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Redakcijos žodis

Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

Mielas skaitytojau! 

Visuomenėje vyraujančios atsigręžimo į 
žmogų ir jo jausmus tendencijos, noras 
pažinti asmens prigimtį lėmė tai, kad 
psichologijos mokslo populiarumas pasiekė 
piką. Šiandienos psichologų veiklos laukas 
driekiasi nuo pagalbos inovatoriams kuriant 
savaeigius automobilius ar mūsų gyvenimą 
palengvinančias išmaniąsias programėles iki 
atsigręžimo į žmogų, jo vidų, išgyvenimus ir 
gyvenimo kokybės tobulinimą. Psichologijos 
populiarėjimo įtaka sėkmingai palietė ir teisę. 
Šis dialogas pačiais įvairiausiais aspektais 
yra  TEISMAI.LT pavasario numerio kertinis 
akmuo.

Galima drąsiai sakyti, kad teisės ir 
psichologijos flirtas atnešė teigiamų pokyčių 
į teismų sistemą – pradedant psichologų 
įdarbinimu teismuose (kuris dar tik įsibėgėja) 
ir baigiant vis populiarėjančiu atsigręžimu 
į empatiją proceso dalyviams, jų poreikių 
pažinimą ir užtikrinimą. Matymas, kad 
vienintelis teisminio proceso tikslas turėtų 
būti siekis bet kokiomis priemonėmis priimti 
procesinį sprendimą liko kažkur praeityje, 
užleisdamas vietą supratimui, kad ne tik 
teisingas procesinis sprendimas, bet ir 
teisingas procesas yra šių dienų prioritetas. 

Psichologija teisėje prasideda jau prie pat 
teisingumo ištakų ir didele dalimi lemia 
tai, kaip mes suprantame patį teisingumą. 
Kaip teigia vienas pašnekovų, tik empatiškai 
jausdami vienas kitą galime suprasti, kas yra 
bendrasis gėris visuomenėje, kuris ir turėtų 
būti teisingumo matas. 

Būtent psichologija padeda suprasti, kodėl 
taip paradoksaliai domimės skambiomis 
antraštėmis apie pačius brutaliausius 
nusikaltimus net nesuprasdami, kad tokių 
naujienų žinojimas gilina savęs paties, kaip 
aukos, gyvenančios nesaugioje visuomenėje, 
vertinimą. Beje, šis nesaugumo jausmas 
nepagrįstas, mat statistika rodo, kad šiandien 
gyvename gerokai saugesnėje visuomenėje 
nei prieš dešimtmetį.

Psichologija tęsiasi ir ten, kur reikia priimti 
svarbų sprendimą – ar kreiptis į teisėsaugos 

institucijas, ar spręsti savo problemą teisme, 
ar ieškoti modernių alternatyvių ginčų 
sprendimo būdų. Tai ypač svarbu kalbant 
apie seksualinės prievartos nusikalstamas 
veikas, kai aukos jaučiasi kaltos dėl, 
pavyzdžiui, seksualinio priekabiavimo, nes 
taip jaustis psichologiškai yra „patogiau“. 
Kitaip tariant, psichologiškai lengviau žinoti, 
kad situacijos kontrolė buvo ir jos rankose. 
O tokį žinojimą neišvengiamai lydi gėdos ir 
kaltės jausmai.

Psichologijos žinios būtinos ir arbitro – 
teisėjo ar mediatoriaus – veikloje. Teisėjui 
psichologo turimos žinios yra nepamainoma 
pagalba pažįstant liudytoją, jo parodymų 
turinį, tam tikrais atvejais – vidinę motyvaciją 
duoti parodymus. Geras mediatorius turi 
būti empatiškas, domėtis pačiu žmogumi, jo 
emocijų, jausmų pokyčiais ir priežastimis. Tik 
toks mediatorius gali pasiekti patį pagrindinį 
mediacijos tikslą – padėti šalims pačioms 
priimti sprendimą dėl jų ginčo. 

Teisinio ginčo kulminacija – galutinio 
procesinio sprendimo priėmimas, todėl visas 
procesas sukasi apie tai. Sunku patikėti, kokį 
poveikį psichologiniai triukai, naudojami 
proceso dalyvių, gali turėti sprendimo 
priėmėjui, nors jis ir deda visas sąmoningas 
pastangas, kad išliktų nešališkas. Yra teorijų, 
aiškinančių, kaip mūsų pasąmonė kiekvieną 
naujai sutiktą žmogų įvertina akimirksniu ir 
jei bent viena šio žmogaus savybė mums 
sukelia simpatiją, labai tikėtina, kad viską, ką 
šis žmogus darys ar sakys, mes vertinsime 
palankiau. Nuo to atsiriboti negali ir 
sprendimą priimantis arbitras. 

Bundančios gamtos aidai atsirito ir į  
TEISMAI.LT kūrybinę virtuvę – pavasarį 
pasitinkame atnaujintu žurnalo dizainu. 
Viliamės, kad tai leis dar maloniau įsigilinti į 
turinį, kuriam skiriame daug pastangų.

Šviesaus pavasario ir nesibaigiančio savęs 
pažinimo, kasdienio sąmoningumo ir 
atvirumo pokyčiams!
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Kokia yra teisingumo samprata? 
Kaip teisingumas suvokiamas 
teisinėje plotmėje?
Teisingumas turbūt yra viena iš seniausių ir 
sudėtingiausių antropologinių temų. Jis yra 
susijęs su tokiomis sąvokomis, kaip tiesa, 
teisybė, lygybė, gėris, ir kartu gali būti 
suprantamas kaip žmogaus dorybė. Bet kuriuo 
atveju šiandien teisingumą galima suprasti 
bent jau dvejopai: kaip filosofinį moralinį 
ir kaip teisinį socialinį fenomeną. Minėtos 
dvi teisingumo sampratos yra neatsiejamai 
tarpusavyje susijusios, o teisingumas, kaip 
teisinis principas, negali būti suprantamas be 
moralinės, religinės ir filosofinės teisingumo 
dimensijos. Ir atvirkščiai, moraliniam 
teisingumui garantuoti dažnu atveju gali 
prireikti teisinių priemonių pagalbos. Taigi ši 
sąvoka yra labai plati ir gali būti analizuojama 
ne tik teisės, bet ir kitų socialinių bei 
humanitarinių mokslų.

Žvelgiant į teisės plotmę, teisingumas yra ne 
tik įtvirtintas pačioje Konstitucijoje, bet iš 
jo, galima net sakyti, ir kyla pati Konstitucija, 
juo privalo būti persmelkta visa mūsų 
visuomeninė valstybinė santvarka ir teisinė 
sistema. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
preambulė pristato teisingumą kaip vieną 
svarbiausių socialinių teisinių vertybių, 
susijusių su teisinės valstybės principu, o 
tolesnis Konstitucijos tekstas teisingumą sieja 
ne tik su teismine valdžia, bet ir su žmonių 
lygybės principu, socialinėmis teisėmis 
(teisingu darbo apmokėjimu), valstybės 

pareigūno priesaikos institutu bei užsienio 
politikos įgyvendinimu. Todėl galima sakyti, 
kad konstitucinė teisingumo samprata vienaip 
ar kitaip persmelkia visas tris pagrindines 
konstitucines vertybes: teisinę valstybę, 
demokratiją ir žmogaus teises.

Kodėl teisingumą taip sunku 
apibrėžti ir kodėl žmonėms neretai 
atrodo, kad teisingumo yra per 
mažai? Šiuos duomenis atskleidė 
ir teismų vykdyti visuomenės 
nuomonės tyrimai.
Galbūt dėl to, kad teisingumas kartu yra ir 
tam tikras principas, siekis, idealas. Manau, 
kad mūsų širdyse įrėžto teisingumo idealo 
šioje žemėje iki galo niekada nepasieksime. 
Kitaip sakant, visuomet išliks įtampa tarp 
mūsų turimo teisingumo idealo ir gyvenimo 
tikrovės. Beje, taip yra ir su kitomis čia 
minėtomis vertybėmis: tiesa ir gėriu, kurios 
neatsiejamai susijusios su teisingumu. Vis dėlto 
tai nereiškia, kad mes turime nieko nedaryti. 
Atvirkščiai, čia atsiskleidžia, kad teisingumas 
yra ne apčiuopiamas reiškinys, o tam tikras 
nuolatinis procesas, judėjimas idealo link. 
Todėl teismams visuomenė neturėtų perkelti 
galutinio moralinio teisingumo įgyvendinimo 

lūkesčio, nes teismų vykdomas teisingumas 
atsiskleidžia kaip laikui bėgant vykstantis 
procesas, o ne kaip galutinis šalių ginčo 
išsprendimas.

Gal tuomet žmonės pradeda maišyti 
sąvokas teisingumas ir teisėtumas?  
Sunku pasakyti, ar žmonės pradeda maišyti 
šias sąvokas. Teisingumo sąvoka be teisėtumo 
sąvokos, mano manymu, neįmanoma. 
Konstitucijoje teigiama, kad „teisingumą 
Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“. 
Vadinasi, teismas, norėdamas išspręsti ginčą, 
privalo laikytis tam tikrų taisyklių ginčui 
spręsti. Visų pirma, Konstitucijos ir įstatymo. 
Visuomet turi vykti procesas, užtikrinamas 
rungtyniškumo principas ir kitos šalių 
procesinės garantijos. Galų gale teisėjas, 
priimdamas ir rašydamas sprendimą, turi 
jį motyvuoti ir argumentuoti, o tai gali irgi 
pakeisti jo išankstinį teisingumo supratimą 
konkrečioje byloje. Taigi teismas, siekdamas 
priimti byloje teisingą sprendimą, privalo 
laikytis procedūrinio teisingumo taisyklių. 
O procedūrinio teisingumo taisyklės būtų 
beprasmės, jei jos nebūtų nukreiptos į 
materialiojo (bendražmogiško) teisingumo 
įgyvendinimą. Žinoma, procedūrinis 
teisingumas sudaro tik sąlygas, bet jokiu būdu 
negarantuoja, kad bus priimtas teisingas 
sprendimas. Galbūt dėl to ir kyla konfliktas. 

Kai žmogus sako, kad teismai prastai vykdo 
teisingumą, jis galbūt turi mintyje situaciją, kai 
tam tikras sprendimas jam buvo nepalankus 
arba tai, jog šis teisingumas yra tik dalinis. 
Tačiau teismai kartais ir turi ieškoti tam tikros 
pusiausvyros tarp skirtingų bylos šalių. Be 
to, jie konkrečioje byloje turi atsižvelgti ir 
į bendrą visuomenės kontekstą turėdami 
galvoje tai, kad šis konkretus teismo 
sprendimas gali tapti precedentu vėlesniems 
teismų sprendimams. Todėl visuomenė 
neturėtų iš teismų reikalauti daugiau, nei jie 
gali, nes teismai, vykdydami teisingumą, turi 
tik vieną priemonę – teisę.  

Teisingumą Lietuvoje vykdo 
teismai, turėdami tik vieną 
priemonę – teisę. O žmonių 
sąmonėje teisingumas suvokiamas 
be galo skirtingai. Jūsų nuomone, 
kiek įtakos tai turi pasitikėjimui 
teismais? 

Dr. Vaidotas Vaičaitis: 
teisingumo jausmą reikia ne 
tik turėti, bet ir mokytis jį 
atpažinti
Lina Lapėnaitė, 
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Kalbėti apie teisingumą galima tiek ilgai, kiek apskritai įmanoma 
diskutuoti apie žmogaus mąstysenos bei požiūrių skirtumus. Tai, kas 
atrodo teisinga vienam, nebūtinai bus teisinga kitam. Šiuolaikinė 
demokratinė valstybė, suteikdama teisę bylinėtis, verčia susimąstyti, 
kas yra teisingumas? Kokia jo samprata teisėje ir ko tikisi visuomenė? Ar 
teisingumas gali būti pasiekiamas teisinėmis priemonėmis – gal tai tik 
siekiamybė ir idealas? Apie šiuos ir kitus klausimus šnekamės su Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto dėstytoju dr. Vaidotu Vaičaičiu.

Visuomet išliks įtampa 
tarp mūsų turimo 
teisingumo idealo ir 
gyvenimo tikrovės. 

Visuomenė neturėtų iš 
teismų reikalauti daugiau, 
nei jie gali, nes teismai, 
vykdydami teisingumą, 
turi tik vieną priemonę – 
teisę.  
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Manau, paradoksas, kad kuo daugiau 
bylinėjamės, tuo mažiau yra teisingumo 
pojūčio. Visuomet geriau tam tikrus konfliktus 
išspręsti be teismų. Teismas daro viską, kad 
ginčą išspręstų teisingai, bet, kaip minėjau 
anksčiau, viena pusė vis tiek liks nepatenkinta 
ar nusivylusi. Manau, teismai neturėtų tapti 
dviejų besiginčijančių šalių manipuliacijos 
priemone. Todėl svarbu, kad žmonės rastų 
alternatyvas ginčams spręsti, visų pirma, 
neteisminės mediacijos formas. Taikant 
mediaciją lengviau priimti tokį sprendimą, 
kuris būtų ne tiek objektyviai teisingas, 
kiek priimtinas visoms ginčo šalims. Aišku, 
ir teismai turėtų žmonėms drąsiau siūlyti 
ginčą spręsti neteisminio nagrinėjimo būdu. 
Iš tiesų norėčiau visiems mums palinkėti 
mažiau bylinėtis teisme ir plačiau taikyti kitas 
ginčų sprendimo formas. Galbūt čia mums 
galėtų padėti Japonijos ar kitų Rytų kultūros 
šalių pavyzdys, kai teisminis bylinėjimas 
siejamas su žmogumi, kuris negeba civilizuotai 
spręsti tarpusavio konfliktų. Aišku, čia kalbu 
daugiau apie privačių asmenų bylinėjimąsi, 
o ne apie žmogaus ginčą su valstybe (beje, 
net ir šiuo atveju žmonės turėtų labiau 
naudotis ombudsmeno institucija). Manytina, 
kad tuomet ir teisingumo jausmo mūsų 
visuomenėje būtų daugiau, ir pasitikėjimo 
teismais reitingas būtų aukštesnis.  

Ar teisingumo samprata įvairiais 
istoriniais laikotarpiais kito? Kaip 
teisingumas suvokiamas XXI a.?
Nepritarčiau nuomonei, kad teisingumo 
(kaip ir kitų pamatinių konstitucinių 
vertybių) samprata iš esmė kinta. Geriau 
būtų sakyti, kad vis naujai atsiskleidžia jos 
reikšmės, kurių anksčiau nepastebėjome, 
tačiau baziniai dalykai lieka tokie patys: 
neteisinga skriausti silpnesnį, neteisinga 
meluoti, apgaudinėti ir papirkinėti, neteisinga 
vogti ir t. t. Šie dalykai nepasikeitė ir 
niekada nepasikeis. Klausiate, o kas tada 
pasikeitė? Visuomenės struktūra. Ji pasikeitė. 
Tapome labiau individualistai, susiskaldę, 
nebesiburiame į bendruomenes. Ši situacija 
padiktuoja problemas. Nebegalime išspręsti 
kilusių problemų savo bendruomenėje, 
nebepasitikime jokiais autoritetais, tada 
kreipiamės į teismus ir juose ieškome tiesos. 
Tokia individualizuotos visuomenės struktūra 
ir poliarizacija yra naujųjų laikų fenomenas, 
kuris filosofijoje vadinamas postmodernizmu, 
kai tarsi nebeegzistuoja joks objektyvumas 
ir viskas yra reliatyvu. Manyčiau, kad šis 
procesas automatiškai programuoja situaciją, 
kai, neturint kuo pasitikėti ir kur kreiptis, 
panyrama į bylinėjimosi procesą. Atsiduriame 
užburtame rate. Dėl to krenta ir pasitikėjimas 
teismų vykdomu teisingumu, nes teismams 

visuomenė deda nepakeliamą teisingumo 
realizavimo naštą.

Galbūt problema ir yra ta, kad 
visuomenė neturi aiškios vertybinės 
sistemos? 
Kaip jau minėjau, teismai negali teisingumo 
įgyvendinti plačiąja moraline prasme. Aiškias 
vertybines pozicijas, sistemą turinčiam žmogui 
paprasčiau suvokti jį supantį pasaulį. Lengviau 
įvertinti ir tai, kas teisinga, o kas neteisinga. 
Šiuo metu, manyčiau, visuomenė ne tik yra 
susiskaldžiusi, bet kartu ir pasimetusi įvairių 
reliatyvistinių filosofijų gniaužtuose. Juk jei 
viskas reliatyvu, tuomet ir apie teisingumą 
kalbėti neverta. Retai pagalvojame, jog savo 
individualų interesą reikėtų derinti su tuo, kas 
mūsų Konstitucijoje vadinama „visuomenės 
interesu“. Aišku, mes kiekvienas vertiname 
gyvenimą per savo prizmę. Noriu tik pabrėžti, 
kad pamiršome tai, kas jau nuo Antikos 
laikų buvo vadinama bendruoju gėriu ar 
visuomenės interesu. Jeigu visuomenė ir liks 
tokia individualizuota ir susiskaldžiusi, netikės 
pamatinėmis vertybėmis, teisingumo bus ne 
daugiau, o mažiau. Turime išmokti kritiškai 
mąstyti, nesileisti manipuliuojami žiniasklaidos 
ir interesų grupių, o teismo sprendimus 
vertinti ne tik savo ar savo grupės, bet ir visos 
visuomenės bendrojo gėrio kontekste.  

Ar, Jūsų akimis, švietimas gali kažką 
pakeisti? 
Tikrai sutinku, kad švietimas yra svarbus 
dalykas demokratijoje, tačiau nieko 
nepakeisime, jeigu švietimas bus suprantamas 
tik kaip informacijos perteikimo priemonė, 
o ne kaip priemonė išmokyti kritinio 
savarankiško ir analitinio mąstymo. Kiekvienas 
savo širdyje turime teisingumo jausmą, todėl 
švietimas turėtų ne užgožti jį informacijos 
gausa, o išmokyti jį atpažinti ir puoselėti. 

Kas Jums yra teisingumas? 
Dažnai savo studentams sakau, kad 
teisingumas gali būti ir iš didžiosios T, ir 
iš mažosios t raidės. Mano akimis, teismai 
niekada negalės įgyvendinti teisingumo iš 
didžiosios T raidės. Teismas turi tik ribotas 
teisines priemones, kurios gali teisingumą 
atskleisti tik laike ir procese. Visgi galime 
sakyti, kad po beveik 30 nepriklausomybės 
metų Lietuvoje daugiau ne tik procedūrinio 
teisingumo, bet ir vadinamojo materialaus 
teisingumo. Taigi teisingumas iš didžiosios 
T raidės mums svarbus ir yra kaip tam tikras 
orientyras bei siekiamybė, kad žinotume, 
kur link turime judėti. Pagaliau teisingumas 
negali būti atsiejamas nuo kitų pamatinių 
konstitucinių vertybių – teisinės valstybės, 
demokratijos ir žmogaus teisių. Kuo daugiau 
mūsų valstybėje bus teisės, demokratijos ir 
kuo labiau garantuosime žmogaus teises, tuo 
daugiau turėsime ir teisingumo.

Dr.  Vaidotas  Vaiča i t i s

Turime išmokti 
kritiškai mąstyti, 
nesileisti manipuliuojami 
žiniasklaidos ir interesų 
grupių, o teismo 
sprendimus vertinti ne tik 
savo ar savo grupės, bet ir 
visos visuomenės bendrojo 
gėrio kontekste.  

Kuo daugiau bylinėjamės, 
tuo mažiau yra teisingumo 
pojūčio. Teismas daro 
viską, kad ginčą išspręstų 
teisingai, bet viena pusė vis 
tiek liks nepatenkinta ar 
nusivylusi.
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Esate kriminologas – ką tiria šis 
mokslas ir kokia jo esmė?   
Tai mokslas ne tik apie nusikaltimus. 
Kriminologijos samprata nuolat plečiasi. 
Klasikinis supratimas buvo koncentruotas tiktai 
į nusikaltimus ir valstybės atsaką į juos. Dabar 
kriminologijos mokslas kelia klausimus ne tik 
apie nusikaltimo sampratą, bet ir apie įvairų 
visuomenės ir valstybės normų neatitinkantį 
asmenų elgesį: kaip valstybė ir visuomenė 
reaguoja į tai ir kokie veiksniai skatina tų 
normų nesilaikyti. Pavyzdžiui, judėjimas 
MeToo. Neaišku, ar visi pastaruoju metu 
viešumoje minimi seksualinio priekabiavimo 
atvejai atitinka Baudžiamajame kodekse 
pateikiamus apibrėžimus, tačiau pats reiškinys 
jau patenka į kriminologijos tyrimo lauką, nes 
kalba eina apie tam tikrą kriminogeninį užtaisą 
turinčius veiksnius visuomenėje.   

  

Kuo ypatingas mūsų visuomenės 
atsakas į nusikalstamą elgesį? 
Ar Jums nesusidaro įspūdis, kad 
nemažai žmonių, net ir nežinodami 
visų aplinkybių, skuba kuo greičiau 
nuteisti vieni kitus, nutaria, kurie 
asmenys yra neabejotinai kalti, o 
kurie – aukos? 
Mūsų visuomenėje šis požiūris yra ganėtinai 
primityvus, supaprastintas. Dominuoja pyktis, 
kuris dažniausiai kyla iš baimės, nesaugumo. 
Visuomenė jaučiasi nesaugi dėl daugelio 
dalykų. Nusikaltimai tėra vienas ir ne pats 
svarbiausias iš nesaugumo šaltinių, mat daug 
žalos iš tiesų kyla dėl kitų socialinių problemų: 
alkoholizmo, įvairių priklausomybių, socialinės 
atskirties, nepasitikėjimo vieni kitais. Reakciją 

į nusikaltimus galima suvokti kaip kanalą, per 
kurį visuomenė artikuliuoja savo nesaugumą, 
baimes, iš to kylantį pyktį viskam aplink.

Akcentuojate mūsų visuomenėje 
įsitvirtinusią pykčio emociją. Daug 
kas pasakytų, kad pyktis beveik 
visada susijęs su mūsų pačių 
patirtomis neteisybėmis, skausmu, 
galų gale – skaudžia valstybės 
istorija, kuri skatina keršto 
troškimą. Ar tai tiesa? O gal toks 
supratimas nėra teisingas?
Sunkūs istoriniai įvykiai ir transformacijos 
turi įtakos visuomenės nuotaikoms. Vienos 
valstybės susidūrė su skaudžiais nacionaliniais 
išgyvenimais seniau, Lietuvos atveju tai vyko 
ne taip seniai. Visgi negalėčiau sakyti, kad dėl 
visko kalta netolima istorinė patirtis. Turbūt 
mūsų visuomenėje daug ką lemia ne vieną 
amžių trukusi valstietiška, patriarchalinė, 
baudžiauninko, t. y. beveik vergo, 
pasaulėžiūra. O baudžiauninko pasaulėžiūra –  
tai per tūkstančius metų susiformavęs požiūris 
į valdžios institucijas kaip į svetimus, kaip 
į priešus, išnaudotojus. Paradoksalu, kad 
Abiejų Tautų Respublikos laikais išsiskyrėme 
tam laikmečiui nebūdinga tolerancija. Dabar 
yra atvirkščiai: daug nepasitikėjimo, mažai 

socialinio solidarumo, empatijos. Jeigu apie 
kitą žmogų dar ir garsiai pasakoma, kad jis yra 
blogas, padarė kažką blogo, visuomenė net 
nesvarstydama jo veiksmą sutapatina su juo 
pačiu. Kitas žmogus tiesiog tampa blogiu, o 
blogį visada reikia naikinti.

Žiniasklaida eskaluoja įvairius 
kriminalinius įvykius, nelaimes. 
Natūralu, kad visuomenė į tai 
reaguoja – pastebėjus neteisybę, 
pasipila negatyvūs komentarai, 
reikalaujama prasikaltusiųjų ir 
nusikaltimui kelio neužkirtusių 
pareigūnų atsakomybės. Ką rodo 
tyrimai – ar nusikaltimų skaičius 
Lietuvoje auga, o patys nusikaltimai 
žiaurėja? 
Pirmiausia reikia pasakyti, kad jau daugiau 
nei dešimt metų visų sunkių nusikaltimų 
mastas mūsų šalyje mažėja: gerokai mažiau 
nužudymų, sunkių sveikatos sutrikdymų, 
plėšimų. Pavyzdžiui, 2005 m. Lietuvoje 
buvo registruota 390 nužudymų, 2017 m. 
– 129 nužudymai, triskart mažiau. Tad mes 
tikrai gyvename gerokai saugiau nei prieš 
dešimt ar penkiolika metų. Antra, kartais 
žmogui tik atrodo, kad anksčiau viskas buvo 
geriau, negu yra dabar. Toks vertinimas 
atsikartoja iš esmės visose apklausose, tiriant 
įvairių pasaulio valstybių gyventojus. Jeigu 
respondentui užduosi klausimą, kaip jis 
gyveno prieš dešimtmetį, daugelis atsakys, jog 
kažkuriuo pažiūriu jie gyveno geriau. Juk buvo 
jaunesnis, sveikesnis, gražesnis ir visaip kitaip 
laimingesnis.

Kitas dalykas, nusikaltimų pobūdis tikrai 
nežiaurėja. Vilniaus universitetas ir Lietuvos 
teisės institutas šiais metais baigė tyrimą apie 

Kodėl visuomenė 
nori linčo teismo?
Žydrūnė Tursaitė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Kuo griežtesnė bausmė, tuo geriau. Ir jokio gailestingumo. Tokios 
nuotaikos dažnai lydi mūsų visuomenę,  kalbant apie susidomėjimą 
keliančias rezonansines bylas. Užuot galvojus, ką reikėtų keisti 
valstybėje, kad joje būtų mažiau nusikaltimų, viešojoje erdvėje masiškai 
pasipila neapykanta: žmonės skuba kuo greičiau nuteisti vieni kitus. 
Kodėl? Iš kur mūsų visuomenėje atsiradęs „kraujo praliejimo“ troškimas 
ir kaip nuo to gydyti? Apie tai – pokalbis su teisininku, Lietuvos 
kriminologų asociacijos vadovu dr. Algimantu Čepu.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Žiniasklaidai trūksta savo 
socialinės misijos suvokimo, 
o juk būtent šia misija ir yra 
grindžiamos žiniasklaidos 
nepriklausomumo 
garantijos.  

ĮDOMU
Pagal įkalintų asmenų skaičių 100 000 
gyventojų Lietuva užima antrą vietą 

Europoje ir pirmauja Europos Sąjungoje*. 

1. Rusija 

2. Lietuva 

Nors visuomenė dažnai tikisi kuo 
griežtesnių bausmių (įkalinimo), Europoje 
vyraujančios tendencijos rodo, kad 
stengiamasi eiti priešingu keliu. Todėl ir 
Lietuvos teismai, atsižvelgdami į bylos 
aplinkybes, pirmiausia stengiasi skirti su 
laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, t. y. 
esant galimybei bausmės tikslą stengiasi 
pasiekti kitomis priemonėmis. 

*Remiantis Europos Tarybos kriminalinės statistikos 
2015 m. duomenimis (klausimynas SPACE I).
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nužudymų ypatybes Lietuvoje 2005–2015 m. 
Drąsiai galima apibendrinti, kad mokslininkai 
nerado jokių indikacijų, įrodančių, jog 
anksčiau tirti nusikaltimai buvo mažiau žiaurūs 
nei šiandien. 

Nepaisant to, žiniasklaidos priemonėms 
patogu susikoncentruoti ties sensacingais 
ir šokiruojančiais atvejais. Jos jaučia, kurios 
naujienos greičiau priimamos. Jei niekas 
nenubaustas, visuomenė nerimsta, formuojasi 
gausesnė skaitytojų auditorija. 

Mano galva, vertėtų nepamiršti ypatingos 
žiniasklaidos atstovų socialinės misijos 
ir atsakomybės. Negalima reikalauti, 
kad žurnalistai pateiktų visuomenei po 
penkiasdešimt procentų pozityvių ir 
kriminalinių naujienų, tai paprasčiausiai 
neįsivaizduojama modernioje, demokratiškoje 
valstybėje. Tačiau kai pasigendama apgalvotų 
tekstų, ieškoma vien šiurpiai skambančių, 
nieko bendro su realybe neturinčių antraščių, 
visuomenei formuojamas aukos pojūtis – aš 
esu auka, esu nesaugus, aplink mane daug 
blogų žmonių, todėl kitas žmogus man 
pavojingas. Žiniasklaidai trūksta savo socialinės 
misijos suvokimo, o juk būtent šia misija ir yra 
grindžiamos žiniasklaidos nepriklausomumo 
garantijos.  Galiausiai tai sukuria nepagrįstą 
keršto troškimą, bet tai tikrai nėra teisingumas. 

Ar tikslu teigti, kad kriminalų 
rubrika ypač įdomi tik Lietuvos 
visuomenei, ar tai taikytina ir 
kitoms pasaulio valstybėms?
Nežinau, nesu su tuo susidūręs. Bet įdomu tai, 
kad kriminalinėmis naujienomis ypač domisi 
mūsų vyresniosios kartos atstovai. Sparčiai 
senstant visuomenei, prie to atitinkamai 
prisitaiko ir žinių pasiūla. Kad būtų lengviau 
pamatyti bendrą vaizdą, palyginkite, kiek apie 
nelaimes ir nusikaltimus rašoma socialinėse 
medijose ir kiek tokių naujienų atsiduria 
tradiciniuose žiniasklaidos šaltiniuose. 
Negatyvius komentarus internete taip pat 
daugiau rašo vieniši senyvi žmonės, kuriems 
tai tiesiog būdas būti išgirstiems. Jaunimas 
kriminalinių naujienų nesureikšmina. 

Pamėginkime įsivaizduoti, kas 
nutiktų, jei teisingumo vykdymas 
atitektų tik į visuomenės rankas?
Žinote, aš nepripažįstu termino „linčo 
teismas“, nes vienas dalykas yra pašnekėti, 
kitas – imtis realių veiksmų, darančių 
blogį kitam. Nors visi mes turime teisę į 
teisingumą, jog padaryta žala būtų kiek 
įmanoma atlyginta, nesu tikras, kad mūsų 

visuomenė pasiryžtų linčiuoti tikrąja to žodžio 
prasme. Štai ne viename kriminologiniame 
tyrime buvo klausiama gyventojų, kokią 
bausmę jie skirtų nusikaltėliui, pavyzdžiui, 
pavogusiam automobilį. Surenkami duomenys 
parodydavo, kad žmonės nusiteikę gana 
griežtai ir nori bausti žiauriai. Tiesa, su tais 
pačiais respondentais tiesiog pakalbėjus apie 
tai, kodėl jie skirtų būtent tokias griežtas 
bausmes, ir iš naujo jų paklausus, kokią 
bausmę visgi skirtų, vertinimai būdavo gerokai 
švelnesni. 

Pereikime prie teisingumo ir 
gailestingumo santykio. Neretai 
pabrėžiama, kad auka visada nori 
tik teisingumo, o nusikaltėlis – 
gailestingumo. Kaip sugrąžinti 
nusikaltusį žmogų į visuomenę, 
pagerinti nuteistųjų gyvenimo 
standartus, regis, kalba visi, bet 
ar pakankamai dėmesio skiriama 
aukoms?
Dėmesio aukoms iš tiesų dar neužtenka. 
Lietuvoje dominuoja suvokimas, kad 
pagrindinis aukos interesas kiekvienoje 
byloje yra pasiųsti nusikaltėlį už grotų. Taigi 
pagal mūsų įstatymus į nukentėjusiuosius 
visų pirma žiūrima kaip į žmones, turinčius 
pareigą būti nukentėjusiaisiais, privalančius 
vykdyti nukentėjusiojo funkcijas, pavyzdžiui, 
pateikti teismui reikalingus duomenis, liudyti 
baudžiamajame procese. 

Kalbant apie teisingumą reikia pasakyti, kad 
yra dar vienas labai svarbus komponentas. 
Nusikaltimo aukai turi būti teikiama 
visokeriopa parama siekiant padėti 
atsigauti po fizinės, seksualinės, emocinės ar 

psichologinės žalos, ekonominių nuostolių. 
Dar 2012 m. Europos Sąjunga priėmė 
Nusikaltimų aukų teisių direktyvą, kuri ir 
įtvirtina ypatingą valstybės dėmesį, paramą 
bei apsaugą nusikalstamų veikų aukoms. Ši ES 
direktyva turėjo būti įgyvendinta Lietuvoje 
iki 2015 m. pabaigos, tačiau toli gražu ne visi 
teisiniai instrumentai jau gerai veikia. Kiek 
geresnė situacija kalbant apie smurto artimoje 
aplinkoje aukas. Iki šiol daugiausia šioje srityje 
pasiekia ne valstybė, bet nevyriausybinės 
iniciatyvos, pavyzdžiui, Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas“, dabar šioje srityje pradeda aktyviau 
dirbti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje 
centras. 

Pažvelgus į Europos teismuose 
vyraujančias tendencijas akivaizdu, 
kad senajame žemyne ne tik 
daugiau dėmesio skiriama aukoms, 
bet ir baudžiamoji politika 
pastebimai švelnėja. Tuo tarpu 
Lietuvoje susidaro įspūdis, kad iš 
įstatymų leidėjo pusės draudimų 
tik daugiau, o  bausmės griežtėja. 
Kokią žinią įstatymų leidėjas siunčia 
visuomenei?
Bausmių griežtinimas pasitelkiamas tada, 
kai stokojama išteklių ir gebėjimų spręsti 
problemas.  Tada tiesiog į įstatymą įrašoma 
kokia nors gražiai skambanti formuluotė, 
tam tikra teisinė „abrakadabra“ ir bandoma 

Dr.  A lg imantas  Čepas

Lietuvoje dominuoja 
suvokimas, kad pagrindinis 
aukos interesas kiekvienoje 
byloje yra pasiųsti 
nusikaltėlį už grotų. 

Bausmių griežtinimas 
pasitelkiamas tada, 
kai stokojama išteklių 
ir gebėjimų spręsti 
problemas.  
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Komentaras
Vaida Platkevičiūtė, J. Matulaičio šeimos pagalbos centro Šeimų  
tarnybos psichologė, įvairių saviugdos programų kūrėja ir vedėja 

Kodėl žmonės taip skuba teisti vieni kitus ir nori žiaurumo, kraujo? 
Mano manymu, pirmoji žmonių reakcija kyla dėl nesaugumo 
jausmo. Kai sakau nesaugumas, turiu galvoje ne kokią nors politinę, 
ekonominę ar kitokią su plačiąja visuomene susijusią situaciją, o 
vidinę asmens savijautą. Kuo nesaugesni jaučiamės viduje, tuo 
greičiau ir ryškiau reaguojame į išorėje vykstančius dalykus, tuo 
pavojingesnė atrodo ir bet kokia kitų žmonių galia. Juk realios ar 
suvokiamos grėsmės akivaizdoje nėra svarstymų – reikia kuo greičiau 
panaikinti jos šaltinį arba nuo jo pasitraukti. 

Noras kuo žiauriau atkeršyti pasireiškia tose visuomenėse, kurios 
gana ilgai patyrė nugalinimą. Tai ypač ryšku susidūrus su Lietuvoje 
gyvenančiais žmonėmis – ne viena karta nuo pat mažų dienų turėjo 
stipriai save tvardyti, slopino savo jausmus, nesipriešino skriaudikams 
arba tai darė gana tyliais būdais. Mūsų žmonės yra mokyti nerodyti 
savo pykčio, todėl psichologine prasme natūralu, kad gavęs 
progą kur nors išreikšti ilgai slėptus jausmus žmogus, tai daro kitu 
kraštutinumu: arba visiškai priima aukos poziciją, arba, bandydamas 
pasipriešinti tylėjimui ir kentėjimui, tampa skriaudėju.

Kol nemokame elgtis su savo pykčiu, sveika agresija ir nuoskaudomis, 
šie jausmai tarsi mus valdo: internete susikuria grupės, kurios žodžiais 
nulinčiuoja, kuriami skambūs pavadinimai ir komentarai straipsniams, 
siekiant pasikelti reitingus. Bėda ta, kad žmonių jausmai yra tikri, tik 
greičiausiai kreipiami ne tiems žmonėms, kuriems jie yra skirti. Viešas 
temų eskalavimas vis primena apie patirtas skriaudas, bet niekaip 
nepadeda jų gydyti, kad žmogui nebeskaudėtų. 

Manau, visuomenė pasigenda teisingumo ir sieja jį vien su 
bausmėmis, nes teisingo ir neteisingo, gero ir blogo elgesio 
supratimas gana stipriai egzistuoja mūsų sąmonėje. Tam tikra prasme 
tai teikia saugumą. Vis dėlto atsiranda vis daugiau žinių, tyrimų, 

stebėjimų, supratimo, kuris šią paprastą schemą išjudina, perklausia 
dėl bausmių poveikio ir tikslų. Be to, kai kurie žmonės įsitikinę, kad 
vieni yra baudžiami, o kiti išvengia bausmės dėl tam tikros savo 
padėties visuomenėje. 

Be abejo, aukos ir skriaudėjo akistata visuomet skaudi. Ir tai, kad ji 
tokia aštri šiomis dienomis, man yra akivaizdus įrodymas, jog nei 
viena, nei kita pusė nesulaukia gydančios pagalbos. Aukos imasi savo 
teisingumo, nes po to, kai praneša apie savo skriaudą, dažniausiai 
visas dėmesys atitenka skriaudėjui, o auka ir lieka su savo skausmu, 
pykčiu, baime, gėda, kalte, neteisingumo jausmu ir su dar gausybe 
įvairiausių išgyvenimų. Visuomenėje tikrai gausu be dėmesio paliktų 
aukų, kurios radusios progą bent komentarais ar savo nuomone 
skriaudėjo atžvilgiu gali palengvinti savo žaizdas. Gaila, kad tik 
tariamai.  

Gailėdami vienų, o kitus smerkdami, mes praleidžiame pagrindinį 
dalyką: abi pusės patiria kančią ir jei nėra nieko, kas tuo 
daugiasluoksniškumu saugiai pasirūpina, žmonės reaguoja  
paprastai – bloguosius panaikinti, geruosius apginti. Agresoriaus 
išstūmimas iš visuomenės taip pat nėra išeitis. Tai tik augina agresiją ir 
tam tikra prasme agresorių paverčia auka.

Pamatyti, kad ši problema yra mūsų visuomenėje, yra pirmasis 
žingsnis gijimo link. Jau vien tai, kad mes stebime ilgai tylėjusių 
nukentėjusių žmonių aktyvumą, yra didelis gėris. Kol problema 
slopinama, jos neįmanoma spręsti. O aš tikiu, kad sprendimai ateis. 
Prie to prisidės mūsų visuomenės švietimas, reikiama pagalba 
nukentėjusiesiems, platesnis specialistų ir aktyvesnis žmonių 
įsitraukimas. 

save įtikinti, kad taip problema bus išspręsta. 
Žinoma, yra nusikaltimų, kurių atžvilgiu 
bausmių griežtinimas veikia. Tai vadinamieji 
racionalaus pasirinkimo nusikaltimai, kuriuos 
darydami žmonės apgalvoja ir bausmės 
riziką: ekonominiai, finansiniai nusikaltimai, 
nusikaltimai valstybės tarnybai. Tačiau jų 
yra mažuma. Blogiausia, kai griežtinant 
atsakomybę už tokius nusikaltimus 

sugriežtinamos bausmės visiems, pavyzdžiui, 
kai dėl per mažų bausmių už kelias dešimtis 
korupcinių nusikaltimų pernai buvo iš viso 
atsisakyta bausmės vykdymo atidėjimo 
padariusiems sunkius nusikaltimus, arba kai 
penkiolika kartų padidintos baudos, šitaip 
paliečiant tūkstančių teises ir interesus.

Ką daryti, kad visuomenė kuo 
mažiau trokštų savavališko 
teisingumo, žiaurumo, linčo teismo? 
Pirmiausia teisėsaugos institucijoms reikėtų 
kuo mažiau sureikšminti visuomenės emocijas, 
nes tikrasis teisingumas yra apmąstytas, o ne 

jausmų lemiamas sprendimas. Švaistymasis 
įvairiausiomis bausmėmis ir kalėjimais niekada 
nedavė ir negali duoti pozityvių rezultatų.  
Tiesiog kiekvienas teisėsaugos sistemoje 
dirbantis žmogus turi atlikti savo pareigas 
tinkamai, bylos ir toliau turi būti nagrinėjamos 
objektyviai ir, kiek įmanoma, sparčiai. Turime 
suprasti, kad demokratinėje valstybėje būtent 
teismui tenka užtikrinti žmogaus teises bei 
pagrindines laisves, o tai gali padaryti tik 
nepriklausomi, nevaržomi ir, žinoma, nuo 
viešosios nuomonės poveikio apsaugoti 
teisėjai. 

Švaistymasis 
įvairiausiomis bausmėmis ir 
kalėjimais niekada nedavė 
ir negali duoti pozityvių 
rezultatų. 



8

Baudžiamosios bylos 2017 m. apylinkių ir apygardų teismuose (I instancija)

Dažniausiai teismų skirtos bausmės

2017 m. dažniausiai nagrinėtos baudžiamosios bylos dėl:

2017 m.

2015 m.

2016 m.

20 178

18 358

16 774

2017 m.

2015 m.

2016 m.

19 858

18 963

17 115

GAUTOS BYLOS IŠNAGRINĖTOS BYLOS

2017 m.

2015 m.

2016 m.

18 977

18 610

16 274

NUTEISTA FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ

2017 m.

2015 m.

2016 m.

379

736

522

IŠTEISINTA FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ 

2017 m. 6 024 5 140 4 068 2 275 1 170

2016 m. 3 904 5 029 4 135 1 849 1 163

2015 m. 5 060 5 286 4 487 1 973 1 287

BAUDA

AREŠTAS

TERMINUOTAS LAISVĖS ATĖMIMAS

VIEŠIEJI DARBAI

LAISVĖS APRIBOJIMAS

2017 m. 5 947 4 427 3 771

2016 m. 5 735 4 987 460

2015 m. 5 662 5 873 492

NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS SVEIKATAI 

NUSIKALTIMŲ IR BAUDŽIAMŲJŲ NUSIŽENGIMŲ NUOSAVYBEI, TURTINĖMS 
TEISĖMS IR TURTINIAMS INTERESAMS (vagystės ir kt.)

NUSIKALTIMŲ IR BAUDŽIAMŲJŲ NUSIŽENGIMŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMUI 

4 024 3 328

Iš jų dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo  
savo artimam giminaičiui ar šeimos nariui
Iš jų kelių transporto priemonės vairavimas arba praktinio vairavimo mokymas apsvaigus  
nuo alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio
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Kaip šios dvi mokslo šakos susijusios ir 
kaip viena kitą papildo, kokie įtikinėjimo 
triukai pasitelkiami teismo posėdžių salėje 
ir kokios psichologijos žinios reikalingos 
norint nepasiduoti spaudimui? Atsakymų 
į šiuos klausimus ieškome pasitelkdami 
tarptautinę patirtį. JAV teisės profesoriai 
Anne Mullins1 ir Grant‘as Christensen‘as2  
sako, kad Jungtinių Amerikos Valstijų 
teisinėje sistemoje psichologija jau seniai 
žengia koja į koją su teise, o Vilniaus miesto 
apylinkės teismo teisėjas doc. dr. Žilvinas 
Terebeiza akcentuoja psichologinių žinių 
svarbą ir poreikį Lietuvos teisėjų darbe.

JAV PATIRTIS 

Teisinis argumentavimas atlieka 
svarbų vaidmenį bendrojoje teisės 
sistemoje, kuri remiasi precedento 
tradicija ir prisiekusiųjų institutu 
svarbiose baudžiamosiose 
bylose, lyginant su kontinentine 
teisės sistema. Remdamiesi savo 
patirtimi, įvardykite pagrindinius 
amerikietiškojo teismo proceso 
bruožus? 
G. Christensen‘as. Priklausomai nuo bylos 
pobūdžio ir etapo gali būti visiškai skirtingi 
teismo proceso elementai. Paruošiamojo 
posėdžio metu teisėjas paprastai apsiriboja 
šalių pirminių pozicijų išklausymu ir 
nuomonėmis dėl įrodymų. Pagreitinto 
nagrinėjimo metu visa byla gali būti 
išnagrinėta per 5 minutes. Sudėtingose bylose 
posėdžiai gali vykti daug dienų ir turėti 
visas sudėtines dalis – įrodymų pristatymą, 
liudytojų parodymus, priešpriešines liudytojų 
apklausas, prašymus priimti tarpinius 
sprendimus proceso viduryje. Nors JAV 
priklauso bendrajai teisės sistemai, apie  
97 proc. visų bylų išsprendžiama 
nedalyvaujant prisiekusiesiems.    

A. Mullins. JAV teisės sistema grindžiama 
rungimosi principu – mes tikime, jog tinkami 
rezultatai ir teisingumas pasiekiamas rungimosi 
proceso metu, kai įgaliojimus turintys 
prisiekusieji nusprendžia bylos baigtį. 

Kiek argumentacijos, įtikinėjimo ir 
psichologinių technikų mokoma JAV 
teisės mokyklose?
G. Christensen‘as. Įprastai pirmaisiais teisės 
studijų metais privalomas kalbėjimo retorikos 
ir argumentavimo metų trukmės kursas. Šis 
kursas apima praktikavimąsi, kaip prisistatyti 
teisėjui, taip pat įtikinėjimo technikas 
tiek pristatant poziciją žodžiu, tiek raštu. 
Studentai gali rinktis ir papildomus kursus, iš 
jų populiariausi – bendrosios kompetencijos 
argumentacija (angl. trial advocacy) ir 
argumentacija teismuose (angl. appellate 
advocacy). Taip pat populiarios teisminės 
inscenizacijos (angl. moot courts).

A. Mullins. Įtikinėjimo įgūdžių lavinimas 
yra fundamentalesnes teisės studijų sritis 
papildantys užsiėmimai, kurie apima 
bendruosius įtikinėjimo įgūdžius – kaip tiek 
plačiai, tiek siaurai pristatyti teisme poziciją 
arba kaip etiškai bei įtaigiai interpretuoti 
faktus, kurie nėra palankūs tavo klientui. 
Negalime pasakyti, jog šiuo metu JAV 
sukurta mokymo disciplina, kuri mokytų 
teisės studentus argumentacijos reikšmingiau 
remiantis kognityviojo mokslo teoriniais 
pagrindais, nors tikiu, kad taip turėtų būti.  

Klasikiniame filme „12 įsiutusių 
prisiekusiųjų“ („12 Angry Men“) 
rodoma, kaip neįtikėtinai gali 
pasikeisti prisiekusiųjų nuomonė 
sprendimo priėmimo procese. Ar 
JAV atrinkti prisiekusieji kaip nors 
specialiai rengiami šiam darbui 

Anne Mul l ins

Psichologija JAV  
ir Lietuvos teisėje: 
pakeliui ar atskirai? 
Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė
Rytis Valūnas, teisininkas,  
Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo „Global Shapers“ Vilniaus klubo vadovas

Pasaulyje kiekvieną dieną atliekami psichologiniai tyrimai, kuriais 
atskleidžiama naujų faktų apie žmogaus smegenis, mąstymą, elgesį, 
emocijas, sprendimų priėmimo procesus. Teisė ir psichologija – 
nemažai bendro turinčios sritys, kurių vienas tikslas – žmogaus 
elgesio ir sprendimo priėmimo priežasčių supratimas ir paaiškinimas. 
Tyrimų rezultatai iškalbingi – štai prieš kelerius metus Izraelyje atlikti 
psichologiniai tyrimai atskleidė, kad teisėjai švelnesnius sprendimus 
priimti labiau linkę iš karto po pietų pertraukos, kai yra sotūs. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

1 Anne Mullins – asocijuotoji teisės 
profesorė Stetsono universitete (Stetson 
University) JAV. Bakalauro laipsnį įgijo 
Dartmaute (Dartmouth), Juris Doctor 
laipsnį Čikagos universitete (University of 
Chicago). Prieš tapdama profesore dirbo 
„Susman Godfrey“, amerikiečių bylinėjimosi 
teisės kontoroje. Pripažinta nacionaline 
eksperte teisinio rašymo ir bendrosios bei 
teismų argumentacijos srityse, pastaruoju 
metu gilinasi į kognityviųjų mokslų 
tyrimų panaudojimo galimybes teisininko 
profesijoje.  

2 Grant‘as Christensen‘as – asocijuotasis 
teisės profesorius Šiaurės Dakotos 
universitete (University of North Dakota). 
Bakalauro laipsnį įgijo Ričmondo universitete 
(University of Richmond), Juris Doctor laipsnį 
Ohajo valstijoje (Ohio state), teisės magistrą 
(LL.M.) Arizonos universitete (University of 
Arizona). Prieš tapdamas teisės profesoriumi 
dirbo „Target“ korporacijoje, „Fortune 100“ 
bendrovėje, stažavosi ir atliko mokslinius 
teisės tyrimus pagal Fulbrighto stipendiją 
Vilniuje. 
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teisme? Ar jie baigia psichologinio 
pasirengimo mokymus?
G. Christensen‘as. Tiesą sakant, ne. 
Prisiekusiųjų atrankos procesas leidžia šalių 
advokatams ir teisėjams peržiūrėti kandidatus 
ir užtikrinti, kad į bylos nagrinėjimą nepatektų 
bylos baigtimi suinteresuotų asmenų. 
Prisiekusiųjų klausiama, ar jie gali būti dėl 
kokių nors priežasčių šališki. Kai prisiekusiųjų 
atranka baigta, jie nieko, išskyrus instrukcijas 
dėl darbo, proceso tvarkos, nėra papildomai 
mokomi. Jų nepriklausomumas užtikrinamas 
izoliuojant juos nuo likusio pasaulio bylos 
nagrinėjimo metu. 

A. Mullins. Kalbant apie prisiekusiųjų 
mokymus reikia pasakyti, kad kai kurių valstijų 
teismai neseniai inicijavo mokymus apie 
galimą numanomą šališkumą (angl. implicit 
bias) priimant sprendimus dėl išankstinių 
įsitikinimų prisiekusiųjų darbe. Pavyzdžiui, 
JAV Apygardos teismas Vakarų apygardai 
Vašingtone (United States District Court for 
the Western District of Washington) šia tema 
sukūrė videofilmą, kurį prisiekusieji privalo 
peržiūrėti prieš pradėdami eiti pareigas. 

Kokius psichologinius triukus 
pasitelkia advokatai siekdami 
įtikinti prisiekusiuosius ir teisėją?
A. Mullins. Geri teisininkai įgyja teisėjo 
ir prisiekusiųjų pasitikėjimą būdami 
nepriekaištingai pasirengę ir užtikrinti. Jie 
puikiai žino, ko nori pasiekti procese, kad 
nereikėtų gaišti laiko ir versti nuobodžiauti 
prisiekusiuosius. 

Filmas „12 įsiutusių prisiekusiųjų“ parodo, kaip 
gali būti sudėtinga prisiekusiesiems priimti 
sprendimą. Realybėje, nors negali girdėti, ką 
už uždarų durų kalba prisiekusieji, padedami 
profesionalių psichologų aukščiausio lygio 
teisininkai svarbios bylos nagrinėjimui ruošiasi 

rengdami bandomuosius teismo posėdžius 
(angl. mock trials) su visais statistais –  
dalyviais ir prisiekusiaisiais. Vienos tokios 
inscenizacijos kaina gali siekti 50 tūkst. JAV 
dolerių. Dirbdama advokatūroje ir rengdamasi 
byloms, esu dalyvavusi keliose tokiose 
inscenizacijose. Tai buvo neįtikėtinai  
naudinga – galėjome geriau suprasti, kaip 
prisiekusieji vertina mūsų argumentus, 
klausytis jų samprotavimo logikos. Reikia 
pripažinti, kad tos inscenizacijos reikšmingai 
padėjo parengti pozicijas ir argumentacijos 
taktiką realiame procese. 

G. Christensen‘as. Baudžiamųjų bylų atveju 
bendra tendencija ta, kad advokatai stengiasi 
prisiekusiesiems sukelti pagrįstą abejonę ir 
įtikinti, jog yra alternatyvus paaiškinimas, 
versija, kuri dera su byloje esančiais įrodymais.

Ar galite daugiau papasakoti 
apie vadinamąsias teisėjų profilių 
knygas, kuriose teisės kontoros 
kaupia duomenis apie teisėjus?
A. Mullins. Teisininkai įprastai stengiasi 
surinkti kuo daugiau informacijos apie 
bylą nagrinėjantį teisėją – koks jo požiūris 
į nagrinėjamą klausimą panašiais atvejais 
praeityje, kaip elgiasi procese, kokias 
instrukcijas yra teikęs prisiekusiesiems 
praeityje, kokiais bruožais pasižymėjo 
užsiimdamas teisine veikla iki teisėjo pareigų, 
pvz., dirbdamas advokatų kontoroje, ir  
t. t. Mintis, jog advokatai tai daro, kad galėtų 
labiau įtikinti teisėją posėdžio salėje, sukelia 
tam tikrą diskomfortą, tačiau žinant, jog 
teisėjai negali būti atsieti nuo juos supančios 
aplinkos, tokia praktika teisininkų veikloje yra 
suprantama.   

G. Christensen‘as. Teisininkai JAV tiki, kad 
svarbu pažinti teisėją ir jo šaknis prieš 
įeinant į posėdžio salę, ir tai kartais gali 
paskatinti pakoreguoti savo argumentaciją 
byloje. Nematau bėdos, kad teisininkai 
renka informaciją apie teisėjus ir bando 
tuo pasinaudoti. Teisėjai geriausiai žinomi 
pagal savo reputaciją. O apskritai šiais laikais 
internete visiems viešai prieinama kiekvieno 
JAV federalinio teisėjo biografija.

Ar JAV teisėjai rengiami atpažinti 
psichologinį advokatų ir 
visuomenės spaudimą, o ypač 
rezonansinėse, jautriose bylose? 
Gal turite patarimų teisėjams šiuo 
atžvilgiu?
A. Mullins. Kai kurie teisėjai baigia numanomo 
šališkumo, išankstinio nusistatymo kursus –  
kaip tai gali paveikti teisėjo sprendimą ir 
vertinimus. Formalusis mokslas JAV šiuo 
atžvilgiu nevienalytis. Kai kurios teisės 
mokyklos savo mokymo programose skiria 
daugiau dėmesio įtikinėjimams, kaip antai 
dėsto metaforų panaudojimo įtikinėjant 

teisėją teoriją, tačiau neskiriama dėmesio 
tam, kurios metaforos yra įtikinamiausios. 
Kitaip tariant, nėra daug formalių įtikinėjimo 
mokymų, kurie remtųsi kognityviaisiais 
teoriniais pagrindais, moksliniais tyrimais. 
JAV nemažai teisininkų vis dar mano, jog 
įtikinėjimas – menas, nors tai yra mokslas. 
Psichologai studijavo kognityviąją teoriją 
dešimtmečius, tačiau jų geri darbai likdavo 
tik publikacijomis akademinėje literatūroje. 
Aš pati esu viena iš kognityviosios teorijos 
mokslininkų ir manau, jog teisininkai ir teisėjai 
turėtų būti labiau susipažinę su kognityviąja 
įtikinėjimo teorija tam, kad galėtų priimti 
geriau apgalvotus sprendimus, kai įtikinėja 
kitus ir kai yra įtikinėjimo informacijos, 
pristatomos jiems, gavėjai.

G. Christensen‘as. Teisėjais JAV gali tapti 
tik ilgą praktiką sukaupę teisininkai. Pagal 
galiojančias nerašytas normas federaliniu 
teisėju negali būti paskirtas teisininkas, 
neturintis mažiausiai 10 metų profesinės 
patirties, o vidutinis stažas siekia 25 metus. 
Teisėjai iš savo praktinio darbo atpažįsta, 
kokios technikos taikomos siekiant juos įtikinti. 
Priešingos šalies advokatas tada turi įvardyti 
tokios argumentacijos silpnąsias vietas ir 
pateikti geresnius kontrargumentus. 

Kognityvieji mokslai teigia, kad mes 
priimame sprendimą pirmiausia 
remdamiesi emocijomis ir veikiami 
daugelio biologinių, socialinių, 
kultūrinių veiksnių, o tada bandome 
priimtą sprendimą pagrįsti 
pasitelkdami logiką. Ar tikrai galime 
sakyti, kad teisėjai yra 100 proc. 
nepriklausomi ir nešališki? 
A. Mullins. Žinoma, ne. JAV teismuose dirba 
žmonės. Visi žmonės, įskaitant teisėjus, turi 
sąmoningąjį (angl. conscious) ir nesąmoningąjį 
(angl. unconscious) mąstymą. Nesąmoningasis 
lygmuo veikia greičiau, dažnai taiko 
sprendimų priėmimo sutrumpinimus (angl. 
shortcuts), vadinamąsias sprendimo euristikas, 
kurios daugeliu atvejų mus nuveda teisinga 
(arba pakankamai teisinga) kryptimi. Be 
mūsų greitojo nesąmoningojo mąstymo 
ir sprendimo euristikų, kurias jis naudoja, 
būtume paskendę ir užspeisti daugelio 
elementarių užduočių. Pavyzdžiui, daugelis 
žmonių, važiuodami nepažįstamu viešuoju 
transportu, instinktyviai seka minią, kad 
išsiaiškintų, kuria kryptimi eiti ir kaip sumokėti 
už bilietą. Sekti minia yra bendra sprendimo 
euristika, vadinama socialiniu įrodymu.

Mūsų nesąmoningoji mąstymo dalis yra 
aktyvesnė, nei žmonės įsivaizduoja. Naujausi 
tyrimai atskleidžia, kad daugelis mūsų 
sprendimų yra priimami būtent remiantis šia 
dalimi, ji turi reikšmingą įtaką mūsų valingai 
sąmonei. Nesąmoningosios dalies problema 
yra ta, jog ji kartais priveda prie klaidingų 
sprendimų ir taip dažnai nutinka nuspėjamais 
atvejais. Šie nuspėjami spąstai vadinami 

Grant ‘as  Chr i s tensen‘as 
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kognityviaisiais šališkumais. Net ekspertai 
tampa šio reiškinio aukomis. 

JAV atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 167 
federaliniai teisėjai, atskleidė, jog teisėjai 
naudoja sprendimo euristikas, o šios euristikos 
nulemia sistemines priimamų sprendimų 
klaidas. Pavyzdžiui, vienas iš kognityviųjų 
šališkumų yra inkaravimas. Inkaravimas nutinka 
tada, kai parinktas atskaitos taškas padaro 
įtaką žmogaus sprendimui. Kitame tyrime 
teisėjų buvo paprašyta priimti sprendimą 
pagal pateiktą ieškinį hipotetinėje asmens 
sužalojimo byloje, kurioje kaltė buvo jau 
pripažinta, taigi vienintelis klausimas – žalos 
atlyginimo dydis. Kai kuriems teisėjams buvo 
pateikta papildomos informacijos, jog kita 
šalis pateikė prašymą nutraukti bylą, nes žala 
nesiekia reikalaujamos minimalios žalos –  
75 tūkst. JAV dolerių, nepaisant to, kad 
sužalojimai akivaizdžiai buvo daug didesni. 
Teisėjai, kurie nebuvo gavę šios informacijos, 
vidutiniškai priteisė 1,249 mln. JAV dolerių 
žalos atlyginimą, o gavusieji – vidutiniškai 883 
tūkst. JAV dolerių. Tai statistiškai reikšmingai 
besiskirianti suma. 

Gerai yra tai, kad mes, žmonės, taigi ir teisėjai, 
daug mažiau pasiduodame kognityviesiems 
šališkumams, kai esame mokęsi apie juos – kas 
tai yra, kaip jie veikia – ir kai pripažįstame jų 
įtaką ir galią.

LIETUVOS PATIRTIS

Nors priešingos bylos šalys skirtingai 
suinteresuotos bylos baigtimi, tačiau turi vieną 
tikslą – laimėti bylą, o tam, kad aptariamas 
tikslas būtų pasiektas, būtina įtikinti ginčą 
nagrinėjantį teisėją priimti šaliai palankų 
sprendimą. Siekiant šio tikslo visos teisėtos 
priemonės gali būti pateisinamos, įskaitant 
ir įvairius leistinus psichologinius triukus. Vis 
dėlto reikia pažymėti tai, kad pagal Lietuvoje 
pasirinktą teisinį reguliavimą vien šalių ar jų 
atstovų įtikinėjimo triukų taikymas, įtaigus 
kalbėjimas, gebėjimas prisistatyti, emocijų 
rodymas savaime nėra pagrindas priimti 
šaliai palankų sprendimą. Teismo įsitikinimas 
turi būti pagrįstas faktiniais duomenimis. 
Todėl šalims, jų atstovams, siekiantiems 
palankaus sprendimo, reikėtų labiau pasitelkti 
ne psichologines, o leistinas įrodinėjimo 
priemones. 

Bylą nagrinėjančiam teisėjui tenka užduotis 
nepasiduoti faktais nepagrįstų įtikinėjimo 
triukų įtakai, todėl neabejotina, jog 
psichologinės žinios gali padėti išvengti 
neteisingo aplinkybių vertinimo, o ypač 
tai svarbu vertinant šalių paaiškinimus, 
liudytojų parodymus, taikant sutaikinimo 
procedūras, valdant šalių emocijas teisminio 
nagrinėjimo metu. Bylą nagrinėjantį teisėją, 
kaip ir kiekvieną žmogų, prieš priimant 
sprendimą gali veikti įvairūs subjektyvūs 
išoriniai veiksniai, galintys turėti įtakos bylos 
baigčiai. Tačiau teisėjas turėtų gebėti atriboti 

bei atsiriboti nuo psichologiniais metodais 
pagrįsto įtikinėjimo.

Kalbant apie išskirtinius triukus, kurie 
advokatų galėtų būti naudojami teisminio 
nagrinėjimo metu, reikėtų paminėti atvejus, 
kai siekiant sudaryti įspūdį gana plačiai 
pasisakoma tiek bylos nagrinėjimo iš esmės, 
tiek baigiamųjų kalbų metu, nevengiant 
vaizdingų palyginimų, emocijų, įtaigaus 
kalbėjimo, taip pat pateikiant didelės apimties 
procesinius dokumentus, skirtingu šriftu 
paryškinant esminius teisinius argumentus bei 
faktines aplinkybes. Suprantama, tai savaime 
nėra blogybė, bet toks įtikinėjimo būdas yra 
mažai praktinės naudos duodantis dalykas, 
jei perteikiama informacija nesusieta su 
ginčo esme, siekiama įtikinti teismą neturint 
įtikinamų argumentų bei įrodymų. Priimant 
sprendimą esminę reikšmę turi ne pateikiamos 
informacijos forma, jos įtaigumas, o turinys. 
Neabejotina, jog šalių atstovai tai supranta, 
todėl galbūt tai ir yra viena iš priežasčių, 
kodėl triukų demonstravimui neskiriama daug 
dėmesio ir laiko. 

Kiekvienas asmuo, pasirinkęs teisėjo 
profesiją, turi numatyti, jog dėl priimamų 
sprendimų gali sulaukti didesnio visuomenės, 
žiniasklaidos susidomėjimo, o priimami 
sprendimai nebūtinai bus tokie, kuriuos 
norėtų matyti visuomenė. Teisėjas tam turi 
būti pasirengęs ir gebėti atsiriboti nuo bet 
kokio išorinio spaudimo. Išvengti neigiamo 
psichologinio diskomforto, mano įsitikinimu, 
gali padėti požiūris, jog ir visuomenės, ir 
žiniasklaidos domėjimasis savaime nėra 
blogybė ir nereikėtų jo vertinti kaip spaudimo 
priimti vieną ar kitą sprendimą. Svarbu tai, 
kad priėmus sprendimą būtų galimybė 
profesionaliai nurodyti teisinius argumentus, 
kodėl priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. 
Aišku, natūraliai kyla klausimas, ar teisėjai 
yra mokomi, kaip išvengti visuomenės, 
žiniasklaidos spaudimo. Reikia pripažinti, jog 
tokių mokymų poreikis yra aktualus. 

Ar dirbtinis intelektas pakeis teisėjus ateityje 
ir šitaip bus užtikrinamas visiškas sprendimo 
priėmėjo nešališkumas? Tikėtina, jog teismo 
atliekamas techninio ir administracinio 
pobūdžio funkcijas (ypač pirmosios instancijos 
teismuose nemažą dalį funkcijų sudaro 
tarpinių nutarčių, teismo įsakymų priėmimas, 
leidimų išdavimas, teisės aktų bei aktualios 
teismų praktikos mechaninis ieškojimas ir kt.) 
ateityje pakeis dirbtinio intelekto algoritmų 
programos, juo labiau kad jau šiuo metu 
galima rasti tokių pavyzdžių. Štai 2016 m. JAV 
sukurtas „Ross“ algoritmas, galintis išanalizuoti 
teisės aktus ir apibendrinti teismų praktiką 
bankroto srityje. Vis dėlto, be techninio 
pobūdžio funkcijų, teisėjo, kaip teisingumą 
vykdančio subjekto, pagrindinė funkcija – 
įvairių teisinių konfliktų (ginčų) sprendimas. 
Kiekvienas kilęs ginčas yra individualus, jo 
sprendimas reikalauja kūrybinio darbo, 
mąstymo ir loginio proceso. Šiuo aspektu 
abejočiau, ar dirbtinis intelektas galėtų 
pakeisti kūrybinį teisėjų darbą. 

Kita vertus, be teisėjo turimų profesinių 
įgūdžių, gebėjimo aiškinti ir plėtoti teisę, 
nemažiau reikšmingos yra tik žmogui 
būdingos savybės: jautrumas, dėmesingumas, 
supratingumas, sąžiningumas, realybės pojūtis, 
atsakomybės jausmas. Sunkiai įsivaizduojama, 
kad galėtų būti sukurtas algoritmas, kuris 
atkartotų žmogui būdingas savybes 
atitinkamai ginčą išspręsti ne tik formaliai 
teisėtai, bet ir teisingai, protingai, sąžiningai. 
Nesant tokio algoritmo, žmonių ginčus turėtų 
spręsti žmogus. Kad procesas būtų maksimaliai 
teisingas ir operatyvus, dirbtinis intelektas gali 
prisidėti prie teisingumo vykdymo, tačiau jis 
nepakeis žmogaus, kaip teisingumą vykdančios 
asmenybės. Suprantama, žmogus gali klysti, 
taip pat gali kilti teisėjų šališkumo klausimų, 
tačiau drįsčiau teigti, jog pasitikėjimas 
dirbtiniu intelektu yra ne mažiau, o gal net 
ir daugiau pavojingas nei bylą nagrinėjančiu 
teisėju dėl labai paprastos priežasties: 
tam, kad sukurtas algoritmas tarnautų tam 
tikriems tikslams, pakanka žmogui jį pakeisti 
ir poveikis, nebūtinai teigiamas, būtų visai 
teisingumo vykdymo sistemai. Taigi tiek 
teisėjo, nagrinėjančio bylą, tiek dirbtinio 
intelekto sukūrimo atveju nešališkumo 
(vidinio ir išorinio) klausimas išlieka aktualus. 
Suprantama, kad tai tik bandymas įsivaizduoti, 
kas galėtų būti, bet ateitis parodys, kokie 
laukia iššūkiai ir, svarbiausia, ar visuomenė bus 
pasirengusi juos priimti.

Dr.  Ž i lv inas  Terebeiza

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Žilvinas Terebeiza – socialinių mokslų 
(teisės) daktaras, Mykolo Romerio 
universiteto Teisės fakulteto Privatinės 
teisės instituto docentas. Nuo 2012 m. 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas. 
Ankstesnė darbo patirtis: Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės 
departamento Atstovavimo ir teisės taikymo 
skyriuje – patarėjas, Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko tarnybos Teisės  
skyriuje – patarėjas.
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Šiuo metu ypač populiaru kalbėti 
apie kartų skirtumus. Kodėl šie 
klausimai tapo tokie aktualūs 
būtent šiandien? 
Iki šių dienų kartų skirtumai nebuvo tokie 
dramatiški, nes nebuvo ir tokios didelės ir 
sparčios kaitos – informaciniai, visuomeniniai 
pokyčiai vyko per kelių kartų gyvenimus, 
tad ta pati karta užaugdavo tomis pačiomis 
sąlygomis. Pavyzdžiui, viduramžiais lietuvis 
lietuviškame kaime dirbo žemę, nes jo seneliai 
dirbo žemę, jo tėvai dirbo žemę, vėliau jų 
vaikai, tada anūkai ir t. t. 

Šiandien pokyčiai vyksta vienos kartos 
gyvenimo periodu, vadinasi, naujoji karta 
(aut. past.: viena karta laikomas apie 20 metų 
laikotarpis) – dabartiniai dvidešimtmečiai –  
jau yra užaugę kitokioje aplinkoje nei jų 
tėvai, jų mąstymas ir požiūris labiau skiriasi. 
Globalizacija, internetas padeda vaikams 
pramokti kalbų žaidžiant žaidimus, žiūrint 
filmus, sudaro galimybes su draugais online 
bendrauti visame pasaulyje ir nejusti didelio 
kultūrinio skirtumo. 

Konfliktų pirmiausia kyla dėl kitokio matymo, 
kitokio požiūrio, supratimo. Pavyzdžiui, 
jaunimas šiandien labai daug multitaskina ir 
dėl to puikiai jaučiasi, didžiulis informacijos 
srautas jiems netrukdo, jie tuo gyvena. 
Tad natūraliai tokią aplinką jie kuria ir savo 

organizacijoje. Vyresnės kartos žmogui 
tokiame sraute gyventi jau sudėtinga, jis 
bando įvairius procesus struktūrinti ar imtis 
kitų priemonių. Iš to ir kyla konfliktas.

Ką patartumėte vyresnės kartos 
vadovams, norintiems kurti 
efektyvų santykį su jaunais 
darbuotojais? Kaip reikėtų žvelgti į 
kartų skirtumus? 
Skirtingų kartų bruožai susiformuoja mums 
nepastebint – mes tarsi taikomės prie 
konkretaus jauno žmogaus, tačiau laikui 
bėgant vis dažniau ir dažniau tam tikros 
charakteristikos pradeda kartotis: ateina vis 
daugiau jaunų žmonių, turinčių tam tikrų 
bruožų, ir tie bruožai – tai ne tik elgesio 
savybės, bet ir kitos vertybės, kitoks požiūris 
į darbą, kitokios nuostatos. Todėl vadovas 
pirmiausia turėtų žiūrėti į konkretų žmogų, 
vertinti jo elgesio charakteristikas, o tada, 
suprasdamas tuos gilesnius kartų skirtumus 
arba tendencijas, kurios pasireiškia, suvokti, 
jog tai natūralus dalykas. Nors tai ir apsunkina 
darbą ir bendravimą, vadovo pareiga su tuo 
tvarkytis. 

Kaip tai padaryti? Pirmiausia matant jauną 
žmogų ir suprantant, kad jis yra kitoks, reikėtų 
suvokti, jog kitoks dar nereiškia, kad blogesnis. 
Dažnai mes žvelgdami į kitą žmogų sakome, 
kad jis elgiasi neteisingai, o aš esu teisus. 
Reikia keisti mąstymą, nes jei bandysime keisti 
kitos kartos atstovą, reikalauti iš jo kitokio 

požiūrio, dar labiau gilinsime konfliktą. Todėl 
klausimas turėtų būti ne tai, kuo tas žmogus 
yra blogas, o kuo jis kitoks. Toliau jau reikia 
galvoti, ką su tais skirtumais daryti – ko 
jam trūksta ir ką aš galiu jam duoti, kartu 
gaudamas tai, ko reikia man. 

Kaip suformuoti sėkmingai 
dirbančią komandą, kurioje būtų 
gera ir vyresniems, ir jaunesniems? 
Tarp kokių kartų atstovų kyla 
didžiausi konfliktai? 
Kuo didesnis laiko tarpas, tuo didesnis 
konfliktas. Pavyzdžiui, tarp X ir Y kartų 
kasdienybėje jis nėra taip jaučiamas, bet tarp 
X ir Z, kaip ir tarp Y ir BB, tai labai ryšku. 

Bendra komandos darbo taisyklė – kuo 
didesni skirtingumai komandoje, tuo didesnis 
jos potencialas, nes žmonės turi skirtingų 
privalumų ir trūkumų. Kita vertus, padidėja 
ir konfliktų tikimybė, todėl vadovui reikia 
mokytis ir kuo geriau gebėti valdyti konfliktus. 
Antra, vadovas turi kurti tokią komandą, 
kurios nariai gerbtų ir vertintų skirtingumus.

Iššūkis vadovui:  
kaip dirbti su karta, 
kuriai laisvė ir 
internetas yra viskas
Gabija Vaičeliūnaitė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys pokyčiai tokie greiti, kad 
iššūkių kyla norint ne tik suspėti paskui naujoves, bet ir susikalbėti 
su aplinkiniais. Ypač dažni nesusipratimai tarp skirtingų kartų 
atstovų: skaitmeniniai čiabuviai prieš skaitmeninius imigrantus, 
laisvė prieš statusą ir kontrolę, kūryba prieš tai, kas patikrinta. Su 
mokymų ekspertu, vadovavimo ir asmeninio tobulėjimo konsultantu 
Dariumi Pietariu  kalbamės apie kartų skirtumus ir iššūkius vadovams, 
norintiems efektyviai dirbti su skirtingų kartų žmonėmis. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Kitoks dar nereiškia, kad 
blogesnis.

Vadovas turi kurti 
tokią komandą, kurios 
nariai gerbtų ir vertintų 
skirtingumus. 

Kūdikių 
bumo karta 

BB:  
1946–1965

Karta X: 
1966–1976 

               (1980)

Karta Y:  
1977–1994 

(1981)  (2000)

Karta Z: 
1995–dabar 

   (2001)
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Vyresnis žmogus turi suprasti, kad jaunas 
žmogus tiesiog yra kitoks ir dėl to ne 
blogesnis, vadovas turi apie tai kalbėtis su šiais 
darbuotojais. Jaunimui taip pat reikia rodyti, 
kad vyresni žmonės turi daug patirties ir kitų 
svarbių dalykų, kurie dirbant komandoje 
reikalingi. Taigi vadovas turi burti tokią 
komandą, kurios nariai mokytųsi vieni iš kitų, o 
tai tikrai nemažas iššūkis. 

Jau nuo pat viduramžių jaunesnis žmogus 
mokėsi iš vyresnio, pavyzdžiui, pameistrys iš 
meistro. Ši sistema puikiai veikė, tačiau dabar 
ji jau paseno. Šiandien iš jaunimo galima 
mokytis lygiai tiek pat, kaip ir jauniems iš 
vyresniųjų. Todėl komandoje reikia kurti 
mokymosi vieni iš kitų atmosferą, o tai 
nėra lengva. Ypač organizacijose, kuriose 
vyrauja vyresnės kartos atstovai ir gajus 
požiūris: negi aš dabar iš to vaiko mokysiuosi, 
ką jis man gali pasakyti. O juk iš jaunimo 
galima tiek daug išpešti – gal panaudoti 
pasitelkiant technologijas, gal kuriant kitokią 
darbo atmosferą komandoje, gal dirbant su 
socialiniais tinklais ir t. t. 

Esame įpratę, jog teisininkų 
bendruomenėje, kaip ir bet 
kurioje kitoje profesinėje srityje, 
reikalaujančioje didelio ne vienus 
metus trunkančio įdirbio, svarbūs 
autoriteto, statuso dalykai. Koks 
yra jaunosios kartos požiūris į 
šiuos dalykus? Kaip šiuo atveju 
susikalbėti?
Statuso dalykai tampa vis mažiau reikšmingi, 
todėl vadovams jau dabar reikia susitaikyti 
su jo praradimu.  Jaunimas nevertina statuso 
taip, kaip jį suvokdavome mes. Jie vertina 
autoritetą, tačiau jis automatiškai su statusu 
neateina. Tai, kad tu esi daugiau laiko 
dirbęs tam tikroje srityje ar užimi kažkokias 
aukštas pareigas, visiškai nereiškia, jog dėl 
to būsi labiau gerbiamas. Vyresnės kartos 
atstovui svarbu suprasti, kad pagarbą reikės 
nusipelnyti, ji neateis automatiškai. Jaunimui 
pagarba vadovui pirmiausia ateina su jo 
žiniomis, gebėjimu daryti daugiau, geriau. 

Ypač gerai tą atspindi konfliktai, neretai 
kylantys tarp X ir BB kartų. Nors pasaulyje šis 
konfliktas nėra toks aštrus, Lietuvoje situacija 
kiek komplikuotesnė – mūsų šalyje BB karta 
yra elitinės aplinkos žmonės, jie išauklėti 
tam tikrų kultūrinių tradicijų, pavyzdžiui, 
vadovavimo, kurios šiandien rinkos 
ekonomikoje ne visada pritaikomos. Ypač tai 
jaučiama valstybinėse institucijose.

Tendencijos rodo, jog Z kartai nėra 
tokie patrauklūs susikaupimo, 
kruopštumo, gilumo reikalaujantys 
darbai. Tradiciškai žiūrint, teisės 
srityje šie įgūdžiai gyvybiškai 
svarbūs. Ar tai reiškia, kad ateities 
teisininkai bus visiškai kitokie? 
Z tipo žmogus, kuriam rūpi detalės, ir 50 
metų bus tas žmogus – tikslumas, teisingumas 
jaunosios kartos gyvenime ir veikloje niekur 
nedingo, jauni žmonės gali orientuotis į 
detales ir smulkmenas, tik jie tai daro kiek 
kitaip. Pvz., jiems sunkiau sutelkti dėmesį 
ilgesniam laikui – jų smegenys veikia kitokiu 
būdu. Todėl tikėtina, kad jauni žmonės, 
pradėję dirbti teisininko darbą, tiesiog jį 
darys kitaip: jiems reikės daugiau pertraukų, 
kontakto su kitais žmonėmis ir t. t.

Be to, dabar visa teisinė sritis yra prie 
revoliucijos slenksčio – vis daugiau techninių 
darbų, kurie reikalauja ilgo sėdėjimo, 
įsigilinimo, kruopštumo, žmogui tiesiog 
nebereikės atlikti, juos perims robotai. Jau 
dabar tai daroma advokatų kontorose, tad 
šios problemos žmogui neliks savaime. 

Tad nors vyresnieji dažnai pagalvoja, kaip 
bus, kaip tas jaunimas atliks tai, ką aš dabar 
darau, juk jis nepajėgs, – svarbu suprasti, 
kad keičiasi ne tik žmonės, bet ir aplinka bei 
sistemos. Jaunimas gyvens jau kitoje aplinkoje, 
didžiosios dalies dabar mums reikalingų 
kompetencijų paprasčiausiai nebereikės.

Valstybiniame sektoriuje 
darbuotojų motyvavimo galimybės 
yra gana ribotos. Jūsų nuomone, 
į ką reikėtų orientuotis tokioms 
organizacijoms motyvuojant ir 
sudominant Y, Z kartos atstovus? 
Šiai kartai labai svarbus bendruomenės 
jausmas, žinojimas, kad jie čia ne vieni. Be 
to, darbas turi būti modernus – savo forma, 
bendravimo būdu, komunikacija. Reikia ieškoti 
būdų, kaip pačią sritį padaryti modernesnę, 
ir tai parodyti. Kadangi jaunoji karta 
sunkiau išlaiko dėmesį, reikia padėti jiems 
susikoncentruoti.

Dažnai kalbant apie mūsų 
visuomenę sakoma, kad jai trūksta 
pasitikėjimo, bendruomeniškumo, 
tarpusavio supratimo. Jūsų akimis, 
kokia ta jaunoji karta? Kokią Lietuvą 
kuriame?
Jaunoji karta stovi ant vyresnių kartų pamato, 
didesnė dalis jų turimų charakteristikų ateina 
iš ankstesnės kartos, tad pagal bendrą požiūrį 
ir kultūrinius dalykus ji labai panaši, tik gal 
kiek pozityvesnė, veržlesnė ir talentinga. Man 
atrodo, kad Lietuva lipa iš labai gilios duobės. 
Turėdami omenyje tai, kad XIX a. pab. Lietuva 

buvo vienas iš skurdžiausių Rusijos imperijos 
užkampių, o XVIII–XIX a. keliautojai rašė, jog 
vienas iš baisiausių dalykų Lietuvoje – bekelė, 
todėl neįmanoma keliauti, pasižiūrėkime, kur 
mes dabar esame. Kaip sako mano kolega, 
gyvenimas neišvengiamai gerėja. Tikrai galima 
ieškoti, kas Lietuvoje blogai, tačiau sveika 
pasižiūrėti, kiek mes nuėjome ir kur esame. 

Mano palinkėjimas – treniruotis keistis 
ir keistis iš esmės. Mes galime treniruoti 
smegenis, kad jos būtų lankstesnės, nes 
kuo daugiau dalykų pažįstame, tuo lėčiau 
senstame. Taigi reikia siekti kuo daugiau 
naujų patirčių, kad galėtume prisitaikyti prie 
pokyčių. Ir tai nėra lengva, nes žmogaus 
psichika nori, kad viskas būtų stabilu. Todėl 
reikia treniruoti smegenis keistis – tą galima 
daryti per naujoves. Priimkite naujas patirtis, 
o tai gali būti žmonės, situacijos, profesijos, 
daiktai ir t. t. Ir tos patirtys nebūtinai yra 
komfortiškos, bet to reikia mokytis.

Statuso dalykai tampa 
vis mažiau reikšmingi, 
todėl vadovams jau dabar 
reikia susitaikyti su jo 
praradimu.  

Ko Y / Z karta tikisi iš darbo 
vietos ir organizacijos?

• Kokybiškų ir intensyvių santykių bei 
bendravimo

• Ugdančio vadovavimo, augimo ir 
mokymosi

• Lyderio, su kuriuo galima bendrauti 
ir norisi sekti

• Aiškių vaidmenų, ribų ir įgaliojimų
• Lankstumo
• Pripažinimo ir dėmesio
• Globos ir saugumo

• Naujovių, dinamikos ir pokyčių

Ką daryti vadovui?
• Bendrauti ir palaikyti ryšį
• Padėti mokytis ir augti
• Duoti laisvės
• Suteikti pokyčių ir dinamiškumo
• Palaikyti, išklausyti, guosti, įkvėpti
• Organizuoti ir vesti bendruomenę
• Nesitikėti ilgalaikiškumo ir 

pastovumo
• Nuolat atnaujinti lojalumo ir naudos 

susitarimus 

Santykis su darbu
X Siekia darbo ir poilsio balanso. 
Ateiti, padaryti, išeiti
Y Ieško balanso. Padaryti darbą ir 
ilsėtis. Siekia darbo prasmės
Z Darbas ir malonumas – neatsiejami
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Komentaras

Vilija Doronenkovienė, vadovų paieškos ir vertinimo bendrovės  
vadovaujanti partnerė, konsultantė personalo vadybos klausimais,  
koučingo specialistė

Kai vadovai kalba apie jaunosios kartos darbuotojus, neretai girdžiu 
nemažai pesimizmo. Ir tas pesimizmas kyla iš skirtingumų, nes 
vyresnės kartos atstovams išeiti iš komforto zonos tikrai sunku, o 
jaunimas nusistovėjusiems tradiciškiems dalykams priešinasi. 

Man dažnai tenka bendrauti su mokslininkais ir domėtis, koks 
yra jaunimas šiandien. Anot jų, studentai yra arba lūzeriai, arba 
labai talentingi, viduriuko nebėra. Taip pat Z kartai būdingas 
vartotojiškumas, nes pirmiausia jie nori gauti. Jeigu gaus tai, ko nori, 
tada jie galės būti lojalūs, atsakingi ir labai kūrybiški. Todėl mano 
patarimas vadovams – pirmiausia jaunais darbuotojais reikia tinkamai 
pasirūpinti, juos adaptuoti, skirti mentorius, sudominti savo veikla. 
Jiems neužtenka pasakyti, kaip reikia padaryti. Jie turi matyti prasmę, 
jiems turi būti įdomu. 

Kai darbo pokalbio metu jaunojo kandidato klausiame, kokie jo 
lūkesčiai dėl naujo darbo, pirmais punktais įvardijamas mikroklimatas, 
aplinka. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą vidinę  
komunikaciją – darbuotojas turi džiaugtis, kad yra organizacijos dalis, 
ją vertinti. Jei pavyksta sukurti vieningą bendruomenę, tada gera 
komunikacija išeina ir į išorę. Yra geras posakis: klientas patenkintas 
tiek, kiek patenkintas įmonės darbuotojas jos viduje. Tad jei 
darbuotojai yra neįsitraukę, jiems neįdomu, jie nelaimingi, kiekvienas 
toks žmogus savo emociją išneša į išorę ir visi klientai tą jaučia. 
Susitvarkius viduje išorė savaime susitvarkys. Pritraukti ir išlaikyti 
gerų darbuotojų tikrai galima ne tik privačiame, bet ir viešajame 
sektoriuje, tačiau tam reikia tinkamų lyderių, kurie padirbėtų šiuo 
klausimu. 

Antras punktas – su kokiu vadovu aš turėsiu dirbti, kas jis bus. 
Jaunimas tikisi kompetentingų vadovų, kurie jiems būtų pavyzdžiai. 
Viena pagrindinių priežasčių, dėl ko darbuotojas ateina ir išeina iš 
darbo, – vadovo savybės. Todėl pirmiausia visada vadovus kviečiu 
pasižiūrėti į veidrodžius, labai stipri orientacija turi būti į patį 

vadovą, kiek jis užsiima saviugda, 
kiek jis mokosi, kokius lyderystės 
įgūdžius turi. 

Paskutinės personalo vadybos 
tendencijos vadovo sąvoką 
tapatina su tarnaujančia lyderyste. 
Vadovas yra kolega, kuris tiesiog 
daugiau žino, moka dalytis 
savo žiniomis ir patirtimi, moka 
ugdyti, pats mokosi, gali pripažinti, kai klysta, ir pasakyti nežinau. 
Tai padedantis vadovas. Būtent toks vadovas jaunimui imponuoja 
– laikai, kai turi daug žinių, esi kompetentingas, bet žvelgi į visus iš 
viršaus, jau baigėsi. Vadovas turi būti kolega.

Taip pat svarbus dalykas – asmeninis santykis su žmogumi. Jei 
vadovas mato žmogaus potencialą, nors jis dar neturi patirties, reikia 
mažiausiai pusę metų skirti naujam darbuotojui, sudominti jį veiklos 
sritimi. Tik tada jo įdėtas indėlis grįš trigubai. Su kuo susiduriame 
šiandien? Vadovai to nenori, jiems atrodo, kad šitaip gaištamas laikas, 
pats žmogus turi domėtis, skaityti, mokytis. Žinoma, yra žmonių, 
kurie tą ir darys, bet bendra tendencija rodo, jog jaunosios kartos 
atstovams reikia padėti, ugdyti juos, skirti asmeninio dėmesio. 
Dirbti dėl perspektyvų, galvoti apie motyvaciją, ugdyti – tai labai 
daug laiko reikalaujantys darbai, todėl tam reikia ypatingo vadovo 
sąmoningumo ir supratimo. 

Jauniems žmonėms labai svarbu ir tobulėjimas bei perspektyvos. 
Šie žmonės parduoda patys save – ypač teisininkų bendruomenėje 
tai juntama. Teisininkams svarbus vardo, pavardės garsinimas – ką 
aš galėsiu šioje organizacijoje pasiekti, išmokti, kad galėčiau būti 
žinomas rinkoje. Tad vadovas turi galvoti ir apie tai, kaip šis asmuo 
galės didinti savo asmeninį žinomumą.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Svajūnas Bliudsukis, Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas

Požiūrį į darbą, manau, daugiausia lemia asmeninės savybės, 
bendravimo stilius, retorika, polinkis demonstruoti statusą. Tiek 
tarp vyresnio amžiaus, tiek ir tarp jaunų kolegų pasitaiko įvairių 
asmenybės tipų. Negalėčiau pasakyti, kad vyresnio amžiaus 
kolegos būtų uždaresni ar mažiau bendraujantys. Pastebiu, kad 
daugelis vyresnio amžiaus kolegų yra labiau linkę dalytis patirtimi, 
patarimais, asmenine praktika. Y kartos teisėjai gal kiek imlesni 
naujoms technologijoms, programoms, greičiau jas perpranta ir 
pritaiko darbe. Jie linkę susiplanuoti darbo laiką taip, kad kuo 
mažiau tektų dirbti namuose (po darbo valandų), nors, aišku, yra ir 
visiškai priešingų pavyzdžių. 

Neringa Ruibytė-Karimžanova, jauniausia šalies teisėja , dirba 
Klaipėdos apylinkės teisme

Kuo esi jaunesnis, tuo daugiau laiko ir pastangų reikia įdėti norint 
įrodyti, kad tu taip pat gali gerai atlikti savo pareigas. Tiesa, 
didesnis iššūkis man buvo ne bendravimas su kolektyvo nariais, o su 
proceso dalyviais. Nėra lengva įėjus į teismo posėdžių salę matyti 
proceso dalyvių nuostabą, vertinančius žvilgsnius. Netgi pirmojo 
man pareikšto nušalinimo pagrindu buvo nurodyta aplinkybė, 
kad aš esu jauna ir man trūksta patirties. Pastaruoju metu teismų 
sistemoje situacija keičiasi, į ją ateina naujų jaunesniosios kartos 
atstovų. 

Aš pati į teismų sistemą pirmiausia atėjau dirbti teisėjo padėjėja. 
Galiu pasidžiaugti, kad man labai pasisekė, jog teko dirbti su 
žmonėmis, kurie buvo puikūs mokytojai, klausdavo ir išklausydavo 
mano nuomonę, su manimi diskutuodavo, skatino rodyti iniciatyvą 
ir šitaip leido tobulėti. Manau, kad tai turėjo didelę įtaką mano 
apsisprendimui toliau likti teismų sistemoje ir su tuo sieti savo 
gyvenimą. Mano patarimas vadovams turbūt ir būtų tai, kad 
jauniems teisininkams reikia leisti rodyti iniciatyvą, teikti savo idėjas, 
dalytis su jais patirtimi ir žvelgti į juos kaip į lygiaverčius teismų 
sistemos narius.

Laikai, kai turi 
daug žinių, esi 
kompetentingas, 
bet žvelgi į visus 
iš viršaus, jau 
baigėsi. Vadovas 
turi būti kolega.
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Šioje byloje dėl sukčiavimo klastojant 
pardavimų sutarčių datas pagal Vertybinių 
popierių biržos įstatymą atsakomybėn taip 
pat buvo patrauktas ne tik S. Richards‘as, 
bet ir dar septyni vadovai, įskaitant įmonės 
vykdantįjį direktorių Sanjay‘ų Kumar‘ą,  
2006 m. nuteistą kalėti dvylika metų. Be to, 
pačiai įmonei „Computer Associates“ teko 
siekti susitarimo su teisėsaugos institucijomis, 
nes prokurorai įrodė, jog įmonė „neužtikrino 
tinkamų vidinių kontrolės mechanizmų bei 
tinkamos valdymo struktūros“, kad užkirstų 
kelią tokiems pažeidimams. Be pažado 
reformuoti šias sritis, teko išmokėti ir 
daugiau nei 180 mln. eurų dydžio restituciją 
akcininkams. 

Į vidinius įmonių turimus kontrolės 
mechanizmus atsižvelgiama ir taikant visame 
pasaulyje žinomą JAV Korupcijos užsienyje 
įstatymą (angl. Foreign Corrupt Practices Act), 
jau pažįstamą ir Lietuvių įmonėms, turinčioms 
reikalų su JAV rinkomis. Šis nuo 1977 m. 
taikomas įstatymas numato griežtus apskaitos 
vykdymo standartus ir nustato atsakomybę 
už užsienio pareigūnų papirkinėjimą. 
Remiantis JAV priežiūros institucijų aiškinimu, 
vertinant įmonės atsakomybę už pagal šį 
įstatymą numatytus pažeidimus visada turėtų 
būti atsižvelgiama į tai, kaip toje įmonėje 
buvo įgyvendinamos vidaus kontrolės 
priemonės. Tokiais atvejais vertinama, ar 
įmonėje buvo pakankamai aiški vadovybės 
pozicija netoleruoti jokių pažeidimų, ar 
įmonė turėjo veikiantį etikos kodeksą ir 
visą atitikties kontrolės mechanizmą, kiek ir 
kokių išteklių joje buvo skiriama šiai sričiai 
prižiūrėti, ar tinkamai ir atidžiai vertintos 
rizikos, ar darbuotojai buvo laiku ir tinkamai 
apmokomi, ar motyvacinė darbuotojų sistema 
neskatino pažeidimų, kaip darbuotojai buvo 
drausminami, ar tinkamai įmonės įvertindavo 
savo verslo partnerių rizikingumą. 

Panašus vidinių kontrolės priemonių analizės 
principas įtvirtintas ir Jungtinės Karalystės 

Kyšininkavimo įstatymu, kuris, kaip ir 
minėtas JAV įstatymas, gali būti taikomas ir 
už Didžiosios Britanijos sienų padarytiems 
nusikaltimams. Kitaip tariant, jeigu įmonei 
pavyksta įrodyti, kad jos vadovybė apie 
nusikaltimus nežinojo, įmonė turėjo 
pakankamas vidaus kontrolės priemones ir 
darbuotojo padarytas nusikaltimas yra tiesiog 
vienetinis nelaimingas atsitiktinumas, tai ir 
už nusikalstamą veiką bausti galima tik tą 
darbuotoją, o ne visą įmonę.  

Tai tampa itin aktualu atsižvelgiant į tai, kad 
baudos, taikomos verslui, skaičiuojamos 
milijonais ar net milijardais ir paprastai yra 
didesnės nei taikomos fiziniams asmenims. 
Štai pernai telekomunikacijų milžinė „Telia“ 
JAV ir Europos priežiūros institucijoms 
sumokėjo beveik milijardą eurų, o į visame 
pasaulyje pagarsėjusį korupcijos skandalą 
2008 m. įsivėlusi bendrovė „Siemens“ iš viso 
jau sumokėjo daugiau nei milijardą eurų JAV 
ir Europos priežiūros institucijoms. Pirmoje 
pagal Jungtinės Karalystės Kyšininkavimo 
įstatymą baigtoje byloje prieš kelerius metus 
bendrovei „Sweett Group“ buvo nurodyta 
sumokėti kiek daugiau nei 2,5 mln. eurų.  

Tikėtina, kad iš dalies dėl vis kylančių baudų 
už šių įstatymų nevykdymą paskutiniu metu 
ir Lietuvoje stebime tendenciją, kai gavusios 
klausimų iš savo verslo partnerių JAV arba 
Jungtinėje Karalystėje Lietuvos įmonės 
yra paskatinamos investuoti į savo vidaus 
kontrolės priemones, kad jų partneriai JAV ir 
Anglijoje miegotų ramiai. Juk jeigu į korupcijos 
skandalą Lietuvoje įsiveltų lietuviškas 
verslas, atstovaujantis JAV ar Jungtinės 
Karalystės įmonei, JAV ar Jungtinės Karalystės 
teisėsaugos institucijos galėtų pradėti tyrimą 

ir savo šalyse. Tokiais atvejais užjūrio verslo 
partneriai apsiginti galėtų tik įrodę, kad 
savo verslo partneriams Lietuvoje tinkamai 
buvo nurodę įgyvendinti efektyvias vidaus 
kontrolės priemones.

Tiesa, panašia paskata verslui investuoti 
į vidaus kontrolės sistemas galėtų tapti ir 
mūsų baudžiamieji įstatymai. Lietuvoje 
Baudžiamasis kodeksas jau beveik dvidešimt 
metų numato daugiau nei šimtą nusikalstamų 
veikų, už kurias gali būti baudžiamas ir verslas. 
Baudžiamoji atsakomybė įmonėms Lietuvoje 
gali būti taikoma, kai nusikalstamą veiką 
įmonės naudai padaro Kodekse apibrėžtas 
vadovaujančias pareigas toje įmonėje einantis 
asmuo, tačiau baudžiamoji atsakomybė 
įmonei gali kilti ir tada, kai nusikalsta bet 
kuris įmonės darbuotojas, jei tai padaroma 
tokio vadovaujančio asmens nurodymu, 
leidimu arba – lygiai kaip ir minėtais JAV ir 
Didžiosios Britanijos įstatymų atvejais – dėl 
nepakankamos priežiūros arba kontrolės. Be 
to, aktyviai narystei Tarptautinėje ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
(EBPO) besirengianti Lietuva daugiau dėmesio 
juridinių asmenų atsakomybei už korupcinius 
nusikaltimus turės skirti ir dėl įsipareigojimų 
šiai tarptautinei organizacijai. Mūsų progresą 
rengiantis narystei vertinantys EBPO 
pareigūnai jau atkreipė dėmesį į tai, kad, 
įgyvendinant EBPO konvenciją dėl užsienio 
pareigūnų papirkimo, Lietuvai teks pasitempti 
formuojant nuoseklią juridinių asmenų 
baudžiamosios atsakomybės praktiką.

Remiantis Informatikos ir ryšių departamento 
skelbiama statistika apie įtariamus asmenis 
Lietuvoje galima sakyti, kad juridiniams 
asmenims dažniausiai kaltinimai pareiškiami 

Baudžiamoji atsakomybė 
verslui – dėl vidaus 
kontrolės priemonių kol 
kas nesirūpiname? 
Rūta Mrazauskaitė,
„Ernst&Young Baltic“ Neteisėtų veiksmų tyrimų ir prevencijos padalinio vyr. konsultantė

Jeigu Stephen‘ą Richards‘ą būtumėte sutikę Niujorke 2000 m. švenčiantį 
paaukštinimą į vykdančiuosius viceprezidentus multimilijardinėje 
tarptautinėje technologijų bendrovėje, turbūt būtumėte pagalvoję, 
kad jo paakiai kiek pakritę iš nuovargio, kad jis dėvi puikų kostiumą 
bei tokius pat marškinius akinamai balta apykakle ir jis tiesiog panašus 
į etaloninį sėkmingą verslininką. Ir tikrai nebūtumėte pamanę, kad šis 
sėkmingas pardavimų specialistas nepraėjus nė penkeriems metams 
bus apkaltintas sukčiavimu ir vėliau praleis ne vienus metus kalėjime. 
Negana to, dėl jo ir jo kolegų veiksmų nukentės ir visa milžiniška įmonė. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Rūta  Mra zauskai tė
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dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, 
sukčiavimo ir dokumento suklastojimo ar 
disponavimo suklastotu dokumentu –  
šiose bylose įmonės, kurioms pareikšti 
kaltinimai baudžiamosiose bylose, kasmet 
skaičiuojamos dešimtimis. Siauroje korupcinio 
pobūdžio nusikalstamų veikų kategorijoje 
(kyšininkavimas, prekyba poveikiu ir 
papirkimas) atvejų, kai Lietuvoje būtų buvę 
pareikšti įtarimai juridiniams asmenims, kol kas 
buvo mažai – nuo 2010 m. iki dabar įtarimai 
tokiose bylose pareikšti vos 22 juridiniams 
asmenims. Teismus pasiekusiose bylose 
baustos įmonės, kurios papirko valstybės 
tarnautojus, kad šie suklastotų dokumentus, 
atliktų kitus neteisėtus ar formaliai teisėtus 
veiksmus, neteisėtai padėtų laimėti viešuosius 
pirkimus ir panašiai, kitaip tariant, labai 
„žemiškose“ ir Lietuvos kontekstui gana 
įprastose bylose. 

Kadangi nėra daug precedentų, sudėtinga 
nuspėti, kaip tiksliai formuosis teismų praktika 
nagrinėjant, kada baudžiamojon atsakomybėn 
patraukti visą įmonę, o kada –  

tik jos darbuotoją, ir kaip tiksliai mūsų 
teismai interpretuos „pakankamą priežiūrą 
ir kontrolę“. Nepaisant to, atsižvelgiant į 
mūsų baudžiamųjų įstatymų formuluotes ir 
tarptautines tendencijas, tikėtina, kad Lietuva 
pasuks panašiu į anglų ir amerikiečių praktiką 
keliu. Tai reikš, jog sprendžiant, ar patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn visą įmonę 
tais atvejais, kai nusikalstamą veiką padarys 
ne įmonės vadovai, o kiti darbuotojai, bus 
vis labiau gilinamasi į tai, ar įmonėje buvo 
pakankama prevencinė priežiūra ir kontrolė. 
Priklausomai nuo įmonės pobūdžio ir veiklos 
tipo, tai galėtų būti kovos su korupcija 
viešinimas, darbuotojų mokymai, interesų 
konfliktų valdymas, skaidri paramos politika, 
atidžios agentų (atstovų, partnerių) atrankos, 
vidiniai pranešimų kanalai ir pan. Atrodo, kad 
Lietuvos verslas tam kol kas ruošiasi nelabai 
aktyviai. 

Komentaras

Ieva Lapeikienė, asociacijos „Investors‘ Forum“ iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė

Apie vidaus kontrolės priemones Lietuvos verslas pirmiausia išgirdo iš užsienio bendrovių, kurios jas pritaikė savo dukterinėse įmonėse 
Lietuvoje, taip padėdamos skleisti gerąją praktiką. Šią praktiką pamažu perima ir lietuviško kapitalo įmonės, tačiau ji dar nėra visuotinis 
reiškinys. Didesnę pažangą galime stebėti savo reputacija besirūpinančiose bendrovėse, dažniau - daugiau darbuotojų turinčiose įmonėse, 
taip pat bendrovėse, vykdančiose veiklą užsienio rinkose ar turinčiose glaudžius ryšius su užsienio partneriais. Kitose įmonėse šis procesas 
vis dar yra neformalus, viskas remiasi „tvirta vadovo valia“, organizacijos vertybėmis. Tai nėra pats geriausias sprendimas, nes net ir 
sąžiningiausias vadovas neapsaugotas nuo neteisėto darbuotojų ar partnerių elgesio, tad idealiu atveju įmonėje turėtų veikti tiek formalios, 
tiek neformalios priemonės. Skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“ pasisako už šių priemonių taikymo reikalingumą: daug kalbamės su 
verslininkais, kam to reikia, kokia nauda, skatiname gerųjų patirčių dalijimąsi ir perėmimą. Tikime, kad tai taps dar aktualiau besirengiant 
narystei EBPO, kai šalyje vis daugiau dėmesio bus skiriama tam, kad Lietuvoje būtų efektyviai įgyvendinami įstatymai, susiję su įmonių 
atsakomybe ir sankcijomis už užsienio pareigūnų papirkinėjimą, įskaitant konfiskavimą.

Egidijus Radzevičius, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas 

Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės instituto taikymas baudžiamosiose bylose Lietuvoje nėra retenybė, be to, šis institutas 
evoliucionuoja – štai neseniai, reaguojant į EBPO įžvalgas, jis buvo išplėstas priėmus atitinkamus Baudžiamojo kodekso pakeitimus. STT, 
tirdama korupcinius nusikaltimus, visada vertina ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų atsakomybės klausimus. Be to, matome, kad Lietuvos 
verslas vis daugiau dėmesio skiria korupcijos prevencijos priemonėms. Viena iš to priežasčių yra Lietuvoje veikiančių tarptautinių bendrovių 
keliami reikalavimai verslo partneriams, kai neužtenka vien tik įvykdyti verslo įsipareigojimus – iš verslo partnerių taip pat tikimasi 
nepriekaištingos reputacijos. Džiaugiamės, kad verslo atstovai aktyviai dalyvavo ir STT rengiant Antikorupcijos vadovą verslui, o dabar juo 
dažnai naudojasi. Beje, jis viešai prieinamas STT interneto svetainėje. Tarnyba, matydama verslo susidomėjimą ir tęsdama pradėtus darbus, 
šiuo metu rengia ir su verslo atstovais derina dar ir atsparumo korupcijai politikos pavyzdžius, kuriuos nesunkiai savo veikloje galės pritaikyti 
bet kokio dydžio įmonė.

Jurgita Karvelė, advokatų kontoros „Sorainen“ advokatė

Teismų praktikos taikant juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę už finansinius ir korupcinius nusikaltimus yra nedaug. Baudžiamasis 
kodeksas, viena vertus, gan aiškiai numato, kad juridinis asmuo už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas atsako, kai nusikalstamą 
veiką juridinio asmens naudai arba interesais padaro fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis tame juridiniame 
asmenyje ėjo vadovaujančias pareigas ir  turėjo teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus to juridinio asmens vardu, arba 
kontroliuoti juridinio asmens veiklą. Kitas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės atvejis – jeigu asmuo nusikalstamas veikas padaro 
gavęs juridinio asmens įgalioto asmens nurodymą arba dėl nepakankamos priežiūros ar kontrolės. Teisės aktai tiksliai nereglamentuoja, kokią 
konkrečiai priežiūrą ar kontrolę juridinis asmuo turėtų būti įdiegęs. Čia reikėtų vadovautis bendraisiais teisės principais ir organizacijoje 
numatyti protingas teisines ir technines procedūras, kurios užkirstų ar maksimaliai sumažintų galimybes nesąžiningiems darbuotojams  
pasinaudoti įmonės vardu nusikalstamais tikslais. Teisinės priemonės – tai vidinių procedūrų sureglamentavimas, taisyklių nustatymas ir 
tinkamas darbuotojų supažindinimas su tomis taisyklėmis. Tokias taisykles reikėtų nuolat atnaujinti ir reguliariai priminti jas darbuotojams. 
Be to, nereikėtų pamiršti ir techninių priemonių – IT ir kitų įrankių, fiziškai sudarančių kliūtis padaryti pažeidimus ar nusikaltimus, pavyzdžiui, 
suteikti darbuotojams leidimus prisijungti tik prie tų duomenų, kurie yra reikalingi jų darbui ir pan. Visada sakau savo klientams, kad turbūt 
blogiausia, ką gali padaryti įmonė – tai tiesiog nedaryti nieko ir tikėtis, kad visi darbuotojai visada elgsis sąžiningai ir teisėtai.

Nuo 1977 m. galiojančio JAV Korupcijos 
užsienyje įstatymo pritaikymas kol kas 
brangiausiai kainavo šioms įmonėms:

1. „Telia Company AB“ (Švedija) 2017 m.: 
965 mln. USD.

2. „Siemens“ (Vokietija) 2008 m.:  
800 mln. USD.

3. „VimpelCom“ (Nyderlandai) 2016 m.: 
795 mln. USD.

4. „Alstom“ (Prancūzija) 2014 m.:  
772 mln. USD.

5. „KBR / Halliburton“ ( JAV) 2009 m.:  
579 mln. USD.

6. „Teva Pharmaceutical“ (Izraelis) 2016 m.: 
519 mln.  USD.

7. „Keppel Offshore & Marine Ltd.“ 
(Singapūras) 2017 m.: 422 mln. USD.

8. „Och-Ziff“ ( JAV) 2016 m.: 412 mln. USD.
9. „BAE“ (Anglija) 2010 m.: 400 mln. USD.
10. „Total SA“ (Prancūzija) 2013 m.:  

398 mln. USD.

Šaltinis – JAV vertybinių popierių ir valiutų keitimo 
komisijos ataskaitos (https://www.sec.gov/spotlight/
fcpa/fcpa-cases.shtml), JAV Teisingumo departamento 
pranešimai spaudai apie „Alstom“, „Keppel Offshore & 
Marine Ltd.“, BAE bylas
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Mediatoriais Lietuvoje gera valia dirba 
beveik 400 įvairių specialybių žmonių: 
advokatai ir jų padėjėjai, prokurorai, notarai, 
antstoliai, psichologai, policijos pareigūnai, 
socialiniai darbuotojai, bet žmonės tarsi pas 
kokį išminčių labiausiai veržiasi pas teisėją, 
manydami, kad tik jis geriausiai gali išspręsti jų 
problemas. Teisėjų mediatorių Lietuvoje šiuo 
metu yra per 70. Mūsų pašnekovas – vienas 
iš mediacijos pradininkų Lietuvoje, Teisminės 
mediacijos komisijos pirmininkas, Lietuvos 
apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjas Artūras Driukas.

Tai kokia mediatoriaus funkcija ir 
galia sprendžiant ginčus?
Mediatorius ne tik struktūrina informaciją, 
nukreipia diskusiją konstruktyvia linkme, bet 
ir, pasitelkdamas kūrybingumą, argumentų 
taktiką, kartu ir gerbdamas šalis, valdo šalių 
emocijas. Kita vertus, jis neturi sprendžiamojo 
balso: proceso šalys visada lieka proceso 
šeimininkėmis, bet kuri iš jų bet kada gali 
nutraukti mediaciją. Mediatorius visais 
atvejais veikia nešališkai ir negali palaikyti 
nė vienos iš ginčo šalių. Jis privalo užtikrinti 
sąžiningas, lanksčias ir pagal galimybes 
efektyvias procedūras, koordinuoja derybų 
procesą, tarpininkauja ginčo šalims, tačiau 
jų nespaudžia. Pati mediacijos procedūra 
demokratiška, neformali, jos taisykles nusistato 
patys šio proceso dalyviai. Jeigu šalys 
sudaro taikos sutartį, teismas sprendžia jos 
patvirtinimo klausimą, o jei šalims nepavyksta 
susitarti, ginčas toliau nagrinėjamas teisme. 

Mediatoriais tampa savanoriškai šią kryptį 
pasirinkę teisininkai, kurie turi ne tik atitikti 
tam tikrus reikalavimus, bet ir privalo būti 
nepriekaištingos reputacijos, o svarbiausia – 
būti geri psichologai, strategai, komunikabilūs, 
nuoširdūs, kantrūs ir net savaip charizmatiški 
žmonės. Vieniems sekasi geriau, kiti dar yra 
kelyje, bet faktas tas, kad jie šalyje kuria 
taikinimo ir bylinėjimosi kultūrą, visuomenėje 
užtikrina socialinę ir teisinę taiką. 

Kuo šis procesas skiriasi nuo ginčo 
nagrinėjimo teisme ir kaip tai 
atsiliepia bylos šalims?
Teisėjas sprendimą byloje priima remdamasis 
įrodymų vertinimo civiliniame procese 
tikėtinumo taisykle – vienos šalies įrodymus 
teisėjas pripažįsta labiau įtikinamais nei 
kitos. Tada viena šalis pralaimi ir lieka 
sutrypta, o kita laimi, bet ir ji nejaučia 
didelio pasitenkinimo, jeigu tiesa yra kita ir 
ją laimėjusioji žino. Paradoksalu, tačiau kaltas 
dėl to dažniausiai lieka teisėjas, nors jis byloje 
yra mažiausiai apie praeityje buvusius šalių 
santykius informuotas asmuo ir neturi byloje 
jokio intereso, o tiesiog atlieka savo darbą 
pagal įstatymų reikalavimus. Teisme vyksta 

sudėtingas teisinės argumentacijos procesas, 
savotiškas teisininkų „žaidimas“, kuriame jie 
taiko įvairius metodus iš gausaus teisinių 
priemonių arsenalo, o pačios ginčo šalys 
teisminiame procese tarsi išnyksta. 

Klausimas, ar mes, teisėjai, esame 100 
procentų tikri, kad teismas dėl konkretaus 
ginčo priėmė teisingą sprendimą? Ne, mes 
neretai turime net kelis galimus procesinius 
sprendimus, kurie teisinės argumentacijos 
požiūriu gali būti nepriekaištingi. Čia lemia 
„labiau tikiu, nei netikiu“ sprendimas, 
kuris yra įtikinamesnis, bet nebūtinai 
vienintelis teisingas ir subalansuojantis. Kaip 
taikliai pastebėjo vienas Kroatijos teisėjas 
mediatorius, tikroji tiesa gali pasiklysti darant 
vertimą iš gyvenimo į teisę. O mediacija 
sugrąžina žmones į procesą, žmonės patys 
dalyvauja, žino, kas vyksta, patys priima 
sprendimą. 

Jūs pirmasis pamatote žmonių 
reakciją susitarus. Kokia ji?
Neslėpsiu – man labai gera matyti džiugią 
nuostabą jų veiduose, palengvėjimą. Dauguma 
sako, kad net sapne nesapnavo tokio proceso 
ir kad taip galima priimti sprendimus. Ir kai 
teismo procese tau, kaip teisėjui, dažnesnis 
prieš akis yra kodeksas ir kompiuterio ekranas, 
tai čia pajunti be galo didelį malonumą 
bendraudamas, nukreipdamas, padėdamas 
konkretiems žmonėms konkrečioje 

situacijoje išeiti iš aklavietės. Nėra didesnio 
apdovanojimo, kaip padėti šalims pačioms 
priimti sprendimą dėl jų ginčo.  

Ką teisminė mediacija duoda 
žmogui, valstybei?
Ginčo sprendimas teisme – tai, visų pirma, 
nemažos investicijos bylinėjimosi išlaidoms 
apmokėti (reikalingas profesionalus teisės 
patarėjas – advokatas, būtina mokėti valstybės 
rinkliavą, daug kainuoja įrodymų rinkimas, 
pavyzdžiui, ekspertizių atlikimas, dokumentų 
vertimas ir kt.), laiko gaišinimas, stresas, blogos 
emocijos. Teisėjas dažnai susiduria su šalių 
neviltimi, net agresija, nepagrįstais kaltinimais, 
reikalavimais viena kitai ar teismui. Abi šalys 
turi riziką likti pralaimėjusios. O mediacija, 
kurią Vakarų šalys atrado dar prieš pusšimtį 
metų – tai moderni sutaikymo procedūra, 
derybos. Čia bandoma susitelkti ties šalių 

Sėkmingai dirbantis 
mediatorius – ir kunigas, 
ir psichologas, ir bičiulis
Vilma Budėnienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Vakarop, į darbo pabaigą ar jau net gerokai po jo, teismo koridoriuje 
pradeda būriuotis nematyti žmonės. Kartą praeidama paklausiau, ar 
viską randa, gal ko ieško. „Mes mediacijos laukiame“, – išdidžiai atsakė. 
Jų veiduose – rūpestis, sumišęs su viltimi, laukimas stebuklo, tarsi 
neįmanoma tuoj virs įmanoma. Supratau, kad štai čia, šalia, už durų, 
vyksta labai svarbūs dalykai. Kartu mačiau ir suvokiau, kad žmonės, 
atėję alternatyvios teisminiam ginčų sprendimui pagalbos – teisminės 
mediacijos, tarsi skelbia mums žinią, kad teismai tampa vis modernesni.  

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Nėra didesnio 
apdovanojimo, kaip padėti 
šalims pačioms priimti 
sprendimą dėl jų ginčo.  

Teisminė mediacija – tai 
nemokama, visos Lietuvos 
teismuose taikoma ginčų 
sprendimo procedūra, kurios 
paskirtis – padėti civilinės 
bylos šalims išspręsti ginčą 
taikiai, tarpininkaujant vienam 
ar keliems mediatoriams 
(specialiai apmokytiems 
teisėjams, teisėjų padėjėjams 
ir kt.).
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interesais, poreikiais, jų patenkinimu. Jau 
vien pagalvojus apie mediaciją mus užvaldo 
teigiamos emocijos, nes kalbama apie taiką, 
lankstumą ir susitaikymą. Ir ne bet kokį 
susitaikymą, o patenkinus šalių poreikius, 
pamynus savąsias ambicijas, emocijas, 
egoizmą, šalims išsikalbėjus. Tai labai svarbu 
šiandienos visuomenėje. Mes išlošiame 
laiko, lėšų ir gerų emocijų. Mes, mediatoriai, 
orientuojame žmones į ateitį, o ne paliekame 
juos kapstytis praeities išgyvenimuose ir 
skauduliuose. Sėkminga mediacija – tai abi 
laimėjusios šalys. Teisminė mediacija yra 
žmonių poreikių ir interesų patenkinimo 
galimybė lanksčiai artinant skirtingas šalių 
pozicijas, nemokamai ir greitai, todėl tai daug 
patrauklesnis ginčų sprendimo būdas. Niekas 
paprastai nenori tąsytis po teismus, tapti 
teisinių „džiunglių“ įkaitais, patirti didelių 
finansinių, laiko ir emocinių nuostolių kilusiam 
ginčui išspręsti, tačiau anksčiau žmonėms 
paprasčiausiai nebuvo kitų alternatyvų. 
Dabar tokia alternatyva yra, tik žmonės apie 
mediaciją turi žinoti ir ja patikėti. Tai reali 
pagalba žmonėms ir galimybė šalims tiesiogiai 
bendraujant išspręsti pačius sudėtingiausius 
klausimus. Teisminė mediacija – tarsi 
bylinėjimosi romantizmas, geras džiazas, kurį 
klausydami, suprasdami ir jį jausdami visi 
patiria didelį malonumą.  

Kokius ginčus sprendžiate? 
Labai įvairius. Visų pirma šeimos, prievolių 
vykdymo, taip pat komercinius, vartotojų ir 
verslininkų, paveldėjimo, darbo. 

Norėčiau išskirti šeimos ginčus. Vis dažniau 
pavyksta atkurti gerus šalių santykius, o 
svarbiausia – abipusę pagarbą. Tai labai 
džiugina. Vien per 2017 m. sprendžiant 
šeimos ginčus net 19 atvejų iš 22 man pavyko 
pasiekti taikų šalių susitarimą. 

Administraciniuose ginčuose kiek retesnė 
galimybė panaudoti mediaciją, nes tai 
nėra privatūs ginčai, bet šiandien jau 
realiai kalbama apie tokią galimybę ir 
administraciniame procese. Pasiektas 
rezultatas teiks akivaizdžią naudą. Ypač 
pabrėžčiau susitaikymo su valstybės 
institucijomis reikšmę. Tai didina žmonių 
pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. 
Deja, valstybės institucijų atstovai ne visada 
išnaudoja palankias galimybes išspręsti 
ginčus su savo piliečiais teisėtų kompromisų 
būdu, pripažįstant reglamentavimo 
spragas ar padarytas klaidas, vengiama 
prisiimti asmeninę atsakomybę sudarant 
kompromisinius susitarimus, komplikuotas 
sprendimų priėmimo šiose institucijose 
procesas. Dėl to ne tik nukenčia pasitikėjimas 
viešosios administracijos įstaigomis, 
bylinėjimosi kultūra, bet ir valstybė patiria 
realią žalą – ginčo pralaimėjimo atveju turi 
apmokėti bylinėjimosi išlaidas, negauna 
kitos šalies siūlytų lėšų į valstybės biudžetą 
(pavyzdžiui, mokesčių, rinkliavų, baudų, 
įsiskolinimo ar žalos atlyginimo sumų). Be to, 
mediacija itin tinkama ir tais atvejais, jeigu 
ginčas užsitęsė.

 Kada yra sunki mediacija? Kada 
galite pasakyti, ne, deja...
Mediaciją sunku valdyti, kai yra kerštaujama, 
kai buvo smurtaujama, kai skauduliai giliai 
įsišakniję. Taip pat jeigu tarp šalių yra finansų 
ar išsilavinimo disbalansas, kai ginčo šalių 
daug, kai kuri nors iš šalių neteisingai supranta 
arba interpretuoja mediacijos reikšmę. Tačiau 
ir šios priežastys nėra neįveikiamos kliūtys.

Jūs pats aktyviai medijuojate jau 
trejus metus. Sėkmingai padedate 
šalims pasiekti puikių mediacijos 
rezultatų. Kas sudėtingiausia? 
Kokius psichologinius momentus 
išskirtumėte?
Mediacijos procesas gana sudėtingas. Čia 
reikia pasitelkti kantrybę, intuiciją, toleranciją 
skirtingoms šalių pozicijoms, tikėjimą, kad ne 
viskas prarasta. Būna, kad iš pirmo karto ir 
nepavyksta. Tada bandome dar ir dar. Man 
labai padeda žinojimas, kad įdėtos pastangos 
visada apvainikuojamos sėkme. 

Taip pat labai svarbus momentas – kontakto 
su šalimis užmezgimas. Turi pajusti, ką jos 
galvoja, ko siekia, ko tikisi, nori. Kiekvienas 
atvejis – tai nauja patirtis. Sėkmingam 
rezultatui pasiekti mediatoriui būtina įgyti 
visišką šalių pasitikėjimą.

Taip pat labai reikalingas ir kolegų bei 
teismų administracijos palaikymas, teisminės 
mediacijos nuolatinė sklaida ir skatinimas. 
Jau mažiau, bet dar pasigirsta, kuo čia teisėjai 
mediatoriai užsiima, bylų nenagrinėja. Bet 
reikia suvokti, kad kuo mažiau konfliktų 
sprendžiama teisme, tuo geriau visiems, tuo 
daugiau laimingesnių žmonių aplinkui.  O 
juk ir finansiškai valstybė išlošia – sutaupo 
teisingumui vykdyti skiriamų lėšų. Užbaigus 
bylą taikiai teismuose sumažėja bylų visose 
instancijose, perdavus teisminei mediacijai 
vieną bylą, neretai viena taikos sutartimi 
išsprendžiama ir kita ar net kelios susijusios 
bylos.

Turiu labai daug mediacijos procesų 
(pavyzdžiui, per 2017 m. jų turėjau 60, 
užbaigiau – 44), taigi taikytis norinčių šalių 
yra daug. Tenka laviruoti tarp teisėjo ir 
teisėjo mediatoriaus darbo. Bet suvokiu, 
kad žmonėms darau reikalingą darbą. Tikiu, 
jog vieną dieną savanoriška mediacija mūsų 
visuomenėje taps norma sprendžiant daugelį 
ginčų.

Artūras  Dr iukas

Teisminė mediacija –  
tarsi bylinėjimosi 
romantizmas, geras 
džiazas, kurį klausydami, 
suprasdami ir jį jausdami 
visi patiria didelį 
malonumą.  

Kuo mažiau konfliktų 
sprendžiama teisme, 
tuo geriau visiems, tuo 
daugiau laimingesnių 
žmonių aplinkui.  
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Dar prieš gerą dešimtmetį 
advokatas Rimantas Simaitis, taip 
pat vienas iš mediacijos pradininkų 
Lietuvoje, kalbėdamas apie 
mediaciją, vylėsi, kad Lietuvai būtų 
puikus rezultatas, jei pasiektume 
bent jau Slovėnijos lygį: šioje šalyje  
mediacijos efektyvumas tuomet 
buvo 50 proc. (Vokietijoje, tarkim, 
Žemutinėje Saksonijoje, siekė net 
95 proc.). Kokia situacija Lietuvoje 
yra dabar? 
Taip, mediacija nėra vaistas nuo visų ligų. 
Reikia pripažinti, kad dalis mediacijos baigiasi 
neišsprendus ginčo. Tačiau galiu pasidžiaugti, 
kad taikiai išspręstų ginčų daugėja, kad vis 
daugiau šalių renkasi šį alternatyvų ginčo 
sprendimo būdą. Vadinasi, atsiranda daugiau 
teisinio išprusimo, pamažu keičiasi ginčų 
sprendimo kultūra. 

Mediacija šiuo metu išgyvena pakilimą. Ji ilgai 
skynėsi kelią, neturėjo valstybės paramos. 
Tačiau tas vegetavimas pabodo ir reikėjo 
imtis naujų iniciatyvų. Didelį darbą plėtojant 
teisminę mediaciją nuveikė Teisėjų taryba 
ir Nacionalinė teismų administracija – buvo 

priimti būtini šią veiklą reglamentuojantys 
teisės aktai, sukurta elektroninė teisminės 
mediacijos procesų valdymo sistema. 
Galiausiai atsirado ir politinė valia. 
Teisingumo ministerija patvirtino mediacijos 
plėtros koncepciją ne tik civiliniame, bet 
ir administraciniame bei baudžiamajame 
procesuose. Pradėti rengti mediaciją 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų susijusių 
teisės aktų projektai. Labai padėjo Norvegijos 
Karalystės finansuojamas projektas: teisminės 
mediacijos procesų buvo išmokyti net apie 
600 teismų sistemos darbuotojų – teisėjų, jų 
padėjėjų, kitų specialistų. Ir štai skaičiai: jeigu 
2014 m. teisminei mediacijai buvo perduotos 
53 bylos, tai 2017 m. – jau 540, 2014 m. 
teisminės mediacijos metu buvo sudaryta 12 
taikos sutarčių, o 2017 m. – net 230.

Beveik pusė teisminės mediacijos procesų 
užbaigiama taikiai. Šiuo skaičiumi jau galime 
džiaugtis, Slovėnijos lygis pasiektas, o iki 
Vokietijos dar turime pasitempti. Galiu 
pasidžiaugti, kad praėjusiais metais man buvo 
sėkmingi trys mediacijos procesai iš keturių.

Kita vertus, teisminės mediacijos sėkmė 
negali būti matuojama vien tik šalių 
pasirašytomis taikos sutartimis. Net jei šalys 
ir nutraukia mediacijos procesą, jos dažnai 

sudaro taikos sutartį teismo procese, nes 
jos jau būna išsikalbėjusios, padariusios 
pažangą ieškodamos kompromisų ir geba 
konstruktyviau bendradarbiauti tiek 
tarpusavyje, tiek su bylą nagrinėjančiu teismu.

2019 m. sausio 1 d. įsigalios 
naujas Mediacijos įstatymas ir 
susijusių teisės aktų pakeitimai. Ką 
svarbiausia žinoti?
Šeimos bylose nuo 2020 m. sausio 1 d. 
numatoma privaloma mediacija, kuria šalys 
turės pasinaudoti prieš kreipdamosi į teismą 
dėl ginčo išsprendimo. Bet kurioje civilinėje 
byloje teisėjas, įvertinęs bylos aplinkybes ir 
taikaus susitarimo perspektyvą, galės priimti 
sprendimą privalomai nukreipti šalis ginčą 
spręsti mediacijos būdu. Bylą nagrinėjantis 
teisėjas, kuris yra ir mediatorius, šalių sutikimu 
galės byloje paskirti teisminę mediaciją ir, 
šalims pasiekus susitarimą, pats patvirtinti šalių 
sudarytą taikos sutartį. Nustatyti kvalifikacijos 
reikalavimai asmenims, norintiems teikti 
mediatoriaus paslaugas. Įstatyme aiškiau ir 
detaliau reglamentuojama tiek mediacijos 
apskritai, tiek ir teisminė mediacijos vykdymo 
procedūra.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

2017 metais

Dažniausiai teisminė mediacija pasirinkta šeimos bylose  
(pvz., dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kt.).

2017 m.

2015 m.

2016 m.

540

123

313

TEISMINEI MEDIACIJAI PERDUOTA CIVILINIŲ BYLŲ

2017 m.

2015 m.

2016 m.

230

39

114

PASIRAŠYTOS TAIKOS SUTARTYS

111 % 

102 % 

72 % 

padidėjo inicijuojamų teisminės mediacijos procesų civilinėse bylose

išaugo po teisminės mediacijos pasirašytų taikos sutarčių skaičius

daugiau civilinių bylų perduota teisminei mediacijai

2017 m.

2015 m.

2016 m.

333

70

172

Bylos dėl šeimos teisinių santykių, kuriose taikyta mediacija

Šiandien Lietuvoje jau yra arti 400 teismo 
mediatorių, galinčių padėti susitaikyti net ir ginčą 
pradėjus spręsti teisme! 
Mediatorių sąrašas skelbiamas www.teismai.lt  
(Visuomenei ir žiniasklaidai -> Teisminė mediacija) ir 
www.e.teismas.lt.

http://www.teismai.lt
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Nors teisė laikoma ganėtinai 
konservatyvia sritimi, sunkiai 
įsileidžiančia naujoves, o ypač –  
naujoves, kildinamas iš kitų 
mokslų, tačiau psichologų reikšme 
teismuose šiandien neabejojama. 
Teisėjai vis labiau pasitiki šiais 
specialistais ir patiki jiems vykdyti 
vieną svarbiausių įrodymų rinkimo 
procedūrų – atlikti liudytojų 
apklausą. Kaip dar galėtų praversti 
teisės psichologijos žinios vykdant 
teisingumą?
Šiuo metu Lietuvos teismuose dirba 6 
psichologai, tačiau jų skaičius nuo šių metų 
vasaros neišvengiamai turės didėti. Dabar 
mūsų šalies teismuose dirbančių psichologų 
funkcijos yra apibrėžtos ir daugiausia 
susijusios su nepilnamečių apklausomis, 
bendro pobūdžio proceso dalyvio įvertinimu. 
Nors šiuo metu teismuose dirbančių 
psichologų funkcijos, kaip minėjau, yra 
apibrėžtos ir pagal jų turimą krūvį nemanau, 
kad psichologams reikėtų pridėti daugiau 
darbų, vis dėlto tai nereiškia, jog teismas 
į pagalbą negalėtų pasitelkti daugiau 
psichologų. Psichologų poreikis akivaizdus 
ne tik nepilnamečių, bet ir pažeidžiamų 
suaugusių asmenų apklausų metu, vykdant 
mediacijos procedūras ir pan. Štai užsienyje 
labai paplitęs psichologų atliekamas 
kriminalinės rizikos vertinimas, kuris padeda 
teismui tinkamai paskirti individualizuotą 
bausmę kaltininkui: psichologas įvertina, koks 
tai asmuo, kokia jo nusikalstamo elgesio rizika 

ateityje, kokie jo kriminogeniniai poreikiai 
ar apsauginiai veiksniai, kokios programos, 
įpareigojimai ir draudimai jam galėtų tikti, 
kaip reikėtų valdyti riziką ir pan. 

Kaip rengiami teisės psichologai 
dirbti teismuose? Ar jų parengimo 
kokybė yra tinkama ir labai sunkių 
bylų atveju?
Psichologijos magistrus rengia keli Lietuvos 
universitetai, o teisės psichologai parengiami 
Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose. 
Jų programos šiek tiek skiriasi, bet abiejuose 
universitetuose yra dėstomi ir bendri dalykai, 
būtini įgyjant psichologo praktiniam darbui 
svarbių kompetencijų. Kalbu apie Europoje 
priimtus psichologų rengimo standartus, kurių 
mes esame įsipareigoję laikytis. Apskritai 
teisės psichologai, kaip ir kitų specializacijų 
psichologai, turi turėti bendrąsias 
kompetencijas, kurios labai svarbios 
praktiniame darbe. Tai asmenybės įvertinimo 
gebėjimai, psichologinio konsultavimo 
įgūdžiai, profesinės etikos žinios ir pan. 
Ypač daug klausimų teismo procese kyla 
dėl tam tikro asmens (pažintinių gebėjimų, 
motyvacijos, asmenybės savybių) įvertinimo. 
Žvelgiant į pasaulinę praktiką reikėtų pasakyti, 
kad kartais studijų programos būna pritaikytos 
rengti teismo klinikinius psichologus, 
probacijos ar kitokios specializacijos 
psichologus, kurių žinios svarbios teismui. 

Į klausimą apie teisės psichologų rengimo 
kokybę vienareikšmiškai atsakyti sunku. 

Viena vertus, nesibaigianti švietimo reforma, 
universitetų tarpusavio konkurencija iš tiesų 
daro nemažą žalą, nes esame per maža 
šalis, kad galėtume skyrium būti stiprūs 
ir žinomi pasaulyje. Esu buvusi nemažai 
pažangių Vakarų šalių ir galiu tvirtinti, kad 
tose valstybėse profesionalų parengimo 
programoms skiriama daugiau dėmesio. 
Kita vertus, matau, kaip nuoširdžiai dirba 
mano kolegos stengdamiesi naujausias žinias, 
kurias įgyja įvairių tarptautinių konferencijų, 
seminarų ar projektų metu, perduoti 
studentams. Galiu drąsiai sakyti, kad naujausia 
informacija tikrai pasiekia studijuojančius 
asmenis, o ar ji realiai bus taikoma praktikoje, 
priklauso jau ir nuo politinės valios, ir nuo 
teisinės bazės, ir nuo socioekonominių 
aplinkybių.

Kokie veiksniai turi įtakos liudytojo 
parodymų turiniui, išsamumui ir 
patikimumui?
Tų veiksnių yra išties nemažai ir jie labai 
priklauso tiek nuo individualių, tiek ir nuo 
situacinių aplinkybių. Kalbant apie pastarąsias, 
svarbu atsižvelgti, pavyzdžiui, į tai, ar tai 
buvo diena, ar naktis, ar buvo kitų žmonių, ar 
panaudotas ginklas ir pan. Prie individualių 
veiksnių priskirtinos asmeninės savybės, 

Teisės psichologas: 
kaip padėti liudytojui 
prisiminti detales?
Dovilė Murauskienė,
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

Jau seniai pripažįstama, kad psichologija yra viena iš tų mokslo šakų, 
kurios žinių gali prireikti nagrinėjant bylas. Žmogus, jo gebėjimai, 
motyvacija, psichikos būklė yra kiekvieno teisinio ginčo akiratyje, tad 
psichologai, kaip ekspertai ar specialistai, nuolat sulaukia nemažai 
klausimų, o kelerius pastaruosius metus dėl įvairiausių visuomeninių, 
politinių, socialinių ir kitų aplinkybių psichologų dalyvavimo teismo 
procese reikšmė ypač pabrėžiama. Apie tai, kokį vaidmenį teisės 
psichologas šiuo metu atlieka Lietuvos teismuose, kalbamės su Vilniaus 
universiteto Psichologijos instituto docente dr. Ilona Laurinaityte.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

ĮDOMU

6 
 teismo psichologai dirba 

šalies teismuose  
(nuo 2018 m. skaičius didės –  

numatyta 14 pareigybių) 
  

apie 100  
vaikų apklausų per metus  
atlieka teismo psichologas 

43 
 vaiko apklausos kambariuose 

vyksta vaikų apklausos

Teisėjai, siekdami kaip 
įmanoma tiksliau nustatyti 
įvykio aplinkybes, paprastai 
linkę klausti labai smulkių 
detalių, kurių prisiminti 
kartais neįmanoma.  
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liudytojo amžiaus ypatumai, fizinės ir (ar) 
psichikos sveikatos rodikliai ir pan. Galiausiai 
didelę įtaką daro ir tai, ar stebėtas įvykis 
sukėlė stresą ir kaip žmogus į jį sureagavo. 
Stresas gali pagyvinti kai kuriuos prisiminimus, 
tačiau gali atsitikti ir taip, kad žmogus dėl 
streso poveikio nieko neprisimins. Tai labai 
priklauso nuo įvykio charakteristikų, žmogaus 
gebėjimo įveikti stresą, ankstesnės patirties, 
vaistų vartojimo, sveikatos būklės ir kitų 
aplinkybių. 

Teisėjai, siekdami kaip įmanoma tiksliau 
nustatyti įvykio aplinkybes, paprastai linkę 
klausti labai smulkių detalių, kurių prisiminti 
kartais neįmanoma.  Mokymų metu pati 
teisėjams duodu užduotį – paprašau 
papasakoti, ką jie veikė vakar dieną, 
pavyzdžiui, 16 val. 15 min. Tokiu būdu patys 
teisėjai gali įsitikinti, kad atsiminti smulkmenas 
yra be galo sunku. Net ir paklausus, kaip 
atrodo dešimties eurų banknotas, ne visi 
galėtų tiksliai atsakyti. Atrodo, daug kartų jį 
matei, bet labai sunku prisiminti smulkmenas. 
Smulkių detalių atgaminimas yra didelis iššūkis 
ne tik vaikui, bet ir suaugusiam liudytojui, 
o neretai pagal liudytojo atsakymus į daug 
detalių reikalaujančius klausimus sprendžiama 
ir apie jo, kaip liudytojo, patikimumą, nors tai 
ne visais atvejais būtų teisinga. Kita vertus, 
nepamirškime ir apie apklausiančio asmens 
daromą įtaką liudytojo parodymų kokybei.

Kokią įtaką asmens parodymams 
gali turėti apklausėjo raginimas 
prisiminti smulkmenas, kurios bylos 
tyrimui iš tiesų neretai yra svarbios?
Pirmiausia svarbu atsižvelgti į apklausiamo 
asmens polinkį pasiduoti spaudimui. Be 
to, svarbus ir žmogaus įtaigumo laipsnis. 
O jei žmogus dar yra pavargęs, alkanas, 
neišsimiegojęs, tuomet tokios aplinkybės gali 
lemti, kad jis pats to nesuprasdamas pasiduos 
spaudimui ir atsakys į klausimus, į kuriuos 
iš tiesų negali tiksliai ir objektyviai atsakyti. 
Suprantama, apklausiančio asmens statusas, 
bendravimo stilius, turimos išankstinės 
nuostatos tam tikrų įvykių atžvilgiu savo 
ruožtu taip pat stipriai veiks apklausos 
kokybę. Paminėsiu, kad tam tikrais atvejais, 
kai žmogus neprisimena kai kurių aplinkybių, 
tačiau nori bendradarbiauti su apklausėju, jam 
gali padėti kognityvusis interviu. Kognityviojo 
interviu metu siekiama sužadinti kaip įmanoma 
daugiau atminties elementų. Šis apklausos 

būdas gali susidėti iš kelių etapų. Pirmiausia 
liudytojas paskatinamas atsiminti, kokia buvo 
įvykio aplinka – ar buvo šalta, ar karšta, buvo 
diena, naktis ir pan. Vėliau siūloma papasakoti 
viską, ką žmogus prisimena, nesvarbu, ar 
tai mintys, emocijos, matyti vaizdai ir pan. 
Tada pasiūloma papasakoti apie įvykį nuo 
tam tikro laiko atskaitos taško, pavyzdžiui, 
nuo veiksmo vidurio ar pabaigos, atbuline 
tvarka – paprašoma prisiminti įvykius ne iš 
eilės, o atgal. Šitaip pasakojant paprastai 
sužadinama daugiau atminties pėdsakų, 
tai leidžia prisiminti daugiau detalių. Dar 
vienas iš kognityviojo interviu elementų 
yra pasakojimas iš kito asmens pozicijų. 
Pavyzdžiui, jeigu įvykio metu buvo daugiau 
asmenų, prašoma papasakoti, ką galimai matė 
kitas stebėtojas

Šio interviu metu žmogus turi būti skatinamas 
kuo daugiau kalbėti, nes kuo daugiau 
klausimų užduoda suinteresuotoji pusė, 
tuo labiau apklausiamas asmuo laukia tų 
klausimų, laisvo pasakojimo lieka mažiau. 
Tyrimai rodo, kad apklausėjai nepagrįstai 
nuvertina laisvo pasakojimo stadiją ir yra 
linkę gana greitai pertraukti parodymus 
duodantį asmenį, prašydami grįžti prie, jų 
nuomone, esminių aplinkybių. Tačiau to 
daryti nerekomenduotina, nes, kaip rodo 
tyrimų rezultatai, nukenčia pasakojimo 
kokybė. Kokybei turi atsirasti laiko. Kalbant 
apie šio apklausos būdo minusus paminėtina 
tai, kad jis netinka tuo atveju, kai labai 
laki apklausiamojo vaizduotė. Be to, šis 
interviu metodas netinka vaikams, nes dėl 
nepakankamos brandos jiems sudėtinga 
atlikti tam tikras būtinas užduotis (pavyzdžiui, 
papasakoti apie įvykį iš kito asmens pozicijų). 

Kaip liudijimo aplinka daro 
poveikį liudytojo parodymams? Į 
ką siūlytumėte atkreipti dėmesį 
modeliuojant apklausos aplinką? 
Tyrimai jau senokai patvirtino, kad liudijimas 
teisme nukentėjusiajam dažnai sukelia 
antrinę traumą. Būtent dėl šios priežasties 
seksualinės prievartos aukos nelinkusios 
kreiptis į teisėsaugos institucijas, kadangi bijo 
gėdos, pažeminimo, bijo būti nesuprastos ir 
apkaltintos dėl to, ką patyrė. Praktikoje nuolat 
pasitaiko atvejų, kai nukentėjusiojo net keletą 
kartų primygtinai klausiama apie tas pačias 
patirtos prievartos detales nesusimąstant, o ką 
tas nukentėjęs žmogus tuo metu jaučia.  

Mano nuomone, mūsų valstybė dar per mažai 
nuveikė siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius 
pačioje pirminėje stadijoje, kai nukentėjęs 
asmuo kreipiasi pagalbos. Vis dar neretai 
abejojama parodymais, dar nėra iki galo 
apsaugomi smurtą artimoje aplinkoje 
patiriantys asmenys. Šioje vietoje turėtų 
būti labai aiškios taisyklės, kaip reaguojama į 
smurtą, į kokį smurtą mes reaguojame ir pan. 
Auka turi būti apsaugota nuo pat pradžių, o 
ne tik teismo posėdžio metu.

Praktikoje nuolat 
pasitaiko atvejų, kai 
nukentėjusiojo net 
keletą kartų primygtinai 
klausiama apie tas pačias 
patirtos prievartos detales 
nesusimąstant, o ką tas 
nukentėjęs žmogus tuo 
metu jaučia.   

Mūsų valstybė dar 
per mažai nuveikė 
siekdama apsaugoti 
nukentėjusiuosius pačioje 
pirminėje stadijoje, kai 
nukentėjęs asmuo kreipiasi 
pagalbos.

Dr.  I lona Laur inai t y tė
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TE I SI N G U M O  H E RO J US

Teisėja  
N. Piškinaitė: 
„Niekada negalėčiau  
žmogui skirti mirties 
bausmės. Niekada“
Gražina Kovger-Sniečkuvienė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Nijolę Piškinaitę drąsiai galima 
vadinti reformatore. Teisėja išsiskiria ne tik drąsa pasipriešinti 
nusistovėjusiai tvarkai, kad būtų apgintas nuskriaustasis, garsėja 
savo aistra sportui ir nebijo parodyti, jog teisėjas toks pat žmogus, 
bet ir yra nepaprastai savo ir kitų gyvenimą gerbianti asmenybė. Su 
teisėja kalbamės apie teisingumo vykdymo užkulisius, bylos šalims 
nepastebimus teisėją lydinčius jausmus ir tai, ką reiškia tarti žodį, 
nulemiantį kito žmogaus likimą. 
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Kalbant apie bausmes, prieš akis 
nesąmoningai iškyla rūstaus Dievo, 
kuris už blogus darbus baudžia, o 
už gerus – apdovanoja, paveikslas. 
Rodos, Dievo bausmė yra visiškai 
natūralus reiškinys, netgi galima 
sakyti – užsitarnautas. Maža to, 
Dievas viską mato, tad jo bausmė 
yra ir teisinga. O kaip jaustis 
teisėjui, kuris taip pat už blogą 
darbą turi nubausti, tačiau jis – ne 
Dievas, negali matyti TIESOS ir 
visko žinoti. Kas tuomet lieka – 
faktai, įstatymai? O kaip jausmai, 
nuojauta? 
Be jokios abejonės aukščiau yra KAŽKAS, kuris 
valdo ir tvarko – ir tai daro gerai. Manau, jog 
net pirštu parodo į galvą, kad ji sureaguotų, 
smegenys pradėtų dirbti kitaip. Deja, ne visų 
smegenys sureaguoja. Kalbant apie bausmės 
skyrimą, žinoma, faktai, įstatymai yra svarbu, 
tačiau nemažiau svarbu ir vidinis įsitikinimas, 
teisėjo darbo patirtis, erudicija, tam tikras 
išprusimas, tai, ką gauname su genais iš 
protėvių. Skiriant nuosprendį dalyvauja ir 
vidus, nuojauta, intuicija, vadinamasis šeštasis 
pojūtis. Yra buvę atvejų, kad tiesiog jaučiau, 
jog žmogus kaltas, bet savo jausmo juk 
negaliu pagrįsti, reikia remtis įrodymais. O kai 
pastarųjų trūksta, viskas vertinama kaltinamojo 
naudai. Kita vertus, be faktų negalima ne 
tik išteisinti, bet ir nuteisti žmogaus, nebent 
kalbėtume apie Dievo teismą. Taigi skirti 
bausmę nėra paprasta. Tai tarsi didelis katilas, 
į kurį dedami sistemiškas įstatymų aiškinimas, 
įrodymai, pats įvykis, žmogus ir tik visa 
tai sugromuliojus savo viduje galima gauti 
rezultatą. Suklysti labai paprasta, o štai žmogui 
padaryta trauma gali likti visam gyvenimui. 
Todėl į bausmės skyrimą reikėtų žvelgti 
sistemiškai.  

Esate dirbusi tardytoja. Tai 
profesija, reikalaujanti šalto proto, 
gebėjimo pastebėti nepastebimus 
dalykus, meistriškumo vykdant 
apklausą, kurios metu vyksta proto 
kovos. Tardytojas, kaip ir teisėjas, 
nusprendžia žmonių likimus. Koks 
skirtumas sprendžiant žmonių 
likimus būnant tardytoju, o koks – 
teisėju? 
Tikra tiesa – ir teisėjas, ir tardytojas sprendžia 
žmonių likimus. Tardytojo darbas prasideda 
jau nuo įrodymų rinkimo įvykio vietoje. 
Kartais įrodymų pavyksta rasti, kartais – ne. 
Kai byla perduodama teisėjui, jau maždaug 
galima numatyti, kokia bus jos seka. Taigi nuo 
tardytojo viskas prasideda, tačiau jis nėra toks 
atsakingas – bausmės neskiria, nes tai – teismo 
prerogatyva.  

Esu labai dėkinga likimui, kad teko stažuotis 

tuometiniame Leningrade, kuriame tardytojo 
mokslai buvo aukšto lygio. Per kelis praktikos 
mėnesius žinių gavau tiek, kiek nebuvau 
gavusi dirbdama. Ir net turint tokį stiprų žinių 
bagažą kartais apima abejonės. Kai byla gerai 
išgvildenta tyrimo metu, jos nagrinėjimas 
teisme yra aiškus ir sklandus. Tačiau būna 
atvejų, kai visiškai nėra už ko griebtis. Tad 
viskas prasideda nuo tyrimo ir jo kokybės. 

Tiesą pasakius, man ir pačiai yra tekę būti 
nukentėjusiąja. Ir tikrai mačiau, kaip dirba 
mūsų tyrėjai, tegul neįsižeidžia. Gal mano, kaip 
nukentėjusiosios, patirtis yra labiau išimtis, bet 
taip tikrai buvo. Ir tikrai žinau, kaip jaučiasi 
paprastas žmogus, atsidūręs nukentėjusiojo 
vietoje. Visa laimė, kad man, žmogui, 
išmanančiam šiuos dalykus, yra paprasčiau, 
o ką daryti žmonėms, kurie nieko bendro su 
teise neturi? 

Šiuo metu Jūs nagrinėjate civilines 
bylas, tačiau prieš kurį laiką 
dirbote su baudžiamosiomis. Kodėl 
pastarųjų nusprendėte atsisakyti? 
Papasakokite apie bylą, pakeitusią 
Jūsų profesinį kelią.
Tiesą pasakius, tai ne vienos bylos reikalas, 
o viso mano KELIO rezultatas. Penkiolika 
metų dirbau ikiteisminių tyrimų srityje, 
šešerius – apylinkės teisme, kuriame civilinės 
ir baudžiamosios bylos nebuvo išskaidytos į 
atskiras. Ir nors civilinė ir baudžiamoji teisė 
buvo kartu, visgi vienas dalykas skyrėsi. 
Atliekant baudžiamųjų bylų tyrimą, byla 
gaunama sutvarkyta kito tyrėjo ir pradedama 
nagrinėti. Esu pripratusi dirbti taip, kad 
byloje nebūtų likusių vadinamųjų baltų siūlų – 
pareigingai, kruopščiai. Taip jau buvau  
mokyta – kiekvieną byloje esantį įrodymą 
nušlifuoti, o bylą perduoti tiesiog blizgančią. 
Ir kai po to tekdavo matyti bylas, kurias tiesiog 
norėjosi perdaryti... Man buvo per sunku. 
Toks nevykusiai parengtų bylų nagrinėjimas 
mane tiesiog „pribaigdavo“. Tad taurė 
persipildė. 

Be to, norėjau praplėsti savo, kaip teisininkės, 
kvalifikaciją, neapsiriboti viena siaura sritimi. 
Civilinė teisė man patiko, šias bylas sekėsi 
nagrinėti. Matyt, viskas vyko savo laiku 
ir savo vietoje. Tuo metu pradėjo kurtis 
administraciniai teismai, į vieną iš jų mane 
pakvietė dirbti. Darbas Aukštesniajame 
administraciniame teisme buvo nauja, dar 
gilesnė sritis, dar viena patirtis. Ir nors 
malonu, kai esi įvertinamas ir tau skiriamos 
vadovaujančios pareigos, kurias sąžiningai 
eini, vis dėlto man neskirta vadovauti. Esu 
juodadarbis. Man patinka tirti, ieškoti,  
vertinti – tai darydama jaučiuosi kaip žuvis 
vandenyje, tai mano sritis. Be to, man patinka 
būti su žmonėmis. 

Su baudžiamosiomis bylomis buvo sunku 
dirbti. Vienas dalykas, kai vertinami įrodymai, 
kokie jie yra, kuriuos iš jų priimame, kuriuos 
atmetame. Tai kūrybinis darbas. Bet prieinama 

ir prie dalies, kai reikia vertinti asmenybę, 
nusikaltimo sunkumą, visas kitas aplinkybes, 
jų pasekmes ir skaičiuoti, kokio dydžio turėtų 
būti laisvės atėmimas... Prasideda sunkus 
darbas – įvertinimas, ar tikrai reikia, ar tikrai 
gerai pasverta, ar tikrai viskas gerai padaryta. 
Įtampa labai didelė.  

Ar yra tekę sulaukti nepritarimo 
šūksnių iš salės skelbiant 
nuosprendį? 
Nenoriu girtis, bet dar nė karto nėra tekę 
sulaukti auditorijos nepritarimo dėl paskelbto 
nuosprendžio, tačiau aplodismentų už teisingą 
priimtą nuosprendį būta. Yra buvęs atvejis, 
kai sulaukiau prokuroro nepasitenkinimo 
dėl priimto nuosprendžio. Byla buvo išties 
sudėtinga, padarytas sunkus nusikaltimas. 
Tiesą pasakius, man ir šiandien įdomu, 
kaip ta mergaitė gyvena. Mane nustebino 
prokuroro pasiūlyta bausmė, kuri man atrodė 
visai nesuderinama su padaryto nusikaltimo 
sunkumu. Nusprendžiau vadovautis įstatymu, 

Biografija

Gimė 1953 m. Vilniuje

1978 m. baigė Vilniaus universitetą, 
įgijo teisininko kvalifikaciją

1978–1993 m. dirbo tardytoja, 
vyr. tardytoja, tardymo poskyrio 
viršininke Tardymo poskyryje 
prie Ukmergės rajono policijos 
komisariato

1993–1999 m. dirbo teisėja Vilniaus 
miesto 1 apylinkės teisme 

1999–2001 m. dirbo teisėja 
Aukštesniajame administraciniame 
teisme, nuo 2000 m. rugpjūčio mėn. 
laikinai ėjo  šio teismo pirmininko 
pareigas 

2001–01–2007–07 dirbo 
teisėja Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme

Nuo 2007 m. iki šiol dirba Lietuvos 
apeliacinio teismo teisėja

Teisėjas yra 
savarankiškas, jo negali 
varžyti jokie pasiūlymai –  
nei prokurorų, nei 
advokatų. Tik įstatymai, 
įrodymai ir vidinis 
įsitikinimas.  

Nijolė Piškinaitė
Lietuvos apeliacinio teismo teisėja 
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kad teisėjas yra nepriklausomas, ir padidinau 
bausmę. Aišku, prokuroras buvo labai 
nustebęs ir nepatenkintas. Tačiau teisėjas yra 
savarankiškas, jo negali varžyti jokie  
pasiūlymai – nei prokurorų, nei advokatų. Tik 
įstatymai, įrodymai ir vidinis įsitikinimas.  

Laisvės atėmimas ar kitokios rūšies 
bausmės – visos jos neišvengiamai 
suteikia tiek fizinį, tiek dvasinį 
skausmą. Bet ar tik baudžiamajam? 
O gal teisėjai moka atsiriboti? 
Tikrai ne tik baudžiamajam. Visokių bylų  
būta – ir paprastesnių, ir jautresnių. Man 
didžiausia laimė, kai pavyksta sutaikyti šalis 
ir jos sudaro taikos sutartį. Būnu nepaprastai 
laiminga, kai visi išeina patenkinti. Visada 
pirmiausia bandau šalis taikyti. Ir net tuomet, 
kai atrodo, kad šalių sutaikyti nepavyks, 
staiga įvyksta prašviesėjimas. Tai labai gražu. 
Džiaugiuosi, kad taikos sutarčių pastaruoju 
metu daugėja, kad yra ir mediacija, kuriai 
perduodama nemažai bylų. Kol kas jos visos 
sėkmingos. 

Kalbant apie baudžiamąsias bylas reikia 
pasakyti, kad įvairiai būna. Kartais išnagrinėjus 
bylą lieka abejonių, ar iš tikrųjų viskas gerai. 
Būna ir gaila žmogaus, nes akivaizdžiai matyti 
situacija, į kurią jam teko papulti. O kartais 
matyti, jog tai užkietėjęs nusikaltėlis. Tokios 
bylos dažniausiai būna eilinės, nepaliekančios 

didelio pėdsako, nes asmuo jau kelis kartus 
teistas. Kartais ir nukentėjusiajam jaučiama 
nelabai didelė simpatija, bet to gi negali 
įrašyti į nuosprendį. 

Atsakingas teisėjas, suvokiantis, kad sprendžia 
žmogaus likimą, o tai nėra šiaip sau koks eilinis 
dalykas, turi mokėti atsiriboti, pamiršti. Man 
patinka gamtos pusiausvyra, kuri turėtų būti 
ir žmoguje. Todėl ir esu prieš medžioklę, kuri 
griauna natūralų gamtos balansą. Tikiu, kad 
būtent gamta turi viską reguliuoti miške. Ir 
niekas man neįkals į galvą, kad medžioklė gali 
būti naudinga. Žudyti niekam nėra naudinga. 
Medžioklė veikiau yra prabangos dalykas ir 
tam tikrų asmenų susibūrimo vieta visokiems 
reikalams tvarkyti. Tegul neįsižeidžia. 
Paskaitykime Dievo įsakymą, kuriame  
parašyta – nežudyk. Ir nėra parašyta, kad 
nežudyti tik žmogaus. Tad kokią turime teisę 
žudyti?  

Pasak I. Kanto, geriau nubausti 
nusikaltėlį nei pasigailėti, mat būti 
gailestingam nėra teisinga. Tai 
reikštų, kad darbas dėl teisingumo 
negali būti gailestingas? O gal 
filosofas klydo? 
Ne visai sutikčiau su Kantu. Turi būti ir 
gailesčio, ir bausmės. Pasigailėti, tai... Vis 
dėlto turi būti įvertinta asmenybė, pasekmė 
ir nuspręsta, kokią bausmę skirti – didesnę 
ar mažesnę. Viskas turi būti sujungta kartu. 
Žinoma, kartais būna gaila žmogaus, bet nieko 
negali padaryti, nes jis turi atsakyti už tai, ką 
padarė tam, kad kitą kartą to nedarytų. Tiesa, 
teko girdėti, kad gailestis yra blogas patarėjas, 
be to, gailintis galima ir suklysti. Kad ir kokia 
negailestinga būtų tiesa, ji turi būti pasakyta. 
Tačiau saikingas gailestis reikalingas. Jeigu 
negailėsi, tai visai ciniku tapsi. Žmogus yra 
sudėtingas įvairių jausmų raizginys, bet visko 
turi būti su saiku.   

Kaip Jūs vertinate bausmę – kaip 
įbauginimą, kad asmuo daugiau 
nedarytų nusikaltimų, kaip atpildą 
ar kaip atimtą galimybę daryti 
naujus nusikaltimus?
Gal šiek tiek atimta galimybė, gal šiek tiek 
atpildas, galimybė tam tikrą laiką pamąstyti, 
kas buvo padaryta. Bet kuriuo atveju, ar tai 

Kad ir kokia negailestinga 
būtų tiesa, ji turi būti 
pasakyta. Tačiau saikingas 
gailestis reikalingas. 
Jeigu negailėsi, tai visai 
ciniku tapsi. Žmogus yra 
sudėtingas įvairių jausmų 
raizginys, bet visko turi būti 
su saiku.   
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būtų nusikaltimas, ar nusižengimas, atpildas 
turi būti. Aišku, kaip sakoma, neteisk ir 
nebūsi teisiamas, bet valstybė kol kas neturi 
kitų svertų, kaip elgtis su tais, kurie nenori 
dorai gyventi. Tai ką dabar daryti? Tiesa, 
NIEKADA negalėčiau skirti mirties bausmės. 
Niekada! Mirtis – tai ne bausmė, tai asmens 
pervedimas į kitą būvį. Ir man tokios teisės 
niekas nesuteikė. Jei žudikas tikrai nužudė, aš 
jam turiu sudaryti sąlygas atgailauti, tam tikrą 
laiką pamąstyti, tegul ir iki gyvos galvos. Bet tą 
galimybę viską apgalvoti aš turiu jam suteikti. 
O dėl mirties bausmės – kas gi gali garantuoti, 
kad nesuklysiu? Aš šios klaidos nebegalėsiu 
atitaisyti. Juk bėgant laikui gali paaiškėti ir 
naujų aplinkybių. O tokių atvejų yra buvę. 
Tarybiniais laikais būdavo, kad nuteisdavo 
ne tuos ir net bausmę įvykdydavo... Čia yra 
rizika. Kad ir kas ką sakytų, aš prieš žudymus. 
Niekada nepakelsiu rankos nei prieš gyvūną, 
nei prieš žmogų, nei pieštuku parašysiu – 
sušaudyti ar dar kažką... Mano vidus tam 
priešinasi. Juk mirties bausmės vykdymas 
prasideda jau pasakant ar parašant – nužudyti. 
Aš dėkoju Dievui, kad man nepavyko, kai buvo 
kvietimai eiti dirbti į apylinkės, apygardos 
teismą, į baudžiamųjų bylų skyrių, nes tuomet 
dar galiojo mirties bausmė. Matyt, Dievas 

mane norėjo apsaugoti, ir atsidūriau savo laiku 
ir savo vietoje ten, kur ir turėjau būti.  

Lietuva Europoje pirmauja pagal 
įkalintų asmenų skaičių, tačiau mūsų 
visuomenė vis tiek trokšta kraujo –  
dažnai kritikuoja teismų skirtas 
bausmes, švelnesnes nei įkalinimas. 
Kaip manote, kodėl taip yra? Ar tai 
mūsų tautos bruožas? Kaip Jums, 
teisėjai, atrodo, ar žmogus apskritai 
gali pasitaisyti, kai atsiduria už 
grotų?
Žmonės iki šiol teismus sieja su baudžiamąja 
teise, su nuteisimu – kuo daugiau duosi, 
kuo ilgiau už grotų nukiši, tuo geriau. Ir 
tai nėra šių dienų reiškinys. Noras keršyti 
kartu su principu akis už akį, dantis už dantį 
gyvuoja nuo senų laikų.  Mūsų visuomenė 
neįsivaizduoja kitos bausmės, kaip tik laisvės 
atėmimas. Ir tikrai galiu drąsiai sakyti, kad 
tokių yra dauguma. Daug bendrauju su 
kaimynais, giminėmis, aiškinu, o jie vis tiek 
neįsivaizduoja, kaip galima nubausti žmogų 
nepasodinant jo į kalėjimą. Ne už grotų, 
vadinasi, ne bausmė. Net piniginė bauda yra 
ne bauda – tik lygtinis nuteisimas. Turi sėdėti, 
ir taškas. Vis dėlto nereikia pamiršti, kad tą 
sėdintįjį reikia išlaikyti, jam prižiūrėti reikalingi 

žmonės, be to, jį reikia maitinti, mokyti, 
suteikti įvairias teises, stebėti, kad jos nebūtų 
pažeistos.  

Vieni kaliniai pasitaiso, kiti ne. Kai kuriems 
nusikaltimų darymas yra virtęs gyvenimo 
būdu, o gyvenimo būdui pakeisti reikia 
ir pastangų. Daug reikšmės turi ir šeima, 
kokioje vaikas auga, aplinka, kurioje atsiduria. 
Atsitiktinis susibičiuliavimas paauglystėje ne 
su tais žmonėmis gali turėti liūdnų pasekmių. 
Svarbu tokią pamoką išmokti ir toliau gyventi 
gerą, dorą gyvenimą. 

Kas Jums yra teisingumas? 
Pasakyti trumpai negalėčiau. Kiekvienas 
teisingumą vertina per savo prizmę. Kai 
teisėjas priima sprendimą, jam teisingumas 
atrodo vienaip, tas, kuris bylą pralaimėjo, 
tikėtina, mano, kad teisingumas neįvyko. 
Vienos taisyklės nėra. Galbūt ir būtų galima 
tokią taisyklę parašyti formaliai popieriuje, 
bet ar tikrai ji tokia bus ir tikrovėje? Žvelgiant 
į teisingumą formaliai, teisingumas – tai 
bylos nagrinėjimas teisingai, pagal įstatymą, 
objektyviai ir visapusiškai įvertinant visus 
įrodymus, teisingas ir tinkamas įstatymo 
pritaikymas ir jo aiškinimas. Kai kuriems 
apskritai gali atrodyti, kad jokio teisingumo 
nėra. Visada buvau už kompromisą, nuolaidas, 
gražų bendravimą ir už tai, kad žmonės kuo 
mažiau lakstytų po teismus, daugiau ieškotų 
jėgų susipykę susėsti ir gražiai aptarti bei 
išspręsti savo problemas. Pamynus lietuviams 
būdingą pasipūtimą būtų galima rasti 
susitarimų ir sprendimų, pradėti kurti ką nors 
drauge – tik tada suvoki, kad teisingumas turi 
prasmę.   

Pamynus lietuviams 
būdingą pasipūtimą būtų 
galima rasti susitarimų ir 
sprendimų, pradėti kurti 
ką nors drauge – tik tada 
suvoki, kad teisingumas turi 
prasmę. 
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Žmonės iki šiol teismus 
sieja su baudžiamąja teise, 
su nuteisimu – kuo daugiau 
duosi, kuo ilgiau už grotų 
nukiši, tuo geriau. Ir tai 
nėra šių dienų reiškinys. 
Noras keršyti kartu su 
principu akis už akį, dantis 
už dantį gyvuoja nuo senų 
laikų.  
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DARBAS, KURĮ DIRBDAMA 
ATRADO SAVE
Kaip teigia teismo vertėjos, jų profesinio 
kelio pradžia tikrai nežadėjo vietos teismų 
sistemoje – viską lėmė laimingi atsitiktinumai. 
„Dvejus metus iš eilės nepavyko įstoti į teisės 
studijas, tad pradėjau studijuoti rusų kalbą 
ir literatūrą. Baigusi studijas pradėjau dirbti 
vaikų namuose, o po šešerių metų supratau, 
kad noriu keisti darbą, todėl toliau kryptingai 
ieškojau darbo teisme. Sužinojau, kad Vilniaus 
miesto 3-iajame teisme reikia teismo posėdžių 
sekretorės, įsidarbinau. Po trejų metų perėjau 
dirbti į Vilniaus apygardos teismą, kur taip 
pat dirbau teismo posėdžių sekretore. 
Tuometis teismo pirmininkas Albinas Sirvydis 
paragino savo jėgas išbandyti einant teismo 
vertėjos pareigas ir nuo tada jau 23 metus 
dirbu teismo vertėja“, – pasakoja Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme jau daugiau nei 
dešimtmetį vertėja dirbanti L. Kireilytė. 

O. Vostrenkovos profesinis kelias į teismus 
buvo kupinas atsitiktinumų. „Pagal išsilavinimą 
esu rusų kalbos mokytoja, baigusi universitetą 
dirbau mokykloje. Praėjus metams supratau, 
kad darbas mokykloje nėra mano pašaukimas, 
todėl turėjau apsispręsti, ar dirbti mokykloje, 
ar save išbandyti kitoje srityje. Tuo pat metu 
Vilniaus apygardos teismas ieškojo vertėjos, 
tad nuo 1999 m. dirbu vertėja šiame teisme. 
Kai tapau vertėja, supratau, kad tai ir yra 
mano darbas, kurio visą laiką ieškojau“, – 
pasakoja didžiausio vertimų skyriaus Lietuvos 
teismuose vadovė, kurios komandą sudaro  
8 vertėjai. 

VERTIMŲ SKAIČIUS NUOLAT 
AUGA
Anot vertėjų, pagrindinė jų funkcija yra 
užtikrinti, kad žmonės suprastų, kas vyksta 
teismo proceso metu. „Verčiame raštu, žodžiu, 
einame į teismo posėdžius. Posėdžių metu 
sėdime šalia teisiamųjų, liudytojų ir prie kitų 
asmenų, kurie nesupranta lietuviškai. Visi 
posėdžiai vyksta valstybine lietuvių kalba, jei 
žmonės nesupranta, mes turime išversti“, – 
sako O. Vostrenkova. 

„Pasitaiko situacijų, kai asmuo supranta, kas 
vyksta teismo proceso metu, tačiau jam 
neaiškūs terminai, kuriuos vartoja teisėjas, 
pavyzdžiui, kas yra nušalinimo teisė. Tuomet 
tenka sėdėti šalia asmens ir visus terminus 
paaiškinti kuo paprasčiau“, – savo kasdienio 
darbo patirtį atskleidžia L. Kireilytė. Teismo 
vertėjos džiaugiasi, kad teismo proceso 
metu dalyviai dažniausiai būna geranoriški ir 
padeda, jei kažkas būna neaišku, pavyzdžiui, 
jei pasitaiko kokia sudėtinga byla, kurioje 
yra daug specifinių teisės terminų, jos visada 
sulaukia teisininkų pagalbos ir supratingumo. 

L. Kireilytė pasakoja, kad vertėjoms tenka 
išversti ir interesantų į teismą atsiųstus raštus, 
įvairius prašymus. Per ilgą darbo laiką vertėjos 
pastebėjo vieną interesantų gudrybę: asmuo 
paštu atsiunčia raštą rusų kalba, teismas 
išverčia tą dokumentą į lietuvių kalbą, tada tas 
pats asmuo, atvykęs į teismą, dar kartą prašo 
gauti vertimą lietuvių kalba. „ Jie naudojasi šia 
galimybe žinodami, kad vertimo paslaugos 
vertimų biure kainuoja brangiai. Pasitaiko 
atvejų, kai interesantai pradeda ginčyti tą 
pirmąjį teismo padarytą vertimo variantą“, – 
pasakoja L. Kireilytė. 

Pašnekovė atvira sakydama, kad jai nebuvo 
lengva pradėti dirbti su baudžiamosiomis 
bylomis perėjus į Lietuvos Aukščiausiąjį 
Teismą, nes iki tol 13 metų ji dirbo su 
civilinėmis bylomis. „Darbo pobūdžio 
pakeitimas iš civilinių bylų į baudžiamąsias 
buvo tikrai sudėtingas. Vertimo požiūriu 
civilinės bylos galbūt netgi sunkesnės, bet 
jų privalumas tas, kad verčiant kartu įgyjama 
teisinių žinių, kurios praverčia kasdieniame 
gyvenime. Baudžiamosios bylos taip pat 
nėra lengvos, ypač kai vyrauja labai speciali 
terminija – bankininkystė, finansai. Todėl 

Teismo vertėjai – 
tarpininkai tarp teisės 
ir „žmonių“ kalbos
Dovilė Bružaitė,  
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

Babelio bokšto legenda pasakoja, kaip bendra žmonių kalba buvo 
sumaišyta ir virto pasaulio kalbų įvairove. Turbūt sutiksime, kad 
kartais būna nelengva susikalbėti ne tik skirtinga, bet ir sava kalba, 
ką jau kalbėti, kai tenka bendrauti aktualia, tačiau nei aiškia, nei 
pažįstama tema. Teisme tokiu atveju į pagalbą atskuba vertėjai, kurie 
teisėjų, advokatų, prokurorų kalbas stengiasi suprantamai paaiškinti 
proceso dalyviams, ir atvirkščiai. Apie šio darbo ypatumus kalbamės 
su ilgametėmis teismų vertėjomis – Vilniaus apygardos teismo Vertimų 
skyriaus vedėja Olga Vostrenkova ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
vertėja Loreta Kireilyte. 
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L. Kireilytė: Kasmet 
puslapių skaičius didėja, 
ir dabar vidutiniškai tenka 
išversti 13–20 lapų, o 
sudėtingų rezonansinių 
bylų atveju – net ir 100 lapų 
dokumentus.

O. Vostrenkova: Žmonės 
jaučia, kad vertėjas ateina 
būtent jiems padėti, 
pagelbėti, ir jie elgiasi 
nuolankiai ir  
geranoriškai.
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turime gerai išmanyti ir suprasti daug sričių, 
kad žinotume ir suprastume, apie ką turime 
kalbėti“, – teigia L. Kireilytė.

Vertėjos atskleidė, kad daugiau nei 5 lapus 
per darbo dieną išversti sudėtinga, ir tai 
tik tuo atveju, jei nereikia dalyvauti teismo 
posėdžiuose. L. Kireilytė pastebi, kad jos 
darbo teisme pradžioje nutartys būdavo 
surašytos vidutiniškai į 5 lapus, tačiau kasmet 
puslapių skaičius didėja, ir dabar vidutiniškai 
tenka išversti 13–20 lapų, o sudėtingų 
rezonansinių bylų atveju – net ir 100 lapų 
dokumentus. O. Vostrenkova pažymi, kad dėl 
Vilniaus miesto, kuriame gyvena daug rusų, 
lenkų kalbomis kalbančių asmenų, specifikos 
darbo krūvis yra išties nemažas. 

ĮTEMPTA PSICHOLOGINĖ APLINKA
Pasak pašnekovių, darbas yra psichologiškai 
labai įtemptas. Versdamos teisme jos patiria 
didžiulę atsakomybę, nes verčia teisėjo 
lūpomis, turi tiksliai perduoti tai, kas sakoma. 
Tos pačios taisyklės galioja ir verčiant raštu, 
nes rašoma teismo, o ne vertėjo vardu. 
„Vertėjas yra tas žmogus, kuris sėdi arčiausiai 
proceso dalyvio, posėdyje veikiamas streso 
nepriklausomai nuo to, ar tai civilinė ar 
baudžiamoji byla. Kiekviena pusė į teismą 
atvyksta su savo didžiausiomis problemomis. 
Visgi paprastai žmonės linkę vertėjus laikyti 
ta jungtimi, kuri paaiškina viską paprastai ir 
jiems suprantama kalba, todėl net ir teismo 
posėdžio metu tvyrant įtampai vertėjas turi 
išlikti neutralus, padėti, paaiškinti. Žmonės 
jaučia, kad vertėjas ateina būtent jiems 
padėti, pagelbėti, ir jie elgiasi nuolankiai ir 
geranoriškai“, – pasakoja O. Vostrenkova. 

IŠŠŪKIS – VAIZDINGI POSAKIAI IR 
TEISĖS IŠMANYMAS 
Pokalbio pašnekovių paklausus, kokie 
didžiausi iššūkiai jų darbe, vertėjos atskleidė, 
kad iššūkiai jas lydi nuolat, nes niekada 
nežino, kokia byla jų laukia rytoj ir apie 
ką ten bus kalbama. L. Kireilytė atskleidė, 
kad dėl kasacinio teismo specifikos tenka 
mažiau versti žodžiu, o tai, pasak vertėjos, 
kaip profesionalui gana sudėtinga. „Gyvas 
vertėjas yra tol, kol jis verčia žodžiu“, – mano 
L. Kireilytė.

Kalbėdamos apie teisinės kalbos specifiką, 
vertėjos pažymi, kad vis dažniau remiamasi 
tarptautine ir Europos Sąjungos teisės 
praktika. „Negalime ateiti į teismo posėdį ir 
versti neturėdamos nors bendro suvokimo 
apie teisinę sistemą ir pačią teisę. Teisinės 
žinios yra būtinos, antraip nieko nepavyks 
išversti“, – mintimis dalijasi O. Vostrenkova. 

Taip pat, pasak vertėjų, iššūkiu tampa 
vaizdingi posakiai, patarlės, frazeologizmai, 
kurie nėra sunorminti lietuvių kalboje, 
pavyzdžiui, kai asmuo kalbėdamas vartoja 
labai negražius frazeologizmus, o vertėjoms 
tenka viską išversti teisėjui.

PO SUNKIOS DIENOS – 
ATPALAIDUOJANTI VEIKLA 
O. Vostrenkova po sunkios darbo dienos 
mėgsta vakarą praleisti teatro ar koncerto 
aplinkoje. Vertėja domisi renginiais, kurie 
vyksta mieste, ir stengiasi įdomiausiųjų 
nepraleisti. Žinoma, kaip teigia pašnekovė, 
pasitaiko ir tokių dienų, kai po darbo grįžus į 
namus nebesinori ištarti nė žodžio, nes jaučia 
atidavusi daug energijos darbo aplinkoje 
bendraudama su proceso dalyviais. 

L. Kireilytė tikina, kad, norint atsiriboti po 
psichologiškai sunkios dienos, reikia užsiimti 

visiškai priešinga veikla. „Pavyzdžiui, aš 
ramybę randu savanoriaudama gyvūnų globos 
namuose bei vaikų globos namuose. Kai 
nuvykstu į vaikų globos namus, kartu su vaikais 
išeiname pasivaikščioti, bendraujame visai 
kitomis temomis, nei jos vyrauja darbo metu. 
Tai man padeda atsipalaiduoti ir suteikia 
begalinį džiaugsmą, nes galiu padėti kitiems“, 
– įspūdžiais dalijasi L. Kireilytė. 

Didžiausias paskatinimas dirbti, pasak 
pašnekovių – padėka. „Frazė „ačiū, mes 
dabar viską aiškiai supratome“ yra didžiausias 
paskatinimas darbe“, – pokalbį užbaigia 
vertėja O. Vostrenkova. 

O. Vostrenkova: „Teisinės 
žinios yra būtinos, antraip 
nieko nepavyks išversti.

ĮDOMU

• Teismuose šiuo metu dirba 78 
vertėjai

• Teismų vertėjai verčia iš / į anglų, 
rusų, lenkų kalbas

• Rezonansinių bylų atveju 
vertėjoms tenka versti 100 lapų 
dokumentus

• Vilniaus apygardos teisme dirba 
didžiausia vertėjų komanda 
šalyje – 8 žmonės

• Teismuose neretai prireikia 
olandų, turkų, italų kalbų vertėjų, 
kurie yra samdomi iš šalies
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Aprašant M. Romerį ir jo gyvenimo kelią, 
vertybines nuostatas bei indėlį į Lietuvos 
teisinės sistemos raidą prisiminta šio žmogaus 
kaip teisėjo istorinė perspektyva Lietuvoje. 
Sulaukęs 40-ies metų ir sugrįžęs iš lenkų 
okupuoto Vilniaus į Kauną, M. Romeris, jau 
turėdamas teisėjo darbo patirties (dar XX a. 
antrąjį dešimtmetį M. Romeris laikinai dirbo 
taikos teisėju Lomžos (Lenkija) apskrityje), 
teisingumo ministro 1920 m. lapkričio 20 d. 
įsakymu buvo paskirtas Kauno apygardos 
teismo teisėju. Pelnęs Lietuvos teisininkų 
pasitikėjimą ir simpatijas M. Romeris 
einančio Respublikos Prezidento pareigas 
A. Stulginskio 1921 m. birželio 15 d. aktu 
buvo paskirtas tuometinės Lietuvos teismų 
sistemos aukščiausiosios grandies – Lietuvos 
Vyriausiojo Tribunolo, kur dirbo nuo  
1921 m. iki 1928 m., nariu teisėju. Kaip 
teisėjas, dar 1932 m. atstovavo Lietuvos 
valstybei teisiniuose ginčuose su Vokietija 
Hagos tribunole svarstant Klaipėdos bylą.

Teisėjas M. Romeris iš tiesų pasižymėjo 
unikaliu samprotavimu, kritiniu mąstymu ir 
išskirtinai teisėjo ir teismo vardą tausojančiu 
požiūriu, tai daugiausia aprašoma šio žmogaus 
dienoraščiuose. Analizuojant chronologinius 
šio asmens gyvenimo užrašus stebimos  
M. Romerio susiformavusios nuostatos dėl to, 
kas yra teismas ir kokia jo paskirtis, taip pat 
šio asmens vertybinės nuostatos dėl teisėjo 
procesinės veiklos principų. 

Antai M. Romeris, dienoraščiuose 
aprašydamas teismams keliamus teisės 
į teisingą, nepriklausomą ir nešališką 
teismą, kaip šios siekiamybės suprantamos 
šiandien, uždavinius, akcentavo, kad „<...> 
vertinu nepriklausomybę ir savarankiškumą 
darbe, kuris Taikos teisme yra svarbiausias“, 
„Kiekviena teismo byla man yra gyva ir 
pažįstama individualybė; žaidžiu su jomis 
ir jeigu man tektų palikti mano teismą 
Kolne – gailėčiausi kiekvienos bylos; rodosi 
net, kad pavydėčiau, jeigu kas nors kitas 
turėtų teisėjauti mano bylose. <...> teisingo 
kompromiso nustatymas yra <...> bylų 
pagrindas ir neretai sunki užduotis teismui.“ 
Kartu identifikuodamas teismų reikšmę 
visuomeniniame gyvenime rašė, kad „<...> 
teismas atspindi visuomenės santykius, per jį 
galima pažinti reiškinius, matyti juose įvairių 
įtakų padarinius, visuomeninės ekonominės 
grandies vientisumą ir genetiką.“ Ypač 
iškalbingas M. Romerio vertinimas to, kaip 
konkrečių bylų nagrinėjimas formuoja asmens 
kaip teisėjo asmenybę: „Šiandien buvo labai 
mielas ir įdomus posėdis. Svarstytos kelios 
įdomios, nekasdieniškos bylos, reikalaujančios 
daug darbo, tačiau suteikiančios teisėjo protui 
ir juslei dėkingą veikimo lauką.“ Taigi vertinant 
šių fragmentinių gyvenimo užrašų visumą 
akivaizdu, kad M. Romeris teismą vertino 

kaip neteisę konstatuojančią ir drausminančią 
instituciją. Tai, kad M. Romeris išties mylėjo 
savo profesiją, ją gerbė ir aukštino, aprašoma 
ir kitų žmonių prisiminimuose. Jis „<...> labai 
mėgo, didžiuodamasis, pabrėžtinai oriai, 
skardžiu balsu posėdžiuose garsindavo 
teismo veiksmus ir <...> iškilmingai, tiesiog 
artistiškai skelbdavo Vyriausiojo Tribunolo 
sprendimus, kurie atrodydavo padaryti ne 
žmonių, o paties skelbiančio įstatymo – Judex 
est lex loquens!“ Šiuos vertinimus patvirtina 
ir kituose šaltiniuose pateikiami teiginiai, jog 
„M. Römerio parengti aiškūs, teisiškai tvirtai 
argumentuoti Vyriausiojo Tribunolo nutarimai 
buvo įtikinami ir dėl to neabejotinai keliantys 
pagarbą jo atstovaujamai teismo institucijai“.

Kiti dienoraščio puslapiai kuo puikiausiai 
iliustruoja M. Romerio kaip teisėjo nuostatas 
dėl procesinės teisinės veiklos nagrinėjant 
įvairiausias bylas. Dienoraščių autorius, 
prisimindamas konkrečių nagrinėtų bylų 
faktines aplinkybes, kuo puikiausiai jas 

perteikia per baudžiamojo proceso principų 
turinį. M. Romeris, akcentuodamas proceso 
greitumo svarbą, rašė: „<...> savo teisėjiško 
darbo devizu pasirinkau teiginį, kad, jeigu 
tik įmanoma, niekada rytdienai nepasilikti 
darbo, o atlikti viską, ką reikia šiandien. Ir kol 
kas šis devizas pasitvirtina ne tik man, bet 
ir teismui, kuris šios nuostatos dėka dirba 
gerai ir pakankamai greitai.“ Aprašydamas 
kitų bylų įspūdžius M. Romeris išryškino 
teisėjo nešališkumo imperatyvą: „Kai dėl 
mano santykių su ieškovais ir atsakovais, 
aš ne tik kad nepalaikau specialiai kurių 
nors iš jų, geriau ginkluotų, bet priešingai 
– stengiuosi remti silpnesnę pusę ir kuo 
didesnė techninė persvara vienos iš jų, tuo 
didesnius reikalavimus keliu stipresniems, 
turintiems advokatą. Tačiau iš tiesų dažniau 
turi laimėti ta šalis, kuri yra geriau ginkluota, 
ir tam sutrukdyti negaliu, tuo labiau kad 
neįmanoma kurios nors šalies skriausti 
vien dėl to, kad ji turi advokatą. Pagaliau 
teisėjo vaidmuo teismo procese, paremtam 
kontrdiktatoriškuoju pagrindu, yra tas, kad 
teisėjas ypač civilinėse bylose tik pasveria, 
bet neveikia ir negali pats pavirsti advokatu.“ 
Dar daugiau – M. Romeris savo užrašuose, 
matyt, veikiančiuose kaip savotiška teisėjo 
saviterapija, atskleidžia prieštaringus jausmus 
dirbant teisėjo darbą: „Paliepiau areštuoti 
vieną ūkininką už arklio vagystę. <...> šioje 
byloje apklausiau liudininkus ir, remdamasis 
įtarimais, pateikiau šiam ūkininkui kaltinimus. 
Senas jis žmogus; pėdsakai veda į jį, bet nėra 
tikri; nebijojau, kad jis slapstysis, bet maniau, 
kad reikia laikinai užkirsti kelią užtušuoti kai 

Mykolas Romeris ir jo 
požiūris į teismą kaip 
„motinos į vaiką“ 
Advokatas, Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Raimundas Jurka

1918 m. birželio 20 d. savo gyvenimo dienoraštyje Mykolas Romeris 
(1880 m. gegužės 17 d. – 1945 m. vasario 22 d.) – iškili asmenybė, 
visuomenės veikėjas, žinomas pedagogas ir profesorius, o kartu ir ilgus 
metus teisėju įvairiausio lygmens teismuose dirbęs žmogus – rašė: 
„Mano požiūris į Teismą pasižymi šeimininko požiūriu į savo firmą arba 
motinos į vaiką“, „<...> gaila man <...> mano teismo, kuriam suteikiau 
tvarkos ir preciziškumo, kurį myliu kaip savo vaiką“. Veikiausiai ne veltui 
ir tikslingai šie prasmės nestokojantys Mykolo Romerio (tikrasis vardas – 
Michael Pius Paschalis von Römer) aforizmai vainikuoja šios apybraižos 
pavadinimą, nukreipiantį skaitytoją į XX a. pirmosios pusės tarpukario 
Lietuvos vienos iš istorinių asmenybių gyvenimą, kurio svarbi dalis buvo 
teisingumo vykdymas, t. y. ne tik teisėjo darbas, bet ir šio požiūris į 
teismą ir jo misiją.

LI E T U VO S  TE I S M Ų  ŠI MTM E TI S

M. Romeris: Teismas 
atspindi visuomenės 
santykius, per jį galima 
pažinti reiškinius.

M. Romeris: Svyravau 
areštuoti jį ar ne, nes turiu 
abejonių dėl jo kaltės ir 
gaila man senio; buvo 
skaudu, kad jį nuskriausiu. 
Tačiau apsisprendžiau, o 
dabar mane graužia  
sąžinė.
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kuriuos pėdsakus. Svyravau areštuoti jį ar ne, 
nes turiu abejonių dėl jo kaltės ir gaila man 
senio; buvo skaudu, kad jį nuskriausiu. Tačiau 
apsisprendžiau, o dabar mane graužia sąžinė. 
Jeigu jį teisčiau, išteisinčiau, bet čia ne teismas, 
tik parengtinis tardymas: reikia tirti toliau ir 
ieškoti įvykio, kuris galbūt jo kaltę įrodys; bet 
lygiai taip pat gali įrodyti ir jo nekaltumą, o 
tada areštavimas yra skriauda.“

Įdomu ir tai, kad teisėjas M. Romeris jautė 
didelę pagarbą proceso dalyviams, jų 
atstovams, išklausydavo kitų nuomonę, buvo 
vienodai atidus visiems proceso dalyviams. 
Kalbant apie teisėjo M. Romerio santykius 
su advokatais, šaltiniuose nurodoma, kad 
jis „<...> dėmesingai klausydavo jų kalbų, jų 
išsakytas mintis rimtai analizuodavo pasitarimų 
kambaryje; buvo akivaizdu, kad advokatą 
jis laikė pasitikėjimu vertu kolega, teismo 
pagalbininku, tuo jis skyrėsi nuo kai kurių 
kitų teisėjų, įtikėjusiu profesiniu advokatų 
neobjektyvumu.“  Galiausiai vertas dėmesio 
ir dar vienas iš M. Romerio praktinio teisėjo 
darbo etiudų – tai jo asmeninis originalumas. 
Prisiminimuose rašoma, kad „<...> kartą, 
išvykęs kaip Vyriausiojo Tribunolo teisėjas į 
vietos apžiūrą kažkuriame Žemaitijos kaime, 
atsakovo ūkyje M. Römeris buvęs pakviestas 
pietų; kad būtų užkirstas kelias gandams 
apie „teismo papirkimą“, jis liepęs šalims 
ir liudytojams, kurių buvę apie dvidešimt, 
stovėti prieš vaišių stalą ir stebėti, kad teisėjas 
su atsakovu čia nekalba apie bylą.“

Baigiant norėtųsi atkreipti skaitytojo dėmesį, 
kad ši apybraiža iš esmės negali turėti 
pabaigos – M. Romerio profesinio gyvenimo, 
pabrėžiant jo darbo teismuose metus ir 
patirtį, aptarimas, analizė ir vertinimai toli 
gražu negali apsiriboti keliomis pastraipomis. 
Norint pažinti šio tarpukario Lietuvos teisėjo 
profesinio gyvenimo vertybines nuostatas, 
dorybes ir skaudulius teismo kaip institucijos 
ir teisėjo procesinėje veikloje, matyt, privalu 
vartyti šio žmogaus gyvenimo užrašus, 
leidžiančius skaitytojui tiesiogiai prisiliesti prie 
gyvosios tikrojo teisėjo istorijos.
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ĮDOMYBĖS IŠ TEISMŲ 
EKSPOZICIJOS  

AR ŽINOJOTE, KAD?

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
moterų ir vyrų kompensacijos 
dydis skyrėsi net dvigubai? Už 
nusikaltimus, kurie buvo atlikti prieš 
moteris, buvo baudžiama dvigubai 
griežčiau nei už tuos pačius 
nusikaltimus prieš vyrus.

Tarpukario Lietuvoje teisėjai 
dirbdavo 6 dienas per savaitę.

Daugiau įdomių faktų iš teismų istorijos 
ir edukacinė programa – istorinėje 
teismų ekspozicijoje Vilniuje! Kviečiame 
apsilankyti! Plačiau www.teismai.lt 
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