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Lietuvos šaulių sąjungos Garbės teismo reglamentas

I. Bendroji dalis
1. Garbės teismas yra dviejų pakopų: Šaulių sąjungos Garbės teismas (toliau – Sąjungos
Garbės teismas) ir Sąjungos rinktinės (toliau – rinktinės) garbės teismas.
2. LŠS Garbės teismą sudaro šeši nepriekaištingos reputacijos šauliai. Paprastai ne mažiau
kaip 1/3 Garbės teismo narių ir jų pavaduotojų turi turėti teisinį išsilavinimą. LŠS Garbės teismo
nariais ir jų pavaduotojais negali būti LŠS vadas ir jo pavaduotojai, rinktinių vadai ir jų
pavaduotojai, LŠS Centro valdybos nariai ir jų pavaduotojai, LŠS Centro kontrolės komisijos nariai
ir jų pavaduotojai, rinktinių garbės teismų nariai ir jų pavaduotojai.
3. LŠS Garbės teismo narius ir jų pavaduotojus renka LŠS suvažiavimas, kas trejus metus
išrinkdamas po tris Garbės teismo narius ir jų pavaduotojus. LŠS Garbės teismo pirmininką trejiems
metams renka Garbės teismo nariai.
4. LŠS Garbės teismo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi
Garbės teismo nariai. LŠS Garbės teismo sprendimai priimami ne mažiau kaip keturių Garbės
teismo narių balsų dauguma. Garbės teismo narys negali nagrinėti bylos, kurioje skundžiami jo
veiksmai arba siekiama nustatyti, ar jis nepadarė drausminio nusižengimo.
5. Skundus dėl abiejų pakopų Garbės teismų galimų Šaulių etikos kodekso pažeidimų
nagrinėja Sajungos garbės teismas. Priėmus sprendimą dėl Garbės teismo nario nusižengimo,
nusižengusiam Garbės teismo nariui skiriama nuobauda pagal Šaulių etikos kodeksą.
6. Garbės teismas, spręsdamas bylas, yra nepriklausomas ir vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos šaulių sąjungos ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos šaulių sąjungos statutu, šiuo reglamentu, Šaulių etikos kodeksu, savo sąžine, gyvenimiška
patirtimi, pilietine savimone, krikščioniškos dorovės principais.
II. Garbės teismo kompetencija
7. Sąjungos Garbės teismas:
7.1. nagrinėja šaulių skundus dėl LŠS vado ir jo pavaduotojų, LŠS štabo šaulių, LŠS
Centro valdybos narių ir jų pavaduotojų, LŠS Centro kontrolės komisijos narių ir jų pavaduotojų,
LŠS Garbės teismo narių ir jų pavaduotojų, rinktinių vadų ir jų pavaduotojų veiksmų ar galimų jų
drausminių nusižengimų;
7.2. nagrinėja rinktinių garbės teismų perduotas drausminių nusižengimų bylas, susijusias
su galimu šaulio priesaikos arba jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo sulaužymu;
7.3. nagrinėja kitas bylas, kurias spręsti perduoda LŠS vadas, krašto apsaugos ministras
ar krašto apsaugos generalinis inspektorius;
7.4. nagrinėja skundus dėl rinktinių garbės teismų sprendimų;
7.5. apibendrina LŠS garbės teismų praktiką ir teikia ją formuojančias rekomendacijas
rinktinių garbės teismams;
7.6. tvirtina ir keičia pavyzdinį rinktinių garbės teismų reglamentą;
7.7. rengia Šaulių etikos kodekso projektą ir pakeitimus;
7.8. svarsto rinktinių garbės teismų pareiškimus ar skundus, kuriuose yra aplinkybės,
siejančios dvi ar daugiau rinktinių;
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7.9. nagrinėja informaciją žiniasklaidos priemonėse (spaudoje, radijuje, televizijoje,
internete ir pan.) apie šaulių elgesį;
7.10. tvirtina pavyzdinį rinktinių garbės teismų reglamentą;
7.11. teikia tvirtinti Sąjungos Garbės teismo reglamentą ir Šaulių etikos kodeksą, LŠS
suvažiavimui.
8. Sąjungos Garbės teismo sprendimai privalomi visiems Sąjungos nariams, o rinktinės
garbės teismo sprendimai privalomi visiems tos rinktinės šauliams.
9. Iš Garbės teismo išnagrinėtų pareiškimų ar skundų suformuotos bylos yra ne viešo
pobūdžio. Garbės teismo nariui draudžiama pasakoti faktus, kuriuos jis sužino apklausos arba
aplinkybių nagrinėjimo metu. Šios taisyklės nesilaikymas prieštarauja šaulio garbei ir etikai, už jos
pažeidimą Sąjungos garbės teismas skiria nuobaudą.
10. Sąjungos Garbės teismas turi teisę:
10.1. nagrinėjamu klausimu gauti iš šaulių, visų lygių LŠS padalinių vadų, Sąjungos ir
rinktinių štabų darbuotojų, Centro valdybos, Centro revizijos komisijos narių ar centrinių Sąjungos
meno ir sporto kolektyvų bei jų narių informaciją ir rašytinius paaiškinimus, atlikto ar atliekamo
šaulių drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą, prašyti piliečių, ne Sąjungos narių, Valstybės ir
savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir visuomeninių organizacijų su nagrinėjamais klausimais
susijusios informacijos;
10.2. kviesti į Garbės teismo posėdžius suinteresuotas šalis, liudininkus;
10.3. skirti nuobaudas nusižengusiems šauliams.
III. Kreipimosi į Garbės teismą tvarka
11. Pareiškimai ar skundai dėl Šaulių etikos kodekso pažeidimo pateikiami atitinkamam
Garbės teismui tiesiogiai. Sąjungos Garbės teismo adresas sutampa su Sąjungos štabo adresu,
rinktinės garbės teismo adresas sutampa su atitinkamos rinktinės štabo adresu.
12. Kreipiantis raštu į Garbės teismą, būtina nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios
vietos adresą, pareigas, šaulių padalinį, kuriam priklauso pareiškėjas (jei jis yra šaulys), ir šaulį,
kurio veiksmai skundžiami, pareiškimo ar skundo surašymo ir skundžiamų veiksmų tikslią datą
arba tikslų laikotarpį bei išsamiai ir aiškiai išdėstyti pareiškimo ar skundo turinį. Anoniminiai arba
šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys pareiškimai ar skundai nenagrinėjami. Apie
nagrinėjamus pareiškimus ir skundus gali būti skelbiama Lietuvos šaulių žurnale „Trimitas“.
13. Jeigu Garbės teismas nustato, kad pareiškėjas šmeižia skundžiamą šaulį arba jį įžeidinėja,
priimamas sprendimas dėl pareiškėjo elgesio. Tokiam pareiškėjui išsiunčiamas Garbės teismo
sprendimo išrašas.
IV. Pareiškimų ar skundų nagrinėjimas
14. Garbės teismo pirmininkas, gavęs pareiškimą ar skundą ir visą su tuo susijusią medžiagą
pradeda parengiamuosius pareiškimo ar skundo nagrinėjimo veiksmus ne vėliau kaip per 15 dienų
nuo pareiškimo ar skundo gavimo datos. Parengiamieji pareiškimo ar skundo nagrinėjimo veiksmai
yra Garbės teismo posėdžio vietos ir datos suderinimas su kitais Garbės teismo nariais, kvietimų į
Garbės teismo posėdį išsiuntimas, papildomos informacijos užklausimas ir kt. Skundą ar pareiškimą
ir su juo susijusias aplinkybes teismas išnagrinėja per l mėnesį nuo pareiškimo ar skundo ir visos
skundui ar pareiškimui išnagrinėti būtinos informacijos gavimo dienos. Jei nagrinėjamam klausimui
išspręsti reikalinga papildoma informacija arba reikia papildomai apklausti suinteresuotus ir
trečiuosius asmenis, šis terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių.
15. Pareiškimų ar skundų parengimo, nagrinėjimo laikotarpiu šalims leidžiama susipažinti su
Garbės teismo turima medžiaga, pateikti papildomą informaciją ir įrodymus.
16. Garbės teismo pirmininkas, suderinęs su kitais Garbės teismo nariais, nustato posėdžio
vietą, laiką ir praneša apie tai ne vėliau kaip prieš 3 dienas šauliui, kurio veiksmai skundžiami,
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pareiškėjui, liudininkams ir kitiems asmenims, galintiems Garbės teismui pateikti su nagrinėjamu
klausimu susijusios reikšmingos informacijos.
17. Garbės teismui pateikti pareiškimai ar skundai nagrinėjami uždarame posėdyje, į kurį gali
būti pakviestas šaulys, kurio veiksmai skundžiami, pareiškėjai, liudininkai ir kiti asmenys, galintys
Garbės teismui pateikti su nagrinėjamu klausimu susijusios reikšmingos informacijos.
18. Jeigu suinteresuotos šalys ar kiti kviesti į Garbės teismo posėdį asmenys į teismo posėdį
neatvyksta, Garbės teismas nagrinėja pareiškimą ar skundą be jų.
19. Jeigu dėl svarbių priežasčių į teismo posėdį negali atvykti liudytojai, jų parodymai gali
būti pateikti raštu.
20. Garbės teismo narys privalo nusišalinti nuo pareiškimo ar skundo Garbės teisme
nagrinėjimo, jei jis yra su pareiškėju arba asmeniu, kurio veiksmai skundžiami, susijęs giminystės,
svainystės ar tiesioginio tarnybinio pavaldumo santykiais, arba nagrinėjant pareiškimą ar skundą
buvo arba bus apklaustas kaip liudininkas. Giminystės ir svainystės sampratos yra nustatytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3 knygos 4 dalies 9 skyriaus 3.130–3.136 straipsniuose,
tiesioginio tarnybinio pavaldumo samprata nustatyta Sąjungos statute.
21. Pareiškimas ar skundas turi būti išnagrinėtas ir išspręstas viename teismo posėdyje, tačiau
tais atvejais, kai reikia papildomų žinių ar informacijos, Garbės teismas gali posėdį atidėti ir,
surinkęs reikalingų žinių ar informacijos, skirti kitą posėdį. Sprendimas dėl svarstomų pareiškimų ar
skundų turi būti priimtas šio statuto 14 punkte nustatytais terminais.
22. Jeigu pareiškimas ar skundas dėl Sąjungos nario veiksmų turėtų būti nagrinėjamas Garbės
teisme, bet jam dėl pareiškime ar skunde svarstomų aplinkybių jau yra iškelta ar, turimomis Garbės
teismo žiniomis, gali būti iškelta baudžiamoji ar administracinės teisės pažeidimo byla, kol minėtą
bylą išspręs Lietuvos Respublikos teismai, Garbės teismas pareiškimo ar skundo nesvarsto.
23. Jeigu Lietuvos Respublikos teismuose šaulys išteisinamas, Garbės teismas sprendžia
klausimą, ar Sąjungos narys nenusižengė šaulio etikai ir moralei.
24. Jeigu Lietuvos Respublikos teismai pripažįsta šaulį kaltu, tai nustatytos pareiškimui ar
skundui išspręsti reikšmingos aplinkybės Garbės teismui yra privalomos ir jų pastarasis tikrinti
negali.
25. Garbės teismo posėdžio eiga protokoluojama ir surašomas sprendimas, kurį pasirašo
Garbės teismo pirmininkas ir sekretoriavęs narys. Garbės teismo narys (nariai) gali raštu pareikšti
savo asmeninę nuomonę.
26. Sprendimas turi konstatuojamąją dalį, kurioje išdėstoma tai, ką teismas nustatė, ir
baigiamąją dalį, kurioje išdėstoma tai, ką teismas nusprendė.
27. Garbės teismo sprendimo išrašai ne vėliau kaip per 1 mėnesį išsiunčiami suinteresuotoms
šalims. Informacija apie Sąjungos Garbės teismo nagrinėtas bylas ir priimtus sprendimus paprastai
skelbiama Lietuvos šaulių žurnale „Trimitas“.
28. Išnagrinėjus pareiškimą ar skundą, Garbės teismo nagrinėjimo medžiaga ir sprendimas ne
vėliau kaip per 1 mėnesį pateikiamas: Sąjungos Garbės teismo – Sąjungos vadui, o rinktinės garbės
teismo – rinktinės vadui.
29. Iš Sąjungos Garbės teismo pareiškimų ar skundų nagrinėjimo medžiagos ir sprendimo
formuojamos bylos, kurios saugomos Sąjungos štabe, atitinkamai rinktinės garbės teismo bylos –
rinktinės štabe.
30. Sąjungos Garbės teismo sprendimai neskundžiami. Rinktinės garbės teismo sprendimai
gali būti skundžiami Sąjungos Garbės teismui.
V. Pareiškimų ar skundų nagrinėjimo atnaujinimas

31. Paaiškėjus naujoms reikšmingoms aplinkybėms dėl pareiškimų ar skundų, kuriuos
išnagrinėjus jau buvo priimtas ir įgyvendintas sprendimas bei iš kurių būtų matyti, kad asmuo buvo
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nubaustas nepagrįstai, Sąjungos arba rinktinės garbės teismas atnaujina pareiškimų ar skundų
nagrinėjimą.
32. Rinktinės garbės teismas dėl naujai paaiškėjusių reikšmingų aplinkybių atnaujina
pareiškimų ar skundų nagrinėjimą, jeigu jis dėl jų priėmė sprendimą ir jeigu šis sprendimas nebuvo
apskųstas Sąjungos Garbės teismui.
33. Sąjungos Garbės teismas dėl naujai paaiškėjusių reikšmingų aplinkybių atnaujina jo
išnagrinėtų pareiškimų ar skundų nagrinėjimą.
34. Kreiptis į Sąjungos arba rinktinės garbės teismą su prašymu atnaujinti pareiškimų ar
skundų nagrinėjimą dėl naujai paaiškėjusių reikšmingų aplinkybių turi teisę:
1) rinktinės arba Sąjungos vadas, Garbės teismo, Centro valdybos, Centro kontrolės komisijos
nariai;
2) pareiškimo ar skundo nagrinėjime dalyvavę asmenys.
35. Atsižvelgiant į gautą prašymą atnaujinti pareiškimo ar skundo nagrinėjimą dėl naujai
paaiškėjusių reikšmingų aplinkybių, Garbės teismas priima sprendimą atnaujinti pareiškimo ar
skundo nagrinėjimą ir iš esmės nagrinėja pareiškimą ar skundą šio statuto nustatyta tvarka arba
priima motyvuotą sprendimą atmesti tokį prašymą.
VI. Baigiamosios nuostatos
36. Šaulių etikos kodeksu vadovaujamasi įgyvendinant šaulių priesaikos ir iškilmingo jaunojo
šaulio pasižadėjimo nuostatas. Pažeidus Šaulių etikos kodekse nustatytus reikalavimus šaulių etikai
,Garbės teismas sprendžia priesaikos ar iškilmingo pasižadėjimo pažeidimo arba sulaužymo
klausimą.
37. Sąjungos ir rinktinių garbės teismams veikti reikalingos materialinės sąlygos užtikrinamos
iš Lietuvos šaulių sąjungai skirtų biudžetinių asignavimų.

