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ĮVADAS
Lietuvoje jau ne pirmi metai kalbama apie platesnį visuomenės įtraukimą į teismų ir
teisingumo vykdymo darbą. Dabartinė Vyriausybė yra pasižadėjusi: „Atkursime žmonių
pasitikėjimą teisine sistema, parengsime koncepciją ir įstatymų pakeitimo projektus dėl
visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose.“ Tvirtindamas Vyriausybės programą1
Seimas šį pažadą pavertė teisiniu įpareigojimu.
Būta ne vien kalbų, bet ir daugiau ar mažiau konkretizuotų iniciatyvų. 1998 m.
atnaujintuose Teisinės sistemos reformos metmenyse numatyta netgi nagrinėti prisiekusiųjų
teismo steigimo idėją2. Apie įvairias iki 2003 m. šiuo klausimu buvusias iniciatyvas galima
paskaityti specialaus tarėjų institutui skirto tyrimo pagrindu parengtame leidinyje (tiesa,
konkrečių Konstitucijos ir įstatymų pakeitimo projektų pavidalu jos nesimaterializavo)3. Iš
pastaruoju metu tokias iniciatyvas įkūnijančių projektų pirmiausia paminėtini du atitinkamų
Konstitucijos pataisų projektai4.
Vėliausia pirmojo projekto versija (su Kęstučio Čilinsko parengtu pasiūlymu) atrodo
gana racionaliai ir lanksčiai. Pagrindinės jo nuostatos šios: 1) numatyta, kad nagrinėjant bylas
teismo tarėjai dalyvauja įstatymo nustatytais atvejais ir apimtimi; 2) tarėjų korpuso
formavimą nustato įstatymas; 3) tarėjais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai; 4) dėl
teisėjų karjeros Respublikos Prezidentui patarianti institucija (įvardijama kaip Teismų
taryba) sudaroma įstatymo nustatyta tvarka iš teisėjų bei teismų tarėjų; 5) numatyta, kad kai
eina teismo tarėjo pareigas teisme5, tarėjas negali būti patrauktas baudžiamojon
atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė be Seimo, o tarp Seimo sesijų – be
Respublikos Prezidento sutikimo.
Antrasis projektas (Artūro Paulausko) techniškai parengtas pirmojo pagrindu, tačiau
numato ne tik abejotinų projektinių „novelų“ (konstitucinio reglamentavimo versijų), bet ir
juridinės technikos požiūriu stokoja kruopštumo. Šį projektą (jame pateikiamas naujas
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XII-51 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos“ ir juo patvirtintos Programos 461 punktas.
2 „Išanalizuojamas poreikis ir galimybės, o prireikus, parengiamas Prisiekusiųjų teismo įstatymo, kuris
reglamentuos šio teismo sudarymo tvarką, veiklos principus, nagrinėjamų baudžiamųjų bylų kategorijas,
priimamų sprendimų rūšis, projektas“ (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. VIII810 „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“).
3 Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I., Valeckaitė V. Dėl tarėjų
instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas,
2004, p. 47–52. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>.
4 Tiesa, sakyti, kad buvo „du“ projektai, galima tik formaliai, nes pirmasis (2007 m. gegužės 9 d. Seime
registruotas Konstitucijos 109, 110, 112 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas XP-2228) turi ne tik
antrą variantą (2007 m. liepos 7 d. Seime registruotas Konstitucijos 109, 110, 112 ir 114 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas XP-2228(2)), bet ir faktiškai kaip savarankišką projektą galintį būti vertinamą pasiūlymą
pastarajam projektui (2008 m. birželio 26 d. Seime registruotas pasiūlymas Konstitucijos 109, 110, 112 ir 114
straipsnių pakeitimo įstatymo projektui XP-2228(2)). Antrasis projektas (Konstitucijos 109, 110, 112, 113 ir 114
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas XIIP-3305) Seime registruotas 2015 m. birželio 16 d.
5 Santykinis nuostatos „kai jis eina teismo tarėjo pareigas teisme“ neapibrėžtumas yra bene didžiausias šio
projekto trūkumas, nes sunku suprasti, ką ji reiškia: ar tomis dienomis, kai neposėdžiauja teismo kolegijoje,
teismo tarėjas jau eina ne teismo tarėjo, o savo įprastas (mokytojo, gydytojo, autošaltkalvio etc.) pareigas? O gal
„teismo tarėjo pareigos“ einamos visą ketverių metų kadenciją (net nesvarbu, kad jokios konkrečios bylos
nagrinėjime tarėjas ne tik šiuo metu nedalyvauja, bet ir niekada nėra dalyvavęs)? Reikia pasakyti, kad šis
neapibrėžtumas išlieka ir antrajame projekte. Galiausiai sunku suprasti ir ką reiškia formuluotės pabaigoje
esantis žodis „teisme“? Jei, tarkim, tarėjai gautų kvotą Teismų taryboje, ar jos nariu tapęs tarėjas, nedalyvavęs ir
nedalyvaujantis nagrinėjant kokias nors konkrečias bylas teisme, turėtų neįgyti imuniteto?
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konstitucinio reguliavimo versijas) lyginant su pirmuoju projektu, verta atkreipti dėmesį į tai,
jog: 1) siūloma nuostata „teismai sudaromi iš teisėjų, o įstatymo nustatyta tvarka ir teismo
tarėjų“ (ypač tai, kad akcentuojama tik „įstatymo nustatyta tvarka“, bet ne „atvejai“) neaiški,
nes gramatinė interpretacija turėtų reikšti, jog jei jau atitinkami teismai (pavyzdžiui,
apylinkės ir apygardos) sudaromi iš „teisėjų ir teismo tarėjų“, visas bylas turėtų nagrinėti
būtent toks mišrios sudėties teismas (vargu ar tai būtų racionalu, pavyzdžiui, skiriant
kardomąjį kalinimą arba sprendžiant pačias elementariausias bylas); 2) tarėjų korpuso
formavimo pagrindai nustatomi Konstitucijoje nurodant, kad „tarėjus pagal įstatymą
ketveriems metams, bet neilgiau nei dvi kadencijas iš eilės skiria ir atleidžia savivaldybės
atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba“; turint omenyje Lietuvos savivaldai būdingą
politizavimo bei politinio patronavimo–klientelizmo lygį skiriant į įvairias pareigas6, skyrimas
į tarėjo pareigas avansu pasmerkiamas menkam legitimumui ir visuomenės nepasitikėjimui7;
3) siūloma nuostata „tarėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai
administracinio vieneto gyventojai“ iš esmės atkartoja konstitucines rinkimų į savivaldybių
tarybas sąlygas ir šiuo požiūriu išoriškai su jomis dera, tačiau nesiderina su politinių teisių
(konkrečiai – teisės dalyvauti valdant savo šalį) koncepcija ir ignoruoja kelias esmines
aplinkybes: a) teismas, kitaip nei savivaldybės taryba, yra viena iš trijų valstybės valdžios
šakų, vykdanti tradiciškai vien piliečiams rezervuotas centrinės valdžios funkcijas; b)
nuolatinių administracinių vienetų gyventojų (jei jie yra Europos Sąjungos šalių narių
piliečiai) teisė rinkti ir būti išrinktais savivaldybių tarybų nariais kyla iš Europos Sąjungos
steigiamųjų sutarčių ir nėra laisvo Lietuvos valstybės pasirinkimo dalykas (bent jau tol, kol ji
yra Europos Sąjungos narė); 4) panašiai kaip pirmajame projekte numatoma, kad Teismų
taryba sudaroma iš teisėjų ir tarėjų, tačiau įtvirtinamos minimalios (?!) dalys: „ne mažiau kaip
2/3 teisėjų ir 1/3 teismo tarėjų“8; 5) tarėjams numatomos kitokios neliečiamumo apribojimo
sąlygos nei teisėjams („tarėjas kol jis eina teismo tarėjo pareigas negali būti patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė be savivaldybės
tarybos sutikimo“); šiuo požiūriu nuostabą kelia ne tik tai, kad tarp tarėjo ir teisingumo
vykdymo bei nusikaltimų užkardymo įsiterpia ne centrinės valdžios, o vietos savivaldos
institucija (tai nebūdinga tiek Lietuvos teisei, kur netgi savivaldybių tarybų nariai tokios
privilegijos neturi, tiek ir kitų demokratinių šalių teisės tradicijai), bet ir visiškas pragmatinių
aspektų ignoravimas (juk teisėjų neliečiamumo apribojimo atveju numatyta atitinkamai
Seimo kompetencijai alternatyvi Respublikos Prezidento kompetencija, o savivaldybės tarybai
ilgesnį laiką nesusirenkant į posėdį9 teisėsaugos institucijos pagal siūlomą teisinį reguliavimą
negalėtų imtis jokių veiksmų prieš teismo tarėją).

Tam pakanka įvertinti viešąjį diskursą apie savivaldybių politikų skiriamų įmonių bei įstaigų vadovų politizaciją. Kai kurių
susijusių aspektų tyrimai pristatomi ir mokslinėje literatūroje, žr., pvz., Čeponytė E. Lietuvos švietimo įstaigų vadovų
politizacija: Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių lyginamoji analizė // Politologija, 2014, Nr. 2(74), p. 123–160 (šio
tyrimo autorė nustatė, kad politizuotų vadovų skaičius Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse 2001-2013 metais buvo 43
proc., o pagal naująją atrankos tvarką paskirtų vadovų – 50 proc.).
7 Netgi gilias demokratijos tradicijas ir dešimtmečius ar netgi šimtmečius trunkančią atitinkamą praktiką turinčiose
Skandinavijos šalyse, taip pat Vokietijoje taikoma panaši tarėjų skyrimo tvarka ten sulaukia nepasitikėjimo ir kritikos. Plačiau
žr. II dalyje, ypač paskutiniame skyriuje, skirtame tendencijų apibendrinimui.
8 Kur jau čia daugiau ar mažiau, juk kai tokie skaičiai, įmanoma tik lygiai 2/3 teisėjų ir 1/3 teismo tarėjų. Galima būtų sakyti,
kad tai smulkus kabinėjimasis, bet Konstitucijos rangas neleidžia tuščio daugžodžiavimo (akivaizdu, kad žodžiai „ne mažiau“
yra absoliučiai beprasmiški). O turint omenyje dar ir tai, jog ta pati institucija vos kelių straipsnių apimties ne itin
originaliame projekte vadinama skirtingai (siūloma Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalies redakcija mini Teisėjų tarybą, o to
paties straipsnio 6 dalies redakcija – Teismų tarybą), akivaizdu, kad projektas parengtas atmestinai.
9 Mažesnėse savivaldybėse pertraukos tarp posėdžių gali tęstis kelis mėnesius.
6
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Kaip konstitucinės teisės požiūriu keistokas eksperimentas išsiskiria oficialiai Seimo
taip ir nepasiekęs įstatymo projektas, kuriuo bandyta apariamą institutą įvesti nepakeitus
galiojančios Konstitucijos10. Griežtą kritiką pastarajam projektui viešoje konferencijoje, o
vėliau ir profesinėje literatūroje, yra reiškęs buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus
Kūris11.
Konstitucinės teisės aspektu nelabai gali kilti abejonių, kad bent jau siekiant teismo
tarėjams suteikti sprendžiamojo balso teisę (t. y. ne vien galimybę stebėti teismo procesą ir
pareikšti savo neįpareigojančią rekomendaciją teismui) Konstitucijos pataisos yra
neišvengiamos. Žinoma, galima bandyti argumentuoti, kad galiojant dabartinei Konstitucijai
tarėjų institutas Lietuvoje veikė dar bemaž trejus metus (suprask – jokio prieštaravimo čia
nebuvo ir nėra). Tačiau tai, kad toks faktas buvo, savaime nereiškia jo teisėtumo. Juk lygiai
taip pat galima prisiminti, jog netrukus po Konstitucijos įsigaliojimo sudarytoje Bronislovo
Lubio (Penktojoje) Vyriausybėje buvo paskirtas ir „ministras be portfelio savivaldybių
reikalams“. Tik vargu ar kas nors, ignoruodamas Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalį, imtų
tvirtinti, kad ir šiandien galėtume skirti ministrus be portfelio. Šiuo požiūriu anksčiau minėtas
Teisingumo ministerijos projektas, kuriuo buvo bandoma išvengti Konstitucijos keitimo,
vertintinas kaip tam tikras nesusipratimas.
Konstitucijos pataisų būtinumą grindžiantis argumentas pakankamai paprastas:
Konstitucijos tekste kaip vienintelis teismo veikėjas įvardijamas teisėjas (kai kuriose
nuostatose netgi vartojant šį terminą praktiškai kaip teismo sinonimą)12. O Konstitucijos
tekste apibūdinamas teisėjo statusas turi bent vieną su „visuomenės atstovo“ – tarėjo (tegu jį
pavadintume ir „visuomeniniu teisėju“) statusu absoliučiai nesuderinamą apribojimą:
Konstitucijos 113 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „[t]eisėjas negali užimti jokių kitų renkamų
ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse. Jis
taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus teisėjo atlyginimą bei užmokestį už
pedagoginę ar kūrybinę veiklą“. Jei žmogus, apribojus kitas galimybes, užsiima tik teisėjo
darbu ir tik iš to gauna pajamas pragyvenimui, nedera sakyti, kad jis nėra „profesionalus
teisėjas“.
Taigi, mažiausiai, ką reikia padaryti siekiant įteisinti tarėjų institutą, – Konstitucijoje
įtvirtinti, kad teismą sudaro ne vien teisėjai, bet ir tarėjai. Kitus aspektus (reikalavimus
tarėjams, jų veiklai taikomus apribojimus, jų skyrimo mechanizmą ir dalyvavimo nagrinėjant
bylas atvejus bei apimtį) racionaliausia palikti reglamentuoti įstatymų lygmeniu, nes diegiant
šį institutą gali tekti susidurti su įvairiais iššūkiais bei skirtingais raidos etapais. Todėl tam
tikra manevro laisvė būtų neabejotinai naudinga. Tarėjų neliečiamumo reglamentavimą,
atrodo, taip pat galima spręsti įstatymais (antai kandidatų į Seimą, Respublikos Prezidentus ar
Europos Parlamento narius neliečiamumo apribojimo klausimas atiduotas Vyriausiajai
rinkimų komisijai ir tam neprireikė jokių konkrečių nuostatų Konstitucijoje). O tarėjų
dalyvavimo Teismų taryboje klausimas yra visai atskiras ir su tarėjų darbu teismuose
tiesiogiai nesusijęs, tad ir spręsti jį reikėtų kaip savarankišką problemą, turinčią tiek
pranašumų (pavyzdžiui, visuomenės atstovų įtraukimas į profesionalių teisėjų karjeros
Tai Teisingumo ministerijos nuo 2011 m. rengtas „Visuomeninių teisėjų“ projektas, visuomenei pristatytas
2012 m. kovo 28 d. Projekto tekstą galima rasti Seimo duomenų bazėje. Žr.:
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=133335&p_query=&p_tr2=&p_org=8&p_fix=n&p_gov=n>.
11 Žr. Kūris E. Apie (ne)pagarbą teisei // Notariatas, 2012, Nr. 13, p. 10–13.
12 Tam pakaktų palyginti Konstitucijos 109 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, taip pat 109 straipsnio 1 dalies ir
112 straipsnio 6 dalies nuostatas.
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klausimų sprendimą), tiek ir trūkumų (pavyzdžiui, dabartinė Teisėjų taryba netektų teisėjų
savivaldos institucijos statuso).
Jei būtų nustatyta, kad tarėjo darbas yra pilietinė pareiga (o tai atrodo beveik
neišvengiama siekiant platesnio visuomenės įtraukimo, t. y. tarėjų dalyvavimo didelėje bylų
dalyje), kurios vykdymo nevalia atsisakyti, derėtų atitinkamai papildyti ir Konstitucijos 48
straipsnio nuostatas dėl to, kas nelaikoma priverčiamuoju darbu (kaip tai yra tarnybos
kariuomenėje atveju).
Kaip minėta, Vyriausybė įpareigota parengti tarėjų instituto įdiegimo koncepciją. Tačiau
Lietuvoje mokslininkų dėmesį tarėjų institutas (ir apskritai visuomenės dalyvavimo teismų
darbe tematika) ne itin traukė. Didžiausias tarėjų tema pateiktas tyrimas atliktas ganėtinai
ryškią antipatiją šiam institutui jautusių autorių13. Kaip specializuotos publikacijos paminėtini
2001 m. Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto vardu išleista nedidelė brošiūra
apie tai, kaip pasaulio valstybės įgyvendina piliečių teisę dalyvauti vykdant teisingumą14, taip
pat glaustos Lietuvos teisės instituto mokslininkų publikacijos, skirtos prisiekusiųjų teismo
klausimui15. Atskirais aspektais šiuo klausimu teisės mokslininkai yra išsakę savo nuomonę
specializuotoje profesinėje16 bei nespecializuotoje žiniasklaidoje17.
Siekiant sprendimų priėmėjams padėti apsispręsti dėl tarėjų instituto koncepcijos
Lietuvoje, Lietuvos teisės institute buvo atliktas tyrimas, kurio rezultatai pristatomi šioje
monografijoje. Tyrimo metu buvo ieškoma atsakymų į įvairius teorinius ir praktinius
klausimus, kylančius diegiant tarėjų institutą. Tyrimo tikslais buvo atlikta užsienio valstybių
praktikos apžvalga, Lietuvos teisinių profesijų atstovų (advokatų, teisėjų ir prokurorų)
apklausa, atlikta viešojo diskurso tarėjų klausimu interneto portaluose analizė, vertinti su
tarėjų instituto įdiegimu susiję pranašumai, trūkumai ir galimos grėsmės18. Visų šių tyrimų
medžiaga nuosekliai pristatoma atitinkamuose šio darbo skyriuose.
Pagrindinis tyrimui keltas tikslas – įvertinti tarėjų instituto įdiegimo Lietuvos
Respublikos teisinėje sistemoje galimybes ir perspektyvas.
Tikslui pasiekti buvo užsibrėžta išspręsti šiuos uždavinius:
Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I., Valeckaitė V. Dėl tarėjų
instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas,
2004. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>.
14 Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas. Prisiekusiųjų žiuri, taikos teisėjai ir tarėjai: kaip pasaulio
valstybės įgyvendina piliečių teisę dalyvauti teisingumo vykdyme. Vilnius: Valstybės žinios, 2001.
15 Andriulis V. Dėl prisiekusiųjų teismo Lietuvoje poreikio // Justitia, 1999, Nr. 2, p. 2-3; Goda. G. Prisiekusiųjų
teismo įsteigimo Lietuvoje galimybės // Justitia 1999, Nr. 2, p. 4-6.
16 Žr., pvz.: Tamašauskienė R. Bylų nagrinėjime tarėjai dažnai neaktyvūs // Teismai.lt, 2012, Nr. 4, p. 12–13;
Kūris E. Apie (ne)pagarbą teisei // Notariatas, 2012, Nr. 13, p. 6–18.
17 Žr., pvz., Jovaišas K. Visuomeniniai tarėjai – teismų ateitis ar praeitis? www.delfi.lt, 2012-09-17. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kjovaisas-visuomeniniai-tarejai-teismu-ateitis-arpraeitis.d?id=59525882>.
18 Užsienyje mokslininkai dėmesio šiai tematikai skiria nemažai. Ir tai visiškai suprantama, nes ten tarėjų,
prisiekusiųjų bei taikos teisėjų institutai veikia ilgą laiką. Taigi yra ką realiai tirti bei vertinti. Žinoma, skiriasi
tematikos pobūdis: Jungtinėse Amerikos Valstijose atliekami tyrimai daugiausia susiję su prisiekusiųjų
vaidmeniu, o kontinentinėje Europoje – su tarėjų. Visuomenės atstovus įtraukus į teismų darbą Japonijoje ir
Pietų Korėjoje, atsirado nemažai šių šalių patirtį nagrinėjančių publikacijų. Kaip didžiausią įdirbį visuomenės
įtraukimo į teisingumo vykdymą srityje turinčius mokslininkus galima paminėti lyginamuosius tyrimus atlikusią
Marijke Malsch, daugiausia Vokietijos praktiką įvairiais pjūviais nagrinėjusį Stefaną Machurą, Kroatijos praktiką
analizavusią bei lyginamuosius tyrimus atlikusią Sanją Kutnjak Ivkovic, taip pat viena pagrindinių autoritetų
šioje srityje laikomą (nors tyrinėjančią daugiausia prisiekusiųjų institutą) Valerie P. Hans. Konkrečių tyrimų čia
pristatinėti nėra prasmės, nes apie juos daug rašoma tiek apibūdinant atskirų šalių praktiką, tiek ir (ypač)
analizuojant „už“ ir „prieš“ tarėjų institutą išsakomus argumentus.
13
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1) išanalizuoti tarėjų instituto santykį su kitomis visuomenės dalyvavimo teismų veikloje
formomis (vykdant teisingumą);
2) lyginamuoju aspektu (skirtingų laikotarpių bei jurisdikcijų pjūviais) išanalizuoti,
apibendrinti ir įvertinti visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą formų įvairovę ir
paplitimą, t. y. atlikti atrinktų atvejų analizę. Pagal galimybes analizė apima: a) trumpą esamo
mechanizmo apibūdinimą; b) susiformavimo ir vykdytų reformų prielaidas bei sąlygas; c)
trūkumų ir pranašumų analizę; d) naudojamus trūkumų pašalinimo scenarijus;
3) išanalizuoti viešąjį diskursą Lietuvoje tarėjų instituto įdiegimo klausimu;
4) įvertinti priežastis, skatinančias Lietuvoje kelti idėją apie tarėjų instituto įdiegimą;
5) įvertinti argumentus, išsakomus „už“ ir „prieš“ tarėjų instituto ir kitų visuomenės
dalyvavimo teismų veikloje formų įdiegimą Lietuvoje;
6) įvertinti, kokiomis sąlygomis (kokio tipo bylose, kuriose instancijose, su kokiais
įgaliojimais, kaip parenkant, kaip atlyginant ar kompensuojant etc.) tarėjų institutas galėtų
būti naudingas vykdant teisingumą Lietuvoje (įskaitant efektyvų atliepimą į jo įdiegimą
skatinančius stimulus);
7) išanalizuoti su tarėjų instituto įdiegimu Lietuvoje susijusias galimas grėsmes (rizikas)
ir pagal galimybes pasiūlyti jų pašalinimo ar neutralizavimo būdus.
Atliekant tyrimą naudoti teisiniuose tyrimuose įprasti loginiai bei dogmatinio teisės
tyrimo metodai. Vertinant visuomenės lūkesčius ir politinio proceso dalyvių siekius taikytas
tekstų analizės metodas. Vertinant skirtingų laikotarpių ir jurisdikcijų patirtį, svarbus
vaidmuo teko lyginamajam metodui ir turinio (angl. content) analizės metodui.
Atsižvelgiant į tyrimo specifiką, naudoti įvairūs kiekybiniai bei kokybiniai socialinių
tyrimų metodai. Atskirai paminėtina: atvejo analizė (tirti atskirų valstybių atvejai); advokatų,
prokurorų ir teisėjų apklausa; pusiau struktūruotas interviu su ekspertais; statistinė
duomenų analizė.
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I. VISUOMENĖS ATSTOVŲ DALYVAVIMO TEISMŲ VEIKLOJE
FORMOS
Analizuojant tarėjų institutą ir jo įdiegimo į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą galimybes,
derėtų įvertinti šio instituto ypatumus ir santykį su kitomis visuomenės dalyvavimo teismų
veikloje formomis. Šiame kontekste svarbūs du aspektai.
Pirma, pastebėtina, kad visuomenė teismų veikloje apskritai gali dalyvauti ne tik
tiesiogiai prisidėdama prie teismų funkcijos vykdyti teisingumą įgyvendinimo, bet ir kitais
būdais, pavyzdžiui, visuomenės atstovai gali būti įtraukiami į teisėjų atrankos procedūras ir
dalyvauti formuojant teismus (tiek tiesiogiai rinkdami teisėjus, tiek dalyvaudami teisėjų
atranką vykdančiose komisijose), taip pat bendruomenės nariai gali teismų veikloje dalyvauti
pažintiniais tikslais stebėdami teismų posėdžius, dalyvaudami diskusijose teismų darbui
aktualiais klausimais su teismuose dirbančiais pareigūnais, teikdami pasiūlymus ar kritiką dėl
teismų darbo tvarkos ir pan. Vis dėlto tokios visuomenės dalyvavimo teismų veikloje formos
šiam tyrimui nėra aktualios ir nepatenka į nagrinėjamą sritį, nes tiriamas visuomenės atstovų
tiesioginis dalyvavimas teismui atliekant savo pagrindinę funkciją vykdyti teisingumą.
Paprastai būtent toks visuomenės dalyvavimas, kai jos nariai įtraukiami vykdyti teisingumą,
lemia poreikį reformuoti teismų sistemą įvedant tam tikrus tam skirtus institutus. O pirmiau
nurodytas bendruomenės narių dalyvavimas pažintiniais tikslais ar net prisidedant prie
teismų formavimo tiesiogiai teismų funkcijų kiekvienu konkrečiu atveju vykdant teisingumą
nelemia ir gali būti organizuojamas įvairiausiomis priemonėmis, iš esmės nesikišant į
konkrečią bylą nagrinėjančios ir joje teisingumą vykdančios teisėjų kolegijos darbą.
Antra, vertinimo ribas koreguoja teisingumo vykdymo samprata. Apibūdinti šios
kategorijos turinį sudėtinga (jei iš viso įmanoma), nes teisingumas mokslinėje literatūroje gali
būti suvokiamas labai skirtingai, o šios sąvokos apibrėžimas dažnai priklauso nuo konteksto19.
Kalbant apie valstybės teisinę sistemą ir jos tobulinimo galimybes teisingumas paprastai
apibrėžiamas formalia teisine prasme, t. y. siejamas su teisės įgyvendinimu sprendžiant
ginčus ir suvokiamas kaip teismo sprendimo atributas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį vienintelė teisingumo vykdymo institucija yra
teismai20, šio tyrimo kontekste teisingumo vykdymas traktuojamas kaip veikla išimtinai vien
tų institucijų, kurios teismais yra pavadintos pačioje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: 1)
Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrosios kompetencijos teismų; 2) pagal šio
straipsnio 2 dalį įsteigtų specializuotų teismų; 3) Lietuvos Respublikos Konstitucinio

Plačiau dėl teisingumo sampratos problematikos, pvz., žr.: Baublys L. Teisingumą vykdo tik teismas:
chrestomatinės tiesos ir nechrestomatinės problemos // Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika.
Mokslo studija. Vilnius: leidykla MES, 2013; Barry B. Teisingumo teorijos. Socialinio teisingumo traktatas. I
tomas. Vilnius: Eugrimas, 2002; Rawls J. A Theory of Justice. Oxford University Press, 1999; Mikelėnienė D.,
Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. Vilnius: Justitia, 1999; Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso komentaras. I dalis. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2004, p. 60; kt.
20 Pvz., žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-12-21, 2004-05-13, 2006-06-06, 2011-04-07, 201311-15 nutarimai.
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Teismo21. Šiuo atveju teisingumo vykdymas suvokiamas kaip apibrėžtų institucijų –
valstybinių teismų – veikla22. Taigi teisingumo vykdymas – tai materialiosios teisės normų
įgyvendinimas, vienai iš valstybės valdžių – teismams – sprendžiant ginčus dėl teisės,
atsirandančius visuomenėje dėl įvairių konfliktų (turtinius, darbo, piliečių skundus dėl
neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų, teisės pažeidimo atvejus ir kt.). Atsižvelgiant į tai, čia
nebus nagrinėjamas klausimas dėl visuomenės atstovų dalyvavimo veikloje institucijų, kurios
gali būti laikomos ,,teismu“ šią sąvoką aiškinant platesne, nei pirmiau nurodyta, prasme 23,
tačiau nelaikomos ,,teismu“ pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Šiame darbe nelaikoma,
kad tokios ginčus nagrinėjančios institucijos kaip arbitražas, ginčų nagrinėjimo komisijos,
taikintojai, mediatoriai ar pan. vykdo teisingumą, todėl į tyrimo apimtį nepatenka klausimas
dėl visuomenės atstovų dalyvavimo tokių institucijų veikloje.
Apibrėžus tyrimo ribas ir jam aktualią teisingumo vykdymo sampratą, toliau
nagrinėjama, kaip suvokiamas visuomenės atstovas teisingumo vykdymo procese ir kokias
galima išskirti tokio atstovo dalyvavimo teismų veikloje formas.

Visuomenės atstovo vykdant teisingumą samprata
Visuomenės atstovas (angl. lay / non-professional), dalyvaujantis teisingumo vykdymo
procese, gali būti apibūdinamas išskiriant kelis esminius kriterijus: 1) ši veikla tokiam
atstovui nėra nuolatinė, t. y. vykdant teisingumą jis dalyvauja tam tikrą iš anksto apibrėžtą
laikotarpį; 2) dalyvavimas teismo veikloje jam nėra pragyvenimo šaltinis, t. y. atlygis gali būti
nemokamas visai, gali būti kompensuojamos tik išlaidos arba gali būti mokamas tam tikras
atlygis, tačiau, siejant su nenuolatiniu veiklos pobūdžiu, tai yra laikinos, vienkartinio pobūdžio
pajamos; 3) nereikalaujama, kad vykdant teisingumą dalyvaujantis visuomenės atstovas
turėtų teisinį išsilavinimą, taigi atrenkant tokius atstovus, kurie iš esmės vykdo tam tikras
teismo funkcijas, teisininko kvalifikacija nėra kriterijus.
Visuomenės dalyvavimas vykdant teisingumą paprastai siejamas su asmenų, kuriems
nekeliamas reikalavimas turėti teisininko specialybę, dalyvavimu teismo procese nagrinėjant
tam tikrų kategorijų bylas, įprastai baudžiamąsias ar susijusias su specialiomis teisės sritimis
– darbo, šeimos ar pan. Kaip matyti, ši sąvoka dvilypė: toks vykdant teisingumą dalyvaujantis
visuomenės atstovas negali būti profesionalus teisėjas, tačiau kyla klausimas, ar visuomenės
Kūris E. (sud. ir moksl. red.) Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 33; Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutarimas; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-1127 nutarimas.
22 Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: TIC, 2005, p. 225; Jarašiūnas E. et
al. Žmogaus teisių apsaugos institucijos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009, p. 148.
23 Pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje teismu pripažįstamos įvairios institucijos, turinčios
visišką kompetenciją spręsti fakto bei teisės klausimus ir įgaliojimus priimti ar panaikinti sprendimą byloje (pvz.,
žr.: Belilos prieš Šveicariją; Coëme and Others prieš Belgiją; Richert prieš Lenkiją); Jočienė D., Čilinskas K. Žmogaus
teisių apsaugos problemos tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teisėje. Vilnius: Teisės projektų ir tyrimų
centras, 2005, p. 409–41); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (seniau – Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo) jurisprudencijoje nurodoma, kad, sprendžiant, ar institucija pripažintina teismu pagal Europos
bendrijos steigimo sutarties 234 straipsnį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį), turi būti
atsižvelgiama į visas reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui, ar institucija įsteigta pagal įstatymą, ar ji veikia nuolat,
ar jos jurisdikcija privaloma, ar procesas joje pagrįstas rungimosi principu, ar ji taiko teisės normas ir ar yra
nepriklausoma. Pagal tokius kriterijus Lietuvos mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės gali būti laikoma
teismu, nors ji nėra teismas Lietuvos Respublikos Konstitucijos prasme ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus,
ji yra ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucija; Kūris E. (sud. ir moksl. red.) Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius:
Registrų centras, 2011.
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atstovais šia prasme gali būti teisininkai, teisinį išsilavinimą ar teisinio darbo patirties
turintys asmenys. Pastebėtina, kad tai gali priklausyti nuo pasirinktos visuomenės dalyvavimo
teisingumo vykdyme formos (kartu – nuo rezultato, kurio tikimasi įvedant tokių atstovų
dalyvavimą), nes, pavyzdžiui, taikos teisėjais gali būti teisininkai. Vis dėlto pagrindinis
visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą tikslas yra įtraukti bendruomenės narius į
teismo veiklą, todėl paprastai jiems nekeliamas reikalavimas turėti teisinį išsilavinimą.
Visuomenės atstovais pripažįstami asmenys, kurių pragyvenimo šaltinis nėra su teisine
praktika susijusi veikla, kurie turi kitos srities išsilavinimą ir kurių pagrindinis darbas yra
kitoje srityje, o dalyvavimas vykdant teisingumą – antraeilis ir nepastovus. Vaizdžiai kalbant,
tai turi būti ,,mėgėjai“ teisės srityje24.
Taigi ir šiame darbe visuomenės atstovas suvokiamas kaip asmuo, dalyvaujantis
vykdant teisingumą, t. y. atliekantis tam tikras funkcijas teismams priimant sprendimą
konkrečiose bylose, ir atitinkantis pirmiau nurodytus tris esminius požymius – šis
dalyvavimas jam nėra nuolatinė ir pagrindinį pragyvenimo šaltinį teikianti veikla, jis
nebūtinai privalo turėti teisinį išsilavinimą. Tai asmenys, kurie procese dalyvauja ne kaip
proceso dalyviai (šalys, liudytojai, atstovai, ekspertai ar kt.), o kaip tie, kuriems suteikiamos
tam tikros galios priimant procesinį teismo sprendimą. Pastebėtina, kad šie asmenys gali ir
tam tikrais atvejais turi būti kitų, ne teisės, sričių specialistais, ir gali būti kviečiami dalyvauti
vykdant teisingumą būtent dėl šios savo kompetencijos. Tačiau tam tikros kategorijos byloms
nagrinėti pageidautinos srities (medicinos, psichologijos, ekonomikos, finansų, statybos ar
pan.) išsilavinimas bei žinios nelemia tokią kvalifikaciją turinčių asmenų priskyrimo prie
profesionalių teisėjų, nes pastariesiems paprastai keliamas specialaus teisinio išsilavinimo
reikalavimas, be to, teisėjo darbas jiems yra nuolatinis (arba nustatomas gerokai ilgesnei
kadencijai) ir teikia pagrindinį pragyvenimo šaltinį.

Visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą formos
(modeliai)
Daugelis Europos valstybių į savo teisines sistemas yra įtraukusios vienokį ar kitokį
visuomenės atstovų dalyvavimą teismams vykdant teisingumą. Konkretaus tokio dalyvavimo
modelio pasirinkimas bei struktūra priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl visuomenės
dalyvavimo teismų veikloje sistemos varijuoja ir kiekvienoje valstybėje turi tam tikrų
ypatumų. Siekiant nustatyti konkretaus visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą modelio
tinkamumą Lietuvos Respublikos teisinei sistemai bei ištirti galimybes jį įdiegti, būtina
suvokti, kad ,,teisė yra tam tikros tautos istorijos, kultūros, socialinių vertybių, jos sąmonės
bei percepcijos koncentruota išraiška. Dviejų visiškai vienodų nacionalinių teisinių sistemų
nėra. Teisė yra kultūrinės raiškos forma ir jos, – be tam tikro taikymo prie vietos sąlygų,
negalima perkelti iš vienos kultūros į kitą. <...> Istoriniu požiūriu, teisė yra tam tikros tautos
konfliktų ir kančių, taip pat jos vilčių ir siekių normatyvinė išraiška. Ji atspindi šalies
patyrimą“25. Dėl to kitų valstybių pavyzdžių vertinimas tegali atskleisti bendras tendencijas,
Noelmans W. Old habits die hard. Lay participation in the criminal justice systems of the Netherlands and
Belgium. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010. Prieiga per internetą:
<http://lib.ugent.be/catalog/rug01:002049144>.
25 Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe Ch. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, p. 13–14.
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tačiau konkretumo pasiekti neįmanoma dėl daugybės individualių, kiekvienai valstybei
priimtiniausių ir kultūriškai artimiausių modelių gausos. Dėl to ,,bet koks įvertinimas turi būti
grindžiamas tuo, ar teismai atlieka funkciją, kuriai jie sukurti tam tikroje teisinėje sistemoje.
Konkrečios institucijos ir praktikos gali būti kartais pasiskolinamos, tačiau būtina turėti
galvoje, jog kai tik jos yra perkeliamos į kitą institucinę struktūrą, jos pasikeičia“26. Taigi tam
tikro teisinio instituto vertinimas tokioje situacijoje prasmingiausias atsižvelgiant ne tiek į jo
detales ir įgyvendinimo formas, kiek į jo paskirtį.
Dėl neprofesionalų dalyvavimo priimant teismo sprendimus modelių išskyrimo
moksle bendro sutarimo nėra. Pavyzdžiui, Marijke Malsch išskiria tokius modelius kaip
prisiekusiųjų žiuri, mišrios profesionalių teisėjų ir tarėjų kolegijos, magistratų teismai, taikos
teisėjai ir ekspertų kolegijos27. Johnas D. Jacksonas ir Nikolay’us P. Kovalevas Europoje
egzistuojančius neprofesionalų dalyvavimo teismo sprendimų priėmime modelius apibrėžia
dar konkrečiau, išskirdami penkis tipus (kontinentinis žiuri modelis; vokiškasis
bendradarbiavimo modelis; prancūziškas bendradarbiavimo modelis; ekspertų asesorių
bendradarbiavimo modelis; „grynasis“ neprofesionalių teisėjų modelis)28. Dar kitokia
klasifikacija galima kalbant apie specializuotus teismus, pvz., Pete’as Burgessas, remdamasis
skirtinga valstybių praktika tarėjų dalyvavimo darbo teismuose atžvilgiu, išskiria tokius
modelius kaip Šiaurės (kuriam priskiria Švediją), kontinentinis (Vokietija), lotynų
(Prancūzija) ir anglofoniškas (Didžioji Britanija ir Airija)29.
Turint tai galvoje, galima apibendrintai išskirti tris pagrindines visuomenės
dalyvavimo vykdant teisingumą modelių grupes: prisiekusiųjų teismą, tarėjų institutą ir taikos
teisėjus. Joms bendra yra tai, kad visais šiais atvejais vykdant teisingumą įtraukiami dalyvauti
asmenys, neturintys teisinio išsilavinimo, kuriems dalyvavimas teismo veikloje nėra kasdienė,
pragyvenimą teikianti veikla. Daugybė požymių skiria šiuos modelius vieną nuo kito, be to,
kaip minėta, kiekvieno modelio grupėje gausu įvairių tam tikro instituto įgyvendinimo
variacijų, todėl ryškios ir kategoriškos šių visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą
modelių perskyros nėra, egzistuoja tam tikrų mišrių formų. Vis dėlto, siekiant išryškinti
būtent tarėjų instituto, kaip vieno iš visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą modelio,
ypatumus, pirmiausia būtina bendrais bruožais atskirai aptarti šias pagrindines modelių
grupes ir joms būdingus požymius.

Prisiekusiųjų teismas
Prisiekusiųjų institutas (angl. jury) gali būti laikomas viena seniausių visuomenės dalyvavimo
teismų veikloje vykdant teisingumą formų, labiausiai susijusi su neprofesionalų (ne
teisininkų) dalyvavimu baudžiamajame procese. Bendrai apibrėžiant, prisiekusieji – tai pagal
nustatytą procedūrą atrinktų asmenų grupė, kuriai suteikiama galia nuspręsti konkrečius
Bell J. Judiciaries within Europe. A Comparative Review. Cambridge University Press, 2006, p. 43.
Plg.: Malsch M. Lay Adjudication around the World. Oxford Handbooks Online, 2014. Prieiga per internetą:
<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935383.001.0001/oxfordhb9780199935383-e-016?rskey=gmL65x#oxfordhb-9780199935383-e-016-div2-7>.
28 Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 93–99.
29 Burgess P. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor law & policy journal,
2014,
vol. 35:191, p. 195.
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klausimus ir priimti sprendimą jų kompetencijai priskirtu klausimu tam tikroje byloje 30.
Prisiekusiuosius galima apibūdinti ir kaip iš anksto nustatyto dydžio grupę ,,paprastų“
piliečių, kuriuos sukviečia tam tikri specialiai paskirti pareigūnai tam, kad jie atsakytų į
klausimą31.
Plačiau neanalizuojant seniausių, antikinę Graikiją siekiančių prisiekusiųjų teismo
instituto užuomazgų bei atmainų, paprastai manoma, kad istorinės dabar egzistuojančio
prisiekusiųjų teismo instituto ištakos glūdi viduramžių frankų ar anglosaksų valstybėse ir
išsiplėtojo Anglijoje po to, kai 1215 m. baronai iš karaliaus Jono Bežemio išsireikalavo
Didžiąją laisvių chartiją (Magna Carta Libertatum), be kitko, užtikrinančią tam tikras teises,
ginančias asmenį nuo centrinės valdžios savivalės ir sudarančias galimybę būti teisiamam sau
lygių asmenų pagal nusikaltimo pobūdį. Prisiekusiųjų teismas paplitęs bendrosios teisės
sistemos šalyse: kilęs iš Didžiosios Britanijos ir iš jos kartu su bendrosios teisės sistemos
pagrindais perimtas buvusių kolonijų ir kitų valstybių32: JAV, Australijos, Kanados, Naujosios
Zelandijos, Airijos. Taip pat šio instituto atmainos aptinkamos ir bendrosios teisės sistemai
nepriskiriamose valstybėse – Prancūzijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Graikijoje,
Norvegijoje, Italijoje, Vokietijoje, kai kuriuose Šveicarijos kantonuose ir kt. Esant skirtingoms
šį institutą taikančių valstybių teisinėms sistemoms, gausu įvairių prisiekusiųjų teismo
modelių variacijų ir tipų, tačiau, siekiant suvokti svarbiausius šio instituto bruožus,
leidžiančius atriboti jį nuo kitų visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant teisingumą formų,
tikslinga aptarti klasikinius prisiekusiųjų teismo modelius.
Istoriškai susiformavo ir yra naudojamos dvi pagrindinės prisiekusiųjų teismo rūšys:
Didžioji (kaltinimo) žiuri (angl. grand jury) – tai prisiekusiųjų kolegija, sprendžianti
dėl bylos atidavimo teismui. Ši prisiekusiųjų kolegija sprendžia, ar asmeniui turėtų būti
pateikiami kaltinimai, t. y. ar yra pagrindo asmens atžvilgiu pradėti baudžiamąją bylą – yra ar
ne pateikta pakankamų įrodymų, kurie leistų manyti esant pagrindą baudžiamajai bylai ir
palaikyti kaltinimą joje. Taigi didžioji žiuri nesprendžia kaltinamojo kaltės klausimo ir
nuosprendžio nepriima, o tik susipažįsta su pristatomos bylos medžiaga ir sprendžia, ar
pateikti įrodymai pagrindžia kaltinamąjį aktą. Jei į šį klausimą prisiekusieji atsako teigiamai,
jų sprendimo pagrindu baudžiamoji byla perduodama nagrinėti teismui, jei neigiamai –
baudžiamoji byla asmeniui nėra pradedama. Tais atvejais, kai prisiekusiųjų kolegija pripažįsta
įrodymus pakankamais pradėti baudžiamąjį teismo procesą, ji priima kaltinamąjį aktą dėl
asmens kaltinimo padarius konkretų nusikaltimą. Didžioji žiuri atlieka dvi funkcijas: 1)
patikrinimo funkciją, t. y. ji įvertina surinktus galimus kaltinimus patvirtinančius įrodymus ir
kaltinamąjį aktą priima tik tais atvejais, kai įrodymai sudaro pakankamą pagrindą kaltinimui;
2) tiriamąją funkciją, t. y. ši kolegija ne tik sprendžia dėl įrodymų pakankamumo, tačiau taip
pat gali atlikti tam tikrus viešuosius tyrimus, kurių pagrindu savo iniciatyva gali iškelti
oficialius kaltinimus tam tikram asmeniui, atkreipdama dėmesį į jo neteisėtą veiklą, tačiau
nepriimdama kaltinamojo akto33. Civilinėse bylose tokia žiuri nėra sudaroma. Ši prisiekusiųjų
teismo forma Anglijoje veikė nuo 1215 m., tačiau 1933 m. jos buvo atsisakyta. Kaltinimo žiuri
tebeegzistuoja JAV, kuriose pagal bendrą taisyklę jokia byla negali patekti į teisminį
Black’s Law Dictionary. 8th ed., 2004.
Abraham H. J. The Judicial Process. An Introductory Analysis to the Courts of the United States, England and
France. Fifth edition. Oxford University Press, 1986, p. 103.
32 Vidmar N. World Jury Systems. Oxford University Press, 2000.
33 Nuffer D. Lay Participation in Criminal Justice. Prieiga per internetą:
<http://www.utd.uscourts.gov/judges/Ukraine_Lecture.pdf>.
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nagrinėjimą, nepraėjusi tam tikro išankstinio patikrinimo stadijos. Kaltinamasis turi būti
pristatomas magistratui (ar kitaip vadinamam teisėjo funkcijas atliekančiam pareigūnui),
kuris nusprendžia, ar kaltinamajam bus paskirtas kardomasis kalinimas, ar jį galima paleisti
už užstatą. Jei magistratas mano, kad yra labai tikėtina, jog kaltinamasis padarė nusikaltimą,
byla perduodama apylinkės teismui. Tam tikrais atvejais (kiekvienoje valstijoje skirtingai) šį
pirminį patikrinimą atlieka didžioji žiuri. Vis dėlto ši prisiekusiųjų kolegija ir JAV šaukiama vis
rečiau, dažniausiai tik pačių sunkiausių nusikaltimų tyrimo atvejais. Didžioji žiuri nesprendžia
kaltės klausimo, o tik nutaria, kaip ir magistratas, ar procesą būtina tęsti. Jeigu nusprendžiama
teigiamai, priimama nutartis perduoti bylą kompetentingam teismui34.
Didžiosios žiuri prisiekusiųjų kolegiją sudaro 16–23 asmenys, kurie paprastai
atrenkami atsitiktine tvarka iš vietinių rinkėjų sąrašų. Ši kolegija posėdžiauja tam tikrą laiko
periodą nuo trijų iki aštuoniolikos mėnesių ir yra sukviečiama esant poreikiui, paprastai
kelioms dienoms per savaitę. Atsižvelgiant į tai, kad šioje proceso stadijoje, kurioje dalyvauja
didžioji žiuri, dar niekas nėra ,,teisiamas“, kolegijos posėdžiai yra nevieši, juose negali
dalyvauti nei teisėjas, nei gynybos advokatai, uždaruose posėdžiuose išklausomi liudytojai.
Priešingai nei kitose klasikinėse prisiekusiųjų teismo formose, didžioji žiuri neprivalo
sprendimo priimti vienbalsiai, paprastai reikalaujamas daugumos balsais priimamas
sprendimas dėl kaltinamojo akto ar atsisakymo perduoti bylą teismui.
Vis dėlto pažymėtina, kad šios prisiekusiųjų teismo formos naudojimas siaurėja ir, kai
viešojoje erdvėje kalbama apie prisiekusiuosius, dažniausiai galvoje turima kita klasikinė
prisiekusiųjų teismo forma – mažoji žiuri.
Prisiekusiųjų teismas (mažoji žiuri) (angl. petit / common / adjudicating / trial
jury) – tai prisiekusiųjų kolegija, dalyvaujanti nagrinėjant bylą iš esmės ir sprendžianti tam
tikrus fakto klausimus, dažniausiai – kaltės klausimą. Prisiekusiųjų uždavinys – teisminio
nagrinėjimo pabaigoje nuspręsti, ar kaltinamasis yra kaltas. Bendrosios teisės sistemoje
nagrinėjant bylą prisiekusieji dalyvauja kartu su profesionaliu teisėju, tačiau jie vykdo
nepriklausomą funkciją nustatant faktus, t. y. profesionalaus teisėjo ir prisiekusiųjų kolegijos
funkcijos yra griežtai atskirtos. Nors prisiekusieji gali gauti tam tikrų profesionalaus teisėjo
konsultacijų ir nuorodų, tačiau iš esmės jie savarankiškai stebi teismo procesą, posėdžiauja
slaptai nedalyvaujant profesionaliam teisėjui ir priima sprendimą, grįstą jų pačių atliktu faktų
tyrimu35. Taigi, prisiekusiųjų funkcija yra savarankiška, tačiau gana siaura – šie visuomenės
atstovai tik priima sprendimą dėl kaltinamojo kaltės (kaltas ar nekaltas) bei pakaltinamumo
(pakaltinamas ar nepakaltinamas). Galimi keli prisiekusiųjų sprendimo (verdikto) variantai:
1) nekaltas; 2) kaltas kaltinimo prasme; 3) iš dalies kaltas kaltinimo prasme; 4) kaltas dėl
lengvesnio nusikaltimo; 5) nekaltas dėl nepakaltinamumo. Išteisinamasis prisiekusiųjų
verdiktas teisėjui yra visais atvejais privalomas, o su prisiekusiųjų sprendimu pripažinti
kaltinamąjį kaltu teisėjas gali ir nesutikti. Tokiu atveju teisėjas gali prisiekusiuosius kviesti
pakartotiniam balsavimui arba, esant teisiamojo prašymui, teisėjas gali paskirti naują
nagrinėjimą su naujais prisiekusiaisiais36.
Paprastai prisiekusiųjų kolegiją sudaro nuo 6 iki 15 prisiekusiųjų, nors tradicinis
prisiekusiųjų skaičius kolegijoje yra 12. Dažniausiai prisiekusieji visuomenės atstovai
Goda G. Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai. Vilnius: Saulužė, 1997, p. 77–85.
Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and Human Rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 95–96.
36 Goda G. Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai. Vilnius: Saulužė, 1997, p. 77–85.
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atrenkami atsitiktine burtų tvarka, pasitelkiant mokesčių mokėtojų ar rinkėjų sąrašus ir
taikant tam tikrais filtrais grįstas atrankos sistemas37. Nors atrenkant prisiekusiuosius
draudžiamas sisteminis tam tikrų visuomenės grupių eliminavimas, tačiau proporcingas visų
visuomenės bendruomenių atstovavimas taip pat nėra reikalaujamas, t. y. prisiekusiųjų
kolegija neturi būti visapusiškas visuomenės atspindys, o yra tiesiog atsitiktine tvarka
atrinktų asmenų grupė.
Tradiciškai prisiekusiųjų sprendimas jiems priskirtu klausimu turėtų būti priimamas
vienbalsiai, tačiau vėliau ši sistema reformuota reikalaujant, kad verdiktas būtų priimtas balsų
dauguma tam tikru santykiu, pvz., 10:2, 10:1 ar 9:1. Jei prisiekusiesiems nepavyksta priimti
sprendimo per tam tikrą laiką, konkreti prisiekusiųjų kolegija gali būti ,,paleidžiama“,
atrenkama nauja kolegija, paskiriamas kitas profesionalus teisėjas ir byla nagrinėjama iš
naujo38.
Siekiant užtikrinti prisiekusiųjų nešališkumą, priklausomai nuo proceso svarbos,
imamasi priemonių apsaugoti prisiekusiuosius nuo išorinio poveikio. Per visą teismo procesą
jie izoliuojami nuo visuomenės, spaudos, telefoninių skambučių ir pan., gali būti
apgyvendinami viešbučiuose bei visą parą stebimi teismo tarnautojų39.
Bylų kategorijos, kuriose dalyvauja prisiekusieji, priklauso nuo konkrečios valstybės
pasirinktos sistemos, tradicijų, tačiau paprastai šis institutas naudojamas nagrinėjant
baudžiamąsias bylas dėl sunkiausių nusikaltimų. Pavyzdžiui, JAV dažniausiai prisiekusiųjų
teismui byla neperduodama (jei nėra priešingo kaltinamojo reikalavimo), kai gresia piniginė
bauda iki 5000 dolerių ar laisvės atėmimas iki 6 mėnesių. Kai kuriose valstijose kreiptis į
prisiekusiųjų teismą galima kaip į savotišką apeliacinę instanciją, t. y. tik po to, kai bylą
išnagrinėjo teisėjas vienasmeniškai40.
Paprastai literatūroje išskiriama keletas argumentų, kuriais pabrėžiamas
prisiekusiųjų teismo arba apskritai visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant teisingumą
tikslas bei pranašumai:
Visuomenės atstovų dalyvavimas vykdant teisingumą pabrėžia demokratines
vertybes, piliečių galimybę tiesiogiai dalyvauti taikant įstatymus ir pamatinę idėją, kad
piliečiai turi teisę būti teisiami tokių pačių sau lygių asmenų. Toks visuomenės dalyvavimas
turi ne tik didinti visuomenės pasitikėjimą teisingumo vykdymo sistema, tačiau taip pat
apsaugoti pilietį nuo galimos valdžios savivalės41, t. y. prisiekusiųjų teismai tam tikrais
atvejais suvokiami kaip demokratijos simbolis ir atsvara valdžios visagalybei.
Visuomenės atstovų dalyvavimas vykdant teisingumą užtikrina, kad bus
įgyvendinta ,,gyvoji“ teisė ir teisingumas turės prioritetą prieš formalų teisėtumą. Keliama
idėja, kad teisininkų bendruomenė dėl savo profesinio identiteto ir jo nulemto specifinio
mąstymo ne visada gali tinkamai įvertinti visuomenės poreikius bei vertybes. Dėl to
visuomenės atstovų, besivadovaujančių iš esmės tik savo sąžine ir gyvenimo realijų suvokimu,
dalyvavimas neduoda teisei pernelyg atitrūkti nuo gyvenimo ir užtikrina, kad jautriose bylose
Plačiau apie atrankos sistemas žr.: Kovalev N. Selection of Jurors and Lay Assessors in Comparative
Perspective: Eurasian Context // Russian Law Journal, 2014, vol. II, iss. 2; Pradel J. Lyginamoji baudžiamoji teisė.
Vilnius: Eugrimas, 2001.
38 Plačiau žr.: Abraham H. J. The Judicial Process. An Introductory Analysis to the Courts of the United States,
England and France. Fifth edition. Oxford University Press, 1986, p. 126–127.
39 Goda G. Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai. Vilnius: Saulužė, 1997, p. 77–85.
40 Ibid.
41 Ibid., p. 30.
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priimami sprendimai atitiks ,,sveiką protą“. Tai suteikia kiekvienam kaltinamajam viltį, kad
bus atsižvelgta į visas reikšmingas konkrečios situacijos aplinkybes, kurios bus įvertintos ne
formaliai, o jautriai ir individualizuotai. Taigi visuomenės atstovų dalyvavimas turėtų
užtikrinti tikrojo, vertybinio, o ne formalaus teisingumo įgyvendinimą. Kartu tai turėtų
suteikti teisės taisyklėms tam tikrą būtiną lankstumą, leidžiantį pritaikyti bendro pobūdžio
normas konkrečios situacijos ypatumams. Be to, visuomenės atstovų priklausymas įvairiems
visuomenės sluoksniams, jų profesijų ir požiūrių įvairovė turėtų užtikrinti tolerantišką ir
visapusišką situacijos vertinimą. Taigi visuomenės atstovų funkcija yra ne tik kontroliuoti
teismo darbo kokybę, tačiau taip pat patvirtinti proceso legitimumą ir užtikrinti
profesionalaus bei bendražmogiško požiūrio į situaciją jungtį42. Valstybėse, kuriose
teisingumo vykdymas patikėtas visuomenės atstovams, tikima, jog mažai teisę ir įstatymus
išmanantys ar visai jų nesuprantantys įvairių profesijų atstovai, remdamiesi vien savo
gyvenimiška patirtimi, gali priimti teisingesnį sprendimą, negu įvairiausių teisinių normų ir
principų „sugadintas“ teisėjas, kuris sprendimą priima remdamasis tik teise. Dėl to manoma,
jog visuomenės atstovų vykdant teisingumą institutas yra tinkama priemonė spragai tarp
visuomenės ir uždaros teismų sistemos panaikinti ar bent sumažinti43.
Visuomenės atstovų dalyvavimas vykdant teisingumą prisideda prie teisinio
visuomenės švietimo ir teisinės kultūros lygio kėlimo. Dalyvavimas tokiuose procesuose ne tik
lavina teisinio išsilavinimo neturintį pilietį, tačiau taip pat sudaro sąlygas ugdyti pagarbą
teisei, padeda jam sąmoningai suvokti savo teises bei pareigas visuomenėje, indėlį valstybės
valdymo procesuose. Kitaip tariant – teisėjaudamas pilietis užmezga ,,retai pasitaikantį
veiksmingą ryšį tarp žmonių ir teisės“44.
Vis dėlto, grįžtant konkrečiai prie prisiekusiųjų teismo instituto, pastebėtina, kad jo
naudojimas nėra labai platus, be to, turi tendenciją siaurėti. Prisiekusiesiems dalyvaujant
Didžiojoje Britanijoje yra nagrinėjama mažiau nei 1 proc. civilinių ir apie 4 proc. baudžiamųjų
bylų. Sistema aktyviausiai vis dar naudojama JAV, kurioje prisiekusiųjų teismas pirmiausia
suvokiamas kaip asmens teisinė garantija, kuria jis laisvas naudotis. Beveik 85 proc. visų bylų,
kuriose dalyvauja prisiekusieji, išnagrinėjamos JAV45. Nors ir čia vis daugiau bylų
perduodamos nagrinėti vien profesionaliems teisėjams arba yra išsprendžiamos derybų būdu
nepereinant į teisminio nagrinėjimo stadiją46.
Literatūroje paprastai išskiriamos kelios pagrindinės prisiekusiųjų teismo naudojimo
mažėjimo priežastys:
o Manoma, kad ir vienas bylą nagrinėjantis profesionalus teisėjas darbą gali atlikti
taip pat gerai ar net geriau. Pripažįstama, kad kai kurios bylos (pavyzdžiui, finansinės,
ekonominės ar pan.) yra pernelyg sudėtingos specialiųjų žinių stokojantiems
prisiekusiesiems, be to, iš prisiekusiųjų negalima reikalauti tokio darbo, kokį atlieka paprastas
baudžiamąsias bylas nagrinėjantis teismas47. Taip pat keliama mintis, kad dėl pernelyg
sudėtingų teisinio išsilavinimo neturintiems asmenims tenkančių nagrinėti teisinių klausimų
Bell J. Judiciaries within Europe. A Comparative Review. Cambridge University Press, 2006, p. 151–158.
Nuffer D. Lay Participation in Criminal Justice. Prieiga per internetą:
<http://www.utd.uscourts.gov/judges/Ukraine_Lecture.pdf>.
44 Pradel J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 320.
45 Abraham H. J. The Judicial Process. An Introductory Analysis to the Courts of the United States, England and
France. Fifth edition. Oxford University Press, 1986, p. 112.
46 Ibid., p. 103.
47 Pradel J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 322.
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tokių asmenų dalyvavimas tampa netikslingas, nes neproporcingai išauga juos
konsultuojančių profesionalių teisėjų įtaka nagrinėjimo rezultatui. Prisiekusieji nesprendžia
įstatymo interpretavimo ir taikymo konkrečioms bylos aplinkybėms klausimų. Kitaip tariant,
teisės klausimus sprendžia profesionalus teisėjas, o prisiekusieji nedaro nieko, ko negalima
padaryti neturint specialių teisės žinių ir teisinio darbo patirties. Tai lemia, kad verdiktą jie
priima disponuodami iš esmės pakankamai kruopščiai apdorota ir teisiškai įvertinta bei
paruošta informacija, vadovaudamiesi profesionalaus teisėjo duotais išaiškinimais48.
o Prisiekusiųjų teismo institutas yra brangiai kainuojantis, o jo naudojimas labai
pailgina proceso trukmę.
o Prisiekusieji dažnai kritikuojami būtent dėl neprofesionalaus požiūrio į
nagrinėjamą bylą, t. y. teigiama, kad dažnai jų sprendimus nulemia emocijos, simpatijos,
išankstiniai įsitikinimai ir pan. Be to, jie lengvai paveikiami išorinio poveikio – tiek
žiniasklaidos, tiek bylos dalyvių atstovų. Pašiepiant tariama, kad prisiekusieji ,,sprendžia, kas
turi geresnį advokatą“. Dėl to jų verdiktas tampa neprognozuojamas.
Siekiant panaikinti tam tikrus prisiekusiųjų teismo instituto trūkumus ir naudojimo
sunkumus, įvairiose valstybėse buvo atliekamos klasikinio prisiekusiųjų teismo reformos ir
įtvirtinamos skirtingos šio instituto variacijos. Galima pastebėti, kad dažnai šios reformos
lemia tam tikrą slinktį nuo prisiekusiųjų teismo link teismo tarėjų institutui artimų
visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą formų, grindžiamų ne visuomenės atstovų ir
profesionalių teisėjų kompetencijų atskyrimu, o jų bendradarbiavimu. Pavyzdžiui, paprastai,
prisiekusiesiems pripažinus asmenį kaltu, prasideda kita teisminio nagrinėjimo stadija –
bausmės skyrimas. Pagal seną anglišką tradiciją kaltės klausimo sprendimas yra prisiekusiųjų
reikalas, o bausmės skyrimas – teisėjo. Bet JAV šio principo šiuo metu nėra griežtai laikomasi
ir prisiekusieji turi galimybę teisėjui siūlyti ir bausmę49. Atkreipiant dėmesį į tai, kad veiklos
(kaltumas) ir teisės (bausmė) atskyrimas yra dirbtinis, prisiekusieji įtvirtinami kaip
visuomenės atstovai, savarankiškai sprendžiantys dėl kaltinamojo kaltumo, bet bausmę
skiriantys kartu su profesionaliais teisėjais50. Taip siekta sumažinti prisiekusiųjų teismo
trūkumus, kartu visiškai neatsisakant šios visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant
teisingumą formos. Palaipsniui įvedant teismo įstaigų sudarymo iš profesionalių teisėjų ir
piliečių sistemą, kai piliečiai kartu su profesionaliais teisėjais sprendžia kaltės klausimą ir
skiria bausmę, iš esmės pereinama prie kito visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant
teisingumą modelio – tarėjų instituto.

Tarėjai
Tarėjų (angl. lay judge / layman) institutas, kaip visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą
forma, išsirutuliojo iš prisiekusiųjų teismo, siekiant išspręsti su pastarojo naudojimu
susijusias problemas, kartu neatsisakant visuomenės atstovų įtraukimo į teisingumo

Nuffer D. Lay Participation in Criminal Justice. Prieiga per internetą:
<http://www.utd.uscourts.gov/judges/Ukraine_Lecture.pdf>; Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in
Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals // Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2.
49 Goda G. Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai. Vilnius: Saulužė, 1997, p. 77–85.
50 Pradel J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, 2001.
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vykdymą. Paprastai literatūroje pripažįstama, kad tarėjų institutas yra lankstesnė, gerokai
pigesnė ir ,,mažiau sumaišties į teisinę sistemą įnešanti“ alternatyva prisiekusiųjų teismams51.
Tarėjas – tai asmuo iš visuomenės, neprivalantis turėti teisinio išsilavinimo ar teisinio
darbo patirties, mišrioje kolegijoje kartu su profesionaliu teisėju sprendžiantis ne tik fakto,
bet ir teisės taikymo klausimus52. Taip pat taikytini ir bendri visuomenės atstovui apibūdinti
nurodyti kriterijai – tarėjui veikla vykdant teisingumą neturi būti nuolatinė ir negali būti
pragyvenimo šaltinis. Egzistuoja daugybė tarėjų instituto, kaip ir prisiekusiųjų teismo,
variacijų skirtingose teisinėse sistemose53, todėl kartais šiuos institutus atriboti tampa
sudėtinga. Vis dėlto, apibendrintai kalbant ir atsiribojant nuo konkrečių specifinių atvejų
analizės, galima išskirti keletą pagrindinių teismo tarėjų ir prisiekusiųjų, kaip visuomenės
atstovų vykdant teisingumą, skirtumų.
Pirma, skiriasi šių visuomenės atstovų santykis su profesionaliu teisėju –
prisiekusieji jiems priskirtus klausimus sprendžia savarankiškai, o nagrinėjant ir sprendžiant
jiems nepriskirtus klausimus nedalyvauja, t. y. galima sakyti, kad yra dvi atskiros kolegijos –
prisiekusiųjų ir profesionalių teisėjų – sprendžiančios tam tikrus joms priskirtus ir padalytus
klausimus toje pačioje byloje. O štai tarėjai dažniausiai sprendžia visus byloje nagrinėjamus
klausimus kartu su profesionaliu teisėju, t. y. jie – tarėjai ir teisėjas (teisėjai) – sudaro vieną
kolegiją ir paprastai yra lygiateisiai jos nariai. Dėl šio požymio teismo tarėjų institutas, kaip
vienas iš visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant teisingumą modelių, dažnai mokslinėje
literatūroje apibrėžiamas kaip ,,mišrios kolegijos“ modelis (angl. mixed tribunal / collaborative
court model). Tokios mišrios bylas nagrinėjančios kolegijos varijuoja savo sudėtimi, tačiau
joms bendra yra tai, kad priimant teismo sprendimą neprofesionalai bendradarbiauja su
profesionaliais teisininkais (teisėjais) ne tik gaudami teisėjo instrukcijas ar konsultacijas (kaip
gali būti prisiekusiųjų kolegijos atvejais), tačiau ir priimdami sprendimą tam tikru klausimu
kartu su teisėju54.
Antra, skiriasi tarėjų ir prisiekusiųjų sprendžiamų klausimų spektras, nes tarėjų
atveju šiems visuomenės atstovams suteikiami lygiai tokie pat įgaliojimai kaip ir
profesionaliems teisėjams. Taigi prisiekusieji paprastai sprendžia fakto (kaltės) klausimus, o
tarėjai – ir fakto, ir teisės klausimus. Tarėjai ir bylos nagrinėjimo metu, ir priimdami
sprendimą turi lygias teises su etatiniais teisėjais, o sprendimas priimamas balsų dauguma
(kolegijoje, kurioje įprastai tarėjų yra daugiau nei profesionalių teisėjų; taigi galima teigti, jog
tarėjų balsams tenka didesnis santykinis svoris); nors yra ir tokių šio instituto taikymo
pavyzdžių, kai vienoje kolegijoje veikiantys profesionalūs teisėjai ir tarėjai priimdami
sprendimą balsuoja atskirai ir lemiamas gali būti vienos iš šių kolegijos sudedamųjų dalių
balsas. Taigi tai – vadinamoji asesorato sistema, kai teismo įstaiga sudaroma iš profesionalių
Crawford A. Involving lay people in criminal justice. Criminology & Public Policy, 2004, vol. 3, p. 693.
NoelmansW. Old habits die hard. Lay participation in the criminal justice systems of the Netherlands and
Belgium. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010. Prieiga per internetą:
<http://lib.ugent.be/catalog/rug01:002049144>.
53 Plačiau apie įvairias tarėjų instituto ir kitų visuomenės dalyvavimo teisingumo vykdyme formų variacijas žr.:
Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I., Valeckaitė V. Dėl tarėjų
instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas,
2004. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>; Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay
adjudication and Human Rights in Europe // Columbia journal of European law, 2006, vol. 13; Kutnjak Ivkovic S.
Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals // Cornell International
Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2.
54 Nuffer D. Lay Participation in Criminal Justice. Prieiga per internetą:
<http://www.utd.uscourts.gov/judges/Ukraine_Lecture.pdf>.
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teisėjų ir piliečių. Šis skirtumas daugiausia ir lemia tai, kad tarėjai dalyvauja platesnio
pobūdžio bylų nagrinėjime, t. y., skirtingai nei prisiekusieji, nagrinėja ne tik iš esmės
baudžiamąsias, tačiau ir civilines, administracines, darbo ir kt. bylas.
Nors, kaip minėta, teismo tarėjų institutas atrodo patrauklus (ypač šio instituto
neturinčiose valstybėse) kaip priemonė užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikį dalyvauti
vykdant teisingumą, kartu neapsunkinant šio proceso ir išvengiant kai kurių prisiekusiųjų
teismo trūkumų, tačiau šis modelis iš tiesų taip pat turi ilgą istorinę patirtį ir senas tradicijas.
Šis institutas pradėjo formuotis viduramžių Vokietijoje maždaug VIII amžiuje. Spręsti bylų
buvo kviečiami teisinio išsilavinimo neturėję žemvaldžiai, pasižymėję ir gerbiami miestiečiai,
kurie tarėjais būdavo skiriami visam gyvenimui. Ėmus dominuoti į Vokietijos teismus įvestai
Romos teisei, neprofesionaliems teisininkams tapo sudėtinga nagrinėti teisminius ginčus jos
neišmanant. Dėl to ilgainiui kartu su tarėjais ėmė posėdžiauti teisinį išsilavinimą įgiję teisėjai.
Šiais laikais mišrios – tarėjų ir profesionalių teisėjų – bylas nagrinėjančios kolegijos yra labai
populiarios kontinentinėje Europoje, kurioje, natūralu, išsirutuliojo daugybė šio instituto
atmainų, besiskiriančių teisėjų ir tarėjų skaičiumi bei santykiu, jų bendradarbiavimo
lygmeniu, galiomis balsuojant dėl sprendimo, t. y. ar sprendimas priimamas mišrios kolegijos
balsų dauguma, ar tarėjai ir profesionalūs teisėjai turi po vieną balsą, ir pan. Klasikinis
Vokietijoje egzistuojantis modelis (vok. Schöffen), kai bylas nagrinėja mišri kolegija, sudaryta
iš profesionalaus teisėjo ir dviejų tarėjų. Prancūzijoje bendradarbiavimu paremto teismo
modelis (pranc. cour d’assises), kai bylas sprendžia trys profesionalūs teisėjai kartu su
devyniais prisiekusiaisiais, tačiau pastarieji balsuoja slaptai. Italijoje tokias kolegijas sudaro
du teisėjai ir šeši tarėjai. Švedijoje, kur mišri kolegija nagrinėja tik spaudos įstatymų
pažeidimus, profesionalių teisėjų ir tarėjų teismas ypatingas tuo, kad priimant teismo
sprendimą etatinis teisėjas yra svarbus tiek pat, kiek ir teismo darbe dalyvaujantys septyni
tarėjai, t. y. tarėjų kolegija turi tik vieną balsą, todėl, kad įgytų persvarą prieš teisėją, tarėjai
turi laikytis bendros nuomonės. Tarėjų institutas veikia ir daugelyje kitų kontinentinės
Europos valstybių: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Rumunijoje,
Bulgarijoje, Skandinavijos valstybėse ir kt.55 Mišrios kolegijos egzistuoja ne tik Europoje,
tačiau, pavyzdžiui, Kinijoje bei Japonijoje56. Taigi, nors tarėjų institutas neprasiskverbė į
bendrosios teisės sistemos valstybes, tačiau kontinentinėje Europoje buvo ištobulintas ir įgijo
daugybę variacijų.
Vis dėlto, nors ir labai skirtingas, šias visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant
teisingumą sistemas galima suskirstyti į tris tarėjų instituto formas, iš dalies besiskiriančias
viena nuo kitos pagal tikslą, kurio siekiant visuomenės atstovai – tarėjai – įtraukiami į bylą
nagrinėjančias kolegijas.
Pirmoji tarėjų instituto forma – tai ,,paprastų“ piliečių įtraukimas į bylas
nagrinėjančias teismo kolegijas. Kartais literatūroje jie įvardijami kaip bendruomenės teisėjai
(angl. community judges) ir tai yra didžiausia neprofesionalių teisėjų grupė, dažniausiai

Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and Human Rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13; Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed
Tribunals // Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2.
56 Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2; Corey Z., Hans V. P. Japan’s New Lay Judge System:
Deliberative Democracy in Action? Prieiga per internetą:
<http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_12.1_hanscorey.pdf>.
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dirbanti baudžiamosiose bylose57. Galima sakyti, kad ši tarėjų instituto forma tiesiogiai
išsirutuliojo iš prisiekusiųjų teismo, todėl tarėjai kartais tebevadinami prisiekusiaisiais, nors,
skirtingai nuo pastarųjų, kartu su profesionaliu teisėju sprendžia fakto ir teisės klausimus.
Tarėjai įtraukiami nagrinėjant įvairaus pobūdžio bylas: administracines, civilines,
baudžiamąsias. Gali būti sudaromos skirtingų proporcijų mišrios kolegijos: pavyzdžiui,
lengvesnėms baudžiamosioms byloms nagrinėti – kolegijos iš vieno profesionalaus teisėjo ir
dviejų tarėjų, sudėtingesnėms byloms – kolegijos iš trijų profesionalių teisėjų ir dviejų tarėjų.
Šia tarėjų įtraukimo dalyvauti vykdant teisingumą forma iš esmės siekiama tokių
pačių pirmiau aptartų tikslų, kaip ir įtraukiant prisiekusiuosius – demokratijos plėtros,
visuomenės atstovavimo tiesiogiai vykdant teisingumą ir kt. Tokių tarėjų dalyvavimas
vykdant teisingumą taip pat svarbus ir tuo, kad tais atvejais, kai tarėjai atrenkami taikant tam
tikrus atrankos filtrus, paprastai susijusius su asmens reputacija, tikimasi, jog jų dalyvavimas
padės teismui lengviau apsispręsti ,,jautriose“ bylose, reikalaujančiose tam tikro ne teisiniu
reguliavimu ir ne specialiosiomis žiniomis grįsto sprendimo, susijusio su bendražmogiškomis
vertybėmis, ir suteiks daugiau pagrindimo bei autoriteto teismo sprendimui, ypač kai tenka
spręsti moralinius, etinius ar vertinamojo pobūdžio klausimus, pavyzdžiui, ,,įvertinti
padorumo standartus“58. Žinoma, nėra prielaidų teigti, kad tokiais atvejais, kai sprendžiama
dėl bendrųjų socialinių vertybių ar bendrųjų teisės principų turinio, profesionalūs teisėjai
priimtų blogesnius sprendimus nei tarėjai, tačiau šiais atvejais teisinės žinios teisėjams
nesuteikia pranašumo, o į teismo kolegijas įtraukus neprofesionalius tarėjus atspindimi
įvairesni požiūriai ir tai suteikia galimybę priimti tinkamesnius bei visuomenės vertybes bei
kultūrą labiau atitinkančius sprendimus.
Antroji tarėjų instituto forma – tarėjai, kaip tam tikrų visuomenės grupių ar
organizacijų atstovai (angl. representative judges), įtraukiami korporaciniu pagrindu į toms,
paprastai itin gausioms, visuomenės grupėms ar jų nariams aktualių bylų nagrinėjimą. Tai
asmenys, kurie nėra profesionalūs teisininkai, tačiau taip pat nėra atsitiktiniai visos
visuomenės atstovai, o priklauso tam tikroms organizacijoms. Pavyzdžiui, Vokietijoje,
Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Belgijoje, Austrijoje, Izraelyje darbo ginčus nagrinėja mišrios
kolegijos, sudarytos iš profesionalių teisėjų ir tarėjų, o pastarieji (tarėjų skaičius skirtingose
valstybėse yra labai įvairus) skiriami iš darbuotojų ir darbdavių atstovų; juos arba tiesiogiai
skiria, arba rekomenduoja profsąjungos ar darbdavių organizacijos59. Nepaisant tokių tarėjų
buvimo šių organizacijų atstovais, jiems keliami reikalavimai būti nešališkiems ir
nepriklausomiems. Pažymėtina, kad šios visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą formos
nereikėtų sutapatinti su atvejais, kai tam tikri ginčai, pavyzdžiui, darbo, nagrinėjami tam
skirtuose tribunoluose, kurie nėra teismais pirmiau šiame tyrime nurodyta prasme. Tokie
atvejai negali būti laikomi tarėjų instituto taikymo pavyzdžiais, nes pastarasis institutas
taikomas tik teismų veikloje vykdant teisingumą ir atpažįstamas tada, kai kartu su tokiais
korporaciniu pagrindu paskirtais tarėjais ginčą nagrinėja profesionalus teisėjas (teisėjai).
Šio tipo tarėjų funkcija dvejopa – ne tik siekti pirmiau aptartų visoms visuomenės
dalyvavimo vykdant teisingumą formoms keliamų tikslų atstovauti visuomenei ar tam tikrai
Bell J. Judiciaries within Europe. A Comparative Review. Cambridge University Press, 2006, p. 151–158.
Vermeule A. Should We Have Lay Justices? Harvard Law School Harvard Public Law Working Paper, No. 134.
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59 Misiūnas J. et al. Darbo byloms nagrinėti specializuotų teismų įsteigimo Lietuvoje galimybės. Mokslo
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didelei suinteresuotai jos daliai, tačiau taip pat sudaryti sąlygas korporacinėms
organizacijoms atstovauti savo narių interesams, kartu formuojant bendrą tam tikro pobūdžio
bylų nagrinėjimo praktiką.
Trečioji tarėjų instituto forma – specializuoti tarėjai (angl. expert judges). Tai
asmenys, kurie nėra profesionalūs teisėjai, tačiau yra tam tikrų sričių ekspertai ir skiriami į
teismo kolegiją tais atvejais, kai tos kategorijos byloms tinkamai išnagrinėti būtinos
specialiosios žinios, kurių profesionalus teisėjas – teisininkas – paprastai neturi. Tokie tarėjai
reikalingi bylose, kurioms išnagrinėti reikia tam tikrų specializuotų, tačiau ne teisinių, žinių,
pavyzdžiui, ekonomikos, medicinos, finansinių, statybos ar pan. Šiais atvejais svarbiausias
tikslas yra suteikti teismui būtinų, tačiau profesionaliam teisėjui dažniausiai nežinomų,
ekspertinių žinių ir padėti tokio pobūdžio informaciją įvertinus priimti tinkamą sprendimą.
Šiais atvejais labiau tikėtina, kad būtent ekspertų dalyvavimas turi esminę reikšmę priimant
teisingus sprendimus. Šie nagrinėjant bylą dalyvaujantys ekspertai paprastai turi tokias
pačias teises, kaip ir profesionalūs kolegijos teisėjai, ir tuo iš esmės skiriasi nuo teismo
posėdžiuose galinčių dalyvauti ekspertų, pateikiančių ekspertizės išvadas kaip įrodymą
byloje. Tokio tipo mišrios kolegijos egzistuoja daugelyje valstybių – Prancūzijoje, Vokietijoje,
Kroatijoje, Islandijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje ir kt.60 Šio tipo tarėjų funkcija yra ne tiek
atstovauti visuomenei vykdant teisingumą, kiek užtikrinti tinkamą teisingumo vykdymą
padedant profesionaliems teisėjams tinkamai įvertinti ekspertinio žinojimo reikalaujančias
faktines aplinkybes. Dažnai tokie ekspertai tarėjai įtraukiami nagrinėjant bylas, susijusias su
nepilnamečiais, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje61. Štai Prancūzijoje
specializuoto nepilnamečių bylas nagrinėjančio teismo kolegijai pirmininkauja profesionalus
teisėjas (nepilnamečių bylų teisėjas), kuriam padeda du asesoriai – ne teisėjai, teisingumo
ministro įsakymu skiriami ketveriems metams iš asmenų, besidominčių vaikų problemomis.
Italijoje bylas, susijusias su nepilnamečiais, be teisėjų, nagrinėja du tarėjai, kurie turi būti
skirtingų lyčių visuomenės atstovai, privalantys turėti biologijos, psichologijos arba
pedagogikos išsilavinimą. Egipte nepilnamečių bylų teisėjui padeda du specializuoti ekspertai,
iš kurių vienas turi būti moteris. Nyderlanduose sudaromos kolegijos iš vieno profesionalaus
teisėjo ir dviejų ekspertų – penkeriems metams skiriamų psichiatrų ar psichologų62. Taigi iš
šio tipo tarėjų pirmiausia tikimasi profesionalaus požiūrio į tam tikros srities ypatumus.

Taikos teisėjai
Trečioji visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant teisingumą forma vadinama grynuoju
neprofesionalių teisėjų modeliu (angl. pure lay judge model). Šiuo atveju teisingumą vykdo ir
bylas nagrinėja taikos teisėjai – asmenys, kuriems nekeliamas teisinio išsilavinimo
reikalavimas, tačiau kurie sprendimus bylose priima savarankiškai, be profesionalių teisėjų
dalyvavimo ar pagalbos. Lyginant su kitomis visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą
formomis, galima pasakyti, kad vien iš ne teisininkų sudarytos teismo įstaigos pasitaiko retai
ir dažniausiai taikos teisėjams teismingos tik sąlygiškai mažareikšmės bylos, kurias šie
Nuffer D. Lay Participation in Criminal Justice. Prieiga per internetą:
<http://www.utd.uscourts.gov/judges/Ukraine_Lecture.pdf>.
61 Butrimaitė G. et al. Specializuotų teismų šeimos ir nepilnamečių byloms nagrinėti įsteigimo Lietuvoje poreikis
ir galimybės. Mokslo taikomasis tyrimas. Vilnius, 2002, p. 59–65.
62 Pradel J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, 2001.
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nagrinėja pirmąja instancija. Paprastai taikos teisėjų institutas yra skirtas ne tiek užtikrinti
visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą, kiek yra arba tradiciškai susiklosčiusi praktika,
arba juo siekiama kitokių tikslų, pavyzdžiui, sumažinti profesionalių teisėjų darbo krūvį,
išspręsti teisėjų trūkumo problemą ar pan.
Vienas iš tradiciškai susiklosčiusių šio instituto naudojimo pavyzdžių – Anglijos
magistratų teismai (angl. Magistrates‘ Courts). Magistratų teisme posėdžiauja mažiausiai trys
teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai (angl. Justices of the Peace), iš jų vienas išrinktas
pirmininku. Neprofesionaliems magistratų teismų taikos teisėjams padeda teisinį išsilavinimą
turįs sekretorius (angl. clerk), atliekantis patarėjo proceso ir materialiosios teisės klausimais
bei teismo administratoriaus vaidmenį. Didesniuose miestuose tai yra jo pagrindinis darbas, o
miesteliuose taikos teismo sekretoriumi būna šias antraeiles pareigas einantis vietinis
advokatas. Teismo sekretorius negali dalyvauti taikos teisėjams priimant sprendimą, išskyrus
atvejus, kai patys teisėjai jį pasikviečia patarti teisės klausimais 63. Vis dėlto, galbūt
atsižvelgiant į darbo krūvį ir teisinių žinių poreikį, dideliuose miestuose taikos teisėjais dirba
nuolatinį atlyginimą gaunantys profesionalūs teisininkai, kurie posėdžiauja po vieną.
Nors magistratų teisėjai yra visuomenės atstovai ir ,,eiliniai“ piliečiai, tačiau jie
kruopščiai atrenkami. Taikos teisėjo pareigoms labiausiai tinkamais laikomi asmenys, savo
profesine veikla bendruomenės administracijoje, profsąjungose, amatininkų ar kitose
sąjungose įrodę savo rūpinimąsi visuomeniniais reikalais, arba tie, kurie neabejotiną
rūpinimąsi visuomeniniais reikalais įrodė kitu būdu. Taikos teisėjams ši veikla (ja dažniausiai
užsiimama išėjus į pensiją) nėra pagrindinė. Ji atliekama visuomeniniais pagrindais, o
atlyginamos tik tarnybinės išlaidos. Socialinis autoritetas, įgyjamas esant šioje pozicijoje,
anaiptol nėra mažas. Provincijos miestų garbingi asmenys, lygiai kaip ir didelių įmonių
generaliniai direktoriai, taikos teisėjo pareigas ir galimybę prie savo pavardės pridėti raides
,,J.P.“ laiko garbės reikalu. Didžiausią magistratų teismų nagrinėjamų bylų dalį sudaro bylos
dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų ir baudžiamųjų nusižengimų, už kuriuos gali būti skiriama
bauda iki 5000 £ arba 6 mėnesių įkalinimas. Tokia tvarka, kai mažiau reikšmingus
baudžiamuosius nusižengimus nagrinėja teisinio išsilavinimo neturintys ir paprastai kita
veikla besiverčiantys asmenys, turi gilias istorines šaknis – dar pagal 1361 m. Taikos teisėjų
aktą kiekvienoje bendruomenėje keli iš įtakingiausių asmenų būdavo paskiriami palaikyti
viešąją tvarką64. Be baudžiamųjų bylų, taikos teisėjai nagrinėja ir nedidelius civilinius ginčus,
kai kuriuos šeimos, pavyzdžiui, vaikų išlaikymo, ir nepilnamečių klausimus 65. Šiuose
teismuose procesas paprastai būna labai trumpas, nes būtent bylose dėl smulkių baudžiamųjų
nusižengimų kaltinamasis dažnai pasinaudoja galimybe pripažinti savo kaltę ir dėl to toliau
nustatinėti bylos aplinkybių nebereikia66. Kontinentinės teisės reguliuojamų santykių sferoje
magistratų teismai daugiausia nagrinėja bylas, susijusias su šeimos teisiniais santykiais. Šis
teismas sprendžia sutuoktinių ginčus dėl teisės gauti materialinę pagalbą, įgalina vieną iš
sutuoktinių gyventi atskirai, reguliuoja vaikų globos teises, leidžia įsivaikinti, kontroliuoja
globos santykius ir turi plačią kompetenciją jaunimo teisių apsaugos sferoje67.

Ibid.
Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe Ch. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, p. 178–179.
65 Bell J. Judiciaries within Europe. A Comparative Review. Cambridge University Press, 2006, p. 329–333.
66 Zweigert K., Kotz H. Lyginamosios teisės įvadas. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 181.
67 Ibid.
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Apibendrinimas
Galima konstatuoti, kad daugelis Europos, ir ne tik, valstybių savo teisinėje sistemoje yra
įtvirtinusios ir naudoja kokią nors visuomenės atstovų dalyvavimo vykdant teisingumą formą;
skirtingos teisinio išsilavinimo neturinčių asmenų dalyvavimo teismo veikloje formos gali
koegzistuoti kartu: kai kuriose teisinėse sistemose taikomi tik prisiekusiųjų teismai, kai
kuriose – tarėjų institutas ar taikos teismai, kai kuriais atvejais naudojami keli modeliai
skirtingo pobūdžio byloms68.
Visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą modelių įvairovė gali būti aiškinama
skirtingais valstybių papročiais bei kultūra, taip pat skirtingų laikų bei visuomenių
besiskiriančiais specifiniais poreikiais. Nuo daugelio įvairių faktorių priklauso, ar visuomenės
atstovai spręs tik kaltės, ar ir bausmės skyrimo klausimus; kokio tipo, pobūdžio bei
sudėtingumo bylas nagrinės; ar jie bus tik proceso stebėtojai, ar galės jame aktyviai dalyvauti
užduodami klausimus, reikalaudami įrodymų ir pan.; kiek visuomenės atstovų bus bylą
nagrinėjančioje kolegijoje ir koks bus jų santykis su profesionaliais teisėjais; ar sprendimą
visuomenės atstovai turės priimti vienbalsiai, ar balsų dauguma, o jei pastarasis variantas –
tai kokia dauguma reikalaujama; ar mišrioje kolegijoje kiekvienas visuomenės atstovas turės
atskirą balsą, ar visi prisiekusieji (tarėjai) veiks kartu kolegijoje turėdami vieną balsą;
kokiomis taisyklėmis remiantis visuomenės atstovai bus atrenkami; kokie reikalavimai bus
keliami tokiems asmenims ir kt.
Dėl tokios modelių įvairovės tampa neįmanoma nei griežta jų klasifikacija, nei ryški
skirtingų visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą modelių atskirtis, tačiau vis dėlto yra
tam tikri svarbiausi požymiai, leidžiantys pagrindines skirtingas visuomenės atstovų
dalyvavimo vykdant teisingumą formas – prisiekusiųjų teismą, tarėjus ir taikos teisėjus –
sąlygiškai atriboti vieną nuo kitos ir išdėstyti tam tikroje pereinamojoje skalėje pagal
konkrečius svarbius kriterijus (pjūvius):
Pirma, pagal visuomenės atstovų vykdant teisingumą įtraukimo tikslą pagrindinius
visuomenės dalyvavimo modelius galima išdėstyti skalėje: bendrapiliečių atstovavimas
užtikrinant asmens teisių gynybą ir apsaugą nuo valdžios savivalės –
konsultavimas / profesionalus patarimas – pagalba vykdant teismų funkcijas, t. y. pagrindiniai
prisiekusiųjų teismo tikslai yra užtikrinti visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą (dėl
daugybės pirmiau trumpai minėtų priežasčių, kurių detalus nagrinėjimas nėra šio tyrimo
dalykas – demokratijos plėtra, asmens teisių sauga, siekis nemonopolizuoti teisingumo
vykdymo vien profesionalų rankose ir kt.); tarėjų institutui, be pirmiau nurodyto tikslo
atstovauti visuomenei užtikrinant kiekvieno jos nario teisių apsaugą, keliamas ir kitas – padėti
teismui priimti tinkamą sprendimą, kartu dalyvaujant ir bendradarbiaujant vykdant
teisingumą (ypač tai ryšku specialiųjų tarėjų ekspertų atveju arba bylose, kai reikia atlikti tam
tikrus ne teisinius, o daugiau moralinio-etinio pobūdžio vertinimus (pavyzdžiui, garbės ir
Noelmans W. Old habits die hard. Lay participation in the criminal justice systems of the Netherlands and
Belgium. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010. Prieiga per internetą:
<http://lib.ugent.be/catalog/rug01:002049144>.
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orumo gynimo bylos); taikos teisėjai patys savarankiškai nagrinėja bylas ir taip sumažinamas
profesionalių teisėjų poreikis ir darbo krūvis ar sprendžiama jų trūkumo problema.
Pabrėžtina, kad pirmasis tikslas – įtraukti visuomenę į teisingumo vykdymą taip užtikrinant
asmens teisių apsaugą – būdingas visiems modeliams, tik kai kuriuose to dalyvavimo
variantuose išryškėja ir kiti nurodyti siekiai.
Antra, iš pirmojo skirtumų bloko, apibūdinančio tam tikru institutu pabrėžiamus
tikslus, išplaukia skirtinga visuomenės atstovų galia ir santykis su profesionaliu teisėju
(teisėjais), kuris gali būti išdėstytas skalėje: atskirtos ir griežtai ribotos kompetencijos –
bendradarbiavimas – savarankiškas bylų nagrinėjimas. Kaip buvo aptarta, profesionalaus
teisėjo ir prisiekusiųjų įgaliojimai yra griežtai atribojami, pastariesiems suteikiant
kompetenciją spręsti konkretų klausimą, dažniausiai – kaltės (fakto). Prisiekusiesiems
priimant verdiktą jiems priskirtu klausimu, profesionalus teisėjas negali dalyvauti, jo
dalyvavimas sprendžiant dėl tokio klausimo apsiriboja bendro pobūdžio instrukcijų
prisiekusiesiems teikimu bei konsultavimu. Tarėjų instituto atveju profesionalus teisėjas
(teisėjai) ir tarėjai sudaro bendrą kolegiją ir sprendimus priima bendradarbiaudami,
dažniausiai kartu tardamiesi ir spręsdami iškylančias problemas (tiek fakto, tiek teisės
klausimus), o tarėjų įgaliojimai yra tapatūs profesionalaus teisėjo įgaliojimams. Taikos teisėjai
ginčus nagrinėja savarankiškai, be profesionalaus teisėjo dalyvavimo.
Trečia, iš pirmiau aptartų skirtumų natūraliai išplaukia skirtinga visuomenės
atstovams suteikiama galia ir besiskiriantis jų nagrinėjamų klausimų spektras, bylų pobūdis.
Prisiekusieji, atsižvelgiant į jų dalyvavimo bylos nagrinėjime paskirtį, paprastai būna
įtraukiami į sudėtingiausių, su sunkiausių nusikaltimų tyrimu susijusių bylų nagrinėjimą, ir
paprastai prisiekusiųjų teismai egzistuoja būtent baudžiamosiose bylose. Tarėjai dalyvauja
vykdant teisingumą įvairesnio pobūdžio bylose, ypač tokiose, kuriose reikalingas tam tikrų
sričių ne teisinių klausimų ekspertinis išmanymas arba ne teisinio pobūdžio vertinimas,
paremtas visuomenėje egzistuojančiomis vertybinėmis nuostatomis, ,,sveiku protu“. Taikos
teisėjams įgaliojimai suteikiami paprastai smulkiausiuose ginčuose, bylose dėl lengvų
baudžiamųjų nusižengimų, eismo įvykių ir pan., t. y. tokiose bylose, kuriose aukšta teisinė
kvalifikacija nėra būtina.
Ketvirta, dėl visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą modelių įvairovės,
pastebėtina, kad dalyvaujančių visuomenės atstovų atrankos sistemos, įgaliojimų trukmė, jų
darbo atlygintinumas, kolegijų sudėtis ir jų skaičiaus santykis su profesionalių teisėjų
skaičiumi bei panašios aplinkybės nėra pakankamas kriterijus nagrinėjamoms visuomenės
dalyvavimo vykdant teisingumą formoms atriboti. Galima būtų atkreipti dėmesį nebent į tai,
kad atrenkant prisiekusiuosius paprastai svarbiausia yra nediskriminuoti jokios visuomenės
grupės ir atrinkti kuo labiau visuomenės sudėtį atspindinčią prisiekusiųjų kolegiją, todėl
atranka paprastai vykdoma atsitiktiniu būdu. O atrenkant tarėjus šis atrankos principas
galimas daugiau pirmajai tarėjų instituto formai, t. y. atrenkant bendruomenės teisėjus. Kitose
formose daugėja atrankos filtrų, t. y. atrenkama korporaciniu pagrindu arba pagal turimą
ekspertinę kvalifikaciją. Taikos teisėjų atveju atranka taip pat turi gan griežtus filtrus,
susijusius su asmens reputacija, autoritetu, gebėjimais vykdyti taikos teisėjų funkcijas ir pan.
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II. VISUOMENĖS ATSTOVAI KONTINENTINĖS EUROPOS
TEISMUOSE
Kaip jau buvo aptarta I dalyje, asmenų, kurie nėra profesionalūs teisėjai, dalyvavimas vykdant
teisingumą gali pasireikšti skirtingai. Istorinės neprofesionalų dalyvavimo teismo procese
šaknys siekia senovės Graikiją ir Romą, o vėliau Europos valstybėms šiame kontekste
didžiausią įtaką darė Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos teisės raida69. Įdomu
pastebėti, kad istoriškai už neprofesionalų dalyvavimą teismo darbe pasisakė švietėjai ir
liberalios demokratijos, valdžios decentralizacijos šalininkai bei absoliutizmo priešininkai.
Simpatiją angliškai prisiekusiųjų teismų sistemai yra išreiškę švietėjai Montesquieu,
Voltaire’as, Rousseau, o jų idėjos rado atgarsį Prancūzijoje, kurioje po Didžiosios prancūzų
revoliucijos pagal anglišką pavyzdį buvo įsteigti prisiekusiųjų teismai. Kaip liberalių reformų
pasekmė vėliau šis institutas paplito ir kitose Europos valstybėse, tačiau XX amžiuje daugelyje
autoritarinių valstybių buvo panaikintas arba pajungtas valdžios ideologijos tarnystei70. Šiame
kontekste pažymėtina ir tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas ne viename sprendime yra
nurodęs, kad neprofesionalų dalyvavimas priimant teismo sprendimus savaime
neprieštarauja Konvencijos 6 str. 1 d. ginamai teisei į teisingą teismą71.
Toliau detaliau aptarsime, kaip Europos valstybėse pasireiškia visuomenės
dalyvavimas vykdant teisingumą. Šios apžvalgos tikslas nėra aprašyti visų Europos valstybių,
kuriose neprofesionalai turi teisę dalyvauti priimant teismo sprendimus, teisinį reguliavimą ir
juridinį mechanizmą, tačiau išryškinti daugeliui valstybių būdingus bruožus ir esmines
tendencijas bei aptarti mokslinėje literatūroje nurodomus trūkumus bei pranašumus.
Atsižvelgiant į tyrimo tikslus, apžvalgoje nėra analizuojamos klasikinių prisiekusiųjų teismų,
magistratų teismų ar taikos teisėjų teismų veiklos įgyvendinant teisingumą įvairiose Europos
valstybėse formos, arba, jei to reikalauja kontekstas, jos aptariamos fragmentiškai. Daugiausia
dėmesio skiriama didžiausią įtaką Europos valstybių teisiniam reguliavimui bei praktikai
padariusio vokiškojo Schöffen tarėjų modelio analizei. Nemažai dėmesio skiriama
Skandinavijos valstybėms, kurios dėl sąlygiškai nedidelio gyventojų skaičiaus bei gerai
teisinėje sistemoje prigijusio tarėjų instituto galėtų būti geru pavyzdžiu Lietuvai.

Vokiškasis Schöffen bendradarbiavimo teismo modelis72
Šio modelio esmė – bylos yra nagrinėjamos mišriose kolegijose, kurias sudaro profesionalūs
teisėjai ir tarėjai (vok. Schöffen). Vokiškoje teisinėje literatūroje ir teisės aktuose aptinkamos
Žr., pvz.: Dawson P. J. A History of Lay Judges. The Lawbook Exchange, Ltd. Union, New Jersey, 1999; Gorphe F.
Reforms of the Jury-System in Europe: France and Other Continental Countries, 27 Am. Inst. Crim. L. &
Criminology 155 (1936–1937).
70 Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 85.
71 Žr., pvz., sprendimą byloje Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium (Application no. 6878/75;
7238/75) (1981).
72 Už pagalbą renkant ir sisteminant informaciją apie vokiškai kalbančių valstybių teisinį reguliavimą dėkojame
Lietuvos teisės instituto praktikantui Tomui Lavišiui.
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kelios skirtingos sąvokos, apibūdinančios tarėjų institutą. Bendriausia prasme Vokietijoje
tarėjai yra vadinami „savanoriais teisėjais“ arba „neprofesionaliaisiais teisėjais“ (vok.
ehrenamtliche Richter). Priešingybė šiai sąvokai – „profesionalieji teisėjai“ (vok. Berufsrichter),
kurie yra teisėjai pagal savo profesiją. Reikia pažymėti, jog tarėjais gali būti ir profesionalūs
teisininkai, tačiau jie negali būti teisėjais profesinio statuso prasme. Greta šios bendrosios
randamos dar kelios sąvokos. Kai kur tarėjai apibūdinami pavadinimu „liaudies teisėjai“ (vok.
Laienrichter), kuris kildinamas iš lotyniško žodžio laicus (pasaulietinis, ne dvasinis,
priklausantis tautai, neturintis specialių žinių, neišmanėlis) bei graikiško laos (gr. λαός)
(tauta)73. Greta šių, taip pat vartojama sąvoka Schöffe, kuri kildinama iš senosios vokiečių
kalbos ir, ko gero, pagal prasmę yra artima lietuvių kalboje žodžiui „tarėjas“74. Moderniojoje
vokiečių kalboje ir teisinėje literatūroje šia sąvoka apibūdinamas tarėjas, kartu su teisėju (vok.
Berufsrichter) sprendžiantis baudžiamąsias bylas bendrosios praktikos teismuose (vok.
Amtsgerichte).
Klasikinę Schöffen teisėjų kolegiją sudaro 1 profesionalus teisėjas ir 2 tarėjai,
tačiau tai nėra visuotinai priimta taisyklė, teismo sudėtis skirtingo pobūdžio bylose gali būti ir
kitokia. Esminė taisyklė – tarėjų skaičius profesionalių teisėjų skaičių turi viršyti ne daugiau
kaip vienu (tiesa, kai kuriose šį modelį pasirinkusiose valstybėse šios taisyklės nėra
laikomasi). Baudžiamojoje teisėje Schöffen teismų jurisdikcija gali apsiriboti tik sunkių
nusikaltimų bylomis (pvz., Vengrijoje, Ukrainoje) arba apimti didelę dalį baudžiamųjų bylų
(pvz., Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje)75.
Aiškinantis vokiškojo tarėjų modelio istorinę kilmę, pažymėtina, kad Vokietijoje
neprofesionalių teisėjų dalyvavimo teismo procese tradicija yra labai sena, daugelyje
Vokietijos žemių prisiekusieji nuo seno dalyvaudavo sprendžiant baudžiamąsias bylas.
1849 m. Vokietijos Reicho Konstitucija buvo nustačiusi prisiekusiųjų dalyvavimą sprendžiant
bylas dėl sunkių bei politinių nusikaltimų. 1850 m. Hanoverio karalystėje buvo įtvirtinta
alternatyva prisiekusiųjų teismui – baudžiamąsias bylas pradėjo nagrinėti mišri teismo
sudėtis, kurią sudaro profesionalūs teisėjai ir tarėjai. Nuo to prasidėjo ir modernios Vokietijos
tarėjų sistemos (vok. Schöffengericht) raida. Šiuo metu tarėjų dalyvavimas numatytas
daugelyje baudžiamųjų bylų, išskyrus jau minėtas bylas dėl labai sunkių politinių nusikaltimų.
Be to, išimtis nustatyta ir smulkiems baudžiamiesiems nusižengimams, kuriuos
vienasmeniškai nagrinėja profesionalus teisėjas76. Be baudžiamųjų bylų, Vokietijoje tarėjai
taip pat dalyvauja sprendžiant administracines, darbo, prekybos, žemės ūkio, socialinės
gerovės, mokesčių ir kitas bylas77.
Tarėjų institutą Vokietijoje reglamentuoja Teisėjų įstatymo 44–45a str.78 Šis teisės
aktas nustato, jog tarėjų pareigybės gali būti įsteigtos teisme tik įstatymu ir turi teisę veikti
įstatymo nustatyta tvarka. Tame pačiame straipsnyje pabrėžiama, jog renkant ir skiriant
tarėjus turi būti laikomasi lyčių lygybės principo. Paskyrus tarėją į pareigas, anksčiau termino
iš pareigų jis gali būti pašalintas tik teismo sprendimu pagal įstatymą.
Duden Deutsches Universalwörterbuch. 5., überarbeitete Auflage. Mannheim: Dudenverlag, 2003, p. 985.
Ibid., p. 1400.
75 Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 97.
76 Lay judges in Germany. Prieiga per internetą: <http://www.schoeffen.de/lay-judges-in-germany.html>.
77 Ibid.
78 Deutsches Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), das zuletzt
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist. Prieiga per
internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/drig/BJNR016650961.html>.
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Remiantis Vokietijos teisėjų įstatymu yra nustatomi ir patys bendriausi reikalavimai,
kad tarėjų pareigų negali užimti:
asmuo, nusižengęs žmogiškumo ir teisinės valstybės principams;
asmuo, tarnavęs tuometinės Vokietijos Demokratinės Respublikos valstybės saugumo
ministerijos (vok. Stasi) struktūroje.
Įstatymas plačiau nedetalizuoja, ką šiuo atveju reikėtų laikyti nusižengimu
žmogiškumo (ar šią sąvoką galima tapatinti su nusikaltimais žmogiškumui baudžiamosios
teisės prasme?) ir teisinės valstybės principams. Jei paaiškėja anksčiau išvardytos aplinkybės,
tarėjas yra pašalinamas iš tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Sprendimas, kuriuo tarėjas
pašalinamas iš pareigų, yra galutinis. Visgi per vienus metus nuo sprendimo pašalinti tarėją iš
pareigų įsigaliojimo jis turi teisę pareikšti skundą, jeigu paaiškėja, jog pašalinimo pagrindas iš
tikrųjų buvo neteisingas. Šį klausimą sprendžia aukštesnės instancijos teismas79. Tai yra
bendroji nuostata. Skirtinguose (specializuotuose) teismuose tarėjams keliami ir tam tikri
specifiniai reikalavimai (jie bus aptariami vėliau).
Teisę kelti tarėjų kandidatūras ir sudaryti kandidatų sąrašus su jų sutikimu įvairios
specializacijos teismuose Vokietijoje turi politinės partijos, socialinės apsaugos institucijos,
sporto klubai, finansų ir sveikatos draudimo institucijos, profesinės sąjungos, viešosios
valdžios institucijos ir pramonės kompanijos80. Pažymėtina, jog šių įstaigų ir organizacijų
motyvacija yra ganėtinai skirtinga (pvz., socialinė atsakomybė, įvaizdžio palaikymas, politinė
reklama etc.) ir neapsiriboja tik viešuoju interesu. Tiesa, asmenys ir patys gali kelti savo
kandidatūras į tarėjus, kai skelbiami vieši konkursai, tačiau, kaip parodė atlikti tyrimai, tai yra
gana reti atvejai81. Remiantis kandidatų sąrašais sudaromas bendras sąrašas, kuris
naudojamas tiek prisiekusiųjų, tiek ir tarėjų atrankai.
2012 m. duomenimis, Vokietijoje 100 tūkst. gyventojų teko apie 122,3 tarėjų, o apie
60 proc. jų dalyvauja sprendžiant baudžiamąsias bylas82. Tarėjai skiriami penkeriems
metams, jie turi lygiai tokias pat nepriklausomumo garantijas ir vienodas balsavimo teises
kaip ir profesionalūs teisėjai. 1993 m. įsteigta Federacinė garbės teisėjų asociacija užsiima
naujai paskirtų tarėjų mokymu83.

Tarėjai bendrosios kompetencijos teismuose
Vokietijos teismų tvarkos įstatymas nustato bendrosios kompetencijos teismų struktūrą ir
sudėtį Vokietijoje. Kaip ir Lietuvoje, Vokietijoje egzistuoja keturių pakopų teismų sistema,
kurioje apygardos teismas (vok. Amtsgericht) yra pirmoji instancija nesudėtingoms civilinėms
ir baudžiamosioms byloms, Žemės teismas (vok. Landgericht) yra pirmoji instancija
sudėtingesnėms civilinėms, baudžiamosioms ir komercinėms byloms bei apeliacinė instancija
apygardos teismų sprendimams, Aukštesnysis žemės teismas (vok. Oberlandgericht) yra

Ibid. Str. 44–44b.
Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 136.
81 Ibid., p. 137.
82 European Judicial Systems, Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice. Council of
Europe, 2014, p. 168.
83 Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 136.
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apeliacinė instancija Žemės teismų sprendimams, o Federacinis teismas (vok.
Bundesgerichtshof) – kasacinė instancija84; šiuose teismuose tarėjų dalyvavimas teismo
procese nėra numatytas.
Remiantis anksčiau minėto įstatymo nuostatomis, apygardos teismuose tarėjai
dalyvauja tiriant baudžiamąsias bylas. Teisėjų kolegija tokiu atveju sudaroma pagal klasikinę
Schöffen struktūrą, ją sudaro profesionalus apygardos teismo teisėjas ir du tarėjai. Esant
sudėtingesnėms aplinkybėms, tačiau bylai neperžengiant apygardos teismo jurisdikcijos, bylai
nagrinėti gali būti paskirtas dar vienas profesionalus teisėjas. Bylos nagrinėjimo teisme metu
tarėjai turi teisėjo teises ir pareigas85.
Žemių teismuose baudžiamųjų bylų nagrinėjime tarėjai dalyvauja analogiška kolegijos
sudėtimi (teisėjas ir du tarėjai)86. Teisės, pareigos ir kitos sąlygos šiuo atveju reguliuojamos
kaip ir apygardos teisme.
Pagal Teismų tvarkos įstatymo nuostatas, federacinės žemės turi teisę žemės teismų
jurisdikcijoje steigti komercinių bylų skyrius. Šiuose skyriuose bylos taip pat yra
sprendžiamos dalyvaujant tarėjams. Tarėjų kandidatūras komercinėms byloms spręsti siūlo
pramonininkų susivienijimai.
Tarėjais bendrosios kompetencijos teisme negali būti tokie asmenys:
kurie neturi Vokietijos pilietybės;
kuriems teismo sprendimu atimta teisė eiti pareigas valstybės tarnyboje;
kuriems yra paskirta 6 mėn. ir ilgesnė laisvės atėmimo bausmė arba bausmė, susijusi
su turto konfiskavimu;
kurie nėra sulaukę 25 metų amžiaus arba yra vyresni nei 70 metų;
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra teismo jurisdikcijos teritorijoje;
negalintys eiti tarėjo pareigų dėl sveikatos priežasčių;
kurių vokiečių kalbos žinios nėra pakankamos eiti tarėjo pareigas;
Federacinės Vyriausybės arba žemės vyriausybės nariai;
Valstybės Prezidentas;
tarnautojai, kurie dėl savo tarnybos specifikos bet kuriuo metu gali būti iškviesti į
tarnybą;
advokatai, notarai, teisėjai, ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai, teismo
tarnautojai, bausmių vykdymo institucijų pareigūnai;
religinių bendruomenių dvasininkai;
kurie dvi kadencijas iš eilės ėjo tarėjų pareigas87.
Kandidatų į tarėjus sąrašus kas penkerius metus pateikia žemiausio lygmens savivaldos
teisę turinčios teritorinės bendruomenės (artimiausias atitikmuo Lietuvoje – seniūnijos, tik
pas mus jos neturi savivaldos teisės). Asmenų įtraukimui į kandidatų į tarėjus sąrašus turi
pritarti du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių bendruomenės renkamo atstovaujamojo organo
narių. Posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė bendruomenės renkamo atstovaujamojo
organo narių. Sąraše turi būti pateikiama dvigubai daugiau kandidatų, nei atitinkamame
Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1349) geändert worden ist. Prieiga per internetą:
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvg/gesamt.pdf>.
85 Ibid. Str. 29–31.
86 Ibid. Str. 76.
87 Ibid. Str. 31, 33–34.
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teisme reikia tarėjų. Kandidatų sąrašai turi būti sudaromi atsižvelgiant į skirtingų socialinių ir
amžiaus grupių proporcijas.
Tarėjus apygardos teisme renka speciali taryba, kurios nariais yra apygardos teismo
pirmininkas, federacinės žemės vyriausybės atstovas ir septyni prisiekusieji asmenys, kuriuos
dviejų trečdalių balsų dauguma renka bendruomenės renkamas atstovaujamasis organas.
Taryba dėl tarėjų paskyrimo sprendžia paprasta balsų dauguma. Taip pat ši taryba sprendžia,
kiek tarėjų reikia tame teisme. Tarėjų dalyvavimo bylų nagrinėjime darbotvarkė bendrosios
kompetencijos teisme kasmet nustatoma vienų metų laikotarpiui88.

Tarėjai specializuotuose teismuose
Tarėjai darbo teismuose
Tarėjų vaidmenį darbo ginčuose reguliuoja Vokietijos darbo teismų įstatymas89. Darbo ginčus
pirmosios instancijos teisme nagrinėja profesionalus teisėjas ir du tarėjai, kurie pariteto
principu yra deleguojami po vieną nuo profesinių sąjungų susivienijimo ir darbdavių
organizacijų susivienijimo. Šios organizacijos siūlo tarėjų kandidatūras. Tarėju gali tapti ne
jaunesnis nei 25 metų asmuo pirmosios instancijos darbo teisme, ne jaunesnis nei 30 metų –
apeliacinėje instancijoje (federacinės žemės darbo teisme), o pretendentas į Federacinio
darbo tribunolo (kasacinės instancijos teismo) tarėjus turi būti ne jaunesnis nei 35 metų, taip
pat turėti žinių ir patirties darbo teisės ir darbo santykių srityje bei ne mažiau nei 5 metų
tarėjo patirtį darbo teisme90. Pagrindinis reikalavimas kandidatams – asmenys turi būti
aktyvūs darbuotojai arba darbdaviai. Tai nebūtinai turi būti samdomi darbuotojai, tačiau
būtinai aktyvūs darbo rinkos dalyviai (dirbantys ar ieškantys darbo) ir gyvenantys to teismo
vietos jurisdikcijos ribose. Iš kompetentingų organizacijų siūlomų sąrašų kiekvienoje
federacinėje žemėje tarėjai skiriami atsakingos institucijos sprendimu (dažniausiai –
federacinės žemės darbo teismo šaukimu).
Tarėjais darbo teismuose negali būti:
asmenys, kuriems teismo sprendimu atimta teisė eiti pareigas valstybės tarnyboje
arba kuriems yra paskirta 6 mėn. ir ilgesnė laisvės atėmimo bausmė;
asmenys, kurie kaltinami nusižengimu (nusikaltimu), dėl kurio gali būti atimta teisė
eiti pareigas valstybės tarnyboje;
asmenys, kurie neturi aktyviosios rinkimų teisės į Vokietijos Parlamentą;
asmenys, einantys profesionalaus teisėjo pareigas darbo teisme91.
Kiekviename teisme, turinčiame daugiau nei vieną skyrių, yra įsteigiamas tarėjų
poskyris, kurį sudaro mažiausiai po tris tarėjus iš darbuotojų ir darbdavių pusės. Šis poskyris
sprendžia tarėjų savivaldos klausimus ir turi teisę daryti įtaką kolegijų konkrečioms byloms
Ibid. Str. 40–45.
Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2015 (BGBl. I S. 1130) geändert worden is. Prieiga per internetą:
<http://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/BJNR012670953.html>.
90 Lay judges in Germany. Prieiga per internetą: <http://www.schoeffen.de/lay-judges-in-germany.html>.
91 Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2015 (BGBl. I S. 1130) geändert worden is. Str. 20-21. Prieiga per
internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/BJNR012670953.html>.
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spręsti sudarymui. Bendroji taisyklė – tarėjai priskiriami byloms eilės tvarka, pagal iš anksto
sudaromą planą metams. Esant nenumatytiems atvejams, byloje negalintis dalyvauti tarėjas
keičiamas kitu iš eilės sąraše einančiu tarėju, o esant ypatingos skubos atvejams – arčiausiai
teismo vietos gyvenančiu tarėju92.
Pastebėtina, jog darbo teismuose tarėjų (neprofesionaliųjų teisėjų) vaidmuo turi tam
tikrų ypatybių, lyginant su kitais procesais. Šiuo atveju tarėjų negalima laikyti visiškais
neprofesionalais, kadangi aptariamame procese jie atstovauja darbuotojų ir darbdavių
organizacijoms, taigi žino sprendžiamų klausimų problematiką iš vidaus. Šiuo atveju, derinant
profesionalaus teisėjo kompetenciją ir darbuotojų bei darbdavių atstovų praktinį darbo ginčų
problematikos išmanymą, galima tikėtis iš tiesų objektyvaus bylos aplinkybių įvertinimo ir
ginčo išsprendimo.
Tarėjai socialiniuose teismuose
Tarėjų vaidmenį socialiniuose teismuose reglamentuoja Vokietijos socialinių teismų įstatymo
12–27 str.93 Šio teismo sudėtis iš tiesų panaši kaip ir anksčiau aptarto darbo teismo. Pirmąja
instancija bylas sprendžia trijų teisėjų kolegija, sudaryta iš vieno profesionalaus teisėjo
(pirmininkaujančiojo) ir dviejų tarėjų. Tačiau reikia pabrėžti, jog tarėjai šiuo atveju dalyvauja
tik bylas nagrinėjant žodine tvarka. Rašytinio proceso metu tarėjai nedalyvauja.
Tarėju socialiniame teisme gali būti Vokietijos pilietis, ne jaunesnis nei 25 metų
amžiaus. Atstovaujant apdraustiesiems socialiniu draudimu kandidatuoti į tarėjo pareigas gali
ir bedarbiu arba pensininku esantis asmuo. Kandidatais iš darbdavių pusės gali būti ir tuo
metu nesantis darbdaviu asmuo, jei jis anksčiau darbo rinkoje yra veikęs kaip darbdavys.
Renkant tarėjus taip pat stengiamasi išlaikyti pariteto principą, todėl, pavyzdžiui,
bylose, susijusiose su ginčais dėl socialinio draudimo, vienas tarėjas dalyvauja iš
apdraustiesiems atstovaujančių organizacijų, kitas – iš darbdavių organizacijų. Bylose,
susijusiose su ginčais sveikatos apsaugos srityje, vėlgi vienas tarėjas dalyvauja iš apdraustųjų
pusės, kitas – iš ligonių kasų pusės ir t. t.94
Tarėjų skyrimas į tarnybą taip pat vyksta jau pagal aptartą schemą. Kandidatų
sąrašus sudaro atitinkamų šalių interesams atstovaujančios organizacijos. Tarėjai skiriami
federacinės žemės teismo sprendimu penkerių metų kadencijai. Reikalingo tarėjų skaičiaus
nustatymas paliekamas konkrečios federacinės žemės diskrecijai95.
Panašiai kaip ir darbo teismuose, socialiniuose teismuose tarėjų pareigų negali eiti:
asmenys, kuriems teismo sprendimu atimta teisė eiti pareigas valstybės tarnyboje
arba kuriems paskirta 6 mėn. ir ilgesnė laisvės atėmimo bausmė;
asmenys, kaltinami nusižengimu (nusikaltimu), dėl kurio gali būti atimta teisė eiti
pareigas valstybės tarnyboje96.
Socialiniuose teismuose taip pat galioja atitinkama tarėjų savivaldos sistema.
Atitinkamo teismo tarėjų savivaldos organas (poskyris) savo posėdžiuose sprendžia
Ibid. Str. 30–31.
Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 15. April 2015 (BGBl. I S. 583) geändert worden ist. Prieiga per
internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/sgg/BJNR012390953.html>.
94 Ibid. Str. 12.
95 Ibid. Str. 13–15.
96 Ibid. Str.16–18.
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konkrečioms byloms spręsti sudaromų teismo kolegijų sudėties klausimus, taip pat
apibendrina organizacinius klausimus ir perduoda juos atitinkamo teismo pirmininkui97.
Matome, kad ir socialinių teismų atveju tarėjais gali būti atitinkamų profesinių sričių
atstovai, kurie kylančių ginčų problematiką žino iš savo profesinės veiklos ir
bendradarbiaudami su profesionaliu teisėju įgyvendina kuo objektyvesnio bylų nagrinėjimo
sąlygas.
Tarėjai administraciniuose teismuose
Tarėjų vaidmuo administraciniuose teismuose reglamentuojamas Vokietijos administracinių
teismų tvarkos įstatymo 19–34 str.98 Aptariamame įstatyme pirmiausia pabrėžiama, jog
tarėjai administraciniuose teismuose, žodinio bylos nagrinėjimo metu, veikia kaip ir
profesionalieji teisėjai, t. y. turi teisėjo teises ir pareigas. Asmuo, norintis tapti tarėju
administraciniame teisme, turi būti 25 metų amžiaus, Vokietijos pilietis, gyvenantis to teismo
jurisdikcijos teritorijoje99.
Kaip ir kituose teismuose, tarėjai į administracinius teismus yra skiriami penkerių
metų kadencijai. Į kiekvieną administracinį teismą skiriama tiek tarėjų, kad kiekvienam jų
tektų dalyvauti ne daugiau nei dvylikos bylų nagrinėjime per metus. Atitinkamą tarėjų darbo
paskirstymo tvarkaraštį tvirtina to teismo pirmininkas. Kiekviename administraciniame
teisme sudaroma taryba, kuri pagal įstatymo nustatytą tvarką kas penkerius metus išrenka
tame teisme dirbsiančius tarėjus. Šios tarybos struktūra gana sudėtinga. Ją sudaro teismo
pirmininkas, federacinės žemės vyriausybės atstovas ir septyni prisiekusieji asmenys,
atstovaujantys skirtingiems apskrities regionams, kuriuos išrenka ir deleguoja federacinės
žemės parlamentas (Landtagas) arba jie renkami kita federacinės žemės teisės aktų nustatyta
tvarka100.
Aplinkybės, kurioms esant asmuo negali tapti tarėju administraciniame teisme, šiek
tiek skiriasi nuo anksčiau minėtų aplinkybių darbo ir socialinių teismų atvejais. Šiuo atveju
asmenų, negalinčių eiti tarėjų pareigų, ratas yra platesnis. Administraciniuose teismuose
tarėjo pareigų negali eiti:
asmuo, kuriam teismo sprendimu atimta teisė eiti pareigas valstybės tarnyboje arba
kuriam yra paskirta 6 mėn. ir ilgesnė laisvės atėmimo bausmė;
asmuo, kaltinamas nusižengimu (nusikaltimu), dėl kurio gali būti atimta teisė eiti
pareigas valstybės tarnyboje;
asmuo, neturintis rinkimų teisės į federacinės žemės renkamus valdžios organus;
Vokietijos Parlamento, Europos Parlamento, Vyriausybės, federacinės žemės
renkamų valdžios organų bei federacinės žemės vyriausybės nariai;
teisėjai;
valstybės tarnautojai;

Ibid. Str. 19–23.
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1322) geändert worden ist. Prieiga per
internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html>.
99 Ibid. Str. 19–20.
100 Ibid. Str. 25–27.
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advokatai ir notarai101.
Kandidatų į tarėjus sąrašus kas penkerius metus pateikia apskritys ir laisvieji miestai.
Tarėjus renkanti taryba turi užtikrinti, kad tarėjais būtų paskirti asmenys proporcingai iš visų
apskričių. Savo ruožtu į kandidatų sąrašą asmuo apskrityje patenka, jeigu jo kandidatūrai
pritaria du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių apskrities (antrojo vietos savivaldos lygmens,
kurio Lietuvoje neturime) renkamojo atstovų organo narių. Tokiame posėdyje turi dalyvauti
ne mažiau kaip pusė visų apskrities renkamojo atstovų organo narių. Tarėjus iš pateiktų
kandidatų sąrašų atitinkamo administracinio teismo sudaryta taryba renka dviejų trečdalių
balsų dauguma. Išrinkus kandidatus sudaromas posėdžių grafikas priskiriant tarėjus
dalyvauti konkrečiose bylose bei numatant pakaitinius tarėjus, jei paskirtasis tarėjas dėl
nenumatytų priežasčių reikiamu metu negalėtų dalyvauti byloje102.
Tarėjai finansiniuose teismuose
Tarėjų veiklą finansiniuose teismuose reguliuoja Vokietijos finansinių bylų teisenos įstatymo
16–30 str.103 Procedūros, susijusios su tarėjų veikla, jų rinkimu ir skyrimu, praktiškai
nesiskiria nuo procedūrų administraciniuose teismuose. Kaip ir kituose teismuose,
finansiniuose teismuose tarėjai dalyvauja nagrinėjant bylas žodine tvarka ir sprendimą byloje
priima lygiomis teisėmis su profesionaliu teisėju. Bendrieji reikalavimai taip pat atitinka
anksčiau minėtas sąlygas: asmuo, kandidatuojantis tapti tarėju, turi būti ne jaunesnis nei 25
metų amžiaus, Vokietijos pilietis, gyvenantis to teismo jurisdikcijos teritorijoje104.
Savo ruožtu tarėju finansiniuose teismuose negali būti:
asmuo, kuriam teismo sprendimu atimta teisė eiti pareigas valstybės tarnyboje arba
kuriam yra paskirta 6 mėn. ir ilgesnė laisvės atėmimo bausmė;
asmuo, kuris per paskutinius 10 metų buvo teistas dėl finansinių nusikaltimų
(nesvarbu, kokia bausmė taikyta);
asmuo, kaltinamas nusižengimu (nusikaltimu), dėl kurio gali būti atimta teisė eiti
pareigas valstybės tarnyboje;
asmuo, neturintis rinkimų teisės į federacinės žemės renkamus valdžios organus;
Vokietijos Parlamento, Europos Parlamento, Vyriausybės, federacinės žemės
renkamų valdžios organų bei federacinės žemės vyriausybės nariai;
teisėjai;
mokesčių institucijų valstybės tarnautojai;
profesionalūs kariai ir karo prievolę atliekantys asmenys;
advokatai, notarai, mokesčių konsultantai, atestuoti apskaitininkai105.
Tarėjų kadencijos trukmė, kaip ir kitais atvejais – 5 metai. Tarėjams finansiniuose
teismuose rinkti sudaromos tarybos, į kurias įeina teismo pirmininkas, mokesčius
administruojančios institucijos deleguotas atstovas ir septyni prisiekusieji asmenys,
Ibid. Str. 21–24.
Ibid. Str. 28–30.
103 Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I
S. 679), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890) geändert worden ist. Prieiga
per internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/fgo/BJNR014770965.html#BJNR014770965BJNG000401301>.
104 Ibid. Str. 16–17.
105 Ibid. Str. 19.
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atstovaujantys skirtingiems apskrities regionams, kuriuos išrenka ir deleguoja federacinės
žemės parlamentas (Landtagas) arba jie renkami kita federacinės žemės teisės aktų nustatyta
tvarka106. Kitos procedūros yra identiškos procedūroms administraciniuose teismuose.
Tarėjai karinės tarnybos teismuose
Kiek specifiškesnis yra karinės tarnybos teismų reguliavimas. Tarėjų vaidmuo ir funkcijos
specifiniuose kariniuose teismuose reguliuojamos Vokietijos karo drausmės kodekse. Tiesa,
šiame įstatyme tarėjų vaidmeniui reguliuoti skiriamas tik vienas, 74 straipsnis107.
Tarėjai karinės tarnybos teismuose šaukiami vienų metų kadencijai. Tarėju
kariniuose teismuose gali tapti bet kuris asmuo, atliekantis karo tarnybą ne trumpiau nei šešis
mėnesius ir per praėjusius ir einamuosius tarnybos metus nepadaręs sunkių nusižengimų
tarnybos drausmei. Karinių vienetų vadai pristato tarėjų kandidatūrų sąrašus, kuriuose turi
būti siūloma triskart daugiau kandidatų, nei yra numatyta vietų tarėjų pareigoms užimti.
Sudarant tarėjų sąrašus kariniuose teismuose turi būti paisoma, kad tarp tarėjų būtų karo
tarnybos medikų (gydytojų ir medicinos personalo atstovų). Karinės tarnybos teismas iš
pateiktų sąrašų renka tarėjus ir sudaro metinį teismo posėdžių planą, kuriuo vadovaujantis
dirba vieniems metams paskirti tarėjai108.

Tarėjų teisės ir pareigos
Vokietijos teisėjų įstatyme109 nemažai dėmesio skiriama tarėjų nepriklausomumui ir
specialiosioms pareigoms apibrėžti. Įstatymas nustato, jog tarėjai yra nepriklausomi kaip ir
profesionalūs teisėjai. Taip pat jie turi pareigą saugoti teisėjų (tarėjų) pasitarimo paslaptį.
Tarėjams jų pareigų ėjimo metu turi būti išsaugoma jų darbo vieta. Draudžiama atleisti iš
darbo asmenį dėl to, kad jis negali vykdyti savo tiesioginio darbo tarėjo pareigų ėjimo metu.
Taip pat pažymima, jog detalesnio reguliavimo teisė yra paliekama federacinių žemių
įstatymų leidybos organams.
Tarėjas savo tarnybos pradžioje turi prisiekti viešame teismo posėdyje. Atskirai
pažymėta, jog finansinėse bylose tarėjai prisiekia objektyviai vertinti aplinkybes, turėdami
vienintelį tikslą – tiesiogiai išspręsti bylą, neatsižvelgiant į bylos šalių finansinę padėtį. Toliau
pažymima, jog konkrečios tarėjų teisės ir pareigos nustatomos pagal įstatymais pagrįstą
atskirų procesų reguliavimą.
Vokietijos tarėjai turi teisę užduoti klausimus kaltinamajam, liudytojams ir
ekspertams, jie gali lygiomis teisėmis įsitraukti į svarstymą ir sprendimo priėmimą110.

Ibid. Str. 23.
Wehrdisziplinarordnung vom 16. August 2001 (BGBl. I S. 2093), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom
28. August 2013 (BGBl. I S. 3386) geändert worden ist. Prieiga per internetą: <http://www.gesetze-iminternet.de/wdo_2002/BJNR209310001.html>.
108 Ibid. Str. 74.
109 Deutsches Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), das zuletzt
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist. Prieiga per
internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/drig/BJNR016650961.html>.
110 Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 137.
- 34 106
107

Tarėjai visuose teismo procesuose darbo užmokesčio negauna. Tačiau, remiantis
įstatymu dėl kompensacijų ekspertams, vertėjams, tarėjams, liudytojams ir tretiesiems
asmenims111, jiems priklauso tam tikros kompensacijos. Remiantis šio įstatymo 15–18 str.
nuostatomis, neprofesionaliesiems teisėjams yra kompensuojamos nustatytos išlaidos:
transporto išlaidos;
mokami dienpinigiai ir, esant poreikiui, apmokamos nakvynės išlaidos;
faktinės išlaidos, neviršijančios nustatytų limitų, patirtos renkant bylos tyrimui
reikalingus dokumentus (išlaidos dokumentų kopijavimui ir pan.);
kompensacija už einant tarėjo pareigas faktiškai sugaištą laiką;
jei tarėjo šeimoje yra asmenų, kuriuos jis išlaiko iš savo darbo užmokesčio, jiems
taip pat priklauso kompensacija, kurios dydis irgi nustatomas atsižvelgiant į einant
tarėjo pareigas sugaištą laiką;
vidutinio darbo užmokesčio praradimo kompensavimas, kiek jo nepadengia
kompensacija už einant tarėjo pareigas faktiškai sugaištą laiką.
Tarėjams taip pat kompensuojama už laiką, sugaištą įvadiniuose mokymuose tarėjų
pareigoms užimti, bei už laiką, sugaištą kvalifikacijos kėlimo kursuose112.
Tarėjai turi tokią pačią balso teisę priimant sprendimą kaip ir profesionalūs
teisėjai. Baudžiamosiose bylose su 2 tarėjais ir 1 teisėju sprendimui priimti reikalinga balsų
dauguma. Praktikoje formalus balsavimas vyksta gana retai, įprastai sprendimas priimamas
diskusijos metu ir esminių nuomonių skirtumų nekyla. Taip pat retas atvejis, kai tarėjai
naudodamiesi balsų persvara priima sprendimą, priešingą profesionalaus teisėjo nuomonei.
Svarbu yra tai, kad, tyrimų duomenimis, apie pusė profesionalių teisėjų sugeba įtikinti tarėjus
pakeisti nuomonę, kai ši skiriasi nuo profesionalaus teisėjo nuomonės. S. Machuros tyrimo
duomenimis, tendencija nesutikti su profesionalaus teisėjo nuomone mažėja didėjant tarėjo
darbo teisme stažui113.
Tarėjas šalinamas iš tarnybos, jei grubiai pažeidžia tarnybos taisykles. Taip pat tarėjo
tarnyba nutrūksta, jei paaiškėja, kad jis nesugeba eiti tarėjo pareigų (subjektyvus kriterijus)
arba kai atsiranda (paaiškėja) kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo užimti tarėjo pareigų
pagal įstatymų reikalavimus.
Kalbant apie tarėjų procesines teises ir pareigas darbo teismuose, pirmiausia, kaip ir
bylos šalys, tarėjai turi teisę susipažinti su visa bylos medžiaga. Pirmojoje instancijoje,
pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, tarėjai pareiškia teisėjui savo nuomonę apie
nagrinėjamos bylos aplinkybes. Tai yra esminė tarėjų funkcija šioje bylos stadijoje. Bylos
nagrinėjimo žodinio proceso metu tarėjai turi teisę užduoti klausimus, taigi matome, jog
tarėjai darbo bylose turi aktyvių proceso dalyvių teises. Kita vertus, pabrėžiama, jog
uždavinėdami klausimus jie turi išlikti neutralūs. Priimant sprendimą teisėjų pasitarimo
kambaryje tarėjai turi tokią pačią balso teisę, kaip ir pirmininkaujantis profesionalus teisėjas.
Susilaikymo teisė balsuojant nesuteikiama.

Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel
7 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) geändert worden ist. Prieiga per internetą:
<http://www.gesetze-im-internet.de/jveg/BJNR077600004.html>.
112 Ibid. Str. 15–18.
113 Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 138.
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Vokiškasis Schöffen modelis kitose Europos valstybėse
Anksčiau buvo aptarti tarėjų instituto ypatumai „motininėje“ Schöffen modelio valstybėje –
Vokietijoje. Visgi verta pabrėžti, jog Vokietija ir kitos vokiškai kalbančios valstybės toli gražu
nėra vienintelės Europos valstybės, kuriose įtvirtintas panašus tarėjų modelis. Šis tarėjų
dalyvavimo teisme modelis, be Vokietijos, taip pat veikia Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje,
Danijoje, Estijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Makedonijoje, Norvegijoje, Serbijoje, Slovakijoje,
Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje, Vengrijoje (taip pat egzistavo ir Latvijoje iki
tarėjų instituto panaikinimo 2009 m.)114. Toliau yra apžvelgiami kai kurių iš anksčiau minėtų
valstybių (išskyrus Skandinavijos valstybes, kurios aptariamos atskirame skyriuje) ypatumai
nagrinėjamoje srityje.
Teisminės instancijos ir bylų kategorijos
Teisminės instancijos, kuriose numatytas tarėjų dalyvavimas, ir bylų kategorijos įvairiose
valstybėse skiriasi. Kai kuriose iš anksčiau minėtų valstybių tarėjai sprendžia išimtinai tik
baudžiamąsias bylas. Pavyzdžiui, Estijoje tarėjai sprendžia baudžiamąsias bylas (dėl pirmo
laipsnio nusikaltimų) pirmosios instancijos apylinkių teismuose115. Minėtas bylas nagrinėja
mišrios kolegijos, sudarytos iš profesionalaus teisėjo ir 2 tarėjų, turinčių lygią balso teisę116.
Remiantis Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso 17 straipsniu, baudžiamąsias bylas dėl
nusikaltimų, už kuriuos gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėja 2 profesionalūs
teisėjai ir 3 tarėjai117. Šveicarijoje tarėjai dalyvauja nagrinėjant civilines, darbo, komercines ir
baudžiamąsias bylas. Bylų, kurias sprendžia tarėjai, kategorijos priklauso nuo atskirų kantonų
teisinio reguliavimo. Pavyzdžiui, Berno kantono Teismų ir prokuratūros organizavimo
įstatyme118 nustatyta, kad tarėjai dalyvauja darbo ir komercinėse bylose. Berno kantono
administraciniame teisme, sprendžiant socialinio draudimo bylas, taip pat greta profesionalių
teisėjų dalyvauja arbitrai, kuriuos iš atitinkamų šalių pasiūlytų kandidatų renka Berno
kantono Didžioji taryba. Tarėjai taip pat dalyvauja sprendžiant mokestinius ginčus 119.
Baudžiamąją bylą nagrinėjančią kolegiją Šveicarijoje daugeliu atvejų sudaro vienas
profesionalus teisėjas ir du tarėjai, kurie renkami šešerių metų kadencijai iš bendruomenės
pristatytų kandidatų sąrašų. Minėta sudėtimi (du tarėjai ir vienas profesionalus teisėjas)
Šveicarijoje tarėjai dalyvauja tik sprendžiant baudžiamąsias bylas dėl nesunkių nusikaltimų
(kuriose už numatytus nusikaltimus maksimali taikoma laisvės atėmimo bausmė yra treji
metai). Sunkesnių nusikaltimų bylos sprendžiamos didesnės sudėties kolegijų, taip pat

Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 97.
115 Code of Criminal Procedure. Passed 12.02.2003. Entered into force 01.07.2004. Par. 18. Prieiga per internetą:
<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013093/consolide>.
116 Courts Act Passed 16.12.1992. Entered into force 01.01.1993. Prieiga per internetą:
<http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/5683>.
117 Кримінально-процесуальний Кодекс України (Затверджений Законом від 28.12.60 (1000-05) ВВР,
1961, N 2 ст. 15). Prieiga per internetą:
<http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1711/file/573df3ccfe73a97311785d575f13.htm/
preview>.
118 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO). Prieiga per
internetą: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/z272.html>.
119 Ibid.
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sudarytų iš profesionalių teisėjų ir tarėjų120. Austrijoje bendrosios kompetencijos teismuose
tarėjai dalyvauja nagrinėjant bylas dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą nustatyta
didesnė nei penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Šios valstybės Baudžiamojo proceso
kodeksas nustato, jog tarėjų teismą sudaro du tarėjai ir vienas profesionalus teisėjas121.
Nagrinėjant baudžiamąsias bylas, kuriose už padarytas nusikalstamas veikas numatytos
laisvės atėmimo sankcijos viršutinė riba viršija 10 metų, taip pat nagrinėjant bylas, susijusias
su uždrausta nacionalsocialistinių idėjų sklaida, dalyvauja prisiekusiųjų kolegija. Civilinio
proceso tvarka tarėjai Austrijos teismuose dalyvauja nagrinėjant komercinius, darbo ir
socialinius ginčus122.
Tarėjų atranka ir reikalavimai tarėjams
Reikalavimai tarėjams įvairiose valstybėse gali skirtis, tačiau yra ir ganėtinai universalių
reikalavimų, tokių kaip tam tikra pilietybė, amžius (nustatant viršutinę ir apatinę ribas),
valstybinės kalbos mokėjimas, sėslumas bei draudimas dirbti teisėsaugos institucijose.
Tarėjų atrankos procedūros priklauso nuo valstybės struktūros (unitarinė ar federacinė) bei
kitų nacionalinių ypatumų, tačiau įprastai tarėjų atrankoje vienaip ar kitaip dalyvauja vietos
savivaldos atstovai. Toliau trumpai aptariama tarėjų atranka ir reikalavimai kandidatams į
tarėjus konkrečiose valstybėse.
Estijoje tarėjais gali tapti 25–70 m. amžiaus Estijos piliečiai, nuolat gyvenantys
Estijoje, puikiai mokantys estų kalbą ir turintys tinkamas moralines savybes tarėjo pareigoms
užimti123. Tarėjais negali tapti bausti už nusikalstamą veiką, bankrutavę asmenys, netinkami
eiti šias pareigas dėl sveikatos būklės, gyvenę mažiau nei vienus metus atitinkamoje
savivaldybėje, taip pat dirbantys teisme, prokuratūroje ar policijoje, tarnaujantys
ginkluotosiose pajėgose, advokatai, notarai ir antstoliai, Vyriausybės ir vietos savivaldos
institucijų nariai, Respublikos Prezidentas, Parlamento nariai, apylinkių valdytojai. Tarėjai yra
renkami ketveriems metams (ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės124). Vietos
valdžios institucijos sudaro kandidatų sąrašus, kurie yra skelbiami viešai ir gali būti ginčijami
kiekvieno piliečio125. Tarėjų skaičius turi būti proporcingas atitinkamo teritorinio vieneto
gyventojų skaičiui, o jį nustato Teismų administravimo taryba prie Teisingumo
ministerijos126. Tarėjų atrankos komitetas (kurio sudėtį tvirtina atitinkamo teismo
primininkas), spręsdamas asmens tinkamumą tarėjo pareigoms užimti, taip pat turi laikytis

Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 53–55.
121 Strafprozeßordnung 1975 (StPO), StF: BGBl. Nr.631/1975 (WV). Prieiga per internetą:
<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326>.
122 The Austrian Judicial System. Institutions, Agencies, Services. Vienna: Bundesministerium für Justiz, 2009,
p. 10. Prieiga per internetą:
<https://www.justiz.gv.at/web2013/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.de.0/broschuere_oesterr_justiz_en
_download.pdf>.
123 Estonian Court System. Lay Judges. Prieiga per internetą: <http://www.kohus.ee/en/judges/lay-judges>.
124 Legal Professions and Justice Networks. Estonia. Prieiga per internetą: <https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-ee-en.do?member=1>.
125 Fourth Evaluation Round. Corruption Prevention in Respect of Parliament, Judges and Prosecutors.
Evaluation report Estonia. Council of Europe, 2013, p. 30. Prieiga per internetą:
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2012)5_Estonia_EN.p
df>.
126 Žr. <http://www.nc.ee/?id=1343>.
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principo, kad tarėjais turėtų būti skirtingo amžiaus ir lyties bei skirtingoms socialinėms
grupėms atstovaujantys asmenys.
Ukrainoje tarėjais gali būti 30–65 m. amžiaus Ukrainos piliečiai, nuolat gyvenantys
konkretaus teismo jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. Tarėjo pareigų negali užimti
asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais, sergantys psichinėmis ar kitomis
ligomis, kurios trukdytų eiti tarėjo pareigas, Parlamento nariai ar Ministrų kabineto nariai,
teisėjai, prokurorai, vidaus reikalų sistemos ir kitų teisėsaugos organų darbuotojai, kariai,
teismų sistemos darbuotojai, kiti valstybės tarnautojai, advokatai, notarai, taip pat asmenys,
nemokantys valstybinės kalbos127. Į tarėjų sąrašus yra įtraukiami nuolat gyvenantys teismo
jurisdikcijos teritorijoje asmenys, kurie atitinka įstatymo reikalavimus ir davė sutikimą būti
tarėjais. Vietos taryba tarėjų sąrašą tvirtina ketveriems metams ir peržiūri ne rečiau kaip kas
dvejus metus. Sąrašas viešai skelbiamas vietos spaudoje128.
Lenkijoje tarėjo pareigas gali eiti nepriekaištingos reputacijos asmuo nuo 30 iki 70
metų, turintis Lenkijos pilietybę, gyvenantis ar užsiimantis verslu atitinkamoje savivaldybėje
ne mažiau kaip vienus metus, esantis tinkamos sveikatos būklės ir turintis bent vidurinį
išsilavinimą. Tarėjo pareigų negali eiti asmenys, dirbantys teismuose ir prokuratūroje,
teisėsaugos sistemoje, advokatai ir jų padėjėjai, dvasininkai, kariai, kalėjimų sistemos
darbuotojai, vietos valdžios tarybų atstovai129.
Tarėjus slaptu balsavimu renka vietos savivaldos teritorinių vienetų (gminų), kurių
teritorijoje veikia teismas, tarybos130.
Šveicarijos civilinio proceso kodekse nurodoma, jog teismų organizavimas ir jų
sudėties nustatymas priklauso kantonų kompetencijai, išskyrus įstatyme numatytus
atvejus131. Berno kantone darbo ir komercinėms byloms spręsti tarėjų kandidatūros
deleguojamos iš organizacijų, atstovaujančių atitinkamoms interesų grupėms. Reikalavimas
kandidatams – būti atitinkamos profesijos atstovais ir turėti darbo patirties toje srityje,
teisinis išsilavinimas tarėjams nėra būtinas. Tarėjus iš pasiūlytų kandidatų renka Berno
kantono atstovaujamasis organas – Didžioji taryba. Tarėjų tarnybos kadencija trunka trejus
metus, kuri gali būti pratęsta vieną kartą ir iš viso tęstis šešerius metus132.
Austrijoje prisiekusiuoju arba tarėju gali tapti ne jaunesnis nei 25 ir ne vyresnis nei
65 metų amžiaus Austrijos pilietis. Šių pareigų negali užimti asmenys, kurie: negalėtų tokių
pareigų eiti dėl fizinės ar psichinės negalios; negeba pakankamai suvokti teismo kalbos,
teismo procese vartojamų specialiųjų teisinių terminų; teismo sprendimu neturi teisės
susipažinti su konfidencialia baudžiamųjų bylų informacija; yra nubausti šešių mėnesių ar
ilgesne laisvės atėmimo bausme. Taip pat tarėjais arba prisiekusiaisiais neskiriami šalies
Prezidentas, Vyriausybės narys, federacinės žemės vyriausybės narys, valstybės ir federacinių
žemių renkamų atstovaujamųjų organų nariai, auditoriai, dvasininkai, teisėjai, advokatai,
prokurorai, notarai, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų tarnautojai, nuolat Austrijoje
Закон Украины. O судоустройстве и статусе судей. С изменениями и дополнениями, внесенными
Бюджетным кодексом Украины от 8 июля 2010 года N 2456-VI. Str. 59.
128 Ibid. Str. 58.
129 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Par. 158–159. Prieiga per internetą:
<http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-lipca-2001-r-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych/dzialiv_rozdzial-7_lawnicy/?on=26.01.2015>.
130 Ibid. Par. 160.
131 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO). Prieiga per
internetą: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/z272.html>.
132 Ibid.
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negyvenantys asmenys133. Tarėjai ir prisiekusieji baudžiamosiose bylose renkami dvejų metų
kadencijai, o kandidatų sąrašus pateikia bendruomenės. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
atvejais nereikalaujama, kad tarėjai būtų tam tikrų profesijų atstovais, skirtingai nei,
pavyzdžiui, komercinėse ar socialinėse bylose. Taigi baudžiamajame procese tarėjai yra
tikrieji neprofesionalieji „tautos atstovai“. Prasidedant kadencijai organizuojami įvadiniai
tarėjų mokymai. Tarėjų tarnyba nagrinėjant baudžiamąsias bylas organizuojama taip, kad
vienam tarėjui ar prisiekusiajam per vienus metus netektų dalyvauti daugiau nei penkių bylų
nagrinėjime134. Kitoms byloms spręsti tarėjai renkami penkerių metų laikotarpiui ir gali būti
perrenkami kitai kadencijai. Komercinėms byloms spręsti atitinkamo teismo komercinių bylų
skyriaus pirmininkas paskelbia reikiamą tarėjų skaičių. Reikia pastebėti, kad istoriškai
susiklostė, jog viena iš svarbių ekonomikos sričių Austrijoje buvo ir yra laivyba Dunojaus upe.
Todėl yra nustatytas reikalavimas, kad ketvirtis tarėjų komercinėse bylose būtų deleguoti
laivybos įmones vienijančių organizacijų135. Prekybos ir amatų rūmai siūlo po tris kandidatus
į kiekvieną tarėjo vietą. Šie kandidatai turi būti: Austrijos Respublikos piliečiai; ne jaunesni
nei 30 metų amžiaus; išmanantys atitinkamos pramonės ar verslo šakos specifiką, teisinį
reguliavimą ir papročius; atitinkamo teismo jurisdikcijos teritorijos gyventojai136. Austrijos
darbo ir socialinių teismų įstatymas137 nustato, jog darbo santykių bylas ir socialinius ginčus
nagrinėja vienas profesionalus teisėjas ir du tarėjai. Darbo bylose teismo sudėtį sudaro po
vieną tarėją iš darbdaviams ir darbuotojams atstovaujančių organizacijų. Socialinius ginčus
nagrinėjantys tarėjai yra deleguojami iš suinteresuotoms pusėms atstovaujančių organizacijų
(tokiu atveju apdraustiesiems atstovauja tos srities apdraustųjų organizacijos atstovai,
pavyzdžiui, apdraustųjų darbuotojų socialiniu draudimu, apdraustųjų ūkininkų socialiniu
draudimu ir kt. atitinkamų organizacijų atstovai)138.
Tarėjų teisės ir pareigos
Estijoje tarėjai dalyvauja vykdant teisingumą apylinkės ir miestų teismuose ir turi tokias pat
teises kaip ir profesionalūs teisėjai (tarp jų net ir teisę pareikšti atskirąją nuomonę 139). Tarėjo
dalyvavimo teismo procese esmė yra atstovauti paprasto žmogaus pozicijai pirmiausia iš
žmogiškojo, o ne teisinio taško140. Tarėjų atlygis apskaičiuojamas atsižvelgiant į jo teismo
procese dalyvautų dienų skaičių, didžiausią valstybės tarnautojo gaunamo atlyginimo dydį
Bundesgesetz vom 25. April 1990 über die Berufung der Geschworenen und Schöffen (Geschworenen- und
Schöffengesetz 1990 - GSchG), (NR: GP XVII RV 1193 AB 1261 S. 139. BR: AB 3848 S. 529.). StF: BGBl.
Nr. 256/1990. Prieiga per internetą:
<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002954>.
134 Ibid.
135 Verordnung der Minister der Justiz und des Handels vom 1. Juni 1897, über die Ernennung der
fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstande und aus dem Kreise der Schiffahrtskundigen
StF: RGBl. Nr. 129/1897. Prieiga per internetą:
<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000010>.
136 Ibid.
137 Bundesgesetz vom 7. März 1985 über die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits- und
Sozialgerichtsgesetz - ASGG) StF: BGBl. Nr. 104/1985 idF BGBl. Nr. 612/1986 (DFB) (NR: GP XVI RV 7 AB 527 S.
75. Einspr. d. BR: 547 AB 559 S. 83. BR: AB 2940 S. 456.). Prieiga per internetą:
<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000813>.
138 Ibid.
139 Laffranque J. Dissenting Opinion and Judicial Independence // Juridica International, VIII/2003, p. 166.
Prieiga per internetą: <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2003_1_162.pdf>.
140 Estonian Court System. Lay Judges. Prieiga per internetą: <http://www.kohus.ee/en/judges/lay-judges>.
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dauginant iš koeficiento 0,024. Taip pat numatytas patirtų išlaidų atlyginimas ir teisė į pensiją
už žalą, patirtą einant tarėjo pareigas141.
Ukrainoje tarėjai taip pat turi tokias pat teises kaip ir profesionalūs teisėjai. Tarėjai
kviečiami atlikti pareigos pagal eiliškumą ne daugiau kaip vieną mėnesį per metus, išskyrus
atvejus, kai šis terminas turi būti pratęstas siekiant užbaigti bylą142. Tarėjams atliekant jų
pareigas atlyginamos transporto ir pragyvenimo išlaidos, taip pat mokami dienpinigiai143.
Šveicarijoje tarėjai turi tokią pat balso teisę kaip ir teisėjai, tačiau (bent jau Bazelyje
nagrinėjamose baudžiamosiose bylose) turi ribotą priėjimą prie bylos medžiagos, tai iš tiesų
iškreipia tarėjų ir profesionalių teisėjų lygiateisiškumą144. Tarėjams darbo užmokestis
nemokamas, tačiau už sugaištą laiką visų rūšių teismuose kompensuojama įstatymo nustatyta
tvarka145.
Austrijoje tarėjai ir prisiekusieji dalyvauja bylas nagrinėjant žodine tvarka ir
priimant nuosprendį. Tarėjai nuosprendį priima kolegialiai su teisėju, paprasta balsų
dauguma. Tarėjai ir prisiekusieji nedalyvauja visais atvejais, kai nevyksta žodinis procesas146.
Tarėjų pareigos neapmokamos. Mokesčių kompensavimo įstatymu yra sureguliuotas
kompensavimo už patirtas išlaidas, einant tarėjo pareigas, klausimas147. Įstatymas nustato, jog
tarėjai turi teisę reikalauti padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei gauti kompensaciją
už einant tarėjo pareigas sugaištą laiką148.

Tarėjų dalyvavimas teismo procese Prancūzijoje ir
Italijoje
Europos valstybes sudėtinga klasifikuoti pagal išgrynintus neprofesionalių teisėjų dalyvavimo
teismo procese modelius, kadangi kai kuriose iš jų tarėjų dalyvavimo formos skirtingų
kategorijų bylose gali skirtis, taip pat paraleliai gali egzistuoti ir prisiekusiųjų teismas ir / ar
taikos teisėjai. Viena iš tokių valstybių yra Prancūzija, kurioje neprofesionalai dalyvauja tiek
sprendžiant bylas mišriose kolegijose su profesionaliais teisėjais, tiek ir savarankiškai.
Pirmiausia paminėtinas tarpinis variantas tarp klasikinio prisiekusiųjų teismo ir vokiškojo
Schöffen tarėjų modelio – cour d‘assises teismas149. Šią tarėjų teismuose sistemą iš pradžių
Fourth Evaluation Round. Corruption Prevention in Respect of Parliament, Judges and Prosecutors.
Evaluation
report
Estonia.
Council
of
Europe,
2013,
p. 30.
Prieiga
per
internetą:
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2012)5_Estonia_EN.p
df>.
142 Закон Украины. О судоустройстве и статусе судей. С изменениями и дополнениями, внесенными
Бюджетным кодексом Украины от 8 июля 2010 года N 2456-VI. Str. 61.
143 Ibid. Str. 62.
144 Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 53–55.
145 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO). Prieiga per
internetą: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/z272.html>.
146 Strafprozeßordnung 1975 (StPO), StF: BGBl. Nr.631/1975 (WV). Prieiga per internetą:
<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326>.
147 Bundesgesetz vom 19.2.1975 über die Gebühren der Zeugen und Zeuginnen, Sachverständigen, Dolmetscher
und Dolmetscherinnen, Geschworenen, Schöffen und Schöffinnen (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG).
StF: BGBl. Nr. 136/1975 (NR: GP XIII RV 1336 AB 1463 S. 136. BR: AB 1322 S. 339.). Prieiga per internetą:
<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002337>.
148 Ibid.
149 Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 96.
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buvo galima laikyti netobula angliško prisiekusiųjų teismo imitacija, tačiau laikui bėgant ir
vykstant teismų reformoms ji vis labiau kito150. Šio tipo teismo procese neprofesionalai
(pranc. jurés) dalyvauja kartu su profesionaliais teisėjais sprendžiant bylas dėl pačių
sunkiausių nusikaltimų, už kuriuos minimali bausmė yra 10 metų laisvės atėmimo. Nors ir
galima teigti, jog šis modelis artimas vokiškajam Schöffen modeliui, tačiau egzistuoja ir
svarbūs skirtumai – Prancūzijoje neprofesionalų santykis profesionalių teisėjų atžvilgiu yra
didesnis (įprastai bylas sprendžia trys profesionalūs teisėjai ir devyni neprofesionalai), taip
pat skiriasi ir sprendimų priėmimo bei tarėjų atrankos procedūros.
„Grynuoju“ modeliu vadiname teismo procesą, kuriame neprofesionalūs teisėjai
vienasmeniškai arba kolegijose sprendžia bylas be profesionalių teisėjų pagalbos 151. Įprastai,
esant tokiam modeliui, teismo kompetencijai priskiriami smulkūs civiliniai ginčai arba
nesunkūs baudžiamieji nusižengimai. Dažnai tokie teisėjai vadinami magistratais arba taikos
teisėjais ir yra gana sena valstybės teisinės sistemos tradicija (pvz., Jungtinėje Karalystėje ir
Ispanijoje). Kita vertus, Prancūzijoje toks „grynasis“ vietos teisėjų modelis (pranc. Juges de
proximité) buvo įvestas tik 2002 m. ir viena iš svarbiausių to priežasčių – didelis teismų
krūvis152. 2013 m. sausio 1 d. buvo 452 neprofesionalūs vietos teismų teisėjai153.
Gana panašus teisinis reguliavimas yra ir Italijoje, kur baudžiamąsias bylas dėl sunkių
nusikaltimų nagrinėja iš profesionalių teisėjų ir tarėjų sudarytas teismas (Corte d’assise ir
Corte d’assise d’appello), o kitose bylose neprofesionalų dalyvavimas yra daugiau ekspertinio
pobūdžio154.

Teisminės instancijos ir bylų kategorijos
Prancūzijoje vietos teisėjai (pranc. Juges de proximité) sprendžia pirmosios instancijos
civilines ir baudžiamąsias bylas apylinkės teismuose (pranc. Tribunal d’instance). Jie
vienasmeniškai sprendžia apylinkės teismui priskirtas civilines bylas, kur ieškinio suma
neviršija 4000 eurų, taip pat pirmoms keturioms klasėms priskirtinus nesunkius nusikaltimus
(nusikaltimus, kurie baudžiami bauda iki 750 eurų)155. Be to, jie gali būti įtraukiami į
baudžiamąsias bylas nagrinėjančių kolegijų sudėtį (kai sankcijoje numatyta laisvės atėmimo
iki 10 metų bausmė)156.
Be to, neprofesionalų dalyvavimas Prancūzijoje numatytas mišriose kolegijose tiek
jau minėtame cour d‘assises teisme, tiek ir specifinės kompetencijos teismuose. Socialinio
draudimo teisme (pranc. Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) bylas sprendžia 2 tarėjai (po
vieną darbdavio ir darbuotojo atstovą) ir 1 profesionalus teisėjas, o Kaimo žemės nuomos
Gorphe F. Reforms of the Jury – System in Europe: France and Other Continental Countries, 27 Am. Inst. Crim.
L. &Criminology 155 (1936–1937), p. 155.
151 Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 99.
152 Ibid.
153 Legal Professions and Justice Networks. France. Prieiga per internetą: <https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr-en.do?member=1>.
154 Legge 10/4/1951 n. 287. Riordinamento dei giudizi di assise. G.U. 7/5/1951 n. 102. Prieiga per internetą:
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:legge:1951-04-10;287>.
155 European Day of Lay Judges. Documentary of the elaboration of the European Charter of Lay Judges. Berlin,
2012, p. 29. Prieiga per internetą: <http://www.eab-berlin.eu/wpcontent/uploads/European_Day_of_Lay_Judges.pdf>.
156 Ibid.
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teisme (pranc. Tribunal Paritaire des Baux Ruraux) bylas sprendžia 1 profesionalus teisėjas
bei 4 (po 2) nuomotojams bei nuomininkams atstovaujantys tarėjai. Darbo teismuose tarėjų
dalyvavimas numatytas sprendžiant individualius darbo ginčus (kolektyvinius darbo ginčus
sprendžia profesionalūs teisėjai)157. Pirmosios instancijos darbo teismuose bylos yra
sprendžiamos 4 tarėjų (po 2 darbuotojų ir darbdavių atstovus), o esant ypatingai skubai,
klausimą gali svarstyti ir 2 tarėjai (po 1 darbdavių ir darbuotojų atstovą). Taigi Prancūzijoje
darbo ginčų sprendimo kolegijos sudaromos pagal dvišalį principą158. Sprendimas gali būti
priimtas tik esant daugumai (t. y. mažiausiai 3 balsams). Balsams pasidalijus po lygiai, priimti
sprendimą kviečiamas profesionalus teisėjas. Atvejų, kai balsai pasidalija po lygiai, tradiciškai
būdavo kiek daugiau nei 10 proc., tačiau 2007–2011 m. laikotarpiu pastebimas tam tikras
augimas, kai tokių bylų apytiksliai buvo 18–20 proc. P. Burgessas pažymi, kad Prancūzijos
darbo teismų sprendimai rodo tai, kad tarėjai stengiasi būti nepriklausomi ir veikti daugiau
kaip nešališki teisėjai negu kaip juos delegavusių organizacijų atstovai. Darbo teismai yra
organizuoti teritoriniu principu (iš viso Prancūzijoje jų yra 210) ir padalyti į atskirus skyrius
(o pastarieji – į dar smulkesnius padalinius (pranc. bureaux)) – žemės ūkio, pramonės,
vadybos, komercijos ir kitų klausimų). Apeliacijos dėl darbo teismų sprendimui paduodamos
Apeliaciniam teismui, kur jas jau nagrinėja profesionalūs teisėjai.
Nepilnamečių bylas spendžia profesionalus teisėjas ir 2 tarėjai159. Nepilnamečių (nuo
16 iki 18 m. amžiaus) sunkių nusikaltimų bylas sprendžia cour d‘assises teismas, kurį sudaro 3
profesionalūs ir 9 atsitiktinai atrinktų asmenų žiuri 160. Asmuo gali būti nuteistas, jeigu tam
pritaria kolegija kvalifikuota 2/3 balsų dauguma161.
Italijoje tarėjai kartu su profesionaliais teisėjais sprendžia žemės ūkio bylas, taip pat
baudžiamąsias bylas dėl sunkių nusikaltimų bei nepilnamečių baudžiamąsias bylas pirmąja
instancija ir apeliacine instancija. Kasacinėje instancijoje bylas nagrinėja profesionalūs
teisėjai. Baudžiamąsias bylas nagrinėja 2 profesionalūs teisėjai ir 6 tarėjai, žemės ūkio bylas
nagrinėja 3 profesionalūs teisėjai ir 2 ekspertai, nepilnamečių bylas nagrinėja 3 profesionalūs
teisėjai ir 2 ekspertai162 (paprastai psichologas ar panašios specialybės asmuo). Anksčiau
minėtų kategorijų bylos apeliacinėje instancijoje sprendžiamos tokių pačių mišrių teismo
sudėčių. Tarėjai Italijoje turi tokias pačias teises kaip ir profesionalūs teisėjai. Jiems yra
mokamas atlyginimas už kiekvieną pareigos atlikimo dieną, šiuo atžvilgiu jie yra prilyginti
valstybės tarnautojams163.

Labour Court System in France, 2006, p. 13. Žr.: <http://ealcj.org/documents/francesummary.pdf>.
Burgess P. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor law & policy journal,
2014, vol. 35:191, p. 195.
159 European Day of Lay Judges. Documentary of the elaboration of the European Charter of Lay Judges. Berlin,
2012, p. 30. Prieiga per internetą: <http://www.eab-berlin.eu/wpcontent/uploads/European_Day_of_Lay_Judges.pdf>.
160 The French Legal System. Edited by Ministry of Justice, 2012, p. 11. Prieiga per internetą:
<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdf>.
161 Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 98.
162 Judiciary of Italy. Wikipedia. Prieiga per internetą: <https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Italy>.
163 Legge 10/4/1951 n. 287. Riordinamento dei giudizi di assise. G.U. 7/5/1951 n. 102. Prieiga per internetą:
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:legge:1951-04-10;287>.
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Tarėjų atranka ir reikalavimai tarėjams
Prancūzijoje vietos teisėjams (pranc. Juges de proximité) privalomi teisiniai mokymai164.
Tarėjų kompetencijos, atrankos, mokymų, atlyginimo ir veiklos finansavimo, darbo teisme
organizavimo ir kitus klausimus Prancūzijos vietos teisėjų asociacija (pranc. Association
nationale des juges de proximité (ANJP)) ir Nacionalinė nepilnamečių teismų tarėjų asociacija
(pranc. Fédération Nationale des Assesseurs Près les Tribunaux pour Enfants (FNAPTE)) derina
su Teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų departamentu165.
Vietos teisėjai apylinkių teismuose skiriami septyneriems metams (jų kadencija
negali būti pratęsta) Valstybės tarybos aktu, tam pritarus Aukščiausiajai teisėjų tarybai166.
Darbo teismų tarėjais gali būti 21 metų Prancūzijos piliečiai, kurių civilinės teisės nėra
teisminiu būdu apribotos, juos penkeriems metams renka mažiausiai 16 metų turintys
darbuotojai ir darbdaviai167.
Italijoje tarėju gali tapti pilietis nuo 30 iki 65 m. amžiaus, turintis nepriekaištingą
reputaciją ir pagrindinį (vidurinį – jei pretenduojama į apeliacinės instancijos tarėjus)
išsilavinimą ir kuriam nėra apribotos pilietinės teisės168. Tarėjų pareigų negali eiti
profesionalūs teisėjai, taip pat su teisingumo sistema susiję pareigūnai, asmenys,
priklausantys ginkluotosioms pajėgoms ar policijai, bei dvasininkai169. Kiekvienoje
savivaldybėje meras ir du savivaldybės tarybos nariai sudaro du sąrašus asmenų, atitinkančių
anksčiau minėtus kriterijus, ir siunčia juos apylinkės teismui, kur teismo pirmininkas ir visų
apylinkės savivaldybių merai sudaro visų tinkamų tarėjų pareigoms užimti apylinkės piliečių
sąrašą, kuris paskelbiamas viešai. Sąrašai atnaujinami kas dveji metai. Kiekvienai
baudžiamajai bylai spręsti apylinkės teismo pirmininkas iš sąrašo atsitiktine tvarka parenka
tarėjus. Savo pareigas tarėjai eina tris mėnesius arba kol yra išsprendžiama byla. Tarėjų
mokymai nėra numatyti.

Tarėjai Skandinavijos valstybių teismuose
Skandinavijos valstybės170 pasižymi tam tikra specifika – joms būdingas didelis tarėjų skaičius
(lyginant su bendru šalies gyventojų skaičiumi) ir dalyvavimo mastas (su mažomis išimtimis
tarėjai dalyvauja beveik visose baudžiamosiose bylose pirmojoje ir apeliacinėje teismo
instancijose). Be to, Skandinavijos valstybėse panašiai formuojami bei veikia darbo teismai, jų
European Day of Lay Judges. Documentary of the elaboration of the European Charter of Lay Judges. Berlin,
2012, p. 17. Prieiga per internetą: <http://www.eab-berlin.eu/wpcontent/uploads/European_Day_of_Lay_Judges.pdf>.
165 Ibid., p. 29.
166 Legal Professions and Justice Networks. France. Prieiga per internetą: <https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr-en.do?member=1>. LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation pour la justice (1). Prieiga per internetą:
<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000775140&dateTexte=&categorieLien=id#JORF
SCTA000000891109>.
167 Legal Professions and Justice Networks. France. Prieiga per internetą: <https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr-en.do?member=1>.
168 Legge 10/4/1951 n. 287. Riordinamento dei giudizi di assise. G.U. 7/5/1951 n. 102. Art. 9. Prieiga per
internetą: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:legge:1951-04-10;287>.
169 Ibid. Art. 12.
170 Skandinavijos valstybėms čia yra priskirta ir Suomija, kuri dažnai nėra laikoma „tikrąja“ Skandinavijos
valstybe ir priskiriama Šiaurės valstybėms.
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kompetencija taip pat yra panaši. Tiesa, negalima teigti, jog Skandinavijos valstybių tarėjų
sistemos yra identiškos.
Danijoje visuomenės dalyvavimas vykdant teisingumą labiau įgyvendinamas ne
skiriant teismo tarėjus tam tikroms byloms nagrinėti, bet sudarant prisiekusiųjų teismą.
Tačiau reikėtų paminėti, jog Danijos prisiekusiųjų teismas, dalyvaujantis priimant sprendimą
konkrečioje byloje, gerokai skiriasi nuo to prisiekusiųjų teismo, kurį esame įpratę matyti
Amerikoje. Taigi, nors Danijoje visuomenė į teismų veiklą įtraukiama sudarant prisiekusiųjų
teismą, kurį sudaro 6–12 nebūtinai teisinį išsilavinimą turinčių Danijos piliečių, pati sistema
labiau panaši į teismo tarėjų institutą, nes tie patys asmenys yra išrenkami tam tikram
laikotarpiui, siekiama, kad jie atliktų savo funkcijas kelis kartus metuose, priimant sprendimą
nėra svarbu, kad visi neprofesionalūs prisiekusieji priimtų vienbalsį sprendimą, užtenka balsų
daugumos.
2010 m. Danijoje buvo 603 tarėjai ir neteisminiai ekspertai, dalyvaujantys civilinėse
bylose, 100 000 gyventojų (antra vieta Europoje po Norvegijos)171, tačiau 2012 m. jų skaičius
sumažėjo iki 216 tam pačiam skaičiui gyventojų (trečia vieta Europoje po Norvegijos ir
Monako)172. Tiesa, reikia turėti omenyje tai, kad į šį skaičių įeina ir prisiekusieji, taip pat ir
ekspertai civilinėse bylose, kurie kviečiami iškilus tam tikram klausimui, ir pagal savo funkciją
yra skirtingi nuo tarėjų. Kalbant apie baudžiamąsias bylas, 2010 metais jose 16 726 kartus
dalyvavo tarėjai. Tas pats tarėjas dalyvauja baudžiamosiose bylose maždaug 3–4 kartus per
metus173.
Kiek kitokia tarėjų dalyvavimo teismo procese sistema yra Norvegijoje. Daugiau nei
prieš 100 metų Norvegijos Parlamentas (Stortingas) nusprendė, kad nepriklausomi piliečiai,
veikdami kaip tarėjai ir prisiekusieji, turėtų prisidėti savo bendražmogišku teisingumo
supratimu sprendžiant kaltės ir nekaltumo klausimus. Buvo ketinama suteikti korekcinę
atsvarą oficialiai valstybės galiai174. Tarėjų vaidmuo yra svarbus Norvegijos teismų sistemoje.
Tai, kad piliečiai dalyvauja teismuose ir išreiškia savo teisingumo jausmą spręsdami
baudžiamąsias bylas, laikoma teisinės valstybės principo garantu.
Norvegijoje tarėjai ir prisiekusieji yra tie patys asmenys, vadinami tuo pačiu žodžiu
(norv. lekdommer). Spręsdami bylas kaip tarėjai jie vadinami meddommer, o kaip prisiekusieji
– lagrettemedlem. Kai kuriais atvejais toje pačioje byloje nagrinėjamoje apeliacinėje
instancijoje tas pats asmuo dalyvauja ir kaip prisiekusysis (sprendžiant kaltės klausimą), ir
kaip tarėjas (sprendžiant bausmės paskyrimo klausimą). Pirmojoje instancijoje tarėjai kartu
su profesionaliais teisėjais sprendžia ir kaltės, ir bausmės paskyrimo klausimą175.
Švedijoje tarėjų sistema egzistuoja jau nuo XIII amžiaus. Tiesa, tai nebuvo tarėjų
institutas pagal dabartinę sampratą, o panašesnė į arbitražą sistema – abi ginčo šalys
paskirdavo po tris asmenis ginčui išspręsti. Nors XVII amžiuje šiuos arbitrus pakeitė

European Judicial Systems, Edition 2012 (2010 Data): Efficiency and Quality of Justice. Council of Europe,
2012, p. 152.
172 European Judicial Systems, Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice. Council of
Europe, 2014, p. 168.
173 European Judicial Systems, Edition 2012 (2010 Data): Efficiency and Quality of Justice. Council of Europe,
2012, p. 152.
174 About lay judges. Prieiga per internetą: <https://www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/22-7/Presse/Facts/About-lay-judges/>.
175 Prieiga per internetą: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lay_judge#Norway>.
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profesionalūs teisėjai, tarėjai išliko kaip patarėjai teisėjams sprendžiant ginčus176. 2012
metais Švedijoje 100 000 gyventojų teko 90 teismo tarėjų177.
Nuo 2009 metų stipriai sumažinta tarėjų įtaka Suomijos teismuose: anksčiau tarėjai
dalyvavo kone visose baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose pirmąja instancija, bei civilinėse
bylose, susijusiose su šeimos santykiais, o šiuo metu tarėjai dalyvauja tik sudėtingose
baudžiamosiose bylose. Tarėjų sumažėjimą lėmė ekonominiai motyvai (nors, remiantis
Berlyno Europos akademijos pateikiamais duomenimis, išlaidos dėl tarėjų sudaro vos
0,9 proc. visų teismų sistemos išlaidų) bei Advokatų asociacijos iniciatyva 178. 2003 metais
specialiai sudaryta Suomijos teismų sistemos raidos tendencijų tyrimo komisija tais pačiais
metais paviešino savo tyrimo ataskaitą179, kurioje nurodoma, kad tarėjų skaičius turėtų
mažėti.
Taip pat tarėjų skaičius sumažėjo ir dėl to, kad teismo kolegijose dalyvauja po du, o
ne po tris tarėjus, kaip anksčiau. 2010 metais, iškart po įvykdytos reformos, Suomijoje buvo
68,6 tarėjo 100 000 gyventojų180, o 2012 metais jų sumažėjo iki 40,6 tarėjo 100 000
gyventojų181.

Teisminės instancijos ir bylų kategorijos
Danijoje tarėjų dalyvavimo forma priklauso nuo teismo kompetencijos. Baudžiamosiose
bylose dalyvauja tarėjai iš visuomenės, tačiau Jūrų ir komercinio teismo bylose bei kai kuriose
civilinėse bylose yra kviečiami (jeigu tam yra poreikis) tarėjai ekspertai. Iki 2006 metų tarėjai
ekspertai beveik išimtinai dalyvavo tik Jūrų ir komercinio teismo bylose, tačiau nuo 2007
metų tarėjai ekspertai pradėjo dalyvauti apygardų teismuose ir aukštuosiuose teismuose.
Tarėjo eksperto darbas Jūrų ir komerciniame teisme laikomas garbinga pareigybe. Jie skiriami
ketverių metų kadencijai, tačiau paprastai tie patys asmenys yra perrenkami iki kol sulaukia
70 metų. Dėl tokios praktikos šie tarėjai įgyja daug praktinės patirties teisme vertindami bylos
aplinkybes ir priimdami teismo sprendimus. Jūrų ir komerciniame teisme nagrinėjant bylas
paprastai dalyvauja vienas profesionalus teisėjas ir du arba keturi tarėjai ekspertai.
Sudėtingose bylose dalyvauja trys profesionalūs teisėjai ir keturi tarėjai ekspertai. Kiekvienas
turi po vieną balsą182.
Danijos darbo teisme (toks teismas yra vienas visoje Danijoje ir nepatenka į bendrą
Danijos teismų sistemą, jis nagrinėja tik nedaugelį darbo bylų, t. y. tik tas, kurios susijusios su
kolektyviniais ginčais ir kolektyvinių susitarimų pažeidimais dėl darbo sąlygų ir atlyginimo)
yra 49 teisėjai, pirmininkas, 5 vicepirmininkai (kurie kartu yra ir Aukščiausiojo Teismo
Terrill J. R. World Criminal Justice Systems: A Comparative Survey. Routledge, 2010, p. 248.
European Judicial Systems, Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice. Council of
Europe, 2014, p. 168.
178 European Day of Lay Judges. Documentary of the elaboration of the European Charter of Lay Judges.
Europäische Akademie Berlin, p. 19. Prieiga per internetą: <http://www.eabberlin.de/fileadmin/downloads/European_Day_of_Lay_Judges.pdf>.
179 Suomijos teismų sistemos raidos tendencijų tyrimo komisijos ataskaita. Prieiga per internetą:
<http://oikeusministerio.fi/text/sv/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1146647391860/Files/jimaaze9fil.pdf>.
180 European Judicial Systems, Edition 2012 (2010 data): Efficiency and Quality of Justice. Council of Europe,
2012, p. 152.
181 European Judicial Systems, Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice. Council of
Europe, 2014 , p. 168.
182 European Day of Lay Judges. Documentary of the elaboration of the European Charter of Lay Judges. Berlin,
2012. Prieiga per internetą: <http://www.eab-berlin.de/fileadmin/downloads/European_Day_of_Lay_Judges.pdf>.
- 45 176
177

teisėjai) ir 43 tarėjai, priimti pagal atitinkamų privačių darbdavių organizacijų bei viešųjų
darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų rekomendacijas183, iš kurių 6 nuolatiniai ir
14 pakaitinių narių, paskirtų remiantis privačių ir viešųjų darbdavių rekomendacijomis, ir 6
nuolatiniai bei 17 pakaitinių narių, kurie skiriami pagal darbuotojų organizacijų
rekomendacijas. Nuolatinius ir pakaitinius tarėjus skiria darbo ministras penkerių metų
kadencijai184.
Paprastesnes baudžiamąsias bylas sprendžia tarėjai kartu su teisėjais, o
sudėtingesnės tenka prisiekusiesiems ir teisėjams.
Tarėjai su nedidelėmis išimtimis dalyvauja visose baudžiamosiose bylose pirmosios ir
apeliacinės instancijos teismuose. Civilinėse bylose pirmosios ir apeliacinės instancijos
teismuose tarėjai gali būti pakviesti dalyvauti (tačiau jų pavadinimas skiriasi – jie vadinami
neteisminiais ekspertiniais vertintojais (angl. expert lay assessors))185.
Norvegijoje baudžiamosiose bylose tarėjai dalyvauja pirmosios instancijos ir
apeliaciniuose teismuose. Norvegijos Aukščiausiajame Teisme tarėjų nėra. Civilinėse ir
administracinėse bylose (administracinės bylos nagrinėjamos bendrosios kompetencijos
teismuose) pirmojoje instancijoje gali dalyvauti ir tarėjai. Kai kuriais atvejais tarėjai privalo
dalyvauti pagal įstatymą, o kitais atvejais teismas juos skiria savo iniciatyva arba remiantis
kurios nors iš šalių prašymu. Kai byloje reikia specialiųjų žinių turinčio asmens, tarėju gali
būti paskirtas reikiamą kompetenciją turintis ekspertas186. Darbo bylas pirmosios instancijos
bendrosios kompetencijos teisme nagrinėja vienas profesionalus teisėjas ir du tarėjai – vienas
skiriamas pagal darbuotojo, kitas – pagal darbdavio rekomendacijas (ne iš tarėjų sąrašo)187.
Apeliaciniame teisme civilinėse bylose dalyvauja trys teisėjai ir taip pat gali būti burtų keliu
paskirti trys arba keturi tarėjai iš tarėjų sąrašo188. Norvegijos darbo teismas nagrinėja bylas
dėl kolektyvinių nuostatų pažeidimo bei pramonės ieškinius. Šis teismas bylas nagrinėja
pirmąja ir paskutine instancija.
Švedijoje tarėjai dirba kiekviename apylinkės teisme, apeliaciniame teisme,
apygardos administraciniame teisme ir administraciniame apeliaciniame teisme.
Aukščiausiajame Teisme tarėjai nedalyvauja. Pagal įstatymą, teismo tarėjo vaidmuo procese
yra priimti sprendimą. Christianas Diesenas, aprašydamas tarėjų institutą Švedijos teismuose,
nurodo, kad tarėjo dalyvavimas teisme nereiškia, kad toks asmuo turi išreikšti bendrą
visuomenės teisingumo jausmą; tarėjas neatlieka demokratinės kontrolės funkcijos; tarėjo
dalyvavimas byloje nėra bandymas padidinti pasitikėjimą teismais. Praktikoje būtent
Twelfth Meeting of European Labour Court Judges. Budapest, 8 et 9 septembre 2004. Prieiga per internetą:
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160009.pdf>.
184 Introduction to the Danish Labour Court. Prieiga per internetą:
<http://www.arbejdsretten.dk/generelt/labour-court.aspx >.
185 Legal professions and justice networks. Denmark. Prieiga per internetą: <https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-dk-en.do?member=1>.
186 The Norwegian Legal System. Prieiga per internetą:
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGUQFjAJ&url
=http%3A%2F%2Fwww.uio.no%2Fstudier%2Femner%2Fhf%2Filn%2FNORINT0500%2Fv10%2FThe%2520Norw
egian%2520Legal%2520System.doc&ei=cAZwVYaFCMj2UvtgKAP&usg=AFQjCNGb47ZVktmOjpCXxvrEnzFh_tVfgA&sig2=Hd7A8iKuwTpTnlvWKpQFkg&bvm=bv.94911696,d.bG
Q>.
187 Tenth Meeting of European Labour Court Judges. Stockholm, September 2, 2002. Lay Judges Questionnaire.
Norway. Prieiga per internetą: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160099.pdf>.
188 Prieiga per internetą: <http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_appeal_(Norway)>.
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įstatymų nežinojimas teismo tarėjus padaro „profesionalių teisėjų įkaitais“. Be to,
aukštesniųjų teismų profesionalūs teisėjai gali panaikinti pirmosios instancijos teismų
sprendimus profesionalių teisėjų balsų dauguma189.
Švedijoje baudžiamosiose bylose tarėjai dalyvauja sunkių nusikaltimų atvejais. Šios
bylos su tarėjais nagrinėjamos ir apeliacine tvarka. Civilinėse bylose tarėjai dalyvauja, kai
nagrinėjamos su šeimos santykiais susijusios bylos pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.
Darbo bylose tarėjai žemesniuose teismuose, sprendžiančiuose darbo bylas, nedalyvauja,
tačiau dalyvauja Švedijos darbo teisme, kuris apeliacine instancija sprendžia bylas, dėl kurių
sprendimai priimti žemesniuose teismuose, ir taip pat sprendžia bylas dėl kolektyvinių darbo
santykių pirmąja ir galutine instancija190. Aukščiausiajame Teisme tarėjai nedalyvauja.
Suomijoje šiuo metu apylinkių teismuose tarėjai dalyvauja sprendžiant
baudžiamąsias bylas. Anksčiau tarėjai dalyvaudavo ir bylose, susijusiose su šeimos santykiais.
Suomijoje tarėjų nėra nei apeliacinėje instancijoje, nei Aukščiausiajame Teisme, nei
administraciniuose teismuose. 2009 metais sumažinus tarėjų skaičių, šie dalyvauja tik
sudėtingose baudžiamosiose bylose, kurios 2013 metais sudarė tik 6 proc. visų baudžiamųjų
bylų. Beveik visos (>94 %) bylos dėl nužudymų, seksualinių nusikaltimų prieš vaikus bei
vandalizmo nagrinėjamos pasitelkus tarėjus191.
Suomijoje veikia specializuotas Darbo teismas, kuris dirba trišaliu pagrindu: šalia
neutralių narių dalyvauja tarėjai, nominuoti didžiausių šalies darbdavių (taip pat ir valstybės
bei savivaldybių institucijų) ir darbuotojų (taip pat ir valstybės tarnautojų) organizacijų.
Suomijos darbo teismas, kaip ir Švedijoje, Danijoje bei Norvegijoje, yra vienintelis
specializuotas teismas ginčams dėl kolektyvinių darbo santykių nagrinėti. Šis teismas
sprendžia bylas pirmąja ir paskutine instancija (tačiau gali būti apeliacine instancija specialios
tarybos (ne teismo) sprendimams dėl kolektyvinio susitarimo bendrojo taikymo)192.

Tarėjų atranka ir reikalavimai tarėjams
Danijoje galimų tarėjų sąrašai (kartu su prisiekusiųjų sąrašais) sudaromi kiekviename
Aukštajame Teisme ketverių metų laikotarpiui. Tarėjais gali būti bet kokie nepriekaištingos
reputacijos asmenys, galintys būti renkami į Danijos Parlamentą, išskyrus atvejus, kai
asmeniui per ateinantį ketverių metų laikotarpį sueis 70 metų arba jo / jos psichikos būklė ar
sveikatos būklė, nepakankamas danų kalbos mokėjimas lemia tai, kad asmuo yra nepajėgus
atlikti tarėjo funkcijų. Paprastai tarėjų kadencija yra atnaujinama193. Tarėjais neleidžiama būti
šiems asmenims: advokatams ir jų padėjėjams, ministrams, valstybės tarnautojams ir kitiems
valstybės centrinės administracijos personalo nariams, teismų darbuotojams, valstybinės
Diesen C. Lay judges in Sweden. A short introduction. Prieiga per internetą:
<http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-1-page-313.htm>.
190 Tenth Meeting of European Labour Court Judges. Stockholm, September 2, 2002. Lay Judges Questionnaire.
Sweden. Prieiga per internetą:
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160102.pdf>.
191 Prieiga per internetą: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lay_judge#Finland>.
192 Tenth Meeting of European Labour Court Judges. Stockholm, September 2, 2002. Lay Judges Questionnaire.
Finland. Prieiga per internetą: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160090.pdf >.
193 Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 122.
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prokuratūros darbuotojams, policijos ir kalėjimų sistemos darbuotojams, Evangelikų
liuteronų bažnyčios Danijoje ir kitų pripažintų religinių bendruomenių dvasininkams194.
Specialių mokymų tarėjams Danijoje nėra. Tarėjai (kaip ir prisiekusieji) yra
visuomenės nariai ir dalyvavimas bylose kaip tarėjams yra jų pilietinė pareiga195.
Grenlandijoje neprofesionalius teisėjus konsultantus į žemiausiosios instancijos
teismą renka vietinė taryba. Teismo tarėjus paskiria Aukštesnysis Grenlandijos teismas.
Tarėjai skiriami ketverių metų kadencijai. Pasibaigus jai, jie gali būti paskirti į tas pačias
pareigas pakartotinai. Teismo tarėjai dirba ne visą darbo dieną. Žemesniojo teismo priimti
sprendimai gali būti apskundžiami Aukštesniajam Grenlandijos teismui. Aukštesniajame
teisme pirmininkauja teisėjas profesionalas, o jam padeda du neprofesionalūs teisėjai
konsultantai. Neprofesionalius teisėjus į šį teismą, gavus Aukštesniojo teismo rekomendaciją,
skiria šalies monarchas.
Norvegijoje tarėjai parenkami kiekvienai bylai atskirai. Tą atsitiktine tvarka atlieka
bylų valdymo sistema196. Tarėjai negauna darbo užmokesčio, jiems mokama kompensacija už
sugaištą laiką, kuri yra 250 Norvegijos kronų dienai. Per metus vienas tarėjas dalyvauja
sprendžiant vieną arba dvi bylas197. Norvegijoje nelaikoma, kad tarėjai atstovauja visuomenei.
Praktikoje apie 75 proc. tarėjų skiriama pagal Norvegijos politinių partijų siūlymus198.
Kiekviename apylinkės teisme yra du tarėjų sąrašai: vienas sudarytas iš moterų, kitas
iš vyrų, iš kurių kiekvienai bylai parenkami tarėjai. Kiekvienas apeliacinis teismas taip pat turi
turėti du sąrašus: vyrų ir moterų. Apeliacinio teismo tarėjai (norv. lekdommer) skiriami ir kaip
tarėjai (norv. meddommer), ir kaip prisiekusieji (norv. lagrettemedlem). Į sąrašus asmenys
įtraukiami pagal vietos valdžios institucijų tarybų sprendimus ketverių metų laikotarpiui199.
Tarėjais gali būti visi asmenys, tačiau taikomos tam tikros sąlygos: ne jaunesni kaip
21 metų, turintys teisę balsuoti ir būti išrinkti į vietos tarybą, norvegai arba Šiaurės šalių
piliečiai, įtraukti į Norvegijos nacionalinį gyventojų registrą ir gyvenantys Norvegijoje
pastaruosius trejus metus. Taip pat svarbu, kad asmuo kalbėtų ir suprastų norvegiškai.
Tarėjais negali būti teisinių ir susijusių profesijų atstovai (Parlamento nariai, policijos
pareigūnai, teisinį darbą dirbantys asmenys)200, taip pat religinių organizacijų lyderiai bei
asmenys, kurie per pastaruosius 10 metų buvo bausti laisvės atėmimo bausme201.
Darbo teismo tarėjams nėra jokių ekspertinių reikalavimų. Jiems taip pat nevedami
jokie mokymai. Tarėjai paskiriami iš didžiųjų darbuotojų ir darbdavių organizacijų,
darbuotojų asociacijų su bent 10 000 narių, darbdavių asociacijų su bent 100 narių ir
profesinių sąjungų su bent 10 000 narių – šios organizacijos paskiria po du tarėjus ir po du
atsarginius tarėjus. Visą laiką nuo 1915 metų nuolatiniai tarėjai buvo skiriami pagal
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didžiausių konfederacijų siūlymus202. Paskirtas tarėju, asmuo negali oficialiai eiti pareigų
asociacijos ar profesinės sąjungos taryboje. Darbo teisme tarėjai, kaip ir profesionalūs teisėjai,
skiriami trejų metų kadencijai. Kadencijos gali būti atnaujinamos. Per trejų metų laikotarpį
tarėjas gali būti pašalintas tik jei pats užima postą, kuris einant tarėjo pareigas yra
draudžiamas (tampa darbuotojų ar darbdavių organizacijos ar profesinės sąjungos tarybos
nariu). Praktikoje tarėjai paprastai perrenkami naujai kadencijai. To nebūna paprastai tik dėl
pačių tarėjų pageidavimo ir dėl amžiaus203.
Švedijoje tarėjus į apylinkių teismus skiria savivaldybių, patenkančių į apylinkių
teismų teritorinę jurisdikciją, tarybos. Tarėjus į apygardų teismus skiria apygardų,
patenkančių į apygardos administracinio teismo, apeliacinio administracinio teismo ar
apeliacinio teismo jurisdikciją, tarybų susirinkimai204. Tarėjai skiriami proporcingai pagal
tarybose esančias politines partijas205. Dėl to iškyla pavojus, kad tarėjų paskyrimas yra
politinis klausimas. Tarėjai neprivalo turėti teisinio išsilavinimo ir mokymai jiems nėra
organizuojami.
Tarėjai paskiriami ketveriems metams, tačiau vidutiniškai jie dalyvauja bylose tik
apie 10 dienų per metus. Daug tarėjų yra perrenkama iš naujo, dėl to jie tam tikra prasme
kelia savo kaip teismo tarėjo kvalifikaciją. Praktiškai buvimo tarėju laikas yra skirtingas, jis
priklauso nuo tarėjo suinteresuotumo ir galimybių206. Tarėjams nemokamas darbo
užmokestis, tačiau išmokama kompensacija už sugaištą laiką207. Ši kompensacija yra apie
300 SEK per dieną ir kompensacija (apie 900 SEK) už prarastas pajamas.
Tarėjais gali tapti asmenys, turintys Švedijos pilietybę, iki 70 metų amžiaus. Asmenys
neturi teisės atsisakyti būti tarėjais, nebent jiems yra suėję 60 metų arba yra kitų pateisinamų
priežasčių. Nors bendras tarėjo kadencijos terminas yra ketveri metai, asmenims suteikta
teisė atsisakyti pareigų po dvejų metų. Teismo proceso kodekse numatytos išimtys, kurie
asmenys nekviečiami būti tarėjais. Tai teisėjai, teismo pareigūnai ir darbuotojai, prokurorai,
policijos pareigūnai, advokatai bei kiti asmenys, pagal savo profesiją susiję su teismo
procesu208.
Suomijoje tarėjais gali tapti konkretaus teismo jurisdikcijos, nebankrutavę ir
neapriboto civilinio veiksnumo gyventojai. Tarėjai turi būti ne jaunesni kaip 23 metų ir negali
būti paskirti po 63 gimtadienio. Tarėjais negali būti teismo pareigūnai, bausmių vykdymo
institucijų darbuotojai, muitinės pareigūnai, advokatai, prokurorai, policijos pareigūnai ir kiti
ikiteisminių institucijų pareigūnai209. Tarėjus skiria savivaldybių tarybos ketverių metų
kadencijai (lygiai tiek, kiek išrinkta pati taryba210). Tarėjai turėtų proporcingai atstovauti
įvairioms visuomenės grupėms pagal lytį, amžių, užimtumą bei gyvenamosios teritorijos
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kalbą. Praktikoje tarėjai skiriami pagal politinių partijų rekomendacijas 211. Kiekvienoje
savivaldybėje turi būti bent po du tarėjus, tačiau didesnėse savivaldybėse jų paprastai
skiriama daugiau. Tarėjai turi būti Suomijos piliečiai. Tarėjai, kaip ir teisėjai, prisiekia.
Nustatyta tvarka siekiama, kad kiekvienas tarėjas dalyvautų bylose bent kartą per mėnesį, t. y.
12 kartų per metus. Už sugaištą laiką tarėjams mokama kompensacija dėl prarastų pajamų 212
bei dieninis įkainis. Tai leidžia asmenims dirbti visu darbo etatu nesukuriant nepatogumų213.
Darbo teismuose tarėjai ir jų pakaitiniai skiriami pagal plačiausiai darbuotojams
ir darbdaviams atstovaujančių konfederacijų siūlymus. Asmenys, geriausiai išmanantys
valstybės tarnybos santykius, skiriami pagal (valstybės bei savivaldybių) valdžios institucijų
bei valstybės tarnautojų profesinių sąjungų siūlymus. Neutralūs nariai skiriami pagal atvirojo
konkurso sąlygas, o juos skiriant dalyvauja Teisingumo ministerija214.
Visus darbo teismo narius ir jų pakaitinius skiria Respublikos Prezidentas trejų metų
laikotarpiui. Jam pasibaigus, nariai gali būti perrinkti. Tarėjai iš esmės turi tokias pačias
nepriklausomumo garantijas kaip teisėjai. Jie gali būti pašalinti iš pareigų tik teismo
sprendimu. Paprastai teismo nariai paskiriami, kai juos siūlo atitinkamos konfederacijos.
Įmanoma situacija (tačiau labai retai tai pasitaiko praktikoje), kad tarėjas būtų nepasiūlytas
dar kartą pasibaigus jo kadencijai. Tarėjams specialių mokymų nenumatyta, tačiau ateidami į
pareigas jie turi išmanyti darbo santykių reguliavimą. Keturi nariai (tiek atstovaujantys
valstybės tarnautojams, tiek valdžios institucijoms) turi būti susipažinę su valstybės tarnybos
reguliavimu. Paprastai šiuos postus užima įtakingiausių organizacijų aukšti pareigūnai.
Neutralūs nariai dažniausiai yra teisėjai, profesoriai ar parlamentarai. Nauji nariai yra
apmokomi dirbdami pačiame Teisme215.

Tarėjų teisės ir pareigos
Danijoje baudžiamosiose bylose tais atvejais, kai kaltinamasis pripažįsta kaltę dėl visų jam
pateiktų kaltinimų ir kai prokuroras neprašo skirti įkalinimą, bylą nagrinėja vienas teisėjas.
Tačiau visais kitais atvejais remiantis Danijos teismų administravimo įstatymu bylą sprendžia
teisėjas su dviem tarėjais. Tarėjai ir teisėjai tariasi tarpusavyje ir sprendimą priima paprasta
balsų dauguma216. Be to, Aukštojo Teismo teisėjai bylas sprendžia kartu su tarėjais tais
atvejais, kai bylos būna susijusios su viešuoju interesu. Kitais atvejais, kai reikia specialiųjų
žinių, pvz., vaiko paėmimo iš tėvų atvejais, byloje gali dalyvauti tarėjai specialistai217.
Kai apygardos teisme dalyvaujant tarėjams spręsta byla apeliacine instancija patenka
į Aukštąjį Teismą, čia ją sprendžia trys tarėjai ir trys profesionalūs teisėjai, posėdžiams
pirmininkauja profesionalus teisėjas. Nagrinėjant bylą apeliacine instancija, kiekvienas
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teisėjas (tiek profesionalas, tiek neprofesionalas) turi po vieną balsą. Tiek pirmojoje, tiek
apeliacinėje instancijoje visi teisėjai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra profesionalai, ar ne,
posėdžiauja kartu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, skelbiamas nuosprendis, palankesnis
kaltinamajam. Nagrinėjant bylas, kuriose asmeniui kaltintojas (prokuroras) prašo skirti
ketverių metų ar didesnę laisvės atėmimo bausmę, politines bylas, taip pat bylas, kuriose
kaltintojas prašo skirti asmeniui gydymą medicinos įstaigoje, teismo procesas tampa labiau
panašus į prisiekusiųjų teismą. Tokių bylų posėdžiuose teisme dalyvauja 12 prisiekusiųjų žiuri
ir 3 profesionalūs teisėjai218. Jei byla pirmąja instancija buvo nagrinėta pasitelkus
prisiekusiuosius ir apeliacija yra dėl fakto – asmens kaltės nustatymo, tokiu atveju bylą taip
pat nagrinėja ne tarėjai, o devyni prisiekusieji kartu su trimis profesionaliais teisėjais (Teismų
administravimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis ir 689 straipsnio 2–3 dalys)219.
Darbo teismo posėdyje dalyvauja pirmininkas arba vienas iš vicepirmininkų kartu su
trimis tarėjais iš darbdavio pusės ir trimis tarėjais iš darbuotojo pusės. Tačiau kai yra
poreikis, dalyvauja dar du prezidiumo nariai220.
Norvegijoje, išskyrus tuos atvejus, kai kaltininkas prisipažįsta ir byla nagrinėjama
sumarinio proceso tvarka (kai bylą nagrinėja vienas profesionalus teisėjas), visas
baudžiamąsias bylas sprendžia teisėjų kolegijos, kurių daugumą sudaro tarėjai. Pirmosios
instancijos bylas sprendžia vienas profesionalus teisėjas ir du tarėjai, visų jų balsų svoris
vienodas. Teismo pirmininkas gali nuspręsti, kad bylą nagrinės trys tarėjai su dviem
profesionaliais teisėjais tais atvejais, kai byla yra sudėtinga, arba dėl kitų svarbių
priežasčių221, 222. Kai kaltininkas pripažįsta savo kaltę ir byla yra nesudėtinga, ją nagrinėja
vienas teisėjas be tarėjų223.
Nesudėtingas baudžiamąsias bylas apeliacine tvarka nagrinėja trys profesionalūs
teisėjai ir keturi tarėjai224. Tais atvejais, kai maksimali bausmė už nusikaltimą gali būti šešeri
ar daugiau metų laisvės atėmimo, tarėjus keičia prisiekusieji (šie skiriami iš to paties sąrašo,
kaip ir tarėjai). Jei prisiekusieji nustato, kad asmuo yra kaltas, trys prisiekusieji atsitiktiniu
būdu atrenkami tarėjais spręsti dėl bausmės paskyrimo225.
Civilines bylas pirmąja instancija sprendžia vienas profesionalus teisėjas, tačiau bet
kurios šalies prašymu gali būti pakviesti du tarėjai. Kai kuriais atvejais į bylą kviečiami du
ekspertinių žinių turintys tarėjai226.
Sprendimai ir nuosprendžiai priimami paprasta dauguma. Tarėjų balsai yra
lygiaverčiai profesionalių teisėjų balsams227.
Darbo teisme bylas sprendžia trys profesionalūs teisėjai ir po du tarėjus pagal
darbuotojo ir darbdavio rekomendacijas. Tarėjai sprendžia visus teisės ir fakto klausimus.
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Pagal profesionalių teisėjų ir tarėjų santykį tarėjai gali priimti sprendimą, prieštaraujantį
profesionalių teisėjų sprendimui, tačiau Darbo teisme to nebūna228.
Per pastaruosius 20 metų tarp 15 ir 20 procentų Darbo teismo bylų teisėjai
pateikdavo atskirąsias nuomones. Paprastai kitokią nuomonę turėdavo du (kartais – vienas)
tarėjai, kai kuriais atvejais su vienu profesionaliu teisėju. Rečiau kitokią nuomonę pateikdavo
vienas profesionalus teisėjas. Darbo teisme tarėjai suvokia savo vaidmenį kaip teisėjai, o ne
„šalių atstovai“, ir veikia atitinkamai. Tarėjai paskiriami kadencijai kaip „nuolatiniai“ teismo
kolegijos nariai ir laikosi nepriklausomumo bei nešališkumo reikalavimų.
Apskritai Norvegijos teismų sistemoje Darbo teismas yra sunkiai suvokiamas be
tarėjų dalyvavimo. Poreikis integruoti praktinę patirtį ir ekspertines žinias pramonės
santykiuose sprendžiant bylas dėl kolektyvinių darbo santykių yra vienas pamatinių šio
teismo raison d’être. Tarėjų dalyvavimas Darbo teisme svarbus dėl dviejų aspektų: pirma,
tarėjai suteikia teismui reikiamų specialių žinių apie kolektyvinių susitarimų istoriją bei
praktiką; antra, neprofesionalių teisėjų iš profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų
dalyvavimas prisideda prie teismo proceso šalių pasitikėjimo Darbo teismu229.
Švedijoje bylą nagrinėjant pirmąja instancija, procese dalyvauja vienas profesionalus
teisėjas ir trys tarėjai. Visa ši kolegija sprendžia ir teisės, ir fakto klausimus. Nors tai
praktikoje pasitaiko retai, tačiau įmanoma, kad tarėjų dauguma nurungtų profesionalaus
teisėjo poziciją. Apeliacine tvarka bylą nagrinėja trys profesionalūs teisėjai ir du tarėjai230.
Priimant sprendimą laimi daugumos nuomonė. Jeigu nagrinėjant baudžiamąją bylą
balsai pasiskirsto po lygiai, „nusveria“ teisiamajam palankesnis sprendimas. Civilinėse bylose
taikoma kita taisyklė: jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemiantis balsas priklauso
teismo pirmininkui, t. y. profesionaliam teisėjui.
Švedijoje nereikalaujama, kad bent vienas tarėjų Darbo teisme turėtų tam tikrų
ekspertinių žinių, reikalingų bylai nagrinėti. Tačiau reikia nepamiršti, kad šie asmenys nėra
tarėjai tikrąja šio žodžio prasme: jie yra patyrę ekspertai nagrinėti įvairiausius darbo rinkoje
kylančius ginčus. Visada turi būti toks pats tarėjų skaičius iš abiejų ginčo šalių pusių. Tarėjai
renkami paskyrimui pagal socialinių šalių (atitinkamų darbo rinkos organizacijų)
rekomendacijas. Kaip ir profesionalius teisėjus, juos oficialiai paskiria teismo pirmininkas.
Kaip ir profesionalūs teisėjai, tarėjai turi prisiekti. Tarėjai paskiriami 3 metų kadencijai, kuri
gali būti atnaujinta. Paprastai tai ir yra daroma, išskyrus atvejus, kai tarėjas nebegali eiti
pareigų dėl amžiaus ar ligos. Praktikoje daugelis tarėjų dirba daug metų.
Įprastine tvarka Darbo teismą sudaro septyni nariai: du profesionalūs teisėjai
(pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas). Vadinamasis trečiasis asmuo paprastai yra
valstybės tarnautojas, turintis specialiųjų žinių apie darbo rinkos problemas. Jis neprivalo būti
teisininkas, tačiau vis tiek laikomas profesionaliu teisėju. Likę keturi teismo sudėties nariai
yra tarėjai: po du iš kiekvienos ginčo šalies pusės. Kai kuriais nesudėtingais atvejais Darbo
teismas sudaromas tik iš trijų asmenų. Tokia Darbo teismo sudėtis nekito nuo 1929 metų, kai
buvo įsteigtas šis teismas. Įmanoma situacija, kai profesionalūs teisėjai sprendžia be tarėjų
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pagalbos: tai atvejai, kai ginčas nesusijęs su darbo teisės klausimais, o liečia tik procedūras,
teisinę pagalbą ir pan.
Kai kviečiami tarėjai, jie turi teisę pasisakyti dėl visų klausimų. Kiekvienas Darbo
teismo narys turi po vieną balsą. Tai reiškia, kad keturi tarėjai gali priimti kitokį sprendimą,
nei mano trys profesionalūs teisėjai. Toks atvejis buvo tik vienas: 1947 metais byloje dėl
teisės būti (mažumos) organizacijos nariu. Sprendimas buvo aiškiai neteisėtas, ir tą vėliau
nustatė Parlamento ombudsmenas. Kai į Darbo teismą vėliau pateko panaši byla, buvo
vienbalsiai priimtas sprendimas pagal profesionalių teisėjų nuomonę231.
Suomijoje teisėjų kolegiją sudaro vienas profesionalus teisėjas, esantis kolegijos
pirmininku, ir du tarėjai (anksčiau bylas spręsdavo vienas profesionalus teisėjas ir trys
tarėjai). Visų balsų galia yra vienoda, byla išsprendžiama pagal daugumos balsavimą. Kai
kolegiją sudarydavo keturi nariai, tais atvejais, kai balsai pasiskirstydavo po lygiai,
baudžiamosiose bylose būdavo priimamas kaltinamajam palankus sprendimas, o civilinėje
byloje lemiamas balsas būdavo kolegijos pirmininko (profesionalaus teisėjo)232.
Darbo teismą sudaro keturi neutralūs nariai, iš kurių du yra prezidentas ir
viceprezidentas, keturi nariai, kuriuos rekomendavo darbdavių organizacijos, keturi nariai,
kuriuos rekomendavo darbuotojų organizacijos, ir papildomi keturi nariai, kurie dalyvauja
bylose, susijusiose su valstybės pareigūnais. Kiekvienas narys (išskyrus teismo pirmininką ir
pavaduotoją) turi du pakaitinius narius. Darbo teismas reguliariai bylas sprendžia
kolegijomis, kurias sudaro du neutralūs nariai, du darbdavio nariai ir du darbuotojo nariai.
Svarbūs ginčai sprendžiami plenarinėje kolegijoje, kurią sudaro visi teismo nariai. Apeliacinės
instancijos tvarka (dėl specializuotos tarybos priimtų sprendimų) teismą sudaro trys
neutralūs nariai, vienas narys iš darbuotojų pusės ir vienas – iš darbdavių pusės233. Darbo
teismo pirmininkas ir jo pavaduotojas dirba visu etatu. Kiti nariai pagrindines pareigybes turi
kitur234. Nors tarėjai atstovauja skirtingiems interesams, jie savo vaidmenį mato kaip
nepriklausomi teisėjai. Apie 80 procentų sprendimų Darbo teisme priimami vienbalsiai. Bet
kai nepasiekiama vieninga nuomonė, dažniausiai su bendra nuomone nesutinka vienas
kolegijos narys235.
Dabartinė Darbo teismo organizavimo tvarka nustatyta 1983 metais, tačiau speciali
apeliacinės instancijos sudėtis veikia nuo 2001 metų. Tarėjai Darbo teisme dalyvauja nuo
1947 metų, kai šis teismas buvo įsteigtas236. Darbo teismo nariai sprendžia ir teisės, ir fakto
klausimą. Tarėjai gali turėti daugumą prieš neutralius narius ir nulemti galutinį sprendimą,
tačiau taip atsitinka labai retai237.

Ibid.
Lay judges. Prieiga per internetą:
<http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/layjudges.html>.
233 Tenth Meeting of European Labour Court Judges. Stockholm, September 2, 2002. Lay Judges Questionnaire.
Finland. Prieiga per internetą: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--dialogue/documents/meetingdocument/wcms_160090.pdf>.
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Moksliniai tarėjų veiklos tyrimai ir kritika
Europos šalyse, kurių teismų sistemose egzistuoja tarėjų ir prisiekusiųjų institutas, atlikti
tyrimai parodė, kad šalyse, kuriose piliečių dalyvavimas teismų procesuose (tarėjų ir
prisiekusiųjų forma) turi seniai susiformavusias tradicijas, visuomenės požiūris į
neprofesionalių teisėjų dalyvavimą teismo procese yra gana palankus. Pavyzdžiui,
Prancūzijoje darbo teismų atžvilgiu diskusijų kyla ne dėl tarėjų vaidmens juose, tačiau
daugiau dėl atrankos mechanizmų (pvz., siekiant užtikrinti didesnį rinkimuose dalyvaujančių
žmonių skaičių)238.
Mokslininkai sutaria, jog fundamentalių tyrimų šioje srityje trūksta visoje Europoje, o
iki šiol atlikti tyrimai yra gana fragmentiški. Pabrėžiama, jog tarėjų dalyvavimo teismų
procesuose efektyvumą ir naudingumą būtų galima objektyviai išnagrinėti tik atliekant pagal
vienodus kriterijus parengtus tyrimo projektus skirtingose valstybėse239.
Jau atliktų skirtingų mokslininkų tyrimų apibendrinimuose laikomasi bendros
nuomonės, jog bendras profesionalių teisėjų ir tarėjų darbas suteikia teismo sprendimui
objektyvumo. Tačiau kartu yra pabrėžiami ir tam tikri pavojai. Pirma, specialaus išsilavinimo
neturintys tarėjai priimdami sprendimą daugiau vadovaujasi ne teisės normų nuostatomis, o
emociniu nusiteikimu ir iš anksto susidariusia nuomone. Antra, galima daryti prielaidą, jog
priimant sprendimus dominuoja profesionalių teisėjų nuomonė, o tarėjai nevengia vadovautis
teisėjo suformuota nuomone. Trečia, pastebima, jog pasitaiko atvejų, kai tarėjai apskritai
vangiai seka procesą ir absoliučiai sutinka su profesionalių teisėjų nuomone. Pavyzdžiui,
Lenkijoje teismo procese tarėjai yra gana pasyvūs, kadangi, atlikto tyrimo duomenimis, net
2/3 apklaustų tarėjų neuždavė klausimų teisminio nagrinėjimo metu240. Dėl dažno
konstruktyvios ir aktyvios diskusijos tarp teisėjo ir tarėjų trūkumo tokia teismo sudėtis yra
laikoma silpnesne nei, pavyzdžiui, teismo sistema su prisiekusiųjų kolegijos dalyvavimu241.
Daug ir įvairių tarėjų veiklos tyrimų yra atlikta Vokietijoje. Šioje šalyje kritiką tarėjų
atžvilgiu ir nepasitikėjimą tarėjais daugiausia linkę išreikšti profesionalūs teisėjai. Įvairiais
laikotarpiais Vokietijoje atliktų teisėjų apklausų metu dauguma apklaustų teisėjų nurodė
daugiau trūkumų nei pranašumų, kalbėdami apie tarėjų dalyvavimą teismo procese.
Pavyzdžiui, kaip svarbūs trūkumai buvo nurodoma teisinių žinių stoka, padidėjusios laiko
sąnaudos sprendžiant bylą, menkas tarėjų indėlis, emocingumas, didelės tarėjų dalyvavimo
sąnaudos ir netinkama tarėjų atranka. Tiesa, buvo išskirti ir pozityvūs aspektai, tokie kaip
naudingas indėlis parenkant bausmę, visuomenės švietimas, pasitikėjimo teisingumo sistema
didinimas ir profesionalių teisėjų gelbėjimas nuo rutinos sąlygoto sustabarėjimo242.
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Nors Vokietijoje ir nėra specifinių apribojimų tarėjams susipažinti su bylos medžiaga
prieš bylos nagrinėjimą, dauguma atvejų jie bylos dokumentų prieš posėdį nenagrinėja243.
Taip yra todėl, kad visuotinai manoma, jog bylos dokumentų suteikimas tarėjams susipažinti
kelia pavojų betarpiškumo principui, kadangi informacija, gauta viešo posėdžio metu, ir
informacija, gauta susipažinus su dokumentais, tarėjams gali pasirodyti prieštaringa ir sukelti
painiavą. O štai profesionalūs teisėjai laikomi sugebančiais atskirti šiuos du informacijos
šaltinius vertindami bylą. Tiesa, yra nuomonių, jog, davus bylos medžiagą tarėjams susipažinti
prieš bylos nagrinėjimą, galima padidinti jų aktyvumą proceso metu ir priimant sprendimą ir
tai neturėtų paveikti jų sprendimų244.
Pažymėtina, jog Vokietijos tarėjų korpusą sudaro daugiausia viešojo sektoriaus
darbuotojai (jie sudaro 27 proc. visų tarėjų, kai viešajame sektoriuje dirba tik 8 proc.
Vokietijos darbuotojų). Namų šeimininkės ir pagyvenę asmenys taip pat sudaro palyginti
didelę tarėjų dalį245. Atliktų tyrimų duomenimis, administraciniuose teismuose tarėjų
pareigas užima daugiausia aukštesnės nei vidutinės socialinės padėties asmenys, turintys
geresnį išsilavinimą. Nors įstatymas ir pabrėžia, kad tarėjų sąrašuose turi būti įvairių
socialinių grupių atstovų, tačiau žemesnio išsilavinimo asmenų, dirbančių mažai kvalifikuotus
darbus, tarėjų sąrašuose visuomet būna mažuma246.
Tyrimų duomenimis, baudžiamosiose bylose tarėjai teise užduoti klausimus
pasinaudoja apie pusėje visų nagrinėjamų bylų ir apskritai proceso metu elgiasi ganėtinai
pasyviai. Profesionalūs teisėjai tarėjų užduodamus klausimus daugiausia vertino kaip
nesvarbius arba perteklinius, taip pat buvo jaučiama baimė, kad nepatyrę tarėjai gali užduoti
neleistinus klausimus, ir tai kartais lemia siekį apriboti tarėjų dalyvavimo teisme
galimybes247.
Profesionalių teisėjų ir tarėjų požiūriai į bausmę ir sprendimo priėmimą pernelyg
nesiskyrė, nors ir yra įrodymų, kad tarėjai yra linkę būti mažiau griežti. Kalbant apie
konfidencialumo pareigą, tyrimų rezultatai parodė, kad apie 20 proc. tarėjų dažnai pasakoja
savo šeimos nariams apie savo veiklą teisme, 70 proc. tai daro kartais ir 10 proc. – niekada248.
Kaip svarbi problema išskiriama tai, kad Vokietijos teismuose nėra nustatytos
reguliarios ar privalomos tarėjų mokymo sistemos. Tarėjų mokymas apskritai yra numatytas,
tačiau lėšų šiam tikslui savo nuožiūra skiria federacinių žemių teisingumo ministerijos.
Pastebima, jog lėšos tarėjų mokymui iš teisingumo ministerijų biudžetų yra skiriamos labai
nenoriai249.
Dar viena tyrimuose išskiriama problema – tarėjų ir profesionalių teisėjų nelygybė
tam tikrais aspektais. Vokietijoje teismų procesuose ir priimant sprendimus pagal galiojantį
teisinį reglamentavimą tarėjai gali dalyvauti, kai bylos sprendžiamos žodinio proceso tvarka.
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Sprendžiant bylas rašytinio proceso tvarka, tarėjai bylų sprendime nedalyvauja250. Taip pat
kritikuojama tvarka, kai baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo stadijoje, ikiteisminio
tyrimo teisėjas sprendžia įtariamojo asmens suėmimo klausimą. Sprendžiant šį klausimą
tarėjai taip pat nedalyvauja, o tai, šios problemos tyrinėtojų nuomone, jau ikiteisminio tyrimo
stadijoje užkerta kelią tarėjų dalyvavimui objektyviai sprendžiant baudžiamąją bylą251.
Reziumuojant, tarėjų dalyvavimas teismo procese Vokietijoje yra kritikuojamas dėl
gana menko jų indėlio į bylų nagrinėjimą, tačiau didesnių nuomonių išsiskyrimų tarp tarėjų ir
profesionalių teisėjų įprastai nebūna (daugiausia dėl to, kad profesionalus teisėjas dominuoja
diskusijoje). Dalį problemų siūloma spręsti leidžiant susipažinti su bylos medžiaga prieš
svarstymą ar geriau instruktuojant tarėjus, tačiau siūlymų naikinti tarėjų institutą nėra252.
Nemažai tarėjų veiklos tyrimų atlikta ir Skandinavijos valstybėse. Interviu su danų
tarėjais atskleidė, kad jie yra iš skirtingų socialinių sluoksnių ir su skirtingomis patirtimis, dėl
to jų dalyvavimas užtikrina reprezentatyvumą. Tarėjų dalyvavimas teismo posėdžiuose iš
esmės yra mažiau aktyvus nei teisėjų, nes tarėjai teismo salėje paprastai neužduoda jokių
klausimų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad paprastai iki teismo posėdžio tarėjai nebuvo
susipažinę su byla, visi jie turi vienodų žinių apie faktines bylos aplinkybes. Tarėjai paprastai
tampa aktyvesni teismo pasitarimo kambariuose253.
Tarėjų atrankos sistema nėra griežta. Pavyzdžiui, viename tyrime respondentas
nurodė, kad tapo tarėju tik todėl, kad jis gyveno viename bute su draugu, kuris turėjo būti
pakviestas tarėju. Tačiau telefoną pakėlė respondentas ir buvo pakviestas į teismą dalyvauti
kaip tarėjas254.
Teisėjų teigimu, geriau, kai tarėjai dalyvauja kaip politinių partijų atstovai, tada jie
pilietiškesni. Jei tarėjai būtų atrankos būdu atrenkami, jie būtų mažiau motyvuoti 255.
Viename Danijos teisme buvo atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo šeši
profesionalūs teisėjai ir šeši tarėjai. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad profesionalūs teisėjai
labiausiai vertina tarėjus dėl skirtingos perspektyvos į byloje nagrinėjamus klausimus,
sąžiningesnį požiūrį į bylas bei pritarimą teismo sprendimams. Tarėjai patys labiausiai vertina
tarėjų išsilavinimą256. Prie tarėjų trūkumų teisėjai dažniausiai mini tai, kad kai kurie tarėjai
nenori bausti asmenų, bei tai, kad su tarėjais procesas yra ilgesnis. Patys tarėjai taip pat
pastebi nenorą bausti, ekspertinių žinių trūkumą bei tai, kad bylos nagrinėjimas pailgėja257.
Norvegijoje baudžiamosiose bylose apeliacine instancija naudojama prisiekusiųjų
sistema buvo labai daug kritikuojama, ir 2008 metais pateiktas siūlymas ją pakeisti trimis
profesionaliais teisėjais ir šešiais tarėjais. Tačiau nors Parlamento dauguma palaikė šią
iniciatyvą, ji nebuvo patvirtinta dėl Kairiosios partijos (norv. Venstre) nepritarimo. Norvegijos
Aukščiausiasis Teismas taip pat svarsto, ar prisiekusiųjų sistema nepažeidžia Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, interpretuotos Europos Žmogaus
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Teisių Teismo priimtu sprendimu dėl Belgijos, kai apeliacine tvarka asmuo gali būti nubaustas
be jokio pagrindimo (tik pagal prisiekusiųjų nuomonę)258.
Kaip nurodo Ch. Diesenas, Švedijoje teismo tarėjai nebūna supažindinti net su
pagrindiniais teisės principais. Davus jiems atlikti teisinių žinių patikrinimo testą su
klausimais, su kuriais jie dažniausiai susiduria teismo salėje, 63 procentai tarėjų į klausimus
atsakė neteisingai. Daugelis jų prisipažįsta, kad jų priimtus sprendimus teismo salėje lėmė
politinės pažiūros259.
Pasak Richardo J. Terrillo, tarėjų institucijos efektyvumas priklauso nuo
profesionalaus teisėjo kantrybės ir tolerancijos tarėjų užduodamiems klausimams,
dažniausiai susijusiems su teise. Paprastai tarėjai gerbia su jais dirbančio profesionalaus
teisėjo nuomonę. Dėl to dažnai profesionalus teisėjas turi lemiamą įtaką teismo proceso
baigčiai260. Praktikoje, kaip nurodo Ch. Diesenas, tarėjai teismo procese dalyvauja labai
pasyviai ir tik labai retais atvejais jie nulemia sprendimų baigtį: vos 1–3 proc. baudžiamųjų
bylų tarėjų žodis sprendime buvo lemiamas. Šie tarėjų priimti teismo sprendimai atskleidžia
įdomią tendenciją: priešingai nei prisiekusieji kitose valstybėse („kraujuojančios širdies
sindromas“), Švedijos tarėjai paprastai nusprendžia, kad kaltinamasis yra kaltas, arba
reikalauja griežtesnės bausmės nei profesionalūs teisėjai, kurie yra linkę paleisti kaltinamąjį
arba nubausti švelnesne bausme261.
Nors įstatymų leidėjas siekė, kad tarėjai atspindėtų visos visuomenės sudėtį, tačiau
praktikoje tarėjai yra daug vyresni (amžiaus vidurkis – 58 metai), turtingesni ir geriau
išsilavinę nei vidutinis švedas. Kritikuojamas tarėjų paskyrimas politiniu pagrindu, nurodant,
kad narystė politinėje partijoje nesiderina su nešališka, nepolitiška tarnyba teisme, tačiau
nepateiktas joks alternatyvus rinkimų metodas262.
Švedijoje buvo vertinama, kiek tarėjų gebėjimą spręsti bylas lemia išoriniai veiksniai.
Buvo nustatyta, kad:
- demografiniai veiksniai (lytis, amžius, profesija, politinės pažiūros ir t. t.) bendrąja
prasme negali nulemti galutinio nuosprendžio;
- teisėjo individualios patirtys ar požiūriai į tam tikrus nusikaltimus gali turėti
reikšmingą įtaką balsuojant (ir todėl tai gali lemti galutinį sprendimą, jei šis teisėjas geba
įtikinti tarėjus);
- tarėjai dažnai neturi gebėjimų ištirti įrodymų svarbą ir neretai painioja klausimą dėl
kaltės su klausimu dėl bausmės;
- tarėjai turi subjektyvesnes ir emocingesnes pažiūras nei profesionalūs teisėjai ir
neretai bylą vertina kaip konfliktą tarp kaltininko ir nukentėjusiojo, o ne valstybės ir
kaltininko, todėl nusikaltimo rezultatas dažnai turi įtakos kaltės klausimui263.
Taip pat tyrime pastebėta, kad profesionalūs teisėjai palaiko tarėjų sistemą (tik
12 proc. jų nori, kad tarėjų būtų atsisakyta) dėl noro išlaikyti demokratiją teisme. Tačiau
60 proc. profesionalių teisėjų mano, kad tarėjai turėtų būti panaikinti apeliaciniuose
2009 m. sausio 13 d. EŽTT sprendimas Taxquet prieš Belgiją (Nr. 926/05). Panašus sprendimas buvo priimtas
ir 2005 m. gegužės 26 d. EŽTT byloje Lhermitte prieš Belgiją, Nr. 34238/09.
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teismuose (kur jie buvo įsteigti 1971 metais). Profesionalūs teisėjai mano, kad vidutinio tarėjo
veikla yra nereikšminga ir per daug koncentruota į bausmės klausimą. Teisėjai taip pat
nemato politinių partijų įtakos tarėjų darbe, nors 30 proc. tarėjų žvelgia į dalyvavimą teismo
posėdžiuose kaip į politinę funkciją. Tyrimo rezultatai rodo, kad tarėjai turi didelę savivertę ir
mano, kad jie turi reikšmingą įtaką sprendimams, nors patys pripažįsta, jog profesionalių
teisėjų vaidmuo yra pagrindinis svarstant bylas. Ilgiau dirbantys tarėjai įgyja gilesnių ir
platesnių teisės ir jos taikymo žinių nei paprastas žmogus iš gatvės, tačiau vis tiek lieka
nepajėgūs pasipriešinti, kai susiduria su profesionalaus teisėjo įgūdžiais ir autoritetu.
Priimant sprendimą beveik visada randamas konsensusas, daugiausia dėl to, kad tarėjai yra
pasyvūs ar „privalo nusilenkti teisei“264.
Nemažai kritikos tarėjų institutui buvo paviešinta po J. Assange’o bylos. Ch. Diesenas
kritikuoja teismo tarėjų partinę priklausomybę ir teigia, kad „teismo tarėjai save teismo salėje
mato kaip savo politinės partijos atstovus spaudai ir tai yra visiškas nesusipratimas. Kai kurie
tarėjai neteisingai suvokia savo vaidmenį teismo salėje. Jie teismo procesą ir teismo salę mato
kaip politinių kovų areną ir tokiu atveju nelieka teismo nešališkumo, nepriklausomumo“.
Svenas Erikas Alhemas (buvęs vyresnysis prokuroras) teigia: „Lygiai taip pat, kaip turime
profesionalius gydytojus, taip turėtume turėti ir profesionalius teisėjus. Niekas nenorėtų, kad
juos gydytų medikų komanda, sudaryta iš kelių neprofesionalių medikų.“ Buvęs teismo
kancleris Göranas Lambertzas mano, kad „geriau, jog teismo tarėjai nebūtų skiriami politinių
partijų, nes teismo salė tampa vieta, kur neišvengiamai susiduria skirtingi politiniai požiūriai“.
2012 metais atlikus apklausą, buvo gauti duomenys, jog 50 procentų teismo tarėjų yra
pasiruošę sprendimus priimti pagal savo politinius įsitikinimus, 30 procentų teigia, jog yra
pasirengę taip daryti. 25 procentai teismo tarėjų pasakė, kad, nepaisant to, jog įrodymai,
pagrindžiantys asmens kaltę, yra silpni arba jų nevisiškai pakanka, asmenį vis tiek galima
nuteisti. Nesant realios kontrolės, šiuo metu iš 8000 Švedijoje esančių tarėjų apie 200 buvo
traukiami atsakomybėn dėl kokios nors nusikalstamos veikos padarymo, o 11 iš jų vis dar yra
teismo tarėjai ir įgaliojimai jiems nėra panaikinti. Teismo tarėjai buvo kaltinami tokių
nusikaltimų kaip sukčiavimas, vagystės, užpuolimai, vairavimas išgėrus, padarymu265.

Tendencijų apibendrinimas
Neprofesionalų dalyvavimas teismo procese priimant sprendimą vienokia ar kitokia forma
yra numatytas daugelyje Europos valstybių. Tačiau bylų, kurias sprendžiant dalyvauja
neprofesionalai, kategorijos priklauso nuo konkrečios valstybės teisinio reguliavimo.
Dauguma Europos Tarybos valstybių numato vienokį ar kitokį neprofesionalų dalyvavimą
vykdant teisingumą baudžiamajame procese, negana to, kai kuriose iš jų toks dalyvavimas yra
išimtinai apribotas tik baudžiamosios teisės sritimi (pvz., Estijoje). Galima sakyti, jog
neprofesionalų dalyvavimas yra įprastas ir sprendžiant darbo (pvz., Austrijoje, Prancūzijoje,
Liuksemburge, Monake, Slovėnijoje) ar komercinius (pvz., Austrijoje, Prancūzijoje, Monake,
Rusijoje) ginčus266.
Ibid.
Convicted lay judges found working in Sweden. Published: 20 Feb 2012 10:51. Prieiga per internetą:
<http://www.thelocal.se/20120220/39214>.
266 European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No. 20, p. 168.
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Tiesa, kai kurios Europos valstybės (Albanija, Armėnija, Azerbaidžanas, Bosnija ir
Hercegovina, Kipras, Gruzija, Lietuva, Moldova, Nyderlandai, Rumunija, Turkija, o nuo 2009 m.
ir Latvija) nenumato neprofesionalų dalyvavimo jokia forma, visas bylas sprendžia
profesionalūs teisėjai267. Tai gali lemti skirtingos priežastys, pavyzdžiui, Nyderlanduose
prisiekusiųjų teismai ar tarėjai nebuvo teisinės tradicijos dalis ir netgi Napoleono bandymas
įvesti į Nyderlandų teisinę sistemą prisiekusiųjų žiuri buvo bergždžias268. Pokomunistinėse
Rytų Europos valstybėse (tarp jų ir Lietuvoje) tai gali būti aiškinama asociacijomis su
komunistinio režimo laikais gyvavusiais „liaudies tarėjais“, kurie iš esmės buvo tik
demokratijos imitacija ir teisingumo vykdyme nevaidino jokio ryškesnio vaidmens. Kaip
svarbi priežastis gali būti paminėta ir finansinė našta, kuri mažiau turtingoms Europos šalims
yra svarus argumentas prieš prisiekusiųjų teismus ar tarėjus. Atsižvelgiant į tai, turbūt nėra
didelis netikėtumas tai, jog plačiausias visuomenės dalyvavimas teismų veikloje 2012 m. buvo
ekonomiškai stiprioje Norvegijoje, kur 100 tūkst. gyventojų teko 851,3 neprofesionalaus
teisėjo. Antroje vietoje likęs Monakas gerokai atsiliko (351,5), gana didelis skaičius
neprofesionalių teisėjų buvo Danijoje (216,0), Slovėnijoje (167,3) ir Vokietijoje (122,3)269.
Tarėjų dalyvavimas gali būti apribotas pirmąja instancija (pvz., Estijoje,
Liuksemburge, Slovakijoje) arba išplečiamas iki apeliacinės (pvz., Austrijoje, Norvegijoje,
Švedijoje, Šveicarijoje)270, tačiau iki kasacinės instancijos tik itin retais atvejais.
Jų vaidmuo bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose skiriasi.
Pirmuoju atveju tarėjai atstovauja visuomenei ir dažniausiai neturi specifinių teisinių žinių
(tiesa, kai kuriose valstybėse teisininkams nėra draudžiama būti tarėjais). Taip tarėjai
atstovauja visuomenei ir suteikia teisingumo vykdymui „žmogiškąjį veidą“. Antru atveju
tarėjai įprastai yra savo srities ekspertai, kurių žinios tam tikroje srityje (darbo santykių,
prekybos ir kt.) dažnai niekuo nenusileidžia (o greičiausiai ir pranoksta) profesionalaus
teisėjo žinioms.
Bendrosios kompetencijos teismų tarėjų atrankos ir skyrimo procedūrose vienokia ar
kitokia forma dalyvauja vietos bendruomenės ir / ar savivaldybių tarybos. Skandinavijos
valstybėse parenkant tarėjus didelę įtaką turi politinės partijos, todėl tarėjai neretai yra
kritikuojami kaip politiškai angažuoti. Specializuotų teismų tarėjų-ekspertų atrankoje įprastai
dalyvauja socialiniai partneriai ir kolegijos sudaromos pagal trišalį (Skandinavijoje) arba
dvišalį (Prancūzijoje) principus.
Plačiausiai Europoje paplitęs yra vokiškasis Schöffen tarėjų modelis, kurio esmė yra
ta, kad teisėjai ir tarėjai bylas nagrinėja mišriose kolegijose ir turi vienodą balso teisę priimant
sprendimus. Klasikinę Schöffen kolegiją sudaro vienas profesionalus teisėjas ir du tarėjai, taigi
įmanoma situacija, kai tarėjai savo balsų persvara priima sprendimą, priešingą profesionalaus
teisėjo nuomonei. Tiesa, praktikoje tai pasitaiko labai retai.
Reikalavimai kandidatams į tarėjų pareigas daugelyje nagrinėtų valstybių skiriasi
nedaug ir įprastai apima amžių (apatinė riba dažniausiai yra 25–30 m., o viršutinė – 65–
70 m.), valstybinės kalbos mokėjimą, sėslumo cenzą bei draudimą dirbti teisėsaugos
institucijose. Pilietybė tik kai kuriose valstybėse (pvz., Norvegijoje) nėra būtinas reikalavimas.
Jackson D. J., Kovalev P. N. Lay adjudication and human rights in Europe // Columbia journal of European law,
2006, vol. 13, p. 94.
268 Ibid.
269 European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No. 20, p. 168.
270 Ibid.
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Įprastai deklaruojama, kad tarėjai turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir
profesionalūs teisėjai, tačiau tarėjai ne visada gali susipažinti su bylos medžiaga iki proceso,
taip pat nedalyvauja priimant kai kuriuos procesinius sprendimus ar sprendžiant bylas
rašytinio proceso metu. Darbo užmokestis tarėjams dažniausiai nėra mokamas, tačiau jie turi
teisę į kompensacijas už sugaištą laiką.
Tarėjų institutas sulaukia kritikos tiek iš mokslininkų, tiek iš profesionalių teisėjų.
Įprastai kritikuojamas tarėjų pasyvumas, emocingumas, teisinių žinių stoka, padidėjusios
laiko sąnaudos sprendžiant bylas ar skyrimas politiniu pagrindu. Kita vertus, išskiriami ir
teigiami tarėjų dalyvavimo aspektai, tokie kaip pasitikėjimo teisingumo sistema didinimas,
visuomenės teisinis švietimas bei platesnės perspektyvos nagrinėjamai bylai suteikimas.
Kartu pastebima ir tai, kad tarėjų juridinė kompetencija laikui bėgant didėja. Esamas
problemas siūloma spręsti vienaip ar kitaip tobulinant tarėjų institutą (pvz., keičiant atrankos
mechanizmą, vykdant mokymus ir t. t.), tačiau pastebimos ir tendencijos riboti tarėjų
dalyvavimą teismo procese. Pavyzdžiui, Suomijoje tarėjų dalyvavimo mastas ir jų skaičius
buvo sumažintas dėl ekonominių motyvų, o Latvijoje 2009 m. šio instituto buvo atsisakyta
apskritai. Šveicarijoje prisiekusiųjų teismo (vok. Schwurgerichte) taip pat praktiškai nebeliko:
dauguma kantonų jį pakeitė trijų profesionalių teisėjų teismu, o kitur šis teismas dažniausiai
transformavosi į mišrias kolegijas, kuriose dalyvauja vienas ar daugiau profesionalių
teisėjų271. Apie tarėjų bei taikos teisėjų instituto panaikinimą ar tarėjų skaičiaus mažinimą yra
kalbama ir tokiose valstybėse kaip Ispanija bei Estija272.

Malsch M. Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems // International
and Comparative Criminal Justice. Ashgate, 2009, p. 54–55.
272 European Day of Lay Judges. Documentary of the elaboration of the European Charter of Lay Judges. Berlin,
2012, p. 18–19. Prieiga per internetą: <http://www.eab-berlin.eu/wpcontent/uploads/European_Day_of_Lay_Judges.pdf>.
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III. VIEŠASIS DISKURSAS LIETUVOJE TARĖJŲ KLAUSIMU
Šioje dalyje aprašomu tyrimu buvo ketinta išsiaiškinti, kokia informacija apie tarėjų instituto
galimą įdiegimą į Lietuvos teisinę sistemą buvo pateikiama Lietuvos internetinėje
žiniasklaidoje, kokiais argumentais buvo grindžiamas poreikis įdiegti tarėjų institutą, kokie
buvo kontrargumentai prieš šį institutą, taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pateikiama
informacija apie svarstymus dėl instituto reikalingumo – ar žiniasklaida tik perduoda
institucijų suformuluotus pranešimus spaudai, ar pateikiama šios srities ekspertų, politikų ir
kitų susijusių asmenų nuomonė ar debatai. Taigi taip pat buvo tyrinėjama, kas pateikiamos
informacijos
teikėjai,
kokiais
argumentais
buvo
grindžiamas
tarėjų
poreikis / nereikalingumas, koks pranešimo tonas (teigiamas, neigiamas ar neutralus) ir pan.
Pasirinkta tyrinėti būtent internetinėje žiniasklaidoje esančius pranešimus
atsižvelgiant į kelis argumentus. Pirmiausia šiuolaikinei žiniasklaidai būdinga informacinių
kanalų gausa ir plėtra (o tai apsunkina išsamaus tyrimo atlikimą), o kiekvienas informacinis
kanalas turi savo specifiką. Televizija vis dažniau naudojama trumpoms, koncentruotoms
žinioms pranešti, o laikraščiai ir interneto portalai pateikia išsamesnę įvairių sričių
informaciją. Statistiškai vis labiau auga interneto naudojimas, todėl vis daugiau įtakos
žiniasklaidoje įgyja naujienų portalai. Antai 2009 metais Lietuvoje 42 proc., 2010 metais –
46 proc., 2011 metais – 52 proc., o 2012 metais – 56 proc. gyventojų kasdien naudojosi
internetu (bent kartą per šešis mėnesius – atitinkamai 54 proc., 58 proc., 64 proc. ir 68 proc.
gyventojų), o 83 proc. gyventojų internetą naudoja naujienoms skaityti273. Remiantis šiais
skaičiais galima daryti prielaidą, kad naujienų portalus Lietuvoje kasdien skaito beveik pusė
15–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų ir lyginant su kitomis žiniasklaidos priemonėmis ši
žiniasklaidos priemonė sparčiai tampa vis reikšmingesnė. Atsižvelgiant į tai, laikytasi
nuomonės, kad internetinė žiniasklaida yra, viena vertus, geriau prieinama tyrimo
duomenims rinkti, antra vertus, gyventojams yra prieinamesnė už kitas priemones (pvz.,
televizijos žinios nebūtinai įjungiamos tuo metu, kai pranešama apie tarėjų institutą).
Tyrime derinti kiekybiniai ir kokybiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai.
Kiekybiniu būdu atrinkti visi susiję trijų skaitomiausių Lietuvos naujienų portalų 274 Delfi.lt,
lrytas.lt ir 15min.lt pranešimai nusistatytu laikotarpiu. Pasirinktų publikacijų laikotarpis
skiriasi pagal minėtų portalų paieškos sistemos galimybes: Delfi.lt publikacijų tyrimo
laikotarpis – 2003–2014 metai, lrytas.lt – 2007–2014, 15min.lt – 2009–2014. Publikacijos
buvo atrinktos naudojant raktinius žodžius „tarėj*“ bei „visuomenės dalyvavim*“. Vėliau buvo
peržiūrimi tekstai ir atrenkami tik aktualūs, su nagrinėjamomis temomis susiję pranešimai.
Portale Delfi.lt atrinkta 70 pranešimų, portale lrytas.lt – 24 pranešimai, o portale
15min.lt – 17 pranešimų. Atrinkus publikacijas, buvo atliktas bandomasis tyrimas naudojant
atvirą kodavimą, siekiant išsiaiškinti, kokius kodus galima naudoti analizuojant atsirinktus
tekstus. Remiantis šia analize, išskirti kodai, leidžiantys generalizuoti teksto medžiagą ir
vėliau ją vertinti kiekybiškai.
Žiniasklaidos tyrimų apžvalga. TNS, 2012 [interaktyvi]. Prieiga per internetą:
<http://www.tns.lt/data/files/Metines_apzvalgos/Ziniasklaidos%20tyrimu%20apzvalga%202012.pdf>.
274 Žr. „Gemius Audience“ tyrimą. Prieiga per internetą: <http://www.audience.lt/pages/display/reach>.
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Be standartinės informacijos (naujienų portalas, data, publikacijos pavadinimas)
buvo nurodomas autorius (ar tai naujienų agentūra, ar žurnalistas; tais atvejais, kai teksto
autorius – žurnalistas, – jo pavardė), žinutės forma (citavimas, situacijos aprašymas, nuomonė
ar interviu; tais atvejais, kai asmenys cituojami ar atliktas interviu, nurodoma pašnekovo
pavardė), ar tarėjų instituto diegimo klausimas yra pagrindinė publikacijos tema, ar tik vienas
iš aprašomų klausimų, trumpai apibūdinamas žinutės turinys (arba platesnis kontekstas,
kuriame pateikiama žinutė apie tarėjų institutą), žinutės tonas tarėjų instituto įdiegimo
atžvilgiu (teigiamas, neigiamas ar neutralus), publikacijoje naudojamos argumentacijos
pagrindas (nuomonė ar faktai), pagrindiniai žinutėje nurodyti argumentai bei citata (tais
atvejais, kai tarėjų institutui skiriama visa publikacija – nuoroda į visą publikaciją).
Surinkus duomenis, buvo atlikta kiekybinė statistinė ir lyginamoji ir kokybinė
aprašomoji duomenų analizė. Kiekybiškai apskaičiuotas publikacijų intensyvumas laiko
atžvilgiu, palyginti kiekybiškai palyginami duomenys (kai duomenų variantai riboti, pvz.,
žinutės tonas – teigiamas, neigiamas arba neutralus). Kai buvo gauti individualūs duomenys
(pvz., pagrindiniai tarėjų instituto reikalingumą (nereikalingumą) nurodantys argumentai), jie
aprašyti kokybiškai.
Žinoma, šioje dalyje pateikiama analizė neaprėpia viso su tarėjų institutu susijusio
viešojo diskurso. Juk publikacijų šiais klausimais galima rasti įvairiuose leidiniuose, taip pat ir
tuose, kurie bent jau deklaruoja besiorientuojantys į didesnį profesionalumą ar objektyvumą
(pavyzdžiui, savaitraštyje „Veidas“ arba specializuotuose profesiniuose leidiniuose
„Teismai.lt“ bei „Notariatas“). Kritiškesnis vertintojas pasirinktiems portalams gali prikišti ir
tokias ydas kaip polinkis į sensacijas ir netgi tam tikras „bulvariškumas“. Tačiau atliekant šį
tyrimą buvo sąmoningai koncentruojamasi į viešąją nuomonę labiausiai formuojančius
(daugiausiai skaitytojų turinčius) ir visuomenės nuotaikas ryškiausiai atspindinčius
informacijos kanalus. Juolab kad pasirinktuose portaluose (per)spausdinami ir „rimti“ tekstai.
Taigi, nors tirtų portalų apribojimas lėmė, kad čia pateikiami ne visi su tarėjų institutu susiję
argumentai, galima pagrįstai tikėti, jog pateikiamieji daro didžiausią įtaką visuomenėje
kylančioms diskusijoms ir vyraujančioms nuostatoms.

Publikacijų skaičiaus kaita
Buvo minėta, kad dėl techninių priežasčių tyrime atrinktos skirtingų interneto naujienų
portalų skirtingų metų publikacijos. Tačiau nepaisant to matyti, kad publikacijų skaičius
visuose tirtuose portaluose suintensyvėjo 2010–2012 metais, nors iki tol ir nuo 2013 metų
publikacijų skaičius buvo gerokai mažesnis (žr. 1 pav.).
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1 pav. Publikacijų skaičius pagal metus trijuose interneto žinių
portaluose 2003–2004 m.

Tokį publikacijų suintensyvėjimą 2010–2012 metais galima paaiškinti 2010 m. pavasarį
perskaitytu Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniu pranešimu, kuriame ji akcentavo
poreikį reformuoti teismų sistemą. Publikacijose daug cituojami teismų atstovai – Laima
Garnelienė, Ričardas Piličiauskas; Prezidentūros atstovai – Ernestas Rimšelis, Solveiga
Cirtautienė, taip pat kiti teisininkai (Remigijus Šimašius, Petras Ragauskas, Kęstutis Čilinskas
ir kt.) bei politikai (Andrius Kubilius, Vytautas Landsbergis). 2011 metų vasarą Prezidentei
suklydus ir pranešus, kad tarėjų institutas Lietuvoje jau veikia, vėl atsinaujino diskusijos.
Galiausiai 2012 metais buvo pranešta, kad tarėjai bus įdiegti į Lietuvos teisinę sistemą ir 2011
metais parengtas tarėjų veiklą reguliuojantis įstatymas. Šis įstatymo projektas sukėlė
susidomėjimą tarėjų institutu, interneto žinių portaluose atsirado nemažai komentarų, taip
pat pateikiamos savarankiškos nuomonės (Aloyzas Sakalas, Alvydas Medalinskas, Karolis
Jovaišas, Ryšardas Burda, Donatas Murauskas, Agnė Bilotaitė ir kt.). Vėliau, po 2012 metų,
tarėjų instituto klausimo aktualumas sumažėjo, iškilus klausimui, ar tarėjų instituto įdiegimas
nepareikalaus Konstitucijos keitimo.

Publikacijų autoriai
Didžiausia dalis publikacijų (56 proc.) – naujienų agentūrų (ELTA ir BNS) bei interneto
portalų šaltinių pateikti informaciniai pranešimai (žr. 2 pav.). Tokio pobūdžio pranešimuose
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paprastai neformuluojamas konkretus požiūris, o situaciją stengiamasi apibūdinti kuo
objektyviau. Dažniausiai, net ir cituojant konkrečius asmenis, publikacijos pabaigoje paminimi
išsakytų minčių oponentų argumentai275. Kiek mažiau publikacijų parašyta žurnalistų. Galima
pastebėti, kad žurnalistų rašyti tekstai paprastai yra ilgesni, pateikiamos išsamesnės citatos
arba cituojama daugiau asmenų. Pasitaiko atvejų, kad žurnalistai publikaciją grįstų daugiausia
savo subjektyvia nuomone, o ne faktais ar citatomis. Antai Delfi.lt žurnalistas Dainius
Sinkevičius publikacijoje „D. Sinkevičius. Įvykiai Kaune – signalas visiems Lietuvos teisėjams“
dėsto išimtinai savo nuomonę („Tuo pačiu gerai pagalvokime, ar „švogerizmo“ būtų įmanoma
išvengti, jeigu teismuose dirbtų visuomenės atstovai: tarėjai ar prisiekusieji? Juk bent trijų iš
penkių nusižengusių Kauno teisėjų pagalbos prašė eiliniai visuomenės nariai, o mūsų
mentalitete įkalta: teisėjus visada smerkti, tačiau jeigu patiems ko nors reikia – nedvejojant
stoti į eilę paprašyti tos pačios „žmogiškos pagalbos“ <...>“)276. Žurnalistas D. Sinkevičius
pateikė daugiausia (8) publikacijų iš visų žurnalistų. Kiti žurnalistai svarstoma tema parengė
po 1–2 publikacijas.
Kur kas mažiau tekstų, kuriuos rašo ne profesionalūs žurnalistai ir pateikia savo
nuomonę. Galima pastebėti, kad lrytas.lt interneto naujienų portale nebuvo nė vieno
gyventojų ar politikų parašyto teksto šia tema. Portale 15min.lt taip pat per visą tiriamąjį
laikotarpį rasti tik 2 piliečių ir 2 politikų paskelbti tekstai. Tokie duomenys leidžia manyti, kad
daug informacijos apie tarėjų institutą pateikiama kaip informacija visuomenei apie tai, kokie
svarstymai vyksta politiniu lygmeniu, o savarankiškų visuomenės atstovų komentarų
žiniasklaidoje yra nedaug.
2 pav. Publikacijų autoriai

Pvz., žr.: Teisėjų prasižengimai turėtų būti vertinami taip pat, kaip ir kitų pareigūnų (atnaujinta 15.15 val.).
BNS. www.15min.lt, 2009-09-22. Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teisejuprasizengimai-turetu-buti-vertinami-taip-pat-kaip-ir-kitu-pareigunu-56-61307>; Prezidentė ir Teisingumo
ministras pritaria Teisėjų tarėjų instituto idėjai. ELTA ir lrytas.lt info. www.lrytas.lt, 2010-06-21. Prieiga per
internetą: <http://www.lrytas.lt/-12771105891276843731-prezident%C4%97-ir-teisingumo-ministras-pritariateis%C4%97j%C5%B3-tar%C4%97j%C5%B3-instituto-id%C4%97jai.htm>; Į teismų sistemą siūloma įtraukti
visuomenės atstovus. ELTA. www.delfi.lt, 2007-12-05. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/i-teismu-sistema-siuloma-itraukti-visuomenes-atstovus.d?id=15228341> ir
kt.
276 Sinkevičius D. „D. Sinkevičius. Įvykiai Kaune – signalas visiems Lietuvos teisėjams“. www.delfi.lt, 2012-01-27.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/dsinkevicius-ivykiai-kaune-signalas-visiems-lietuvosteisejams.d?id=54742657>.
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Pranešimų formos
Tyrime buvo analizuota, kiek publikacijų pranešimų yra tik aprašymai, kiek pranešimų su
citavimais, kiek savarankiškai parašytų nuomonių bei kiek atliktų interviu. 3 pav. matyti, kad
daugiausia pateikiama pranešimų su citavimais. Dažniausiai tokio pobūdžio pranešimai –
informavimas apie tam tikrus viešus politikų pasisakymus ir jų citavimas, kai buvo užsiminta
apie tarėjų instituto galimą įdiegimą į Lietuvos teisinę sistemą277 bei aprašomi ekspertų ir
mokslininkų siūlymai, juos cituojant278. Citavimo su aprašymu formos pranešimų per
nagrinėjamąjį laikotarpį buvo net 76 (t. y. 69 proc. visų publikacijų).
Pilni interviu su politikais ar ekspertais pateikti tik 9 proc. publikacijų (10
publikacijų) – visos jos skelbtos naujienų portale Delfi.lt. Individualių nuomonių taip pat
daugiausia skelbta Delfi.lt (19 proc. visų šio naujienų portalo publikacijų nagrinėjama tema).
Individualios nuomonės visų tirtų naujienų portalų žinutėse sudaro tik 14 proc. (15
publikacijų).
Toks publikacijų formų pasiskirstymas parodo, kad daugiausia informacijos atneša
naujienų agentūros ir žurnalistai, informuodami visuomenę apie politikų, ekspertų ar
praktikų pasisakymus šiais klausimais. Tai, kad cituojančių pranešimų yra gerokai daugiau nei
interviu, parodo, kad yra galimybė, kad žiniasklaida pateikia informaciją kryptingai,
pasirenka, kurias citatas geriau pateikti skaitytojui.
3 pav. Pranešimų formos

Pvz., žr.: Černiauskas Š. Prezidentė: ministerijos turėtų privengti egzotiškų kelionių. www.delfi.lt, 2012-01-12.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidente-ministerijos-turetu-privengtiegzotisku-kelioniu.d?id=54069647>; Prezidentė sukritikavo Teisingumo ministerijos parengtus siūlymus, kaip
įtvirtinantį teismo tarėjų institutą. BNS ir Lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2011-10-20. Prieiga per internetą:
<http://www.lrytas.lt/-13191061651317110063-prezident%C4%97-sukritikavo-teisingumo-ministerijosparengtus-si%C5%ABlymus-kaip-%C4%AFtvirtinant%C4%AF-teismo-tar%C4%97j%C5%B3institut%C4%85.htm>; Ignatavičius T. J. Bernatonis prisiminė tarėjus. www.lrytas.lt, 2013-02-11. Prieiga per
internetą: <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/j-bernatonis-prisimine-tarejus.htm>.
278 Pvz., žr.: V. Greičius tikisi, kad Teismų įstatymo projektas bus dar pataisytas. ELTA. www.delfi.lt, 2007-06-12.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/vgreicius-tikisi-kad-teismu-istatymo-projektas-busdar-pataisytas.d?id=13495450>; Teisėjų tarybos pirmininkė vis dar tikisi, kad Teismų įstatymas bus svarstomas
šioje Seimo sesijoje. www.delfi.lt, 2007-06-27. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisejutarybos-pirmininke-vis-dar-tikisi-kad-teismu-istatymas-bus-svarstomas-sioje-seimo-sesijoje.d?id=13626970>;
Sinkevičius D. Kokį nuosprendį A. Ūso byloje paskelbtų prisiekusiųjų teismas? www.delfi.lt, 2010-06-21. Prieiga
per internetą: <http://www.delfi.lt/archive/koki-nuosprendi-auso-byloje-paskelbtu-prisiekusiujuteismas.d?id=33712459> ir t. t.
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Tarėjų instituto tematikos santykis su visos
publikacijos turiniu
Šioje tyrimo dalyje buvo analizuojama, kiek yra publikacijų, skirtų vien tik tarėjų instituto
įdiegimo Lietuvoje galimybių temai, o kiek jų tik epizodiškai apie tai užsimena. Duomenys
rodo, kad tik tarėjų instituto aptarimui ir platesnes temas apimančių publikacijų skaičius buvo
maždaug vienodas (55 publikacijose (50 proc. visų publikacijų) nagrinėjamai tematikai
skirtas visas pranešimas, 56 publikacijose (50 proc. visų publikacijų) tarėjų institutas – viena
iš žinutėje pateikiamų temų). Galima pastebėti, kad kai kuriais atvejais, kai apie tarėjų
institutą užsimenama labai nedaug, pavadinime figūruoja tarėjų instituto tematika 279. Tai, kad
žurnalistai siekia atkreipti skaitytojų dėmesį į publikaciją būtent pasitelkdami tarėjų instituto
tematiką, leidžia manyti, jog tema žiniasklaidoje vertinama kaip svarbi visuomenei.
4 pav. Tarėjų instituto tematikos santykis su visos publikacijos turiniu

Žinučių turinys
Tyrime buvo analizuojama, kokia žinutės, kurioje kalbama apie tarėjų institutą, tema bei
tarėjų instituto paminėjimo kontekstas tais atvejais, kai tarėjų institutas publikacijoje
paminimas tik epizodiškai.

Pvz., publikacijoje pristatomas kandidatas į Konstitucinio Teismo pirmininko poziciją, tačiau antraštėje
akcentuojama kandidato pozicija tarėjų instituto įvedimo Lietuvos teisinėje sistemoje atžvilgiu, žr. Kandidatas į
KT vadovus teigiamai vertina galimybę teismuose dalyvauti visuomenės atstovams. www.lrt.lt. www.delfi.lt.
2011-04-02. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kandidatas-i-kt-vadovus-teigiamaivertina-galimybe-teismuose-dalyvauti-visuomenes-atstovams.d?id=43930063>. Publikacijoje pristatoma
nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ ataskaita apie Lietuvą, tačiau, užsiminus apie problemas
teisingumo sistemoje, akcentuojamas svarstymas įdiegti tarėjų institutą, žr. Premjeras pritartų teisėjų tarėjų
institutui. ELTA ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2010-07-08. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/12785698441277582924-premjeras-pritart%C5%B3-teis%C4%97j%C5%B3-tar%C4%97j%C5%B3institutui.htm?id=12931855861291189158&view=6>; publikacijoje pristatomi Lietuvos Respublikos Prezidentės
prioritetai teismų sistemoje, ir vienas iš penkių įvardytų prioritetų yra tarėjų įdiegimas į teismų sistemą. Tačiau
publikacijos antraštėje kalbama tik apie tarėjus. Žr. Prezidentė tikisi, kad kitais metais bus kuriamas tarėjų
institutas teismuose. ELTA ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2012-06-26. Prieiga per internetą:
<http://www.lrytas.lt/-13406955221338694758-prezident%C4%97-tikisi-kad-kitais-metais-bus-kuriamastar%C4%97j%C5%B3-institutas-teismuose.htm>.
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Publikacijų tematika nebuvo monotoniška, ji nuolat kito, dėl to galima įžvelgti tam
tikrą tematikos liniją laiko perspektyvoje. Pirmiausia 2003 metais pradėta kalbėti apie teismų
sistemos gerinimo variantus. Nuolat pasirodydavo publikacijų apie poreikį didinti teismų
sistemos atvirumą280, poreikį keisti teismų sistemą atsižvelgiant į korupciją teismuose281,
siūloma atverti teismų sistemą visuomenei, aktyviau visuomenei dalyvauti vykdant
teisingumą, teigiama, kad tarėjai padėtų išardyti teisėjų klaną282, padėtų padidinti visuomenės
pasitikėjimą teismais, stebimasi, kad Teismų įstatymo projekte nėra nieko apie tarėjus283.
Kartu šiek tiek pasigirsta kritikos tarėjų institutui, tačiau tokių publikacijų 2003–2006 metais
vos viena kita284. Nuo 2005 metų atsiranda pranešimų, kuriuose svarstomi konkretūs tarėjų
instituto galimi variantai bei komentuojami konkretūs šios institucijos įdiegimo į Lietuvos
teisinę sistemą parengiamieji darbai: aptariamas galimas tarėjų instituto veikimo
mechanizmas285, svarstoma, kurių kategorijų bylose turėtų dalyvauti tarėjai286, pasirodo
informacija apie pradėtus rinkti parašus steigti instituciją287, atsiranda pasiūlymas ir
informacija dėl konsultacinio referendumo organizavimo tarėjų instituto įvedimo klausimu288.
Tačiau Seimui priėmus nutarimą dėl referendumo, nuo 2007 metų sausio mėnesio diskusijos
sumažėja, ir tik 2007 metų viduryje vėl atsiranda žinučių apie tarėjų instituto poreikį ir
problemas, kurias šis institutas galėtų išspręsti289. Taip pat padaugėja informacijos apie

Žr. Atleista teismo pirmininkė dekretą apskųs teismui. ELTA. www.delfi.lt, 2003-07-29. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/atleista-teismo-pirmininke-dekreta-apskus-teismui.d?id=2662980>;
Prezidentą konsultuos žinomi teisininkai. ELTA. www.delfi.lt, 2003-09-03. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidenta-konsultuos-zinomi-teisininkai.d?id=2800030>.
281 Žr. Kuzmickaitė J. (Ne)skandalinga skandalo pabaiga. www.delfi.lt, 2004-12-09. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/neskandalinga-skandalo-pabaiga.d?id=5623199>.
282 Žr. Sąjūdžio atstovai ragina įkurti teismo tarėjo institutą. ELTA. www.delfi.lt, 2005-03-02. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sajudzio-atstovai-ragina-ikurti-teismo-tarejoinstituta.d?id=6157900>; Pakalkaitė V. Sąjūdis ragina kurti tarėjų instituciją teismuose. www.delfi.lt, 2005-08-22.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sajudis-ragina-kurti-tareju-institucijateismuose.d?id=7326615>; Varnauskas R., „Ekstra“. Uždaras teisėjų klanas neprisileidžia visuomenės. www.delfi.lt,
2005-06-20. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/uzdaras-teiseju-klanasneprisileidzia-visuomenes.d?id=6931965>.
283 Ragauskas P. Kas teismams kloja blogus pamatus? www.delfi.lt, 2006-04-11. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/kas-teismams-kloja-blogus-pamatus.d?id=9280983>; Opozicija Seimui siūlomame
Teismų įstatyme pasigenda teisių veikti visuomenei. BNS. www.delfi.lt, 2006-04-28. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/opozicija-seimui-siulomame-teismu-istatyme-pasigenda-teisiu-veiktivisuomenei.d?id=9413181>.
284 Žr. Kuzmickaitė J. Tarėjai prasto teismų įvaizdžio neišgelbės. www.delfi.lt, 2004-11-08. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/tarejai-prasto-teismu-ivaizdzio-neisgelbes.d?id=5437911>; Teisėjas apie
amžinuosius teismų vadovus. „Atgimimas“. www.delfi.lt, 2006-01-16. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/teisejas-apie-amzinuosius-teismu-vadovus.d?id=8517838>.
285 Žr. Uždaras teisėjų klanas neprisileidžia visuomenės. www.delfi.lt, 2005-06-20. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/uzdaras-teiseju-klanas-neprisileidzia-visuomenes.d?id=6931965>.
286 Pakalkaitė V. Liepos pabaigoje prezidento Valdo Adamkus. www.delfi.lt, 2005-12-29. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liepos-pabaigoje-prezidento-valdo-adamkus.d?id=8369520>.
287 Pradėti rinkti parašai dėl teismo tarėjų institucijos kūrimo. BNS. www.delfi.lt, 2006-02-02. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/pradeti-rinkti-parasai-del-teismo-tareju-institucijoskurimo.d?id=8675471>; Žmogaus teisių gynėjai imasi žygių teismus atverti visuomenei. BNS ir lrytas.lt inf.
www.lrytas.lt, 2006-07-19. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-11533010411153031151%C5%BEmogaus-teisi%C5%B3-gyn%C4%97jai-imasi-%C5%BEygi%C5%B3-teismus-atverti-visuomenei.htm>.
288 Konservatoriai siūlo referendumą dėl teismų tarėjų. BNS. www.delfi.lt, 206-12-21. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/konservatoriai-siulo-referenduma-del-teismu-tareju.d?id=11580458>;
Gudavičius S., „Kauno diena“. Norima įteisinti prisiekusiųjų teismą. www.delfi.lt, 2007-01-15. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/norima-iteisinti-prisiekusiuju-teisma.d?id=11811233>.
289 Pvz., žr.: Į teismų sistemą siūloma įtraukti visuomenės atstovus. ELTA. www.delfi.lt, 2007-12-05. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/i-teismu-sistema-siuloma-itraukti-visuomenesatstovus.d?id=15228341>.
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siūlymus, kaip tarėjų institutas turėtų būti įsteigtas: ar reikia taisyti Teismų įstatymą 290, ar
pirmiausia keisti Konstituciją291. 2008–2009 metais daugiausia publikacijų apie teismų
sistemos uždarumą, „teisėjų klaną“ ir poreikį atverti teismus pasitelkiant teismo tarėjus292.
Nuo 2009 m. gegužės mėnesio pasirodo nemažai publikacijų apie Prezidentės raginimą
įsteigti tarėjų institutą293 bei pranešimų apie Prezidentės ir jos patarėjų pasisakymus šia
tema294. Nuo 2009 metų antros pusės vyrauja pranešimai apie konkrečius galimus tarėjų
veiklos mechanizmus, neretai cituojami teisėjai295. Tarėjų instituto poreikis grindžiamas ir
teismų uždarumu nagrinėjant bylas, susijusias su Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso
veikomis296. Nuo 2010 metų vidurio publikacijos apima įvairius tarėjų instituto aspektus,
kuriuos galima sugrupuoti į kelias tematikas. Pirma, tai argumentacija, dėl ko tarėjų institutas
turėtų būti įsteigtas Lietuvoje297, antra, mechanizmas, kaip tarėjų institutas turėtų
Žr. V. Greičius tikisi, kad Teismų įstatymo projektas bus dar pataisytas. ELTA. www.delfi.lt, 2007-06-12.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/vgreicius-tikisi-kad-teismu-istatymo-projektas-busdar-pataisytas.d?id=13495450>.
291 Teisėjų tarybos pirmininkė vis dar tikisi, kad Teismų įstatymas bus svarstomas šioje Seimo sesijoje.
www.delfi.lt, 2007-06-27. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/teiseju-tarybos-pirmininkevis-dar-tikisi-kad-teismu-istatymas-bus-svarstomas-sioje-seimo-sesijoje.d?id=13626970>.
292 Rimantas J. Dagys, LR Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys
demokratų kandidatas į Seimą. Dagys R. J. Kova su korupcija. www.delfi.lt, 2008-09-04. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/rjdagys-kova-su-korupcija.d?id=18425884>; Laučius V., „Lietuvos žinios“. Žr.:
R. Šimašius: manau, kad amnestijos tūkstantmečio proga nebus. www.delfi.lt, 2009-03-21. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rsimasius-manau-kad-amnestijos-tukstantmecio-proganebus.d?id=21098505>; Landsbergis V., „Lietuvos žinios“. Nuomonė: Ar Lietuvai gresia diktatūra? www.delfi.lt,
2009-05-02. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nuomone-ar-lietuvai-gresiadiktatura.d?id=21935718>.
293 Žr., pvz., Išrinktoji prezidentė raginama imtis teismų reformos. BNS ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2009-05-22.
Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-12429943171240692644-i%C5%A1rinktoji-prezident%C4%97-dgrybauskait%C4%97-raginama-imtis-teism%C5%B3-reformos.htm>.
294 Žr., pvz., Sinkevičius D. Prezidentei patarianti teisininkė: šiandien steigti prisiekusiųjų teismą valstybė yra
nepasirengusi. www.delfi.lt, 2009-09-20. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/prezidenteipatarianti-teisininke-siandien-steigti-prisiekusiuju-teisma-valstybe-yra-nepasirengusi.d?id=23660823>.
295 G. Kryževičius: reikia ryžtis tiesioginiam visuomenės įtraukimui į teisingumo vykdymą. ELTA. www.delfi.lt,
2009-10-22. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/gkryzevicius-reikia-ryztis-tiesioginiamvisuomenes-itraukimui-i-teisingumo-vykdyma.d?id=24973295>; Rašimaitė T., „Savaitė“. L. Garnelienė: kartais
teisėjui reikia daug valios, kad išliktų objektyvus. www.delfi.lt, 2010-05-29. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/lgarneliene-kartais-teisejui-reikia-daug-valios-kad-isliktuobjektyvus.d?id=32925275>; L. Garnelienė apie prezidentės pranešimą: tai sveika kritika, tačiau trūksta
konkretumo. BNS. www.delfi.lt, 2008-06-10. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/lgarneliene-apie-prezidentes-pranesima-tai-sveika-kritika-taciau-trukstakonkretumo.d?id=33254635>.
296 Žr. Sinkevičius D. Kokį nuosprendį A. Ūso byloje paskelbtų prisiekusiųjų teismas? www.delfi.lt, 2010-06-21.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/archive/koki-nuosprendi-auso-byloje-paskelbtu-prisiekusiujuteismas.d?id=33712459>.
297 Pvz., žr.: Jackūnaitė K., Paškevičienė Z., www.lrt.lt. Abejojama, ar tarėjai būtų mažiau korumpuoti. www.delfi.lt,
2010-06-28. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/abejojama-ar-tarejai-butu-maziaukorumpuoti.d?id=33915385>; Premjeras palankiai vertina tarėjų atsiradimą teismuose. ELTA. www.delfi.lt, 201007-08. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/premjeras-palankiai-vertina-tarejuatsiradima-teismuose.d?id=34271861>; Kovai su korupcija siūlomos premijos už pranešimus apie kyšį. BNS.
www.delfi.lt, 2010-07-08. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovai-su-korupcijasiulomos-premijos-uz-pranesimus-apie-kysi.d?id=34281365>; D. Grybauskaitė: teismai turi dirbti kuo efektyviau,
bylos neturi būti vilkinamos. ELTA. www.delfi.lt, 2010-10-04. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/dgrybauskaite-teismai-turi-dirbti-kuo-efektyviau-bylos-neturi-butivilkinamos.d?id=37194717>; V. Landsbergis kritikavo prokurorus ir teismus, kad Medininkų žudynės nelaikomos
karo nusikaltimu. BNS ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2011-07-31. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/13121122401310017886-v-landsbergis-kritikavo-prokurorus-ir-teismus-kad-medinink%C5%B3%C5%BEudyn%C4%97s-nelaikomos-karo-nusikaltimu-video.htm>; Prezidentės patarėja atskleidė, kaip tobulins
teismų darbą. ELTA. www.delfi.lt, 2012-06-26. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/prezidentes-patareja-atskleide-kaip-tobulins-teismu-darba.d?id=58998651>.
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veikti298, trečia, kaip tarėjų institutą įtvirtinti Lietuvos teisinėje sistemoje299, bei, ketvirta,
tarėjų instituto įdiegimo (ar konkrečių įdiegimo iniciatyvų) Lietuvoje kritika 300. Nuo 2013
metų publikacijų apie tarėjus mažėja, užsiminimas apie tarėjus dažnai epizodinis, pristatomi
visuomenės nuomonės tyrimo dėl tarėjų įsteigimo Lietuvoje rezultatai301.
Apibendrinant galima pastebėti, kad žiniasklaidoje gausu tiek tarėjų instituto
įdiegimo skatinimo, tiek ir kritikos, išsamiai aptariami šio instituto įdiegimo būdai (taip pat
pateikiama kritika pradėtiems veiksmams), nors ir labai paviršutiniškai, tačiau aptariami
galimi tarėjų instituto veikimo mechanizmai.

Publikacijų tonas
Žiniasklaidoje pateikiama informacija gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą atspalvį
atsižvelgiant į vartojamus žodžius, formuluojamas įžvalgas net ir tais atvejais, kai pristatomi
atliktų tyrimų rezultatai ar pateikiamos konkrečios citatos. Tyrime buvo vertinamas
publikacijų tonas – išskiriamas teigiamas, neigiamas ir neutralus tonas tarėjų instituto
įdiegimo atžvilgiu (t. y. ar tarėjų instituto atsiradimas Lietuvoje vertinamas palankiai,
nepalankiai ar neutraliai). Tiesa, buvo dalis publikacijų, kuriose panašiomis proporcijomis
Tvirbutas S. „Valstiečių laikraštis“. Teisėsaugos reitingus gerins tarėjų institutas. www.delfi.lt, 2010-07-14.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisesaugos-reitingus-gerins-tarejuinstitutas.d?id=34451759>; Medalinskas A. A. Medalinskas. Paskutiniai Europoje: ar mūsų teismai gali atsiverti
žmonėms? www.delfi.lt, 2011-10-17. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/amedalinskaspaskutiniai-europoje-ar-musu-teismai-gali-atsiverti-zmonems.d?id=50780824>; Sinkevičius D. R. Šimašius: po
metų teismuose bylas nagrinės ir visuomenės teisėjai. www.delfi.lt, 2012-03-28. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/rsimasius-po-metu-teismuose-bylas-nagrines-ir-visuomenesteisejai.d?id=57400559>; Remigijus Šimašius siūlo į teismų darbą įtraukti ir visuomenę. www.15min.lt, 2012-0328. Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/remigijus-simasius-siulo-i-teismudarba-itraukti-ir-visuomene-56-207016>.
299 Teisingumo ministerija siūlo kol kas nesvarstyti Konstitucijos pataisų dėl teismo tarėjų įteisinimo. BNS ir
lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2011-02-17. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-12979343541295819641teisingumo-ministerija-si%C5%ABlo-kol-kas-nesvarstyti-konstitucijos-patais%C5%B3-d%C4%97l-teismotar%C4%97j%C5%B3-%C4%AFteisinimo.htm>; Sąjūdis ketina rengti referendumą dėl tarėjų instituto teismuose.
BNS. www.delfi.lt, 2011-06-04. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/sajudis-ketina-rengtireferenduma-del-tareju-instituto-teismuose.d?id=46264819>; D. Grybauskaitė remia sąjūdiečių iniciatyvą rengti
referendumą dėl tarėjų instituto įteisinimo. ELTA. www.delfi.lt, 2011-06-07. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/dgrybauskaite-remia-sajudieciu-iniciatyva-rengti-referenduma-del-tarejuinstituto-iteisinimo.d?id=46338991>; Socialdemokratai per savo kadenciją žada teismuose įvesti visuomenės
tarėjus. ELTA. www.delfi.lt, 2013-02-04. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/socialdemokratai-per-savo-kadencija-zada-teismuose-ivesti-visuomenestarejus.d?id=60590207>; Kelias į teismų atvirumą: ar visuomenės tarėjai – išeitis. www.delfi.lt, 2014-05-23.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/kelias-i-teismu-atviruma-ar-visuomenes-tarejaiiseitis.d?id=64863751>.
300 Sakalas A. Kodėl kertame šaką, ant kurios sėdime? www.delfi.lt, 2011-06-14. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-kodel-kertame-saka-ant-kurios-sedime.d?id=46713989>;
Sakalas A. Ar gali tarėjai ir/ar prisiekusieji padidinti pasitikėjimą teismais? www.delfi.lt, 2011-10-17. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-ar-gali-tarejai-irar-prisiekusieji-padidintipasitikejima-teismais.d?id=50727164>; Prezidentė sukritikavo TM parengtus siūlymus. BNS. www.delfi.lt, 201110-20. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/prezidente-sukritikavo-tm-parengtussiulymus.d?id=50898079>; Sinkevičius D. Įvykiai Kaune – signalas visiems Lietuvos teisėjams. www.delfi.lt, 201201-20. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/dsinkevicius-ivykiai-kaune-signalas-visiemslietuvos-teisejams.d?id=54742657>; Samoškaitė E. E. Kūris suabejojo visuomenės įtraukimu į teismus, kai 4/5
žmonių nesibodi korupcija. www.delfi.lt, 2012-02-09. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekuris-suabejojo-visuomenes-itraukimu-i-teismus-kai-45-zmoniunesibodi-korupcija.d?id=55308111>.
301 Tyrimas: du trečdaliai Lietuvos žmonių nori visuomenės tarėjų. www.15min.lt, 2014-05-23. Prieiga per
internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tyrimas-du-trecdaliai-lietuvos-zmoniu-norivisuomenes-tareju-56-428807>.
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pateikiamos priešingos nuomonės – tiek teigiamos, tiek ir neigiamos – tokiais atvejais
publikacijos buvo vertinamos kaip neutralios.
5 pav. Publikacijų tonas

Iš duomenų analizės matyti, kad portaluose žinučių tonas pasiskirstęs panašiai:
daugiausia teigiamų žinučių (iš viso 67 proc.), tik Delfi.lt portale neutralių ir neigiamų žinučių
skaičius yra vienodas (po 19 proc.). 15min.lt ir lrytas.lt interneto naujienų portaluose
neutralaus tono žinučių daugiau nei neigiamo. Iš viso portaluose neigiamų pranešimų tarėjų
instituto atžvilgiu yra 13 proc., neutralių – 20 proc. Tokie rezultatai leidžia manyti, kad
žiniasklaidoje skatinamas teigiamas visuomenės požiūris į tarėjų dalyvavimą teismų veikloje,
tačiau sudaromos galimybės ir išreikšti kritiką šiam institutui.

Publikacijų argumentacijos pagrindas
Tyrime buvo aiškinamasi, kaip grindžiami publikacijų pranešimai – ar remiamasi faktais, ar
pateikiama subjektyvi nuomonė. Išties iš esmės nebuvo publikacijų, kuriose būtų pateikiama
vien faktai arba vien nuomonė. Atsižvelgiant į tai, buvo siekiama tekstus sugrupuoti pagal tai,
ar pranešime vyrauja faktai, ar nuomonė. Turint omenyje tai, kad kai kur buvo maždaug
vienodai ir faktų, ir subjektyvių vertinimų, įvesta atskira grupė, į kurią patenka faktais ir
nuomonėmis grindžiami pranešimai. Metodologinio aiškumo sumetimais reikia pastebėti, kad
šis vertinimas yra gana subjektyvus, daug priklausantis nuo tyrėjo požiūrio į argumentacijos
pagrindo svarbą. Šiame tyrime faktu vertinamas ir pranešimo apie tam tikrus įvykius
pateikimas be subjektyvių komentarų.
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6 pav. Publikacijų argumentacijos pagrindas

Iš 6 pav. pateiktų tyrimo rezultatų matyti, kad publikacijų argumentacija skirtinguose
žiniasklaidos šaltiniuose skiriasi. Portale Delfi.lt vyrauja nuomone grįsti pranešimai – šiame
portale daug cituoti ekspertai, praktikai, mokslininkai ir politikai, pateikiantys savo nuomonę
ir gana retai pasiremiantys faktais. Delfi.lt portale nuomone grindžiama apie 76 proc.
pranešimų, o portaluose lrytas.lt ir 15min.lt ši dalis yra gerokai mažesnė (atitinkamai 33 ir
35 proc. publikacijų). Didesnis pasirėmimas faktais pastebėtas tik maždaug 31 proc. visų
publikacijų. Tai galima paaiškinti tuo, kad nesant tarėjų instituto ir iš esmės nesiimant jokių
konkrečių veiksmų Lietuvoje apie jį daugiau svarstoma, nei pateikiami konkretūs faktai.

Publikacijų argumentai
Vienas pagrindinių internetinės žiniasklaidos pranešimų apie tarėjų institutą tyrimo tikslų
buvo nustatyti argumentus, kuriais viešojoje erdvėje grindžiamas poreikis įtraukti tarėjus į
teismų veiklą, arba argumentus, kuriais remiamasi kritikuojant tokio instituto įdiegimo
galimybes Lietuvos teismų sistemoje.
Pagrindiniai argumentai už tarėjų dalyvavimą teismų veikloje buvo šie:
- padidės teismų skaidrumas302;

Atleista teismo pirmininkė dekretą apskųs teismui. ELTA. www.delfi.lt, 2003-07-29. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/atleista-teismo-pirmininke-dekreta-apskus-teismui.d?id=2662980>; Į
teismų sistemą siūloma įtraukti visuomenės atstovus. ELTA. www.delfi.lt, 2007-12-05. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/i-teismu-sistema-siuloma-itraukti-visuomenes-atstovus.d?id=15228341>;
LVAT skelbia gyventojų apklausą apie tarėjų dalyvavimą teismuose. BNS. www.delfi.lt, 2011-08-19. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/lvat-skelbia-gyventoju-apklausa-apie-tareju-dalyvavimateismuose.d?id=48726977>.
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- teismų sistema bus atverta visuomenei303;
- visuomenės dalyvavimas vykdant teisingumą, visuomenės atstovavimas304;
- tarėjai demokratizuos teismus305;
- kaina (tarėjai pigiau už prisiekusiuosius)306;
- korupcijos teismuose mažinimas307;
- teismų įvaizdžio gerinimas, pasitikėjimo teismais didinimas (šiuo metu labai didelis
nepasitikėjimas teismais)308;
- to reikalauja visuomenė309;
Prezidentą konsultuos žinomi teisininkai. ELTA. www.delfi.lt, 2003-09-03. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidenta-konsultuos-zinomi-teisininkai.d?id=2800030>; Sąjūdžio atstovai ragina
įkurti teismo tarėjo institutą. ELTA. www.delfi.lt, 2005-03-02. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sajudzio-atstovai-ragina-ikurti-teismo-tarejo-instituta.d?id=6157900>; Dagys R. J.,
LR Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į Seimą.
R. J. Dagys. Kova su korupcija. www.delfi.lt, 2008-09-04. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/archive/rjdagys-kova-sukorupcija.d?id=18425884>; Laučius V., „Lietuvos žinios“. Žr. R. Šimašius: manau, kad amnestijos tūkstantmečio proga nebus.
www.delfi.lt, 2009-03-21. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rsimasius-manau-kad-amnestijostukstantmecio-proga-nebus.d?id=21098505>; Sinkevičius D. S. Cirtautienė: Kauno įvykiai – skaudi pamoka valstybei.
www.delfi.lt, 2010-07-10. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/scirtautiene-kauno-ivykiai-skaudipamoka-valstybei.d?id=34343449>; Teisingumo ministerija siūlo kol kas nesvarstyti Konstitucijos pataisų dėl teismo tarėjų
įteisinimo. BNS ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2011-02-17. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/12979343541295819641-teisingumo-ministerija-si%C5%ABlo-kol-kas-nesvarstyti-konstitucijos-patais%C5%B3-d%C4%97lteismo-tar%C4%97j%C5%B3-%C4%AFteisinimo.htm>.
304 Sąjūdis ragina kurti tarėjų instituciją teismuose. www.delfi.lt, 2005-08-22. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sajudis-ragina-kurti-tareju-institucija-teismuose.d?id=7326615>; Pakalkaitė V.
Liepos pabaigoje prezidento Valdo Adamkus. www.delfi.lt, 2005-12-29. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liepos-pabaigoje-prezidento-valdo-adamkus.d?id=8369520>; V. Landsbergis
kritikavo prokurorus ir teismus, kad Medininkų žudynės nelaikomos karo nusikaltimu. BNS. www.delfi.lt, 2011-07-31. Prieiga
per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vlandsbergis-kritikavo-prokurorus-ir-teismus-kad-medininkuzudynes-nelaikomos-karo-nusikaltimu.d?id=48136715>.
305 A. Vaišvila: „Mes gyvename pagal dvi konstitucijas – rašytinę ir Konstitucinio Teismo“. ELTA ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt,
2012-01-19. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-13269835691326215530-a-vai%C5%A1vila-mes-gyvename-pagaldvi-konstitucijas-ra%C5%A1ytin%C4%99-ir-konstitucinio-teismo.htm#.VWwNaNLtmko>; Lietuvos piliečiai steigia N. Puteikio
teismo proceso visuomeninių stebėtojų komitetą. www.lrytas.lt, 2012-02-28. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/13304283161330265458-lietuvos-pilie%C4%8Diai-steigia-n-puteikio-teismo-proceso-visuomenini%C5%B3steb%C4%97toj%C5%B3-komitet%C4%85.htm#.VWwN4NLtmko>.
306 Uždaras teisėjų klanas neprisileidžia visuomenės. www.delfi.lt, 2005-06-20. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/uzdaras-teiseju-klanas-neprisileidzia-visuomenes.d?id=6931965>.
307 Kuzmickaitė J. (Ne)skandalinga skandalo pabaiga. www.delfi.lt, 2004-12-09. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/neskandalinga-skandalo-pabaiga.d?id=5623199>; Pakalkaitė V. Liepos pabaigoje prezidento
Valdo Adamkus. www.delfi.lt, 2005-12-29. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liepos-pabaigojeprezidento-valdo-adamkus.d?id=8369520>.
308 Pradėti rinkti parašai dėl teismo tarėjų institucijos kūrimo. BNS. www.delfi.lt, 2006-02-02. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/pradeti-rinkti-parasai-del-teismo-tareju-institucijos-kurimo.d?id=8675471>;
Ragauskas P. Kas teismams kloja blogus pamatus? www.delfi.lt, 2006-04-11. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/kas-teismams-kloja-blogus-pamatus.d?id=9280983>; Opozicija Seimui siūlomame Teismų
įstatyme pasigenda teisių veikti visuomenei. BNS. www.delfi.lt, 2006-04-28. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/opozicija-seimui-siulomame-teismu-istatyme-pasigenda-teisiu-veiktivisuomenei.d?id=9413181>; Žmogaus teisių gynėjai imasi žygių teismus atverti visuomenei. BNS ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt,
2006-07-19. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-11533010411153031151-%C5%BEmogaus-teisi%C5%B3gyn%C4%97jai-imasi-%C5%BEygi%C5%B3-teismus-atverti-visuomenei.htm>; D. Grybauskaitė: tarėjai galėtų atsirasti kai
kuriose bylose. ELTA. www.delfi.lt, 2010-06-21. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/dgrybauskaitetarejai-galetu-atsirasti-kai-kuriose-bylose.d?id=33730661>; D. Grybauskaitė remia sąjūdiečių iniciatyvą rengti referendumą
dėl tarėjų instituto įteisinimo. ELTA. www.delfi.lt, 2011-06-07. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/dgrybauskaite-remia-sajudieciu-iniciatyva-rengti-referenduma-del-tareju-institutoiteisinimo.d?id=46338991>; Tarėjų instituto įteisinimo klausimas – jau šioje Seimo rudens sesijoje. ELTA. www.delfi.lt, 201109-06. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/tareju-instituto-iteisinimo-klausimas-jau-sioje-seimorudens-sesijoje.d?id=49320302>; Kelias į teismų atvirumą: ar visuomenės tarėjai – išeitis. www.delfi.lt, 2014-05-23. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/kelias-i-teismu-atviruma-ar-visuomenes-tarejai-iseitis.d?id=64863751>.
309 Konservatoriai siūlo referendumą dėl teismų tarėjų. BNS. www.delfi.lt, 206-12-21. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/konservatoriai-siulo-referenduma-del-teismu-tareju.d?id=11580458>; Ignatavičius T.
J. Bernatonis prisiminė tarėjus. www.lrytas.lt, 2013-02-11. Tyrimas: du trečdaliai Lietuvos žmonių nori visuomenės tarėjų.
www.15min.lt, 2014-05-23. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/j-bernatonis-prisiminetarejus.htm#.VWwOZtLtmko; http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tyrimas-du-trecdaliai-lietuvos-zmoniu-norivisuomenes-tareju-56-428807>.
303
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- Lietuvoje vienintelėje iš ES šalių nėra tarėjų310;
- visuomenės teisinis švietimas311;
- jei būtų tarėjai, rezonansinės (D. Kedžio312, E. Kusaitės313) bylos būtų išspręstos
geriau;
- tai būdas „nukenksminti“ teismuose dirbančius nuo visuomenės atsiribojusius
sovietinius teisininkus314 ir teisėjų klaną315;
- žmogus iš gatvės – sėkmės garantas316;
- reikia suteikti visuomenei atsakomybę priimti sprendimus317.
Prieš tarėjų dalyvavimą teismuose išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:
- tarėjai nesupras bylų, profesionaliau sprendžia teisėjai318; tarėjai neturės reikiamos
kompetencijos319;
- Lietuvoje tarėjai nepasiteisino320, neatitinka Lietuvos teismų sistemos tradicijos321;

Opozicija Seimui siūlomame Teismų įstatyme pasigenda teisių veikti visuomenei. BNS. www.delfi.lt, 2006-0428. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/opozicija-seimui-siulomame-teismu-istatymepasigenda-teisiu-veikti-visuomenei.d?id=9413181>; Išrinktoji prezidentė raginama imtis teismų reformos. BNS ir
lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2009-05-22. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-12429943171240692644i%C5%A1rinktoji-prezident%C4%97-d-grybauskait%C4%97-raginama-imtis-teism%C5%B3-reformos.htm>.
311 Jovaišas K. Visuomeniniai tarėjai – teismų ateitis ar praeitis? www.delfi.lt, 2012-09-17. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kjovaisas-visuomeniniai-tarejai-teismu-ateitis-ar-praeitis.d?id=59525882>.
312 Digrytė E. R. Šimašius: galimybė, kad prisiekusieji nuteistų pagal apkalbas, yra minimali. www.delfi.lt, 201006-21. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/rsimasius-galimybe-kad-prisiekusieji-nuteistupagal-apkalbas-yra-minimali.d?id=33738997>; Tvirbutas S. Teisėsaugos reitingus gerins tarėjų institutas.
www.delfi.lt, 2010-07-14. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisesaugos-reitingusgerins-tareju-institutas.d?id=34451759>.
313 Stalioraitis K. Kaip teisėja išgelbėjo E. Kusaitę, arba kodėl būtinas tarėjų institutas. www.delfi.lt, 2011-10-20.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kstalioraitis-kaip-teiseja-isgelbejo-ekusaite-arbakodel-butinas-tareju-institutas.d?id=50905511>.
314 Sąjūdis ketina rengti referendumą dėl tarėjų instituto teismuose. BNS. www.delfi.lt, 2011-06-04. Prieiga per
internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/sajudis-ketina-rengti-referenduma-del-tareju-institutoteismuose.d?id=46264819>.
315 Uždaras teisėjų klanas neprisileidžia visuomenės. www.delfi.lt, 2005-06-20. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/uzdaras-teiseju-klanas-neprisileidzia-visuomenes.d?id=6931965>.
316 Vyriausybė pritaria, kad teismuose dirbtų visuomenės teisėjai. BNS ir Lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2012-04-23.
Prieiga per internetą: <http://lietuvosdiena.lrytas.lt/-13351910131334562647-vyriausyb%C4%97-pritaria-kadteismuose-dirbt%C5%B3-visuomen%C4%97s-teis%C4%97jai.htm>.
317 Jablonskaitė D. Advokatė Liudvika Meškauskaitė: „Tai brutalus teisėsaugos fiasko“. www.15min.lt, 2012-03-20.
Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/advokate-liudvika-meskauskaite-taibrutalus-teisesaugos-fiasko-56-207507>.
318 Teisėjas apie amžinuosius teismų vadovus. „Atgimimas“. www.delfi.lt, 2006-01-16. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/teisejas-apie-amzinuosius-teismu-vadovus.d?id=8517838>; V. Greičius tikisi, kad
Teismų įstatymo projektas bus dar pataisytas. ELTA. www.delfi.lt, 2007-06-12. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/vgreicius-tikisi-kad-teismu-istatymo-projektas-bus-darpataisytas.d?id=13495450>.
319 Pilietis Paulius Gr. Apie nusivylimą valstybe ir blizgančią anarchijos plikę. www.delfi.lt, 2012-07-17. Prieiga
per internetą: <http://www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/apie-nusivylima-valstybe-ir-blizgancia-anarchijosplike.d?id=59127661>;
Jovaišas K. Kodėl rezonansines bylas dažnai ištinka krachas? Neišvengiamas. www.delfi.lt, 2012-10-03. Prieiga
per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kjovaisas-kodel-rezonansines-bylas-daznai-istinka-krachasneisvengiamas.d?id=59629919>.
320 Teisėjas apie amžinuosius teismų vadovus. „Atgimimas“. www.delfi.lt, 2006-01-16. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/archive/teisejas-apie-amzinuosius-teismu-vadovus.d?id=8517838>.
321 Žmogaus teisių gynėjai imasi žygių teismus atverti visuomenei. BNS ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2006-07-19.
Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-11533010411153031151-%C5%BEmogaus-teisi%C5%B3gyn%C4%97jai-imasi-%C5%BEygi%C5%B3-teismus-atverti-visuomenei.htm>; Į teismų sistemą siūloma įtraukti
visuomenės atstovus. ELTA. 2007-12-05. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/i-teismusistema-siuloma-itraukti-visuomenes-atstovus.d?id=15228341>.
- 73 310

- pailgės bylų nagrinėjimas322;
- Lietuva per maža, bus sudėtinga paskirti tarėjus323;
- daug kainuotų324;
- tarėjus lengviau papirkti ir daryti jiems įtaką nei teisėjams325;
- tarėjai nieko nepakeis, nebent visuomenė „nuleis garą“326;
- tarėjų įdiegimas nepadarys stebuklo327, nepakeis teismų sistemos, nes tarėjai spręs
pagal teisėjus, ir dalyvaus tik nedidelėje bylų dalyje328;
- daug kas nenorės būti tarėjais, o norės tik žemesnio socialinio sluoksnio asmenys329.
Galima atkreipti dėmesį į tai, kad visuose analizuotuose interneto naujienų portaluose
maždaug nuo 2009 metų publikacijose dažnai pakartojami argumentai už ir prieš tarėjų
institutą nepaisant to, ar publikacijoje cituoti asmenys pasisako už ar prieš šio instituto
įteisinimą: tarėjų institutas padidintų skaidrumą, tačiau jis neatitinka Lietuvos tradicijos bei
yra tikimybė, kad būtų vilkinamos bylos330.
Apžvelgta argumentacija rodo, kad, nepriklausomai nuo interneto portalo, buvo
išreikšti įvairūs argumentai tiek už tarėjų instituto įdiegimą Lietuvoje, tiek prieš jį.
Besikartojantis teksto autoriaus prierašas (kad tarėjų institutas padidins skaidrumą, tačiau
LVAT skelbia gyventojų apklausą apie tarėjų dalyvavimą teismuose. BNS. www.delfi.lt, 2011-08-19. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/lvat-skelbia-gyventoju-apklausa-apie-tareju-dalyvavima-teismuose.d?id=48726977>.
323 Sinkevičius D. Prezidentei patarianti teisininkė: šiandien steigti prisiekusiųjų teismą valstybė yra nepasirengusi. www.delfi.lt,
2009-09-20. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/prezidentei-patarianti-teisininke-siandien-steigtiprisiekusiuju-teisma-valstybe-yra-nepasirengusi.d?id=23660823>.
324 Sinkevičius D. Prezidentei patarianti teisininkė: šiandien steigti prisiekusiųjų teismą valstybė yra nepasirengusi. www.delfi.lt,
2009-09-20. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/prezidentei-patarianti-teisininke-siandien-steigtiprisiekusiuju-teisma-valstybe-yra-nepasirengusi.d?id=23660823>; Abejojama, ar tarėjai būtų mažiau korumpuoti. www.delfi.lt, 201006-28. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/abejojama-ar-tarejai-butu-maziaukorumpuoti.d?id=33915385>; LVAT skelbia gyventojų apklausą apie tarėjų dalyvavimą teismuose. BNS. www.delfi.lt, 2011-08-19.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/lvat-skelbia-gyventoju-apklausa-apie-tareju-dalyvavimateismuose.d?id=48726977>; Murauskas D. Visuomeniniai teisėjai – lėšų švaistymas ardant Lietuvos teismus. www.delfi.lt, 2012-07-09.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/dmurauskas-visuomeniniai-teisejai-lesu-svaistymas-ardant-lietuvosteismus.d?id=59082989>.
325 Abejojama, ar tarėjai būtų mažiau korumpuoti. www.delfi.lt, 2010-06-28. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/abejojama-ar-tarejai-butu-maziau-korumpuoti.d?id=33915385>; Sakalas A. Ar gali tarėjai
ir/ar prisiekusieji padidinti pasitikėjimą teismais? www.delfi.lt, 2011-10-17. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-ar-gali-tarejai-irar-prisiekusieji-padidinti-pasitikejima-teismais.d?id=50727164>;
Samoškaitė E. E. Kūris suabejojo visuomenės įtraukimu į teismus, kai 4/5 žmonių nesibodi korupcija. www.delfi.lt, 2012-02-09.
Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekuris-suabejojo-visuomenes-itraukimu-i-teismus-kai-45-zmoniunesibodi-korupcija.d?id=55308111>; Balsytė L. Egidijus Kūris: ar lietuviai pasiruošę padėti teismams? www.15min.lt, 2012-02-10.
Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/egidijus-kuris-ar-lietuviai-pasiruose-padeti-teismams-56195246>.
326 Sakalas A. Kodėl kertame šaką, ant kurios sėdime? www.delfi.lt, 2011-06-14. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-kodel-kertame-saka-ant-kurios-sedime.d?id=46713989>.
327 Pilietis Paulius Gr. Apie nusivylimą valstybe ir blizgančią anarchijos plikę. www.delfi.lt, 2012-07-17. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/apie-nusivylima-valstybe-ir-blizgancia-anarchijos-plike.d?id=59127661>; Seimui pateikta
E. Žirono kandidatūra į Apeliacinio teismo pirmininkus. www.lrytas.lt, 2010-06-22. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/12772162921275271333-seimui-pateikta-e-%C5%BEirono-kandidat%C5%ABra-%C4%AF-apeliacinio-teismo-pirmininkus.htm>.
328 Sakalas A. Ar gali tarėjai ir/ar prisiekusieji padidinti pasitikėjimą teismais? www.delfi.lt, 2011-10-17. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-ar-gali-tarejai-irar-prisiekusieji-padidinti-pasitikejima-teismais.d?id=50727164>.
329 Abejojama, ar tarėjai būtų mažiau korumpuoti. www.delfi.lt, 2010-06-28. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/abejojama-ar-tarejai-butu-maziau-korumpuoti.d?id=33915385>.
330 Pvz., žr.: Į teismų sistemą siūloma įtraukti visuomenės atstovus. ELTA. 2007-12-05. Prieiga per internetą:
<http://www.delfi.lt/news/daily/law/i-teismu-sistema-siuloma-itraukti-visuomenes-atstovus.d?id=15228341>; Teisingumo ministerija
siūlo kol kas nesvarstyti Konstitucijos pataisų dėl teismo tarėjų įteisinimo. BNS ir lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2011-02-17. Prieiga per
internetą: <http://www.lrytas.lt/-12979343541295819641-teisingumo-ministerija-si%C5%ABlo-kol-kas-nesvarstyti-konstitucijospatais%C5%B3-d%C4%97l-teismo-tar%C4%97j%C5%B3-%C4%AFteisinimo.htm>; Kandidatas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
vadovus siūlo teismuose atkurti tarėjų institutą. BNS ir Lrytas.info. www.lrytas.lt, 2009-10-22. Prieiga per internetą:
<http://www.lrytas.lt/-12562125331255012083-kandidatas-%C4%AF-lietuvos-auk%C5%A1%C4%8Diausiojo-teismo-vadovussi%C5%ABlo-teismuose-atkurti-tar%C4%97j%C5%B3-institut%C4%85.htm#.VWwX2tLtmko>; Teisėjų prasižengimai turėtų būti
vertinami taip pat, kaip ir kitų pareigūnų (atnaujinta 15.15 val.). BNS. www.15min.lt, 2009-10-22. Prieiga per internetą:
<http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teiseju-prasizengimai-turetu-buti-vertinami-taip-pat-kaip-ir-kitu-pareigunu-5661307>; R. Šimašius sutinka, kad kai kuriose bylose turėtų dalyvauti tarėjai ar prisiekusieji. BNS. www.15min.lt, 2010-06-21. Prieiga
per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/r-simasius-sutinka-kad-kai-kuriose-bylose-turetu-dalyvauti-tarejai-arprisiekusieji-56-104368>; LVAT skelbia gyventojų apklausą apie tarėjų dalyvavimą teismuose. BNS. www.delfi.lt, 2011-08-19. Prieiga
per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/lvat-skelbia-gyventoju-apklausa-apie-tareju-dalyvavimateismuose.d?id=48726977>.
322

- 74 -

neatitinka tradicijos ir gali lemti bylų vilkinimą) rodo, kad žiniasklaidos priemonės stengiasi
išlikti objektyvios, pateikiančios tiek palankius, tiek nepalankius argumentus svarstomam
institutui.
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IV. LIETUVOS TEISĖJŲ, ADVOKATŲ IR PROKURORŲ
POŽIŪRIS
2015 m. viduryje, naudojant elektroninio anketavimo metodą, apklausti teisėjai, advokatai ir
prokurorai. Anketas stengtasi išplatinti taip, kad jas galėtų gauti visi potencialūs respondentai.
Bendras anketas užpildžiusių apklaustųjų skaičius – 547 respondentai. Kadangi buvo daroma
prielaida, kad skirtingų teisinių profesijų atstovų patirtis ir nuostatos visuomenės atstovų
dalyvavimo teismo darbe klausimu gali skirtis, specialiai įvertinta, kokias pareigas (iš trijų
įvardytų) asmuo savo profesinės karjeros metu yra ėjęs. Šiuo požiūriu respondentai
pasiskirstė taip:
teisėjo pareigas yra ėję 241 respondentas (44,1 proc.); vien teisėjo pareigas
(„gryni“ teisėjai) – 154 respondentai (28 proc.);
prokuroro pareigas yra ėję 177 respondentai (32,4 proc.); vien prokuroro
pareigas („gryni“ prokurorai) – 95 respondentai (17 proc.);
advokatu yra dirbę 252 respondentai (46,1 proc.); vien advokatu („gryni“
advokatai) – 190 respondentų (35 proc.).
Šios proporcijos, nors ir ne visai tiksliai atitinka lyginamąsias šių teisinių profesijų
atstovų dalis, bet yra joms pakankamai artimos: 2014 m. duomenimis, Lietuvos
ordinariniuose teismuose dirbo 773 teisėjai331 ir buvo 720 prokurorų332, o praktikuojančių
advokatų 2015 m. buvo maždaug 2100333. Kita vertus, kai norima matyti konkrečių teisinių
profesijų atstovų nuostatų ypatumą, galima analizuoti būtent joms priskiriamų respondentų
atsakymus334.
Vykdant su teismo procesu susijusias darbines funkcijas tiesiogiai su tarėjų darbu
susidurti teko 44 proc. respondentų: 13 proc. respondentų susidūrė kaip teisėjai; 16 proc.
kaip advokatai; 11 proc. kaip prokurorai; 6 proc. kaip tarėjai; 7,5 proc. kitaip (kaip teismo
posėdžių sekretorius etc.)335. Šie duomenys rodo, jog didelė respondentų dalis tarėjų institutą
pažįsta ne vien iš nuogirdų ar teorinio įsivaizdavimo. Be to, nesunku numanyti, kad dauguma
respondentų turi nemenką teisinio darbo patirtį (juk tarėjų institutas Lietuvoje išnyko prieš
daugiau nei 20 metų).
Tyrime dalyvavusiems respondentams buvo pasiūlyta įvertinti įvairių piliečių
dalyvavimo formų priimtinumą. Šiuo požiūriu nustebino tai, kad skirtingos formos (tarėjų
Teismų veiklos apžvalga (2014 m.). Prieiga per internetą:
<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/03/2014_teismu_veiklos_apzvalga_.pdf>.
332 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2014 metais ataskaita, p. 60. Prieiga per internetą:
<www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=lqSks2bC/90=&tabid>.
333 [Lietuvos Respublikoje] Praktikuojančių advokatų sąrašas. Prieiga per internetą:
<http://www.advoco.lt/lt/advokatai/praktikuojanciu-advokatu-sarasas/all/p2100.html>.
334 Toliau tekste pateikiant duomenis apie atskirų profesijų respondentų nuomonę, siekiant išryškinti teisinės
profesijos ypatumus, skaičiuojami tik „gryni“ respondentai (t. y. tik teisėjai, nedirbę advokatais ir prokurorais,
advokatai, nedirbę teisėjais ir prokurorais, prokurorai, nedirbę advokatais ir teisėjais).
335 Bendra suma viršija 44 proc. todėl, kad dalis respondentų su tarėjų darbu susidūrė keliuose vaidmenyse.
331
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institutas, prisiekusiųjų teismas ir taikos teisėjas) gavo labai panašius įverčius, o bendrai
palankiausiai įvertintas taikos teisėjo institutas. Prieš bet kokį visuomenės dalyvavimą
priimant sprendimus teismuose pasisakė 37 proc. respondentų. Labai svarbu ir tai, kad su
tarėjais anksčiau susidūrę respondentai turėjo daug palankesnę nuomonę tiek dėl jų
dalyvavimo teismo procese, tiek ir dėl visuomenės dalyvavimo apskritai (žr. 7 pav.).
7 pav. Susidūrimo su tarėjais patirtis ir palankumas visuomenės dalyvavimui

Ryškūs ir atskirų teisinių profesijų skirtumai vertinant visuomenės dalyvavimo
priimtinumą (žr. 8 pav.). Šiuo požiūriu labai aiškiai matosi „grynų“ prokurorų nepalankumas
tarėjų ir prisiekusiųjų institutui (už pasisakė atitinkamai 18 proc. ir 14 proc. respondentų) ir
santykinai didelis palankumas taikos teisėjo institutui (už pasisakė 23 proc.). Nepaisant to,
kad prokurorai akivaizdžiai labiausiai pasisako prieš bet kokį visuomenės dalyvavimą teismo
darbe (daugiau nei 50 proc.), šis skirtingų formų vertinimo skirtumas leidžia daryti prielaidą,
jog jie gali būti ne tiek apskritai nusiteikę prieš visuomenės dalyvavimą, kiek baiminasi
galinčių kilti sunkumų (šiuo požiūriu taikos teisėjas jiems neatrodo grėsmingas, nes su
bylomis dirba nuolat, be to, jo sprendimus aukštesnėje instancijoje vertina profesionalūs
teisėjai). Atskiro paminėjimo vertas ir itin palankus profesionalių teisėjų požiūris į taikos
teisėjus – šiam institutui pritartų net 34 proc. „grynų“ teisėjų. Tarėjų ar kitų visuomenės
dalyvavimo formų diegimo perspektyvos požiūriu itin palankiai nuteikia tai, kad
profesionalūs teisėjai mažiausiai (29 proc.) nusiteikę prieš bet kokį visuomenės dalyvavimą
(įskaitant ir tarėjus). Tai galima paaiškinti jų noru parodyti, kad neturi ką slėpti ir yra
pakankamai skaidrūs, tad gali atsiverti visuomenei. Netgi papildomai sukuriamų sunkumų
sąskaita (plg. 13 pav.).
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8 pav. Teisinė profesija ir palankumas visuomenės dalyvavimui

Vertinant požiūrį į būtent tarėjų instituto įdiegimo perspektyvas Lietuvoje ir
prognozuojant jo potencialią naudą ir žalą, skirtingoms teisinėms profesijoms atstovaujančių
respondentų pažiūrų tendencijos iš esmės atsikartoja: nuo 40 proc. iki 53 proc. visų teisinių
profesijų atstovų mano, kad šis institutas bus žalingas (mažiausiai skeptiški teisėjai, labiausiai
– prokurorai), tarėjų naudą prognozuoja nuo 19 proc. (prokurorai) iki 39 proc. (advokatai)
respondentų. Teisėjai naudą numato gana santūriai (24 proc.), bet labai didelė jų dalis – net
36 proc. – įsitikinę, kad šis institutas neduotų nei naudos, nei žalos (žr. 9 pav.).
Analizuojant duomenis dėmesį atkreipia skirtumas tarp susidūrusių ir nesusidūrusių
su tarėjais respondentų vertinimų. Susidūrusieji daugmaž vienodai vertina ir galimą naudą, ir
žalą (po 39 proc.), o nesusidūrusieji linkę gerokai rečiau įžvelgti naudos potencialą336 ir šiek
tiek dažniau – žalos (atitinkamai 23 proc. ir 51 proc.). Tai gali liudyti didelę neigiamų
išankstinių nuostatų daromą įtaką.

Nepaisant to, kad komentuodami pasirinktus atsakymus su tarėjais susidūrę respondentai neretai minėjo
tarėjų pasyvumą ir jų dalyvavimo formalumą.
- 78 336

9 pav. Numanoma tarėjų instituto nauda/žala
100%
90%

19,5

12,6

80%
70%

29,5

8,4

11,2

31,2

28,2

40

13,5

15,4

32,4

35,6

60%
50%
40%
30%

22

12,1
17,4

36,4

24,1
25,8

28,4

18,7
16,6

20%
10%

21,6

0%
Advokatai
Naudinga

13,7

19,9

5,3

6,5

Prokurorai

Teisėjai

Labiau naudinga

15

17,5

13,3

8,2
Susidūrę

Nieko nepakeistų

Nesusidūrę
Labiau žalinga

Visi
Žalinga

Tarėjų instituto priimtinumo skirtingoms byloms vertinimas didelių siurprizų
nepateikė (žr. 10 pav.). Bemaž 42 proc. respondentų nurodė, kad tarėjų dalyvavimas jiems
nepriimtinas jokiose bylose. Tarp likusių 58 proc. respondentų daugiausia (44 proc.) nurodė
baudžiamąsias bylas; daugiau nei pusė – šeimos ir darbo bylas (atitinkamai 29 proc. ir
24 proc.); daugiau nei trečdalis – civilines bylas (22 proc.); daugiau nei ketvirtadalis –
administracines bylas (17 proc.); šeštadalio manymu, tarėjų dalyvavimas priimtinas visose
bylose (10 proc.). Ryškiausi skirtumai tarp teisinių profesijų matomi vertinant baudžiamąsias
bylas (prokurorai piliečių dalyvavimui čia linkę pritarti beveik dvigubai rečiau nei teisėjai ir
advokatai) ir administracines bylas (šiose bylose advokatai tarėjus laiko priimtinais triskart
dažniau nei teisėjai ir prokurorai). O šeimos, darbo ir civilinėse bylose šiaip jau gerokai
didesniu skeptiškumu pasižyminčių prokurorų nuostatos iš esmės nesiskiria nuo kitų teisinių
profesijų.
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10 pav. Tarėjų dalyvavimo priimtinumas skirtingų kategorijų bylose

Vertinant tarėjams suteiktinų įgaliojimų pobūdį (žr. 11 pav.), akivaizdžiai dominuoja
pozicija, kad tarėjams balso teisės suteikti nederėtų (52 proc.). Reikia pastebėti, kad į šį
skaičių patenka ne manantieji, jog tarėjų apskritai nereikia, bet ir manantieji, kad netgi įvedus
šį institutą jiems derėtų suteikti tik galimybę patarti profesionaliems teisėjams. Respondentų,
manančių, kad tarėjams reikėtų suteikti balso teisę visais klausimais (16 proc.), dvigubai
mažiau nei manančių, kad ši teisė turėtų liesti tik fakto klausimus (31 proc.). Lyginant su
tarėjų institutu susidūrusių ir nesusidūrusių respondentų pozicijas, matyti, kad balso teisės
tarėjams suteikimas visais klausimais susidūrusiųjų vertinamas bemaž taip pat palankiai kaip
vien fakto klausimais (atitinkamai 27 proc. ir 30 proc.), o tarp nesusidūrusių su tarėjais
respondentų tik 8 proc. sutiktų su tuo, kad jie turėtų balso teisę visais klausimais. Ypač
skeptišku požiūriu į perspektyvą balso teisę suteikti visais klausimais pasižymi prokurorai
(tam pritartų vos 3 proc. šių respondentų).
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11 pav. Tarėjams suteiktinų įgaliojimų (spręstinų klausimų) pobūdis

Vertinant tarėjų dalyvavimą instanciniu aspektu (žr. 12 pav.), skirtingų respondentų
kategorijų požiūriai iš esmės sutapo. Kiek palankiau (93 proc.) už tarėjų dalyvavimą
pirmosios instancijos teismuose pasisakė advokatai (teisėjai ir prokurorai atitinkamai
77 proc. ir 74 proc.). Kas vertinant atsakymus į šį klausimą nustebino labiausiai – tai palankus
teisėjų požiūris į tarėjų dalyvavimą kasacinės instancijos teismo darbe: už tai pasisakė
daugiau respondentų (25 proc.) nei už tarėjų dalyvavimą apeliacinės instancijos teismų darbe
(23 proc.). Turint omenyje tai, kad užsienio šalių kasaciniuose teismuose tarėjai retenybė, ir
tai, kad paprastai manoma, jog neprofesionalai nesugeba suprasti teisinių klausimų, šis
rezultatas leidžia kelti hipotezę, kad teisėjai gana palankiai nusiteikę išklausyti neprofesionalų
nuomonę. Tiesa, 8 proc. skirtumas tarp teisėjų, manančių, kad tarėjams derėtų dalyvauti (vien
teisės klausimus sprendžiančiame) kasacinės instancijos teisme, ir manančių, kad jiems
derėtų suteikti balsą tik teisės arba ir teisės klausimais (žr. 11 pav.), leidžia daryti prielaidą,
jog šie 8 proc. teisėjų mano, kad kasacinėje instancijoje tarėjai galėtų dalyvauti be
sprendžiamojo balso.
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12 pav. Tarėjų dalyvavimo priimtinumas instanciniu aspektu

Atsakydami į klausimą, susijusį su profesiniu suinteresuotumu tarėjų instituto
(ne)įdiegimu (žr. 13 pav.), skeptiškiausi buvo teisėjai: net 69 proc. jų tvirtino, kad tarėjų
atsiradimas pasunkins jų darbą, ir tik 10 proc. – kad palengvins. O dauguma prokurorų
(54 proc.) teigė, kad tarėjai jų darbui įtakos neturės. Susidūrusieji su tarėjais teigiamų
lūkesčių turėjo dusyk dažniau nei nesusidūrusieji.
13 pav. Kokią įtaką tarėjai turėtų Jūsų (kaip advokato, teisėjo ar prokuroro) darbui?

Vertindami mokymų tarėjams poreikį (žr. 14 pav.) praktiškai visi respondentai buvo
vieningi: 70 proc. manė, kad tarėjams būtinas esminis mokymas (šiame skaičiuje didesnės
variacijos buvo tik dėl to, ar esminis mokymas būtinas visiems naujiems tarėjams, ar tik
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neturintiems teisinio išsilavinimo).
14 pav. Specialių mokymų tarėjams poreikis

Respondentus apklausus dėl galimų su tarėjų instituto įdiegimu susijusių trūkumų,
nustatyta, kad didžiausias grėsmes, jų manymu, kelia:
71 proc. – teismo proceso sąnaudų padidėjimas;
71 proc. – tarėjų neprofesionalumas / nekompetencija teismo procese;
69 proc. – teismo proceso trukmės pailgėjimas (tarėjo liga, papildomi klausimai
proceso dalyviams etc.);
58 proc. – šališkumo grėsmė (ypač mažesniuose rajonuose);
53 proc. – efektyvių atsakomybės formų, skatinančių deramą tarėjų funkcijų
atlikimą (įsigilinimą ir kt.), nebuvimas;
47 proc. – rizika, kad labiausiai išsilavinę ir intelektualiausi piliečiai nenorės būti
tarėjais;
36 proc. – potencialus visuomenės susierzinimas profesionaliems teisėjams
panaikinus tarėjų balsais žemesnėje instancijoje priimtus sprendimus;
35 proc. – didesnės galimybės šalims tyčia vilkinti procesą;
34 proc. – ribotos galimybės sukurti veiksmingas antikorupcinio pobūdžio
paskatas tarėjams;
34 proc. – potencialus formalių taisyklių pakeitimas neapibrėžtu teisingumo
pojūčiu;
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24 proc. – nepagrįsto bausmių skyrimo politikos griežtėjimo pavojus;
20 proc. – sovietmečiu sudaryto neigiamo įvaizdžio šleifas;
9 proc. – nepagrįsto bausmių skyrimo politikos švelnėjimo pavojus;
nurodžiusių, kad reikšmingų trūkumų nėra, buvo vos 3 proc. (tarp advokatų ir
susidūrusiųjų su tarėjais ši dalis buvo šiek tiek didesnė – 6 proc.);
esant kitų (pavyzdiniame sąraše neįvardytų) reikšmingų trūkumų nurodė 1 proc.
respondentų.
Situacija su pranašumais kiek įdomesnė ir potencialiai liudijanti kategorišką tarėjų
instituto priešininkų nusistatymą neįžvelgti jokių jo pranašumų. Tai, kad nemato visiškai jokių
reikšmingų tarėjų instituto pranašumų, nurodė daugiau nei 31 proc. respondentų (ir net
45 proc. „grynų“ prokurorų!). Bendras pranašumų reitingas atrodo taip:
36 proc. – sumažėjusios paskatos bei galimybės dėl nepatikusio sprendimo
kaltinti „teisininkų / teisėjų klaną“;
34 proc. – teisinis visuomenės švietimas ir bendros teisinės kultūros kėlimas;
32 proc. – moralinės naštos pasidalijimas teisėjui priimant žmonių gyvenimą
lemiančius „sunkius“ sprendimus;
30 proc. – išaugęs visuomenės pasitikėjimas teismais;
26 proc. – didesnis teismų darbo skaidrumas;
20 proc. – visuomenėje vyraujančios teisingumo sampratos („gyvosios“ teisės)
atnešimas į teismą;
18 proc. – geri (gyvenimiškos patirties ir / ar specialių žinių pagrindu) patarimai
teisėjams;
esant kitų (pavyzdiniame sąraše neįvardytų) reikšmingų pranašumų nurodė
1 proc. respondentų.
Apibendrinant reikėtų pastebėti, kad apklausos rezultatai svarbūs ne tik nuotaikų
pažinimo prasme, bet ir todėl, kad rodo atskirų teisinių profesijų atstovų (ir teisininkų
apskritai) nuostatas. Nuostatas, kurios neišvengiamai darys įtaką tarėjų instituto (ne)sėkmei,
jei jis bus įdiegtas. Juk ko laukiame, tam ir padedame išsipildyti.
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V. PRIEŽASTYS, SKATINANČIOS LIETUVOJE SVARSTYTI
TARĖJŲ IDĖJĄ
Aplink vykstantys procesai
Neprofesionalų dalyvavimas teismuose nagrinėjant bylas ir priimant sprendimus (ypač
civilinėse bylose) daugelį metų buvo labai smukęs netgi tokiose šios idėjos bastionais
laikomose šalyse kaip Jungtinė Karalystė ir JAV. Tačiau XX a. pabaigoje visuomenės
dalyvavimo idėja patyrė tam tikrą renesansą (prisiekusiųjų teismai įvedami Ispanijoje ir
Rusijoje, visuomenės atstovų atsiranda Japonijos ir Korėjos teismuose, kai kurios posovietinės
valstybės atnaujina ir prikelia naujam gyvenimui iš sovietinio režimo paveldėtą tarėjų
sistemą, etc.). Duomenys rodo, kad vienokia ar kitokia forma ir apimtimi piliečiai dalyvauja
teismams nagrinėjant bylas bemaž visose Vakarų Europos šalyse (vienintele išimtimi jau
daugelį metų lieka Nyderlandai, mat netgi į minėtą nuosmukio tendenciją dar patekęs
Liuksemburgas, kuris 1987 m. panaikino turėtą prisiekusiųjų teismą, tarėjus iki šiol išlaikė
darbo teismuose).
Apskritai Europoje piliečiai vykdant teisingumą jokiomis formomis nedalyvauja tik
Albanijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kipre, Gruzijoje, Lietuvoje,
Latvijoje, Moldovoje, Nyderlanduose, Rumunijoje ir Turkijoje. Ką ir pasakysi – kontekstas
neįkvepiantis. Tad tokiame kontekste ir apibendrinimas „esame vieninteliai, kurie
neturime“337 natūraliai savaime sukuria tam tikrą spaudimą ir yra argumentas per se (juk
netgi jei nesame Vakarų Europos dalimi, nuo pat nepriklausomybės atkūrimo priešaušrio
visuomet į ją lygiavomės).
Visgi reikia suprasti, kad siekdami vien tik atremti tokį argumentą tarėjus galėtume
įvesti nominaliai, pavyzdžiui, tik nepilnamečių baudžiamosioms byloms, ir „problema“ būtų
„išspręsta“ – būtume „demokratizavęsi“, savo teisingumo vykdymą nominaliai atvėrę
piliečiams ir įstoję į minimalios demokratijos sąlygas atitinkančių šalių klubą. Kita vertus,
reikia turėti omenyje ir tai, jog kai kuriose šalyse neprofesionalių visuomenės atstovų
dalyvavimas praktiškai gali būti pagrįstas toli gražu ne demokratijos ar platesnio atstovavimo
argumentais, o kaina (pigesnė alternatyva) ar netgi vietine pagarbos išreiškimo sistema338.

Nepasitikėjimas
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinama, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“
(5 str.). Šią nuostatą vertinant kitos Konstitucijos nuostatos – „Lietuvos valstybė yra <...>
demokratinė respublika“ (1 str.) ir joje koncentruotai išreiškiamo demokratinės valstybės
principo – kontekste, galima daryti išvadą, kad pagal galiojančią Konstituciją valdžios įstaigų
veikla (tiek proceso, tiek ir rezultato požiūriu) turi tenkinti jų teikiamų paslaugų vartotojus –
Žr. skyrių, kuriame nagrinėti publikacijose pateikiami argumentai.
White R. M. Lay Criminal Courts in Scotland: the justifications for, and origins of, the new JP Court //
Edinburgh Law Review, 2012, vol. 16, iss. 3, p. 377.
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teritorinės ar personalinės jurisdikcijos ryšiais su Lietuvos valstybe susijusius žmones. Jei
atitinkamų valdžios įstaigų veikla neatitinka žmonių lūkesčių ir keliamų reikalavimų, Lietuvos
Respublikos piliečiai gali reikalauti tokias institucijas reformuoti, o Tautos atstovybė privalo
ne tik atsižvelgti į atitinkamus reikalavimus, bet ir pati, proaktyviai juos nuspėdama, turėtų
imtis padėtį taisančių priemonių. Duodama priesaika tam įpareigoja jei ne Seimą kaip
instituciją, tai bent jau kiekvieną Seimo narį („prisiekiu visomis išgalėmis <...> sąžiningai
tarnauti <...> demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei“)339.
Kadangi pačios Konstitucijos kontekste ką tik cituotos nuostatos yra ypatingos ir
specifiškai subordinuojančios visą konstitucinę santvarką (jos gali būti keičiamos tik
referendumu, o 1 str. nuostata tik už tai referendume pasisakius ne mažiau kaip ¾ rinkimų
teisę turinčių piliečių), galima manyti, jog atitinkamų reformų poreikis gali peržengti netgi kai
kurias galiojančios Konstitucijos apibrėžtas ribas, t. y., susiklosčius tam tikroms aplinkybėms,
jei nerandama paprastesnių kelių užtikrinti veiksmingą minėtų Konstitucijos nuostatų
įgyvendinimą, Seimas ne tik gali, bet ir privalo imtis netgi konstitucinių atitinkamų vadžios
įstaigų veiklos pobūdį ir (arba) rezultatus užtikrinančių reformų.
Vertinant vartotojų (Lietuvos žmonių) pasitikėjimą ir pasitenkinimą teisminės
valdžios „tarnavimu žmonėms“, galima nesunkiai pastebėti, kad jis chroniškai menkas. Tiesa,
pasitenkinimas teismų darbu (griežtai arba tiksliai kalbant) Lietuvoje nėra periodiškai
tiriamas. Tiriama tik su pasitenkinimu tiesiogiai susijusi pasitikėjimo kategorija (tačiau jai
daro įtaką ir daugelis šalutinių faktorių, įskaitant tokius kaip gandai, stereotipai,
žiniasklaidoje vyraujančios tendencijos ir pan.). Kita vertus, akivaizdu, kad jei žmogus
nepasitiki valdžios įstaiga, jis vargu ar bus patenkintas jos darbu. O ar piliečiai adekvačiai
vertina valdžios įstaigų darbą, demokratijoje toli gražu nėra svarbiausias dalykas (nors jis yra
itin svarbus kaip pasitikėjimo ir pasitenkinimo įstaigos darbu potencialas). Tai valdžios
įstaigos privalo įrodyti suvereniteto turėtojo – Tautos – baziniu elementu esančiam
konkrečiam piliečiui, jų grupėms ir (bent jau) piliečių daugumai340, kad nepasitikėjimas neturi
pagrindo, kad funkcijos atliekamos žmonių labui ir jiems naudingiausiu (ar bent naudingu)
būdu. Jei to padaryti nepavyksta – pokyčiai būtini. Jau vien todėl, kad geros piliečių savijautos,
pasitikėjimo ir pasitenkinimo valdžia siekimas – būtinas demokratijos atributas. Tuo ši
politinio režimo forma iš esmės skiriasi nuo autoritarizmo, kuris gali Tautai ir kiekvienam
žmogui ar piliečiui nuoširdžiai norėti paties geriausio (sic!), bet primeta jiems savo matymą ar
žinojimą ir šiuo požiūriu su jais elgiasi kaip su savo interesų teisingai suvokti negalinčiais (?)
vaikais arba psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Demokratijoje toks primetimas
neįsivaizduojamas. Tad jei daugumos įtikinti ilgesnį laiką nepavyksta, būtina imtis institucinių
arba procedūrinių reformų ar kitų adekvačių korekcinių priemonių.

Konstitucijos sudedamąja dalimi esančio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 5 str.
340 Šiuo atveju „dauguma“ gali reikšti ne tik reikalavimą, kad būtų daugiau patenkintų / pasitikinčių nei
nepatenkintų / nepasitikinčių, ar netgi reikalavimą, kad patenkintų / pasitikinčių būtų daugiau nei pusė. Tam
tikrais atvejais gana didelė nepatenkintų / nepasitikinčių piliečių ar valdžios įstaigų paslaugas gaunančių asmenų
dalis (40 proc., 30 proc., 20 proc. ir netgi 10 proc.) gali būti svarus pagrindas inicijuoti reformas. Sprendžiant
klausimą, kokia dauguma (ne)patenkintų / (ne)pasitikinčių vertintojų yra kritinė, situaciją reikėtų matyti
lyginamojoje
perspektyvoje
(tiek
skirtingų
šalių
kontekste,
tiek
ir
konkrečios
įstaigos
pasitikėjimo / pasitenkinimo jos veikla reitingų dinamikos kontekste).
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Tiesa, reikia pasakyti, kad ilgalaikėje retrospektyvoje pasitikėjimas teismais Lietuvoje
šiek tiek augo, o nepasitikėjimas mažėjo341. Tai pagrindžia tiek tiesioginių sociologinių
apklausų duomenys, tiek ir kai kurie netiesioginiai duomenys (pavyzdžiui, gana žymus
civilinių ir administracinių procesų skaičiaus augimas, kuris iš esmės liudija jei ne
pasitikėjimą teismais, tai bent jau gyvą viltį teisme sulaukti teisingumo, atsveriančią netgi
atgrasantį žyminio mokesčio poveikį). Tačiau apskritai pasitikėjimo teismais lygis nėra
tolygus ir labai priklauso nuo tam tikrų rezonansą keliančių įvykių. Antai nuo 1998 m. kovo iki
2002 m. kovo nepasitikėjimo teismais lygis svyravo tarp 40,3 proc. ir 49,5 proc. Tuo pat metu
pasitikėjimo teismais lygis siekė nuo 14,7 proc. (1998 m. rugsėjį) iki 20,2 proc. (2002 m.
birželį). Tačiau nepasitikinčiųjų „persvara“ per visą šį laikotarpį niekuomet nebuvo mažesnė
nei -22,1 proc. (1999 m. rugsėjį)342. Vėliau sekęs tam tikras pasitikėjimo teismais kilimas buvo
sustabdytas Garliavos įvykių, o 2012 m. balandžio mėnesio tyrimų rezultatai fiksavo
rekordišką pasitikėjimo teismais smukimą: pasitikintys teismais nurodė vos 12 proc.
apklaustųjų, o nepasitikintys net 51 proc.343
Trumpalaikėje retrospektyvoje teigiamo pasitikėjimo balanso augimas keletą
pastarųjų metų buvo itin akivaizdus. Antai Socialinės informacijos centro atliktų tyrimų
duomenimis, 2013 m. Lietuvos piliečių pasitikėjimas teismais, palyginti su 2012 m., išaugo
beveik dvigubai. Minėtų apklausų rezultatai parodė, kad 2013 m. teismais pasitikėjo 51 proc.
gyventojų, o 2012 m. taip teigiančių buvo 26 procentai344. Nors kitų rinkos ir nuomonių
tyrimo bendrovių (visų pirma „Vilmorus“ ir „Baltijos tyrimai“) Lietuvoje atliekamos apklausos
tokio ryškaus šuolio nefiksuoja ir šių duomenų nepatvirtina, panaši tendencija gali būti
įžvelgiama ir vertinant „Eurobarometro“ duomenis. Deja, „Eurobarometras“ nekaupia
duomenų apie pasitikėjimą teismais. Tačiau jame kaupiami duomenys apie pasitikėjimą
teisingumo / teisine sistema itin glaudžiai susiję su pasitikėjimu teismais (juk būtent teismai
yra esminė šios sistemos dalis, ypač į terminologinius niuansus nelinkusiems gilintis
nespecialistams). Taigi, „Eurobarometro“ duomenimis, tarp 2010 m. lapkričio mėn. (kuris
labai reprezentatyviai atspindėjo bendrą 2004–2010 m. m. tendenciją) ir 2014 m. lapkričio
mėn. yra reikšmingas pokytis: nepasitikėjimas teisingumo / teisine sistema sumažėjo nuo
69 proc. iki 50 proc., o pasitikėjimas išaugo nuo 22 proc. iki 39 proc. Nors tai nėra dvigubas
augimas per metus, šie duomenys ne tik neleidžia lengva ranka atmesti Socialinės
informacijos tyrimo centro pateiktų duomenų, bet ir skatina daryti prielaidą, kad jie teisingai
atspindi trumpalaikes tendencijas (juolab kad tarp 2010 m. ir 2014 m. buvo „Eurobarometro“
tyrimų tarpas, kuriame galėjo būti įvairiausių variacijų, leidžiančių kalbėti netgi apie dvigubą
pasitikėjimo augimą, jei atsparos tašku imtume 2012 m. arba 2013 m.). Pažymėtina ir tai, kad
Bendra pasitikėjimo augimo tendencija (tegu ir nelabai sparti, be to, su įvairiomis regresijomis) būdinga ir kai
kurioms kitoms Vidurio ir Rytų Europos šalims. Antai Čekijoje pasitikėjimas teismais 1993–2003 m. buvo tarp
26 proc. ir 43 proc., o 2004–2014 m. nuo 39 iki 52 proc. (2014 m. rugsėjo mėnesio apklausos duomenimis,
šoktelėjo net iki 61 proc.). Žr.: Urban M. Development of Trust in Courts in the Czech Republic and other Visegrad
Countries. Prieiga per internetą:
<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2540556_code2308341.pdf?abstractid=2540556&mirid=1&typ
e=2>.
342 Visuomenės pasitikėjimas teismais, p. 4. Prieiga per internetą: <www3.lrs.lt/owabin/owarepl/inter/owa/U0071211.doc>.
343
Rekordiškai smuko pasitikėjimas teismais. Tv3.lt. 2012-04-28. Prieiga per internetą:
<http://www.tv3.lt/naujiena/595321/rekordiskai-smuko-pasitikejimas-teismais>.
344 Pankūnas G. Pasitikėjimas teismais Lietuvoje išaugo beveik dvigubai. Alfa.lt, 2014 m. sausio 31 d. Prieiga per
internetą: <http://www.alfa.lt/straipsnis/15417677/pasitikejimas-teismais-lietuvoje-isaugo-beveikdvigubai#ixzz3l9xXe64x >.
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2015 m. gegužės mėn. „Eurobarometro“ duomenys rodo 2014 m. fiksuoto pokyčio
stabilizavimąsi: nepasitikinčių teisingumo / teisine sistema po pusmečio padaugėjo tik
paklaidos ribose (nuo 50 proc. iki 51 proc.), o pasitikinčių dalis, tegu ir nežymiai, bet dar
labiau išaugo nuo 39 proc. iki 41 proc.345
Neseniai pasidžiaugėme, kad, netgi labiausiai rezervuotų tyrėjų duomenimis,
„pasitikėjimas teismais – teigiamas“346. Deja, tai buvo (bent iki šiol) laikinas persivertimas,
mat jau po kelių mėnesių (birželio ir liepos mėnesių apklausose) trapi pasitikėjimo persvara
išnyko ir vėl matome per pastaruosius 20 metų įprastą – neigiamą – pasitikėjimo teismais
balansą347.
Tačiau teismų sistemai palankios naujienos toli gražu ne visiems priimtinos348.
Visgi tiek esamas nepasitikėjimo teismai lygis (pasitikėjimo ir nepasitikėjimo
balansas), tiek ir pasitikėjimo augimo tendencijos nepastovumas reiškia, kad imtis tam tikrų
priemonių iš esmės derėtų. Juo labiau kad, pavyzdžiui, lyginant su ES priklausančiomis
Skandinavijos šalimis pasitikėjimas nacionaline teisingumo / teisės sistema Lietuvoje yra
mažesnis perpus, o nepasitikėjimas – didesnis 3–5 kartus349:

Eurobarometer surveys. Trust in Lithuanian justice / legal system (2010–2015). Prieiga per internetą:
<http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showchart_line.cfm?keyID=2196&nationID=21,&startdate=
2004.10&enddate=2015.05>.
346 2015 m. balandžio mėn. duomenimis, teismais pasitikėjo 25,5 proc. gyventojų, o nepasitikėjo 25,1 proc. (+0,4
proc.) respondentų. Žr.: Rekordai: gyventojai pradėjo pasitikėti teismais, o E. Masiulis iškopė tarp politikos
lyderių. Publikuota: 2015 m. balandžio 25 d. Prieiga per internetą:
<http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/eligijaus-masiulio-palankumas-visuomeneje-rekordinis-56499160>.
347 2015 m. birželio mėn. duomenimis, teismais pasitikėjo 25,7 proc. gyventojų, o nepasitikėjo 26 proc. (0,7 proc.); 2015 m. liepos mėn. duomenimis, teismais pasitikėjo 24,2 proc. gyventojų, o nepasitikėjo 26,4 proc. (2,2 proc.) respondentų. Žr.: Reitingų dėlionėje – įspėjimai V. Mazuroniui ir J. Olekui. Publikuota: 2015 m. birželio
20 d. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-14347399161433177327-reiting%C5%B3d%C4%97lion%C4%97je-%C4%AFsp%C4%97jimai-v-mazuroniui-ir-j-olekui.htm>. Taip pat žr. Visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Vilmorus“ tinklalapį. Prieiga per internetą:
<http://www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20>.
348 LRT laidų vedėjo E. Jakilaičio teiginiai neatitinka faktų. Ekspertai.eu. 2014-05-08. Prieiga per internetą:
<http://www.ekspertai.eu/lrt-laidu-vedejo-ejakilaicio-teiginiai-neatitinka-faktu>; „Pasitikėjimas teismais išaugo“
– toliau apgaudinėja save aukščiausi teisėjai. 2014-03-02. Prieiga per internetą:
<http://www.neringavenckiene.com/lietuvos-teis279sauga/pasitikjimas-teismais-iaugo-toliau-apgaudinja-saveaukiausi-teisjai>; N. Puteikio rinkimų štabas prašo paneigti LRT debatų vedėjo E. Jakilaičio melą. Tiesos.lt. 201405-08. Prieiga per internetą: <http://www.tiesos.lt/index.php/ tinklarastis/straipsnis/n.-puteikio-rinkimu-stabaspraso-paneigti-lrt-debatu-vedejo-e.-jakilaicio-m>.
349 Eurobarometer surveys. Trust in national justice / legal systems (2015). Prieiga per internetą:
<http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showchart_column.cfm?keyID=2196&nationID=2,13,33,21,14,&startdate=
2015.05&enddate=2015.05>.
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15 pav. Ar pasitikite nacionaline teisingumo / teisine sistema
(„Eurobarometras“, 2015 m.)?

Kita vertus, tai savaime jokiu būdu nereiškia, kad apskritai būtina būtent konstitucinė
reforma ir juo labiau būtent tam tikra (konkreti) reforma – visuomenės atstovų įtraukimas į
bylų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą tarėjų vaidmenyje. Akivaizdžiu tokio susiejimo
klaidingumą iliustruojančiu pavyzdžiu gali būti nepasitikėjimo Seimu lygis: nors bemaž visi
pilnamečiai piliečiai gali rinkti savo atstovus (didžioji dalis ir dalyvauja jų rinkimuose), o
didžioji jų dauguma gali būti ir renkami (kandidatuoti į Seimą), pasitikėjimas Seimu yra bene
mažiausias tarp valdžios institucijų350. Taigi, galima numanyti, kad, vien teismų formavimą (ar
visa, ar tik tarėjų apimtimi) atidavus piliečiams ir jiems patiems sudarius galimybes be
specialių teisinių žinių ir aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo tapti teismo kolegijos
nariais, pasitikėjimas nebūtinai išaugtų (o galbūt ir sumažėtų, pasiekdamas Seimo lygį). Juk
visiškai akivaizdu, kad Lietuvos piliečiams kiekvienuose Seimo rinkimuose fatališkai nesiseka:
balsuoja už geriausius iš to, kas yra, o išrenkamas vis tas pats netikęs Seimas. Ir visai
nesvarbu, ar taip atsitinka dėl prasto kitų bendrapiliečių skonio (aš balsavau už gerą ir dorą
kandidatą ir partiją, bet aplink tiek lengvatikių, kvailių ir niekšų, kad jų išrinktieji Seime vis
tiek dominuoja), ar todėl, kad dorai rinktis, tiesą sakant, ir nebuvo iš ko. Tarėjų atveju galėtų
nutikti lygiai tas pats.
Ieškant atsakymo į klausimą, kokios yra nepasitikėjimo (ar nepakankamo
pasitikėjimo) priežastys, galima įvardyti keletą. Ir visos jos susijusios, veikia tam tikrame
komplekse.

2015 m. liepos mėn. duomenimis, Seimu pasitikėjo 10,1 proc. gyventojų, o nepasitikėjo 50,3 proc. (-40,2 proc.)
respondentų. Žr.: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Vilmorus“ tinklalapį. Prieiga per internetą:
<http://www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20>.
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Bene didžiausią įtaką neigiamai nuomonei daro neigiama viešoji informacija (spauda,
televizija, radijas, interneto portalai)351. Kodėl ji tokia, vienareikšmio atsakymo nėra: viena
vertus, „kalta“ gali būti viešosios informacijos skleidėjų komercinė prigimtis (jei nori dėmesio
– reikia kažko ypatingo, „pikantiško“, užgaunančio emocijas), gali būti neigiama asmeninė
informacijos rengėjų patirtis, bet labai didelį vaidmenį vaidina tam tikro ydingo rato
struktūra, kai neigiamos nuostatos skatina neigiamą požiūrį ir atitinkamus atsiliepimus, o
pastarieji tas nuostatas toliau palaiko.
Tam tikrą įtaką (bet tikrai ne pačią didžiausią, tą liudija ir įvairios visuomenės
nuomonės tyrimų apklausos, rodančios, kad su teismais susidūrę žmonės apie juos nėra
blogesnės nuomonės nei tie, kuriems susidurti dar nėra tekę)352 daro asmeninė arba artimų
žmonių neigiama patirtis (nederamas teisėjo elgesys, nuoskauda dėl sprendimo, kuris atrodo
neteisingas, etc.).
Tikėtina, kad įtaką daro ir tai, jog dauguma žmonių neišmano galiojančios teisės,
nesupranta teismų darbo ir teisinio proceso specifikos, o šis pažinimo trūkumas natūraliai
skatina tam tikrą atsargumą ir pasyvų nepasitikėjimą (nes pasitikėjimas yra socialinis
santykis, kuriam būtinos tam tikros prielaidos, leidžiančios asmeniui manyti, jog tam tikras
subjektas arba institucija jam nepakenks ar netgi bus naudingas).
Sprendžiant iš kai kurių viešose publikacijose pateikiamų samprotavimų (ir ypač
interneto portaluose esančių komentarų) galima numanyti, kad kai kuriems žmonėms
nepasitikėjimą gali skatinti netgi pavydas ir priešiškumas, kylantis dėl aukštesnės teisėjų
socialinės padėties (socialinis elitas, paprastai tokiame kontekste įvardijamas „teisėjų klanu“
arba „teisininkų klanu“ ir esantis greta, pavyzdžiui, „gydytojų klano“) bei vidutinio darbo
užmokesčio dydį viršijančių atlyginimų. Būtent pavydas ir priešiškumas sudaro palankią terpę
plisti kalboms apie korupciją teismuose (ir vėl: susidūrusieji su teismais šia yda teisėjus
įtarinėja rečiau).

Visuomenės pasitikėjimas teismais, p. 1. Prieiga per internetą: <www3.lrs.lt/owabin/owarepl/inter/owa/U0071211.doc>.
352 Ibid. Taip pat žr.: Vileikienė E. Lietuvos gyventojų požiūris į teismus. Nacionalinė teismų administracija,
2014 m. sausio 31 d., p. 11. Prieiga per internetą:
<http://old.teismai.lt/dokumentai/gyventoju%20apklausa%20(teismai)%202013.pdf>.
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VI. ARGUMENTAI „UŽ“ TARĖJŲ INSTITUTO ĮDIEGIMĄ
Vertinant istoriją ir kitų jurisdikcijų patirtį, neprofesionalų dalyvavimas teismo darbe
paprastai grindžiamas tam tikrų praktinių problemų sprendimu: profesionalių teisėjų
nepakankamumo (fizinio / geografinio, emocinio, techninių žinių ir pan.); piliečių
nepasitikėjimo teismine valdžia; demokratijos plėtros; visuomenės teisinio švietimo.
Lietuvoje šiuo metu aktualios gali būti bemaž visos šios problemos (galbūt išskyrus
teisėjų, tiksliau – teisėjo darbą galinčių dirbti profesionalių teisininkų, trūkumą). Tačiau
visuomeninių iniciatyvų ir viešosios informacijos kontekste akivaizdžiai dominuoja
nepasitikėjimas teismine valdžia ir teisėjais ir su juo glaudžiai susijęs demokratijos plėtros
poreikis, o tarp tarėjų institutui pritariančių profesionalių teisininkų dominuoja pagalba
(emocinė arba specializuotų techninių žinių pavidalu) ir teisinis švietimas (kurio, teisininkų
manymu, trūksta visuomenei).

Visuomenės švietimas
Visuomenės švietimo nauda grindžiama tiesioginiu ar netiesioginiu (per tiesioginę patirtį
turinčių asmenų liudijimus) visuomenės supažindinimu su teismo institucija bei jos darbu,
bendrų teisinių žinių sklaida, taip pat paklusimo įstatymui ir teisės dvasiai formavimu. Šios
naudos gavėjais gali būti teismų sistema ir visuomenė.
Vienas politinės minties klasikų – Alexis de Tocqueville’is – reiškė žavėjimąsi
amerikietiška prisiekusiųjų teismo forma353 kaip būdu ugdyti piliečių savivaldos įgūdžius. Jis
teigė: „Visi suverenai, norėję patys vieni puoselėti savo galybės šaltinį ir vadovauti visuomenei
<...> arba panaikino, arba susilpnino prisiekusiųjų teismo instituciją. <...> Aš esu įsitikinęs, jog
prisiekusiųjų teismas – pirmiausia valstybinė institucija, ir netgi laikau jį tokiu, kai jame
nagrinėjami civiliniai ieškiniai. Įstatymai visad netvirti, kai nesiremia papročiais; papročiai –
vienintelė pastovi ir patvari tautos galia. Kai prisiekusiųjų teismas nagrinėja vien kriminalines
bylas, tauta jį mato dirbant tik retkarčiais ir ypatingais atvejais <...> ir laiko ne vienintele, bet
viena iš daugelio priemonių teisingumui pasiekti. Priešingai, prisiekusiųjų teismui nagrinėjant
civilinius ieškinius, jo darbas tolydžio krinta į akis; taigi jis paliečia visų interesus; <...>
prisiekusiųjų teismas tampa savotiška tradicija, pripratina žmogaus protą prie savo
procedūrų ir, galima sakyti, sutampa su pačia teisingumo sąvoka. <...> Prisiekusiųjų teismas, o
labiausiai – prisiekusiųjų teismas, nagrinėjantis civilines bylas, visiems piliečiams įdiegia
teisėjų mąstymo įgūdžius, ir kaip tik tie įgūdžiai geriausiai pripratina tautą prie laisvės <...>
visiems visuomenės sluoksniams skiepija pagarbą teismo sprendimams ir teisės sąvokai <...>

Jei tarėjų parinkimas yra skaidrus, demokratiškas, dauguma piliečių gali šias pareigas užimti (juolab jei
parinkimas vyksta atsitiktine tvarka, netaikant specialių atrankos filtrų) ir realybėje didelei piliečių daliai išpuola
pareiga atlikti šią funkciją, Tocqueville’io pateikiamų pranašumų požiūriu, jie iš esmės nesiskiria nuo
prisiekusiųjų.
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moko žmones pačius teisingai spręsti ir teisti. Spręsdamas apie savo kaimyną, kiekvienas
mano, kad ir apie jį galima lygiai taip pat spręsti kitiems.“354
Suprantama, kad bendrų teisinių žinių sklaida (tiek apie materialinę teisę, tiek ir apie
teisinį procesą) bei paklusimas įstatymui ir teisės dvasiai – socialinės vertybės, kurių nauda
visuomenei ir tinkamam valstybės institucijų funkcionavimui nekelia abejonių.
Šiek tiek kitokia situacija kalbant apie visuomenės supažindinimą ne su teise
apskritai, o su teismo institucija bei jos darbu. Tokio supažindinimo tikslas paprastai siejamas
su pasitikėjimo teismais didinimu ir jo prasmingumas grindžiamas prielaida, kad teismų
sistema iš tiesų yra geresnė, nei apie ją galvojama (nei viešas jos įvaizdis). Netgi Lietuvoje,
įtikinamai pasiremiant tyrimų duomenimis, kartais sakoma, jog su teismais tiesiogiai susidūrę
gyventojai apie juos turi geresnę nuomonę, nei neturėjusieji susidūrimų 355. Tačiau toks teiginys
nėra vienareikšmis ir skamba šiek tiek labiau propagandiškai nei visiškai objektyviai (nors
formaliai jo teisingumas ir nekelia abejonių), mat tarp susidūrusiųjų su teismais daugiau ir
pasitikinčiųjų jais (vertinančiais teismų darbą gerai) ir nepasitikinčiųjų (vertinančių jų darbą
blogai). Tiesiog geriau pažįstant šią instituciją natūraliai sumažėja nuomonės neturinčiųjų
dalis356. Šiuo požiūriu prisiekę teismų sistemos kritikai lygiai taip pat sėkmingai galėtų
tvirtinti, kad su teismais susidūrę gyventojai apie juos turi prastesnę nuomonę nei
nesusidūrusieji.
Kita vertus, yra tyrimų, rodančių, kad piliečių įtraukimas į teismo darbą ir ten jų
įgytos žinios bei patirtis didina pozityvių teismų sistemos vertinimų dalį. Tai liudija įvairiose
šalyse (JAV, Japonijoje, Korėjoje, Kroatijoje etc.) atlikti tyrimai357.
Negana to, nustatyta, kad turėdami tokių žinių piliečiai ne tik turi didesnį potencialą
tinkamai naudotis teisinės sistemos teikiamomis galimybėmis, labiau paklūsta galiojančiai
teisei, bet ir „geba labiau daryti įtaką politiniams sprendimams kaip rinkėjai ar politinių
organizacijų nariai“358.
Pats visuomenės švietimas turi du lygmenis: tiesioginį (šiuo atveju kuo daugiau
piliečių dalyvauja, įtraukiama, tuo efektyviau šviečiama visuomenė) ir netiesioginį (per
gimines, artimuosius ir kitus žmones, su kuriais bendrauja, supažindinama su informacija apie
teisę ir kaip ji taikoma, apie toje srityje dirbančius teisinių profesijų atstovus, apie teismo
„vidaus virtuvę“). Nepaisant to, kad tarėjų instituto atveju netiesioginio švietimo pranašumai
akcentuojami gana dažnai, duomenų apie atliktus sisteminius empirinius tyrimus, skirtus
įvertinti, kokį realų poveikį daro platesnis piliečių įtraukimas į teismų darbą, rasti nepavyko.
Tačiau būta tyrimų apie susijusius aspektus, turinčius tiesioginį ryšį su tarėjų potencialu
šviesti visuomenę. Antai apklausus Vokietijos administracinių teismų tarėjus, 26 proc.
respondentų nurodė, kad teismo sprendimas „labai gerai“ atitiko jų lūkesčius, 55 proc. teigė,
kad „pakankamai“ atitiko, 12 proc. – „kažkiek“, 1 proc. – „menkai“ ir 1 proc. – „visai ne“ (dar

De Tocqueville A. Apie demokratiją Amerikoje. Vilnius: Amžius, 1996, p. 294–295.
Pankūnas G. Pasitikėjimas teismais Lietuvoje išaugo beveik dvigubai. Alfa.lt, 2014 m. sausio 31 d. Prieiga per
internetą: <http://www.alfa.lt/straipsnis/15417677/pasitikejimas-teismais-lietuvoje-isaugo-beveikdvigubai#ixzz3l9xXe64x>.
356 Tai akivaizdu įdėmiau įvertinus apklausų duomenis, žr.: Vileikienė E. Lietuvos gyventojų požiūris į teismus.
Nacionalinė teismų administracija, 2014 m. sausio 31 d., p. 11. Prieiga per internetą:
<http://old.teismai.lt/dokumentai/gyventoju%20apklausa%20(teismai)%202013.pdf>.
357 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 52–53.
358 Machura S. Silent Lay Judges—Why Their Influence in the Community Falls Short of Expectations // The
Chicago-Kent Law Review, 2011, vol. 86, iss. 2, p. 770.
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5 proc. nurodė nežinantys arba neatsakė)359. Taigi tikėtina, kad tokiame kontekste tarėjai
greičiausiai aplinkiniams skleis žinią, jog teismai iš esmės patikimi ir jų sprendimai
dažniausiai (81 proc.) bent jau „pakankamai“ geri. Tačiau minėtas tyrimas atskleidė ir kitą
aspektą, kuris liudija ribotą poveikio potencialą: tarėjai ne itin linkę pasakoti apie savo darbą
net šeimos nariams (ir, beje, dažniausiai tai daro norėdami pasidalyti našta arba pristatyti
„istorijas“, o ne skleisti žinias ar vertinimus apie pačios teismų sistemos veiklą) 360. O tarp
draugų ar bendradarbių tai daryti jie netgi privengia, mat kyla konflikto su iš žiniasklaidos
įspūdį susidariusiais kolegomis ar bičiuliais grėsmė: pastarieji labiau pasitiki ne
„suinteresuoto“ tarėjo liudijimu, o iš kitų informacinių kanalų gautomis žiniomis (beje, šie
duomenys dar sykį patvirtino senesnių, prieš kelis dešimtmečius Vokietijoje atliktų, tyrimų
duomenis):
Ar savo šeimos rate (nepažeisdami pasitarimų kambario slaptumo) dalijatės su tarėjo
darbu susijusia patirtimi ir pojūčiais (proc.)? 361
Reguliariai
13,9

Dažnai
10,5

Kartais
50,7

Niekuomet
24,8

Ar savo kolegų ir pažįstamų rate (nepažeisdami pasitarimų kambario slaptumo)
dalijatės su tarėjo darbu susijusia patirtimi ir pojūčiais (proc.)? 362
Reguliariai
4,1

Dažnai
2,7

Kartais
36,4

Niekuomet
56,8

Galiausiai minėti tyrimų duomenys (priklausomai nuo teisėjų elgesio proceso metu)
verčia svarstyti netgi ir nepalankių visuomenės nuomonės (pasitikėjimo) tendencijų
perspektyvas: nustatyta, kad dalijimasis patirtais įspūdžiais su šeimos nariais išaugo, kai
posėdžiui pirmininkaujantis profesionalus teisėjas, tarėjo manymu, nesąžiningai elgėsi su
bylos šalimis363. Taigi, reikia turėti omenyje, kad net jei dauguma tarėjų apskritai susidaro
palankų įspūdį apie teismus (palankesnį, nei buvo iki tiesioginio susidūrimo šiame amplua),
akstinas dalytis informacija su aplinkiniais atsiranda būtent tuomet, kai kas nors erzina,
nepatinka ar kelia pasipiktinimą. Todėl pasitikėjimui teismų sistema platesnis tarėjų patirties
skleidimas gali sukelti priešingą rezultatą, nei buvo siekiamas.
Šiame kontekste galima kelti ir dar vieną klausimą – ar priimtina tokia „visuomenės
švietimo“ kaina? Tiek sąnaudų (ir ne vien piniginių) prasme, tiek ir etiškai (juk teismo
procesas susijęs su žmonių likimais, tad ar dera jo metu piliečius mokyti teisės?), tiek ir
tarptautinių364 bei konstitucinių garantijų į teisingą ir nešališką bylos išnagrinėjimą požiūriu.
359Machura

S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 353.
360 Machura S. Silent Lay Judges—Why Their Influence in the Community Falls Short of Expectations // The
Chicago-Kent Law Review, 2011, vol. 86, iss. 2, p. 773 (ir 20 išnaša nurodytame puslapyje).
361 Ibid., p. 774.
362 Ibid., p. 775.
363 Ibid., p. 780.
364 Priminsime, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė, kad visuomenės atstovų (neprofesionalų)
dalyvavimas nagrinėjant bylą savaime nepažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos.
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Atsakymas priklauso nuo daugelio aspektų, tarp kurių svarbų vaidmenį vaidina ir lyginamasis
vertybių svoris. Tačiau svarbiausia suprasti, kad šis argumentas „už“ (kaip ir visi kiti atskirai
paimti argumentai) vargu ar kur nors yra vienintelis ir lemiamas. Jei nauda būtų tik
visuomenės švietimas, greičiausiai galėtume be ilgų kalbų nuspręsti, kad tokia švietimo kaina
pernelyg didelė. Tačiau kai tai yra vienas iš daugelio pranašumų – reikalas visai kitas. Juo
labiau kad klysta ir jau „apsišvietę“ profesionalūs teisėjai (tai aiškiai liudija neretai
patenkinami apeliaciniai ir kasaciniai skundai), tad tarėjai revoliucijos čia nepadarytų.

Požiūrių įvairovė
Kai teisėjai vertina tarėjų naudą, dažniausiai ją sieja su tam tikromis specialiomis žiniomis.
Pagalba teismui fakto ar kitais susijusiais specialių žinių reikalaujančiais klausimais paplitusi
darbo bylose, nepilnamečių bylose, kai kuriose kitose bylų kategorijose. Neatmetant šių
specialių žinių turinčių asmenų naudingumo, akivaizdu (ypač Lietuvoje girdimos viešos
retorikos aspektu), kad jie iš esmės nespręs nepasitikėjimą teismais ir tarėjų instituto
įdiegimo svarstymą šiuo metu skatinančių problemų. Galiausiai tai bus tik kitokio elito
atstovai, nedidinantys nei demokratijos, nei teismo legitimumo (juk to, kad teismais
nepasitiki, nes juose dirbantiems teisėjams trūksta techninės kvalifikacijos ir išmanymo,
nelabai girdime?). Todėl šias praktines su specialių žinių poreikiu susijusias problemas turbūt
patogiau ir efektyviau spręsti ne per bylą nagrinėjančio teismo kolegijos sudėtį, o ekspertų
institutą ir Lietuvoje iš esmės nežinomą amicus curiae institutą365.
Gal iš pirmo žvilgsnio tai atrodo ir paradoksaliai, bet į teismo sprendimų priėmimą
pritraukiant paprastus piliečius tai, kad jie neturi nei specialių žinių, nei patirties, neretai
matoma ne kaip jų trūkumas, o reikšmingas pranašumas366. Ir šis vertinimas grindžiamas tuo,
jog išankstinėmis nuostatomis ir teisinės praktikos paradigmomis neapsunkinti piliečiai367
tampa gera atsvara pernelyg uoliems persekiotojams (prokurorams) arba išankstinėmis
nuostatomis (tegu ir grįstomis ne individualiu išskyrimu, o atvirkščiai, tam tikru noru
grupuoti, kategorizuoti ir užtikrinti „jurisprudencijos tęstinumą“) besivadovaujantiems
teisėjams.
Šiuo požiūriu tarėjų tikslas – užkirsti kelią vienpusiškam įstatymų ir teisės taikymui.
Profesionalūs teisėjai dėl savo veiklos specifikos ir nuolatinio tam tikrų aplinkybių
pasikartojimo patenka į rutiną ir patiria biurokratinės socializacijos efektą. Būtent su tokiu
rutininiu biurokratizuotu jų požiūriu ir turėtų konfrontuoti įvairiems visuomenės

Plačiau žr., pvz., Ragauskas P. Amicus curiae institutas užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje:
(dis)kvalifikuojantys požymiai ir gretimi institutai // Teisės problemos, 2011, Nr. 72, p. 5–38.
366 Šią idėją beveik idealiai išreiškia tarėjų instituto įvaizdį internetinėje žiniasklaidoje apibūdinančiame skyriuje
minimas buvusio teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus kalambūras: „dalyvavimas žmonių iš šalies, žmonių
iš gatvės <...> yra sėkmės garantas“. Žr.: Vyriausybė pritaria, kad teismuose dirbtų visuomenės teisėjai. BNS ir
Lrytas.lt inf. www.lrytas.lt, 2012-04-23. Prieiga per internetą: <http://lietuvosdiena.lrytas.lt/13351910131334562647-vyriausyb%C4%97-pritaria-kad-teismuose-dirbt%C5%B3-visuomen%C4%97steis%C4%97jai.htm>.
367 Žinoma, tai nereiškia, kad jie apskritai neturi išankstinių nuostatų. Bet yra gerokai menkesnė tikimybė, kad jie
turės nusistatymą dėl tam tikrų faktų ar aplinkybių buvimo ar jų įtakos byloje sprendžiamiems klausimams.
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sluoksniams atstovaujančių tarėjų „šviežias požiūris“368. Juk matant ankstesnes bylas
primenančias faktines aplinkybes, natūraliai kyla ir noras taikyti tapačias išvadas bei priimti
skubotus ir visapusiškai neapsvarstytus sprendimus369. Tai jokiu būdu nereiškia, kad
profesionalaus teisėjo „rutininis biurokratizuotas“ požiūris yra klaidingas daugeliu atvejų.
Atvirkščiai – daugeliu atvejų jis pasiteisina ir yra visiškai pagrįstas bei lemia teisingo
sprendimo priėmimą. Tačiau yra tam tikra dalis bylų, kuriose neįvertinus tam tikro naujo
aspekto sprendimas nebebus geras. Štai čia tas, kaip atsvara veikiantis, pirmą kartą su tokia
byla susiduriančio tarėjo „šviežias požiūris“ ir yra naudingas.
Kita vertus, reikia suprasti ir tai, jog socialiniam elitui priklausantys (dažnu atveju iš
šio sluoksnio ir atėję) teisėjai turi savitą vertybių sistemą ir kitų visuomenės grupių gyvenimą
pažįsta labai menkai bei paviršutiniškai. Tai iš esmės būdinga ir kitiems teisininkams
(populiariojoje šiuolaikinėje tautosakoje bei žiniasklaidoje netgi neapykanta alsuojantys
įvardijimai „teisėjų klanas“ ir „teisininkų klanas“ vartojami bemaž kaip sinonimai). O siekiant
suprasti teisiamo asmens elgesio motyvus ir galimą vienos ar kitos bausmės poveikį jam, taip
pat civilinio ginčo šalių tikruosius poreikius ir motyvus, reikia nusimanyti apie būtent tos
socialinės grupės ir terpės, kurioje jie gyvena, dirba bei siekia sėkmės ir pripažinimo,
ypatumus. Pakankamai proporcingo demografinio atstovavimo atveju tarėjai tokią visą
visuomenę labiau apimančią perspektyvą gali pasiūlyti370.
Teorinio ir empirinio pobūdžio tyrimų autoriai nurodo, kad sprendimų priėmime
dalyvaujantys piliečiai išplėtoja savą bylos naratyvą arba istoriją371. Remdamiesi savo
pasaulio pažinimu, ankstesne patirtimi, įsitikinimais, išankstinėmis nuostatomis, iš procese
pateiktų įrodymų jie sukuria nuoseklią istoriją apie tai, kas įvyko, o pasibaigus bylos
nagrinėjimui, remdamiesi šiuo naratyvu, priima sprendimą (kaltas, nekaltas ir kt.). Kadangi
kurdami bylos naratyvą piliečiai remiasi savo patirtimi ir įsitikinimais, jis tampa instrumentu
tam tikros visuomenės grupės standartus ir lūkesčius atspindėti priimame sprendime372.
Tačiau sprendimų priėmimas mažose grupėse (mišrios tarėjų ir teisėjų kolegijos
dažniausiai nebūna itin gausios, paprastai jas sudaro trys asmenys) susijęs su potencialia
rizika, kad įvairovė bus pernelyg maža, o spaudimas pasiekti konsensusą – pernelyg didelis373.
Skirtingumas ir nepriklausomumas čia vaidina ypač svarbų vaidmenį, nes geriausi
kolektyviniai sprendimai yra nesutarimo ir varžymosi, o ne konsensuso ir kompromiso
rezultatas374.
Kad ir kaip neįtikėtinai skambėtų, protiniai gabumai savaime anaiptol nereiškia
kitokio požiūrio į problemą, naujos perspektyvos375. Į grupę surinkę vien sumanius žmones,
sukuriame situaciją, kai vienas jos narys panašus į kitą. Grupės, kurių nariai pernelyg panašūs,
nustoja priimti naują informaciją ir mokytis iš gaunamos; palaipsniui jie ima vis mažiau gebėti
Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 335.
369 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 39.
370 Ibid.
371 Hastie R. What‘s the Story? Explanations and Narratives in Civil Jury Decisions // Brian H. Bornstein,
Richard L. Wiener, Robert F. Schopp, Steven L. Willborn (Editors). Civil Juries and Civil Justice: Psychological and
Legal Perspectives. Springer, 2008, p. 23–34.
372 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 46–47.
373 Surowiecki J. The Wisdom of Crowds. Anchor Books, 2005, p. 9, 180.
374 Žinoma, kai sprendimo vykdymas priklauso nuo daugelio subjektų, siekiant efektyvaus jo įgyvendinimo
konsensusas gali būti svarbiau nei geriausias sprendimas: geriau prastas, bet vykdomas, nei techniškai tobulas,
bet toli gražu ne visiems priimtinas. Tačiau ši išlyga tinka įstatymams, bet ne teismų sprendimams priimti.
375 Ibid., p. 30.
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vertinti alternatyvas; ir tokiose grupėse itin tikėtinas spaudimas elgtis konformistiškai376.
Todėl gerai veikiančios visuomenės imasi priemonių riboti konformizmą ir skatinti nuomonių
įvairovę (juk dėl konformistiško elgesio visuomenė netenka jai svarbios informacijos) 377.
Konfrontavimas su skirtingais požiūriais verčia daugumą rimčiau pervertinti savo poziciją.
Tad net vienintelė kitokia nuomonė visą grupę gali paversti išmintingesne378.
Svarbų vaidmenį rezultatui daro ne tik grupės dydis ir jos narių skirtingumas bei
nepriklausomumas, bet netgi tai, kokia eilės tvarka žmonės kalba. Eiliškumas turi milžinišką
poveikį diskusijos eigai: jos pradžioje pateikti komentarai daro gerokai didesnę įtaką nei
vėliau pateikiamos pastabos; jie nubrėžia savotiškas ribas, kuriose vyksta diskusija. (Tai ypač
ryšku, kai pirmas kalba didesnį autoritetą turintis asmuo.) Kai šios ribos nustatytos, kitokią
nuomonę turinčiam dalyviui gerokai sunkiau pateikti prieštaraujančius teiginius379. Dėl šios
priežasties kai kuriose šalyse detaliai apibrėžiamos diskusijų ir balsavimo procedūros380.
Taigi iš visuomenės (bendruomenės) pritraukti įvairiausioms socialinėms grupėms
atstovaujantys žmonės į teismo vertinimą atneša požiūrių įvairovę, o per tai ir įvairiapusiškiau
įvertintus, tad potencialiai teisingesnius ir veiksmingesnius sprendimus. Bet tam reikia specialiai
nukreipti tarėjų parinkimą, kad jie reprezentuotų ne vien socialiniu požiūriu aukštesnį statusą
užimančius, o įvairius socialinius sluoksnius ir užtikrintų tikrą įvairovę.

„Gyvosios“ teisės ir formaliosios teisės suartinimas
Iš visuomenės (bendruomenės) pritraukti žmonės į teisinį vertinimą atneša bendruomenėje
vyraujantį supratimą (socialines normas), „gyvąją“ teisę. Taip užtikrinama, kad sprendimas
subalansuojamas su bendru teisingumo pajautimu (tad byloje dalyvaujantys asmenys –
teisiamieji, nukentėjusieji, ieškovai, atsakovai etc. – ir jų artimieji turi nepalyginamai mažiau
prielaidų jaustis patyrę neteisingumą), jo vykdymas palengvėja, o visuomenės pasitikėjimas
teismu ir teisine sistema – išauga (juk priimamas plačiajai visuomenei suprantamas ir jos
palaikomas sprendimas).
Visuomenės jaučiamą teisinės politikos korekcijos poreikį galima iliustruoti Japonijos
pavyzdžiu. Šioje šalyje įvedus tarėjų teismą, pirmųjų jo metų darbo rezultatai (institutas
veikia nuo 2009 m., tad buvo nesunku palyginti ankstesnę teismų praktiką ir praktiką į bylų
nagrinėjimą įtraukus tarėjus) rodo, kad asmenų, teisiamų už tai, jog būdami itin pavargę ir
išsekinti nužudė sergančius savo šeimos narius ar giminaičius, nužudymų bylose gerokai

Ibid.
Sunstein C. Why Societies Need Dissent (Oliver Wendell Holmes Lectures). Harvard University Press, 2005,
p. 210, 212.
378 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 27.
379 Ibid., p. 28–29; Surowiecki J. The Wisdom of Crowds. Anchor Books, 2005, p. 9, 186.
380 Pavyzdžiui, Belgijoje kartu su profesionaliais teisėjais sprendžiant bausmės klausimus kolegijos nariai
balsuoja pagal nustatytą eilę: pirmasis – jauniausias prisiekusysis, o paskutinis – pirmininkas. Analogiška tvarka
taikoma Vokietijoje, Italijoje ir kai kuriose kitose šalyse. Žr.: Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation
in European Criminal Justice Systems. Ashgate Publishing, 2009, p. 34, 38, 53.
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padaugėjo nuosprendžių vykdymo atidėjimo atvejų. O už išžaginimus ir kitus nusikaltimus
seksualinio apsisprendimo laisvei imta bausti griežčiau381.
Visuomenėje vyraujančių vertybių ir sampratų atnešimas į teismą bene labiausiai
vertinamas bendrosios teisės tradicijos šalyse, kuriose neprofesionalių piliečių dalyvavimas
vykdant teismo funkcijas yra sena ir plačiai paplitusi tradicija. Bendrą piliečių įtraukimo
logiką labai išraiškingai apibūdina Jungtinės Karalystės Parlamentui Vyriausybės pateikto
1975 m. (Škotijos) Apygardos teismų akto aiškinamasis raštas (angl. White Paper), kuriame,
be kita ko, sakoma: „Neprofesionalus teisėjas atneša į teismą praktinį kasdienį pažinimą,
susijusį su bendruomenės, kuriai priklauso prieš teismą stojantis asmuo, gyvenimo būdu ir
socialinėmis sąlygomis; ir kai reikia priimti sprendimą dėl tinkamiausio būdo elgtis su
pažeidėju, toks pažinimas yra ne mažiau vertingas nei profesionalaus teisėjo turimos teisinės
žinios.“382
Tiesa, kaip jau buvo minėta, visuomenėje vyraujančios teisingumo sampratos,
„gyvosios“ teisės, atnešimas į teismą reikšmingu tarėjų instituto įdiegimo pranašumu atrodo
20 proc. IV skyriuje aptariamo tyrimo respondentų. O skirtumai tarp skirtingų teisinių
profesijų čia nemenki: kaip rimtą pranašumą tai vertina vos 16 proc. teisėjų, bet net 27 proc.
advokatų (galbūt tai reiškia, kad šiems procese dalyvaujantiems, tiek teisės normas, tiek ir
faktines bylos aplinkybes puikiai žinantiems profesionaliems teisininkams vien formaliais
kriterijais grindžiami teismų sprendimai toli gražu ne visuomet atrodo teisingi?). O štai
atsakydami į susijusį klausimą „ar tarėjų įtraukimas į teismų darbą turėtų įtakos visuomenės
pasitikėjimui teisingumo vykdymo (priimamų sprendimų) kokybe („gyvosios“ teisės atnešimo
į teismą ir formalaus teisingumo pakeitimo visuomenėje vyraujančia teisingumo samprata
aspektu)“ net 44 proc. respondentų nurodė manantys, kad tai padidintų visuomenės
pasitikėjimą sprendimų kokybe.
Taigi net teisinių profesijų atstovų vertinimu, konfliktas tarp formaliosios teisės ir
„gyvosios“ teisės egzistuoja ir tarėjai galėtų prisidėti jį sprendžiant. Žinoma, jei laikomasi
pozicijos, kad Seimas (Seimo nariai) geriau nei kiti bendrapiliečiai išmano, pagal kokias
taisykles visuomenė turi gyventi, ir turi moralinę teisę šį savo supratimą primesti –
aptariamasis argumentas bevertis.

Daugiau demokratijos
Teismas – mažiausiai demokratiška valdžia. Ir taip yra ne vien Lietuvoje. Galima paminėti, kad
tarp argumentų, siejamų su tarėjų instituto įvedimo Japonijoje pateisinimu, nurodoma tai, jog
G-8 valstybių klube ji vienintelė nenumatė bent kiek veiksmingesnio visuomenės dalyvavimo
teismams priimant sprendimus383, ir tai šiai šaliai kūrė tam tikrą spaudimą (ypač po to, kai
Japonijos politikoje baigėsi vienos politinės partijos dominavimo era).
Fukurai H., Chan K. W., Miyazawa S. The Resurgence of Lay Adjudicatory Systems in East Asia // Asian-Pacific Law & Policy
Journal, 2010, vol. 12, iss. 1, p. ix; Hirayama M. Lay Judge Decisions in Sex Crime Cases: The Most Controversial Area of
Saiban-in Trials // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 129
382 Findlay J. All Manner of People: The History of the Justices of the Peace in Scotland. The Saltire Society, 2000, p. 125–126.
383 Wilson M. J. Japan‘s Lay Judge System: Expectations, Accomplishments, Shortfalls, and Possible Expansion, p. 3. Prieiga per
internetą:
<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2443208_code1334414.pdf?abstractid=2443208&mirid=1&type=2>.
381
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Tarėjų institutas – tai būdas piliečiams įgyvendinti demokratinę teisę tiesiogiai
dalyvauti valdant savo šalį384. Kalbant apie Lietuvą – įgyvendinant kitų valdžios šakų funkcijas
Lietuvos piliečiai dalyvauti gali, o teismo darbe – ne. Jei vertintume istorinę perspektyvą,
pamatytume, kad iki viduramžių piliečiai teismų darbe aktyviai dalyvavo ne tik
demokratinėse santvarkose (pavyzdžiui, Atėnuose ir kitose senovės Graikijos demokratijose
burtų keliu parinkti piliečiai dalyvaudavo kolegijose, sprendžiančiose įvairias bylas)385, bet ir
feodalinėse visuomenėse, o ši galimybė ėmė aktyviai nykti įsigalint profesionaliems
teisininkams386 (kurie, beje, atsirado tik kartu su universitetais).
Šios transformacijos pateisinimas paprastai siejamas su perėjimu nuo bendruomenių
nariams gerai žinomos paprotinės teisės prie romėnų teisės recepcijos. Ir šis pateisinimas
suprantamas bei tam tikra prasme paaiškina bei pagrindžia įvykusius pokyčius. Tačiau
nevisiškai. Reikalas tas, kad tokia logika turėtų būti nuosekli. Vadinasi, įstatymų leidžiamoji
institucija taip pat turėtų būti sudaryta ne iš politinės bendruomenės atstovų, o specialistų
(juk būtent nacionaliniai parlamentai kuria itin sudėtingus įstatymus, kuriems netgi
interpretuoti ir taikyti, pasirodo, reikia ypatingo specializuoto išmanymo). Visgi taip nėra
(nors neabejotinai atsirastų tokią idėją sveikinančių elitaristų). Tad jei įstatymus kurti gali bet
kuris bendruomenės narių mandatą gavęs pilietis, kodėl to paties daryti negalima vykdant
teisingumą? Trumpiau tariant, nenuoseklu ir tiek.
Negana to, įstatymų leidžiamojoje institucijoje paprastai dirba ne tik specialaus
išsilavinimo neturintys žmonės, bet ir šalia parlamentų dažnai paliekamos galimybės
piliečiams tiesiogiai priimti ar bent inicijuoti įstatymus. Lietuvoje įstatymų projektus inicijuoti
nespecialistai Seime gali naudodamiesi net dviem instrumentais: įstatymų leidybos
iniciatyvos teise ir peticijos teise. Vyriausybės nutarimus inicijuoti taip pat galima per
peticijos teisę. Sudarytos sąlygos (suteiktos procedūrinės teisės) ir aktyviai dalyvauti įstatymų
bei įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų leidyboje. Galiausiai įstatymai gali būti (o kai kuriose
kitose šalyse ne tik gali, bet ir yra) priimami referendumu. Tačiau teisingumo vykdyme
piliečiai dalyvauti negali. Kodėl? Jei tai būtų nebūdinga Vakarų demokratijos sampratai –
galėtume susitaikyti ir tiek. Nurašytume „nepažintiems Vakarų demokratijos dėsningumams“.
Tačiau situacija kardinaliai priešinga – visa demokratijos bastionais laikoma Vakarų Europa ir
Šiaurės Amerika piliečius įtraukia į teisingumo vykdymo veiklą.
Lietuvoje teismas yra turbūt mažiausiai demokratiška valdžia ne tik lyginant su
kitomis valstybės valdžiomis, bet ir Vakarų demokratijos kontekste. Šios valdžios
nedemokratiškumą Lietuvoje liudija keli esminiai aspektai: ji formuojama išimtinai profesiniu
pagrindu387; ji pagrįsta profesine savivalda (niekas negali tapti teisėju ar būti atleistas be
Teisėjų tarybos – sutikimo (patarimo)388; ji niekam neatsakinga (kai tai susiję su teisingumo
vykdymu); ji niekam neatskaitinga (kai tai susiję su teisingumo vykdymu); ji nėra efektyviai
kontroliuojama kitų valdžių, nes yra labiau nepriklausoma nei bet kuri kita valdžia (praktiški
Hans V. P. Citizens as Legal Decision Makers: An International Perspective // Cornell International Law
Journal, 2007, vol. 40, p. 306.
385 Dawson J. P. The History of Lay Judges. Harvard University Press, 1960, p. 10–14.
386 Ibid., p. 60–68, 94–108, 116–135.
387 Nors teismų įstatyme ši taisyklė buvo visuomet, kitu – konstituciniu – aspektu tai ganėtinai keistas mūsų
Konstitucinio Teismo „išradimas“: nepaisant to, kad galiojanti Konstitucija apie teisinio išsilavinimo reikalavimą
ordinarinių teismų teisėjams niekur nė neužsimena, Konstitucinis Teismas nuo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo
priėmimo tai kuo drąsiausiai ir nuosekliausiai vadina ne bet kokiu, o skiriamuoju teisminės valdžios bruožu
(beje, būtent Konstitucinio Teismo teisėjams, vieninteliams, Konstitucija šį reikalavimą ir įtvirtina).
388 Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 14–17 punktai.
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net įstatymų gali neklausyti arba juos interpretuoti iš esmės taip, kaip nori, o bene vienintelė
kitų valdžių turima kontrolės priemonė – paskyrimas į pareigas – reikšminga tik pirminei
atrankai, o ne paskesnei veiklos kontrolei). Savaime nė vienas iš aspektų nėra blogas ar
visiškai nepriimtinas. Kai kurie netgi labai reikalingi demokratinėje santvarkoje ir teisinėje
valstybėje. Tačiau jų rinkinys duoda itin stiprų nedemokratinį efektą. Lietuvoje patiriant
spaudimą į teismų sistemą įdiegti daugiau demokratiją užtikrinančių mechanizmų, Vakarų
teisės tradicijoje plačiai paplitęs tarėjų institutas daugeliui turėtų atrodyti priimtinesnė
alternatyva nei, pavyzdžiui, teisėjų rinkimai (juk atmetus kai kurioms šalims būdingus
istorinius sentimentus, pastarasis instrumentas dažniausiai vilioja naivuolius, ochlokratus
arba įtakos teismams siekiančias dideles advoktų kontoras)389.
Apskritai, kalbant apie demokratiją, reikia pasakyti, kad vertinant piliečių ir valdžios
santykį ją apibūdina du esminiai elementai: pirma, piliečiai legitimuoja valdžią (daugiausia
per demokratinių periodiškų rinkimų procesą) ir, antra, piliečiai ją kontroliuoja (taip pat per
rinkimus ir įvairiomis kitomis formomis, pavyzdžiui, galimybe apskųsti valdžios institucijų
veiksmus, neveikimą ar sprendimus teismui). Įstatymų leidžiamosios valdžios atveju tai
aiškiai matoma žiūrint į periodinių rinkimų institutą. Vykdomosios valdžios atveju sąsaja
mišri: ir tiesiogiai – per tiesioginių rinkimų institutą (Respublikos Prezidento), ir netiesiogiai
– per periodiniuose rinkimuose tautos įgaliojimus gaunančių Respublikos Prezidento bei
Seimo atsakomybę už tinkamos Vyriausybės suformavimą ir jos veiklos parlamentinę
kontrolę.
Tačiau, kaip minėta, teisminė valdžia piliečių (Tautos) tiesiogiai nelegitimuojama, taip
pat po paskyrimo į pareigas nekontroliuojama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai (nes siekiant
apsaugoti nuo nederamos įtakos ir autoritarinių tendencijų kitos valdžios šakos teisingumo
vykdymo srityje pagrįstai atribotos nuo teisminės valdžios kontrolės). Tačiau demokratinės
kontrolės principo paneigimas taip pat pavojingas: demokratijoje piliečiai (dauguma) privalo
turėti instrumentus daryti įtaką, pavyzdžiui, bausmių skyrimo praktikai. Kitaip valdžia gali
tapti nevaldoma grėsme žmogaus teisėms. Tyrinėtojai nurodo, kad netgi vienu
kontroversiškiausių – Didžiosios prancūzų revoliucijos – laikotarpiu piliečiai anuliuodavo
daugumą politinių kaltinimų ir nutraukdavo tokius persekiojimus390. Šiuo požiūriu
prisiekusieji (kaip ir kitokios be valdžios institucijų atrankos formuojamos neprofesionalių
piliečių kolegijos) laikytini ne tik demokratinės kontrolės, bet ir politinio reguliavimo
institucija.
Tiesa, reikia pasakyti, kad teismo procese dalyvaujantys piliečiai ne visuomet buvo
tokioje palankioje situacijoje kaip šiuo metu (tai, matyt, didesnio lygio demokratijos
pasekmė). Antai nepaisant akivaizdžių kontrolės elementų, netgi Anglijos bendrosios teisės
teismai neleisdavo prisiekusiųjų kolegijoms žinotis kaip tinkamoms. Tiesą sakant, iki pat
1670 m. Bushell bylos391 teisėjai galėjo skirti baudas prisiekusiųjų kolegijoms,
pateikdavusioms, jų manymu, byloje esantiems įrodymams prieštaraujančius verdiktus (ir
Tarp kitko, neseniai senatorius Tedas Cruzas, vienas pretendentų į Respublikonų partijos nominantus JAV
Prezidento rinkimuose, pareiškė siūlantis Konstitucijos pataisą, reikalaujančią, kad po tam tikro tarnybos
laikotarpio Aukščiausiojo Teismo teisėjai turėtų pereiti savotišką perrinkimo procedūrą. Plačiau žr.: Cruz T.
Constitutional Remedies to a Lawless Supreme Court // National Review, June 26, 2015. Prieiga per internetą:
<http://www.nationalreview.com/article/420409/ted-cruz-supreme-court-constitutional-amendment >.
390 Rosanvallon P. La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance. Paris, Seuil, 2006.
391 Case of the Imprisonment of Edward Bushell for alleged Misconduct as a Juryman: 22 Charles II. A. D. 1670.
Vaughan's Reports, 135. Prieiga per internetą: <http://www.constitution.org/trials/bushell/bushell.htm>.
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netgi apriboti žiuri narių laisvę bei juos įkalinti, kol nebus pateiktas teisėjui priimtinas
verdiktas!), ką jau kalbėti apie bandymus įsiūlyti sprendimą arba teisėjų galią atmesti
verdiktą ir reikalauti persvarstymo392.
Galima pastebėti ir bendrą dėsningumą, aiškiai rodantį ryšį tarp demokratijos ir be
specialios atrankos pritraukiamų piliečių dalyvavimo vykdant teisingumą (pirmiausia
prisiekusiųjų, bet taip pat ir visos piliečių bendruomenės ar tam tikrų piliečių grupių
demokratiškai išrinktų arba iš bendro rinkėjų sąrašo atsitiktine tvarka kviečiamų tarėjų).
Tikrai nėra pagrindo teigti, jog toks piliečių dalyvavimas yra būtina ar savaime pakankama
demokratinio valdymo sąlyga. Tačiau akivaizdu, kad jis nesuderinamas su autoritariniu režimu.
Šio dėsningumo paaiškinimas gana paprastas: autoritarinė valdžia praranda savo
veiksmingumą, jei negali kontroliuoti teismų. Tad kol tarėjų paskyrimo paradui vadovauja
(nebūtinai tiesiogiai, gali per savo satelitines quasi nevyriausybines struktūras) valdžios
institucijos, grėsmes galima sukontroliuoti ir sukurti režimui lojalių tarėjų kontingentą,
užtikrinantį „reikiamus“ teismo sprendimus (mes tai patyrėme sovietinių tarėjų atveju). O štai
visuotiniai demokratiniai rinkimai arba atsitiktinė piliečių atranka neišvengiamai atima
kontrolės galimybes. Šiame kontekste galima nesunkiai identifikuoti ir pavyzdžių, kai tokios
autoritarizmo atsikračiusios valstybės kaip Rusija, Ispanija ar Pietų Afrikos Respublika į
teisingumo vykdymo sistemą įtraukė atsitiktinai parenkamus piliečius. O štai ir papildomas
įrodymas: vos Rusijoje sustiprėjus autoritarinėms tendencijoms, prisiekusiųjų institutas ten
buvo panaikintas. Ir kaipgi kitaip, juk baudžiamasis persekiojimas nuo senų laikų yra vienas
efektyviausių tokio tipo režimų įrankių. Be jo režimas – kaip be rankų393.
Kaip jau minėta, dar Alexis de Tocqueville’is tvirtino, kad pats piliečių dalyvavimas
didina jų pilietiškumą ir taip skatina demokratijos plėtrą ir brandą. Šią teorinę prielaidą po
daugelio metų patvirtino ir empiriniai tyrimai. Antai JAV atliktų (nevienkartinių!) tyrimų
rezultatai rodo, kad tarp anksčiau retai rinkimuose dalyvavusių piliečių, pabuvusių
prisiekusiųjų vaidmenyje, statistiškai reikšmingai išauga politinis aktyvumas įgyvendinant
aktyviąją rinkimų teisę394.
Šiuolaikinių socialinių mokslų kontekste piliečių dalyvavimas teismo darbe
analizuojamas ir per svarstymų demokratijos395 prizmę. Teoretikai tvirtina, kad ši
demokratijos forma teikia daugiau naudos nei kitos valdymo formos; kadangi ji skatina
piliečius teikti ir ginti savo nuomonę, skatina labiau informuotos piliečių bendruomenės
formavimąsi. Į tokius svarstymus įsitraukę piliečiai linkę būti labiau veiksmingi politiškai ir
labiau aktyvūs pilietiniame gyvenime. Be to, svarstymai padeda pasiekti bendro supratimo ir
tolerancijos bei suteikia didesnę tikro konsensuso tarp piliečių tikimybę396, o nesutarimų
keliantys aspektai geriau apmąstyti ir lydimi menkesniu opozicijoje likusiųjų

Langbein J. H. The Origins of Adversary Criminal Trial. OUP, 2005, p. 321–324.
Lempert R. O. The Internationalization of Lay Legal Decision-Making: Jury resurgence and Jury Research //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 480; Thaman S. C. The Nullification of the Russian Jury:
Lessons for Jury-Inspired Reform in Eurasia and beyond // Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40,
iss. 2.
394 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 52.
395 Angl. deliberative democracy.
396 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 23.
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demonizavimu397. Žinoma, visa tai vyksta su sąlyga, kad visuomenei būdingas galios ir išteklių
disbalansas neatkartojamas priimant sprendimus teismo kolegijose398.

Papildoma apsauga nuo teismo piktnaudžiavimų
Teisingumą vykdančių profesionalių teisėjų kontrolė – klasikinė visuomenės atstovų
dalyvavimo teismams priimant sprendimus funkcija. Tai ryškiai matyti tokiuose
dokumentuose kaip Anglijos Magna Carta ir JAV Konstitucija: šiuose dokumentuose iš lygių
piliečių sudarytas prisiekusiųjų teismas pirmiausia skirtas saugoti asmenis nuo valdžios ir jos
paskirtų teisėjų savivalės.
Nesigilinant į konkrečių bylų specifiką ir nevertinant klausimo, ar jose politikų buvo
daromas poveikis teismui, pakanka priminti tokias Lietuvoje vykusias ir tebevykstančias bylas
kaip Darbo partijos byla, buvusių Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovų atleidimo iš
tarnybos bylos, taip pat ir buvę bei ateityje praktiškai neišvengiamos atleistų teisėjų bylos
prieš Respublikos Prezidentą. Visais šiais atvejais, nesvarbu, ar realiai daromas koks nors
poveikis teismui, abejonėms jo nepriklausomumu paliekama plati erdvė: juk natūralu, kad
dauguma teisėjų nori daryti karjerą tiek kildami instanciniais laiptais, tiek užimdami
administracines pareigas teismuose. Vadinasi, jie tampa potencialiai priklausomi nuo
valstybės vadovo, jo patarėjų, Seime frakcijas turinčių politinių partijų šulų. Galima beveik
neabejoti, kad administraciniams teismams Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų
byloje priėmus kitokį (jiems nepalankų) sprendimą, kalbų apie Respublikos Prezidentės
poveikį būtų daug ir jas paneigti galimybės iš esmės nebūtų. Tarėjai, kurių karjera nuo
valstybės vadovo paprastai nepriklauso, ir praktiškai, ir įvaizdžio aspektu šią problemą
padėtų veiksmingai spręsti.
Tiek viešojoje opinijoje399, tiek ir specializuotų tyrimų ataskaitose400 neretai
nurodoma, kad tarėjai padės apsisaugoti nuo korupcijos, suveiks kaip tam tikras stabdys,
padidins korupcinės veikos atskleidimo tikimybę, nes pats korumpuotos institucijos įvaizdis
teismui yra vienas pagrindinių nepasitikėjimą skatinančių faktorių. Tą labai aiškiai liudija ir
visuomenės apklausų rezultatai: vieno visuomenės nuomonių tyrimo duomenimis, 45 proc. iš
teismais nepasitikinčių respondentų nurodo, kad jų nepasitikėjimą lemia įsitikinimas apie
korupciją teismuose, o 39 proc. nepasitiki, nes apskritai abejoja teismų priimamais
sprendimais; bet neigiama asmenine patirtimi nepasitikėjimą teismais motyvuoja vos 3 proc.
respondentų401.
Tačiau korupcijos ir tarėjų instituto ryšys nėra kelias su viena eismo kryptimi. Yra ir
priešingas aspektas: nei prestižiniu socialiniu statusu, nei pastoviu vidutinį darbo užmokestį
Platesnis šių pranašumų apibūdinimas ir nuorodos į juos pagrindžiančius tyrimus pateikiama:
Corey Z. & Hans V. P. Japan's New Lay Judge System: Deliberative Democracy in Action? // Asian-Pacific Law &
Policy Journal, 2010, vol. 12, No. 1, p. 77 (ir toliau).
398 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 23.
399 Žr. III dalį apie tarėjų įvaizdį internetinėje žiniasklaidoje.
400 Žr., pvz., Transparency International. Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems.
Cambridge University Press, 2007, p. 22.
401 Vileikienė E. Lietuvos gyventojų požiūris į teismus. Nacionalinė teismų administracija, 2014 m. sausio 31 d.,
p. 6. Prieiga per internetą: <http://old.teismai.lt/dokumentai/gyventoju%20apklausa%20(teismai)%202013.pdf>.
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viršijančiu atlyginimu, nei valstybine pensija nerizikuojantis tarėjas turi nepalyginamai
mažiau stabdžių korupcinei veiklai. Ypač jei jis šią funkciją vykdo nebe pirmą sykį (kai viskas
nauja ir skatina didesnį ar mažesnį nerimą). Kaip teisingai dėmesį atkreipė Egidijus Kūris –
žiūrint į visuomenės nuotaikas, atspindimas Lietuvos korupcijos žemėlapiuose, tikimybė rasti
prieš korupciją nusiteikusius tarėjus gana menka402.
Tarėjai taip pat potencialiai padeda užtikrinti ir deramą procedūrinio teisingumo lygį.
Tarkim, posėdžiui pirmininkaujantis teisėjas gali skubėti (tegu dėl suprantamos priežasties –
didelio darbo krūvio) ir nesuteikti šaliai galimybės arba efektyviai ją paskatinti apriboti
galimybę deramai pristatyti savo bylą bei argumentus teismo posėdyje. Šalių argumentai gali
būti nepakankamai įvertinti svarstymų metu (nors tai, kad ne kiekvienas šalių pateiktas
įrodymas ir argumentas išsamiai aptariamas teismo sprendime – apskritai yra įprastas ir
vargu ar įmanomas išvengti dalykas). Toks su visuomenėje vyraujančiais sąžiningo bylos
aplinkybių įvertinimo standartais nesuderinamas elgesys įprastai turėtų sukelti natūralų
tarėjų nepasitenkinimą, nusivylimą teismo darbu ir kritiką403. Grindžiant atliktais tyrimais
nurodoma, kad teisiamieji baudžiamosiose bylose gali turėti naudos iš šio tarėjų polinkio
užtikrinti sąžiningą bylos išnagrinėjimą404. Kita vertus, jei tarėjui dalyvavimas teismo darbe
tampa rutina arba jis pats šiam darbui yra pritraukiamas prieš savo valią, tokios funkcijos
atlikimo galima tikėtis tik menka apimtimi arba ir visai neverta. Profesionalus teisėjas (kol
bylas sprendžia be visuomenės atstovų) turi bent aiškią atsakomybę už neteisingą sprendimą
ir esant didelei panaikintų sprendimų daliai jaučia grėsmę prarasti ne tik profesinę kolegų
pagarbą, bet netgi ir darbą (kartu su pastoviomis už jį gaunamomis pajamomis) už teisėjo
vardo pažeminimą ar bent palaidoti savo karjeros perspektyvas.
Siejant su šviečiamuoju tarėjų dalyvavimo poveikiu, verta paminėti, jog galimybė
išreikšti tam tikrą požiūrį ar nuomonę yra esminis elementas skatinant procedūrinio
teisingumo pojūtį. Procedūrinio teisingumo tyrimai rodo, kad žmonės labai vertina jau pačią
galimybę būti atidžiai išklausyti, net jei tai nepadaro įtakos galutiniam sprendimui 405. Negana
to, tvirtinama (tai nustatyta tyrimais), kad teisinėje procedūroje dalyvaujantys subjektai
galimybę kontroliuoti procesą apskritai vertina netgi labiau nei galimybę kontroliuoti
sprendimą406. Tiesą sakant, jau vien tarėjų dalyvavimo faktas verčia profesionalius teisėjus
eksplicitiškai argumentuoti savo sprendimus, o esant klausimų ar prieštaravimų iš kitų
kolegijos narių – dalyvauti platesnėje diskusijoje407.
Samoškaitė E. E. Kūris suabejojo visuomenės įtraukimu į teismus, kai 4/5 žmonių nesibodi korupcija.
www.delfi.lt, 2012-02-09. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekuris-suabejojovisuomenes-itraukimu-i-teismus-kai-45-zmoniu-nesibodi-korupcija.d?id=55308111>; Balsytė L. Egidijus Kūris: ar
lietuviai pasiruošę padėti teismams? www.15min.lt, 2012-02-10. Prieiga per internetą:
<http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/egidijus-kuris-ar-lietuviai-pasiruose-padeti-teismams-56195246>.
403 Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 341.
404 Machura S. Fairness und Legitimitat. Nomos, 2001 (cituojama pagal: Machura S. Lay Assesors in German
Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and Deliberation Activity // Journal of Empirical
Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 341).
405 Corey Z. & Hans V. P. Japan's New Lay Judge System: Deliberative Democracy in Action? // Asian-Pacific Law &
Policy Journal, 2010, vol. 12, No. 1, p. 78. Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European
Criminal Justice Systems. Ashgate Publishing, 2009, p. 13–14.
406 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 14.
407 Corey Z. & Hans V. P. Japan's New Lay Judge System: Deliberative Democracy in Action? // Asian-Pacific Law &
Policy Journal, 2010, vol. 12, No. 1, p. 87.
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Apskritai, vertinant teismo proceso dalyvių procedūrinio teisingumo suvokimą 408 bei
su procedūriniu teisingumu susijusį tarėjų indėlį į sprendimų priėmimo procesą, svarbūs
mažiausiai du dalykai: pirma, kaip teismo kolegijos nariai elgiasi su proceso dalyviais, antra,
kaip teisėjai elgiasi su tarėjais (ar jų neignoruoja, ar nespaudžia, ar parodo, kad jų nuomonė
svarbi, ir taip sukuria atviro bei teisingo teismo įvaizdį, kurį tarėjai vėliau gali skleisti
visuomenėje). Tikėtina, kad tarėjų dalyvavimas (ypač jei nėra nuolatinių teisėjų, su kuriais jie
dirba toje pačioje kolegijoje) pats savaime yra ne tik prielaida aiškesniam teismo sprendimo
pateikimui, bet ir natūralus nederamą profesionalių teisėjų elgesį (nepagarbą, valdžios
demonstravimą, blogą nuotaiką išreiškiantį elgesį etc.) stabdantis faktorius. Tokiu atveju
veikia išorinės kontrolės faktorius ir teisėjas tiesiog privengia, susituri. (Netgi jei atitinkamas
elgesys yra nuovargio ar asmeninių problemų išraiška.)
Minėta, kad tarėjų dalyvavimas didina demokratinio režimo apsaugos lygį ir yra
rimtas kliuvinys autoritariniams režimams. Kalbant apie konkrečius įrodymus, kaip piliečių
dalyvavimu užtikrinama apsauga nuo piktnaudžiavimo teisminės valdžios galiomis, dėmesį
galime atkreipti į statistinius duomenis, kurie atskleidžia žymią visuomenės dalyvavimo įtaką
Rusijoje vykusių baudžiamųjų procesų rezultatams. Antai 2005 m., remiantis Rusijos
Aukščiausiojo Teismo duomenimis, 18 proc. prisiekusiųjų teismo teisiamų asmenų buvo
išteisinti, o štai iš profesionalių teisėjų sudaryti teismai išteisino tik 3,6 proc. teisiamųjų.
Nurodoma, kad ankstesniais metais šis skirtumas buvo netgi dar didesnis409. Itin didelis –
penkis kartus aukštesnis – išteisinimo prisiekusiųjų teisme procentas Rusijoje kai kurių
autorių aiškinamas tuo, kad didžioji dalis kaltinimų iš esmės pagrįsti prievarta išgautais
kaltinamųjų prisipažinimais, o vertindamas prisipažinimų patikimumą ir teisinį tikrumą,
prisiekusiųjų teismas kėlė gerokai aukštesnius standartus nei profesionalūs teisėjai410. (Šiame
kontekste dėmesio verti ir to meto nacionaliniai Rusijos visuomenės nuomonių tyrimai šiuo
klausimu: 2006 m. duomenimis, 44 proc. respondentų teigė, kad skatintų savo draugus ir
giminaičius baudžiamosiose bylose rinktis prisiekusiųjų teismą ir tik 26 proc. skatintų rinktis
profesionalius teisėjus411.) Tiesa, tokius išteisinimo skirtumus siūlytume aiškinti platesniame
kontekste412.

Teisėjų „skydas“ ir papildomas jų nepriklausomumo
garantas
Tarėjai gali būti naudingi ne tik bylos šalims ar visiems krašto gyventojams. Jie ir teisėjus bei
teismą gali apsaugoti nuo politikų ar bylos aplinkybių nežinančios visuomenės bei
žiniasklaidos (taip pat tam tikrų interesų turinčių socialinių grupių bei jų interesais veikiančių
Plačiau žr., pvz., Valickas et al. Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei
institucijomis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 12–14, 17–19, 164–171.
409 Trochev A. Fabricated Evidence and Fair Jury Trials // Russian Analytical Digest, 2006/02, p. 7. Prieiga per
internetą: <http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-2-7-9.pdf>.
410 Ibid., p. 9.
411 Abdullaev N. A Jury Is a Better Bet Than a Judge // The Moscow Times, 2006 m. birželio 1 d. Prieiga per
internetą: <http://www.themoscowtimes.com/news/article/a-jury-is-a-better-bet-than-a-judge/204675.html>.
412 Žr. kitos dalies skyrių apie tarėjų poveikį baudžiamosios politikos griežtėjimui (ypač 484–486 išnašas ir su
jomis susijusį tekstą).
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žiniasklaidos priemonių) spaudimo: juk profesionalūs teisėjai negali atsakyti už visą kolegiją,
nes jų balsas sudaro tik mažumą. Tuomet ir sprendimus dėl teisėjų karjeros priimantys
politikai praranda galimybę jiems kryptingai daryti įtaką, ir bylos dalyviai bei plačioji
visuomenė neturi pagrindo įtarinėti teisėjus siekiant profesinės karjeros sudarant sandėrius
su politikais ar bandant jiems pataikauti. Grįžtant prie anksčiau minėtos Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnybos buvusių vadovų bylos, galima numanyti, kad žinodami valstybės
vadovės poziciją bylą nagrinėję teisėjai jautė nemenką diskomfortą. Tarėjai juos nuo šio
diskomforto bent iš dalies būtų apsaugoję. Teismui priimant tiek viešosios opinijos požiūriu,
tiek ir politikams nepriimtinus sprendimus, piliečių dalyvavimas sprendimą priimančioje
kolegijoje pridengia ne tik profesionalius teisėjus, bet ir teismą kaip instituciją, o kartais netgi
ir teismo taikomas taisykles sukūrusias politinės valdžios institucijas413.
Be abejo, galima manyti ir taip: jei jau esi teisėjas, turi būti tvirtu stuburu ir atlaikyti
spaudimą bei diskomfortą. Visgi, nepaisant šio iš esmės teisingo kontrargumento, nesunku
prognozuoti, kad ir patys nešališkos teismų gynybos ieškantys piliečiai jaustųsi saugiau, jei
teisėjai turėtų papildomą skydą.

Didesnis legitimumas
Tarėjų įtraukimas gali turėti įtakos tiek visos teisinės sistemos (padarant ją labiau
atsiliepiančią į visuomenės vertybes)414, tiek ir, siauriau, teismų sistemos legitimumui.
Tvirtinama, kad ši neprofesionalių piliečių įtraukimo įtaka – esminė415.
Vertinant teismo sprendimų legitimumą kaip analitiniu įrankiu pasiremsime Tonios
Novitz ir Philo Syrpiso pasiūlyta tipologija416, pagal kurią išskiriami trys legitimumo aspektai:
tikslų įgyvendinimo legitimumas (angl. performance legitimacy), režimo legitimumas (angl.
regime legitimacy) ir politinės krypties legitimumas (angl. polity legitimacy).
Tikslų įgyvendinimo legitimumas siejamas su „bet kurios institucijos gebėjimu
įvykdyti politikos tikslus“417. Tiesa, kalbant apie teismams kaip valstybės valdžią
įgyvendinančioms institucijoms keliamus tikslus, vieno atsakymo neturime. Jis priklauso nuo
kiekvieno individo vertybinių pozicijų ir tam tikru metu konkrečioje politinėje
bendruomenėje vyraujančių nuostatų. Tačiau bendriausia prasme sąlygiškai galima kalbėti
apie penkias alternatyvas: pirma, priimti techniniu požiūriu maksimaliai pasvertą ir tobulą
sprendimą (pavyzdžiui, užtikrinantį, kad nubaustas nepilnametis pakeis savo netinkamas
nuostatas ir sėkmingai resocializuosis); antra, priimti visuomenėje vyraujantį (bet jis
niekuomet nebus visuotinis!) teisingumo standartą atitinkantį sprendimą; trečia, užtikrinti
asmenų lygiateisiškumą ir nieko nepaisant priimti lygiai tokį patį sprendimą, kokie buvo
anksčiau priimti panašiose bylose (fiat iustitia, pereat mundus!); ketvirta, priimti socialinę
Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 41.
Hans V. P. Citizens as Legal Decision Makers: An International Perspective // Cornell International Law
Journal, 2007, vol. 40, p. 306.
415 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 20.
416 Novitz T. & Syrpis P. Assessing Legitimate Structures for the Making of Transnational Labor Law: The
Durability of Corporatism // Industrial Law Journal, 2006, vol. 35, iss. 4, p. 369.
417 Ibid.
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taiką labiausiai galintį užtikrinti sprendimą; penkta, priimti turinio prasme iš esmės bet kokį
sprendimą, kuris baigtų ginčą tarp šalių ir užtikrintų formalią teisinę taiką. Vienos
alternatyvos (pirmoji ir trečioji) reikalauja teisėjų profesionalumo (tik pirmoji gali būti
įgyvendinama ir per specialių žinių turinčius tarėjus), kitos (antroji ir iš dalies ketvirtoji) –
gyvą ryšį su įvairiais socialiniais sluoksniais turinčių, taip pat bylos šalis suprantančių ir į jų
situaciją įsijausti galinčių visuomenei atstovaujančių teisėjų. Tik penktoji alternatyva (vargu
ar kurioje nors šiuolaikinėje šalyje pozicionuojama kaip oficiali, nors toks pragmatizmas
nesvetimas daliai visuomenės) vienodai dera su bet kuriuo teisėjų statuso modeliu.
Visgi kalbant apie tikslų įgyvendinimą, esminę sprendžiamąją reikšmę čia turi su
veiksmingumu siejami argumentai. Žinoma, tarėjų dalyvavimo veiksmingumo įvertinimas yra
sudėtingas uždavinys. Galima manyti, kad tam reikia sudėtingų apklausų metodikų ir plačių
tyrimų. Be to, dar ir pasitikėjimo mokslininkų atliktų tyrimų nešališkumu ir korektiškumu.
Tačiau vertinti galima paprasčiau: pats šalių noras kreiptis į atitinkamą teismą (o jei tarėjų
dalyvavimas yra šalių opcija – pageidavimas ja pasinaudoti)418 bei apeliacine tvarka
skundžiamų sprendimų dalis gali gana aiškiai išreikšti kaip visuomenės (bent jau teismų
paslaugų vartotojų) požiūriu suvokiamas teismų sistemos gebėjimas spręsti jai priskirtus
tikslus.
Specializuotų žinių turinčių tarėjų pritraukimo atveju gali atsitikti taip, kad (tinkamai
paskleidus žinią apie ypatingą techninę kompetenciją) jau pats jų dalyvavimo faktas skatins
proceso šalis ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis pripažinti kad ir nenaudingą jų sprendimą
neišvengiamu. Bet tam reikalinga minimali prielaida – idėja dėl tarėjų instituto turi būti
keliama todėl, kad pagrindiniu teismo tikslu laikomas techniškai tobulas sprendimas, o šiuo
metu dėl specialių žinių trūkumo teismai nepajėgūs jį priimti. Atrodo, kad Lietuvoje šios
prielaidos nėra.
Kadangi tarėjai ateina su tam tikra specifine patirtimi, esant reprezentatyviam
atstovavimui nuoseklus ir sistemiškas šios patirties panaudojimas bei pritaikymas teismams
sudaro galimybes priimti sprendimus, kurie šalims yra suprantami, o teismui suprasti šalių
poziciją bei lūkesčius. Tam pasitarnauja prie bylų srauto įpratusio profesionalaus teisėjo
dėmesio atkreipimas į detales, kurios „žmogui iš gatvės“ atrodo svarbios, arba būtinumas
specifiškai (pirmiausia nustebusiam arba prieštaraujančiam tarėjui žodžiu, o vėliau ir proceso
dalyviams teismo sprendime arba jo paaiškinime) išaiškinti ir terminologiškai performuluoti
tam tikrus teisinius argumentus.
Vertinant tarėjų specializacijos derinimą su tam tikrų sričių pažinimo lygiu
(ekspertinio elemento įvedimas), požiūriai skiriasi. Antai Prancūzijoje netgi specializuoti
darbo teismai dar papildomai padalyti į penkias autonomines sekcijas, į kurias tarėjai patenka
pagal atitinkamai rengtus rinkimus. Vokietijos darbo teismuose taip pat numatyta
ekspertinėmis tarėjų žiniomis grindžiamų specialių sekcijų steigimo galimybė (nors
praktikoje ji naudojama tik keliuose didžiausiuose miestuose esančiuose teismuose).
O štai Didžiojoje Britanijoje, remiantis Karališkosios Komisijos ataskaita, darbo
teismų tarėjams, atvirkščiai, jei tik įmanoma, rekomenduojama nebūti susijusiems su ūkio
šaka, kurioje kyla ginčas. Tai, kad šioje ataskaitoje suformuluota rekomendacija realiai veikia,
patvirtina ir teismų praktika: pavyzdžiui, vienoje diskriminacijos dėl lyties policijos įstaigoje
Žinoma, kreipimųsi į teismą skaičiaus dinamika kaip tikslų įgyvendinimo legitimumo rodiklis daugiau
aktualus civilinei ir administracinei teisenai, mat baudžiamoji dažniausiai pradedama remiantis tam tikrais
įstatymuose įtvirtintais imperatyvais, o ne laisvu apsisprendimu.
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byloje tarėju buvo pasitelktas asmuo, kitoje policijos įstaigoje dirbantis patarėju lygių
galimybių klausimais; apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad tai buvo nepageidautina,
mat tarėjas tokiu atveju gali būti daugiau informuotas ir labiau remtis savo žiniomis nei byloje
pateikiamais faktais ir įrodymais419.
Režimo legitimumas apibūdina organizacinės struktūros narių atskaitingumą, jos
pobūdį bei gebėjimą tinkamai atstovauti visuomenės ir atskirų jos segmentų lūkesčiams. Jau
minėta, kad Lietuvoje teismas yra akivaizdžiai mažiausiai demokratiniams formavimo ir
veiklos principams subordinuota valstybinės valdžios institucija: piliečiai jį formuojant neturi
iš esmės jokios įtakos, o netgi tie žingsniai, kurie buvo žengti į Pretendentų į teisėjus atrankos
komisiją įtraukiant „visuomenės atstovus“, apriboti mažiausiai dviem aspektais: tuo, kad
„visuomenės atstovus“ savo nuožiūra pasirenka Respublikos Prezidentas, tad jie natūraliai
neturi piliečių demokratinio mandato, ir, galbūt dar labiau, tuo, kad visuomenei kartais
sudaromas vaizdas, jog priimdamas sprendimus dėl teisėjų skyrimo Respublikos Prezidentas
nemotyvuotai ignoruoja pretendentų į teisėjus atrankos komisijos sprendimus420.
Taigi režimo legitimumo kontekste esminį vaidmenį vaidina tarėjų parinkimo
skaidrumas, aiškumas ir demokratiškumas. Jei tarėjai būtų parenkami neskaidriai arba
parinkimo sistema būtų sunkiai suprantama ar neakceptuojama visuomenės, teigiamų
rezultatų tikėtis neverta. Matant visuotinai žinomą chroniškai menką visuomenės
nepasitikėjimą atstovaujamosiomis institucijomis (Seimu ir savivaldybių tarybomis),
vykdomąja valdžia, politinėmis partijomis, visuomeninėmis organizacijomis ar profesinėmis
sąjungomis421, sunku prognozuoti, kad jų parinkti ir patvirtinti tarėjai įgytų visuomenės
pasitikėjimą.
Šio tipo legitimumui užtikrinti labai svarbus yra tarėjų instituto reprezentatyvumas,
kuris užtikrina, kad teisme būtų atspindimos visuomenės vertybės ir tam tikrų reiškinių
suvokimas. O profesionalūs teisėjai ateina iš visuomenės elito, yra gerokai labiau išsilavinę
(jau nekalbant apie specifinio teisinio mąstymo lemiamą kitoniškumą bendrame visuomenės
kontekste), sprendžiamas bylas visuomet perkelia į panašių patirčių kontekstą (tiesa, ši
bendroji žmogiška savybė gali būti ir pranašumas, leidžiantis palyginti situacijas ir atpažinti
tam tikrus dėsningumus, ir trūkumas, kai unikalios situacijos yra automatiškai
šablonizuojamos ir įspraudžiamos į turimos apibendrintos patirties rėmus)422. Tarėjamsekspertams ši potenciali problema taip pat būdinga: jie reprezentuoja žinojimą, o ne
Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 207.
420 Antai vienoje publikacijų pateikiama tokia informacija apie teisėjų atrankos procesą: „Teisėjų tarybos narė
<...> teigė, kad tarybos nariams nebuvo aišku, kodėl prezidentė pasirinko būtent Kaišiadorių teismo vadovę <...>
ta pretendentė Atrankos komisijoje buvo išreitinguota tik 21-oje pozicijoje iš kokių gal 27 maždaug teisėjų, o
Atrankos komisija buvo pateikusi 13 pretendentų, kuriais laikė geriausiais, sąrašą – šios pretendentės net
nebuvo tarp tų pavardžių, <...> Taryba mano, kad yra nelabai aiškūs pasirinkimo kriterijai, nes tai, kaip dirba
Atrankos komisija, kriterijai yra labai aiškūs, yra labai aiški sistema – geriau ar blogiau komisija vertina, bet mes
galime žinoti, iš ko tie balai susidaro, o kai yra pasirenkamas kandidatas iš sąrašo pabaigos... Mes nesupratome,
kodėl būtent tas pretendentas pasirinktas. <...> pabrėžė, kad ir anksčiau buvo panašių atvejų, bet taryba pritarė
teisėjų karjerai. <...> tokie atvejai yra negeri, nes kelia abejonių skaidrumu – teisėjų visuma nori, kad būtų kiek
įmanoma aiškiau, kodėl pasirenkamas vienas, o ne kitas, žinoma, yra prezidentės diskrecija pasirinkti, bet ir ji
turi būti kažkiek suprantama.“ Žr.: Sinkevičius D. Teisėjai puolėsi ginti saviškių: metė iššūkį D. Grybauskaitei.
www.delfi.lt, 2015-05-18. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisejai-puolesi-gintisaviskiu-mete-issuki-d-grybauskaitei.d?id=67998404>.
421 Apibendrintai galima sakyti, kad praktiškai daugumos jų turimo pasitikėjimo reitingas yra neigiamas
(nepasitikinčiųjų daugiau nei pasitikinčiųjų), o likusiųjų artimas nuliui ar tik nežymiai teigiamas.
422 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 39.
- 106 419

visuomenės suvokimo ir lūkesčių tendencijas, todėl gali visiškai neatitikti visuomenėje
glūdinčios „gyvosios“ teisės ir šiuo požiūriu skatinti atvirkštinį, teisinę ir teismų sistemas
delegitimuojantį, poveikį423.
Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pats reprezentatyvumas nėra vienareikšmė
kategorija ir (kaip jau matyti iš kai kurių aptartų dalykų) gali būti suvokiamas mažiausiai
dviem aspektais: pirma, kaip tam tikrų demografinių visuomenės charakteristikų atitikimas ir,
antra, kaip delegato ar atstovo funkcijų atlikimas (su aiškiai numatomu pasitikėjimo
perdavimo kanalu). Abu šie reprezentatyvumo tipai gali būti sėkmingai naudojami kaip
alternatyvos (kiekvienas su savais pranašumais ir trūkumais). Tik pasirinkus bet kurį iš jų,
derėtų įgyvendinti deramai. Tad jei kalbame apie demografinių charakteristikų
reprezentatyvumą – esamą demografinę situaciją reikia tinkamai reprezentuoti visais
reikšmingais (ne vienu ar dviem elementariausiais arba patogiausiais) pjūviais. O jei kalbame
apie atstovo funkcijų perdavimą – jis turi būti pakankamai aiškus, skaidrus ir nefiktyvus. Bet
kuriuo atveju kiekvienas pilietis turėtų gauti mažiausiai galimybę būti parinktas dalyvauti
bylų nagrinėjime424, o, nepaisant apklausose reiškiamos pozicijos, vien (ar beveik vien)
socialiniam elitui priklausančių piliečių įtraukimas į tarėjus vargu ar leis pasiekti aukštą
pasitikėjimo ir legitimumo lygį netgi juos renkant patiems piliečiams (ypač jei potencialūs
kandidatai bus atsijojami keliant tokius reikalavimus kaip aukštasis išsilavinimas arba
specialios žinios tam tikroje srityje). Juk teisėjams keliami itin aukšti reikalavimai, bet nuo
nepasitikėjimo teismų tai neapsaugo.
Žinoma, esant mažai kolegijai, konkrečioje byloje pasiekti demografinį
reprezentatyvumą itin sunku (nors galima numatyti bent minimalias taisykles: jei vienas
tarėjas vyras – kita moteris, jei vienas pensininkas – kitas jaunesnis; jei vienas su viduriniu
išsilavinimu – kitas su aukštuoju etc.); kita vertus, ankstesnėje byloje su kitokiu vertinimo
kampu susidūrę profesionalūs teisėjai bei tarėjai šią patirtį neišvengiamai atsineš į kitas bylas,
o laikui bėgant tas patirčių bagažas kaupsis, tad suminio efekto prasme reprezentatyvumo
sistema, tegu ir netiesiogiai, veiks netgi mažose kolegijose.
Kalbant apie teismų sistemos įvaizdį šią sistemą legitimuojantis bendras
reprezentatyvumo lygis taip pat labai svarbus (antai galima nesunkiai numanyti, kokios būtų
moterų pasitikėjimo šeimos bylas nagrinėjančiais teismais prielaidos, jei jas nagrinėtų vieni
vyrai), nors kažin ar yra šalių, kurios gali pasigirti pasiekusios „tobulą“ demografinio
reprezentatyvumo lygį (taip yra ir dėl tam tikrų socialinių sluoksnių didesnio „prieinamumo“
ir / ar pilietiškumo, tad jie atstovaujami gerokai gausiau nei kiti).
Reprezentatyvumui (bent tam tikrais aspektais) užtikrinti kai kurios šalys imasi netgi
įstatymais įtvirtintų priemonių. Antai Vokietijoje visiems teismams taikomas bendras
įstatymuose įtvirtintas reikalavimas, jog vyrai ir moterys būtų „tinkamai atstovaujami“. Tiesa,
nesutariama, kaip šią nuostatą derėtų interpretuoti (ne tik doktrininiu lygmeniu, bet ir
Tiesa, visuomenės nuomonių tyrimai, atrodytų, gali rodyti ir kitokį „išankstinį“ gyventojų nusistatymą: tik
15 proc. respondentų mano, kad tarėjams nereikia specialių žinių, kiti teigia, kad jiems derėtų turėti teisinių
ir / ar specialių žinių (nors tai savaime nereiškia, kad, respondentų manymu, reikia turėti aukštojo mokslo
diplomą ir būti ekspertu, gali būti, kad jiems „tiktų“ ir gerą instruktažą apie teisės pagrindus gavęs ar atitinkamo
socialinio sluoksnio piliečių socialinėmis vertybėmis besivadovaujantis profesinį išsilavinimą įgijęs darbininkas).
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa,
2011 m. spalio 13–17 d. Prieiga per internetą:
<http://www.tm.lt/dok/du/Ataskaita%20Teisingumo%20ministerijai%202011%2010.pdf>.
424 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 21.
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skirtingai tai reglamentuojant atskirų žemių teisės aktuose). Kai kurie mokslininkai tvirtina,
kad tinkamo reprezentavimo riba turėtų būti nuo 45 proc.425, tačiau, pavyzdžiui, Šiaurės
Reino-Vestfalijos darbo teismuose 2012 m. moterų tarėjų buvo tik 24 proc. (kituose gerokai
daugiau: finansiniame teisme – 31 proc., socialiniame teisme – 33 proc., administraciniame
teisme – 43 proc., bendrosios jurisdikcijos teisme – 43 proc., o štai jaunimo teisme santykis
buvo idealus – 50 proc.)426.
Prancūzijos darbo teismuose tarėjų proporcijos lyties požiūriu reguliuojamos ne
tiesiogiai, o keliant tam tikrus reikalavimus rinkimuose teikiamiems sąrašams. Teigiama, kad
pastaraisiais dešimtmečiais moterų dalis reikšmingai padidėjo ir siekia bemaž 30 proc. (nors
tai vis dar mažiau nei moterų dalis bendrame dirbančiųjų skaičiuje)427. Tačiau pažymėtina,
kad Prancūzijoje tarėjų rinkimų procesas gana vangus, tad šiuo požiūriu legitimumas nėra itin
aukštas, mat balso teisę turinčių ir balsuojančių santykis siekia vos 26 proc. profesinių
sąjungų organizuojamuose rinkimuose bei 31 proc. darbdavių organizacijų organizuojamuose
rinkimuose428. Be abejo, galimybė išreikšti valią jau pati yra reikšmingas legitimuojantis
elementas, tačiau, kita vertus, menkas aktyvumas liudija jei ne nepasitikėjimą arba
nusivylimą, tai bent tam tikrą abejingumą.
Norvegijoje, kaip minėta II dalyje, sudaromi atskiri vyrų ir moterų tarėjų sąrašai ir
kiekvienai bylai nagrinėti tarėjai pariteto pagrindu kviečiami iš abiejų sąrašų.
O štai atrenkant tarėjus darbo byloms Didžiojoje Britanijoje, Teisminių paskyrimų
komisija didelį dėmesį kreipia ne tik į proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą, bet ir
etniškumą. Teigiama, kad moterų ir etninių mažumų atstovų dalis reikšmingai išaugo 1999 m.,
kai buvo įdiegta darbuotojų ir darbdavių nominavimą pakeitusi tarėjų asmeninio išsikėlimo
sistema429.
Kartais reprezentatyvumo užtikrinimas turi ir akivaizdžiai kompensacinę funkciją.
Pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikoje tarėjai buvo įvesti siekiant juodaodžių gyventojų
dominuojamoje šalyje bent šiek tiek legitimuoti praktiškai vien iš baltųjų sudarytus ir jau vien
todėl daugumos gyventojų pasitikėjimo neturinčius kultūriniu ir socialiniu požiūriu jiems
„svetimus“ teismus. Deja, pasiekti norimą rezultatą šių pokyčių nepakako430.
Pažymėtina, kad įvairioms socialinėms grupėms priklausantys piliečiai labai
skirtingai nusiteikę dėl savo dalyvavimo teismo darbe (tai liudija ir Lietuvoje atlikti viešosios
nuomonės tyrimai)431. Taigi, nesiimant aktyvių korekcinių priemonių, sava eiga netgi pats
„demokratiškiausias“ būdas pritraukti piliečius – kvietimas pagal gyventojų arba rinkėjų

Bader P. et al. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, 2012,
p. 42.
425

NRW-Justiz: Justiz in Zahlen. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter. 2012. Prieiga per internetą:
<https://www.justiz.nrw.de/WebPortal/Gerichte_Behoerden/zahlen_fakten/statistiken/Ehrenamtliche_Richter.pdf>.
426

Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 205.
428 Ibid., p. 210.
429 Ibid., p. 205.
430 Seligson M. Lay Participation in South Africa from Apartheid to Majority Rule // Revue internationale de droit
pénal, 2001, vol. 72, iss. 1–2, p. 273.
431 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa,
2011 m. spalio 13–17 d. Prieiga per internetą:
<http://www.tm.lt/dok/du/Ataskaita%20Teisingumo%20ministerijai%202011%2010.pdf>.
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sąrašus – neišvengiamai lemtų toli gražu ne reprezentatyvų visų piliečių atstovavimą jų
demografinių charakteristikų požiūriu432.
Politinės krypties legitimumas siejamas su tuo, kokiu mastu institucija „atitinka
tam tikras minimalias politinės bendruomenės sąlygas“. Reikia pastebėti, kad šis aspektas yra
reliatyvus, daugeliu požiūrių priklausomas nuo konkrečios visuomenės to meto poreikių ir
lūkesčių, kultūrinių aplinkybių. Visgi galima tvirtinti, kad socialinių, ekonominių, moralinių ir
panašių visuomenės aktualijų neatitinkančią vertybių sistemą propaguojanti institucija (mūsų
atveju – į teismo kolegijos sudėtį įeinantys tarėjai) nebus legitimi. Ir nesvarbu, ar ji bus
laikoma pernelyg griežta, ar pernelyg švelnia. Ar reprezentuos pernelyg socialistinę, ar
pernelyg kapitalistinę ideologiją.
Kita vertus, piliečių įtraukimas į teismuose priimamų sprendimų priėmimo procesą
toli gražu negarantuoja aukšto pasitikėjimo teismų sistema lygio. Antai JAV turi bene
didžiausią dalį piliečių, kurie yra dalyvavę teismo darbe (kaip prisiekusieji). Tačiau atskirose
valstijose pasitikėjimo teismais lygis labai svyruoja433. Tai, kad visuomenės įtraukimas į
teismų darbą nebūtinai lemia didesnį pasitikėjimą teisingumo sistema (jos legitimumą),
nesunkiai pamatysime palyginę dvi piliečių dalyvavimo nagrinėjant bylas visai (Nyderlandai)
ar bemaž (Liuksemburgas) nepripažįstančias valstybes ir dvi Vakarų Europos valstybes,
kuriose tarėjai dalyvauja bene aktyviausiai (Vokietija ir Danija)434: akivaizdu, kad esamas
pasitikėjimo teisingumo sistema lygis nesudaro prielaidų kalbėti apie stebuklingą piliečių
įtraukimo poveikį pasitikėjimo lygiui (nors savaime jų ir nepaneigia):
16 pav. Ar pasitikite nacionaline teisingumo / teisine sistema
(„Eurobarometras“, 2015 m.)?

Kad ir kaip tai būtų paradoksalu, būtent tie gyventojai, kuriems tarėjo funkcijų vykdymas, atrodytų, kelia
mažiausius trukdžius – pensininkai ir bedarbiai – tarėjais būti jokiomis sąlygomis nesutiktų gerokai dažniau nei
kiti respondentai. Ibid., p. 19–20.
433 Pavyzdžiui, Floridoje jis artimas Lietuvai, o Ohajuje – bemaž 6 kartus didesnis; taigi vien visuomenės
įtraukimu arba nacionaliniu mentalitetų skirtumu jo nepaaiškinsi. Žr.: Valickas et al. Procedūrinis teisingumas ir
žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013,
p. 30.
434 Prieiga per internetą:
<http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showchart_column.cfm?keyID=2196&nationID=3,9,14,10,&startdate=2015.
05&enddate=2015.05>.
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VII. ARGUMENTAI „PRIEŠ“ TARĖJŲ INSTITUTO ĮDIEGIMĄ
Nėra tradicijos, bus svetimkūnis
Ko nors atsisakyti vien todėl, kad anksčiau to neturėjai435 – keistas (ir netgi neracionalus)
sprendimas. Natūralu, jei tradicijos ar patirties nebuvimas skatina didesnį atsargumą.
Natūralu, jei mažina psichologinį komfortą. Bet jau tikrai savaime neverčia atsisakyti
naujovių. Tai, kad individas ar bendruomenė anksčiau ko nors nedarė, nėra argumentas
atmesti pokyčių galimybę, nes visas mūsų gyvenimas, mokymasis ir progresas yra žengimas į
naujus ir neišbandytus dalykus. Priešingu atveju jokios permainos nevyktų ir progresas būtų
neįmanomas.
Vis dėlto kalbant apie paties argumento teisingumą (ne vien svarumą), situacija nėra
vienareikšmiška. Ir nors prieš gerą dešimtmetį Vytautas Andriulis su kolegomis istorinę
Lietuvos patirtį šiuo klausimu yra gana išsamiai aprašęs436, su kai kuriomis to kūrinio autorių
išvadomis bei apibendrinimais sutikti nesinorėtų.
Taigi, minėto darbo autoriai nurodo, kad bent jau iki 1940 m. okupacijos tarėjų institutas
Lietuvai buvo nebūdingas ir, atvirkščiai, istoriškai Lietuvai būdingas visuomenės
(neprofesionalų) atribojimas nuo teismo funkcijų vykdymo437. Tiesą sakant, net nesiimant
nagrinėti konkrečias šio teiginio (ne)pagrįstumą patvirtinančias aplinkybes, galima būtų
sakyti, jog tarėjų instituto įdiegimo kontekste ginčas dėl istorinių faktų (ypač Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio) neturi esminės reikšmės. Juk manyti, jog turiningieji
teisinės kultūros bei teisinės sąmonės klodai šiandien yra bent kiek reikšmingiau
determinuoti iki trečiojo Abiejų Tautų Respublikos (toliau vadinama – ATR) padalijimo
galiojusios teisės ir teisinių institucijų, mažiausiai naivu ir nepelnytai romantizuoja seniai
Paprastai turima omenyje, kad XX a. antroje pusėje Lietuvoje naudotas tarėjų institutas mums nebuvo savas ir
autentiškas institutas, o primestas standartas, turėtas tik parodomosios demokratijos atributais pasižymėjusio
sovietinio okupacinio režimo simbolis.
436 Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I., Valeckaitė V. Dėl tarėjų
instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas,
2004. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>.
437 „Šalia kitų, Lietuvos teisės sistemai svetimų teisės institutų, 1940 m. sovietinė konstitucija įtvirtino teismo
tarėjo institutą“ (ibid., p. 32), „teismo tarėjų instituto reanimavimo klausimą galima vertinti ir kaip tam tikrą
socialinę provokaciją, signalizuojančią apie pilietinės visuomenės tykančius pavojus. Nacionalinės tapatybės ir
savigarbos bei istorinės savimonės klausimai šiuo atveju galėtų būti tiesiogiai patikrinti visuomenės požiūriu į
svetimą, šiuo atveju slaviškos kilmės institutą, kurio atsiradimas ir įtvirtinimas Lietuvoje sutapo su žiauriausiu
mūsų tautos naikinimo laikotarpiu“ (ibid., p. 48), „[a]pibendrintai charakterizuojant Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės teismų sistemą ir atsakant į klausimą, kodėl Lietuvos Statutuose numatytoje teismų sistemoje
kaip ir miestų magdeburginėje teismų sistemoje nebuvo įvestas tarėjų institutas, galima paaiškinti ta labai
svarbia ir esmine aplinkybe, kad čia, pradedant Lietuvos Statutais, savosios teisės pagrindu laikyta ne paprotinė
teisė, o šios valstybės teisės žinovų įsisavinta ir kodifikuota anuo metu žinoma renesanso epochai būdinga
(romėniškoji ir kanonų) teisinė patirtis. Šios specialiosios patirties taikymas teismų praktikoje, įvedus tarėjų
institutą, būtų buvęs neįmanomas jau vien dėl teisinės kompetencijos stokos, nes įsakmiai reikalauta, jog bylos
teisme turi būti sprendžiamos vadovaujantis teisine norma, t. y. statutų ar kita įvesta valstybės miestų savivaldos
tvarka, o ne bendruoju žmonių išprusimu ir grupės asmenų nuomone, kuri galėtų būti susiformavusi kaip
paprotys. Tuo labiau, jog šią didžiąją kunigaikštystę sudarė daugelio skirtingų tautų su skirtingais papročiais ir
skirtinga teisine patirtimi konglameratas. Taigi, tai, kas buvo būdinga Vakarų Europos valstybėms, turėjusioms
didesnę ir ilgiau trukusią paprotinės teisės įtaką teismų sistemos formavimuisi, netiko Lietuvai“ (ibid., p. 28).
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praėjusios ir mažiausiai dusyk po daugiau nei pusę šimtmečio aktyviai neigtos bei į užmarštį
gramzdintos Lietuvos teisės istorijos įtaką (juk per pusę amžiaus pasikeičia visa aktyvų
socialinį gyvenimą gyvenanti karta – nebelieka net jungties tarp atitinkamam laikotarpiui
prasidedant teisę išmanančių ir jam pasibaigus ją dar gebančių kurti individų). Tai, kad
Lietuvos Statutų turėjimas šiandien mums pakelia ūpą ir leidžia manyti anuomet buvus teisės
požiūriu kultūringa visuomene, nieko nesako apie dabartinį mūsų teisės, teisinės kultūros ir
teisinės sąmonės lygį438. Nes aną teisę (netgi buvus) žino tik išsilavinę žmonės, o jos turinį –
tik reti specialistai. Na, bet jei jau argumentas aktyviai naudojamas, šalia ne itin didelės jo
reikšmės sprendžiant šiandieninius klausimus, tenka bent trumpai atkreipti dėmesį jei ne į jo
akivaizdų klaidingumą, tai bent jau nevienareikšmiškumą.
Kalbant apie Lietuvos istorinę patirtį iki ATR žlugimo, argumentuoti „valstybės teisės
žinovų įsisavintos ir kodifikuotos <…> teisinės patirties“ neva padiktuota neišvengiamybe
atmesti kodifikuotos iš Vakarų Europos importuotos („romėniškosios ir kanonų“) teisės
neišmanančius tarėjus ar prisiekusiuosius ir remtis profesionalais yra netikslu mažiausiai dėl
dviejų priežasčių. Viena vertus, tarėjų institutas (kai kurių kategorijų bylose, kaip antai vaikų,
šeimos arba darbo) neretai būtent ir padeda arba net yra specialiai skirtas užtikrinti ypatingą
specializuoto išmanymo lygį, pašalinant netgi eiliniam teisėjui būdingą „mėgėjiškumą“ tam
tikrais klausimais. Antra vertus, ano meto Lietuvos teismuose specializuotą teisinį
išsilavinimą turinčių teisėjų buvo tik nedaug ar net ir visai nebuvo (nelygu kokį konkretų
laikotarpį imtume), o ir šios pareigos jiems (iš pradžių paprastai, o vėliau bent kai kuriais
atvejais) nebuvo karjeros dalykas ir nuolatinis pragyvenimo šaltinis. Netgi valdovui ar jo
vietininkui dažnu atveju tai tebuvo viena iš kelių funkcijų (kaip žinoma, valdžių padalijimo
idėja anuomet dar nebuvo paplitusi ir oficialiai pripažinta). Ką ten Lietuvos Statutų laikai, jei
net XX a. atkūrus nepriklausomybę, teisėjais Lietuvoje galėjo tapti ne tik neturintieji teisinio
išsilavinimo, bet ir aukštojo ar net vidurinio išsimokslinimo439. Tik 1933 m. Teismų
santvarkos įstatyme teisėjams atsirado reikalavimas turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą440.
Galiausiai tarėjų ir prisiekusiųjų tikslas toli gražu ne visuomet siejamas su „gyvosios“ teisės
(papročių) išmanymo poreikiu. Esminis tikslas dažnai yra visai kitas – tai teismo rankose
esančio individo apsauga nuo teisėjus skiriančio valdovo savivalės. Vakarų Europos teisėje šis
aspektas itin ryškus jau nuo Magna Carta laikų, kai Lietuvos valstybės dar nė nebuvo.
Be to, priešingai nei teigiama aptariamo kūrinio istorinės analizės apibendrinime, abu
miestų („magdeburginiai“) teismai akivaizdžiai naudojo tarėjus (posėdžiaujančius burmistro
teisme) bei tarp tarėjų ir prisiekusiųjų esantį institutą (suolininkus vaito teisme)441. Tiesa, jų
socialinis statusas nebuvo tapatus tam, kuris būdingas šiuolaikiniams tarėjams: tarėjų

Nors išsamių teisinės kultūros ir sąmonės tyrimų neturime, pripažinti teisės mokslininkai pažymi itin žemą jų
lygį. Plg.: Kūris E. Apie (ne)pagarbą teisei // Notariatas, 2012, Nr. 13, p. 6–8.
439 Teismo kandidatų įstatymas // Lietuvos valstybės žinios, 1919.XII.23, Nr. 18-223 (žr. 2 paragrafą ir pastabą);
Andriulis V., Maksimaitis M., Pakalniškis V., Pečkaitis J. S., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia,
2002, p. 421.
440 Teismų santvarkos įstatymas // Valstybės žinios, 1934.VII.12, Nr. 450-3139 (žr. 112 straipsnį).
441 Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I., Valeckaitė V. Dėl tarėjų
instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas,
2004, p. 20. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>; Andriulis V., Maksimaitis M.,
Pakalniškis V., Pečkaitis J. S., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 110–111.
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pareigas užimantys miestų gyventojai, šalia burmistrų, vaitų ir raštininkų, buvo laikomi
miestų valdančiojo elito atstovais442.
Bet ir Dvaro teisme dėl sunkių nusikaltimų galėdavo būti organizuojamas mišrus
teismas, šalia dvaro savininko paskirto nuolatinio teisėjo dalyvaujant 2–5 asesoriams –
tarėjams, renkamiems iš aukštesnių urėdų443. Du ar bent vienas bajoras dalyvaudavo
Vietininko teisme (jei pats ponas vaivada, seniūnas ar Didžiojo Kunigaikščio dvaro laikytojas
dėl kažkokių priežasčių nebespėdavo teisti ir šią funkciją perduodavo savo paskirtiems
vietininkams, kurie vieni to daryti neturėjo teisės)444. Svarbu pastebėti ir tai, kad XVI a.
įvykdžius teismų pertvarką Žemės ir Pakamario teismuose teisėjai buvo renkami bajorų ir tik
tvirtinami Didžiojo Kunigaikščio445. Taigi net nebandant neigti pritempiamo argumento, esą
„jų tvirtinimas iki gyvos galvos arba perkėlimo į aukštesnę tarnybą rodo, jog jie nebuvo
tarėjai“446, demokratinis bei atstovaujamasis šių teisėjų mandatas nekėlė abejonių447 (kartu
bajoriškoji tauta turėjo patikimą būdą patenkinti poreikį teisme turėti jos interesams
atstovaujančius ir nuo galimos valdovo savivalės apsaugančius atstovus, kuriais kitose
jurisdikcijose paprastai būdavo tarėjai, prisiekusieji ir, priklausomai nuo skyrimo ypatumų,
netgi taikos teisėjai). Bet šį argumentą ir apskritai priimti sunku, nes tarėjo (kaip visuomenei
ar politinei bendruomenei atstovaujančio jos nario) statusas, kaip buvo aptarta I dalyje,
siejamas ne su įgaliojimų terminu, o su specialaus išsilavinimo cenzo netaikymu, tuo, ar
teisingumo vykdymo funkcija atima pakankamai didelę jo laiko dalį (yra nuolatinio pobūdžio)
ir ar suteikia pajamas pragyvenimui.
Apie Trečiųjų (arba Kompromisinį) teismą448, taip pat senovines šaknis turintį Kuopos
teismą449 apskritai nėra ko nė šnekėti, nes jie buvo ne vien akivaizdžiai bendruomeninio
pobūdžio, bet kaip ir kitos arbitražų atmainos vargu ar apskritai laikytini teismu griežtąja šio
termino prasme.
Po trečiojo ATR padalijimo teisinė sistema Lietuvoje buvo ganėtinai komplikuota ir
nevienoda450. Įdomu tai, kad nuo 1864 m. priimto Rusijos imperijos Teismo statuto
įsigaliojimo Lietuvoje veikė netgi prisiekusiųjų teismas. Nors minėto tyrimo autoriai
Ragauskas A. Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.). Vilnius: Diemedis,
2002; Ragauskas A. Iš miestietiškos kilmės LDK bajorijos istorijos. Vilniaus suolininkas Reinholdas WittmacherisPalmstruchas (1612–1670) ir jo švediška nobilitacija // Istorija, 2013, Nr. 3(91), p. 18–27; Pugačiauskas V.
Vilniaus magistrato pareigūnai 1795–1808 metais // Praeities baruose (skiriama akademikui Vytautui Merkiui
70-ies metų jubiliejaus proga). Vilnius: Žara, 1999, p. 139–144.
443 Andriulis V., Maksimaitis M., Pakalniškis V., Pečkaitis J. S., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia,
2002, p. 168.
444 Ibid., p. 164; Lietuvos statutas. The Statute of Lithuania. Statuta Lituaniae. 1529. Vilnius, 2004, p. 168 (žr.
šeštojo skyriaus 2 artikulą).
445 Andriulis V., Maksimaitis M., Pakalniškis V., Pečkaitis J. S., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia,
2002, p. 172, 176; Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I.,
Valeckaitė V. Dėl tarėjų instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija.
Vilnius: Teisės institutas, 2004, p. 18–19. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>.
446 Ibid., p. 18.
442

Juk tai esminis bet kurios visuomenės dalyvavimo teismų darbe formos – tiek tarėjų, tiek ir prisiekusiųjų – atributas, o
sakyti, kad anuomet teisėjams keltas reikalavimas „išmanyti teisę“ reikalauja buvimo profesionalu, būtų visiškai netikslu, mat
nėra jokių duomenų, kad pretendentams būtų reikėję pateikti teisinį išsilavinimą grindžiančius dokumentus arba egzamino
ar kitu adekvačiu būdu įrodyti tų žinių turėjimą.
448 Ibid., p. 20.
449 Andriulis V., Maksimaitis M., Pakalniškis V., Pečkaitis J. S., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 169.
450 Maža to, kad ilgą laiką galiojo (tolydžio vis mažesne apimtimi) senoji ATR laikų teisė, o atskirose teritorijose galiojo
skirtingi įstatymai, Rusijos imperijos valdžia iki 1808 m. nenaikino ir miestų magistratų bei neatleido jų pareigūnų. Jie tapo
Rusijos centralizuotos valdžios sistemos sudėtine dalimi. Burmistrai ir tarėjai, kaip pagrindiniai miesto administratoriai, dar
13 metų, su tam tikromis išimtimis, galėjo vadovautis Magdeburgo teisės teikiamomis privilegijomis ir garantijomis. Žr.:
Pugačiauskas V. Vilniaus magistrato pareigūnai 1795–1808 metais // Praeities baruose (skiriama akademikui Vytautui
Merkiui 70-ies metų jubiliejaus proga). Vilnius: Žara, 1999, p. 139–144.
447
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greičiausiai pasakytų, kad ir jis buvo „svetimas, slaviškos kilmės institutas“ (beje, tai, kad į
Lietuvos teritoriją jį atnešė slavai, toli gražu nereiškia, jog jo kilmė yra slaviška).
Netgi kai kalbame apie laikus, kuriuos dar prisimena vyriausioji šiuo metu
tebegyvenanti karta ir kurie gali turėti sąsajų su gyvąja teisine kultūra bei teisine sąmone,
apie kuriuos svarstydami tarėjų instituto priešininkai (būtent priešininkai, o ne neutralūs
tyrėjai arba nuosaikūs skeptikai) jaučiasi gana saugūs teigdami, kad čia rastume tik Lietuvos
teisės sistemai svetimus ir jėga primestus „slaviškos kilmės“ reliktus, mūsų patirtis nėra tokia
vienareikšmiška. Kad tuo įsitikintume, pakanka prisiminti Lietuvoje nuo 1919 m. iki 1933 m.
buvusį taikos teisėjų institutą451.
Kalbant apie tarėjus, situacija dar įdomesnė. Klaipėdos kraštas tarpukario Lietuvai šiuo
požiūriu suteikė unikalią istorinę patirtį: jo teritorijoje veikusių abiejų grandžių – valsčiaus ir
apygardos – teismų (neskaitant tik specialaus Vyriausiojo Lietuvos tribunolo skyriaus,
nagrinėjusio būtent Klaipėdos krašto bylas) darbe, nuo pat Klaipėdos krašto prijungimo iki jo
atplėšimo nuo Lietuvos, dalyvavo tarėjai („šefenai“). Šią sistemą Klaipėdos kraštas paveldėjo
iš Direktorijos nežymiai pakoreguoto Vokietijos imperijos 1877 m. Teismų santvarkos
įstatymo. Pagal tuomet galiojusias taisykles valsčių teismuose baudžiamąsias bylas, išskyrus
nesunkias privataus kaltinimo bylas, sprendė teisėjas dalyvaujant dviem tarėjams (civilines
bei privataus kaltinimo baudžiamąsias bylas valsčiaus teismo teisėjas sprendė
vienasmeniškai), apeliacinius skundus dėl valsčiaus teismo teisėjo vienasmeniškai išnagrinėtų
bylų apygardos teismas sprendė dalyvaujant teisėjui ir dviem tarėjams, o kitus apeliacinius
skundus bei bylas pirmąja instancija – dalyvaujant trims teisėjams ir šešiems prisiekusiesiems
tarėjams452.
Sovietinės okupacijos laikotarpiu įdiegto tarėjų instituto buvimo nelabai nuginčysi.
Tačiau remiantis jo atsiradimo aplinkybėmis453 ir veikimo ypatumais tarėjų instituto
priešininkai neigia bet kokią pozityvią jo vertę454. Kadangi institutas veikė ilgai (su nacistinės
okupacijos laiku buvusia pertrauka tas veikimas truko pusę amžiaus), tikrai suformavo tam
tikrus vertinimus ir refleksus. Apibendrintai galima sakyti, kad sovietinių tarėjų instituto
veikimą patyrusios kartos atsiminimuose jis turi ne itin gerą reputaciją (taigi, šiuo požiūriu
minėto tyrimo autorių nuostatos nėra laužtos iš piršto). Nors reikia pastebėti, kad netgi
profesionalių teisininkų vertinimai nėra vienareikšmiški: rengiant šį darbą atlikta advokatų,
prokurorų ir teisėjų apklausa apskritai liudija didesnį realiai su tarėjais susidūrusiųjų
palankumą šiam institutui nei tokios patirties neturinčių ir tik spekuliatyviai apie jį
svarstančių bei įvairias kalbas apie jį girdinčių teisininkų, o individualūs tarėjo darbo arba
darbo su tarėjais patirties turinčių teisininkų pasisakymai varijuoja nuo absoliučios

Trūkstant profesionalių teisėjų netgi antrosios grandies – apygardų – teismams į teisiamųjų kolegijų sudėtį
šalia dviejų nuolatinių savo teisėjų buvo leista įtraukti taikos teisėją. Žr.: Andriulis V., Maksimaitis M.,
Pakalniškis V., Pečkaitis J. S., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002 , p. 421–422.
452 Ibid., p. 424–425.
453 Beje, su „slaviška kilme“ ir „atsiradimo bei įtvirtinimo laikotarpiu“ siejamas argumentas „prieš“ tarėjų
instituto įvedimą techniniu požiūriu toks pats svarus ir įtikinamas, kiek jis būtų svarstant pasiūlymą atsisakyti
visuotinio pensinio aprūpinimo arba privalomojo sveikatos draudimo (kurie atsirado būtent sovietinės
okupacijos metu).
454 Andriulis V., Čaplinskas T., Gutauskas A., Sinkevičius J., Mačernytė-Panomariovienė I., Valeckaitė V. Dėl tarėjų
instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas,
2004, p. 26–44. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/11TAREJU-studija.pdf>.
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antipatijos455 iki daugumai būdingos tam tikrų abejonių išlaikančios santūrios simpatijos456 ar
bent neutralumo). Taigi vienareikšmiškai pasakyti, blogas buvo sovietinių tarėjų institutas ar
geras – neįmanoma. Tiksliausia būtų reziumuoti taip: būta nemažai trūkumų ir net ydų, būta
sunkumų, bet būta ir teigiamų aspektų.
Galiausiai reikia paminėti, kad tarėjų institutas veikė atkūrus Nepriklausomybę. Ir ne
taip jau trumpai – bemaž penkerius metus (nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1994 m. gruodžio
31 d.). Netgi senąją Konstituciją – Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą – pergyveno ir dar išliko
daugiau nei dvejus metus galiojant dabartinei Konstitucijai. Įdomu tai, jog tarėjų institutas
panaikintas iš esmės be jokių platesnių viešų diskusijų ir debatų457. Žinoma, galima sakyti, kad
diskutuoti nebebuvo dėl ko – taip lėmė naujoji Konstitucija, kuri nepaliko pasirinkimo. Tačiau
Viena atliekant apklausą apklaustų respondenčių (37 m. teisinio darbo stažą turinti advokatė), be kita ko,
nurodė: „Manau, jog atgaivinti tarėjų institutą siūlo arba ne itin protingi ir visiškai nesusipažinę su teismų darbu
asmenys, arba tiesiog superpopulistai. Galbūt tai palaiko ir dalis mano kolegų advokatų, kurie, ne paslaptis, ir
dabar sugeba metų metais vilkinti bylas, o tarėjų neatvykimas ar jų nušalinimai padėtų jas vilkinti dar labiau.
<…>
Prisimenu sovietmetį ir net pati kurį laiką buvau tarėja. Tarėjai sėdėdavo posėdžiuose be jokios naudos kaip
iškamšos, nors tuomet tarėjais dažniausiai tapdavo medikai, teisininkai, įmonių vadovai – žodžiu, išsilavinę ir
protingi žmonės. Ir jie niekada nesutrukdydavo teisėjui priimti tokį sprendimą, kokį teisėjas matė reikalinga
priimti. Aš pati būdama juristė ne ką aktyviau galėdavau dalyvauti byloje, nes juk nebūdavau susipažinusi su
bylos medžiaga. Ir kokios tuomet būdavo bylos? Civilinės – ištuokos, ginčai dėl nedidelių skolų, naudojimosi
valstybiniais butais ir panaši smulkmė, apimtis – keletas lapų. Baudžiamosios – vagystės, alimentai, apimtis
dažniausiai – vienas nedidelis tomas. Kai dabar įstatymai tokie sudėtingi ir jų tiek daug, kad net profesionaliems
teisininkams sunku juos pritaikyti ir daroma daugybė klaidų, tai kaip galima suteikti sprendžiamąjį balsą
„žmogui iš gatvės“? Akivaizdu, kad tarėjų nuomonę nulemtų vien tik jų subjektyvus suvokimas, nulemtas jų
išsilavinimo ir mentaliteto.
Ir aišku, kad dabar tarėjais taptų menko išsilavinimo nevykėliai, bedarbiai, pensininkai, nes normalus
žmogus turi darbą ir negali po kažkiek valandų ar net dienų, o kartais mėnesių (kaip, pavyzdžiui,
daugiaepizodinėse baudžiamosiose bylose) sėdėti teisme, todėl tikrai vengs pareigos būti tarėju. Ir kuris
darbdavys norės išleisti darbuotoją į teismą ir nesumanys atsikratyti tokiu „aktyvistu“, nekalbant jau apie tai, jei
darbdaviui tektų pareiga mokėti atlyginimą už tarėjavimo valandas? O jeigu asmuo turi savo verslą, net jei tai
būtų prekyba Gariūnuose, argi jis, viską palikęs, ramiai bylinėsis?
Tarėjų instituto šalininkai naiviai teigia, kad tarėjų dalyvavimas sustiprintų pasitikėjimą teismais, padėtų
kovoti su klestinčia teismuose korupcija, tačiau nė karto negirdėjau argumentuotos nuomonės, kaip praktiškai
tai galėtų būtų pasiekta.
Niekaip nesuvokiu ir to, kodėl manoma, kad lengva papirkti teisėją, gaunantį gerą atlyginimą ir branginantį
garbingą postą, tačiau nepavyks papirkti tarėjų, kurie net neatsako už priimamo sprendimo teisingumą ir kurių
turtinė padėtis daugeliu atvejų bus prastesnė nei teisėjų.
Jeigu manoma, kad tarėjai veiks pagal tokį modelį, kaip prisiekusieji Jungtinėse Amerikos Valstijose, tai ten
prisiekusieji dalyvauja tik labai mažoje dalyje bylų, bet ir tai itin trukdo operatyviam bylų nagrinėjimui. Ir
prisiekusiųjų neatsisakoma tik iš pagarbos tradicijai, bet kam mums perimti atgyvenas? <…>
Ir dar: jeigu manoma, kad tarėjai bus pajėgūs atlikti teisėjų darbą, o kai kieno nuomone – dar geriau už
dabartinius profesionalius teisėjus, tai logiška, kad jiems reikėtų mokėti už dirbtas valandas tokį pat atlyginimą
kaip ir teisėjams. Kas įveiks tokią finansinę naštą? <…>“
456 Puikiu pavyzdžiu galėtų būti viešai skelbiama bemaž trijų dešimtmečių teisėjo darbo patirtį turinčio Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo teisėjo E. Laužiko pozicija: „<…> nedrįsčiau nuvertinti tarėjų instituto. Dirbant apylinkės
teisme man yra tekę susidurti su tarėjais ir aš tikrai negaliu sakyti, kad jie man nepadėjo. Ne vieną žmogų esu ir
išteisinęs, kur tikrai mano sprendimą lėmė tarėjai. Tarėjų institutas galbūt trukdydavo teismui organizaciniu
požiūriu. Labai sunku būdavo tarėjus į teismą prisikviesti. Manau, kad ta pati problema iškiltų ir šiandien.
Anksčiau, tarybiniais laikais, išleisti tarėją buvo privaloma, o šiandieniniam darbdaviui kažin ar įsakysi.
Nerasdami tarėjų turėdavome per pusdienį išnagrinėti daug bylų, nes savų darbų turintis tarėjas ateidavo tik
trumpam. Kartais ieškant tarėjo tekdavo pasitelkti net asmenines pažintis. Dauguma mano tarėjų buvo tikrai
rimti, kai kurie išėję į pensiją profesionalai arba žmonės, kuriems tai įdomu, su jais tikrai buvo galima spręsti
bylas, jie buvo rimta pagalba“ (cit. pgl.: Teismuose balso prašo visuomenė // Respublika, 2011 m. birželio mėn.
22 d. Prieiga per internetą:
<http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/teismuose_balso_praso_visuomene/,print
.1>).
457 Tiesa, galima paminėti, kad dar 1991 m., svarstydamas apie civilinio proceso pertvarkymą, V. Mikelėnas siūlė
atsisakyti tarėjų instituto. Tačiau platesnės akademinės ar juo labiau visuotinės diskusijos ši publikacija
nesukėlė. Žr.: Mikelėnas V. Naujasis civilinio proceso kodeksas // Teisės apžvalga, 1991, Nr. 4.
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nesunku numanyti, kad referendumo metu dauguma piliečių nė neįtarė, kad, šalia kitų,
sprendžiamas ir klausimas dėl tarėjų instituto panaikinimo. Ką ten piliečiai, jei net Seimas ir
Vyriausybė (taip pat Teisingumo ministerija) su specializuotais teisiniais padaliniais tai
„suvokė“… tik po poros metų458. Vertinant taip lėtai vykusius pokyčius galima daryti prielaidą,
jog konstituciniu lygmeniu tarėjų institutas buvo panaikintas „atsitiktinai“, o tikint sąmokslo
teorijomis netgi kelti versiją, kad kažkas tai padarė vogčiomis.

Beprasmiškas balastas teismo procesui
Tarėjų instituto vertinimas kaip nereikalingos naštos ir beprasmiško (iš esmės niekaip
teigiamai teismo proceso ir priimamo sprendimo neveikiančio) balasto (tegu taip tiesmukai ir
neįvardijant) būdingas nemažai daliai teisininkų ir kitų vertintojų, kuriems teisė asocijuojasi
su specifine (ekspertine) žinojimo sritimi.
Kalbant apie šį argumentą visų pirma reikia pripažinti, kad situacijos gali būti labai
skirtingos. Daug kas priklauso nuo to, kas tampa tarėjais, koks parinkimo mechanizmas ir
kokie reikalavimai pretendentams. Tai daro gana reikšmingą įtaką netgi profesionalių teisėjų,
prokurorų ir advokatų požiūriui į tarėjus. Natūralu, kad požiūris į specialistus (savo srities
ekspertus) yra visiškai kitoks nei į „žmones iš gatvės“. Kalbant apie pastaruosius, kai kurie
tyrimai rodo, jog pagrindinis jų trūkumas tas, kad jie... neturi teisinių žinių ir nesuvokia teisės
normų459.
Visgi įvairių šalių patirtis rodo, kad, nepriklausomai nuo to, kaip tarėjai parenkami,
apmokomi ir paskiriami, sprendimai mišriose kolegijose paprastai priimami bendru sutarimu
(netgi darbo teismuose, kurių tarėjai dažnai skiriami priešingų šalių interesams
atstovaujančių institucijų, tad susipriešinimo tikimybė, atrodytų, išauga iki maksimumo) 460.
Antai balsuojant dėl sprendimų Švedijoje tarėjai „nurungia“ profesionalius teisėjus tik nuo
1 proc. iki 3 proc. baudžiamųjų bylų461. Negana to, teigiama, kad dauguma atliktų teismų
sprendimų tyrimų rezultatų ne tik fiksuoja, jog vienbalsiai priimama dauguma sprendimų, bet
ir rodo, kad šis lygis kartais siekia net 95 proc.462 (Šie tyrimų rezultatai atkartoja ir XX a. 7 bei
8 dešimtmečiuose darytų tyrimų duomenis, konstatavusius, jog tarėjai sprendimams daro
įtaką ne daugiau nei 5 proc. bylų463.) Ir apskritai, jei svarstymo pradžioje tarėjai neturi
bendros pozicijos, jų šansai „nurungti“ profesionalius teisėjus artimi nuliui. O mažuma esantis

Tarėjus iš teismų pašalinęs 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas buvo
priimtas 1994 m. lapkričio 8 d., o atitinkamas projektas Seime registruotas 1994 m. rugsėjo 23 d.; tuo pat metu
įsigaliojęs Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymas priimtas 1994 m. lapkričio 17 d., o projektas Seime
registruotas 1994 m. rugsėjo 22 d.
459 Kutnjak Ivkovic S. Lay Participation in Criminal Trials: the Case of Croatia. Austin & Winfield Publishers, 1999,
p. 460–461.
460 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 212.
461 Diesen C. The Advantages and Disadvantages of Lay Judges from a Swedish Perspective // Revue
internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. 1, p. 314.
462 Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 442.
463 Minimų tyrimų aprašymą žr.: Kutnjak Ivkovic S. Lawyers about Mixed Tribunals: Do Croatian Professional
Judges, State Attorneys, and Private Attorneys Share the Same View? // Social Justice Research, 2000, vol. 13,
No. 1, p. 56–58.
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profesionalus teisėjas turi nemenkus šansus į savo pusę palenkti bent vieną tarėją464. Panašios
tendencijos pastebėtos ir Kroatijoje, kur apklausti prokurorai, gynėjai, tarėjai bei
profesionalūs teisėjai pastebi, jog tarėjai klausimus užduoda „labai retai“ ir „niekuomet“, o
paklausti apie tarėjų užduodamų klausimų svarbą dauguma teisininkų juos įvertino tik kaip
„šiek tiek reikšmingus“ arba „visai nereikšmingus“465.
Tačiau yra ir pavyzdžių, kai nuneigti tarėjų daromą įtaką – sudėtinga. Tarkim,
2011 m. Britanijos darbo teismuose atlikto tyrimo duomenimis, 31 proc. profesionalių teisėjų
tvirtino dažnai iš esmės pakeičiantys tarėjų nuomonę; dar 63 proc. sakė, kad taip vyksta
kartais. Savo ruožtu dažnai iš esmės pakeičiantys profesionalių teisėjų nuomonę nurodė
12 proc. tarėjų, o 70 proc. nurodė taip atsitinkant kartais466. Kad ir kaip vertintume šiuos
duomenis, jie rodo, kad bent jau darbo bylose diskusijos ir aiškinimasis pasitarimų kambaryje
vyksta.
O štai Vokietijos administraciniuose teismuose paklausus, ar „visiškai pasitiki
profesionaliais teisėjais“, daugiau nei pusė apklaustų tarėjų buvo skeptiški. „Labai dažnai“ ar
bent „gana dažnai“ dalyvaujantys svarstymuose nurodė 70 proc. apklaustų tarėjų („retai“ arba
„niekada“ – tik 3 proc.). „Labai dažnai“ ar „gana dažnai“ ginantys kitokią nei profesionalių
teisėjų poziciją nurodė 13 proc., „retai“ ar „niekada“ – 20 proc. ir net 62 proc. nurodė tai
darantys „kartais“ (natūralu, juk būtų keista, jei tarėjai dažniausiai manytų profesionalius
teisėjus klystant). Tiesa, tikėjimas savo jėgomis įtikinti profesionalius teisėjus kiek kuklesnis:
4 proc. mano, kad tai gali padaryti „gana dažnai“ („labai dažnai“ – niekas), 33 proc. – „kartais“,
30 proc. – „retai“, o 19 proc. – „niekada“467. Taigi šie skaičiai iliustruoja sveiką santykį ir tarėjų
bei profesionalių teisėjų diskusijos potencialą. Kita vertus, kartais teigiama, kad, tų pačių
administracinių teismų tarėjų liudijimu, „siekdami susitvarkyti su itin dideliais bylų krūviais,
daug profesionalių teisėjų ėmėsi nukirtinėti kampus“, o „kai kurie teisėjai netgi nekreipdami
dėmesio į procedūrinį kodeksą skubėjo per bylas ir, sumažindami posėdžio ir sprendimo
svarstymo laiką bei tinkamai nepasikonsultavę su tarėjais pasiekdami skubotus susitarimus
su šalimis, veiksmingai apkarpė jų įtaką“468. Vadinasi, tarėjai gali būti negirdimi visai ne todėl,
kad neturi ką pasakyti, o todėl, kad profesionalūs teisėjai nenori jų išgirsti.
Šiame kontekste vertas dėmesio ir pastebėjimas, kad kuo ilgiau tarėjas vykdo šias
funkcijas, tuo mažiau tikėtina, kad jis darys įtaką kolegijos darbo rezultatui469.
Kita vertus, netgi kai sakoma, kad mišriuose teismuose dirbantys tarėjai paprastai
daro menką įtaką jų sprendimams, pastebimos skirtingos tendencijos, kai kalbame apie

Rennig C. Influence of Lay Assessors and Giving Reasons for the Judgement in German Mixed Courts // Revue
internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. 1, p. 488.
465 Kutnjak Ivkovic S. Lay Participation in Criminal Trials: the Case of Croatia. Austin & Winfield Publishers, 1999,
p. 460–461.
466 Corby S. & Latreille P. L. The role of lay members in employment rights cases – survey evidence, 2011. Prieiga
per internetą: <http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0012/611202/Survey-of-ET-and-EAT-judges-andlay-members.pdf>.
467 Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 346–347.
468 Machura S. Silent Lay Judges—Why Their Influence in the Community Falls Short of Expectations // The
Chicago-Kent Law Review, 2011, vol. 86, iss. 2, p. 777.
469 Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 442.
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konkrečius sprendimų aspektus. Antai baudžiamosiose bylose tarėjai daro didesnę įtaką
nustatant bausmės dydį nei kaltės klausimą470.
Taigi šis minusas yra sąlyginis: viena vertus, nėra ko tikėtis (tai būtų net nenormalu),
kad tarp tarėjų ir teisėjų pozicijų būtų permanentinė konfrontacija (juk netgi „gyvoji“ teisė ir
subjektyvus neprofesionalių piliečių teisingumo suvokimas sveikoje teisės sistemoje negali
būti pernelyg nutolę nuo formaliosios teisės); antra vertus, tarėjų aktyvumas labai priklauso
nuo pačių teisėjų požiūrio. Kitaip sakant, tarėjai teismo procese, be abejo, yra tam tikra našta,
bet vargu ar galima sakyti, kad jų dalyvavimas tėra beprasmiškas balansas ar bent jau kad,
teisėjams ir tarėjams to norint, iš šio instituto negalima gauti nieko vertingo. Juolab kad vienas
galimų tarėjų (ne)aktyvumo lygio paaiškinimų yra ganėtinai techninis ir potencialiai
nesunkiai išsprendžiamas – tarėjai labai dažnai nebūna susipažinę su bylos medžiaga. (Tik
reikia pasakyti, kad kai kuriose jurisdikcijose ši galimybė jiems kartais yra apribota
sąmoningai ir tikslingai.)

Neprognozuojami sprendimai
Šiek tiek paradoksaliai galime išgirsti ir visiškai priešingo ką tik aptartajam trūkumo
įvardijimą: tarėjai viską apverstų „aukštyn kojom“.
Visgi tarėjų modelį praktikuojančiose jurisdikcijose atlikti tyrimai šio nuogąstavimo
nepatvirtina. Antai Didžiojoje Britanijoje absoliuti dauguma sprendimų (bendrose kolegijose
su tarėjais) darbo bylose priimami vienbalsiai: teigiama, kad tokie sprendimai sudaro net
96 proc.471 O 2011 m. atlikto tyrimo metu net 70 proc. apklaustų profesionalių teisėjų nurodė,
jog per pastaruosius metus visi jų priimti sprendimai buvo priimti vienbalsiai; dar 21 proc.
nurodė, kad buvo tik vienas daugumos balsais priimtas sprendimas.472
Švedijoje 2002 m. maždaug 85 proc. visų darbo teismo sprendimų priimti vienbalsiai,
o per pastarąjį dešimtmetį vienbalsiai priimtų sprendimų dalis dar labiau išaugo473.
Vokietijoje darbo bylose situacija panaši (apie 90 proc. sprendimų priimami
vienbalsiai)474.
Prancūzijoje (čia taikomas specifinis mechanizmas: bylą sprendžia du darbuotojams
ir darbdaviams atstovaujantys tarėjai ir, tik jiems nesutariant, įtraukiamas valstybei
atstovaujantis profesionalus teisėjas) nuo XX a. 8 dešimtmečio pradžios iki 2001 m.
profesionalaus teisėjo įsitraukimas darbo bylose svyravo tarp 10 ir 14 proc., tiesa, 2001–2011
metais jis išaugo iki 18–20 proc.475
Lempert R. O. The Internationalization of Lay Legal Decision-Making: Jury resurgence and Jury Research //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 483; Perron W. Lay Participation in Germany // Revue
internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. 1, p. 193.
471 Emir A. Selwyn‘s Law od Employment. OUP Oxford, 2014, p. 8. Tiesa, reikia pasakyti, kad šiame leidinyje (tai
būdinga vadovėlių žanrui) nėra nurodomi duomenų šaltiniai.
472 Corby S. & Latreille P. L. The role of lay members in employment rights cases – survey evidence, 2011. Prieiga
per internetą: <http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0012/611202/Survey-of-ET-and-EAT-judges-andlay-members.pdf>.
473 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 194.
474 Ibid.
475 Ibid.
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Panaši tendencija pastebėta ir prisiekusiųjų teismą baudžiamosiose bylose įvedusioje
Pietų Korėjoje: daugiau nei 90 proc. atvejų prisiekusiųjų sprendimai buvo iš esmės identiški
profesionalių teisėjų priimamiems sprendimams (reikia pasakyti, kad šioje šalyje
prisiekusiųjų vaidmuo gana neįprastas: jie profesionaliems teisėjams tik pataria, bet galutinio
sprendimo priėmime formaliai nedalyvauja). Beje, tais atvejais, kai pozicijos nesutapo,
pastebima tendencija, jog prisiekusieji labiau linkę išteisinti, o profesionalūs teisėjai –
nuteisti476.
Ieškant atsakymo į klausimą, kodėl sprendimai priimami taip vieningai, bene
dažniausiai nurodoma tai, jog praktikoje priimant sprendimą teisinį išsilavinimą ir panašaus
darbo patirties turintis profesionalus teisėjas ryškiai dominuoja 477. Jis, be kita ko, formaliai
pirmininkauja teismo posėdžiui ir vadovauja procesui.
Taigi apibendrintai tvirtinti, kad tarėjų sprendimai neprognozuojami, nėra faktinio
pagrindo. O jei pasitaiko vienas ar kitas ekscesas, jį galima ištaisyti instancine tvarka (arba, jei
naujovė pasiteisina – paversti ją tendencija).

Išaugusios sąnaudos
Kalbant apie didesnes su tarėjų dalyvavimu susijusias sąnaudas, iš esmės omenyje turimi du
aspektai: laikas ir finansiniai ištekliai.
Laiko sąnaudų didėjimas neabejotinas. Jau vien dėl platesnio žodiškumo principo
taikymo (ypač jei tarėjai nebus susipažinę su bylos medžiaga), papildomų klausimų uždavimo,
ilgesnių svarstymų (arba tiesiog pačių svarstymų pasitarimų kambaryje, nes kai teisėjas
sprendžia vienasmeniškai, svarstymai vyksta rašant sprendimo tekstą), poreikio aiškinti
tarėjui tam tikrus teisinius klausimus, netgi tokio dalyko kaip tarėjo liga ar kita neatvykimo
priežastis (ypač į posėdį, kuris toje byloje jau nėra pirmas). Kita vertus, galima tikėtis, kad
dauguma šių dalykų gerintų sprendimų kokybę (dėl nuomonių įvairovės ir papildomo stimulo
profesionaliems teisėjams eksplicitiškai argumentuoti savo sprendimus). Žinoma, galima
abejoti tuo, kad tarėjų klausimai visuomet būtų prasmingi. Antai dauguma apklaustų Kroatijos
bei Bosnijos ir Hercegovinos profesionalių teisėjų atkreipė dėmesį į tai, kad tarėjai iš esmės
neturi teigiamo poveikio sprendimų kokybei ir dažniausiai svarsto ne tiek esminius
klausimus, kiek leidžiasi į diskusijas dėl periferinių klausimų478. Taigi laiko nuostoliai
neišvengiami. Bet pasakyti, kad jie neatsipirks – sudėtinga. Daug kas priklauso nuo to, kiek
įvertinsime dėl įdėmiau neišanalizuoto aspekto padarytos klaidos kainą. Bet ne vien nuo to:
klausimas, ar esame pasirengę sprendimų byloje laukti dar ilgiau, taip pat turėtų būti
dedamas ant svarstyklių (arba reikėtų įdarbinti daugiau teisėjų, o tai jau kitas – tiesioginių
finansinių sąnaudų didėjimo – klausimas). Ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuva ir taip yra

Fukurai H., Chan K. W., Miyazawa S. The Resurgence of Lay Adjudicatory Systems in East Asia // Asian-Pacific
Law & Policy Journal, 2010, vol. 12, iss. 1, p. ix.
477 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 194.
478 Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 451.
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sulaukusi nepalankių vertinimų dėl procesų trukmės (įskaitant Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimus).
Didesnių finansinių išteklių panaudojimas taip pat nekelia abejonių (net jei teisėjų
laiko praradimus bandytume neteisėtai kompensuoti jų poilsio sąskaita, o tarėjų parinkimą
Teisingumo ministeriją, Nacionalinę teismų administraciją arba teismus įpareigotume atlikti
„nedidinant biudžetinių asignavimų“). Vienintelis galimas „pigus“ variantas – nemokamai
(arba darbdavių sąskaita) teismo procese dalyvaujantys tarėjai – skamba utopiškai. Nes
sistema greičiausiai užstrigtų. Be to, tai vis tiek kainuotų. Jei ne valstybės biudžetui, tai
visuomenei (bet ir biudžetui taip pat, nes posėdžiaudami teisme tarėjai nesukurtų to bendrojo
vidaus produkto, kurį sukuria savo darbo vietoje).
Taigi, įvedant tarėjų institutą, didesnių sąnaudų klausimą neišvengiamai tektų spręsti.
Variacijos techniškai galimos tik dėl apimčių ir to, kam perkelti sąnaudų naštą. Verta priminti,
kad tiek teismo proceso sąnaudų padidėjimas, tiek ir teismo proceso trukmės pailgėjimas, IV
dalyje apibūdintos apklausos duomenimis, profesionalų teisininkų vertinami kaip pirmasis ir
trečiasis didžiausi trūkumai (reikšmingais tarėjų instituto trūkumais juos laiko atitinkamai
71 proc. ir 69 proc. respondentų).

Formaliosios teisės neišmanymas ir rėmimasis
subjektyviu teisingumo jausmu
Vienas anksčiau aptartų pranašumų – „gyvosios“ teisės atnešimas į teismą – turi ir savo
veidrodinę neigiamą pusę. Jis reiškia, kad gali būti priimami formaliosios teisės požiūriu
nepagrįsti sprendimai. Kaip bevertintume, kuri iš jų geresnė turinio prasme, vienas tokios
sistemos minusas daugiau nei akivaizdus: formalus įstatymas visuomet yra asmenų
lygiateisiškumo garantas, o jo paneigimas neleis užtikrinti visų asmenų lygybės prieš įstatymą
ir teismą479. Mat formalioji teisė nėra koks nors blogis. Ji yra gėris. Be to, demokratijos
principais pagrįstas gėris, nes už įstatymus balsuoja visos tautos atstovai, įgaliojimus gavę per
visuotinius laisvus demokratiškus rinkimus. Atstovai, kurių personalinė sudėtis marga ir
kurie atstovauja praktiškai visoms pažiūroms, socialiniams sluoksniams, vertybėms. Du ar net
šeši (tik demokratiškiausiu atveju išrinkti bendrapiliečių) tarėjai to niekuomet neužtikrins.
Jau nekalbant apie tai, kad įstatymai praeina ilgas teisėkūros procedūras, kur juos įvertina ir
specialistai, ir parlamentarai, ir visuomenė (bent jau turi tokią galimybę). Taigi klaidingo
sprendimo tikimybė gerokai sumažėja. Nors ir įstatymų leidybos procese klaidų pasitaiko.
Visgi „gyvosios“ teisės tema džiazuojančios mišrios teismo kolegijos klaidos tikimybė –
gerokai didesnė.
Beje, IV dalyje pristatyto tyrimo respondentai tarėjų nekompetenciją laiko antruoju
pagal reikšmingumą tarėjų instituto trūkumu (reikšmingiems trūkumams jį priskyrė 71 proc.
respondentų). O neapibrėžto teisingumo pojūčio keliamas pavojus vertinamas gerokai
nuosaikiau (reikšmingu trūkumu jį laiko 34 proc. respondentų).
Kita vertus, subjektyvus teisingumo jausmas, bent jau sprendžiant fakto ir kaltės
klausimus, nėra vien tik (ar visuomet) subjektyvus: tyrimai rodo, kad paprastai jis atitinka
479

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d.
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bendrus praktikoje naudojamus teisinius konstruktus480. Tad nors tam tikri mąstymo
skirtumai egzistuoja (pavyzdžiui, nustatyta, kad paprasti piliečiai nusikaltimus identifikuoja
prototipiškai, o ne algoritmiškai)481, galutinis rezultatas būna labai panašus. Tai, kad tarėjai su
profesionaliais teisėjais nesutaria tik retais atvejais, jau aptarta.

Tai paskatins baudžiamosios politikos griežtėjimą
Vargu ar baudžiamosios politikos griežtėjimo vengiančių politikų ir ekspertų nuogąstavimas
(jiems antrina ir IV dalyje pristatyti Lietuvos teisininkų apklausos rezultatai), esą visuomenės
atstovai skatins baudžiamosios politikos griežtėjimą482, pagrįstas. Dauguma aptariamą
klausimą analizuojančių mokslininkų pastebi, kad bendras baudžiamosios politikos lygis
neprofesionalių teismo kolegijos narių dėka ne didėja, o mažėja. Žinoma, suabsoliutinti
negalima: už kai kuriuos nusikaltimus tarėjai tikrai linkę bausti griežčiau, bet daugeliu atvejų
jų skiriamos bausmės yra netgi švelnesnės.
Antai tyrimais nustatyta, kad Anglijoje neprofesionalūs (taikos) teisėjai vidutiniškai
skiria švelnesnes bausmes nei profesionalūs teisėjai. Vokietijoje tarėjai taip pat keitė bausmių
skyrimo praktiką, dažniausiai švelninimo, nors kartais ir griežtinimo linkme. Nemažai
apklausiamų Vokietijos tarėjų netgi specialiai akcentuoja nuosprendžių įtaką teisiamųjų
likimams483. Analogiškas tendencijas rodo ir anksčiau minėtas Pietų Korėjos pavyzdys.
Klasikine laikomoje prieš šešis dešimtmečius atliktoje JAV mokslininkų studijoje, apklausus
profesionalius teisėjus, nustatyta, kad 64 proc. bylų teisėjai sutiko, jog prisiekusieji teisiamąjį
teisingai pripažino kaltu, 14 proc. bylų sutiko su išteisinimu ir 22 proc. bylų nesutiko su
prisiekusiųjų sprendimu; tačiau iš tų 22 proc. bylų tik 3 proc. prisiekusieji nuteisė, o teisėjas
būtų išteisinęs, ir net 19 proc. bylų prisiekusieji išteisino, o teisėjas būtų pripažinęs kaltu484
(vėliau minėto tyrimo rezultatai buvo atkartoti daugelį kartų)485. Šią tendenciją patvirtina
netgi istoriniai pavyzdžiai: kai 1832 m. Prancūzijos įstatymai įtvirtino prisiekusiųjų galimybę
sumažinti bausmę žemiau apatinės sankcijos ribos, jei bus nustatyta atsakomybę lengvinančių

Robinson P. H. Testing Lay Intuitions of Justice: How and Why? // Hofstra Law review, 2000, vol. 28, p. 629.
Kahan D. M. Lay perceptions of Justice vs. Criminal Law Doctrine: a False Dichotomy? // Hofsra Law review,
2000, vol. 28, p. 795.
482 Nepavyko aptikti jį patvirtinančių tyrimų rezultatų (tik paneigiančius arba rodančius, kad griežtėjimas liečia
tik tam tikras veikas, kurias visuomenė laiko pavojingesnėmis nei politikai, tačiau lygiagrečiai yra kitos veikos, už
kurias tarėjai linkę bausti švelniau). Bene vienintelis mokslinis darbas, kuriame minima bendra tarėjų tendencija
bausti griežčiau, nei tai daro profesionalūs teisėjai, mini Vengrijos atvejį. Tačiau turint omenyje tai, kad minėtas
mokslinis darbas nepateikia nuorodų į konkrečius tyrimus, o išnašoje nurodomas vienintelis šaltinis – vieno
Vengrijos teismų pirmininkas, tikėtina, jog tai yra stereotipinio mąstymo pavyzdys, o ne realus faktas (plg.:
Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate Publishing,
2009, p. 55).
483 Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 341.
484 Kalven H. Jr. & Zeisel H. The American Jury. Boston: Little, Brown & Co., 1966. Cituojama pagal: Hans V. P. What
Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 42–43.
485 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 43 (rezultatus
patvirtinantys tyrimai vardijami 24 nurodyto kūrinio išnašoje).
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aplinkybių, net 68 proc. prisiekusiųjų paskelbtų nuosprendžių 1840 m. įtvirtino buvus tokių
aplinkybių486. Taigi neprofesionalūs piliečiai tikrai nėra nusiteikę kraugeriškai.
Beje, teigiama, kad ir pats tarėjo darbas turi įtakos piliečių nuostatoms ir mažina
kategoriškumą. Tyrėjai nurodo, jog tipiškai netgi tokie žmonės, kurie iki tapimo tarėjais
aktyviai laikėsi „karo prieš nusikaltimus“ pozicijos, po dalyvavimo realiame teismo procese
priimdavo labiau subalansuotą sprendimą. Taip atsitikdavo todėl, kad teisme kaltinamieji
dažnai pasirodo kaip žmonės, patyrę akivaizdžiai neigiamą sudėtingų gyvenimo aplinkybių
įtaką (o ne piktadariai per se). Tarėjai pažymėdavo tokias teisimųjų problemas kaip
priklausomybė nuo narkotikų, prasiskolinimas, šeimos problemos, nesėkmingos pastangos
grįžti prie normalaus gyvenimo487.
Įdomios tendencijos pastebėtos įvedus tarėjų institutą Japonijoje: 60 proc. tarėjų
vaidmenyje pabuvusių apklaustų piliečių išreiškė didelį rūpestį ir interesą dėl sėkmingos
nuteistųjų reabilitacijos. Jų rūpestis kaltininko ateitimi buvo dvigubai didesnis (sic!) nei
rūpestis ar užuojauta aukai488. Vertinant pačiuose teismų sprendimuose atsiradusius pokyčius
ir pirmųjų tarėjų teismo veiklos metų duomenis palyginus su ankstesniais metais, paaiškėjo,
kad atidėjus nuosprendžių vykdymą probacijos priemonių taikymo atvejų skaičius išaugo nuo
37 proc. (tiek taikydavo iš profesionalių teisėjų sudaryti teismai) iki 59 proc.489 Kita vertus,
pasireiškė tam tikri skirtumai traktuojant skirtingus nusikaltimus: nužudymų bylose, kurioms
buvo būdinga komplikuota konfliktų su nužudytais šeimos nariais istorija, tarėjų teismo
skiriamos bausmės paprastai buvo švelnesnės. O štai už seksualinius nusikaltimus įprastai
imta skirti griežtesnes bausmes (kartais teismo paskirtos bausmės netgi viršijo prašytas
prokuroro)490.

Nėra efektyvių stabdžių, užtikrinančių apsaugą, kad
nebus favoritizmo ir korupcijos
Šis trūkumas akivaizdus (ypač vertinant visuomenės nuostatas korupcijos atžvilgiu). O jo
sprendimo galimybės – miglotos. Netgi tarus, kad šiuo požiūriu teisėjai savaime nėra nei
geresni (nors turint omenyje atliekamą kruopščią atranką jie tokie turėtų būti), nei blogesni
už statistinį mūsų visuomenės narį, galime numanyti, kad teisėją atgraso profesinės karjeros
perspektyvos (teisininko profesijos teikiamas galimų veiklos sričių pasirinkimas padarius
atitinkamą pažeidimą gali susiaurėti iki minimumo), atlyginimo praradimas, netgi teisės į
valstybinę teisėjo pensiją praradimas. Kas šiuos atgrasymo instrumentus galėtų pakeisti
tarėjų atveju? Tenka atsakyti – turbūt niekas. Vargu ar galima pagrįstai tikėtis, kad Specialiųjų
Savitt W. Villainous verdicts? Rethinking the Nineteenth-Century French Jury // Columbia Law Review, 1996,
vol. 96, iss. 4, p. 1019, 1036.
487 Machura S. Silent Lay Judges - Why Their Influence in the Community Falls Short of Expectations // The
Chicago-Kent Law Review, 2011, vol. 86, iss. 2, p. 781. Šiame šaltinyje cituojamas ir toks vieno respondento
įrašas klausimyne: „Asmeninio kontakto metu mokaisi labiau atsižvelgti į individą, nei šito išmoksti iš
žiniasklaidos. Galbūt labiau supranti teisiamuosius. Ne tik nubausti juos nori.“
488 Hirayama M. Lay Judge Decisions in Sex Crime Cases: The Most Controversial Area of Saiban-in Trials //
Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 129.
489 Ibid., p. 131.
490 Ibid.; Fukurai H., Chan K. W., Miyazawa S. The Resurgence of Lay Adjudicatory Systems in East Asia // AsianPacific Law & Policy Journal, 2010, vol. 12, iss. 1, p. ix.
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tyrimų tarnyba arba kitos teisėsaugos institucijos galės patikrinti ir efektyviai prižiūrėti
daugiatūkstantinę tarėjų armiją.
Šiame kontekste kaip vienas galimų problemos sprendimo būdų galėtų būti siūlymas
tarėjams dalyvauti kuo mažesniame skaičiuje procesų. Nes kol tai pirmi kartai (ypač –
pirmasis), drąsos piktnaudžiauti įgaliojimais turėtų būti mažiausia. O ir advokatai ar kiti
tarpininkai neturėtų progų užmegzti kontaktų.
Nors nuo favoritizmo visiškai apsisaugoti taip pat vargu ar įmanoma, reikėtų vengti
bent jau politinių partijų aktyvaus dalyvavimo tarėjų parinkimo procese (anksčiau minėti
Skandinavijos pavyzdžiai liudija, kad, tarėjais tampant per politines partijas, nemenka
pagunda jaustis tos partijos atstovais teisme).

Bus vadovaujamasi emocijomis, prietarais ir stereotipais,
o ne „pažangiomis idėjomis“
Vertinant šį tarėjų institutui priskiriamą potencialų trūkumą, jį taip pat reikia matyti kaip dar
vieną „gyvosios“ teisės pranašumo neigiamą veidrodinį atvaizdą. Tačiau pervertinti jo
nereikia. Visų pirma jau anksčiau minėti tyrimai rodo, kad dirbant mišrioje teismo kolegijoje
tarėjų ekscesai (emocijos taip pat) paprastai suvaldomi. Kita vertus, mūsų laikais žmonės yra
ir išsilavinę (tarp pagal amžių tarėjais paprastai būnančių asmenų bent vidurinis išsilavinimas
yra standartinis minimumas), ir gyvenantys atviroje informacinėje erdvėje. Tačiau, žinoma,
visiškos apsaugos nuo prietarų, stereotipų ir emocijų tai nesuteikia.
Visgi atrodo, kad šio kontrargumento tarėjų institutui atveju problemos daugiau
susijusios ne tiek su pavienių ekscesų baime, kiek su tam tikromis progresyviomis idėjomis
netikintiems vidutiniams piliečiams ir netgi ištisoms jų bendruomenėms priskiriamu
„tamsumu“. Čia pavyzdžiu galėtų būti feministinių idėjų puoselėtojų baimė, kad tarėjai
tinkamai nesupranta jų idėjų ir nesugebės palaikyti reikiamos teisinės praktikos krypties –
deramai ginti moterų teisių491. Galima pateikti ir kitą pavyzdį: šiuolaikinės vyrų ir moterų
lygių teisių doktrinos fone vyras (tėvas) gali tikėtis, kad, esant ginčui, su kuriuo iš tėvų
nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą, lytis sprendimui neturės jokios įtakos. Tačiau
tikėtina, kad pasitelkus statistinių piliečių grupę jie (nepaisydami lyčių lygybės postulatų) ex
ante pasakytų, kad vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą reikia nustatyti pas motiną. Būtent dėl
to, kad ji yra motina (t. y. dėl jos lyties).
Tiesa, reikia pasakyti, kad sentimentai arba tam tikrų specifinių socialinių grupių
vertybės labiau daro įtaką prisiekusiųjų sprendimams, mat jie paprastai nėra raštu
motyvuojami (viena nedaugelio šios taisyklės išimčių – Ispanijos prisiekusiųjų teismas).
Būtent tokiu atveju bylą sprendžiantys piliečiai gali sau leisti ignoruoti įstatymą, kurio
pritaikymas konkrečiu atveju jiems atrodo nepriimtinas ir neteisingas. O mišrūs iš tarėjų ir
Antai nurodoma, kad Švedijos parlamentarės netgi kėlė klausimą, ar Darbo teismas tinkamas nagrinėti
diskriminacijos bylas. Joms nerimą kėlė tai, kad septynių teisėjų kolegijoje buvę keturi socialinių partnerių –
darbdavių ir darbuotojų – atstovai gali laikytis „netinkamos“ pozicijos. Ieškant kompromiso nuspręsta, kad tokio
pobūdžio bylose kolegija mažės iki penkių narių ir socialinių partnerių deleguoti atstovai sudarys nebe daugumą,
o mažumą. Žr.: Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy //
Comparative labor law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 211.
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profesionalių teisėjų sudaryti teismai sprendimus turi priimti neperžengdami veikiančių
taisyklių ribų ir, negana to, savo priimtą sprendimą privalo eksplicitiškai argumentuoti492.
Priešingu atveju sprendimas gali (ir turėtų) būti naikinamas.
Kita vertus, prietarų ir išankstinių nuostatų turi ne tik tarėjai (neprofesionalai), bet ir
profesionalūs teisėjai. Nors galima suprasti, jog praktikos keitimas būtų paprastesnis, jei
įtikinti pakeisti stereotipus reikėtų tik teisėjus (socialinį elitą), o ne iš karto daugumą bylų
sprendime dalyvaujančių bendruomenės narių. Be to, ir profesionalių teisėjų stereotipai
kitokie, pagrįsti aukštesniojo socialinio sluoksnio patirtimis ir vertybėmis, taip pat teisinio
darbo patirtimi.
Visgi nemenka dalis tų prietarų, išankstinių nuostatų ir jų lemiamų šališkumo
apraiškų daugiau ar mažiau vienodai būdingi tiek neprofesionalams, tiek ir profesionaliems
teisininkams. Antai kriminalinė teisiamojo patirtis veikia tiek vienus, tiek kitus (tyrimai rodo,
kad netgi jei aiškiai nurodoma, kad į tai atsižvelgti negalima, teisėjai nepasirodo mažiau šališki
nei neprofesionalūs piliečiai)493.
O ir emocijos toli gražu ne visų vertinamos kaip šalintinas blogis. Kai kas teigia, kad
joms atsiradus vietos, teisinė sistema būtų suminkštinta ir žmonės ją matytų kaip mažiau
„formalią“ (sykiu ir svetimą)494.

Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 438.
493 Landsman S. & Rakos R. A preliminary inquiry into the effect of potentially biasing information on judges and
jurors in civil litigation // Behavioral Sciences and Law, 1994, vol. 12, iss. 2, p. 113.
494 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 63.
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VIII. SU TARĖJŲ INSTITUTO ĮDIEGIMU LIETUVOJE
SUSIJUSIOS GRĖSMĖS
Sprendimo argumentavimas
Turint omenyje tai, kad teismo sprendimo surašymas – specifinių žinių ir įgūdžių reikalaujanti
veikla, ją atliekant tam tikros padarytos klaidos gali šį dokumentą paversti teisiškai ydingu ir
naikintinu. Todėl atrodo natūralu, kad teismo sprendimą surašo ir argumentuoja
profesionalus teisėjas, kuris, be kita ko, pirmininkavo posėdžiams. Tačiau ar jis tai turi daryti
ir tuomet, kai nesutinka su bendru kolegijos sprendimu? Tai profesionaliam teisėjui sudaro
prielaidas dalykine prasme žlugdyti sprendimą, net jei nepavyksta įtikinti kitų kolegijos narių
(įprastinėje trijų narių kolegijoje pakaktų įtikinti bent vieną iš dviejų tarėjų). Tokiu atveju
sprendimas apeliacinio svarstymo metu gali turėti daug silpnų vietų (juolab kad teisinių žinių
ir įgūdžių stokojantys tarėjai gali nė nesuprasti, kas svarbu ir ko sprendime nederėtų minėti,
kas, pavyzdžiui, dėl fiksuojamo proceso normų pažeidimo, galėtų tapti jo panaikinimo
pagrindu). Galiausiai svarbi ir paties teisėjo savijauta bei psichologinis komfortas: ar žmogų,
įsitikinusį sprendimo klaidingumu, dera versti tą sprendimą grįsti ir argumentuoti?
Ar yra būdų spręsti šią problemą? Kai kur tikima, kad padeda mechanizmas, kai iš
profesionalių teisėjų ir tarėjų sudarytoje mišrioje kolegijoje posėdžiui pirmininkaujantis
profesionalus teisėjas balsuoja tik tuomet, kai kiti balsai pasiskirsto po lygiai. Jei nė vienas
profesionalus teisėjas nebalsavo už daugumos balsais priimtą sprendimą, jį (nebalsuodamas
nei „už“, nei „prieš“) surašo ir argumentuoja posėdžio pirmininkas495. Visgi toks problemos
„sprendimas“ yra gana fiktyvus ar bent jau gerokai ribotas: neįtikėtina, kad procesui byloje
vadovavęs profesionalus teisininkas nesusidarytų savo nuomonės nagrinėjamu klausimu. Tad
vienintelis tokio mechanizmo pranašumas – jis nesijaučia „nugalėtas“ liudytojų akivaizdoje ir
neturi papildomo vidinio stimulo įrodyti kitiems kolegijos nariams, kad jis buvo teisus, o jie
klydo. O štai sąnaudos (kiekvienoje byloje šalia mažiausiai keturių tarėjų dar ir trys
profesionalūs teisėjai) gerokai išauga.
Pasiūlymas atsisakyti poreikio argumentuoti sprendimą (net jei tarėjams būtų
suteikta tik teisė pasisakyti fakto, o ne teisės klausimu) vargu ar būtų priimtas Lietuvos
konstitucinės teisės ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
kontekste. Tad šiuo požiūriu vargu ar pakaktų pasiremti kontinentinės teisės tradicijos
pavyzdžiais ir bandyti įrodinėti, jog teoriškai ir praktiškai tai nėra nepriimtina. (Antai
baudžiamojo proceso istoriją analizavęs Adhemaras Esmeinas rašė, kad dar 1791 m.
Asamblėjai svarstant prisiekusiųjų teismo klausimus, o vėliau ir kodifikuojant baudžiamojo

Hendler E. Lay participation in Argentina: Old History, Recient Experience // Southwestern Journal of Law &
Trade in the Americas, 2008, vol. 15, p. 24.
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proceso teisę, „teisinių įrodymų“ koncepcija buvo peržiūrėta įvedant „moralinių įrodymų“,
kuriais rėmėsi sprendimą priimantys piliečiai, kategoriją.)496
Mūsų Konstitucinis Teismas imperatyviai nurodė497, kad teismų sprendimai turi būti
tinkamai argumentuoti. Tad neargumentuoto sprendimo priėmimo galimybė (jau nekalbant
apie savaiminius tokio žingsnio trūkumus) būtų nesuderinama su oficialia Konstitucijos
interpretacija. Turint omenyje tai, kad nepalankus Konstitucinio Teismo požiūris į
Konstitucijos interpretavimo praktikos keitimą daugiau nei akivaizdus, prognozuoti
atitinkamus sprendimo principus įtvirtinančių įstatymų likimą nebūtų sudėtinga.

Šališkumo grėsmė
Tarėjų šališkumą gali lemti kelios skirtingos priežastys. Pirmoji ir akivaizdžiai pavojingiausia
masto požiūriu – korupcija. Ją paskatinti gali tiek kyšininkavimas, tiek ir draugystės,
kaimyniškumo ar svainystės ryšiais pagrįstas favoritizmas. Antroji taip pat labai pavojinga,
nors itin didelio jos masto prognozuoti Lietuvoje, atrodo, nebėra pagrindo – bauginimas
(grasinant pakenkti tarėjo ir jo artimųjų gyvybei, sveikatai, garbei bei orumui ar kitokiai
gerovei).
Kaip buvo minėta aptariant atitinkamą prieš tarėjų instituto diegimą nukreiptą
argumentą, kyšininkavimo grėsmės potencialas išties didelis, o bene efektyviausia prevencijos
galimybė sietina su taisykle, kad jei tarėjai dalyvauja tik po vieną ar porą kartų – galimybės
sisteminei korupcijai yra nepalyginamai mažesnės498. Prie nežinomo (pirmą sykį matomo)
tarėjo šiaip sau prieiti bus nedrąsu, o ir patys tarėjai naujoje aplinkoje bus mažiau linkę leistis
į dviprasmišką bendravimą. Advokatui ar kitam tarpininkui artimiau susipažinus su tarėju
tikimybė gauti pasiūlymą (ypač jei demonstruojamos vertybės nekelia didelio konflikto su
korupciniu elgesiu) reikšmingai padidėja. Svarbus ir kitas aspektas – tarėjus pažįstantys
nesąžiningi teisėjai irgi gerokai menkiau bus stabdomi (bent jau žinos, su kuo galima tartis dėl
sprendimo, o su kuo rizikuoti neverta). Žinoma, kyšininkavimo prielaidų tai nepanaikintų. Nes
ši grėsmė vienareikšmiškai mažiausiai valdoma mikrolygmeniu. Rezultatų galima tikėtis tik
pasikeitus bendrai visuomenės būklei.
Tuo tarpu favoritizmo apribojimui tėra tik formalūs techninio pobūdžio instrumentai
(įspėjimai, supažindinimai su nešališkumo taisyklėmis). Šiuo atveju netgi vienkartinis
dalyvavimas ne itin gelbėtų. O teoriškai galintis padėti išankstinis proceso dalyvių
informavimas apie teismo sudėtį (kad būtų galima surinkti informacijos ir pasirengti
nušalinimui) turi antrą galą – sužinojus personalijas sukuriamos papildomos prielaidos prieš
teismo posėdį paveikti tarėjus. Turint omenyje tai, kad darydamas neteisėtą veiką tarėjas
rizikuoja gerokai mažiau nei teisėjas ir nėra praėjęs tokio atrankos filtro, grėsmė atrodo dar
didesnė.
Bauginimas ypač pavojingas nagrinėjant bylas dėl sunkių nusikaltimų ar reikšmingų
turtinių ginčų. Sunku prognozuoti, kad pakeliui į teismo posėdį išgirdusi samprotavimų apie
Esmein A. Histoire de la procédure criminelle en France: et Spécialement de la procédure inquisitoire depuis
le XIII. siècle jusqu'à nos jours. Paris, L. Larose et Parcel, 1882, p. 437, 510. Prieiga per internetą:
<https://archive.org/stream/cu31924067622070#page/n7/mode/2up>.
497 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas.
498 Hans V. P. What Difference Does a Jury Make? // Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 40.
- 125 496

tai, kad „turi nepilnamečių vaikų, kuriems ir mokykloje, ir pakeliui gali, neduokdie, visko
nutikti“, tarėja tikrai bus nešališka. Arba ūkininkas, per kaimynus gavęs žinutę, kad „kartais
gyvuliai nei iš šio, nei iš to krinta“. Šiame kontekste akivaizdu, kad mažiausia, apie ką
turėtume pagalvoti – tai galimybė atsisakyti būti tarėju. Žinoma, prasidėjus bylai toks
pageidavimas keltų didelių nepatogumų ir brangiai kainuotų. Bet ar galima iš paprasto
žmogaus reikalauti tokioje situacijoje bylą spręsti nešališkai?

Piliečių nenoras būti tarėjais
Apskritai Lietuvos visuomenė ganėtinai atomizuota ir žmonės ne itin nori dalyvauti
visuomeninėje veikloje499 (o dalyvaujantys dažnai įtariami kažkokių slaptų kėslų turėjimu).
Tyrimai rodo, kad ir specifiškai tarėjų funkcijų atlikimas juos ne itin trauktų: 2011 m. net
66 proc. respondentų nurodė, kad jokiomis sąlygomis nesutiktų to daryti500.
Tačiau tokia padėtis nėra unikali. Tiesa, pavyzdžiai rodo, kad vien tai, jog
demonstruojamas menkas palaikymas ir pasiryžimas prisidėti, nebūtinai reiškia praktinius
sunkumus. Antai Japonijoje prieš 2009 m. įsigaliojant Saiban-in Seido modeliui (įvestas tarėjų
institutas sunkiose baudžiamosiose bylose) nebuvo didelio ažiotažo: apklausos rodė, kad
piliečiai dėl dalyvavimo nusiteikę skeptiškai ir net apie 70 proc. išreiškė nenorą atlikti
bendruomenės atstovo funkcijų teisme501. Tačiau sistemai pradėjus veikti paaiškėjo, kad
daugumos teismų jurisdikcijose atvykdavo nuo 61 proc. iki 91 proc. kviestų piliečių502. Tiesa,
nuo 2009 m. iki 2013 m. bendras atsiliepusių į kvietimą atvykti tarėjo darbui skaičius
sumažėjo nuo 84 proc. iki 74 proc. (beje, pažymėtina, kad apklausose išreiškusių nenorą
vykdyti šią funkciją piliečių dalis taip pat išsaugo dar labiau ir pasiekė net 85 proc.)503.
Netgi gilias tradicijas turinčioje Vokietijoje situacija nėra labai palanki: nors vertinant
gana ilgą laikotarpį visuomenės nuomonių tyrimuose matomas nuoseklus tarėjų instituto
palaikymas (dauguma jam pritaria), paklausus, ar patys respondentai pasirengę vykdyti šią
funkciją, gaunami gerokai kuklesni rezultatai504. Kita vertus, net 85 proc. tarėjų funkciją jau

Žr., pvz., Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas (2014 m.). Pilietinės visuomenės institutas,
2014, p. 5–6.
500 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa,
2011 m. spalio 13–17 d., p. 19. Prieiga per internetą: <http://www.civitas.lt/wpcontent/uploads/2015/08/PGI_2014_visi.pdfhttp://www.tm.lt/dok/du/Ataskaita%20Teisingumo%20ministerijai
%202011%2010.pdf>.
501 Corey Z. & Hans V. P. Japan's New Lay Judge System: Deliberative Democracy in Action? // Asian-Pacific Law &
Policy Journal, 2010, vol. 12, No. 1, p. 91.
502 Hirayama M. Lay Judge Decisions in Sex Crime Cases: The Most Controversial Area of Saiban-in Trials //
Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 129.
503 Wilson M. J. Japan‘s Lay Judge System: Expectations, Accomplishments, Shortfalls, and Possible Expansion,
p. 7. Prieiga per internetą:
<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2443208_code1334414.pdf?abstractid=2443208&mirid=1&typ
e=2>.
504 Tiesa, tokių apklausų reta ir jos nėra labai šviežios, bet principiniam problemos apibūdinimui tai labai
netrukdo. Antai Saksonijos-Anhalto žemėje (derėtų pastebėti, kad tai buvusios Vokietijos Demokratinės
Respublikos teritorija, tad apklausos metu demokratiniai refleksai vargu ar buvo spėję susiformuoti), 1992 m.
atlikto tyrimo duomenimis, tik 24 proc. respondentų buvo pasirengę atlikti tarėjo pareigą, o 69 proc. teigė
nenorintys to daryti. Žr.: Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance
Orientation, and Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 337.
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atliekančių Vokietijos piliečių teigia, kad mielai sutiktų šias pareigas eiti dar vieną kadenciją505
(tai ne tik reiškia, kad pavojaus instituto egzistavimui bent jau šioje šalyje nėra, bet ir rodo,
kad darbas žmonėms patinka). Tai, kad tarėjo pareigos žmonėms teikia pasitenkinimą
(malonumą) bei pasididžiavimą, liudija ir lentelėje pateikiami Vokietijos administracinių
teismų tarėjų nuomonės tyrimo duomenys:
Ar jaučiate pasitenkinimą / pasididžiavimą tarėjo darbu administraciniame teisme?506
1=Labai
Pasitenkinimas 49 %
Pasididžiavimas 38 %

2

3

4

38 %
34 %

10 %
17 %

1%
4%

5=Visai
ne
1%
4%

Nežinau

Neatsakė

1%
2%

1%
1%

Vertinant šiuos pavyzdžius galima tikėtis, kad ne itin didelis piliečių noras dalyvauti
teismo darbe savaime netaps neįveikiama kliūtimi. Ypač jei dalyvavimas nebus itin dažnas ir
neapsunkins tarėjų, taip pat jei bus deramai kompensuojama už sugaištą laiką ir (pagal
galimybes) remiamasi savanoriais.

Grėsmė jurisprudencijos tęstinumo principui
Nepaisant to, kad (kaip jau buvo aptarta) tarėjai dažniausiai sutaria su profesionaliais teisėjais
ir paprastai sprendimas priimamas bendru sutarimu, neišvengiamai būtų bylų, kur pozicijos
išsiskirtų. Savaime tai nebūtų didelė problema, jei ne grėsmė, kad tarėjų balsais teismas gali
nukrypti nuo suformuotos praktikos. Žinoma, ir suformuota praktika nėra tabu, ji gali kisti (ir
kinta). Tačiau kiti teismai šią praktiką gali ir toliau palaikyti, tad tikėtinos situacijos, kai dalyje
bylų būtų taikomi kitokie standartai, kitokios taisyklės. Tai akivaizdžiai prieštarautų
konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui.
Tokiu atveju galimi du alternatyvūs scenarijai: pirma, jei kasacinės instancijos teisme
tarėjai dalyvautų ir turėtų daugumą, tikėtina, kad (bent tam tikrais atvejais) liktų galioti iš
bendro konteksto ydingai iškrentantys teismų sprendimai; antra, jei tarėjai kasacinės
instancijos teismo darbe nedalyvautų arba sudarytų mažumą, profesionalūs teisėjai
sprendimą greičiausiai „įstatytų“ į „jurisprudencijos tęstinumo“ rėmus. Pažymėtina, kad
pastaruoju atveju kiekvienas toks sprendimas potencialiai keltų konfliktą tarp „visuomenės
teisingumo“ ir „aukštųjų teismų teisingumo“. Tikėtina, kad su tarėjų dalyvavimu priimtus
sprendimus naikinant ar iš esmės keičiant be tarėjų (ar jiems esant mažuma), profesionalūs
teisėjai ir apskritai teisinės profesijos atstovai galėtų patirti rimtų iššūkių reputacijai, o jų
sprendimų (ir pačios teismų sistemos) legitimumas galėtų būti dar mažesnis nei apskritai
nesant tarėjų (nes pozicijų skirtumas neiškyla aikštėn).
Bene racionaliausias šios potencialios problemos sprendimas būtų kasacinio teismo
formavimas be tarėjų (ar bent su jų mažuma kolegijoje), sykiu aiškiai nustatant, kad jis
nepriima naujų sprendimų, o nesutikdamas su žemesnės instancijos teismų sprendimais bylą
Machura S. Silent Lay Judges—Why Their Influence in the Community Falls Short of Expectations // The
Chicago-Kent Law Review, 2011, vol. 86, iss. 2, p. 787 (taip pat žiūrėti 96 išnašą nurodytame puslapyje).
506 Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 348.
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visuomet grąžina nagrinėti iš naujo (arba pritaria vienam iš anksčiau priimtų sprendimų).
Tiesa, tokia taisyklė galėtų neigiamai paveikti teisinio tikrumo ir efektyvumo principus, nes
galutinio sprendimo (kurį priimtų mišri kolegija ir kuris būtų priimtinas kasaciniam teismui)
galėtų tekti laukti neapibrėžtą laiką.

Tarėjų pasyvumas
Tarėjų pasyvumas turi tam tikrus dėsningus ryšius. Antai Vokietijos administracinių teismų
tarėjų apklausos duomenimis, 37 proc. respondentų visai neskaitė bylos medžiagos (tokios
pareigos Vokietijos teisė jiems nenumato), 23 proc. ją skaitė prieš teismo posėdį, 28 proc.
posėdžio metu ir 10 proc. prieš bei per posėdį (3 proc. į šį klausimą neatsakė)507. To paties
tyrimo metu nustatyta, kad bylų medžiagos neskaitę respondentai skirtingą nuomonę reiškė
rečiau nei šią medžiagą skaitę jų kolegos. Dažniau reiškiančių skirtingą nuomonę sėkmės
indeksas aukštesnis nei rečiau tai darančiųjų. Minėto tyrimo autorius pastebi ir tai, jog
profesionalių teisėjų kaip lygiaverčiai partneriai priimami besijaučiantys tarėjai linkę dažniau
išreikšti savo skirtingą požiūrį508. Kitaip sakant, kuo tarėjai labiau susipažinę su byla ir kuo
didesnį kolegiškumo pripažinimą jaučia iš profesionalių teisėjų, tuo jie aktyvesni ir daro
didesnę įtaką sprendimo turiniui.
Tyrimai rodo ir tai, kad galimybės susipažinti su bylos medžiaga neturėjimas
Vokietijoje vertinamas kaip rimta kliūtis tarėjams. Ypač norint pasinaudoti teise užduoti
tikslingus klausimus proceso šalims509.
Tiesa, reikia pastebėti, kad toks požiūris nėra vienareikšmis ir daugiausia nulemtas
iki XIX a. kontinentinės Europos teisės tradicijai būdingo inkvizitorinio dokumentais grįsto
teismo proceso sampratos. Adversarinį (rungtyninį) procesą nuo seno propaguojantys
bendrosios teisės tradicijos atstovai šios problemos greičiausiai nė „nesuprastų“: ko
nepateikei ir neaptarei teismo posėdžio metu, to praktiškai kaip ir nėra. Antai nurodoma, kad
Norvegijoje su bylos medžiaga prieš posėdį nesusipažinę būna ne tik tarėjai, bet ir
profesionalūs teisėjai510. Verta dėmesio ir tai, kad inkvizicinio proceso rudimentu esantis
teismo kolegijos supažindinimas su bylos medžiaga kelia abejonių ir dėl lygių procesinių
teisių pripažinimo teisiamojo atžvilgiu, mat teismui perduotoje byloje pateikiamas kaltintojo
vertinimas, bylos aplinkybės traktuojamos pateikiamo kaltinimo šviesoje. Ir tai neišvengiamai
kuria bylą skaitančių kolegijos narių išankstines nuostatas (dėl kaltės, teisiamojo asmenybės
ir kt.). Vėliau jas paneigti gali būti gerokai sunkiau nei abi pozicijas lygia greta pristačius
teismo procese. Taigi klausimas dėl tarėjų skatinimo susipažinti su bylos medžiaga turi
prieštaringų argumentų.
Įvairiose kitose šalyse atlikti tyrimai tą tendenciją tik sustiprina. Netgi tais atvejais, kai tarėjams formaliai
leidžiama susipažinti su bylos medžiaga, neretai susiduriama su tokiomis priežastimis kaip laiko trūkumas arba
tuo, kad „byla likusi šiuo metu posėdžiaujančio teisėjo seife“. Plačiau žr.: Kutnjak Ivkovic S. Exploring lay
Participation in Legal Decision making: Lessons from Mixed Tribunals // Cornell International Law Journal,
2007, vol. 40, iss. 2, p. 447.
508 Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 353, 355.
509 Machura S. Interaction between Lay Assessors and Professional Judges in German Mixed Courts // Revue
internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. 1, p. 460.
510 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 47.
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Aptariamo aspekto kontekste verta paminėti Kroatijoje atliktą tyrimą, kurio metu
gautus įdomius rezultatus (veikiančia mišrių teismų sistema nepatenkintų ir esminių pokyčių
pageidaujančių teisėjų dalis pirmosios grandies teismuose sudarė 81,5 proc., o antrosios
grandies teismuose dvigubai mažiau – 40 proc.)511 vienas labiausiai pripažintų šios srities
autoritetų aiškina tuo, jog sudėtingesnes bylas512 nagrinėjantys antrosios grandies teismų
teisėjai palankiau nusiteikę didesniam laiko ir kitų išteklių panaudojimui, linkę įvertinti
įvairius bylos aspektus ir pasidalyti sprendimo našta513. Kaip papildomas argumentas
nurodyta ir tai, kad antrosios grandies teismuose atmosfera gerokai palankesnė sprendimų
priėmimui grupėse, o dėl palankesnio profesionalių teisėjų požiūrio į tarėjus šie gali labiau
atsiskleisti ir efektyviau prisidėti prie sprendimo priėmimo.514. Visgi, minėto tyrimo
rezultatus vertinant sistemiškai, dėmesį būtina atkreipti į tai, jog gerokai palankesnę
nuomonę apie tarėjų gebėjimus ir daug mažesnį sistemos esminio reformavimo poreikį
nurodė ne tik antrosios grandies teisėjai, bet ir tos grandies teismuose dirbantys
prokurorai515. Kadangi šiems pareigūnams vargu ar rūpi tai, kad teismas detaliai analizuoja
įvairias detales ir aspektus (netgi priešingai – dažnu atveju jiems tai turėtų būti neparanku), o
ir teisėjams tenkančio sprendimo moralinė našta jų neslegia, reikėtų daryti išvadą, kad
Kroatijoje antrosios grandies teismuose tarėjai išties prisideda daug efektyviau. Taigi peršasi
kitas jų efektyvumo paaiškinimas: tai pirmiausia lemia teisėjų požiūris į tarėjus ir
nusiteikimas bendradarbiauti.
Konstruojant procedūrines taisykles reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad aukštesnį formalųjį
išsilavinimą bei didesnes pajamas turintys žmonės yra gerokai labiau linkę naudotis ir vertinti
galimybę kalbėti grupėje ir diskutuoti, ginčytis. Taigi, net subūrus reprezentatyvią tarėjų
visumą, žmonės, turintys didesnės diskusijų grupėse patirties ir tam tikrų įgūdžių, labiau geba
kalbėti taip, kad jų balsas būtų išgirstas516.
O siekiant svarstomosios demokratijos pranašumų reikėtų pasistengti, jog tarėjai
nebijotų aktyviai dalyvauti teisminiame nagrinėjime ir dalyvautų sprendimo priėmimo metu
vykstančiose diskusijose517. Tam pasitarnauti galėtų tiek teisėjų bei tarėjų švietimas, tiek ir
specialūs procedūriniai mechanizmai.

Teisėjų dominavimas ir tarėjų užgožimas
Daugeliu atvejų tarėjai turi tokias pačias teises kaip profesionalūs teisėjai. Tačiau vien tai, kad
formaliai suteikiamas vienodas statusas, toli gražu nereiškia, kad jis toks ir bus. Savaime nieko
Turint omenyje tai, kad reikalavimai tarėjams skirtingų grandžių teismuose nesiskiria, ne mažiau netikėti
buvo ir kiti rezultatai. Antai į klausimą, kiek procentų įrodymų tarėjai supranta adekvačiai, pirmosios grandies
teismų teisėjai (vidutiniškai) nurodė 19,5 proc., o antrosios grandies – 52,4 proc. Žr.: Kutnjak Ivkovic S. Lawyers
about Mixed Tribunals: Do Croatian Professional Judges, State Attorneys, and Private Attorneys Share the Same
View? // Social Justice Research, 2000, vol. 13, No. 1, p. 71–72.
512 Baudžiamosiose bylose teismingumo riba antrosios grandies teismams – sankcijoje numatyta ne mažesnė nei
10 metų laisvės atėmimo bausmė.
513 Kutnjak Ivkovic S. Lawyers about Mixed Tribunals: Do Croatian Professional Judges, State Attorneys, and
Private Attorneys Share the Same View? // Social Justice Research, 2000, vol. 13, No. 1, p. 73.
514 Ibid.
515 Ibid., p. 70–71.
516 Corey Z. & Hans V. P. Japan's New Lay Judge System: Deliberative Democracy in Action? // Asian-Pacific Law &
Policy Journal, 2010, vol. 12, No. 1, p. 78.
517 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 26.
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bloga, jei profesionalūs teisėjai proceso metu yra aktyvesni nei tarėjai. Tačiau reikia suprasti,
kad nuolatinė tyla gali tarėjus delegitimuoti visuomenės akyse ir tokiu atveju jie taptų
absoliučia našta.
Kita vertus, tyrimai rodo, kad tarėjai gali būti „smukdomi“ (tildomi) sąmoningai. Ir
nebūtinai dėl piktų ketinimų, o, tarkim, todėl, kad teisėjas taip apkrautas darbu, jog stengiasi
išnaudoti kiekvieną galimybę sutrumpinti žodinio bylos nagrinėjimo procedūrą ar pasitarimų
kambaryje diskusijoms skiriamą laiką. Arba bandant teismą apsaugoti nuo kaltinimų, kad
tarėjas buvo šališkas (siekiant to išvengti tarėjams siūloma patiems geriau nė nebandyti
užduoti klausimų, o tai daryti per posėdžiui pirmininkaujantį teisėją)518.
Galiausiai ne tiek svarbu, kokios tarėjų pasyvumo ar teisėjų hiperdominavimo
priežastys, pasekmė ta pati – tokiu atveju itin sumažėja jų prasmingo įsitraukimo ir naudos
suteikimo perspektyvos (kaip buvo minėta, tyrimai rodo, netgi pritrūkę padrąsinimo tarėjai
užsisklendžia ir nelinkę dalyvauti procese) ir, dėdami nemenkus išteklius, mes ne kažin ką
gauname mainais. Maža to, „smukdymo“ atveju tarėjams pradėjus skleisti tokią žinią, „teisėjų
klano“ baubas būtų dar labiau pučiamas.
Turint omenyje tai, kad profesionalus teisėjas ne tik socialinio statuso prasme (jis –
šios srities žinovas, išmanantis, kas ir kaip turi vykti teismo procese), bet ir formalių proceso
taisyklių kaip teismo posėdžio pirmininkas „pasodinamas į vairuotojo vietą“ 519, derėtų ne tik
šviesti teisėjus (apie pageidaujamą jų elgesį su tarėjais) bei tarėjus (apie turimas
procedūrines teises), bet ir įvairius procesinius niuansus (liudytojų ir ekspertų apklausa,
sprendimo argumentų aptarimo eiliškumas ir pan.) reikėtų sudėlioti labai kruopščiai ir
apgalvotai.

Konfidencialumo pažeidimai
Konfidencialumo pažeidimai – specifinė tarėjų instituto grėsmė, kuri iš esmės gali pasireikšti
dviem būdais. Pirmuoju atveju tarėjai gali netinkamai elgtis su valstybės, tarnybos ar
komercine paslaptimis. Šiuo atveju derėtų apsispręsti, ar tarėjai apskritai turėtų dalyvauti tam
tikro pobūdžio bylose, pirmiausia – kai jos susijusios su valstybės paslaptį sudarančia
informacija. Turint omenyje tai, kad pagal bendrąjį teisinį režimą asmeniui reikalingas
specialus leidimas dirbti su informacija, kuri laikoma valstybės paslaptimi, tokius leidimus
gavusių tarėjų sąrašas tampa priklausomas nuo Valstybės saugumo departamento pareigūnų.
Žinoma, tarėjams galima pritaikyti teisėjams būdingą režimą, kuris leidžia bylą nagrinėti be
jokio specialaus leidimo (būtent tam, kad specialiosios tarnybos negalėtų nepriimtinais
faktiniais motyvais atsijoti teisėjų sau svarbiose bylose). Bet teisėjo atsakomybės priemonių ir
jam taikytinų sankcijų spektras visai kitoks nei tarėjo. Todėl toks išplėtimas keltų grėsmę dėl
valstybės paslapties išviešinimo. Šiuo požiūriu, atrodo, racionalesnis sprendimas būtų visas
bylas, kuriose yra valstybės paslaptį sudarančios informacijos, nagrinėti tik profesionalių
teisėjų kolegijose.

Machura S. Interaction between Lay Assessors and Professional Judges in German Mixed Courts // Revue
internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. 1, p. 459.
519 Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 442.
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Antruoju atveju galima susidurti su privataus gyvenimo aplinkybių atskleidimo
grėsme.
Suomijos tyrėjai nurodo, kad šios šalies profesionalūs teisėjai tarp pagrindinių tarėjų
trūkumų nurodo jų polinkį atskleisti su procesu susijusią konfidencialią informaciją520.
Proceso dalyvių privatumo klausimas gali būti aktualus ne tik šeimos bei kitose civilinėse, bet
ir ypač „jautrių“ nusikaltimų (pirmiausia išžaginimų ir kitų lytinių nusikaltimų atveju, kai auka
gali jausti prarandanti dar daugiau privatumo ir susidurti su didesniu psichologiniu stresu bei
pažeminimu) bylose.
Japonijos patirtis liudija, kad konfidencialumui grėsmę kelia ne tik tikimybė, jog tarėjai
atskleis bylos metu gautą informaciją, bet ir pats „kaimynų“ dalyvavimo atitinkamose bylose
faktas ir nenoras prieš juos „apsinuoginti“521.

Klami H. T., Hämäläinen M. Lawyers and laymen on the bench: a study of comparative legal sociology.
Suomalainen Tiedeakatemia, 1992, p. 58.
521 Hirayama M. Lay Judge Decisions in Sex Crime Cases: The Most Controversial Area of Saiban-in Trials //
Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 128, 141.
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IX. KOKS TARĖJŲ INSTITUTAS TINKAMIAUSIAS
LIETUVOJE?
Kokio tipo bylose?
Pats ribojimas yra probleminis, nes tarėjų instituto įdiegimą argumentuojant visuomenės
teisinio švietimo, pažiūrų įvairovės, legitimumo didinimo, demokratijos (įskaitant pilietinę
teisminės valdžios įgyvendinimo kontrolę), papildomos apsaugos nuo valdžios institucijų
savivalės ir galimų piktnaudžiavimų (įskaitant potencialų spaudimą teismui) bei kitais
argumentais, kyla natūralus klausimas: kodėl tam tikrose bylose šių gerų tikslų siekti nereikia?
Argi jose neveikia mechanizmai, leidžiantys pasinaudoti tarėjų teikiama nauda? Išties vargu ar
į šį klausimą galėtume atsakyti teigiamai.
Vienas galimų požiūrių – daryti kaip užsienyje. Bet ten nuoseklios praktikos nerasime
juo labiau. Tarėjai gali dalyvauti sprendžiant praktiškai visų tipų bylas: baudžiamąsias
(Vokietija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija etc.), darbo santykių (Austrija, Prancūzija,
Liuksemburgas, Monakas, Slovėnija, Vokietija etc.), komercinių santykių (Austrija, Prancūzija,
Monakas, Rusijos Federacija etc.), administracines (Vokietija etc.).
Netgi baudžiamosiose bylose tarėjų dalyvavimas paprastai susiejamas su tam tikru
minimaliu pavojingumo lygiu, kai gresia didesnė bausmė. Niekur nėra, kad tarėjai dalyvautų
nagrinėjant visas baudžiamąsias bylas. Tarkim, Vokietijoje apie 86 proc. baudžiamųjų bylų
pirmąja instancija išnagrinėja profesionalūs teisėjai, o dalyvaujant tarėjams išnagrinėjama vos
14 proc. bylų522, tačiau apeliacinėje instancijoje situacija atvirkštinė: 85 proc. baudžiamųjų
bylų išnagrinėjama dalyvaujant tarėjams, o iš profesionalių teisėjų sudarytose kolegijose tik
15 proc.523 Venesueloje tarėjai dalyvauja tik baudžiamosiose bylose, kuriose gresia didesnė
nei 4 metų laisvės atėmimo bausmė524 (bendros statistikos nepateikiama, tačiau, 2001–
2004 m. duomenimis, Sulijos valstijoje 16 proc. baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėtos
mišriuose tribunoluose)525. Danijoje mišrios tarėjų ir profesionalų teisėjų kolegijos taip pat
išsprendžia tik apie 15 proc. baudžiamųjų bylų, visos kitos bylos tenka vienasmeniškai bylas
sprendžiančių profesionalių teisėjų jurisdikcijai526. Standartinis pagrindas bylas nagrinėti be
tarėjų – kaltės pripažinimas527. Japonijoje tarėjų teismas sprendžia nužudymų bylas bei
baudžiamąsias bylas, kuriose teisiamajam gresia mirties bausmė arba neapibrėžtas laisvės

Jei numatyta bausmė mažesnė nei dveji metai laisvės atėmimo, bylą vienasmeniškai nagrinėja profesionalus
teisėjas.
523 Perron W. Lay Participation in Germany // Revue internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. 1, p. 188–
189.
524 Han P., Parraga J. E. & Morales Manssur J. La Participacion Ciudadana en la Justicia Penal Venezolana.
Formulacion Teorico vs. Realidad Practica // Revista Cenipec, 2006, p. 254–256. Prieiga per internetą:
<http://www.saber.ula.ve/revistacenipec/>.
525 Ibid., p. 260.
526 Garde P. The Danish Jury // Revue internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. l, p. 87.
527 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 36.
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atėmimas. Tai sudaro apie 2,5 proc. visų baudžiamųjų bylų528. Pietų Korėjoje tik dėl
sunkiausių nusikaltimų, be to – tik su sąlyga, kad sutinka teisiamasis529. Tokiais atvejais
galima aiškiai numanyti, kad institutas veikia ne kaip Lietuvos viešojo diskurso kontekste itin
aktualus nusikaltimų aukų ar visuomenės interesų užtikrinimo (profesionalių teisėjų
pakankamo griežtumo kontrolės), o teisiamųjų teisių, laisvių bei interesų apsaugos
instrumentas.
Beje, Pietų Afrikos pavyzdys aiškiai rodo, kad vien profesionaliems teisėjams suteikus
diskreciją spręsti, ar jie nori, kad procese dalyvautų tarėjai530, pastarieji iš esmės apskritai
nedalyvauja teismo darbe531.
Kai kuriais atvejais tarėjai gali būti tik tam tikrame teisme, tad ar jie dalyvaus procese,
priklauso nuo teismingumo ypatumų. Pavyzdžiui, Švedijos darbo teisme šalia profesionalių
teisėjų nagrinėjant bylas kolegijoje visuomet dalyvauja darbuotojams ir darbdaviams
atstovaujantys tarėjai. Tačiau šis teismas yra pirma ir paskutinė instancija čia
prasidedančioms byloms, kurias inicijuoja Ombudsmenas diskriminacijos klausimais arba
kolektyvinių susitarimų subjektais esančios profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ar
darbdaviai. Kitais atvejais darbo bylas pirmąja instancija nagrinėja apygardų teismai. Tuomet
Darbo teismas jas nagrinėti gali nebent kaip apeliacinė instancija532.
Didžiojoje Britanijoje darbo teismas (darbo tribunolas) nagrinėja iš esmės visus
ginčus darbo santykių srityje, bet tik kai kurie jų nagrinėjami trišaliu pagrindu. Porą pastarųjų
dešimtmečių Vyriausybė mažino tarėjų vaidmenį, tam tikrus skundų tipus atiduodama
profesionalių teisėjų žinion. Įdomu tai, kad šioje teisinėje sistemoje profesionaliems teisėjams
palikta gana plati diskrecija pagal tam tikrus įstatyme įtvirtintus kriterijus pasirinkti bylą
nagrinėti trišaliu pagrindu sudarytoje teismo kolegijoje. Tiesa, šia galimybe naudojamasi iš
esmės diskriminacijos bylose533.
Nors nurodoma, kad prisiekusiųjų teismo ir mišrių tribunolų (kai bylas nagrinėja iš
profesionalių teisėjų ir neprofesionalių tarėjų sudarytos bendros kolegijos) skiriamasis
bruožas yra tai, jog naudojant pastaruosius šalys negali rinktis ar nori, kad bylą nagrinėtų (ir)
neprofesionalai534, reikia pastebėti, jog tai tik ankstesnės praktikos apibendrinimas, o ne
išankstinė sąlyga tarėjų teismui. Netgi teisinėse sistemose, kuriose teisiamieji ar kiti proceso
dalyviai formaliai negali rinktis, kas nagrinės bylą, yra tam tikrų procedūrinių išlygų. Antai
esant teisiamojo prisipažinimui ir tokiu atveju taikant supaprastinto proceso taisykles, kartais
būna ir netiesioginė galimybė išvengti tarėjų dalyvavimo. Pavyzdžiui, Norvegijoje, jei
pageidauja prokuroras ir sutinka teisiamasis, už mažiau nei 10 metų laisvės atėmimo
užtraukiančius nusikaltimus bausmę gali skirti ne įprastinė mišri tarėjų ir teisėjų kolegija, o

Hirayama M. Lay Judge Decisions in Sex Crime Cases: The Most Controversial Area of Saiban-in Trials //
Yonsei Law Journal, 2012, vol. 3, No. 1, p. 132.
529 Hans V. P. Citizens as Legal Decision Makers: An International Perspective // Cornell International Law
Journal, 2007, vol. 40, p. 303.
530 Seekings J. & Murray C. Lay Assessors in South Africa's Magistrates' Courts. University of Cape Town, 1998,
p. 19.
531 Kutnjak Ivkovic S. Exploring Lay Participation in Legal Decision Making: Lessons from Mixed Tribunals //
Cornell International Law Journal, 2007, vol. 40, iss. 2, p. 450.
532 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 200.
533 Ibid.
534 Kutnjak Ivković S. Lawyers about mixed tribunals: Do Croatian professional judges, state attorneys, and
private attorneys share the same view? // Social Justice Research, 2000, vol. 13, No. 1, p. 55.
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profesionalus teisėjas sumarinio proceso tvarka535. O štai Argentinos Kordobos provincijoje
mechanizmas suformuluotas atvirkščiai – tarėjai dalyvauja tuomet, kai to eksplicitiškai
pageidauja ginamasis, prokuroras arba auka536.
Taigi atsakymas į klausimą „kokiose bylose“ galėtų būti toks – kad pernelyg
neapsunkintų teismų sistemos. Šiuo požiūriu galima bandyti siūlyti, kad tarėjai dalyvautų
visose bylose, kuriose to prašo ieškovas, atsakovas, nukentėjusysis, teisiamasis ar prokuroras
arba bylą nagrinėjantis teisėjas (kolegija). Taip pat visuomenės rezonansą keliančiose
korupcinėse bylose. Toks modelis leistų užtikrinti visus įmanomus tarėjų instituto
pranašumus: ir apsaugoti šalių teises bei teisėtus interesus, ir neutralizuoti baimę dėl valdžios
institucijų bei pareigūnų daromos įtakos, ir būti teisėjų skydu bei (prireikus) patarėju. Tiesa,
jis turi trūkumą – sunku prognozuoti kiek gali prireikti tarėjų. Tiek bandant sumažinti šio
trūkumo įtaką, tiek ir apskritai sudarant prielaidas lengviau pradėti veikti naujam
mechanizmui, pirminiame etape būtų galima apsiriboti baudžiamosiomis ir darbo bylomis, o
suderinus įvairius techninius aspektus po kelerių metų bylų ratą išplėsti.

Kuriose instancijose?
Sprendžiant, kuriose instancijose derėtų dalyvauti tarėjams, iš esmės taikytinas tas pats
principinis klausimas kaip ir dėl bylų kategorijų: ar tam tikrose instancijose tarėjų instituto
teikiamos naudos ir sąnaudų santykis iš esmės pakinta?
Užsienio šalių praktika šiuo požiūriu yra įvairi. Bene vienintelė ryški tendencija –
kasacinės instancijos teismo darbe tarėjai dalyvauja itin retai (pavyzdžiui, Vokietijos darbo
teisme ir Kuboje, kuri, paveldėjusi sovietinę sistemą, turi tarėjus visų instancijų teismuose537).
Kroatijoje538, Kinijoje539 ir dalyje kitų šalių – tik pirmąja instancija. Tačiau, pavyzdžiui,
Danijoje ir Vokietijoje tarėjai ne tik dalyvauja apeliacinėje instancijoje, bet dalyvauja itin
plačiai (netgi plačiau nei pirmojoje instancijoje, beveik visose bylose).
Siekiant, viena vertus, apriboti nereikalingas spekuliacijas („buvo paniekintas
visuomenės teisingumo jausmas“) ir sąmokslo teorijas („klanas toliau savivaliauja“), kai
kasacinės instancijos teismas nuspręs kitaip nei žemesnių instancijų teismai (o tokių atvejų
neišvengiamai būtų, juk ir profesionalių teisėjų priimami sprendimai ne taip jau retai keičiami
ir naikinami), ir, kita vertus, įvertinant, kad neprofesionalai vargu ar gali solidžiai dalyvauti
svarstant sudėtingus teisinius klausimus, svarstytinas variantas kasacinės instancijos teisme
tarėjų dalyvavimo nenumatyti, bet sykiu jam neleisti ir priimti naują sprendimą, t. y. leisti tik
palikti vieną ankstesnių sprendimų arba grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Tiesa, šis variantas
turėtų būti specialiai įvertintas teisinio tikrumo ir proceso efektyvumo kontekste (nes
pernelyg užsitęsę procesai neatitiktų minėtų principų) atsakant į klausimą, ar siekiamas
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tikslas subalansuoti tarėjų dalyvavimo klausimus pateisina tokį reikšmingą kasacinės
instancijos teismo galių apribojimą.

Su kokiais įgaliojimais?
Kaip matyti iš II dalyje esančios apžvalgos, Europoje tarėjai nagrinėjamoje byloje paprastai
sprendžia visus klausimus. Kartais (ypač ne Europos kraštuose) gali būti, kad procedūriniai
klausimai paliekami profesionalių teisėjų kompetencijai: antai Japonijoje tarėjai gali tiesiogiai
užduoti klausimus, tačiau procedūrinius klausimus sprendžia tik profesionalūs teisėjai (dėl
kaltės ir bausmės dydžio sprendžiama kartu), o Argentinos Kordobos provincijoje tarėjai
kartu su profesionaliais teisėjais sprendžia tik fakto klausimą, teisės klausimų sprendimas ir
bausmės parinkimas bei jos dydžio nustatymas priklauso išimtinei profesionalių teisėjų
kompetencijai540. (Nors apskritai reikia pastebėti, kad teisės ir fakto atskyrimas toli gražu ne
visuomet yra aiškus.)
Rekomendacinio pobūdžio balsą (ir tik fakto klausimais) visuomenės atstovai turi
Pietų Korėjoje ir Pietų Afrikos Respublikoje541. Europos tradicijai toks modelis nebūdingas.
Pažymėtina, kad Lietuvoje tarėjams suteikus teisę pasisakyti tik fakto klausimu arba
nesuteikus sprendžiamojo balso, nepasitikėjimo pagrindas ir nepasitenkinimas greičiausiai
neišnyktų, nes teismams gerokai labiau priekaištaujama dėl bausmių švelnumo, o ne klaidingo
išteisinimo ar nuteisimo. Be to, tokiu atveju kiti tarėjų instituto pranašumai taip pat negalėtų
būti tinkamai išnaudoti. Kita vertus, kaip jau buvo aptarta, užsienio šalyse realiai bylas
nagrinėjantys tarėjai sukuria priešingą – bausmių švelnėjimo – efektą, tad labai baimintis itin
represyvių bausmių skyrimo politikos pokyčių nereikėtų (žinoma, tai nereiškia, kad nevyktų
korekcijos dėl bausmių už atskirų rūšių nusikaltimus).
Taigi, jei aptariamo instituto įdiegimu būtų siekiama sudaryti prielaidas didinti
visuomenės pasitikėjimą teismais, tarėjams derėtų suteikti sprendžiamąjį balsą visais bylos
klausimais.

Kaip parenkant?
Techniniu požiūriu tarėjų atrankos ir skyrimo procedūros klausimas bene sudėtingiausias
(nes tarėjai turi ne tik atitikti tam tikrus kriterijus, bet ir būti nusiteikę deramai atlikti savo
pareigas bei legitimuojami ir pripažįstami gyventojų). O jei jie dar turi būti ir ekspertai,
uždavinys pasunkėja kelis kartus: reikia ne tik sugebėti atrinkti kompetentingus individus, bet
ir pasiekti, kad visuomenė juos – svetimus ir tolimus daugumai piliečių, nes jie nėra „tokie
patys kaip mes“ – akceptuotų. Todėl šiam klausimui skirsime šiek tiek daugiau dėmesio (ypač
užsienio šalių praktikos kontekste, netgi jei kai kur teks pasikartoti).

Hendler E. Lay participation in Argentina: Old History, Recient Experience // Southwestern Journal of Law &
Trade in the Americas, 2008, vol. 15, p. 14.
541 Seekings J. & Murray C. Lay Assessors in South Africa's Magistrates' Courts. University of Cape Town, 1998,
p. 19, 125.
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Šveicarija – bene vienintelė valstybė, kurioje tarėjai piliečių renkami visuotiniuose
tiesioginiuose rinkimuose. Tiesa, bendros sistemos nėra, ši praktika naudojama tik atskiruose
konfederacijos subjektuose. Šiuo metu taikoma Bazelyje ir Ciuriche542.
Kuboje tarėjus renka atitinkamo lygmens atstovaujamoji institucija (sovietinis
modelis, veikęs ir Lietuvoje iki 1994 m.)543.
Pietų Afrikos Respublikoje, Japonijoje ir kai kuriose kitose šalyse tarėjai parenkami
bene didžiausią skaidrumą ir atstovavimą užtikrinančia atsitiktine tvarka. Tačiau
manipuliacijų Rusijos prisiekusiųjų teismais pavyzdys skatina netgi šiuo atveju saugotis ir
sukurti tinkamus saugiklius, kad nebūtų erdvės valdžios institucijų piktnaudžiavimui544.
Darbo teismuose tiesioginis profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų
atstovavimas tyrėjų laikomas norma, nors skiriasi tai, kokias galias atmesti pasiūlytas
kandidatūras turi valstybė. Antai Airijoje darbo rinkos dalyvių siūlymai į trišaliu pagrindu
sudaromą pirmosios instancijos teismą priimami automatiškai545. O Prancūzijoje, nors
pareigūnai darbuotojų ir darbdavių organizacijų pateiktas kandidatūras taip pat priima
automatiškai, kontekstas kitoks, mat ten tarėjai renkami visų narių balsavimo metu,
kandidatus keliančioms darbuotojų arba darbdavių organizacijoms konkuruojant
tarpusavyje546.
Vokietijoje tarėjai parenkami įrašant į municipalinį sąrašą. Kai kuriose savivaldybėse
piliečiai kviečiami kandidatuoti patys; kitose savivaldybėse tai daroma per politines partijas,
religines organizacijas ir profesines sąjungas. Skirtingose savivaldybėse atrankos metodai
nevienodi. Sudarytas sąrašas siunčiamas pirmosios instancijos teismui, kuriame sudaroma
komisija sprendžia, kas gali būti tarėju547. Tačiau galutinį sprendimą kandidatą siūlyti Schöffe
pareigoms konkrečiu atveju priima teismo pirmininkas. Sakoma, kad teismų pirmininkai linkę
pasirinkti pirmiausia tuos, kurie tam tikrais aspektais primena profesionalius teisėjus548 (taigi
nuomonių įvairovė ir reprezentatyvumas nuo to nukenčia). Turint omenyje Lietuvos realijas
ir (ypač) viešąją opiniją, tokių galių suteikimas teismų pirmininkams neabejotinai keltų
įtarimų, nepasitikėjimo ir įtampų.
Panaši praktika ir Norvegijoje, kur politinės partijos taip pat vaidina reikšmingą
vaidmenį sudarant kandidatų sąrašus. Teigiama, kad apie 75 proc. visų tarėjų siūlomi politinių
partijų549, o tarėjus siūlantis komitetas „daugumą kandidatų paprastai parenka iš tų, kurie taip
pat registruoti kaip politinių partijų nariai“550. Švedijoje bei Suomijoje municipalitetai ir
Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 55.
543 Ley No. 82 de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba del día 11 de julio de 1997. De los Tribunales
Populares. Prieiga per internetą: <http://www.tsp.cu/ley_82_tribuales_populares>.
544 Kovalev N. Selection of Jurors and Lay Assessors in Comparative Perspective: Eurasian Context // Russian
Law Journal, 2014, vol. 2, iss. 2, p. 56.
545 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 202.
546 Plačiau žr.: Richard J. & Pascal A. Pour le renforcement de la légitimité de l'institution prud'homale: quelle
forme de désignation des conseillers prud'hommes? Rapport au ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique, 2010. Prieiga per internetą: <http://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/VF_rapport_200510__2_.pdf>.
547 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 39.
548 Ibid.
549 Ibid., p. 47.
550 Strandbakken A. Lay Participation in Norway // Revue internationale de droit pénal. 2001, vol. 72, iss. 1,
p. 244.
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politinės partijos taip pat vaidina nemenką vaidmenį parenkant tarėjus551. O Suomijoje teismų
vadovai vienasmeniškai sprendžia, kuris tarėjas kokioje byloje dalyvaus552.
Galutinis sprendimas dėl tarėjų skyrimo darbo teismuose Vokietijoje priimamas
viešuosius įgaliojimus turinčių tarnautojų. Tačiau realiai jų įsikišimas nėra ryškus. Įstatyme
numatytus kriterijus atitinkančios organizacijos gali tam tikra prasme rungtis teikdamos
kandidatus. Na, o jei kandidatų yra daugiau nei vietų, žemių darbo ir teisingumo ministerijų
tarnautojai įvertina ir siūlančias organizacijas (pavyzdžiui, atsižvelgiant į narių ir kolektyvinių
sutarčių skaičių). Beje, ministerijų tarnautojai nėra apriboti originaliai pateiktų sąrašų ir gali
prašyti daugiau kandidatūrų, pavyzdžiui, siekdami užtikrinti mažumų atstovavimą ar
socialinės-ekonominės struktūros ypatumus („baltųjų apykaklių“, nekvalifikuotų darbuotojų
ir pan. grupių lyginamąją dalį atitinkamoje teritorijoje), tačiau sakoma, kad tokių atvejų
beveik nepasitaiko553. Iš esmės panaši situacija ir su administracinių teismų tarėjais:
kandidatus prie administracinių teismų veikiantiems atrankos komitetams siūlo vietos
valdžios institucijos, o šiame procese, sakoma, yra plati erdvė politinių partijų įtakai ir po
nepermatomu šydu vykstančiam atsijojimui554. Tačiau demografiniu požiūriu visuomenės
reprezentatyvumas tarėjų korpuse yra menkas: valstybės tarnautojai eliminuoti; pagyvenę
žmonės atstovaujami neproporcingai gausiai (reta netgi jaunesnių nei 40 m. amžiaus tarėjų);
„mėlynųjų apykaklių“ (kvalifikuotų darbininkų) taip pat praktiškai nesutiksi555.
Švedijoje darbuotojų ir darbdavių organizacijos nekonkuruoja, teisės aktai numato
konkrečias kvotas: septyni atstovauja darbuotojų organizacijoms ir septyni darbdavių
organizacijoms556. Šios organizacijos kandidatus „rekomenduoja“ sprendimą priimančiai
Darbo ministerijai, tačiau praktikoje šios rekomendacijos neatmetamos.
Įdomi Didžiosios Britanijos praktika, kurioje (nuo 1999 m.) darbo teismų tarėjai savo
kandidatūras oficialiai išsikelia patys, t. y. prašymai skirti tarėju teikiami tiesiogiai skiriančiai
institucijai. Išsikėlę kandidatai įvertinami formalios atrankos procedūros metu (nustatant
reikalavimus tarėjams ir atliekant formalius interviu), kur prižiūrint Teisminių paskyrimų
komisijai557 pasitelkiami ne socialiniai partneriai (darbuotojų ir darbdavių organizacijos), o
žmogiškųjų išteklių konsultantai bei profesionalūs teisėjai558. Tiesa, atrinktus kandidatus
skiriantis ministras konsultuojasi su darbuotojams ir darbdaviams atstovaujančiomis
organizacijomis, tačiau sakoma, kad praktikoje tai tėra formalumas (o skiriant naujai trejų
metų kadencijai tokios konsultacijos nė nereikia)559. Nors nuoseklios sistemos nėra, panaši
tvarka dažnai taikoma ir parenkant daugiausia su įvairiais administracinės teisės klausimais
susijusius ginčus sprendžiančiuose Didžiosios Britanijos tribunoluose (Socialinių teisių;
Imigracijos ir prieglobsčio; Sveikatos; Švietimo ir socialinės apsaugos; Karo pensijų ir
Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 48–49.
552 Ibid., p. 49.
553 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 202–203, 205.
554 Machura S. Lay Assesors in German Administrative Courts: Fairness, Power-Distance Orientation, and
Deliberation Activity // Journal of Empirical Legal Studies, 2007, vol. 4, iss. 2, p. 336.
555 Ibid., p. 336, 345.
556
Detalų atstovaujamų organizacijų sąrašą galima rasti Švedijos darbo teismo svetainėje:
<http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=7&lngLangID=1>.
557 Angl.: Judicial Appointments Commission.
558 Burgess P., Corby S., Latreille P. L. Lay judges and labor courts: a question of legitimacy // Comparative labor
law & policy journal, 2014, vol. 35, p. 203.
559 Ibid.
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kompensacijų ginkluotųjų pajėgų nariams; Žemės, nuosavybės ir būsto; etc.) dirbančių tarėjų
kandidatūras560.
Danijoje kandidatai parenkami politinių partijų, o pati atranka patikėta municipalinių
tarybų komitetams. Taigi praktikoje politinių partijų nariams teikiama pirmenybė561.
Komitetų nariai linkę siūlyti asmenis, kuriuos tiesiogiai pažįsta arba kurių reputacija jiems
žinoma562. Sąrašas perduodamas apeliacinių teismų pirmininkams, kurie atsitiktine tvarka
parenka tuos, kurie konkrečiu atveju bus kviečiami atlikti savo pareigų teisme563.
Taigi matyti, kad Vakarų Europos šalyse politikai (politinės jėgos) dažnai turi
lemiamos įtakos tarėjų parinkimo procese564. Tačiau politinėms partijoms aktyviai
dalyvaujant parinkti tarėjai Lietuvoje, kur politinės partijos turi itin prastą reputaciją ir
menką visuomenės pasitikėjimą, galėtų ne padidinti pasitikėjimą teismais ir teisingumo
vykdymu, o, priešingai, delegitimuoti teismų sistemą. Todėl politines partijas derėtų laikyti
atokiai nuo tarėjų siūlymo ir atrankos (taip pat ir netiesiogiai, t. y. iš tarėjų parinkimo
eliminuojant savivaldybių tarybas).
Vakarų Europos šalims būdingas institucionalizuotas parinkimas Lietuvos sąlygomis
apskritai kelia pavojų, kad tarėjais nebus pasitikima. Juk pasitikėjimą gali pagrįsti arba
tradicija (kai žmonės institucija bei jos formavimo tvarka pasitiki todėl, kad tokia tvarka
vadovavosi jų tėvai ir seneliai, o esminių priekaištų dėl praktinės veiklos jai nepateikiama),
arba aukštas pasitikėjimo tarėjus siūlančiomis institucijomis lygis.
Bet Lietuvoje netgi pasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis gana menkas:
2012 m. vasario mėnesio apklausos duomenimis, pasitikintys nevyriausybinėmis
organizacijomis nurodė 32 proc. gyventojų, 14 proc. gyventojų nurodė nepasitikintys, o dar
54 proc. nei pasitikintys, nei nepasitikintys565. Turint omenyje, kad tuo metu Respublikos
Prezidentu pasitikintys nurodė 69 proc., o nepasitikintys 12 proc. (pastaruoju metu atlikto
tyrimo duomenimis, Respublikos Prezidentu pasitiki 55 proc., o nepasitiki 19 proc.)566, atrodo
gerokai racionaliau, jei tarėjus siūlytų dvigubai didesnį pasitikėjimą turintis Respublikos
Prezidentas. Tačiau jis jau skiria teisėjus ir pasitikėjimo teismais toli gražu negarantuoja.
Žinoma, toks matematinis palyginimas vargu ar yra pakankamai tikslus. Juk Seimas
renkamas visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose, o pasitikėjimo lygis tesiekia vos 10 proc.
(50 proc. nepasitiki)567. Todėl teiginys, kad visuotiniai ir tiesioginiai tarėjų rinkimai savaime
garantuotų aukštą (ar bent aukštesnį) pasitikėjimo reitingą, vargu ar galėtų būti pagrįstas.
Plačiau žr.: Burgess P., Corby S., Latreille P. Non-legal members in UK Tribunals. Prieiga per internetą:
<http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0003/625944/UK-Tribunals-updated.pdf>.
561 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 37.
562 Garde P. The Danish Jury // Revue internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. l. 1, p. 108.
563 Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 37.
564 Machura S. Interaction between Lay Assessors and Professional Judges in German Mixed Courts // Revue
internationale de droit pénal, 2001, vol. 72, iss. l; Perron W. Lay Participation in Germany // Revue internationale
de droit pénal, 2001, vol. 72, iss l; Strandbakken A. Lay Participation in Norway // Revue internationale de droit
penal, 2001, vol. 72.
565 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras VILMORUS. Nevyriausybinių organizacijų žinomumas ir
savanoriška veikla. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2012 m. vasario 9–21 d. Prieiga per internetą:
<http://www.3sektorius.lt/docs/Ataskaita_NVO_zinomumas_santrauka_2013-01-17_16_00_05.pdf>.
566 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras VILMORUS. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa
2015 m. liepos 2–12 d. Prieiga per internetą:
<http://www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20>.
567 Ibid.
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Kita vertus, tiesioginis sulyginimas su Seimu taip pat nėra pakankamai korektiškas. Juk į
Seimą siekia patekti daug žmonių, konkurencija išties didelė ir visuomenėje susidaręs gana
stiprus įvaizdis, jog Seimo nario mandato žmonės siekia norėdami arba įgyti daugiau galios,
arba gauti (bent jau viešojo sektoriaus masteliais) neblogą atlyginimą. Kitaip sakant,
nepasitikėjimas Seimu (kaip ir jo formavime kertinį vaidmenį atliekančiomis politinėmis
partijomis) pirmiausia grindžiamas numanomu politikų savanaudiškumu. Kelias savaites per
metus (ar juo labiau – vieną kartą per daugelį metų) bylas nagrinėjant dalyvaujantys ir didelio
atlyginimo negaunantys tarėjai tokio negatyvios reputacijos šleifo greičiausiai neturėtų.
Kaip atskira grėsmė bei potencialus visuomenės nepasitikėjimą skatinantis faktorius
paminėtinas ir nepakankamas atrinktų tarėjų reprezentatyvumas (priklausomai nuo
pasirinkto atrankos mechanizmo – arba visuomenės statistinių demografinių požymių
replikavimo, arba mandato suteikimo pripažinimo aspektu). Labai tikėtina, jog tam tikros
socialinės grupės (verslininkai, individualiai dirbantys ir klientus bijantys prarasti asmenys
etc.) bus labiau nei kitos linkusios ieškoti pagrindų atsisakyti dalyvauti teismo darbe. Ypač kai
kalbama apie atsitiktinį parinkimą. Praktika rodo, kad tokiais atvejais dažnai susidaro
situacija, kai visuomenei teisme įprastai atstovauja namų šeimininkės, studentai, darbininkai,
tarnautojai, pensininkai ir bedarbiai568. Tiesa, Lietuvoje (paradoksaliai) netgi dalis šių
socialinių grupių (pensininkai ir bedarbiai) menkiausiai nusiteikę vykdyti šią funkciją569.
Problema juo didesnė todėl, kad sykiu iš tarėjų gyventojai tikisi ir tam tikro išmanymo570.
Siekiant, kad atsiskleistų anksčiau aptarti tarėjų instituto pranašumai, tarėjai turėtų
maksimaliai reprezentuoti visų piliečių pažiūras (apimti visą bendruomenei priklausančių
piliečių grupių įvairovę, užtikrinant, kad visų jų balsams bus suteiktas vienodas pripažinimas
ir svoris). Taigi galima sakyti, kad vien tarėjai-ekspertai šiam tikslui netiktų. Atstovavimas turi
būti deramas (jei ne statistiniu demografiniu, tai bent skaidraus ir demokratiško įgaliojimų
suteikimo aspektu).
Tarėjų paskyrimas konkrečioms byloms taip pat turėtų būti maksimaliai skaidrus ir
nešališkas, nepriklausyti nuo teismų vadovų valios. Galima svarstyti (dabartinės
kompiuterinės technologijos tai leidžia) galimybę, kad iš bendro tarėjų korpuso konkrečiai
bylai būtų atrenkami maksimaliai reprezentatyvius bruožus atitinkantys tarėjai (jei vienas
moteris – kitas vyras, jei vienas pensininkas – kitas jaunesnis, etc.).
Techniškai tarėjų korpusą galima bandyti formuoti kviečiant kandidatuoti savanorius,
o kiek trūksta – užpildyti kviečiamais pagal rinkėjų sąrašus (tik vengiant pernelyg didelio
spaudimo ar prievartos, nes taip parinkti tarėjai neatvykimu gali imti žlugdyti teismo
procesus; šiuo požiūriu reikėtų ypač kruopščiai įvertinti savarankiškai dirbančių asmenų ir
nedidelių įmonių interesus). Reikia paminėti, kad, siekiant tarėjo darbą paversti pareiga, tektų
pildyti galiojančią Konstituciją, kurios 48 str. draudžia priverčiamąjį darbą, o esamos išimtys
tarėjo funkcijų neapimtų (kita vertus, toks priverčiamasis darbas šiuo metu būtų suderinamas
bent jau su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kurios 4 str. 3
dalies „d“ punktas numato atitinkamą išlygą: „kokio nors darbo ar tarnybos, kurie yra
įprastinių pilietinių pareigų dalis“).
Malsch M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. Ashgate
Publishing, 2009, p. 52, 58.
569 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa,
2011 m. spalio 13–17 d., p. 20. Prieiga per internetą:
<http://www.tm.lt/dok/du/Ataskaita%20Teisingumo%20ministerijai%202011%2010.pdf>.
570 Ibid., p. 16. Šis klausimas detaliau aptartas analizuojant didesnio legitimumo aspektus.
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Kaip atlyginant / kompensuojant?
Daugelyje Europos valstybių tarėjams kompensuojamos prarastos pajamos ir kitos
(pavyzdžiui, kelionės) išlaidos. Tradiciškai laikoma, kad atlyginimas nemokamas (nors, tiesą
sakant, kartais tokios kompensacijos nuo nenuolatinio pobūdžio atlyginimo niekuo kitu
išskyrus pavadinimą ir nesiskiria).
Patirtų išlaidų kompensavimas didesnių klausimų ir sunkumų nekelia. Sudėtingiausia
rasti sprendimą dėl prarastų pajamų kompensavimo. Apie neatlygintiną dalyvavimą arba
finansinės naštos perkėlimą darbdaviui galima galvoti, tačiau tai nebūtų teisinga, o
svarbiausia, skatintų norą išsisukti nuo tokios pareigos. Bet kuriuo atveju praktiškai
neatlyginama pareiga galėtų būti įmanoma tik pasirinkus vienkartinio dalyvavimo (vienoje
byloje) modelį. Kitais atvejais paskatos išsisukti nuo tarėjo pareigų atlikimo išaugtų taip
stipriai, kad gali būti sutrikdyta normali teismų veikla.
Kompensuoti galima realiai prarastas arba vidutines (statistines) prarastas pajamas.
Abu variantai turi savų pranašumų ir trūkumų.
Pasirinkus realiai prarastų pajamų kompensavimą kai kurie tarėjai (aukšto lygio
profesionalai, didelių įmonių vadovai) visuomenei (valstybės biudžetui) gali kainuoti labai
brangiai. Visgi suminiu požiūriu tai nebūtų jokia problema, nes visos sistemos lygmeniu
sąnaudos susibalansuotų (su tam tikra paklaida) į tą patį vidurkį. Tačiau susidarytų situacija,
kai už tą patį darbą (tos pačios funkcijos atlikimą) tarėjams būtų skirtingai atlyginama, o
bedarbiams, pensininkams ir kitiems dėl dalyvavimo teismo procese pajamų tiesiogiai
neprarandantiems asmenims ir visai nemokama. Tai galėtų kelti konceptualių abejonių tarėjų
lygiateisiškumo požiūriu (netgi atitinkamų taisyklių atitikties Konstitucijai požiūriu) ir sykiu
tam tikrų įtampų tarp jų. Taip pat (priklausomai nuo taikomo mechanizmo bei turimų
finansinių išteklių) galėtų skatinti formuojant tarėjų korpusą valstybei atstovaujančių asmenų
pastangas eliminuoti „brangius“ tarėjus (šiuo požiūriu būtų daroma žala tarėjų korpuso
reprezentatyvumui).
Kitu atveju, kompensuojant vidutines (statistines) pajamas, adekvačios
kompensacijos negaunantys asmenys neišvengiamai finansiškai nukentėtų, o kiti – netgi
laimėtų. Jei dalyvavimas teismo procese tarėjų vaidmenyje būtų piliečio pareiga ir ypač jei
procesas būtų sudėtingas ir jam pabaigti reikėtų daugelio teismo posėdžių – numatomi
finansiniai praradimai skatintų dalį tarėjų vengti vykdyti šią pareigą (taigi, aukštesnes nei
vidutines pajamas gaunantys asmenys potencialiai būtų neadekvačiai menkai atstovaujami).
Klausimas, ar valstybė turi teisę asmenį ne tik versti dirbti, bet ir adekvačiai nekompensuoti
dėl to prarastų pajamų – taip pat turėtų rimtą potencialą būti vertinamas dėl atitikties
Konstitucijai.
Tokiame kontekste bene patraukliausiai atrodo siūlymas kompensacijas tarėjams
skaičiuoti pagal apylinkės teismo teisėjo valandinio atlyginimo dydžio etaloną (beje, jis buvo
atspindėtas ir 2012 m. Teisingumo ministerijos parengtame įstatymo projekte). Nors
valstybės biudžetui tai būtų nemenka našta, tarėjų savivertės užtikrinimo (taip
pademonstruojant, kad valstybė juos vertina taip pat kaip profesionalius teismo kolegijos
narius ir nelaiko „antrarūšiais“) bei intereso neatsisakyti šios funkcijos vykdymo aspektais jis
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akivaizdžiai pranašiausias.
Svarbu aiškiai apibrėžti ir tvarką, kaip kompensuojama už ne visą darbo dieną arba
teismo posėdžiui neįvykus. Čia sudėtingiausia įvertinti kai kurių su klientais tiesiogiai
dirbančių ir šį darbą planuojančių asmenų praradimus. Jei, tarkim, gydytojas teismo posėdžiui
numatytą dieną atsisako pacientų vizitų, o tos darbo dienos ryte paaiškėja, kad posėdis
neįvyks, ir realiai tam sugaištama vos 10 minučių, tarėjas gali būti praradęs visos darbo
dienos pajamas. Tokios pasekmės gali kilti netgi nevykstant į teismą ir tarėją informavus iš
vakaro (pavyzdžiui, apie vienos šalių arba teisėjo ar kito tarėjo ligą).
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IŠVADOS
Teismų darbe visuomenė (neprofesionalai) dalyvauja visose Vakarų Europos šalyse
(vienintelė išimtis – Nyderlandai). Tiesa, dalyvavimo apimtys toli gražu nevienodos. Vienur šis
institutas itin reikšmingas, kitur (kaip Liuksemburge) likę tik rudimentiniai elementai. Tačiau
galima konstatuoti, kad ilgą laiką vyravusią teismo profesionalizavimo tendenciją pakeitė
paskutiniais XX a. dešimtmečiais prasidėjęs visuomenės dalyvavimo teismų darbe idėjų ir
praktikos renesansas: šiandien neprofesionalių teisėjų įtraukimas į teismų darbą vėl
„madingas“.
Visgi skiriasi ne vien neprofesionalų dalyvavimo apimtys. Užsienio šalyse taikomi
atrankos ir procesinio dalyvavimo mechanizmai bei praktika taip pat ganėtinai margi ir aiškių
ar bent jau vienareikšmių receptų nesuteikia. Galima pastebėti, kad pasaulyje labiausiai
paplitęs vokiškasis Schöffen modelis. Tuo tarpu taikos teisėjai ir prisiekusiųjų teismas
dažniausiai veikia tradicijos pagrindu, na, o kitos tarėjų teismo variacijos dažniau būdingos ne
Europos kraštams.
Lietuvos viešajame diskurse tarėjų klausimas pastaruoju metu gana aktualus, nors jo
svarstymo intensyvumas kinta priklausomai nuo tam tikrų įvykių. Šiuo klausimu
žiniasklaidoje vykstanti diskusija gana atvira ir be išankstinių pozicijų (nors tyrimo duomenys
rodo, kad akivaizdžiai dominuoja teigiamas požiūris į tarėjus ir jų perspektyvas Lietuvoje).
Tai, kad žurnalistai siekia atkreipti skaitytojų dėmesį į publikaciją būtent pasitelkdami tarėjų
instituto tematiką (net kai ji tėra publikacijos fragmentas), taip pat liudija, jog tema
žiniasklaidoje vertinama kaip įdomi ir svarbi visuomenei.
Teisinių profesijų atstovų (teisėjų, advokatų ir prokurorų) požiūris į neprofesionalų
dalyvavimą teismo darbe ne itin palankus. Tik tarp teisėjų dominuoja pritariantieji tokiai
praktikai (nors, paradoksas, beveik dvigubai daugiau teisėjų nei advokatų arba prokurorų
mano, kad tarėjų atsiradimas teismuose pasunkintų jų darbą). Prokurorai akivaizdžiai
skeptiškiausi. Labai įdomu ir svarbu tai, kad darbo su tarėjais patirties turintieji teisinių
profesijų atstovai daug palankiau nusiteikę dėl galimo neprofesionalų dalyvavimo teismo
procese. Šie tyrimo duomenys liudija patirtimi nepagrįsto išankstinio nusistatymo įtaką
nepalankiam tarėjų bei kitokių visuomenės dalyvavimo formų vertinimui.
Idėja įvesti tarėjų institutą Lietuvoje iš esmės pagrįsta siekiu spręsti itin menko (bent
Vakarų Europos kontekste) pasitikėjimo teismais problemą (plečiant demokratinį piliečių
dalyvavimą, atveriant teismus, sukuriant jų pilietinės kontrolės mechanizmus etc.). Kaip
reikšmingas papildomas argumentas veikia tos pačios Vakarų Europos šalių praktika ir iš
noro su ja susitapatinti kylantis spaudimas: kaip jau minėta, visuomenės atstovai teismo
darbe nedalyvauja tik Nyderlanduose.
Vertinant potencialius tarėjų instituto pranašumus, akivaizdu, kad lūkesčius reikia
racionalizuoti. Tarėjų skleidžiamas teigiamas patyrimas apie teismų sistemą laikomas vienu
pagrindinių jų įtraukimo pranašumų, leidžiantis legitimuoti visos teismų sistemos veiklą. Yra
šią poziciją patvirtinančių tyrimų. Apklausus tarėjus paaiškėja, kad dauguma jų palankiai
pakeitė savo nuomonę apie teisingumo sistemą ir jos pareigūnus. Tačiau sykiu susiduriama su
tam tikrais apribojimais ir perspektyvos nėra tokios palankios, kokios teoriškai gali atrodyti:
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užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad tarėjai šias žinias į išorę skleidžia labai ribotai, o netgi tais
atvejais, kai šitai daro, sulaukia neigiamos aplinkinių reakcijos, kurie dažnai būna linkę
verčiau tikėti neigiamais žiniasklaidoje randamais apibūdinimais nei gyvu (jų manymu –
suinteresuoto asmens) liudijimu.
Kita vertus, informavimas nėra vienos eismo krypties gatvė: tarėjai gali paskleisti
informaciją ne tik apie gerąsias teismų sistemos puses, bet ir apie jos trūkumus. (Tyrimai
rodo, kad akstinas dalytis informacija su aplinkiniais atsiranda būtent tuomet, kai kas nors
erzina, nepatinka ar kelia pasipiktinimą. Todėl pasitikėjimui teismų sistema platesnis tarėjų
patirties skleidimas gali sukelti priešingą rezultatą, nei buvo siekiamas.) Tad šviečiamasis
poveikis teismų sistemos legitimumui nebūtinai bus teigiamas. Žinoma, jei kalbame apie
teisinių žinių sklaidą, dalyvavimas tik padeda. Bet čia vėl svarbu, kiek plačiai visuomenė bus
įtraukta: jei tarėjų dalyvavimo apimtys bus menkos (tiek bylų kategorijų, tiek tarėjų krūvio
požiūriu), šviečiamasis poveikis irgi bus nežymus. Akivaizdus plataus piliečių rato
pritraukimo tarėjų darbui pranašumas – teismo demistifikavimas bei jo priartinimas prie
žmonių, pavertimas „sava“, pažįstama ir artima struktūra.
Proceso metu ir derinant sprendimą tarėjai (ne specialistai) paprastai tik ribotai
bendradarbiauja su profesionaliais teisėjais, jie nėra itin aktyvūs, jų klausimai ir pastebėjimai
(bent teisėjų manymu) ne itin svarbūs. Be to, jie tik retai nesutinka su profesionaliais teisėjais.
Taigi tiesioginis tarėjų poveikis priimamiems sprendimams nėra didelis arba, kitaip tariant,
tik labai rezervuotai galima manyti, jog tarėjų institutą naudojančiose šalyse tarėjai labai
efektyviai diegia visuomenės vertybes („gyvąją“ teisę) arba teisę interpretuoja mažiau
formaliai. Žinoma, tai nereiškia, kad čia joks vaidmuo apskritai nevaidinamas. Tačiau šiuo
aspektu turėti itin didelių lūkesčių (lygiai kaip ir baimių, kad tarėjai sugriaus esamą teisinę
tvarką) nėra prielaidų.
Jei valdžios institucijoms nebūtų sudaromos galimybės veikti tarėjų parinkimą, šis
institutas galėtų būti papildoma apsaugos nuo valdžios institucijų piktnaudžiavimo ir
žmogaus teisių pažeidimų garantija. Maža to, suvokiant teisėjų karjeros priklausomumą nuo
politikų, šis instrumentas galėtų veikti ir kaip papildomas (kitoks nei veikiantys) teismo
nepriklausomumo garantas, nuo spaudimo savotiškai apsaugantis ir pačius teisėjus. Tačiau
tikėtina ir tai, kad tarėjų teismas būtų konservatyvesnis ir pažiūrų prasme „tamsesnis“ nei
profesionalūs teisėjai. Šiuo požiūriu jis gali lemti atžangą tokiais klausimais kaip pažeidžiamų
socialinių grupių teisės.
Tarėjų įtraukimas gali užtikrinti ir bent šiokią tokią demokratinę teisminės valdžios
kontrolę (šiuo metu ji praktiškai neegzistuoja). Taip pat tarėjai gali suvaidinti nemenką
vaidmenį užtikrinant aukštesnius procedūrinio teisingumo standartus. Plačių visuomenės
sluoksnių įtraukimas į valstybės valdymą pats savaime pasitarnautų demokratijos plėtrai
(piliečių demokratinės savivaldos įgūdžių bei instinktų formavimui). Galiausiai visa tai (ypač
pasirinkus adekvatų įvairių visuomenės sluoksnių atstovavimą ir orientuojantis ne į dažną, o
kuo platesnio piliečių kontingento dalyvavimą tarėjų amplua) turėtų užtikrinti didesnį
pasitikėjimą teismais ir teismų sistemos legitimumą. O kalbant apie tarėjų atranką,
visuomenės švietimo, „gyvosios“ teisės atspindėjimo teismų sprendimuose, demokratijos
plėtimo ir didesnio legitimumo kontekste akivaizdžiai palankesnes perspektyvas turi
atsitiktine tvarka pagrįstas visuotinis atstovavimas, o ne tarėjų-atstovų rinkimas, mat nors
pastarieji iš esmės galėtų skatinti didesnį teismų sprendimų ir visos teismų sistemos
legitimumą, užtikrinti kitų tikslų pasiekimą jie mažiau tinkami.
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Tačiau yra ir kaina, kurią turėtume sumokėti. Taip pat grėsmės, su kuriomis tikrai ar
tikėtinai tektų susidurti. Esminė tarėjų instituto kaina trumpai gali būti sutraukta į du žodžius:
laikas ir pinigai. Tai reiškia, kad teismo proceso trukmė beveik neišvengiamai pailgėtų, o jo
kaina (dėl proceso pailgėjimo, tarėjų kelionės išlaidų, tarėjų sistemos administravimo, tarėjų
prarastų pajamų kompensavimo) reikšmingai išaugtų. Specialūs skaičiavimai čia atlikti
nebuvo, bet galima numanyti, kad, tarėjus įtraukus į bent pusės bylų nagrinėjimą ir jiems
kompensuojant pagal apylinkės teisėjo valandinio atlyginimo dydį, teismų sistemos kaina
valstybės biudžetui galėtų išaugti maždaug dvigubai – apie 40–60 mln. eurų per metus.
Grėsmės iš esmės yra dviejų tipų: potencialiai suvaldomos ir tokios, kurių suvaldymo
tikimybė miglota. Galima tikėtis, kad tinkamos informacinės kampanijos ir adekvatus
nuostolių kompensavimas leistų neutralizuoti potencialią piliečių nenoro būti tarėjais grėsmę
(sykiu ir sistemos „užstrigimą“). O tinkamos švietimo priemonės bei procedūrinių taisyklių
pritaikymas – su tarėjų pasyvumu, teisėjų dominavimu ir tarėjų užgožimu, konfidencialumo
pažeidimais, grėsmėmis jurisprudencijos tęstinumo principui ir netgi prieš sprendimą
balsavusio profesionalaus teisėjo surašomo sprendimo argumentavimo sunkumais susijusias
grėsmes.
Tačiau tarėjų šališkumo grėsmės apribojimas neatrodo realus uždavinys. Tiek
korupcija (kyšininkavimas bei favoritizmas), tiek potencialus eilinių žmonių bauginimas (ypač
byloje interesų turint vietiniams šulams) vargu ar artimiausiu metu galėtų būti suvaldyti. Juk
jei tiek daug kuo rizikuojantys teisėjai visuomenės įtarinėjami korupcija, prielaidos šią
nuodėmę padaryti paprastam finansinių sunkumų turinčiam piliečiui nepalyginamai didesnės.
O atsiradus keliems tokiems įvykiams ir žiniasklaidoje pasklidus informacijai bei
komentarams, tarėjų poveikis teismų sistemos legitimumui ir pasitikėjimui ja iš
projektuojamo teigiamo labai greit galėtų virsti neigiamu.
Reziumuojant galima pasakyti, kad remiantis vertybine prielaida, jog pasitenkinimas
teisminės valdžios funkcijų įgyvendinimu ir pasitikėjimas teismų sistema (šia prasme –
visuomenės komfortas) savaime yra sunkiai pervertinamas gėris, iš įvairių gyventojų
sluoksnių sudaromo tarėjų instituto įdiegimo nauda neturėtų kelti abejonių. Tad jei šį
komfortą galima pasiekti, tegu ir nemažai (bet protingose ribose) mokant, – mokėti verta. Bet
didžiausia problema ta, kad neturime garantijų, jog sumokėję tikrai gausime trokštamą
rezultatą. Tad pagrindinis stabdys – rizika, kad sistema nesuveiks arba suveiks tik ribotai.
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PROSPECTS OF INSTITUTE OF LAY JUDGES IN LITHUANIA
SUMMARY
For the last couple of years public discussions included a topic on a wider lay participation in
the judicial work and enforcement of justice in Lithuania. The current Government has
pledged to “restore public confidence in the legal system, develop the concept and draft
amendments to the law on the lay judges (assessors) institute in the courts”. The Seimas, by
approving the Government‘s programme turned this promise into a legal obligation.
In order to help the decision makers to decide on the concept of the lay judge institute in
Lithuania, the the Law Institute of Lithuania carried out a research the results of which are
presented in this monograph. The study sought to find answers to a variety of theoretical and
practical questions rising from the introduction of the institute lay judges. To this aim,
researchers performed a review of the foreign countries practise, as well carried out survey of
Lithuanian legal professionals (lawyers, judges and prosecutors), analysed public discourse
regarding the issues on lay judges in the internet portals, analysed the strengths, weaknesses
and potential threats regarding the introduction of lay judge institute. The relevant material
of these research issues is consistently delivered in different sections of this work.
The main goal of the research is to evaluate the opportunities and prospects regarding the
introduction of lay judge institute into the legal system of the Republic of Lithuania.
In order to achieve this goal the following tasks were set:
1) to analyze the relationship between the lay judge institute and other forms of lay
participation in the work of the judiciary (administration of justice).
2) to analyze, summarize and evaluate variety of forms and distribution of the lay
participation in the administration of justice from comparative perspectives (of different time
periods and jurisdictions), i.e. to perform analysis of selected cases. As available, the analysis
includes: a) a brief description of the existing mechanism; b) assumptions and conditions of
the formation and reforms; c) an analysis of the advantages and disadvantages; d) means used
to eliminate the deficiencies.
3) to analyze the public discourse regarding the introduction of the lay judge institute in
Lithuania.
4) to evaluate the causes promoting the idea of introduction of the lay judge institute in
Lithuania.
5) to evaluate the arguments, voiced pros and cons regarding lay judges and introduction
of other forms of lay participation in the work of the judiciary in Lithuania.
6) to assess the conditions under which (type of cases, instances, implied powers,
eligibility, reward or compensation issues. etc.) lay judge institute could be useful in the
administration of justice in Lithuania (including the effective response to incentives promoting
this institute);
7) to analyze potential threats (risks) related to the introduction of the lay judge institute
in Lithuania and upon possibility to propose methods for their elimination or neutralization.
The research was built up upon the use the conventional logic and dogmatic legal
methods. In order to evaluate the expectations of society and participants of political
proccess, all texts relating the lay judge institute published by three most read Lithuanian
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news portals during 2003- 2014 were identified and analyzed (public discourse analysis was
conducted). This part of the work involved the use of quantitative and qualitative methods of
data collection and analysis. A comparative approach and content analysis method, as well as
case studies ( on individual countries) had an important role for the evaluation of experience
gained in different periods of time and different jurisdictions.. Survey of lawyers, prosecutors
and judges and analysis of its data (analysis of responses to 547 questionnaires were
evaluated inter alia, depending on whether respondents have had working experience with
lay judges, as well as the approach of “pure” legal professionals (i.e. persons who have worked
only as a lawyer, prosecutor or the judge) on the relevant matters.
The results of the research showed that the public (non-professionals) are involved in
the judicial work in all Western European countries (the only exception - the Netherlands).
Distinguished three forms of participation that can be used both separately and together:
justices of the peace, jurors and lay judges. However, the level of lay participation in different
countries is far from equal. In some countries it is a very important institution, elsewhere (as
in Luxembourg) only rudimentary elements are left. However, it can be stated tht longprevailing judicial professionalization trend has changed in the last decades of twentieth
century by the Renaissance of the ideas and practices regarding lay participation in the work
of the courts: today the inclusion of non-professional judges in the judicial work again is
“classy”.
However, the difference lays not only in the level of the participation. In foreign
countries, the methods of selection and procedural mechanisms of participation as well as the
practice differs and does not give clear or even unambiguous recipes. It may be noted that
German model (Schöffen) is the most widespread model in the world. Meanwhile, justices of
the peace and the jury usually operate on the basis of traditions, and other forms of court
involving lay elements are more used in other than European countries.
The topic of lay judges has become fairly relevant in Lithuanian public discourse in the
recent time, although the intensity of the deliberations varies depending on certain events. In
this regard, the discussion in media is quite open and does not carry any preconceptions
(although research shows that the media is clearly dominated by positive attitudes towards
lay judges and their prospects in Lithuania). The fact that journalists seek to draw readers’
attention to the publication namely through lay judge institute theme (even if it is only a
fragment of a publication), also shows that this topic is seen by the media as interesting and
important to society.
The attitude of representatives of legal professions (judges, lawyers and prosecutors)
towards the participation of the non-proffessionals in the work of the court is not much
favorable. Only judges support these practices (though, paradoxically, almost twice as many
judges than lawyers and prosecutors believe that the emergence of lay judges in courts might
complicate their work). Meanwhile, prosecutors obviously seem to be the most skeptical. It is
very interesting and important that the representatives of legal profession who in practice
worked with lay judes are much more in favor of non-proffessional participation in judicial
proceedings. This research data confirms the influence of ungrounded preconceptions leading
to a negative attitude towards lay judges and other forms of lay participation.
The idea to introduce the institute of lay judges in Lithuania is essentially based on the
need to address the problem of a very low (at least in the context of Western Europe)
confidence in the judiciary (expanding democratic participation by opening up the courts,
- 150 -

creating the mechanisms of civil control, etc.). The practices of the Western European
countries and the pressure rising from the ambition to join the club plays as important
additional argument: as already mentioned, only the Netherlands do not use lay participation
in courts.
Assessing the potential benefits of the institute of lay judges, it is clear that expectations
need to be rationalized. The positive experience regarding the justice system emitted by the
lay judges is regarded as one of the main advantages of inclusion of non-proffessionals, which
allows the legitimization of the whole judicial system. Several studies support this position.
Surveys reveal that most of the lay judges’ attitude towards the justice system and its
officials has improved. However, meanwhile, certain limitations are faced and the
perspectives are not as promising as theoretically it might seem: foreign studies show that lay
judges disseminate this message in very limited circles, and even when they do so, they
provoke negative reactions from the public, where it is a common practice to believe in
negative definitions founded in the media rather than live testimony (in their opinion – of the
person concerned).
On the other hand, information is not a one-way street: lay judges can disseminate
information not only about good points of the judicial system, but also about its weaknesses.
(Studies show that urge to share information with others occurs precisely when something is
annoying, outrageous. Therefore, striving for confidence in judicial system wider
dissemination of assessors’ experience can lead to the opposite results than initially were
pursued.) Thus educative effect will not necessarily be positive for the legitimacy of the
judicial system. However, undoubtedly, participation would contribute to the dissemination of
legal knowledge. But again, the level of lay participation is important: in case it is low (in
terms of types of cases, as well as workload of lay judges), the educative effect will also be
limited. The obvious advantage of attraction of the wide public would be demystification of
courts and bringing them closer to people, the conversion of them to “own”, familiar and close
structure.
The role of lay judges during the cooperation with professional judges in the course of
court procedure and decision making is usually limited, as lay judges are not very active, their
questions and observations (according to the judges) are not very important. In addition, they
disagree with professional judges in rare cases. Therefore, the direct impact of lay judges on
decisions is not high, in other words, it can only be partially assumed that lay judges, in
countries with operating lay judge system, effectively implement public values (“living law”)
or interpret law less formally. Of course, this does not mean that lay judges do not play any
role. However, there are no reasons for high expectations (as well as fears that lay judges will
destroy the existing legal system).
If the public authorities did not have possibilities to affect the selection of lay judges, the
lay judges could be an additional guarantee against misuse of power of government
institutions and violations of human rights. Moreover, knowing the dependence of careers of
judges on politicians, this instrument could also be an additional (different to current)
guarantee of judicial independence, peculiarly protecting judges from pressure. But it is also
possible that court with lay elements could be more conservative and promote old-fashioned
views to compare with professional judges. This could lead to regress on issues concerning
rights of vulnerable social groups.
The involvement of lay judges may also ensure at least some democratic control of
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judiciary (which, currently, in fact does not exist). Lay judges can also play a major role in
ensuring higher standards for procedural fairness as well. Involvement of the wide public into
governance would contribute to the development of democracy (formation of democratic selfgovernance skills and instincts of citizens). Finally, all this (especially adequate
representation of various segments of the public and orientation to width rather than
frequency of lay participation) should ensure higher confidence in the courts and legitimacy
of judicial system. As regards the appointment of lay judges, in the context of public education,
the reflection of “living law” in judicial decisions, greater democracy and greater legitimacy,
representation based on random order rather than election of lay representatives has
significantly more promising perspectives, because although elected representatives could
encourage higher level of legitimacy of judicial decisions and the entire judicial system, they
are less suitable to endure the achievement of other goals.
However, there is a price to be paid, as well as threats certainly or probably to be faced.
The price of lay judge institute may be described in two words: time and money. This means
that there is a high probability that the court proceedings will be prolonged and the price
(because of the increased length of court proceedings, travel expenses of lay judges,
administration of lay judges’ systems, compensation of loss income for lay judges) will
significantly increase. Special calculations have not been conducted, but, predictably, if lay
judges were involved in at least half of the cases with compensation of hourly-rate salary of
judge, the price of judicial system for the state budget would approximately be doubled and
reach about 40-60 million euros per year.
There are two types of threats: potentially manageable and those that are unlikely to be
managed. It can be expected that appropriate information campaigns and adequate
compensation for losses would allow neutralizing potential threat of unwillingness of citizens
to become lay judges (at the same time – the “crack” of the system). And appropriate
educational measures as well as application of procedural rules should neutralize threats of
passivity of lay judges, dominance of professional judges and overshadowing of lay judges,
violations of confidentiality, as well as threats for the principal of consistency of
jurisprudence.
However, the limitation of threats regarding partiality of assessors does not seem as a
possibly solvable task. Both – corruption (bribery and favoritism) and potential intimidation
of ordinary people (especially in cases where local pillars could be involved) are unlikely to be
controlled in the nearest future. After all, if judges having so much to put at risk in case of
suspicions in corruption, the assumption that an ordinary citizen facing financial difficulties
will stumble over is much greater. Few such cases and the spread of information and
comments in the media would turn the projection of impact of lay judges on the legitimacy of
judicial system and credibility therein can quickly turn from positive to negative.
To sum up it can be stated, that according to the value-based assumption that
satisfaction with the implementation of the functions of judicial authority and trust in judicial
system (in this sense – the public comfort) itself is a hardly to-be-overestimated good, the
benefit of lay judge institute built-up from various segments of society should not raise any
doubts. In case this comfort can be achieved, it is worth paying, even if the price is high
(within the margins of reason). But the biggest problem is that we do not have any guarantees
that we will receive the desired results after paying the price. Thus, the main impediment is
the risk that the system will not work or will be limited.
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