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Redakcijos žodis

Žydrūnė Tursaitė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Smėlio laikrodyje lengvai ir nenutrūkstamai 
byra smiltelės. Tartum pats laikas byrėtų 
po skaidriu, spindinčiu stiklu. Šiandien jau 
nubyrėjo milijardai tokių smiltelių nuo tos 
akimirkos, kai susikūrė moderni Lietuvos 
valstybė. Vis dėlto pasaulis nestovi vietoje, 
kiekviena karta atsineša savo naujovių, ir reikia 
susitaikyti su vykstančiais pokyčiais. Lietuva 
plečiasi, o pasaulis traukiasi – sparčiai nyksta 
sienos, barjerai, skiriantys žmones, tautas ir net 
skirtingas kultūras. Vos kelios valandos skrydžio 
lėktuvu, ir mes jau Azijoje, kelios minutės 
internete – sužinome visas aktualijas anapus 
Atlanto, kelios sekundės –  
jau kalbiname pašnekovą, gyvenantį 
Australijoje.

Globalizuoto pasaulio sąlygomis bet kokio 
laiko ir bet kokios šalies kultūra yra mūsų 
akivaizdoje, informacija mums prieinama  
bet kuriuo metu, jei tik patys to norime.  
Tad neatsitiktinai pagrindine šio  
TEISMAI.LT numerio ašimi tampa 
tarptautiškumas – kertame sienas ir 
pasakojame po įvairius pasaulio kraštus 
išsibarsčiusių lietuvių teisininkų istorijas, 
aptariame su oficialiomis valstybių ribomis 
nebūtinai sutampančius ir dažnai už jas 
reikšmingesnius žmonių ir kultūrų bendrumus 
bei skirtumus. 

Ko gero, valstybių riboženkliai ir žemėlapių 
linijos labiausiai netenka reikšmės, kai 
kalba pasisuka apie šiandieninius teisinės 
karjeros horizontus. Lietuvos vardą garsina 
ir aukštą mūsų šalies teisininkų kvalifikaciją 
demonstruoja tarptautiniuose Europos 
teismuose dirbantys teisininkai, profesines 
aukštumas prestižinėse tarptautinėse advokatų 
kontorose pasiekę lietuviai, mokslininkai, 
nepabijoję gilintis į svetimos kultūros teisės 
aspektus. Paklausti, kuo gi juos žavi darbas 
tarptautinėje aplinkoje, visi pašnekovai 
vienareikšmiškai teigia, kad tai nuolatinis ryžtas 
tobulėti, meilė savo darbui ir atvirumas bei 
pagarba kitoms kultūroms.

Ribų ir skirtumų nykimas taip pat 
pastebimas vertinant teismų komunikacijos 
sritį – efektyviam teismo funkcionavimui 
komunikacija tampa vienu iš svarbiausių veiklos 
aspektų, o XXI a. teisininkas lyderis be tinkamų 
komunikacijos įgūdžių jau neįsivaizduojamas. 
Straipsnyje „Ateities teismas: kai teisėjai tampa 

TV ir socialinių tinklų žvaigždėmis“ tai puikiai 
iliustruojama pristatant esmines reformas 
Nyderlandų teismuose. 

Pastaruoju metu akademinis teisės mokslų 
kompasas krypsta ir už Europos ribų. Štai Aistė 
Janušienė, įgijusi praktinės patirties Lietuvos 
teisme, šiuo metu teisės studijas sėkmingai 
tęsia Australijoje, rašydama mokslinį darbą ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje aktualia 
teismų ir teisėjų autoriteto problematikos 
tema. Daugiau apie tai straipsnyje  
„Australijoje – teisėjų autoriteto paieškos“.

Kita vertus, ne vieno garsaus tarptautinių 
santykių tyrėjo nuomone, pasaulį dalijančios 
ribos ne tik niekur nedingo, bet ir dar labiau 
sustiprėjo: tiek Artimųjų Rytų, tiek Rytų Azijos 
regionai ne tik išlaiko savitą požiūrį į teisę, 
etiką ir valstybių valdymą, bet ir siekia savo 
vystymosi modelį pateikti kaip alternatyvą 
vakarietiškajam. Deja, šie procesai per daug 
sudėtingi, pranešimai apie įvykius šiuose 
pasaulio taškuose yra labai trumpi, padriki ir 
orientuoti į krizes, tad skatina ne suvokimą, 
o mitų ir stereotipų kūrimą. Į Artimųjų Rytų 
regioną ir kultūrines bei religines islamo teisės 
tradicijas įdėmiau žvelgiame straipsnyje „Kelias 
į tarptautiškumą – per Artimuosius Rytus“.  

Kultūriniai skirtumai yra nemenkas iššūkis ne 
tik juos tyrinėjantiems mokslininkams, bet 
ir teisėjams. Tai ypač ryšku tarptautiniuose 
Europos teismuose, kuriuose įvairių šalių, 
teisinių sistemų bei nacionalinių kultūrų 
atstovai ieško sutarimo kultūrine ir istorine 
prasme itin jautriose bylose. Paradoksali 
žmogaus teisių dinamika ir įvairių kultūrų 
atspindžiai Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikoje atsiskleidžia straipsnyje „Erika 
Leonaitė: „Tarptautinėje teisėje yra vietos 
visoms kultūroms“. 

Be abejo, kasdieniai iššūkiai niekur neišnyko, 
bet jie pasikeitė neatpažįstamai. Tikimės, kad 
šis TEISMAI.LT numeris palydės skaitytoją į 
dar vieną kelionę, kupiną atradimų ir naujos 
patirties. Juk, kaip teigia kinų patarlė, ilga 
kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. 
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Gyvename staigių pokyčių amžiuje – 
globalizacija, informacinių 
technologijų plėtra keičia mūsų 
požiūrį į įvairias gyvenimo sritis, 
suprantama, paliečia ir teismus. 
Ar galima sakyti, kad laikui bėgant 
teismo vaidmuo keičiasi?
Nepaisant visų minėtų pokyčių teismo 
misija lieka ta pati – vykdyti teisingumą. Tik 
teisingumo vykdymo sąlygos sudėtingėja. 
Viena jų – greta taikomos kelios teisės sistemos. 
Lietuvoje nuo 2004 m. šalia nacionalinės teisės 
veikia ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisė. 
ES teisės reguliuojamais klausimais teismo 
sprendimai priimami remiantis šia teise. 
Teisėjo darbo esmė ta pati, kaip ir nagrinėjant 
bylą pagal nacionalinę teisę. Visada teismas 
privalo priimti bešališką ir teisingą sprendimą, 
tačiau šiuo atveju tenka išsiaiškinti ir pritaikyti 
ES teisės normas. Iškyla ES teisės aiškinimo 
problema, nes visose valstybėse narėse ES 
teisė turi būti vienodai suprantama ir taikoma. 
Būtent todėl ir numatytas prašymo priimti 
prejudicinį sprendimą institutas, reiškiantis 
nacionalinio teismo teisę kilus ES teisės 
aiškinimo ir galiojimo klausimams kreiptis į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau –  
ESTT) paaiškinimo – prašyti tuo klausimu 
priimti prejudicinį sprendimą. Šią europinę 
teisminę struktūrą dabar sudaro du teismai: 
ESTT ir Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 

Kaip vyksta nacionalinių teismų ir 
ESTT bendradarbiavimas?
Teisingumo Teismas hierarchiniu požiūriu nėra 
aukščiau už nacionalinius teismus, kaip ir jo 
taikoma teisė nėra hierarchiškai viršesnė. ESTT 
ir nacionalinių teismų santykiai grindžiami ne 

hierarchija, o bendradarbiavimu. Tai esminis 
dalykas. Kiekvienas teismas, vykdydamas 
savo kompetenciją, yra visiškai savarankiškas. 
Nacionalinio teismo kreipimasis į Teisingumo 
Teismą su prašymu priimti prejudicinį 
sprendimą leidžia jam išsiaiškinti tikrąją ES 
teisės akto nuostatų reikšmę ir turinį, tačiau 
jis visą laiką yra vienintelis pagrindinės bylos 
šeimininkas, teismų kompetencijos yra aiškiai 
atskirtos. O teismų bendradarbiavimo prasmė 
yra siekis priimti teisingą sprendimą.

Turite svarią tarptautinio darbo 
patirtį, aštuonerius metus dirbate 
ESTT. Kokia yra tokio darbo 
specifika? Ar lengva susikalbėti 
dirbant tarptautiniame kolektyve, 
kokių iššūkių kyla? 
ESTT sudaro 28 teisėjai, po vieną iš kiekvienos 
valstybės narės. Tai atspindi europinių teisinių 
mokyklų įvairovę, leidžia pasitelkti įvairias 
patirtis siekiant bendro tikslo. Visus teisėjus 
vienija pati ES teisė, bendra visose valstybėse 
narėse, bendra europinė teisinė civilizacija su 
bendromis teisinėmis vertybėmis. Kita vertus, 
nacionalinių teisinių mokyklų skirtumai kelia 
susikalbėjimo, darbo metodikos problemų, 
ypač jei susiduria kontinentinės teisės ir 
Common law atstovai. ESTT bylas nagrinėja 
įvairios kolegijos: plenarinė sudėtis, didžioji 
kolegija, penkių ir trijų teisėjų kolegijos. 
Ne tik bylų sudėtingumo skirtingumas, 
bet ir kolegijų narių skaičius (nuo 3 iki 
28) verčia kiek kitaip dėstyti argumentus 
(kondensuočiau ar detaliau) svarstymų 
metu. Tarptautiniame kolektyve ir teisminio 
motyvavimo akcentai kiek kitokie nei dirbant 
nacionaliniame teisme. Visados būtina 
papildomai išsiaiškinti, kaip kas ką supranta, 

kaip suprantamas teisinių argumentų siūlomas 
„sukabinimas“. Autonomiškos ES teisės sąvokos, 
hibridinis šios teisės pobūdis, teisinių tekstų 
daugiakalbiškumas – dar vienas šios teisės 
ypatumas. Tradiciškai teismo vidaus darbo 
kalba – prancūzų, ja diskutuojama ir rengiami 
teismo sprendimai, kurie vėliau verčiami į 
visas oficialias ES kalbas. Čia jau teisinių tekstų 
vertėjams kyla problemų, kaip tiksliai išversti 
visus itin išplėtotos prancūzų teisinės kalbos 
niuansus (kalbos žinių neužtenka, būtinas 
teisės ir teisinės kultūros išmanymas), gal 
todėl kartais sprendimų vertimuose tenka 
susidurti su sunkokomis konstrukcijomis. 
ESTT darbą analizuojantys tyrėjai pabrėžia 
vieną iš šio teismo darbo bruožų – aukštą 
teisminio proceso kultūrą, sprendimų teisinio 
argumentavimo ir jų išdėstymo kokybę. Manau, 
kad tą patį galėtume pasakyti ir apie vidinius 
bylos sprendimo svarstymus.

Kokia mokslinės doktrinos reikšmė 
ESTT jurisprudencijai? Kaip plačiai 
teismas ja remiasi? O kai remiasi, ar 
cituoja, daro nuorodas į konkrečius 
darbus, autorius? Kiek teisės 
mokslo autoritetai turi įtakos teismo 
sprendimams? 
Mokslinė doktrina, t. y. mokslo darbuose 
išdėstytos teorijos, koncepcijos, vertinimai, 
pripažįstama svarbiu teisinės minties šaltiniu, 
darančiu įtaką teisėkūrai ir teisės taikymui. 
Vidinėse teisėjų diskusijose dėl sprendimo 
priėmimo remiamasi ne vien ankstesne 
jurisprudencija, bet ir mokslininkų darbais. 
Tipiškas teisėjo darbo stalo vaizdas – šalia 
kompiuterio klasikiniai ES teisės veikalai, 
moksliniai žurnalai (tokie kaip Revue 
trimestrielle de droit européen, Cahiers de 
droit européen, Revue du droit de lʼUnion 
européenne, Common Market Law Review ar 
Europarecht). Teisme nuolat diskutuojama 
dėl naujų straipsnių ar idėjų, nevengiama 
naujai perskaityti žinomų koncepcijų, ES 
teisės teoriniams ir praktikos klausimams 
nagrinėti kelis kartus per metus rengiami 
teisėjų forumai. Reikia pasakyti, kad ir patys 
teisėjai yra aktyvūs mokslinės doktrinos 
plėtotojai. ES teisės mokslininkų pasaulyje 
gerai žinomi ir vertinami Koeno Lenaerts‘o, 
Antonio Tizzano, Sashos Prechal, Allano 
Rosas‘o ar Marko Ilešič‘iaus bei kitų teisėjų 
veikalai. Teismas tiesiogiai savo sprendimuose 
nelinkęs cituoti jo mokslinio inspiravimo 
šaltinio (šiuo požiūriu generaliniai advokatai 
savo išvadose yra kiek laisvesni), tačiau gerai 
išmanančiam ES teisinę mokslinę doktriną 
nesunku atsekti įkvėpėją. Tad mokslinės minties 
reikšmė ESTT jurisprudencijai tikrai didelė. 
Kita vertus, neretai ir ESTT sprendimai įkvepia 
tyrinėtojus, kartais jie, pasiremdami sprendimų 
argumentacija, siūlo tolesnius žingsnius, 
plėtoja pasirinktą koncepciją. Prasmingas ir 
kritiškas požiūris į ESTT sprendimus, visados 
verta įsiskaityti į tokio pobūdžio argumentus. 
Mokslinė mintis – didžiulis potencialas, 
padedantis kasdieniame darbe. 

Egidijus Jarašiūnas: 
Europos Sąjungą ir jos teisę 
pirmiausia reikia pažinti ir tik 
tada vertinti
Dovilė Bružaitė,  
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

Europiečių teisiniai ginčai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo 
prof. dr. Egidijaus Jarašiūno akiratyje – jau aštuonerius metus. Vertingos 
patirties iššūkių kupinoje daugiakultūrėje aplinkoje sukaupęs teisėjas 
akcentuoja, kad teisininkas šiandienos globalizacijos akiratyje negali 
būti vien teisės taikytojas. Su E. Jarašiūnu kalbamės apie teisininko 
profesiją daugiakalbėje aplinkoje ir apie tai, kuo šiandien gyvena 
europiečiai ir kokia yra Europos Sąjungos ateitis, kokie jo paties planai šį 
rudenį pasibaigus teisėjo kadencijai. 
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Neabejotinai turite didelę ne tik 
mokslinio, bet ir pedagoginio darbo 
patirtį. Ar turite patarimų, kaip dar 
geriau galėtų būti organizuojamos 
ES teisės studijos?
Apie ES teisės studijas galiu kalbėti tik 
bendrame teisės studijų kontekste. Esminis 
dalykas – studijų kokybė, aiškus suvokimas, 
kad būsimas teisininkas negali būti vien teisės 
taikytojas. Teisės funkcionavimui suprasti 
pamatus deda teisės teorija, romėnų teisė, 
konstitucinė teisė ir t. t. Teisininkas turi mokėti 
matyti ne tik normas ir principus, bet ir teisines 
sistemas, kurioms tos normos priklauso, ir 
normų santykius vertinti tarpsisteminių santykių 
kontekste. Lietuvoje daug kalbama apie studijų 
trukmės ar programų mažinimą ir nedaug apie 
tai, kaip siekti tikros studijų kokybės. ES teisė –  
veikianti Lietuvoje teisė, todėl jos studijos 
reikalingos ir prasmingos visiems teisininkams. 
Beje, Lietuvos universitetų teisės fakultetai 
visai neblogai parengia studentus (vis sutinku 
savo buvusių studentų, sėkmingai dirbančių ES 
institucijose ar tarptautinėse bendrovėse). 

Kalbėdamas apie ES studijas norėčiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad jei ESTT praktikai 
skiriamas didelis dėmesys, tačiau nacionalinio 
teismo vaidmuo taikant ES teisę atsidūręs 
antrajame plane, per mažai aiškinamas ESTT 
ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo 
mechanizmas. ES teisė yra daugiakalbė, 
jos studijos neįsivaizduojamos be teisinės 
prancūzų, taip pat anglų ar vokiečių kalbų 
mokymosi. Kalbu ne apie bendrą kalbos 
mokėjimą, bet apie teisinės kalbos išmanymą. 
Naujoviškos teisinio mokymo technologijos 

kaip jokioje kitoje teisės srityje yra palankios 
studijuoti ES teisę. Jeigu Lietuvos konstitucinės 
ar civilinės teisės geriausi specialistai yra 
tik Lietuvoje, tai ES teisę galinčių dėstyti 
profesorių ratas daug platesnis. Prireikus ir 
vaizdo paskaitų galimybę tiktų panaudoti. 
Kokybiškų ES studijų pavyzdžiu galėtų būti 
Liuksemburgo universiteto Teisės, ekonomikos 
ir finansų fakultetas, kuriame yra net 5 magistrų 
programos, skirtos gilesnėms ES teisės žinioms 
įgyti (tai ir Europos privatinės teisės, ir Europos 
bankų ir finansų teisės, ir Europos ekonomikos 
ir finansinių nusikaltimų teisės, ES teisės ir ginčų 
nagrinėjimo bei kt. programos). 

Kokios yra šio meto ESTT aktualijos? 
Ar ESTT praktikoje atsispindi 
visuomenei svarbios problemos, 
pavyzdžiui, prieglobsčio teikimo 
ir migracijos, vartotojų teisės, 
asmens duomenų apsaugos, naujų 
technologijų taikymo ir pan. 
klausimai? 
Vis dar daug kalbama apie pabėgėlių ir 
migrantų krizę Europoje. Todėl nestebina, 
kad pastarojo meto ESTT jurisprudencijoje 
padaugėjo bylų, susijusių su pabėgėlių ir 
migracijos klausimais. Teismui teko atskleisti 
įvairius šių klausimų teisinio reguliavimo 
aspektus. Už šių aspektų – žmogiški likimai. 
Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių iš 
naujausios jurisprudencijos šia tema. Kad 
ir F. bylos sprendimas, kuriame nurodyta, 
kad prieglobsčio prašytojas negali būti 
verčiamas atlikti psichologinį testą siekiant 
nustatyti jo seksualinę orientaciją. Arba 
Lounani sprendimas, fiksavęs, kad asmens 
dalyvavimas teroristinės grupės veikloje, 
dėl ko asmuo buvo nuteistas, gali pateisinti 
sprendimą nesuteikti pabėgėlio statuso. 

Spaudoje nemažai rašyta apie Slovakija ir 
Vengrija prieš Tarybą bylos sprendimą, kuriuo 
buvo atmesti minėtų valstybių ieškiniai dėl 
prieglobsčio prašytojų privalomo perkėlimo 
laikino mechanizmo. Dar vienas žiniasklaidos 
dėmesio sulaukęs sprendimas priimtas X ir 
X byloje. Šiame sprendime konstatuota, kad 
pagal ES teisę valstybės narės neprivalo išduoti 
vizų dėl humanitarinių priežasčių asmenims, 
ketinantiems atvykti į jų teritoriją, kad pateiktų 
prieglobsčio prašymus, tačiau jos tai gali daryti 
remdamosi savo nacionaline teise. 

Ir toliau aktualūs oro transporto keleivių teisių 
apsaugos klausimai. Štai Birgit Bossen ir kt. 
sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad 
kompensacija keleiviams, mokėtina jungiamojo 
skrydžio atšaukimo ar atidėjimo ilgam laikui 
atveju, turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant 
į tiesioginį atstumą tarp išvykimo ir atvykimo 
oro uostų, Peškova ir Peška sprendime 
nurodyta, jog lėktuvo ir paukščio susidūrimas 
yra ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro 
vežėjas gali būti atleistas nuo pareigos mokėti 
kompensaciją skrydžio atidėjimo ilgam laikui 
atveju, Krijgsman sprendime fiksuota, kad oro 
vežėjas, negalintis įrodyti, jog keleiviui buvo 
pranešta apie jo skrydžio atšaukimą mažiausiai 
prieš dvi savaites iki numatyto išvykimo laiko, 
privalo sumokėti kompensaciją. 

Su pacientų teisių apsauga susijęs N. W. ir kt. 
bylos sprendimas, kuriame buvo išaiškinta, kad, 
nesant mokslininkų sutarimo, vakcinos trūkumą 
ir priežastinį ryšį tarp jo ir ligos galima įrodyti 
pateikiant pagrįstų, tikslių ir neprieštaraujančių 
prielaidų. Nuolat plėtojama ir jurisprudencija 
asmens duomenų apsaugos klausimais. 
Nuomonėje 1/15 Teisingumo Teismas išaiškino, 
kad toks, koks yra dabar numatomas ES ir 
Kanados susitarimas dėl keleivių duomenų 
perdavimo, negali būti sudarytas, nes kai 
kurios jo nuostatos neatitinka iš ES pagrindinių 
teisių apsaugos kylančių reikalavimų. Manni 
bylos sprendime vertinta galimybė susipažinti 
su registre esančiais asmens duomenimis, 
BAWAG sprendime pasisakyta dėl patvariosios 
laikmenos sąvokos ir mokėjimo paslaugos 
teikėjo pareigos pateikti informaciją vartotojui. 

Naujoviškas paslaugų teikimas – dar viena 
aktualija. Štai Elite Taxi sprendime konstatuota, 
kad Uber teikiamos ryšio užmezgimo paslaugos 
su neprofesionaliais vairuotojais priskiriamos 
prie paslaugų transporto srityje, dėl šios 
priežasties valstybės narės gali reglamentuoti 
šios paslaugos teikimo sąlygas, Varderborght 
sprendime pasisakyta absoliutaus draudimo 
bet kokia forma reklamuoti odontologijos 
paslaugas bet kokia komercinio pranešimo 
forma elektroninėse priemonėse, įskaitant 
gydytojo odontologo sukurtą svetainę. Vis 
dar tenka retkarčiais susidurti su Europos 
arešto orderio taikymo klausimais. Štai Vilko 
bylos sprendime fiksuota, kad, susiklosčius 
aiškioms force majeure aplinkybėms, šį orderį 
vykdančios institucijos turi trečią kartą suderinti 
asmens perdavimo datą, kai du pirmieji 
bandymai perduoti nepavyko dėl prašomo 
perduoti asmens pasipriešinimo.

Prof.  Dr.  Eg id i jus  Jaraš iūnas

Būsimas teisininkas negali 
būti vien teisės taikytojas.
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Ar Lietuva yra aktyvi teikdama 
prašymus dėl prejudicinių 
sprendimų? Kaip mes atrodome 
Europos kontekste?
Lietuvos teismai ganėtinai aktyvūs. Nuo  
2004 m. Teisingumo Teismas gavo 55 Lietuvos 
teismų prašymus. Jei palygintume Lietuvą su 
kitomis panašaus dydžio ir vienodą narystės ES 
stažą turinčiomis šalimis, matytume, kad tikrai 
neatsiliekame. Pavyzdžiui, iki 2018 m. Estijos 
teismai buvo pateikę 25, Latvijos – 60,  
Čekijos – 57, Slovėnijos – 20, Slovakijos – 44 
prašymus priimti prejudicinį sprendimą. 
Aktyviausi Lietuvos teismai – Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas (22 
prašymai) ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  
(19 prašymų). Kiti teismai galėtų būti drąsesni. 
Tuo labiau kad ES aiškinimo ir taikymo 
problemų iškyla tikrai ne vien galutinėse 
instancijose, todėl bet kokios teisminės 
grandies teismo teisėjai, susidūrę su ES 
aiškinimo ir taikymo problema, turėtų kreiptis 
į Teisingumo Teismą. Iš Lietuvos teismų 
gaunami prašymai yra tikrai kokybiški, juos 
priimant nagrinėti Liuksemburge didesnių 
problemų nekyla. Kalbėdamas apie Lietuvos 
teismų inicijuotų bylų reikšmingumą ES 
jurisprudencinės teisės plėtotei, galėčiau 
paminėti Rinau, Runevič-Vardyn ir Wardyn, 
Gazprom sprendimus. Būtent mūsų teismų 
prašymai Teisingumo Teismui suteikė galimybę 
atskleisti visai Europai reikšmingus ES teisės 
aspektus, pagal tuos prašymus priimti 
sprendimai yra gerai žinomi, dėl jų nemažai 
diskutavo teisės mokslininkai ir praktikai. 
Bendra tendencija – Lietuvos teismų aktyvumas 
didėja. Šiuo metu Teisingumo Teismo 
sprendimo laukia 15 neišnagrinėtų „lietuviškų“ 
prašymų.

Kaip vertinate euroskeptikų 
nuomones dėl ES ateities? Ar jos turi 
objektyvų pagrindą?
Jau kiek primiršta finansų krizė, Brexitʼas, 
pabėgėlių ir migrantų problemų mastas – 
visokiausių svarstymų dėl ES ateities fonas. ES, 
racionaliai organizuota valstybių bendrija, ne 
pirmąsyk susiduria su iššūkiais. Jos istorijoje 
būta visko: ir pakilimų, ir nesėkmių. Tačiau 
visados rasti atsakymai į kilusius iššūkius. Tegul 
ir nelengvai priimti. Iki sprendimų priėmimo –  
diskusijos. Tai tikro sistemos demokratizmo 
požymis. Svarstomos ne tik aktualijos, bet 
nuolat diskutuojama ir dėl ES institucinės 
sistemos ar veiklos, dėl ES raidos. Dabartinės 
diskusijos (gaila, Lietuvoje ganėtinai vangios) 
kreipia žvilgsnį į ES ateitį. Vienybės įvairovėje 
koncepcija – europinio susivienijimo ašis. 
ES – galimybė kartu spręsti visiems bendras 
problemas. Valstybes nares ES vienija taikos 
ir gerovės siekiai. ES grindžiama mūsų 
pripažįstamomis vertybėmis – pagarba 
žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, 
lygybei, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms. 
Pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, 
teisingumas, solidarumas, moterų ir vyrų  
lygybė – tai būdinga europinėms 

visuomenėms. 

Žinoma, kaip ir viskas šiame pasaulyje, ES 
tikrai nėra tobulybė. Tik geresnio modelio, 
užtikrinančio modernių valstybiškai 
organizuotų visuomenių sugyvenimą 
Europos žemyne, nepasiūlyta. Tą patvirtina 
pusseptinto dešimtmečio ES istorija. Todėl 
turime galvoti apie mūsų (pabrėžiu, mūsų) visų 
bendro europinio susivienijimo tobulinimą 
besikeičiančioje globalioje tikrovėje. Minėjau, 
kad ES veikloje rasime visko. Kritiškas požiūris į 
ES veiklą irgi legitimus, tuo labiau kad tikrovėje 
rasime kritikuotinų dalykų. Tačiau negalima 
iškreipti tų dalykų dydžio, neigiamos pozicijos 
grįsti visišku neišmanymu ir su tuo susijusiais 
baubais, atmesti ES vertybes (kurios sutampa 
su ES valstybių narių konstitucinėse sistemose 
įtvirtintomis vertybėmis). Kita vertus, nemažiau 
svarbu išsiaiškinti ir skepticizmo priežastis, 
visuomenės dalies jo palaikymą tam tikromis 
sąlygomis ir tam tikru laiku. Reali ES veikla ir 
jos laiku padarytos korekcijos – svarbiausias 
argumentas tokiose diskusijose. ES nereikia 
garbinti, pirmiausia ją ir jos teisę reikia pažinti, 
suprasti jų paskirtį, funkcionavimo apimtį ir 
ypatumus, žinoti, ką ES gali išspręsti ir ko negali. 
Ir tik tada vertinti.

Šį rudenį baigiasi Jūsų kadencija 
ESTT. Jei atsigręžtumėte į 
praleistą laiką ESTT, kokios buvo 
įsimintiniausios akimirkos?
Kasdienėje tikrovėje patetikos ne per 
daugiausia. Įsimintini teisiniai ginčai, kuriuose 
vienu ar kitu mastu pavyko įtikinti kolegas dėl 
vienokio ar kitokio sprendimo teisingumo 
(tiesa, turiu saugoti pasitarimo kambario 
paslaptį, todėl niekada ir negalėsiu apie tas 
diskusijas pasakoti). Reikia pastebėti, kad 
teisinio darbo sąlygos ESTT yra kone idealios, 
visada galima rasti reikiamą teisinę literatūrą, 
susistemintą jurisprudenciją. Didžiausias 
džiaugsmas gauti ir perskaityti teisinį veikalą, 
apie kurio buvimą daug metų žinojai, 
kurio ieškojai ir negalėjai gauti. Įsimintinos 
ir mokslinės diskusijos susitikimuose ir 
konferencijose su JAV Aukščiausiojo Teismo, 
Prancūzijos Konstitucinės Tarybos ir Kasacinio 
Teismo, Vokietijos Konstitucinio Teismo, 
Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjais. 
Tai puiki galimybė įsitikinti žmogaus teisinės 
minties didingumu. Nepaisant bylų krūvio 
ir ilgos darbo dienos vakarais kartais tenka 
klausyti garsių visame pasaulyje profesorių 
paskaitų. Tai tikrai labai įdomu ir naudinga.

Net neabejojame, kad ESTT teisėjo 
kadencijos pabaiga nebus taškas 
Jūsų profesinėje veikloje. Kokie 
tolesni Jūsų planai?
Visada rizikinga kalbėti apie ateities planus. 
Žmogus planuoja viena, o išeina visai kas 
kita. Kad ir kaip ten būtų, turiu tam tikrų 
įsipareigojimų teisės mokslui. Ir medžiaga 
surinkta, net vienas kitas straipsnis tuo klausimu 
jau parašytas. Nacionalinių konstitucinių 
sistemų ir ES teisės santykiai, tarpsisteminės 
sąveikos ypatumai, nacionalinio ir konstitucinio 
tapatumo kategorijų vartojimo klausimai 
įtraukti į mane dominančią jurisprudencinės 
teisės problematiką. Žodžiu, jei viskas palankiai 
klostysis, gal kokią studiją ir parašysiu.

ESTT gaunamų bylų  
portfelis nemažėja

Vidutiniška procedūrų trukmė,  
atsižvelgiant į bylų sudėtingumą, –  
15,7 mėnesio.

2017 m. gautos bylos:

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

ES tikrai nėra tobulybė. 
Tik geresnio modelio, 
užtikrinančio modernių 
valstybiškai organizuotų 
visuomenių sugyvenimą 
Europos žemyne, 
nepasiūlyta.

2017 m.

2015 m.

739

713

2017 m.

2015 m.

699

704

GAUTOS BYLOS

IŠNAGRINĖTOS BYLOS

533 – prašymai priimti prejudicinį 
sprendimą
Aktyviausių šalių teismai: Vokietija – 149, Italija – 57, 
Nyderlandai – 38, Austrija – 31

46 – tiesioginiai ieškiniai

(dėl įsipareigojimų nevykdymo,  
dėl dvigubo nevykdymo)

147 – skundai dėl Bendrojo Teismo 
sprendimų

12 – prašymų dėl teisminės pagalbos

1 – prašymas pateikti nuomonę
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Nuo ko prasidėjo Jūsų kelias į 
tarptautiškumą? Kokios savybės 
leidžia be baimės leistis į skirtingas 
kultūras ir semtis jų pažinimo? 
Tarptautinių santykių eksperto Richardo 
N. Haasso knygos „Užsienio politika 
prasideda namuose“ (angl. Foreign Policy 
Begins at Home) pavadinimas atsako, kur 
prasidėjo mano kelias į tarptautiškumą. 
Improvizuodamas ir nieko per daug 
nesitikėdamas namuose Kaune pradėjau 
žengti pirmus žingsnius tarptautiškumo link 
magistrantūros studijų laikotarpiu, kai buvau 
tik grįžęs iš „Erasmus“ studijų Paryžiuje. Iš 
patirties supratau, kad beldžiantis į pasaulį 
svarbūs trys asmenybę apibūdinantys dalykai: 
kaip moki prisistatyti kitiems, išsilavinimas 
bei turimi profesiniai įgūdžiai ir tai, kokiomis 
vertybėmis, idealais bei vizija tu tiki. Visa tai 
turėtų atsispindėti ir elektroniniame laiške, 
kuriuo kreipiesi į žmogų kitame pasaulio 
krašte, ir bendraujant akis į akį su žmogumi 
iš kitos gatvės pusės. Žingsnis po žingsnio, 
klaida po klaidos ir mano kreipimaisi mezgant 
kontaktus tarptautinėje arenoje pradėjo duoti 
rezultatų, o tai skatino eiti į priekį.

Tarptautiškumas apskritai man yra 
savirealizacijos, savęs ir savo šalies vertybių 
bei interesų pristatymo galimybė. Kuo esu 
tarptautiškesnis, tuo matomesnė, labiau 
girdima ir atpažįstama ir mano šalis.

Kalbant apie priežastis, kurios paskatino imtis 
tarptautinių temų moksliniuose tyrimuose, 
reikia pasakyti, kad jų buvo ne viena ir ne 
dvi. Tai ir mintys apie diplomato karjerą, 
tarptautiniu mastu dirbančio dėstytojo statuso 
siekis, darbo tarptautinėje organizacijoje 
galimybės, noras dalyvauti tarptautiniame 
moksliniame diskurse, galiausiai noras pažinti 
kitos kultūros ir teisės identiteto dalykus.

Savo disertacijoje pasirinkote 
islamo teisės tematiką – kodėl 
nusprendėte gilintis būtent į šią 
sritį? 
Mano disertacijos tema – „Islamo teisė: 
adaptyvumo klausimas“ (ang. Islamic law: 
a question of adaptability). Siekiau tam 
tikru aspektu kritiškai pažvelgti į Samuelio 
Huntingtono teiginį dėl tariamai neišvengiamo 
islamo ir Vakarų civilizacijų susidūrimo. 
Taip pat turėjau siekį išnagrinėti naujas 
lyginamosios teisės temas ir šitaip įnešti savo 
indėlį į Lietuvos teisės mokslą. Be to, turėjau 
intenciją prisidėti prie Lietuvos diplomatijos 
siekių užmegzti glaudesnius ryšius su Artimųjų 
Rytų kraštais. Galų gale domino atverti jei ne 
duris, tai bent langą į turtingą islamo kultūrą ir 
tradiciją, kuri Vakaruose apaugusi mitais.

Planavau anglų kalba parašyti disertaciją, 
išmokti kiek įmanoma geriau arabų kalbą, rasti 

galimybių stažuotis Vakarų universitetuose 
ir islamo gimimo centre – Artimuosiuose 
Rytuose. Rinkdamasis islamo teisės tematiką 
aiškiai žinojau, kad renkuosi ilgą patyriminį 
kelią, kuris pareikalaus daug kantrybės ir 
išbandymų. Kita vertus, kaip kitaip, jei ne 
tokiu keliu galima buvo tikėtis realizuoti mano 
mėgstamo rašytojo Stefano Zweigo frazę, kad 
„tik tas, kas anksti išmoko ištempti savo sielą, 
vėliau mokės sutalpinti savyje visą pasaulį“.

Koks buvo Jūsų kelias pažįstant 
Rytų kultūrą? Ar nebuvo  
sudėtinga – juk rytietiškoji kultūra 
tikrai nėra tokia atvira kaip 
vakarietiškoji? 
Įsivaizduojamą disertacinio tyrimo kelią, kuris 
iš dalies čia buvo apibūdintas, sugalvojau 
dar būdamas namuose. Taigi ramia galva ir 
su šypsena pasirašiau sau scenarijų iki galo 
nenutuokdamas, kaip tai realiai gali būti 
įgyvendinta. Žinojau tik viena, kad kita kultūra 
ir jos žmonės yra tiek atviri, kiek pagarbiai 
ir nuoširdžiai į juos kreipiesi. Kai atėjo laikas 
nuspręsti dėl stažuotės krypties, rašiau 
dešimtis ir šimtus laiškų į Didžiąją Britaniją, į 
vietos universitetus ir čia veikiančias Šarijos 
tarybas. Kolega, dėstantis Vestminsterio 
universitete (angl. University of Westminster, 
London), rekomendavo mane ir netrukus 
vykau į šį universitetą trijų mėnesių stažuotės. 
Jos metu ne tik bendravau su vietos profesūra, 
bet ir po truputį užmezgiau ryšius su Londono 
musulmonų religiniais lyderiais ir teisininkais. 
Pastangos kreipiantis į gana uždaras institucijas 
davė rezultatų ir kitais metais buvau pakviestas 

stažuotis į vieną iš Londone veikiančių Šarijos 
tarybų, užsiimančių daugiausia šeimos teisės 
klausimais. Daugybė interviu, dalyvavimas 
tarybos posėdžiuose, neformalūs pokalbiai 
su teisės specialistais suteikė galimybę 
pažvelgti į disertacijos temas per Vakarų 
musulmonų požiūrio prizmę. Apskritai padėjo 
suprasti tokių institucijų veiklos kryptis, kokiu 
mastu jos populiarios Londono musulmonų 
bendruomenėje, ir pan.

Vėliau kreipiausi į JAV profesorius, kurių 
knygas studijavau Lietuvoje. Keletas jų 
atsiliepė. Kokie skype pokalbiai disertacijos 
tematika užvirdavo su jais! Su vienu iš 
JAV profesorių susitikome Helsinkyje, o 
šių metų balandžio mėnesį gavau raštišką 
jo universiteto kvietimą 2019–2020 m. 
laikotarpiu atvykti pas juos pusmečio 
stažuotės.

Po stažuočių Vakaruose mano žvilgsnis 
pradėjo krypti Artimųjų Rytų link. 
Nepaisydamas nekokių finansinių galimybių ir 
to, kad regione neturėjau kontaktų, po truputį 
rinkausi konkrečią to regiono šalį, kurioje 
galėčiau stažuotis. 

Visomis mintimis apie improvizuotą kelią 
į tarptautiškumą nuolatos dalijausi su savo 
teisės studentais universitete ir viešų paskaitų 
metu Lietuvos mokyklose akcentuodamas 
tai, kad mano sėkmės istorijos yra ilgų vakarų 
ir naktų darbo vaisius, kad neužtektų ir 
savaitės paskaitų papasakoti apie tai, kiek 
durų man neatsidarė ir kiek nesėkmių patirta.  
Dalydamasis savo patirtimi tikiu, jog kaip 
dėstytojas galiu jaunam žmogui suteikti ne 
tik formalių žinių, bet ir pasitikėjimo savimi 
bei motyvacijos, kad nuoširdžia ir atvira 

Kelias į tarptautiškumą – 
per Artimuosius Rytus
Lina Lapėnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Šiandieninis pasaulis ir jo pokyčiai be galo greiti, o galimybės keliauti 
ir semtis tiek profesinės, tiek gyvenimiškos patirties išaugusios 
tūkstančius kartų. Geografinių sienų suvokimas palaipsniui silpsta, 
turint ryžto ir noro gali atsiverti net ir gerai užrakintos durys. Tą 
puikiai įrodo Mykolo Romerio universiteto dėstytojo dr. Juozo Valčiuko 
pavyzdys. Jis 2016 m. lankėsi Artimuosiuose Rytuose, kur mokėsi 
arabų kalbos ir savo akademinėje veikloje sėkmingai gilinosi į islamo 
teisę. Žurnalui TEISMAI.LT J. Valčiukas sutiko papasakoti apie ilgą ir 
nelengvą savo kelią į Rytų kultūrą, islamo ir Vakarų teisės skirtumus bei 
vyraujančius mitus ir tai, koks visuomenės santykis su teismais šiose 
šalyse.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U
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pasauliui laikysena, nuosekliu darbu bei drąsa 
improvizuoti galima numatyti savo karjeros 
kelią. Svarbu tik neapsistatyti riboženkliais dar 
būnant namuose.

Kodėl nusprendėte vykti būtent į 
Jordaniją? Kaip šioje šalyje sekėsi 
akademinė veikla?
Mano apsisprendimas buvo labai paprastas. 
Saugumo faktorius lėmė tai, kad nusprendžiau 
bandyti laimę belsdamasis į Jordanijos 
Karalystę. Šiame krašte gausu tarptautinių 
institucijų, nes institucijos, kurios negali veikti 
Palestinoje, Jemene ar kt., yra įsikūrusios 
Jordanijoje.

 Jordanijoje planavau rinktis intensyvius 
vasaros arabų kalbos kursus, užmegzti ryšių su 
vietos teisininkais ir, aišku, susirasti stažuotės 
vietą. Nujaučiau, jei viskas pavyktų, tai galėtų 
tapti raktu ir į kitas Artimųjų Rytų regiono 
valstybes. Tačiau visa tai kol kas buvo tik 
vaizduotės vaisius.

Per socialinį tinklą „Facebook“ radau keletą 
lietuvių, gyvenančių Jordanijos sostinėje. Jie 
labai geranoriškai atsakė į mano klausimus 
ir suteikė daug vertingos informacijos. Su 
jais, beje, iki šiol draugauju. Po to iš anksto 
užsirašiau į arabų kalbos kursus. Kitas žingsnis 
buvo rasti, kas šiek tiek finansiškai paremtų 
Lietuvoje. Visada dėkingas būsiu už paramą, 
kurią suteikė geranoriškai nusiteikę žmonės. 
Ateis diena – grąžinsiu su kaupu. Taip 2016 m. 
vasarą išvykau į Jordaniją. Per vasarą po 4–5 
val. perdien mokiausi arabų kalbos. Šalia 
to turėjau galvoje, kad disertacijos tikslais 
privalau atverti duris į Jordanijos universitetą 
ir teismines institucijas.

Amane rašiau dešimtis laiškų kreipdamasis 
į Jordanijos universiteto profesorius, tačiau 
gerą mėnesį nesulaukiau jokio atsakymo. 
Prisipažinsiu, buvo kilęs noras nuleisti rankas, 
bet kai pagalvodavau, kiek jau teko nueiti 
kelyje į tarptautinius vandenis, greitai tokios 
mintys išgaruodavo. Žaibiškai pakeičiau 
strategiją, kaip prieiti prie Jordanijos 
universiteto bendruomenės. Parašiau du 
laiškus tik tiems profesoriams, kurie buvo 
baigę mokslus Vakarų valstybėse, ir netrukus 
gavau atsakymus su kvietimu apsilankyti 
universitete. Visa tai atvėrė galimybę ne 
tik turėti daugybę pokalbių su islamo 
teisės ir filosofijos žinovais akademinėje 
bendruomenėje, bet ir per juos aplankyti 
Jordanijos Konstitucinį teismą, Šarijos teismus. 
Dar daugiau – tapau vietos profesorių 

svečiu namuose, o tai buvo akivaizdus 
pripažinimo ir gimusios draugystės ženklas. 
Iki šiol draugaujame, prisipažinsiu, su jų 
rekomendacijomis šiomis dienomis vyksta 
derybos su Kataro, Omano Sultonato ir 
Emyratų universitetais dėl mano metų trukmės 
podoktorantūros stažuotės ten galimybių.

Kaip galėtumėte apibūdinti 
Artimųjų Rytų teisę? Koks šios 
visuomenės santykis su teismais, 
teisėjais? 
Vienareikšmiškai neįmanoma atsakyti, nes 
geografinis, istorinis, religinis, o kartu ir teisinis 
Artimųjų Rytų paveikslas yra daugialypis. 
Labai apibendrintai galima sakyti, kad 
didelę dalį Artimųjų Rytų valstybių, tarp 
jų ir Jordanijos, teisės šiandien sudaro trys 
komponentai: vietos valdžios kuriama teisė, 
kuri neretai turi vakarietiškų elementų; 
paprotinė teisė, turinti labai daug įtakos ir 
smarkiai besiskirianti; galiausiai tam tikros 
teisės mokyklos krypties islamo teisė. 
Skirtingas kultūrinis kontekstas ir kintantys 
požiūriai, kuriuos lemia globalizacija ir 
technologijų skvarba, Artimųjų Rytų valstybių 
teisę taip pat palaipsniui transformuoja.

Stebint bylas Jordanijos Šarijos teismuose, 
kurie nagrinėja išimtinai tik su šeimos, 

paveldėjimo ir pan. klausimais susijusius 
ginčus, buvo labai įdomu suvokti ir matyti 
žmonių santykius su teisėju, kuris itin 
gerbiamas. Pasitikėjimo lygmuo teisėju 
ten išskirtinai didelis. Pažvelgus į praeitį 
akivaizdžiai matyti, kad tai kilę iš islamo 
istorijoje susiklosčiusios tradicijos. Teisėjais 
skirdavo žmones, kurie dažniausiai 
buvo vienos ar kitos religinių teisininkų 
bendruomenės atstovaujamos mokyklos 
atstovai ir kurių autoritetas paskyrimo vietoje 
tarp žmonių buvo nekvestionuojamas. Teisėjas 
išmanė tiek vietoje susiklosčiusius papročius, 
tiek ir betarpiškai pažino žmones bei jų 
problemas, galima sakyti, atliko vietos sąžinės 
balso vaidmenį. Institucinė forma buvo svarbi 
priimamo sprendimo įgyvendinimo požiūriu, 
tačiau tai buvo mažiausiai lemiamas faktorius 
dėl teisėjo autoriteto žmonių akyse. 

Koks buvo netikėčiausias Jūsų 
atradimas islamo teisėje?  
Plečiantis technologijoms šiuo metu islamo 
teisė prieinama kiekvienam musulmonui,  
kuris, tarkime, nori pasikonsultuoti tam tikru 
klausimu su religiniu ir teisiniu lyderiu – 
muftijumi (aut. past. muftijus – religinis lyderis, 
teikiantis religinius-teisinius atsakymus (fatvas) 
musulmonams, kurie tam tikru klausimu 
kreipėsi autoritetingos nuomonės. Tokia 
nuomonė nėra saistanti ar įpareigojanti 
veikti vienaip ar kitaip). Teisinės nuomonės 
teikiamos internetu, trumpąja SMS žinute. 
Apskritai teigiama, kad mokykla, mečetė ir 
internetas yra tie kanalai, per kuriuos islamas 
ir islamo teisės klausimai yra aptariami, 
diskutuojama dėl jų ir tai yra vienas iš šios 
dienos būdų, kaip tradicijos realiai gyvuoja 
žmonių gyvenimuose.

Dr.  Juozas  Valč iukas

Mano sėkmės istorijos 
yra ilgų vakarų ir naktų 
darbo vaisius, neužtektų 
ir savaitės paskaitų 
papasakoti apie tai, kiek 
durų man neatsidarė ir kiek 
nesėkmių patirta. 

Plečiantis technologijoms 
šiuo metu islamo teisė 
prieinama kiekvienam 
musulmonui – teisinės 
nuomonės teikiamos 
internetu, trumpąja SMS 
žinute.  
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Kokie ryškiausi skirtumai lyginant 
islamo teisės tradiciją su Vakarų 
teisės vertybėmis? 
Didžiausi nesutarimai, skirtumai ir yra 
greičiausiai tie, kuriuos EŽTT mini 2003 m.  
byloje Gerovės partija prieš Turkiją. 
Tai iš tradicinės islamo teisės kylantys 
baudžiamosios teisės aspektai, bausmių rūšys, 
lyčių nelygybė, jėgos panaudojimo klausimas 
ir pan. Dažniausiai Vakaruose islamo teisė 
asocijuojama su šiais aspektais. Taip pat 
politinių islamo srovių atstovų ir džihadistų 
selektyviai pasirenkamos penkios–aštuonios 
eilutės, susijusios su paminėtais prieštaringais 
aspektais, ir šitaip reprezentuojamas islamas 
bei kalbama islamo teisės vardu. Be to, 
pastebima tam tikrų musulmonų ideologinių 
grupių tendencija Vakaruose gyvenančią 
musulmonų jaunuomenę mokyti islamo ir 
islamo teisės dalykų remiantis selektyviai 
pasirinktomis šaltinių eilutėmis. Pritarčiau 
islamo teisės tyrinėtojui Khaledui Abou El 
Fadlui, teigiančiam, kad kai kurios musulmonų 
ideologinės srovės, kurios pristato islamą 
ir islamo teisę per tam tikras selektyviai 
parinktas eilutes, precedentus ir pan., randa 
tai patvirtinančių šaltinių, tačiau iškraipo 
ir paneigia islamo teisingumo idėją, kuri 
atsiskleidžia šaltinių tekstus analizuojant kaip 
visumą ir atsižvelgiant į gyvenamojo laiko ir 
socialinių aplinkybių kontekstą. Pasak kolegų 
Jordanijos universitete, tarnauti Dievui, 
vadinasi, tarnauti teisingumui, o tarnauti 
teisingumui – tai įsitraukti į paieškas to, kas 
yra moralu, teisinga ir žmogiška. Sakyti, kad 
moterys musulmonės neturi teisės vairuoti 
automobilio, neturi teisės vienos keliauti ar 
pan., yra ne kas kita, kaip tam tikros šalies ar 
ideologinės mokyklos interpretaciniai viražai, 
kurie neturi nieko bendro su islamo religija ir 
teise. 

Kiek islamo teisės turime 
Vakaruose?
Totoriai apie 600 metų gyvena Lietuvos ir 
Lenkijos kraštuose. Vakarų valstybėse legaliai 
veikia su islamo teisės normų įgyvendinimu 
susijusios kvaziteisminės institucijos (Anglijoje 
jų daugiau negu 25), Vakarų valstybių 
nacionaliniai teismai kai kurias šalyje paremtas 
normas pripažįsta suderinamomis su Vakarų 

teisės vertybėmis. Taigi visa tai ir dar daugiau 
rodo, kad islamas ir iš jo kylančios norminės 
taisyklės tam tikra apimtimi egzistuoja Vakarų 
pasaulyje. O kur dar Graikijos pavyzdys! 
Graikijos civilinė teisė numato, kad Vakarų 
Trakijos musulmonų mažumai priklausantys 
žmonės šeimos, paveldėjimo ir panašius 
ginčus sprendžia padedant vietos muftijui, 
kuris šiose srityse veikia kaip teisėjas. 

2018 m. EŽTT bylos Molla Sali prieš Graikiją 
sprendimas bus labai įdomus. Kokia tai 
istorija? Mirus Vakarų Trakijos musulmonui, 
jo visas turtas atiteko žmonai, kuri taip pat 
priklausė vietos musulmonų bendruomenei. 
Turtas buvo užrašytas testamento forma 
ir laikantis Graikijos nacionalinės teisės 
patvirtintas notariškai. Po vyro mirties 
viskas atiteko žmonai, tačiau po kurio 
laiko į Graikijos teismus kreipėsi dvi vyro 
seserys, teigiančios, kad testamentas yra 
negaliojantis, nes nesudarytas pagal islamo 
teisės papročius kreipiantis į vietos muftijų 
ir pan. O tai esą numato pati Graikijos 
nacionalinė teisė, kuri inkorporuodama tokias 
teisės taisykles įgyvendino XX a. pradžioje 
graikų ir turkų pasirašytus tarptautinius 
įsipareigojimus. Seserys teigė, kad pagal 
islamo teisės principus paveldėtas turtas 
turėjo būti padalytas tarp žmonos ir vyro 
likusių artimų giminaičių. Jei pirmos ir antros 
instancijos teismai Graikijoje aiškiai pasakė, 
kad sudarydamas testamentą vyras turėjo 
galimybę pasirinkti jį sudaryti pagal Graikijos 
nacionalinę teisę (notariškai) ar palikimą 
palikti remiantis islamo teisės principais, tai 
kasacinis teismas tam paprieštaravo. Šią bylą 
išnagrinėjęs Graikijos Aukščiausiasis Teismas 
pripažino, kad tai, jog testamentas buvo 
sudarytas nesilaikant islamo teisės papročių 
kreipiantis į muftijų, reiškia, jog testamentas 
yra negaliojantis. Ponia Molla Sali, aišku, 
kreipėsi į EŽTT, kuris, galima spėti, pasakys, 
jog pasirinkimo laisvė vis dėlto yra pamatinis 
Vakarų teisės principas. Sprendime bus 
pasisakyta tam tikru aspektu ir apie Vakarų 
ir islamo teisės tradicijų santykį, o tai tik dar 
labiau kelia susidomėjimą šia byla.

Kaip europietis ir Vakarų kultūros bei 
tradicijos atstovas, lietuviškų vertybių 
puoselėtojas, pasakysiu aiškiai: negali būti 
jokios kalbos apie pritaikymą tų islamo teisės 
taisyklių, kurios iš esmės prieštarauja Vakarų 
teisės tradicijai ir kurių inkorporavimas reikštų 
Vakarų teisės vertybių paaukojimą. Kita 

vertus, sakyti, kad islamo teisė visa apimtimi 
nesuderinama su Vakarų teisės tradicija, irgi 
yra netikslu. 

Mūsų šalies šimtmečio kontekste 
kaip manote, kokia yra Lietuvos 
valstybės tarptautiškumo ateitis? 
Kaip palaikyti santykius su kitomis 
valstybėmis, tarp jų ir Rytų? Kaip 
tarptautiškumas gali prisidėti prie 
atstovavimo valstybės interesams, 
diplomatijos perspektyvų ir 
tolesnio teisės plėtojimo? 
Mano galva, reikėtų kiek įmanoma labiau 
siekti paslėpti nuogumą, kadangi daugelyje 
sričių, o ir profesijų (diplomato, mokytojo 
ar teisininko) esame apnuoginti šiuolaikinės 
realybės, nes negebame adaptuotis prie XXI 
amžiaus, kuriame globalizacija ir technologijos 
jau yra ne pasirinkimo reikalas, o realybė.

Teisės sujungimas su technologijomis 
studijose įgalintų ugdyti šiuolaikinius teisės 
profesionalus, kurie ne tik gebėtų rutininius 
teisininko darbus palikti dirbtiniam intelektui, 
bet ir galėtų koja kojon žengti su tarptautine 
praktika kurdami inovatyvias bendroves.

Štai kad ir diplomatijos sritis. Diplomatijoje, 
manau, reikia galvoti apie virtualias atstovybes 
ne kitose valstybėse, o megamiestuose. 
Būtina sukurti kažką panašaus į diplomato 
akademiją prie URM, kurioje tam tikras 
skaičius žmonių kasmet mokytųsi kinų, arabų 
ir kitų kalbų, o ateityje per juos Lietuva 
naudotų savo švelniąją galią reprezentuodama 
šalies vertybes ir atstovaudama interesams. 
Reikia vizijos ir žmonių, kurie užkrėstų jos 
įgyvendinimo idėja kitus. Ambasadoriais 
neturėtų būtinai tapti tik dešimtmečius 
diplomatinę karjerą darę žmonės, turėti 
galimybę jais tapti galėtų ir kultūros ar 
meno žmonės. Kas paneigtų, kad Jurgis 
Didžiulis negalėtų būti puikiausias Lietuvos 
ambasadorius Pietų Amerikos valstybėse. 
Arba totorių bendruomenių vadovas Adas 
Jakubauskas – ambasadorius vienoje iš 
Centrinės Azijos valstybių. Apskritai reikia 
naujo matymo, vizijos. Prie to turime visi 
prisidėti. 

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio kviesiu 
vyresniųjų klasių mokinius į XXI amžiaus 
klasės svetainę internete, kur skaitysiu vaizdo 
paskaitas, rašysim tinklaraštį ir pan. Pirmoji 
užduotis bus kartu su Lietuvos mokiniais 
parašyti 2018 m. vasario 16-osios deklaraciją 
arba naujo Lietuvos šimtmečio programą.

Tik tai valstybei, kuri turės savo žinutę, 
ir žinos, kaip šiuolaikiškai ir patraukliai 
papasakoti ją pasauliui, tarptautiškumas leis 
ne tik deramai save reprezentuoti, bet ir dar 
labiau vertybiškai sustiprėti namuose.

Sakyti, kad moterys 
musulmonės neturi teisės 
vairuoti automobilio, 
neturi teisės vienos keliauti 
ar pan., yra ne kas kita, 
kaip tam tikros šalies ar 
ideologinės mokyklos 
interpretaciniai viražai, 
kurie neturi nieko bendro 
su islamo religija ir teise.  

Pastebima tam tikrų 
musulmonų ideologinių 
grupių tendencija 
Vakaruose gyvenančią 
musulmonų jaunuomenę 
mokyti islamo ir islamo 
teisės dalykų remiantis 
selektyviai pasirinktomis 
šaltinių eilutėmis.
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Ne paslaptis, kad kultūrų, religijų, 
istorinės patirties skirtumai turi 
įtakos šalių vykdomai politikai. 
Kaipgi šie veiksniai atsispindi 
tarptautinėje teisėje? 
Žvelgiant iš tarptautinės teisės pozicijų, 
reikėtų kalbėti apie pagarbą skirtumams, 
įvairovei ir ribas, kurias brėžia būtinybė 
apsaugoti pamatines vertybes, o tarp jų 
svarbią vietą užima žmogaus teisės.

Tarptautinė teisė savo esme yra horizontali 
sistema, pagrįsta savanorišku įsipareigojimų 
prisiėmimu. Valstybės pačios sprendžia, 
prie kokių tarptautinių sutarčių jungtis, į 

kokias tarptautines organizacijas stoti. Tačiau 
pamatinių žmogaus teisių apsauga šiandien 
jau nėra vien valstybės vidaus reikalas. Tai 
itin atsiskleidžia kintančioje suvereniteto 
sampratoje, kai suverenitetas suvokiamas 
ne tik kaip kontrolė, bet ir kaip atsakomybė 
gerbti visų valstybėje esančių asmenų orumą 
ir pagrindines teises.

Kitas aspektas yra tai, kad tarptautinė teisė 
gina skirtingų grupių ir visuomenių kultūrinę 
įvairovę. Kaip pabrėžiama Konvencijoje dėl 
kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, 
kultūrų įvairovės argumentas negali būti 
naudojamas pateisinti žmogaus teisių, kurias 
saugo tarptautinė teisė, pažeidimams.

Bene daugiausia debatų sukelia 
žmogaus teisių sritis. Nors mums 
priimtina mąstyti, kad jos yra 
universalios bei akivaizdžios, iš 
tiesų egzistuoja įvairūs nesutarimai: 
vieni teigia, kad atskiros kultūros 
savaip interpretuoja tam tikras 
žmogaus teisių normas ir tai galima 
suprasti tik tapus tos kultūros 
dalimi; kiti įžvelgia pavojų, kad 
teiginiai apie visuotinių žmogaus 
teisių egzistavimą tėra Vakarų 
bandymas primesti savo vertybes. 
Kaip vertinate minėtus požiūrius?  
Žmogaus teisių visuotinumo idėją, kylančią iš 
prigimtinės žmogaus teisių sampratos, galima 
laikyti šiuolaikinės bendrosios tarptautinės 
teisės dalimi. Savotiškoje tarptautinės 
bendruomenės konstitucijoje – Jungtinių 
Tautų Chartijoje – skelbiamas pasiryžimas 
„vėl įtvirtinti tikėjimą pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis“. Prigimtiniu žmogaus teisių 
pobūdžiu grindžiama ir Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija, nuorodos į žmogaus teisių 
visuotinumą įtrauktos į svarbiausias sutartis 
žmogaus teisių srityje. Pavyzdžiui, Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto šalimis yra 
170 valstybių, Tarptautinio ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakto – 167 
valstybės. Visa tai rodo itin platų, net jei ir 
formalų, visuotinių žmogaus teisių idėjos 
priėmimą tarptautiniu lygiu.

Tiesa, egzistuoja požiūris, kad pati tarptautinė 
teisė didžiąja dalimi yra vakarietiškos 
civilizacijos produktas ir neretai valstybės 
tik formaliai prisiima įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje, pasiduodamos Vakarų 
kultūriniam imperializmui. Iš to kyla bene 
didžiausias iššūkis – kiek šalys realiai laikosi 
prisiimtų įsipareigojimų? Vienos valstybės 
akcentuoja asmenines teises ir laisves 
(pavyzdžiui, išskiriamos žodžio, spaudos, 
asmens politinės laisvės). Kinija ir kitos 
ne Vakarų pasaulio šalys labiau pabrėžia 
ekonomines, socialines piliečių teises (teisė į 
darbą, palankias darbo sąlygas, mokslą ir t. t.).  
Paradoksas, bet netgi Šiaurės Korėja yra 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos šalis.

Erika Leonaitė: 
„Tarptautinėje teisėje yra 
vietos visoms kultūroms“ 
Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Šiandieniniame pasaulyje skirtingos kultūros, kalba, laikas ir vieta 
tampa nebe problema, o gyvenimo norma. Bendraujame su įvairių 
šalių atstovais, kuriems priimtinos kitokios nei mums įprasta vertybės, 
susiduriame su nesuderinamumu to, ko tikimės, ir to, ką atrandame. Kas 
tuomet sieja skirtingas teisines sistemas ir tradicijas turinčias valstybes? 
Kodėl į tuos pačius klausimus teisėjai atsako skirtingai? Su kokiais 
iššūkiais šiandien susiduria kiekvienas teisininkas ir kodėl ypatingą 
vaidmenį tarptautinių teismų praktikoje vaidina kultūriniai skirtumai, 
sutiko papasakoti VU Teisės fakulteto ir TSPMI dėstytoja, Žmogaus 
teisių stebėjimo instituto teisės programų vadovė dr. Erika Leonaitė. 

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Šiandienos pasaulyje 
vargu ar galima kalbėti apie 
homogeniškas, statiškas 
kultūras, egzistuojančias 
tarsi izoliuotos salos.

Dr.  Er ika  Leonai tė
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Visgi manyčiau, kad šiandieninėmis 
globalizacijos, informacijos sklaidos, erdvės 
bei laiko suglaudinimo sąlygomis kalbėjimas 
apie tai, kad tik konkrečioje kultūroje 
susiformavęs asmens ir valstybės santykio 
modelis yra priimtinas tam tikrai kultūrai, 
atrodo dirbtinis ir menkai įtikinantis. 
Šiandienos pasaulyje vargu ar galima kalbėti 
apie homogeniškas, statiškas kultūras, 
egzistuojančias tarsi izoliuotos salos.

Dažniausiai kultūrinio savitumo (reliatyvizmo) 
idėjas išsako nedemokratinių valstybių 
valdantysis sluoksnis arba grupės, kurios 
dėl lyties, religijos, etninės kilmės ar kitų 
istoriškai susiklosčiusių aplinkybių naudojasi 
galios pozicijomis konkrečioje visuomenėje. 
Tokie argumentai šiems subjektams yra 
naudingi siekiant išlaikyti bei legitimuoti savo 
dominavimą. Ironiška, kad kultūrinio savitumo 
šalininkai savo poziciją grindžia remdamiesi 
vakarietiškoje tradicijoje kartu su modernia 
tautinės valstybės samprata išplėtotomis 
tautinio ir kultūrinio identiteto idėjomis.

Kita vertus, kultūrinio reliatyvizmo metamas 
iššūkis žmogaus teisių universalumo idėjai 
neabejotinai svarbus ta prasme, kad verčia 
diskutuoti apie konkrečių žmogaus teisių 
turinį ir naudojimosi jomis ribas, pusiausvyros 
tarp skirtingų asmenų teisių ar asmens ir 
visuomenės interesų nustatymą. Pavyzdžiui, 
ar teisė į pagarbą privačiam gyvenimui apima 
nepagydoma liga sergančio asmens teisę į 
eutanaziją? Kokie naudojimosi saviraiškos arba 
religijos laisve ribojimai laikytini pagrįstais? 
Tai klausimai, aktualūs visoms visuomenėms.

Galima gerbti kiekvieną kultūrą, 
tačiau skirtumai tarp valstybių, 
jų teisinių tradicijų ir teisinės 
kultūros yra neišvengiami. Kokia 
yra tarptautinių teismų (pavyzdžiui, 
Strasbūro teismo) praktika, 
susidūrus su kultūriškai, istoriškai 
jautriomis bylomis?
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 
nuolat susiduria su iššūkiu nustatyti 
pusiausvyrą tarp bendro žmogaus teisių 
apsaugos standarto ir nacionalinių sprendimų, 
grindžiamų konkrečios valstybės teisinėmis, 
kultūrinėmis tradicijomis, istorine patirtimi. 
Tai yra tarptautinis teismas, vertinantis, 
ar valstybės, kurioms tenka pirminė 
atsakomybė už veiksmingą Konvencijos teisių 
užtikrinimą, nepažeidė savo įsipareigojimų. 
Tačiau neturėdamas tiesioginės sąveikos su 
konkrečios valstybės visuomene jis negali 
žinoti visų nacionalinių ypatumų, kiek vienas 

ar kitas klausimas jautrus ir svarbus konkrečiai 
visuomenei. Kitaip tariant, iš tiesų egzistuoja 
tam tikra įtampa tarp vienovės ir įvairovės.

Instrumentas, kuriuo remdamasis EŽTT 
siekia nustatyti pusiausvyrą tarp šių polių, 
yra valstybių vertinimo laisvės doktrina – 
valstybėms pripažįstama tam tikra diskrecija 
priimant sprendimus, susijusius su Konvencijos 
ginamomis teisėmis. Valstybių vertinimo 
laisvė grindžiama tuo, kad nacionalinės 
institucijos turi geresnes galimybes įvertinti 
konkrečios visuomenės poreikius, surinkti 
duomenis, reikalingus konkuruojančių interesų 
pusiausvyrai nustatyti, tad ši doktrina itin 
svarbi nagrinėjant bylas, kuriose keliami 
jautrūs klausimai, tokie kaip eutanazijos ar 
abortų reguliavimas, religinės simbolikos 
naudojimas.

Ar įvairių valstybių teisėjai, 
priklausomai nuo jų nacionalinės 
patirties ar politinių aplinkybių, yra 
linkę skirtingai suprasti Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją (Konvenciją)?
Tam tikras subjektyvumo elementas, manau, 
yra neišvengiamas kiekvienu atveju, kai 
tenka priimti sprendimą, nesant galimybės 
vadovautis matematiniais metodais. Teisėjai 
vadovaujasi vidiniu įsitikinimu ir teisingumo 
jausmu, kuris gali skirtis ir dėl psichologinių 
žmogaus savybių, konservatyvių ar liberalių 
įsitikinimų, kultūrinių nuostatų, skirtingo 
teisinio išsilavinimo. Tačiau kad ir kokios 
būtų individualių teisėjų nuostatos, EŽTT 
pirmiausia vadovaujasi Konvencija, taip pat 
vertina nacionalinių teismų argumentaciją, 
kiekvienos situacijos aplinkybių visumą, 
įskaitant ir kontekstą. Būtinybė pasverti šią 
aplinkybių gausą ir priimti sprendimą yra išties 
rimtas iššūkis.  

Beje, teisės teoretikas R. Dworkinas yra 
pasakęs, kad mąstantys teisininkai dažnai 
nesutars dėl sudėtingų bylų. Taigi visiškai 
natūralu ir suprantama, kai sudėtingoje 
byloje teisėjų nuomonės išsiskiria. 
Civiliniame kodekse nustatyta, kad vaisiai 
nuo šakų, nusvirusių į kaimyno sklypą, 
priklauso kaimynui. Tačiau dažnai teisės 
aktų formuluotės nepateikia vienareikšmių 
atsakymų, ypač žmogaus teisių srityje. 
Teisei svarbus tikslumas, bet ji nėra tikslusis 
mokslas, ji yra ir menas, joje tikrai yra erdvės 
ir filosofijai. Svarbu, kad ir patys teisininkai tai 
suprastų. 

Valstybei jautriose bylose EŽTT 
kartais pakeičia savo anksčiau 
priimtą sprendimą. Ar tam gali 
turėti reikšmės aplinkybė, kad 
nebuvo reikiamai atsižvelgta į 
nacionalinę specifiką? Kokios 
pastarųjų metų bylos, susijusios su 
valstybės savitumu, Jūsų nuomone, 
yra įdomiausios? 

Prieš kelerius metus itin daug dėmesio 
sulaukė byla, susijusi su ilgamete Italijos 
istorine tradicija kabinti kryžius (krucifiksus) 
valstybinių mokyklų klasėse. 2009 m. byloje 
S. Lautsi ir kiti prieš Italiją EŽTT septynių 
teisėjų kolegija vienbalsiai pripažino, kad 
tokia praktika pažeidė mokinių tėvų teisę 
auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir 
mokinių religijos laisvę. Italijos prašymu 
bylą iš naujo nagrinėjant Didžiajai kolegijai, 
dešimt valstybių, tarp jų ir Lietuva, pateikė 
EŽTT savo pozicijas, ragindamos pripažinti 
valstybės vertinimo laisvę ir atsižvelgti į 
valstybės kultūrą, jos tradicijas ir vertybes. 
2011 m. Didžioji kolegija nusprendė, kad 
minėta istorinė tradicija neprilygo mokinių 
indoktrinacijai ir Konvencija nebuvo pažeista, 
nes klasėje kabančio krucifikso vaidmuo buvo 
pasyvus, nebuvo privalomo krikščionybės 
mokymo, buvo leidžiama naudoti ir kitų 
religijų simbolius.

Žinoma, vien referavimas į tradicijų 
tęstinumą, kultūrinį savitumą, moralės ar 
religinių jausmų apsaugą negali pateisinti 
nepagrįstų naudojimosi teisėmis ribojimų. 
Tai aiškiai parodė vadinamoji Jėzaus džinsų 
byla (UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą). Joje 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas atstovavo 
pareiškėjui, kuriam buvo skirta bauda už 
visuomenės moralę neva pažeidžiantį Jėzaus 
ir Marijos atvaizdų naudojimą drabužių 
kolekcijos reklamoje. EŽTT atkreipė dėmesį, 
kad moralės apsauga grindžiami ribojimai 
neturi būti kildinami tik iš kurios nors 
vienos religijos principų. Tačiau esminis 
vaidmuo konstatuojant saviraiškos laisvės 
pažeidimą teko aplinkybei, kad Lietuvos 
institucijų argumentai apie krikščionybės 
svarbą ir religinių simbolių menkinimą buvo 
deklaratyvūs, paviršutiniški ir nepakankamai 
paaiškinantys, kas konkrečiai reklamose įžeidė 
tikinčiuosius.

Reikšmingas valstybės vertinimo laisvės 
apimtį lemiantis kriterijus yra tai, ar konkrečiu 
klausimu egzistuoja Europos Tarybos valstybių 
konsensusas, t. y. bendras požiūris, standartas. 
Srityse, kuriose valstybių praktika išsiskiria 
(kaip kad dėl religinių simbolių mokymo 
įstaigose), valstybėms paliekama platesnė 
vertinimo laisvė, o nustačius, jog daugelyje 
valstybių įsitvirtinęs vienodas požiūris, 
valstybės vertinimo laisvė reikšmingai siaurėja. 

Galimybė nukrypti nuo bendro standarto 
nepažeidžiant įsipareigojimų pagal Konvenciją 
laikytina išimtiniu atveju. Tokio išimtinio 
atvejo pavyzdys yra byla A, B ir C prieš Airiją. 
Nepaisydamas Europoje egzistuojančio 
aiškaus konsensuso dėl liberalesnio nei 
Airijoje abortų reguliavimo, EŽTT nustatė, 
kad Airijoje galiojantis griežtas abortų 
draudimas, kai nėštumas gali būti nutrauktas 
tik esant grėsmei motinos gyvybei, nepažeidė 
pareiškėjų teisės į pagarbą privačiam 
gyvenimui. Grįsdamas sprendimą EŽTT 
pažymėjo tiek mokslinio sutarimo žmogaus 
gyvybės pradžios klausimu nebuvimą ir itin 
jautrų šio klausimo pobūdį, tiek ir aplinkybę, 
kad Airijos konstitucinėmis nuostatomis 
grindžiamas abortų reguliavimas yra „ilgos, 

Teisei svarbus tikslumas, 
bet ji nėra tikslusis mokslas, 
ji yra ir menas, joje tikrai 
yra erdvės ir filosofijai. 
Svarbu, kad ir patys 
teisininkai tai suprastų. 
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sudėtingos ir jautrios diskusijos“ Airijos 
visuomenėje rezultatas. Šis nevienareikšmiškai 
vertinamas sprendimas parodė, kad 
sudėtingas etines dilemas keliančiais 
klausimais EŽTT kartais linkęs sprendimų 
priėmimą palikti pačiai visuomenei ir 
pripažįsta valstybėms plačią diskreciją. 
Beje, šiuo metu Airijos visuomenė kaip tik 
sprendžia klausimą dėl abortų reguliavimo 
liberalizavimo.

Dar viena įdomi EŽTT praktikos sritis, 
kurioje didelis svoris suteikiamas visuomenės 
pasirinkimui, yra bylos, kilusios dėl draudimo 
moterims viešumoje nešioti musulmoniškus 
galvos apdangalus. Jau pirmojoje iš šių bylų – 
S.A.S. prieš Prancūziją – EŽTT pripažino, kad 
sprendimas, ar leisti viešose vietose dėvėti 
veidą dengiančius apdarus (tokius kaip 
burkos, nikabai), yra visuomenės pasirinkimas 
ir valstybei šioje srityje priklauso plati 
vertinimo laisvė. Kadangi veidas yra svarbus 
tarpasmeniniam bendravimui, jį dengiančių 
apdarų draudimas gali būti pripažintas 
būtinu demokratinėje visuomenėje siekiant 
apsaugoti „gyvenimą kartu“, kaip kitų asmenų 
teisių ir laisvių apsaugos elementą. Tokia pati 
argumentacija buvo pakartota ir vėlesnėse 
bylose prieš Belgiją.

Visi šie sprendimai neabejotinai įdomūs 
tuo aspektu, kurį keliate, nes iliustruoja, 
kad teismas linkęs į dialogą ir gali pripažinti 
konkrečios visuomenės pasirinkimus.

Pereikime prie istorinių pasakojimų 
sankirtos Europos Sąjungoje. 
Vakarai po Antrojo pasaulinio karo 
atkūrė demokratines institucijas, 
žengė į Jungtines Tautas, Europos 
Bendriją ir NATO, kai kitapus 
geležinės uždangos atsidūrusios 

Rytų šalys patyrė okupaciją, terorą 
ir trėmimus. Kaip šie istorinių 
pasakojimų skirtumai reiškiasi 
EŽTT ir kitų teisinių organizacijų 
sprendimuose? Kokias tendencijas 
pastebite?
EŽTT neretai susiduria su bylomis, kurios 
paliečia istorinės atminties klausimus. 
Pavyzdžiui, Katynės žudynių byla ar byla 
Vasiliauskas prieš Lietuvą, primenanti apie 
Lietuvos rezistentų naikinimą. 

O sritis, kur tikrai galima kalbėti apie 
istorinių pasakojimų skirtumus, yra sovietinės 
simbolikos demonstravimo vertinimas. Šio 
klausimo jautrumą Lietuvoje ir valstybėse, 
nukentėjusiose nuo totalitarinio sovietinio 
režimo, nemaža dalimi lemia dabartinė 
geopolitinė situacija, taip pat sovietinio 
režimo normalizavimas Vakarų Europos 
visuomenėse, sovietinės simbolikos 
komercializavimas. EŽTT bylose Vajnai prieš 
Vengriją, Fratanolo prieš Vengriją nagrinėjo 
atsakomybės už raudonos penkiakampės 
žvaigždės dėvėjimą klausimą, Venecijos 
komisija Moldovos Konstitucinio Teismo 
prašymu teikė išvadą dėl draudimo naudoti 
kūjo ir pjautuvo ženklą. Nors EŽTT ir 
Venecijos komisijos išvados susijusios su 
konkrečiomis situacijomis, iš esmės buvo 
pasisakyta už bendrą principą, kad sankcijos 
už tokių simbolių demonstravimą turėtų būti 
taikomos tik nustačius veiksmų pavojingumą. 
Kitais žodžiais, nustačius, kad sovietinių 
simbolių naudojimas konkrečiu atveju prilygo 
pavojingai propagandai, totalitarinių idėjų 
skleidimui, atsakomybės taikymas nepažeistų 
saviraiškos laisvės.

Manyčiau, būtent istorinio pasakojimo 
skirtumai turėjo nemažą reikšmę nustatant 
pavojingumo reikalavimą, nes, pavyzdžiui, 

raudona penkiakampė žvaigždė, kuri Rytų 
Europoje asocijuojasi su sovietiniu režimu, yra 
daugiaprasmis simbolis. Ji gali simbolizuoti 
ir kovą už darbininkų socialines teises bei 
yra naudojama Europoje veikiančių kairiųjų 
partijų. Nors EŽTT nenagrinėjo simbolių, 
kurie neturi daugiaprasmiškumo dimensijos 
ir sietini išimtinai su totalitariniu sovietiniu 
režimu, draudimo klausimų, tačiau manau, 
kad šioje srityje būtų pagrįsta kalbėti apie 
platesnę valstybių diskreciją.

Teisinį darbą gali dirbti kiekvienas 
teisinį išsilavinimą įgijęs asmuo. 
O ko, Jūsų nuomone, reikia, kad 
teisininkui pavyktų perprasti 
skirtingas kultūras, istorinius 
pasakojimus?
Pusiau juokais sakoma, kad galiausiai visos 
diskusijos baigiasi kalbomis apie švietimą. 
Išties tinkamas teisės suvokimas ir taikymas 
daug priklauso nuo teisinio švietimo  
kokybės – teisės studijų kokybės, teisėjų 
parengimo, atrankos proceso, kompetencijos. 
Svarbu visapusiškas išsilavinimas, kuris 
įgyjamas dar iki teisės studijų. Praturtina ir 
bendravimas su kolegomis, įskaitant ir iš kitų 
valstybių, kurie gali padėti suprasti kitokį 
požiūrį ar naujai pažvelgti į dalykus, laikomus 
savaime suprantamais. Vis dėlto vienas 
svarbiausių dalykų yra paties asmens požiūris, 
kiek jis ar ji siekia žinių ir mato jų prasmę.

Teisininko gebėjimas ne tik taikyti įstatymo 
raidę, bet ir matyti platesnį kontekstą, ypač 
žmogaus teisių srityje, keičia požiūrį ir į 
teisininko profesiją. Tereikia neužsidaryti 
savo kabinete, domėtis tuo, kas nauja ir dar 
nepažinta.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Komentaras
Dr. Danutė Jočienė, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 
teisėja, 2004–2013 m.  
buvusi Europos Žmogaus  
Teisių Teismo teisėja

Dirbti daugiakultūrėje teisėjų 
bei kitų Europos Žmogaus Teisių 
Teismo (EŽTT) darbuotojų 
aplinkoje yra didelė privilegija, 
tačiau kartu ir nemažas gyvenimo 
iššūkis, kuris reikalauja kruopštaus 
darbo ir didelių pastangų, 

ruošiantis tiek sekcijų (Teismo struktūrinių padalinių), tiek Teismo 
Didžiosios kolegijos, kuri svarsto svarbiausias bylas, posėdžiams.

Kultūriniai skirtumai, skirtingas teisinis išsilavinimas, nacionalinės 
patirtys yra itin svarbios, kad tam tikrą problemą ar byloje keliamą 
klausimą pavyktų matyti iš „skirtingų kampų“, būtų palaikoma 
pagarba kito asmens nuomonei bei diskusijų laisvė. Mano nuomone, 
tinkamas istorinio ir politinio valstybės konteksto supratimas 
yra svarbus kiekvienam teisėjui – neišmanant skirtingų kultūrų, 
istorinių ar politinių faktų, neįmanoma priimti teisingų ir motyvuotų 
sprendimų, o to iš nacionalinių teismų reikalauja EŽTT.

Reikia pripažinti, kad minėtas įvairumas gali nulemti ir sprendimų 
priėmimo procedūros apsunkinimus arba, mažų mažiausiai, tam 
tikrą teisėjų subjektiškumą. Pavyzdžiui, bylos dėl asmens teisės atlikti 
lyties keitimo operacijas Vakarų valstybių teisėjams jau nebekelia 
didesnių emocijų, tačiau sulaukia plataus atgarsio mūsų šalies 
visuomenėje. Kita vertus, drįsčiau teigti, kad vadinamosios KGB 
kadrinių darbuotojų bylos arba slaptųjų bendradarbių-informatorių 
bylos prieš Lietuvą dėl teisinės ir net istorinės problematikos 
suprantamesnės būtent Rytų Europos teisėjams nei vakariečiams 
(pvz., Žičkus prieš Lietuvą byla).

Man, kaip mamai, auginančiai vaikus, moraline prasme būdavo itin 
sunkios įvairiapusės šeimos bylos – vaikų grobimo ir jų grąžinimo į jų 
nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę atvejai. Ypač įsiminė Evans 
prieš Jungtinę Karalystę byla, kurioje keltas klausimas dėl užšaldyto 
embriono sunaikinimo, kai buvęs sutuoktinis po skyrybų nesutiko 
su jo panaudojimu, jo buvusiai žmonai siekiant turėti biologinį 
palikuonį. Tokių sunkių moralinių ar etinių dilemų akivaizdoje, matyt, 
jau ne tiek nesvarbu, kokie kultūriniai skirtumai sieja teisėjus, – rasti 
teisingus sprendimus tikrai nėra taip paprasta.
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Teisėjas Pavelas 
Borkovskis: 
„Tiesiog man visuomet 
rūpėjo klausimas – kodėl?“
Gražina Sniečkuvienė-Kovger,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Pavelas Borkovskis yra Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas, 
girdintis ausimis ir širdimi. Perdėto saldumo nemėgstantis ir žodžių 
kišenėje neieškantis teisėjas daro viską, kad atsakytų į amžiną klausimą –  
kodėl? Būdamas sąžiningas sau ir kitiems jis teigia kartais pagalvojęs, kas 
būtų, „<...> jei mane pasodintų į kamerą su tuo, kurį nuteisiau ir kuris 
neprisipažino padaręs nusikaltimą. <...> ramiai miegočiau, nes žinau, 
kad vertinau objektyviai.“

TE I SI N G U M O  H E RO J US
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Vilniaus miesto apylinkės teisme 
esate išskirtinė asmenybė. Kolegos 
Jus apibūdina ne tik kaip kruopštų, 
novatorišką, nuoširdų ir žmogišką, 
bet ir kaip puikų vadovą, lygų 
su kitais ir visuomet pasiruošusį 
padėti. O koks Jūs atrodote sau? 
Visų pirma, man buvo labai netikėta sužinoti, 
kad esu išrinktas herojumi. Be to, ir vadovas 
esu tik buvęs. Neslėpsiu, toks įvertinimas 
paglostė širdį. Vis dėlto iš karto norėčiau 
prisipažinti, kad žodis „herojus“ mane paveikė 
atstumiančiai, kai pamačiau, jog bus renkamas 
teisingumo herojus. Nesu toks.

Jeigu jau norite mane kaip nors ypatingai 
pavadinti, prašau Jūsų vadinti mane  
paprastai – tiesiog teisėjas. Įsivaizduokime 
kitos profesijos atstovą, tarkim, chirurgą, kuris 
atlieka operaciją tam skirdamas visas savo 
žinias, protą – argi jis yra koks nors herojus? Jis 
tiesiog yra savo profesijos atstovas, atliekantis 
pareigą. Tas pats pasakytina ir apie teisėjus –  
tiesiog dirbame savo darbą. Galbūt teisėjo 
darbas išsiskiria tuo, kad reikalauja platesnio 
konteksto. Pasakyti, kad nagrinėjant bylas 
vadovaujamasi tik formaliais dalykais, būtų 
melas. Reikalingas ne tik gausus bendrų 
žinių bagažas, bet ir žmogiškumui būdingos 
savybės – jautrumas, abejojimas. Tie bruožai 
susiformuoja laikui bėgant iš praktikos. Todėl 
papildydamas ankstesnę mintį galiu pasakyti, 
kad esu paprastas teisėjas tik su 28 metų 
patirtimi. Tikrai nemanau, kad esu išskirtinis, 
tokių, kaip aš, yra dauguma.

Taip, esu lygus su kitais. Nesuprantu, 
kodėl turėtų būti kitaip. Pamenu, kai man 
vadovaujant Vilniaus miesto 3 apylinkės 
teismui naktimis dažnai suveikdavo apsaugos 
signalizacija ir ūkvedžiui tekdavo važiuoti į 
teismą tikrinti, kas atsitiko. Ūkvedys gyveno 
toli, aš – arti teismo, be to, ir automobilį 
turėjau, tad į teismą neretai vykdavau pats. 
Kaip dabar pamenu, kaip manęs, privažiavusio 
prie teismo, policininkai klausdavo, kas toks 
būsiu. Ūkvedys – dažniausiai atsakydavau. 
Toks buvo mano, kaip vadovo, reikalo 
sutvarkymas. 

Be to, vadovo esmė – tiesiog netrukdyti dirbti 
ir sutvarkyti buitinius, organizacinius reikalus 
taip, kad žmogus į darbą eitų gerai nusiteikęs. 
Kadangi teisėjams tenka gilintis į bylos esmę, 

žmonių likimus, savo asmeninius rūpesčius jie 
privalo palikti namuose. Todėl darbe ir turi 
būti sudarytos tinkamos sąlygos kokybiškam 
darbui. Tai, kas buvo padaryta Vilniaus miesto 
3 apylinkės teisme, yra ne tik mano, bet 
daugelio žmonių nuopelnas. 

Jūs – žmogus bitė, nuolat kažkur 
lekiantis, bėgantis, tačiau Jums 
tai netrukdo matyti, kas vyksta 
aplinkui, ir ištiesti pagalbos ranką, 
kai jos labiausiai reikia. Turėtumėte 
būti labai laimingas žmogus, nes 
padėdamas greičiausiai nemažai 
sulaukiate pagalbos, gero žodžio ir 
iš kitų. 
Juk norisi tame avilyje būti vienu iš jų – ir 
laimingu, ir linksmu, ir kad sektųsi. Todėl 
ir bendraujama, norima drauge ką nors 
aptarti. Ar čia nėra gerai suvokiamo egoizmo 
apraiška?

Tikra tiesa, teko ne vienam pagelbėti, bet tai 
tikrai ne pasakojimui. Tai norėčiau pasilikti sau, 
juk viską, ką dariau, buvo iš širdies ir tikrai ne 
dėl padėkos. Tiek istorijų būta, neaprašysi... 
Džiaugiuosi, kad per savo teisėjo praktiką nesu 
turėjęs nė vieno procesinio skundo (reikėtų 
pastuksenti į stalą). Bylos nagrinėjimo metu 
tiek bylos dalyviams, tiek nukentėjusiesiems 
ir nuteistiesiems leisdavau pasakyti kiek 
daugiau, aišku, neįžeidžiant kitų. Turime 
labai formalizuotą baudžiamąjį procesą, kuris 
mums turėtų padėti likti nešališkiems, bet, 
kita vertus, jis neleidžia proceso dalyviams 
suprasti, kad prieš juos sėdintis teisėjas išmano 
ne tik įstatymą, bet ir praktiškai konkrečioje 
situacijoje gali ką nors paaiškinti. Gal tai kartais 
ne visai priimtina, bet tikrai to reikia, kad 
žmogus suprastų, suvoktų, nekartotų klaidų. Ir 
būtent todėl jis turi išgirsti neformalų teisėjo 
žodį, situacijos vertinimą, paaiškinimą, kodėl 
teisėjas sprendė būtent taip, kodėl skyrė 
būtent tokią bausmę, ir pan.

Žinote, kartais pagalvoju, o kas būtų, jei mane 
pasodintų į kamerą su tuo, kurį nuteisiau 
ir kuris neprisipažino padaręs nusikaltimą, 
tačiau iš įrodymų tikrai buvo matyti, kad 
jis tai padarė. Ramiai miegočiau, nes žinau, 
kad vertinau objektyviai. Aišku, nedažnai 
pagalvoju apie tokią situaciją, bet tam, kad 
tokios baimės nebūtų, reikia atsižvelgti į visas 
aplinkybes, kartais pasigailėti, bandyti suprasti 
žmogų. Normaliai mąstydamas suvoki, kokie 
nelaimingi žmonės yra nusikaltėliai, nes iš 
prigimties žmogus neturi žudyti, neturi daryti 
skriaudos kitam. 

Savo karjerą pradėjote kaip 
tardytojas, vėliau dirbote 
prokuroru, o šioms specialybėms 
svarbūs bruožai yra tiek 
neurotiškumas (gebėjimas toleruoti 
stresines situacijas, kontroliuoti 

troškimus, polinkį išgyventi 
neigiamus jausmus ir pan.), tiek 
sąmoningumas (tikslų siekimas, 
organizuotumas, pareigingumas ir 
pan.), siejant juos su akademiniais 
rezultatais. Kaip Jums pavyko ir 
tebepavyksta įveikti stresines 
situacijas, nepasiduoti neigiamiems 
jausmams? 
Tiesą pasakius, stresinėse situacijose tikrai 
gebu tvarkytis. Moku atsiriboti. Aišku, būna, 
kad kankina abejonės, ir atsibundu naktį 
su mintimi, ar nereikėtų pakeisti būsimo 
sprendimo, verdikto. Tačiau tai nebūna 
nuolat. Be to, mane gerai užgrūdino tardytojo, 
prokuroro darbai, kurių metu įgyta patirtis 
ypač praverčia nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas, sprendžiant suėmimo sankcijas. Tarkim, 
kaip nepažeidžiant proceso etikos reikalavimų 
paveikti įtariamąjį psichologiškai. Jei paveikti 
pavyksta, nusikaltėlis gali ir prisipažinti 
padaręs nusikaltimą.  

Kalbate kaip tikras išminčius. Ar tai 
genai, gal esate iš teisininkų šeimos? 
O, ne! Teisininkų mano šeimoje nebuvo. Be 
to, nebuvau ir klasikinių detektyvų mėgėjas. 
Tiesiog man visuomet rūpėjo klausimas – 
kodėl? Žvelgdamas pragmatiškai pasirinkau 
humanitarinius mokslus, teisę. Tuo metu gerai 
baigus vidurinę mokyklą stojant reikėjo laikyti 
tik vieną egzaminą – rusų kalbos. Kadangi 
esu baigęs lenkų mokyklą, rusų kalbos ir 
literatūros kursas skyrėsi nuo rusų mokyklose 
besimokančių vaikų. Tad susidūriau su iššūkiu. 
Mano išmintinga rusų kalbos mokytoja 
patarė išmokti dešimt gerų aforizmų ir dar 
kokių sparnuotųjų frazių, paskui dar šiek tiek 
beletristikos ir patikino, kad viskas bus gerai. 
Mokytoja neklydo – rašiau tema „Asmenybės 
vaidmuo M. Gorkio kūryboje“ ir gavau penkis! 

Na, o toliau prasidėjo mano karjera. Pradėjau 
dirbti prokuratūroje tardytoju, po to 
dvejus metus prokuroru. O teisėju tapau 
labai paprastai. Tuo metu paskambinę iš 
Teisingumo ministerijos pranešdavo apie 
teisėjų poreikį teismuose. Taip ir sužinojau, 
kad reikalingi teisėjai Vilniaus rajone. 
Aukščiausiosios Tarybos parlamentarams 
balsavus buvau išrinktas teisėju.

Galėjau padaryti neblogą karjerą – po dvejų 
ar trejų metų nuo mano darbo pradžios 
paskambino iš Aukščiausiojo Teismo ir 
pasiūlė dirbti baudžiamųjų bylų teisėju. Jie 
buvo susipažinę su mano nuosprendžiais, 
kaip supratau, jiems viskas tiko. Pasiūlymo 
atsisakiau. Kai kūrėsi Apeliacinis teismas, 
keletą kartų kvietė dirbti ten. Atsisakydavau, 
nes nesijaučiau tam pribrendęs. Dabar, beveik 
po 30 metų darbo, jau galiu drąsiai sakyti – 
esu pasiruošęs dirbti netgi Aukščiausiajame 
Teisme, tik nežinau, kur ir kam turėčiau 
skambinti. Be to, bijau, kad dabar man 
atsakytų, kad esu jau nebereikalingas. Likimo 
ironija! Kaip matote, mano karjeros kelias 

Turime labai formalizuotą 
baudžiamąjį procesą, kuris 
mums turėtų padėti likti 
nešališkiems, bet, kita 
vertus, jis neleidžia proceso 
dalyviams suprasti, kad 
prieš juos sėdintis teisėjas 
išmano ne tik įstatymą, bet 
ir praktiškai konkrečioje 
situacijoje gali ką nors 
paaiškinti.
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vingiuotas. 28 metus dirbu teismų sistemoje, 
o karjeros taip ir nepadariau. Kai dirbi gerame 
kolektyve, nieko nenori keisti. Juk taip gera 
atėjus į darbą jausti pilnatvę! 

Esate ne tik teisėjas, bet ir žmogus, 
valdantis plunksną. Knygos „Lizdų 
ardytojas“ užuomazgos labai 
netipinės – nuteistojo prašymas 
padėti gauti jam televizorių, nes 
sugedo. Ar Jums tikrai rūpėjo, 
kad jis be televizoriaus, ar labiau 
sudomino pati asmenybė? Juk, 
pripažinkime, ne kiekvienas 
nuteistasis kreipiasi į teisėją su 
tokiu prašymu?
Televizorius buvo tik pretekstas pabendrauti. 
Tas kalinys buvo K. Jonaitis, o aš dirbau su 
jo pirma byla, kai jis nužudė ir sudegino 
automobilyje žmogų. Atlikęs bausmę darė 
kitus nusikaltimus. Ir kai jis man parašė laišką, 
kad matė mane kažkur per televiziją, o dabar 
jam sugedo televizorius, norėdamas sužinoti, 
kur paslėpė dar nerastų nužudytų mergaičių 
lavonus, suderinęs susitikimą su policijos 
pareigūnu nuvykau į kalėjimą jo pakalbinti. 
Vairuotojas nupirko jam nebrangų televizorių 
pagal skelbimą ir po mūsų susitikimo jis jau 
buvo nusiteikęs nurodyti vietas, kur galima 
ieškoti, tačiau kitą dieną padaryti tai be 
motyvų atsisakė. Kodėl jis persigalvojo, 
sunku pasakyti, tuomet mūsų bendravimas ir 
nutrūko. O aš norėjau tik vieno – kad motinos 
galėtų palaidoti savo dukras. Todėl ir nutariau 
šią istoriją aprašyti. Knygoje yra tik keli su  
K. Jonaičiu susiję momentai, daugiau tai 
autoriaus išmonė.

Dėl atvirumo ir atidumo kitiems 
žmonėms pagal asmenybės tipą 
Jūs labiau ekstravertas Šerlokas 
Holmsas negu intravertas daktaras 
Vatsonas. O kaip dėl painių bylų 
narpliojimo? Ar Jums, kaip ir 
žymiajam detektyvui, patinka 
narplioti sunkias bylas ir mėgautis 
pačiu aiškinimosi procesu?    
Nagrinėjant bylas man svarbu sužinoti 
priežastis, kodėl tai buvo padaryta. 
Žinodamas tai gali geriau viską suvokti 
ir nepadaryti klaidos. Be to, priežasties 
žinojimas pažadina gailestį, verčia ieškoti 
lengvinančių aplinkybių. Todėl neapsiriboju 
formalia informacija, bandau žiūrėti plačiau 
ir giliau. Juk mūsų, teisėjų, verdiktai – tai 
tik bandymas priartėti prie objektyvios 
tiesos, tačiau tai padaryti pavyksta ne iki 
galo.  Teismo posėdžių salėje daug kas būna 
nepasakyta, gyvenimas yra itin sudėtingas ir 
neretai neprognozuojamai žiaurus. 

Turiu pasakyti, kad teisėjo darbas yra 
ypatingas. Turėjau didį draugą iš JAV, išeivį 
iš Šiaulių, nepaprastai intelektualų fizikos 

profesorių. Kartą jį važiuojantį motociklu 
sustabdė policijos pareigūnai ir už viršytą 
greitį turėjo kitą dieną paskirti jam nuobaudą. 
Profesorius atšovė, kad kitą dieną negali, nes 
vyksta į konferenciją, todėl su šerifu nuvažiavo 
į namus pas teisėją ir šis, išėjęs su chalatu, 
paskyrė jam baudą. Man būtent tai ir patinka, 
kad teisėjas visuomet lieka teisėju – ar su 
mantija, ar be jos. Juk ne mantijoje esmė. 
Svarbu ne tik formalizuoti įstatymai, bet ir 
dvasiniai dalykai, santykiai, bendravimas. 
Teisėjas turi būti ne dievas ant pjedestalo, o 
normalus, paprastas žmogus. 

Jūsų knyga pirmiausia buvo išleista 
rusų, o tik vėliau lietuvių kalba. 
Kalbate keliomis užsienio kalbomis, 
mėgstate prancūzų muziką, kuri, 
pasak Jūsų, atspindi Jūsų charakterį. 
Ką artimo randate prancūziškoje 
muzikoje? Gal tai meilė akordeonui, 
kuriuo groti mokate?
Iš kur jūs tiek žinote ( juokiasi)... Mano 
padėjėja turi du išsilavinimus – filologinį ir 
teisinį. Ji yra nepaprastai stipri lituanistė, bet 
kartais su ja ginčijuosi dėl kablelių, nes ji juos 
deda laikydamasi skyrybos taisyklių, o aš – 
intuityviai, iš klausos. Tas pats ir su prancūzų 
muzika. Niekada nesu buvęs Prancūzijoje, 
bet jaučiu jai kažkokį sentimentalumą. 
Dar vaikystėje atmintyje įstrigusi muzika iš 
„Šerbūro lietsargių“ skamba, žavi mane ir 
dabar. Taip jau yra, kad kartais žmonėms 
įsimena kažkokie epizodai, ir negali paaiškinti, 
kodėl taip yra. 

Jūsų draugiškumas akivaizdus 
ir, regis, užkrečiamas. Gal todėl 
Jums esant Vilniaus miesto 3 
apylinkės teismo pirmininku 
teismo darbuotojai susidraugavo 
su Vilniaus „Rasos“ specialiosios 
mokyklos vaikais? Gal galėtumėte 
papasakoti apie šios draugystės 
pradžią?  
Viena iš teisėjų nagrinėjo bylą dėl šios 
mokyklos įsiskolinimo ir mokyklos direktorius 
atvyko į teismą. Dabar tiksliai nepamenu, 
kaip viskas klostėsi, bet su šia mokykla labai 
susidraugavome. Tiems likimo nuskriaustiems 
vaikams reikėjo ne žaisliukų, o bendravimo, 
kurį ir suteikėme. Tiesa, buvome įspėti, kad 
būtume atsargūs ir neprisirištume, nes paskui 
gali būti labai skaudu. Ir buvo. Ateidavo 
vaikas ir klausdavo – ar tu ne mano tėtis? Jei 
atvirai, nenoriu atrodyti koks nors ypatingas, 

nes ne vien mūsų teismas globojo panašaus 
likimo vaikų namus. Be to, buvome sutarę su 
bendradarbiais, kad niekam to neviešinsime, 
nes tuomet viskas nuvertėja.

Kas Jums yra teisingumas?
Turiu pripažinti, kad neįsisąmoninu šios 
sąvokos. Žmonės dažniausiai gyvenimiškai 
suvokia, kas yra gėris, kas yra blogis, kas 
kam skolingas, kas pavogė, kas ir už ką turi 
būti nubaustas. Žmonės teisingumą nujaučia 
intuityviai, kaip aš kablelius sakinyje. Kartais 
emocijų pagautas žmogus gali siekti keršto, 
mirties bausmės nusikaltusiajam, bet realiai 
nereikia nutolti nuo sveiko proto sampratos. 

Tikiu teisingumu. Kitaip nebūtų prasmės 
dirbti teisėjo darbą.  Yra tokia pasakėlė apie 
malūnininką iš Sansusi (Prūsija). Karalius 
Frederikas Didysis norėjo uždrausti malūno 
savininkui dirbti naktimis (malūnas kėlė didelį 
triukšmą, karalienė negalėdavo miegoti). 
Malūnininkas atsakė karaliui: „Tuo atveju 
kreipsiuosi į teismus Berlyne.“ Karalius 
pagalvojo ir atsakė: „Taip, nepavyks uždrausti, 
nes teismas gali neleisti man to padaryti.“ 

Problema yra kita: ar teisingumu tiki piliečiai? 
O tai nemaža dalimi priklauso nuo teismų 
ir teisėjų darbo. Netgi neretai tiesiog nuo 
jų sveiko proto. Pavyzdžiui, ar gali tikėti 
teisingumu mergina (čia iš šių dienų praktikos), 
kuri pirmą kartą per septynerius metus stažo 
pažeidė kelių eismo taisykles ir už vairavimą 
neblaivia buvo atleista nuo baudžiamosios 
atsakomybės pagal laidavimą? Ji neteko teisės 
vairuoti transporto priemonę (šioje vietoje 
viskas gerai) ir iš jos buvo konfiskuota tėvo 
automobilio, kurį ji vairavo, vertė (šioje vietoje 
sveiko proto nerasta). Po verdikto ji tiesiai 
rėžė, jog netiki teisingumu ir emigruos.

Esate apdovanotas pirmojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Angelas Sargas“ už 
bendradarbiavimą su policijos 
institucija. 
Teisėjas neturi gauti tų ordinų, medalių, bet 
manau, kad kiekvienas kolega nusipelno 
pagerbimo, pasveikinimo nors ir žodžiu. 
Niekuo ypatingu nepasižymiu, nuolat 
sau kartoju – būk kantrus, prisimink, kad 
nėra nesvarbių bylų, abejok, būk jautrus, 
atsakingas, venk prisitaikymo, pataikūniškumo, 
kuo ypač pasižymi dabarties laikotarpis. Esu 
tikintis ir tie žodžiai man nėra tuščios raidės 
ant popieriaus. 

Niekam specialiai nesistengiau įtikti, todėl 
esu sulaukęs ir kritikos. Atmintyje labiausiai 
įstrigo viena Teisėjų tarybos narė, kuri man 
emocingai įsiterpus svarstant kažkokį klausimą 
atšovė: „Ar manai, kad turi kažkokių ypatingų 
savybių, kad taip reiškiesi?“ Ir ji buvo teisi, 
ypatingų savybių neturiu – esu tiesiog 
paprastas teisėjas. 

Teismo posėdžių 
salėje daug kas būna 
nepasakyta, gyvenimas 
yra itin sudėtingas ir 
neretai neprognozuojamai 
žiaurus.   

TE I SI N G U M O  H E RO J US
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Savo teisininkės karjerą pradėjote 
Lietuvoje. Papasakokite apie tai. 
Kaip atsitiko, kad Jus keliai nuvedė 
net į Australiją?
Jei būčiau žinojusi, kokie iššūkiai laukia, nesu 
tikra, ar būčiau pasiryžusi šiai gyvenimo 
kelionei. Lietuvoje baigusi Mykolo Romerio 
universitetą pradėjau dirbti tuometiniame 
Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme teismo 
posėdžių sekretore, vėliau – teisėjo padėjėja. 
Teko išbandyti ir teismo pirmininkės patarėjos 
pareigas, taip pat vedžiau keletą mediacijos 
bylų. Tad įdomios veiklos trūkumu negalėjau 
skųstis. Visada liksiu be galo dėkinga su 
manimi dirbusioms teisėjoms už auksinę 
kantrybę ir pasitikėjimą, taip pat kolegoms 
už karštas diskusijas bei nevaldomą juoką. 
Labai to pasiilgstu, tačiau suprantu, kad 
dabartinės doktorantūros studijos yra puiki 
galimybė tobulėti toliau. Kai 2016 m. vyras 
įstojo į Volongongo universitetą (University 
of Wollongong, toliau – UOW), visa šeima 
išvykome į Australiją. Tikrai džiaugiuosi, kad 
paklausiusi išmintingo patarimo pernai taip 
pat nepabijojau stoti į doktorantūrą šiame 
universitete.

 

Paminėjote iššūkius – kokie jie Jūsų 
laukė atvykus į Australiją?

Svarbiausiu iššūkiu laikyčiau gyvenimo būdo 
pokyčius. Pirmiausia žmonės, studijavę 
doktorantūroje, turbūt sutiks, kad šioje 
veikloje streso netrūksta. Studijos auginant 
mažus vaikus taip pat gyvenimo nepalengvina. 
Jei dar ir vyras studijuoja, prireikia šiek tiek 
daugiau pastangų siekiant išlaikyti sveiką 
protą. Na, o kai į šį kokteilį įsimaišo kitos 
teisinės kultūros mokslinė literatūra anglų 
kalba dideliais kiekiais, tokiai situacijai 
etiketė „iššūkis“ limpa savaime. Tačiau jokiu 
būdu nepagalvokite, kad man tai nepatinka. 
Priešingai, šioje aplinkoje labai daug įkvėpimo 
ir paskatų tobulėti. 

Ar Australijoje dirbate tik mokslinį 
darbą, ar esate susidūrusi ir su 
teisės praktika? 
Kol kas teisinės praktikos nebandžiau. 
Doktorantūros studijoms UOW stengiuosi 
skirti kuo daugiau laiko, o tai nėra itin 
paprasta, kai šeimoje visi mokosi. Galbūt dėl 
vaikystėje tėvų perduotos meilės skaitymui, 
gal dėl pomėgio visada užsiimti kažkokiais 
projektais, gal dėl teisėjo padėjėjo darbe 
išugdyto mąstymo ypatumų universiteto 
bibliotekoje gilindamasi į mokslinę literatūrą 
nusiraminu ir atsipalaiduoju. Čia sudarytos 
puikios sąlygos studijuoti, ypač naudinga visą 
parą veikianti bibliotekos dalis. Modernusis 
UOW patenka į 2 procentus geriausių 
pasaulio universitetų, apie jo mokslininkų 
atradimus ne kartą rašė ir Lietuvos 
žiniasklaida. Galimybė būti UOW teisės 
fakulteto (School of Law) dalimi man labai 
vertinga.

 Jūsų rengiama disertacija yra 
apie medijos įtaką teisėjo 
autoritetingumui. Tema be galo 
įdomi ir aktuali Lietuvai. Kas 
paskatino pasirinkti būtent šią 
mokslinio domėjimosi sritį?
Teismų ir teisėjų autoritetingumo 
problematika aktuali visur. Nerimą kelia 
Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – 
EŽTT) teisėjo, buvusio Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. 
Egidijaus Kūrio redaguotos monografijos 
„Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus 
teisės“ įžangoje aprašytas pavojingai žemas 
pasitikėjimo teismais lygis bei vyraujantis 
teisinis nihilizmas Lietuvoje. Be to, 2018 m. 
EŽTT atidarymo seminare buvo išreikštas 
susirūpinimas teismų autoritetingumu Europos 
mastu. Tad nenuostabu, kad tiek Lietuvoje, 
tiek visame pasaulyje teisinė doktrina didelį 
dėmesį skiria teismų ir teisėjų autoriteto 
problematikai. Apie galimybę pažvelgti į 
teisės ir medijos santykį iš kultūros ir teisės 
perspektyvos sužinojau iš UOW mokslininkių 
M. Leiboff ir C. Sharp leidinio „Kultūrinės 
teisinės studijos bei populiariosios teisės 
kultūros“ („Cultural legal studies and law’s 
popular cultures“). Būtent šios įkvepiančios 
autorės ir vadovauja mano daktaro 
disertacijos rašymo procesui. Kai iš prof. 

Australijoje – teisėjų 
autoriteto paieškos 
Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

Teisė yra žmogiškosios kultūros dalis, neatsiejama nuo istoriškai 
susiklosčiusių kultūrinių tradicijų. Šios tradicijos kiekvienoje valstybėje 
yra savitos, neišvengiamai ir glaudžiai susijusios su istoriniais, 
paprotiniais aspektais. Tad nenuostabu, kad teisininko profesija, 
bent jau anksčiau, buvo vadinama labiau nacionaline profesija, 
kadangi nacionaliniame universitete įgytų žinių pritaikymas kitoje 
valstybėje, o ypač kitame žemyne, yra ganėtinai ribotas. Kita vertus, 
šios tendencijos pastarąjį dešimtmetį akivaizdžiai kinta – tą įrodo šio 
TEISMAI.LT straipsnio pašnekovė Aistė Janušienė. Teisininkė, baigusi 
Mykolo Romerio universitetą ir įgijusi praktinės patirties Vilniaus miesto 
apylinkės teisme, sėkmingai tęsia studijas Australijoje. Pasirinkusi 
kultūrinį aspektą, ji atlieka tyrimą tiek Australijai, tiek Lietuvai aktualia 
tema – gilinasi į teisėjų autoriteto problematiką.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Universiteto bibliotekoje 
gilindamasi į mokslinę 
literatūrą nusiraminu ir 
atsipalaiduoju.    

Pasaulyje teisinė 
doktrina didelį dėmesį 
skiria teismų ir teisėjų 
autoriteto problematikai. 
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Snieguolės Matulienės sužinojau, kad pernai 
Lietuvoje startavusi laida „Kultūros teismas“ 
tęsia ankstesnę veiklą teisės ir kultūros srityje, 
labai nudžiugau, jog kultūrinis teisinis aspektas 
yra visai ne naujiena ir Lietuvoje. 

 

Papasakokite apie savo disertacijos 
problematiką. Kokią įtaką teisėjams 
daro medijos? Ar Australijoje tai 
didelė problema? Kaip siūloma ją 
spręsti?
Vakaruose televizijos kultūrinių teisinių 
studijų pradžia siejama su JAV mokslininko 
Lawrence Friedmano išvada, kad medija 
veikia visuomenės supratimą apie teisę. 
Daugelis žmonių sužino apie teisinę sistemą ir 
teisininkus bei teismus ne tiesioginio kontakto 
būdu, o iš knygų, filmų ar televizijos. Šį teisės 
ir jos atvaizdo kultūroje ryšį, šio atvaizdo 
įtaką visuomenei bei su tuo susijusias teisės 
transformacijas atidžiai tiria mokslininkai 
teisinių kultūrinių studijų srityje. Maždaug 
prieš dvidešimt metų atsiradęs televizinių 
teismų fenomenas pažįstamas ir mums iš 
amžiaus pradžioje rodytos laidos „Teismas“. 
Šios programos ir dabartinio „Kultūros 
teismo“ teisėjų portretai yra tiesiog tobuli 
lyginamojo tyrimo objektai analizuoti mūsų 
teisėjo autoriteto vaizdavimo ir jo supratimo 
pokyčius pasitelkiant kultūrinių teisinių studijų 
metodus. Tyrimo rezultatai ne tik papildys 
pasaulinius televizijos teismų tyrimus mūsų 
unikalia patirtimi teisės tradicijos ir istoriniame 

kontekste, bet ir prisidės prie Lietuvos teisėjų 
autoriteto tyrinėjimų nauju – kultūriniu 
teisiniu – aspektu. 

 

Kaip atrodo doktorantūros studijos 
Australijoje? Ar labai skiriasi nuo 
studijų Lietuvoje?
Ne paslaptis, kad tiek kelionės, tiek ir studijos 
užsienyje leidžia suprasti ir įvertinti savo 
kultūrą platesniame kontekste. Australijoje 
akcentuojama bendruomenių svarba. 
Noriu pasidžiaugti lietuvių bendruomenės 
Australijoje draugiškumu ir rūpestingumu. 
Taip pat ir doktorantūros studijos UOW 
pasižymi bendruomenišku pobūdžiu: 
fakultetas įtraukia studentus į savo veiklą, 
skatina tarpusavio bendravimą, siūlo 
įvairiapusę paramą. UOW tvyro tarptautiška, 
saugi ir įkvepianti atmosfera, maišosi įvairios 
kultūros, nes žmonės studijuoti atvyksta iš 
visų pasaulio kampelių. Įdomu, kaip tarp 
vienoje auditorijoje susirinkusių skirtingų 
kultūrų atstovų išryškėja mūsų panašumai, 
pavyzdžiui, baimė kalbėti prieš auditoriją ar 
būti nesuprastiems. 

Kitas akcentuojamas UOW aspektas 
yra itin griežta mokslinių tyrimų etikos 
politika. Kadangi tyrime naudosiu įvairius 
kultūrinius tyrimo metodus, kaip, pavyzdžiui, 
interviu, turiu pateikti prašymą su detaliu 
metodologijos aprašymu išplėstinei tyrimų 
etikos komisijai, o leidimo atlikti tyrimus 
išdavimas gali užtrukti net keletą mėnesių. 
Mokslinių tyrimų dalyvių apsaugai ir tyrimo 
skaidrumui UOW skiria tikrai ypatingą dėmesį.

 

Kokius įžvelgtumėte kultūros 
nulemtus teisinės sistemos 
skirtumus Lietuvoje ir Australijoje? 
Koks yra požiūris į teismus 
Australijoje? Ar jais pasitikima? 
Kaip dirbama pasitikėjimo teismais 
srityje?
Kaip žinome, teismai vykdo teisingumą, tai yra 
užtikrina teisės viešpatavimą demokratinėje 
visuomenėje. Pasitikėjimas teisingumo sistema 
ir teismais saugo mus nuo teisinio nihilizmo. 
Dėl ilgų demokratijos tradicijų ir istorinio 
teisėjo vaidmens Australijoje klostėsi tvirti 
pagarbos santykiai tarp teismų ir visuomenės. 
Vis dėlto reikėtų sutikti su minėtoje prof. dr. 
E. Kūrio monografijoje išdėstyta įžvalga apie 
Vakarų teisinės sistemos išgyvenamą krizę, 
tad ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje 
ieškoma būdų, kaip stiprinti visuomenės ir 
teismų santykį. Didelis dėmesys skiriamas ne 
tik teisėjų nepriklausomumo, bet ir teismų 
atvirumo principams. 

Dar per mažai laiko, kad galėčiau pasigirti 
stipriu Australijos teismų problematikos 
išmanymu, tačiau čia taip pat visuomenės 
pasitikėjimui teisine sistema teikiama didelė 
svarba, skatinamas teismų veiklos skaidrumas, 

atvirumas, teisinis visuomenės švietimas, 
alternatyvus ginčų sprendimas. Pavyzdžiui, 
remiantis 2014 (Halstead) metų socialinių 
tyrimų duomenų analize, Naujojo Pietų Velso 
(New South Wales) valstijoje visuomenės 
pasitikėjimas teisine sistema nuo 2007 m. 
auga, tačiau dėl nesutampančių visuomenės 
teisingumo vertinimų, pavyzdžiui, dėl 
paskirtos bausmės adekvatumo, labai sunku 
pasiekti visišką pasitenkinimą teismų veikla.

Kokia yra žiniasklaida Australijoje? 
Ar ji etiška?
Kaip pastebėjo buvęs Australijos Federalinio 
Teismo teisėjas Ronaldas Sackville‘as, interesų 
konfliktas lemia įtemptus santykius tarp teismų 
ir žiniasklaidos – atkaklus, kantrus ir kartais 
nuobodus aplinkybių nagrinėjimas, kuris 
būdingas teismams, žurnalistams yra svetimas 
ir reitingų nepakelia. Vis dėlto Australijos 
žiniasklaidoje gana dažnai pasirodantys 
teisėjai vaizduojami tikrai teigiamai ir 
pagarbiai. Beveik trys ketvirčiai 2007 m. 
Naujajame Pietų Velse atliktos apklausos 
dalyvių nurodė televizijos ir radijo žinių 
laidas kaip įtakingus informacijos šaltinius 
apie teisinę sistemą, maždaug pusė rėmėsi 
rimtąja žurnalistika, o 35 proc. respondentų 
rinkosi geltonąją spaudą. Panašiai ir 2009 m. 
socialiniai tyrimai Australijos mastu patvirtino, 
kad pagrindiniai visuomenės informacijos 
apie teisingumą šaltiniai yra televizija, radijas 
ir laikraščiai. Pastarieji moksliniai tyrimai rodo, 
kad dėl susiklostančio stipresnio emocinio 
ryšio tarp socialinių tinklų vartotojų ši medija 
dar labiau veikia mūsų teisingumo supratimą 
nei tradicinė žiniasklaida. Taigi medija 
neabejotinai daro įtaką visuomenės požiūriui 
į teisinę sistemą, tačiau šio poveikio mastas vis 
dar lieka aktualus ir diskutuotinas klausimas.  

Kokie Jūsų ateities planai? Ar 
įsivaizduojate, kaip Australijoje 
įgytos žinios galėtų padėti 
Lietuvoje?
Prieš porą metų net negalėjau įsivaizduoti, kad 
šiandien studijuosiu UOW doktorantūroje, 
tad tikrai geriau susilaikysiu nuo ateities 
prognozių. Šiuo metu intensyviai rengiu 
teorinę tyrimo dalį ir nekantrauju kitąmet jau 
praktiškai pradėti tyrimus Lietuvoje. Tikiu, kad 
šis projektas papildys nauju vertingu aspektu 
teisėjo autoriteto klausimų tyrinėjimus, o 
galbūt paskatins ir kitus į teisės klausimus 
pažvelgti netradiciškai – per kultūros langą.

 

Lietuvoje ir visame 
pasaulyje ieškoma būdų, 
kaip stiprinti visuomenės ir 
teismų santykį. 

Aistė  Januš ienė
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Mariau, esate vilnietis; čia baigėte 
vidurinę mokyklą, universitete 
įgijote teisininko specialybę. Kaip 
susiklostė, kad atsidūrėte JAV? Ar 
tai visada buvo Jūsų tikslas?
Vaikystėje man labai patiko Marko Tveno 
„Tomo Sojerio nuotykiai“ ir kitos knygos 
apie Laukinius Vakarus, tad JAV negalėjo 
netraukti. Tačiau niekada neturėjau tikslo 
išvykti gyventi į JAV. Baigiant studijas Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete (toliau – VU TF) 
mane domino teisės studijos JAV, tą pavyko 
pasiekti gavus stipendiją. O po studijų grįžau 
į Lietuvą, pradėjau advokato praktiką ir grįžti 
į JAV neplanavau. Tačiau po kelerių metų 
taip jau susiklostė, kad atsirado galimybė 
atvykti į Niujorką pasipraktikuoti tarptautinėje 
advokatų kontoroje „White & Case“. Darbas 
su tarptautiniais energetikos ir infrastruktūros 
projektais man labai patiko, todėl kontorai 
pasiūlius nuolatinį darbą nutariau likti. Dabar 
jau 14 metų dirbu toje pačioje kontoroje.

Esate, ko gero, daugiausia pasiekęs 
lietuvis teisininkas, praktikuojantis 
JAV. Kokių savybių reikia teisininkui 
norint įsitvirtinti JAV rinkoje ir 
tapti vienos didžiausių teisininkų 
kontorų partneriu?
JAV ir be manęs yra daug puikių lietuvių 
teisininkų. Jeigu trumpai, tai pirmiausia reikia 
labai mylėti teisininko darbą, labai daug dirbti 
ir atsirasti reikiamu laiku reikiamoje vietoje.

Studijavote ir JAV; gal jau studijų 
metu buvo akivaizdu, kad JAV 
teisininkai rengiami kitaip nei 
Lietuvoje? Ar labai skiriasi studijos 
Lietuvoje ir JAV? 
Studijos skyrėsi. Aš studijavau Ajovos 
universiteto Teisės koledže (University of Iowa 
College of Law), dalyvavimas paskaitose buvo 
privalomas ir mokytis reikėjo viso semestro 
metu, o ne tik per sesiją. Dažniausiai paskaitos 
vyko Sokrato metodu – paskaitai reikėjo 
pasiruošti, o jos metu buvo aptarinėjama 
perskaityta medžiaga. Svarbiau buvo ne 
išmokti atmintinai įstatymus, o mokėti juos 
pritaikyti konkrečioje situacijoje. Studijos 
VU TF mane puikiai parengė Niujorko 
advokatūros egzaminui, nes jam reikėjo visus 

dalykus išmokti atmintinai. Rengdamasis 
Niujorko advokatūros egzaminui džiaugiausi 
baigęs VU TF, nes puikiai žinojau, kaip reikia 
per trumpą laiką išmokti didelius kiekius 
medžiagos atmintinai!

Advokato darbas 
Niujorke: konkurencinė 
rinka darbo valandų 
neskaičiuoja
Dovilė Murauskienė, Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė
Rytis Valūnas, teisininkas, Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo „Global Shapers“ 
Vilniaus klubo vadovas

Meilė darbui ir drąsa pasižvalgyti už horizonto įkvėpė ne vieną mūsų šio 
numerio pašnekovą, kuris garsina Lietuvos vardą dirbdamas užsienio 
valstybėje. Jungtinių Amerikos Valstijų teisininkų rinka garsėja kaip 
konkurencinga, gana užpildyta, todėl išsikovoti joje vardą nėra lengva. 
Būtent meilė savo profesijai, darbštumas ir gal šiek tiek vaikystės 
svajonės Mariui Griškoniui padėjo pasiekti tai, kad jau penkioliktus 
metus jis dirba vienoje garsiausių JAV Niujorko valstijos advokatų 
kontorų, išsikovojęs joje partnerio vardą. Nepaisant to, Marius 
nepamiršta ir Lietuvos, skirdamas gimtinei dėmesį ir rūpindamasis 
jaunųjų lietuvių išsilavinimu. Apie karjeros pokyčius, kultūrinius 
skirtumus ir pagalbą Lietuvos provincijos mokykloms kalbėjomės su 
advokatu M. Griškoniu. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Niujorke tenka dirbti 
gerokai daugiau tiek 
savaitgaliais, tiek atostogų 
metu. 

Marius  Gr i škoni s
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Praktikuojančiu advokatu 
dirbote Lietuvoje ir JAV. Kokius 
įžvelgtumėte teisininkų darbo 
kultūros skirtumus šiose 
valstybėse? Kokia buvo Jūsų darbo 
JAV pradžia – ar greitai pavyko 
perprasti kultūros skirtumus?
Aš įžvelgiu daugiau panašumų nei skirtumų. 
Aišku, skiriasi teisinės normos, sutarčių 
praktika, rinka, projektai, tačiau teisinis darbas 
tiek Lietuvoje, tiek JAV iš esmės yra toks 
pats. Man nebuvo jokių sunkumų perprasti 
skirtumus. Gal tik vienas dalykas – darbo 
kultūra ir laikas Niujorke bei Europoje šiek 
tiek skiriasi. Niujorke tenka dirbti gerokai 
daugiau tiek savaitgaliais, tiek atostogų metu. 
Vis dėlto jaunesnė teisininkų karta (millennials) 
ir Niujorke bando keisti nusistovėjusią tvarką. 

Lietuviai apie JAV teisininkus 
įspūdį yra susidarę daugiausia iš 
rodomų filmų, serialų, pavyzdžiui, 
„Kostiumuotieji“ („Suits“). Ar jie 
atspindi realybę? 
Turiu prisipažinti, kad pirmą kartą apie 
šį serialą išgirdau iš didelės Lietuvos 
advokatų kontoros partnerio, tuomet kelias 
serijas pažiūrėjau, bet nesusidomėjau. 
Mano nuomone, geriausiai JAV teisininkų 
kasdienybę atspindi Džono Grišemo romanai. 
Jų prisiskaitęs paauglystėje kiek pasvajodavau 
apie darbą didelėje Niujorko advokatų 
kontoroje. 

Jūsų kontoros tinklalapyje teigiama, 
kad dirbate ne tik su amerikiečiais 

teisininkais ir verslininkais, bet ir su 
kitų valstybių atstovais, ko gero, ir 
labai egzotiškų. Gal pamenate kokį 
įdomų nutikimą, kurį lėmė būtent 
kultūros skirtumai?
Pikantiškiausia istorija yra apie mano pro bono 
bylą pirmaisiais darbo metais. Nors mano 
praktika yra energetikos ir infrastruktūros 
srityje, pro bono pagrindais apsiėmiau 
atstovauti imigrantui iš vienos Afrikos šalies. 
Jis turėjo žaliąją kortą ir norėjo atsivežti savo 
šeimą į Niujorką. Tačiau du jo vaikai buvo 
gimę tais pačiais metais ir tą pačią dieną (!) 
nuo dviejų skirtingų žmonų. Nors toje šalyje 
legalu turėti iki keturių žmonų, tai natūraliai 
sukėlė JAV imigracinių tarnybų įtarumą. Visgi 
bylą laimėjome, nes kraujo tyrimai patvirtino, 
kad tai buvo mano kliento vaikai.

Mariau, esate ir lietuviškas 
mokyklas remiančio „Tautos 
namų“ labdaros fondo vadovas. 
Papasakokite apie fondo veiklą. 
Kodėl matote prasmę remti būtent 
mokyklas? 
Tautos fondas vienija apie 500 aktyvių narių, 
jo turtą sudaro apie 4 mln. JAV dolerių. 
Kiekvienais metais mes išdalijame apie  
150 000 dolerių paramos. Rytinėje Amerikos 
pakrantėje veikianti labdaros organizacija 
teikia paramą lietuviškoms mokykloms Rytų 
Lietuvoje, taip pat Lenkijoje, Karaliaučiaus 
krašte ir Baltarusijoje. Mano abu seneliai iš 
tėčio pusės daug metų dirbo mokytojais 
Krikštonių vidurinėje mokykloje (Lazdijų r.).  
Krikštonių vidurinės mokyklos jau nebelikę 

nuo 2009 m. Dėl sumažėjusio mokinių 
skaičiaus ji buvo prijungta prie Seirijų 
gimnazijos. Kiekvieną kartą nuvykęs į 
Krikštonis ir pamatęs lentelę, primenančią, 
kad čia anksčiau stovėjo vidurinė mokykla, 
susimąstau apie švietimo būklę Lietuvos 
provincijoje. Vaikystės atsiminimai ir Tautos 
fondo veiklos aktualumas šiandieninėje 
Lietuvoje yra viena iš priežasčių, kodėl 
susidomėjau Tautos fondo veikla. Tačiau ne 
mažiau mane įkvepia žmonės, kurie rėmė, 
remia ar dalyvauja Tautos fondo veikloje. 
Jų dosnumas, energija, idėjos, projektai 
ir nepaliaujamas noras aktyviai prisidėti 
prie demokratinės ir pilietinės visuomenės 
Lietuvoje plėtojimo yra išties ypatingas.

Ko galėtumėte palinkėti mūsų 
teisėjams ir teisininkams, kad jie 
pelnytų pripažinimą ir sėkmingai 
konkuruotų tarptautinėje veikloje? 
Mylėti savo darbą ir nebijoti pasižvalgyti už 
horizonto.

Kiekvieną kartą 
nuvykęs į Krikštonis 
ir pamatęs lentelę, 
primenančią, kad čia 
anksčiau stovėjo vidurinė 
mokykla, susimąstau apie 
švietimo būklę Lietuvos 
provincijoje. 

„Tautos  namų“  labdaros  fondo vadovas  M.  Gr i škoni s  su  k i ta i s  tar ybos  nar ia i s
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2018 m. „Forbes“ paskelbto turtingiausių 
pasaulio žmonių sąrašo pirmame penketuke –   
trys interneto ir technologijų verslo gigantai. 
Turtingiausiu pasaulio žmogumi paskelbtas 
interneto prekybos milžinės „Amazon“ įkūrėjas 
Džefas Bezosas (Jeff Bezos), tapęs pirmuoju 
centimilijardieriumi istorijoje, antroje vietoje 
atsidūrė „Microsoft“ siela Bilas Geitsas (Bill 
Gates), o penktoje – jauniausias šio penketuko 
atstovas, bendrovės „Facebook“ įkūrėjas 
ir savininkas Markas Zuckerbergas (Mark 
Zuckerberg). Taigi XXI a. internetas ir naujosios 
technologijos tapo pelningiausiu verslu, 
nors viskas įvyko taip greitai, kad nemaža 
dalis žmonijos iki šiol gerai nesupranta, nei 
kaip tiksliai veikia toks verslas, nei kokias 
pasekmes gali turėti į visas gyvenimo sritis 
įsiskverbęs internetas. Viena šių pasekmių – 
naujai atsiradusi problema, susijusi su tuo, 
kad, internetui tapus neatsiejama mūsų visų 
gyvenimo dalimi, tinklui ir technologijoms 
patikėjome ir labai daug informacijos apie 
save. Asmeninio gyvenimo istorijomis 
ir nuotraukomis dalijamės socialiniuose 
tinkluose, elektroninės prekybos vietose 
pildydami registracijos anketas atskleidžiame 
savo adresus, prie tinklo prijungti išmanieji 
telefonai fiksuoja mūsų buvimo GPS 
koordinates... Be to, naršydami internete visi 
paliekame skaitmeninius pėdsakus. Pavyzdžiui, 
jeigu naršote internete viename iš langų 
atsidarę savo „Gmail“ elektroninio pašto 
paskyrą, ji automatiškai fiksuoja jūsų naršymo 
įpročius, norėdama jums vėliau pasiūlyti kuo 
geriau jūsų interesus atitinkančią reklamą. Visai 
neseniai visas pasaulis galėjo tuo įsitikinti, 
kai susidomėję stebėjome, kaip „Facebook“ 
įkūrėjas M. Zuckerbergas JAV Jutos valstijos 
senatoriui bandė paaiškinti, jog „Facebook“ 
pelno šaltinis – vartotojo interesus atitinkančių 
reklamų rodymas jiems. Derėtų prisiminti, kad 

būtent tokių reklamų pardavimas  
M. Zuckerbergą pavertė penktu iš 
turtingiausių pasaulio žmonių. Matyt, tai 
yra geriausias įrodymas, kad mūsų internete 
paliekama asmeninė informacija įdomi gali 
būti ne tik nusikaltėliams, pasiryžusiems 
šantažuoti žmones, nes gali nutekinti jų 
paslaptis, bet ir verslui, kuris nori to, ko nori 
bet koks verslas, – kuo tiesiau ir efektyviau 
pasiekti galimus savo klientus. Be to, prieš 
metus pasitvirtino ir seniai sklandę gandai –  
politikai taip pat supranta, kokią vertę gali 
turėti asmeninė žmogaus informacija, kuri 
leistų kreiptis į jį (rinkėją!) įtikinamiausiu ir 
efektyviausiu būdu. 

Sprogus bendrovės „Cambridge Analytica“ 
skandalui paaiškėjo, kad socialiniame 
tinkle „Facebook“ žmonės, naudodamiesi 
„Cambridge Analytica“ programėle ir 
jai duodami leidimą susirinkti visą šiame 
tinkle jų ir jų „draugų“ paliktą asmeninę 
informaciją, kartu įgalino šią bendrovę 
sukurti „Facebook“ vartotojų psichologinius 
profilius – šie duomenys vėliau buvo perduoti 
vienai iš JAV prezidento rinkimų kampanijų. 
Manoma, kad 2016 m. bent 200 mln. JAV 

rinkėjų išvydo pagal jų profilį suasmenintas 
kandidato reklamas ir lygiai tokiu pačiu 
principu parengtas konkurentų antireklamas. 
„Cambridge Analytica“ vadovai nurodė, kad 
jie buvo įsitraukę į daugiau nei 200 rinkimų 
pasaulyje.

Remiantis naujausiais psichometriniais tyrimais 
pagal mūsų naršymo įpročius ir interesus 
suformuotos suasmenintos reklaminės žinutės 
internete mums gali skambėti kaip tiesiog 
dar viena reklamos forma. Juk, pavyzdžiui, 
nenustembame, kai, nusipirkus internete 
knygą, svetainė automatiškai pasiūlo, kokios 
dar knygos mums galėtų būti įdomios. 
Kas kita atvejai, kai tokie psichometriniai 
testai atliekami ir jų rezultatai panaudojami 
mums patiems to nežinant. Tokiu pagrindu 
sukurtų reklaminių žinučių efektyvumas 
gali būti iš tiesų gąsdinantis. Psichometrinių 
testų kūrėjai dabar atskleidžia, kad vien 
išanalizavę dešimt mygtuko „like“ (patinka) 
spustelėjimų „Facebook“ tinkle jie gali 
įvertinti žmogų tiksliau, nei tai geba padaryti 
jo bendradarbiai, septyniasdešimties 
analizė gali atskleisti apie žmogų daugiau, 
nei žino jo draugai, 150 – daugiau nei žino 
tėvai, o 300 – daugiau net už gyvenimo 
partnerius. Pasinaudojant tokiais duomenimis 
nesudėtinga sukonstruoti tokią reklaminę 
žinutę, kuri būtent šį žmogų priverstų 
užsimanyti nusipirkti naują kavinuką, arba, kas 
skamba daug baisiau, balsuoti už kandidatą 
į prezidentus, kuris „geriausiai supranta jo 
poreikius ir lūkesčius“. Tokio pobūdžio žinutės 
pasibeldžia į slapčiausias mūsų pasąmonės 
kerteles, kartais beveik nepažįstamas net 
mums patiems. Pasauliui supratus, kaip lengva 
manipuliuoti rinkėjais rodant asmeniškai jiems 
pagal jų elgesį internete pritaikytas reklamas, 
ne juokais susirūpinta, kaip užtikrinti, kad 
tokia informacija nebūtų piktnaudžiaujama. 

Ar Lietuvos prezidento 
rinkimus laimės 
psichometrinių tyrimų asai?
Rūta Mrazauskaitė, skaidrumo ir atitikties ekspertė 
Natalija Bitiukova, teisininkė, sertifikuota informacinio privatumo ekspertė (CIPP/E)

1960-aisiais Polas Beranas (Paul Baran), su kolegomis dirbdamas JAV 
Gynybos ministerijos laboratorijoje, iškėlė ir ėmė plėtoti idėją, kad 
duomenis tarp skaičiavimo mašinų būtų patogu perduoti nedideliais 
paketais. Šiandien šie darbai keitimosi paketais srityje lėmė tai, kad mes 
galime keliais mygtukų paspaudimais sužinoti, kaip atrodo Mary upės 
vėžlys, per kelias minutes paskaityti romano „Karas ir taika“ santrauką 
ir neišeidami iš namų užsisakyti žaisliuką katei iš Honkongo. Internetas 
sujungė pasaulį taip, kaip niekada anksčiau, ir tai privertė susimąstyti, 
kokią kainą esame pasirengę mokėti už šį sujungimą? 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

 Mūsų internete 
paliekama asmeninė 
informacija įdomi gali 
būti ne tik nusikaltėliams, 
pasiryžusiems šantažuoti 
žmones, nes gali nutekinti 
jų paslaptis, bet ir verslui, 
kuris kuo tiesiau ir 
efektyviau siekia pritraukti 
galimus savo klientus. 

Beveik 8 iš 10 vartotojų mano, kad teisė 
į asmens duomenų apsaugą yra tokia pat 

svarbi, kaip ir saviraiškos laisvė, tačiau

tik 6  iš 10 keistų paslaugų teikėją, 
netinkamai panaudojusį jų duomenis,

tik 3 iš 10 skaito duomenų apsaugos 
taisykles,

tik 3 iš 10 sutiktų sumokėti už papildomą 
duomenų apsaugą. 

ĮDOMU*

* Reprezentatyvios gyventojų nuomonės apklausos duomenys
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Net ir tokių technologijų gigančių, kaip 
„Apple“ ir IBM vadovai, kurie šiaip nėra dideli 
griežto reguliavimo entuziastai, kovo mėnesį 
patys prabilo apie susiklosčiusią situaciją. 
„Apple“ direktorius šią situaciją pavadino 
tokia „baisia ir svarbia“, kad jai „turbūt tikrai 
reikia kokio nors gerai parengto įstatyminio 
sprendimo“. IBM vykdomoji direktorė Džini 
Rometi (Ginni Rometty) taip pat pabrėžė, kad 
jeigu bus naudojamasi tokiomis informacijos 
rinkimo ir apdorojimo technologijomis, apie 
tai „žmones būtina įspėti, kad jiems tai nebūtų 
staigmena, – žmonės turi turėti pasirinkimą 
sutikti arba nesutikti su tokiu duomenų 
apdorojimu ir tiksliai žinoti, kam priklauso 
duomenys“. 

Tiesą sakant, idėja griežčiau reguliuoti 
asmens duomenų naudojimą nėra tokia jau 
revoliucinė. Pavyzdžiui, minėta Dž. Rometi 
citata gana tiksliai nusako tikslą, kurio Europos 
Sąjunga siekė 2016 m. priimtu Bendruoju 
asmens duomenų apsaugos reglamentu 
(BDAR). Reglamentas yra pagrįstai laikomas 
griežčiausiu iš daugiau nei 100-o duomenų 
apsaugos teisės aktų pasaulyje – atsižvelgiant 
į visa apimančią asmens duomenų sąvoką, 
asmenims numatytas teises bei galimai 
milijonines baudas už šių teisių pažeidimą. 
Reglamentas pasižymi ir vadinamuoju 
Briuselio efektu – už ES ribų įsikūrusios, bet 
ES rinkoje veikiančios bendrovės taip pat 
turės prisitaikyti prie naujo reguliavimo. O 
tai, galima sakyti, jau šiokia tokia revoliucija – 
juk tai reiškia, kad, tarkime, kinų internetinės 
prekybos milžinė „Alibaba Group“, valdanti  
„AliExpress“ el. parduotuvę, norėdama 
pardavinėti prekes ES piliečiams, turės 
užtikrinti, kad jų duomenis saugo ir tvarko 
pagal aukštai iškeltą Briuselio kartelę, o 
skeptikams, kurie suskubs teigti, jog „Alibaba 
Group“ nėra ko jaudintis, nes jų Briuselio 
baudos nepasieks, atkertama, kad didžiausia 
bauda būtų tiesiog ES draudimas bendrovei 
parduoti prekes ES gyventojams. Tiesa, 
Briuselio efektas tuo nesibaigia – ES šiuo metu 
dirba prie BDAR papildysiančio e. privatumo 
reglamento, kurio vienas iš tikslų yra apriboti 
nuolatinį vartotojų stebėjimą naudojant 

slapukus ir užtikrinti įvairiais kanalais 
perduodamos informacijos konfidencialumą.

Taigi ar galima tikėtis, kad griežtasis BDAR 
mus visus apsaugos nuo manipuliavimo 
mūsų duomenimis siekiant mums daugiau 
parduoti arba įtikinti balsuoti už „teisingą“ 
kandidatą rinkimuose? BDAR iš tiesų kalba 
apie didesnę informacijos apie asmens 
politines pažiūras apsaugą, riboja asmenų 
profiliavimą, reikalauja suprantamai 
informuoti žmones apie jų duomenų tvarkymą 
ir nenaudoti asmens duomenų neaiškiais 
tikslais. Šių pareigų turi laikytis tiek didžiosios 
verslo bendrovės, tiek politinės partijos ir 
nepriklausomi kandidatai. Nepaisant to, būtų 
naivu tikėtis, kad piktnaudžiavimas asmens 
duomenimis bus sustabdytas be aiškios, 
nuoseklios ir nepriklausomos Reglamento 
įgyvendinimo priežiūros. Lietuvoje pagrindinė 
atsakomybė už tai tenka Asmens duomenų 
apsaugos inspekcijai, kuri  gegužės 25 d. įgavo 
ne tik beprecedentę galią skirti milijonines 
baudas, bet ir gali uždrausti tvarkyti asmens 
duomenis bei vykdyti jungtinius tyrimus su 
kitomis ES priežiūros institucijomis (nemažai 
tokių tyrimų jau vyksta „Facebook“ atžvilgiu). 
Prie duomenų apsaugos teisių įgyvendinimo 
turės galimybę reikšmingai prisidėti ir 
nevyriausybinės organizacijos, nuo šiol 
galėsiančios atstovauti asmenims, pavyzdžiui, 
rinkėjams, ir jų vardu pateikti skundus.

Nacionalinės priežiūros institucijos, be 
abejo, vaidins esminį vaidmenį ir pastebint 

galimus pažeidimus, o tam prireiks tiek 
atitinkamų kompetencijų, tiek ir išteklių. 
Po „Cambridge Analytica“ skandalo ES 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
teigė, kad „daiktų internetas“, kurio kūrėjai 
siekia įtraukti žmones ir maksimaliai ilgai 
išlaikyti jų dėmesį, sukuria ypač palankią 
terpę asmens duomenų ir pačių asmenų 
išnaudojimui. Jis kvietė nacionalines duomenų 
priežiūros institucijas būti ypač budrias 
rinkimų metu ir aktyviai bendradarbiauti su 
rinkimus prižiūrinčiomis institucijomis. Šiuo 
atžvilgiu patirties galima pasisemti iš Jungtinės 
Karalystės, kur Informacijos komisaro biuras 
jau beveik metus vykdo tyrimą dėl galimo 
piktnaudžiavimo rinkėjų duomenimis „Brexit“ 
referendumo metu ir „Cambridge Analytica“ 
bendradarbiavimo su „Leave.EU“ kampanija. 
Biuras glaudžiai bendradarbiauja su Rinkimų 
komisija, nustačiusia partijų finansavimo 
taisyklių pažeidimų per referendumą.

Sunku nuspėti, kaip klostysis Reglamento 
įgyvendinimas Lietuvoje, tačiau nereikėtų 
tikėtis, kad norintieji pasiekti lietuvį klientą 
arba lietuvį rinkėją geranoriškai nesinaudos 
naujausiomis technologijomis. Kol kas 
Reglamento įgyvendinimo fronte – lengva 
sumaištis. Jam dar net neįsigaliojus daug 
organizacijų ir įmonių suskubo pareikšti, kad 
dalies jo nuostatų tiesiog nesupranta. Žinoma, 
aiškinti Reglamentą nesant jokios praktikos 
šiuo metu gana rizikingas užsiėmimas, tad 
didelė atsakomybė už tai, kaip kokybiškai 
jis veiks Lietuvoje, teks ir teismams, kur bus 
formuojama jo taikymo praktika. Norėtųsi 
tikėti, kad ir ES institucijos, nelaukdamos, 
kol teismus visoje ES pasieks ieškiniai su 
ginčytinomis BDAR normomis, parengs 
daugiau aiškinimo gairių.

Artėjant prezidento, o neilgai trukus po to – ir 
Seimo rinkimams Lietuvoje, pasaulio įvykių 
kontekste truputį nejauku dėl to, kas ir kaip 
galėtų panaudoti mūsų asmens duomenis bet 
kokia kaina siekdami gauti mūsų balsą. Būtent 
dėl to tuo pasidomėti būtų verta jau dabar.

Psichometrinių testų 
kūrėjai dabar atskleidžia, 
kad vien išanalizavę 
mygtuko „like“ (patinka) 
spustelėjimus „Facebook“ 
tinkle jie gali įvertinti 
žmogų tiksliau, nei tai geba 
padaryti jo bendradarbiai,  
draugai, tėvai ar gyvenimo 
partneris.

Facebook Youtube WhatsApp Facebook 
Messenger

WeChat Instagram Twitter SnapChat 

2 234

1 500 1 500 
1 300

980 813

330 
255 

Socialinių tinklų vartotojai 2018 m.

Aktyvių vartotojų skaičius, milijonais. 2018 m. balandžio mėn. duomenys, www.statista.com 

VERSLUI

• Vienas taisyklių rinkinys visai Europos Sąjungai
• Panaikinta pareiga registruotis duomenų valdytojų 

registre
• Aukštas atskaitingumo standartas
• Baudos už duomenų tvarkymo pažeidimus iki  

20 mln. eurų

VARTOTOJAMS

•  Aiškesnis informavimas apie duomenų tvarkymą
•  Nauja teisė perkelti duomenis tarp paslaugų 

teikėjų
•  Nauja teisė būti informuotam apie duomenų 

saugumo pažeidimus
•  Veiksmingesnė pažeistų teisių gynyba

BENDRASIS DUOMENŲ  
APSAUGOS REGLAMENTAS*

* Šaltinis: Žmogaus teisių stebėjimo institutas
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Leidimas gyventi 
Lietuvoje verslo tikslais:
tarp įstatymo saugiklių ir 
tinkamo įgyvendinimo
Paulius Murauskas, teisininkas 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvoje trečiųjų šalių piliečiams, norintiems 
šalyje užsiimti verslu, suteikimo tvarka yra savotiškas interesų 
balansavimo procesas. Viena vertus, turime sudaryti sąlygas ir pritraukti 
į Lietuvą norinčius įžengti ne Europos Sąjungai priklausančių šalių verslus 
bei kartu su jais atkeliaujančius savo srities specialistus. Kita vertus, 
būtina užtikrinti, jog Lietuvos teisine baze ir institucijomis nepasinaudos 
realių verslo plėtojimo tikslų neturintys ar net priešiškus interesus mūsų 
šaliai puoselėjantys asmenys. Nepaisant galiojančių įstatymo saugiklių, 
pavyzdžiai rodo, kad piktnaudžiauti sistema įmanoma.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Net keletu Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 
užsieniečių teisinės padėties pakeitimų paketų 
buvo siekiama griežtinti verslo steigimo ir 
plėtros pagrindu išduodamų leidimų laikinai 
gyventi Lietuvoje sąlygas. Lietuvos žiniasklaida 
ne kartą yra aprašiusi plačiausiai paplitusį 
piktnaudžiavimo metodą, kuris yra ganėtinai 
nesudėtingas: leidimo gyventi Lietuvoje 
siekiantis asmuo kreipiasi į legaliai įmonių 
steigimo ir tarpininkavimo paslaugas teikiančią 
įmonę mūsų šalyje, kuri šiam asmeniui suteikia 
galimybę tapti fiktyvios įmonės vadovu ar 
akcininku. Už sutartą mokestį tarpininkas 
pasirūpina, jog fiktyvi įmonė atitiktų įstatyme 
numatytus reikalavimus, tarp jų ir pastaraisiais 
pakeitimais padidintus reikalavimus įmonės 
įstatinio kapitalo dydžiui ir joje įdarbintiems 
asmenims bei leidimo prašančio asmens įnašo 
ar investicijų dydžiui. Tokiu būdu sudaromos 
sąlygos realiai verslo plėtoti neplanuojančiam 
asmeniui gauti leidimą gyventi Lietuvoje 
(kartu ir Europos Sąjungoje). Esminiai įstatyme 
numatyti reikalavimai pateikiami lentelėje.

Toks įstatymas dėl užsieniečių teisinės 
padėties numato bendrus leidimo laikinai 
gyventi neišdavimo ar nepratęsimo pagrindus. 
Toks leidimas gali būti panaikinamas bet 
kuriuo metu, jeigu paaiškėja, kad tam tikros 
asmens nurodytos aplinkybės neatitinka 
tikrovės, taigi ir pats leidimas buvo įgytas 
naudojant apgaulę. 

Pasak Migracijos departamento vyriausiojo 
patarėjo Jano Vidicko, pirmieji požymiai, kad 
fiktyvių įmonių steigimo pagrindu gali vykti 
užsieniečių migracija, jau buvo pastebėti prieš 
8 metus. „Į šią pelningą paslaugų nišą aktyviai 
įsitraukė ir Lietuvos gyventojų „valdomos“ 

įmonės. Šiam procesui užkardyti pastaraisiais 
metais buvo skirta nemažai dėmesio keičiant 
teisės aktų nuostatas bei pertvarkant 
atsakingų institucijų migracijos srityje veiklos 
kryptis. Tai padėjo suvaldyti šios rūšies 
užsieniečių „imigraciją“ į Lietuvą, tačiau 
praktikoje stebimi ir nauji piktnaudžiavimo 
atvejai. Didžiausias iššūkis – nevėluoti su naujų 
priemonių, skirtų kovoti su piktnaudžiavimu 
migracijos procedūromis, taikymu ir tinkamai 
panaudoti skiriamus išteklius užsieniečių 
kontrolės funkcijoms atlikti“, – teigia  
J. Vidickas.

Siekiantys piktnaudžiauti visuomet ieškos 
tiek įstatymo, tiek įgyvendinimo spragų, o 
mums būtina siekti sistemiško bei efektyvaus 
už migracijos politiką ir verslo stebėseną 
atsakingų institucijų bendradarbiavimo.

Komentaras
Milda Vainienė, 
Vilniaus apygardos 
administracinio 
teismo teisėja 

Esant pagrįstų 
abejonių dėl įmonės 
veiklos realumo, 
duomenų rinkimą, 
aplinkybių tyrimą 
ir faktų patikrinimą 

atlieka subjektai, kontroliuojantys užsieniečių 
buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje, 
o teismas vertina, ar pateikti byloje įrodymai 
yra pakankami ir patikimi, ar tarp jų nėra 
prieštaravimų, ar nuoseklūs šalutiniai 

įrodomieji faktai leidžia teismui konstatuoti, 
jog realios veiklos įmonė nevykdo. Jeigu 
atsakinga institucija atlieka išsamų įmonės 
veiklos tyrimą, kurio metu nustatomi 
pagrindiniai fiktyvios veiklos elementai, 
didesnių sunkumų įrodinėjimo procese nekyla. 

Praktikoje dažniausiai nustatomi tokie 
veiksniai, sudarantys pagrindą manyti, kad 
įmonė yra fiktyvi:  

1) užsienietis, kuris yra įmonės dalyvis ar 
vadovas, negali atsakyti į klausimus, susijusius 
su šia įmone (pvz., nežino tikslaus savo 
bendrovės darbuotojų skaičiaus, klaidingai 
nurodo savo darbo vietos adresą, negali 
pasakyti bendrovės veiklos partnerių); 
2) nustatoma, kad užsieniečio, kuris yra 
įmonės vadovas, atvykimo tikslas nėra darbas 
įmonėje, t. y.  nors pagal bendrovės verslo 
planą bendrovės direktorius turi organizuoti 
kasdieninę bendrovės veiklą, tiesiogiai 
jai vadovauti, tačiau jis beveik visą laiką 
praleidžia ne Lietuvoje; 
3) pateikti įmonės dokumentai neįrodo, kad 
įmonė realiai vykdo veiklą (pvz., bendrovės 
sutartys yra pasirašytos direktoriaus, 
nors sutarčių pasirašymo metu jo nebuvo 
Lietuvoje, nėra pateikta įrodymų apie sutarčių 
įvykdymą); 
4) įmonė neturi tinkamų  (pritaikytų) patalpų, 
reikalingų įmonės veiklai vykdyti (praktikoje 
tokių patalpų dažnai iš viso nepavyksta rasti); 
5) yra požymių, kad darbuotojų įdarbinimas 
įmonėje yra fiktyvus (pvz., darbuotojai nežino 
nei apie įmonės vadovus, nei apie atliekamą 
veiklą, dirba keliose užsieniečių įsteigtose 
įmonėse).  
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Esminiai Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties numatyti reikalavimai  

Leidimo prašančio 
asmens statusas

Įmonės dalyvis Įmonės vadovas

Įmonės veiklos trukmė Ne mažiau nei 6 mėn. iki 
kreipimosi gauti leidimą 
vykdo veiklą Lietuvoje

Ne mažiau nei 6 mėn. 
iki kreipimosi gauti 
leidimą vykdo veiklą 
Lietuvoje

Ne mažiau nei 6 mėn. iki 
kreipimosi gauti leidimą 
vykdo veiklą Lietuvoje

–

Įmonės nuosavo kapitalo / 
turto dydis

Ne mažiau nei 28 000 EUR – Ne mažiau nei  
28 000 EUR

Ne mažiau nei 500 000 EUR

Leidimo prašančio asmens 
investicijų / įnašo dydis

Ne mažiau nei 14 000 EUR Ne mažiau nei  
260 000 EUR

Ne mažiau nei  
14 000 EUR

–

Papildomi reikalavimai 
asmens statusui

Yra įmonės vadovas 
arba akcininkas, kuriam 
nuosavybės teise priklauso 
ne mažiau kaip 1/3 įmonės 
įstatinio kapitalo

Yra įmonės vadovas 
arba akcininkas, kuriam 
nuosavybės teise 
priklauso ne mažiau 
kaip 1/3 įmonės 
įstatinio kapitalo

Atvykimo į Lietuvą tikslas 
yra darbas šioje įmonėje

Atvykimo į Lietuvą tikslas yra 
darbas šioje įmonėje

Įmonės veiklos pagrindas Veiklą vykdo pagal verslo 
planą

Vykdo steigimo 
dokumentuose 
nurodytą veiklą

Veiklą vykdo pagal 
verslo planą

Vykdo steigimo dokumentuose 
nurodytą veiklą

Reikalavimai įmonės 
darbuotojams

Lietuvos, ES, Europos 
laisvosios prekybos 
asociacijos piliečiai ar nuolat 
Lietuvoje gyvenantys 
užsienio piliečiai

Lietuvos, ES, Europos 
laisvosios prekybos 
asociacijos piliečiai 
ar nuolat Lietuvoje 
gyvenantys užsienio 
piliečiai

Lietuvos, ES, Europos 
laisvosios prekybos 
asociacijos piliečiai 
ar nuolat Lietuvoje 
gyvenantys užsienio 
piliečiai

Lietuvos, ES, Europos laisvosios 
prekybos asociacijos piliečiai 
ar nuolat Lietuvoje gyvenantys 
užsienio piliečiai arba 
užsieniečiai, turintys laikiną 
leidimą gyventi Lietuvoje, 
nes dirba aukštos profesinės 
kvalifikacijos reikalaujantį darbą

Reikalavimai darbo vietų 
skaičiui

– Ne mažiau kaip 5 – Ne mažiau kaip 10

Reikalavimai įmonės 
darbuotojų darbo laikui

Visas darbo laikas Visas darbo laikas Visas darbo laikas Visas darbo laikas

Reikalavimai įmonės 
darbuotojų užmokesčiui

Bendrai visiems 
darbuotojams – ne mažiau 
kaip 2 paskutinio ketvirčio 
šalies BDU1

– Bendrai visiems 
darbuotojams – ne 
mažiau kaip 2 paskutinio 
ketvirčio šalies BDU

Ne mažesnis nei paskutinio 
ketvirčio šalies BDU

1 Bruto darbo užmokestis.

Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties apygardų administraciniuose teismuose

2016 m.

2018 m. (sausis–gegužė)

2017 m.

250

240

457

GAUTA

2016 m. skundas atmestas – 182, patenkinta iš dalies – 11,  
patenkinta visiškai – 11, byla nutraukta – 38, palikta nenagrinėta – 5

2017 m.

IŠNAGRINĖTA

252

402 skundas atmestas – 342, patenkinta iš dalies – 7,  
patenkinta visiškai – 15, byla nutraukta – 23, palikta nenagrinėta – 3

2018 m. (sausis–gegužė) 211 skundas atmestas – 186, patenkinta iš dalies – 4,  
patenkinta visiškai – 8, byla nutraukta – 9, palikta nenagrinėta – 3
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Pasitikėjimas teismais nėra duotybė savaime, tą 
reikia susikurti nuosekliu darbu. O šis darbas 
ilgas ir sudėtingas, nes ten, kur teisingumas, 
primityviai suprantamam piarui bei populizmui 
ne vieta. Ir visgi nepaisant to, jog daugelis 
pokyčių teismų komunikacijos srityje nėra taip 
greitai pastebimi kaip besikeičiančios reklamos 
„Maximos“ vitrinose, turime puikių pavyzdžių, 
rodančių, kaip investicijos į komunikaciją 
atsiperka. Vienas jų – Nyderlandų teismai.

KOMUNIKACIJA – TEISINGUMUI 
EGZISTUOTI
Nyderlandų teismuose šiuo metu dirba apie 
2,5 tūkst. teisėjų ir 11 tūkst. kitų darbuotojų. 
Šios šalies teismai – vienas iš geriausių 
pokyčių valdymo organizacijoje pavyzdžių. 
Sąmoningumas, drąsa rizikuoti ir priimti net ir 
pačioje teismų sistemoje ne visada populiarius 
sprendimus, duomenų analizė (angl. big data) 
ir orientacija į rezultatus – tai tik keletas raktinių 
žodžių, apibūdinančių kelionę po Nyderlandų 
komunikacijos laukus.

Kai prieš kelerius metus pradėjusi dirbti 
teismų sistemoje žvalgiausi idėjų tarptautiniu 
kontekstu, Nyderlandų teismų komunikacijos 
specialistai, mano akimis, buvo vieni iš lyderių 
Europoje. Šiandien teismais Nyderlanduose 
pasitiki 71 proc. gyventojų, teisėjai čia – 
TV, socialinių tinklų žvaigždės, visuomenės 
gerbiami labiau nei kiti valdžios atstovai, 
o žiniasklaidai – įdomesni nei politikai. 
Pasitikėjimas teismais šios šalies visuomenės 
akyse auga, o politikais – mažėja. 

Nors patys nyderlandiečiai išgirdę žodį 
lyderiai kuklinasi sakydami, kad nedaro jokių 
stebuklingų dalykų, visgi pripažįsta, jog 
didžiausia jų stiprybė – laiku atėjęs suvokimas, 
kad efektyvi komunikacija turi ypatingos 
reikšmės šalies teismų egzistavimui. „Stebėdami 
įvykius Lenkijoje ir Turkijoje, kur paminamos 
pamatinės teisingumo vertybės, suvokiame, 
kokios grėsmės tvyro aplink mus. Tai matydami 

suprantame, jog jei visuomenės pasitikėjimo 
teismų veikla nebus, toks pat pavojus gali grėsti 
ir Nyderlandų teismams, todėl ši sritis – viena 
iš prioritetinių“, – šitaip komunikacijos svarbą 
teismų veikloje apibūdino šios šalies Teisėjų 
tarybos narys, teisėjas Keesas Sterkas.  

POKYČIAI ĮVYKSTA NE PER DIENĄ
Panašiai kaip ir Lietuvoje, didžiausias proveržis 
Nyderlandų teismuose įvyko per pastaruosius 
10 metų. Dar prieš dešimtmetį čia net 87 proc. 
žiniasklaidoje pasirodančių su teismais susijusių 
naujienų buvo neigiamo atspalvio, teisėjai 
vengdavo viešumo, atsisakydavo dalyvauti 
diskusijose, tačiau nuosekliai investavus į 
komunikacijos veiklas – teisėjų komunikacijos 

įgūdžių tobulinimą, komunikacijos specialistų 
kompetencijų stiprinimą, big data analizę, 
naujausias komunikacijos formas – ir 
išsikėlus ambicingą tikslą – teismus padaryti 
patikimesnius už daugelį kitų šalies institucijų, 
įskaitant Seimą ir Vyriausybę, – situacija 
pasikeitė iš esmės.

Nuo ko reikia pradėti siekiant pokyčio? 
Nuo finansavimo – atsakytų daugelis. Ir dar 
galėtų pridėti – lengva tiems Nyderlandų 
gyventojams kalbėti, kai finansavimas 
komunikacijos veikloms, lyginant su Lietuva, 
lenkia mus kokius penkis kartus. Ir taip, ir 
ne – atsakysiu. Kaip ir daugelyje šalių, taip 
ir Nyderlanduose, jei reikia progos kažkur 
sutaupyti, tai dažnai daroma komunikacijos 
sąskaita. Tačiau patys nyderlandiečiai pabrėžia, 
kad didžiausia jų stiprybė – bendras tikslas ir 
vieninga pozicija. Dar prieš dešimtmetį bendras 
suvokimas, kad situacija nėra tokia gera, kokia 
turėtų būti – pasitikėjimas teismais per žemas 
ir auga per lėtai, buvo tai, kas paskatino 
pokyčius sistemoje. Dažnai įsivaizduojame, kad 
pokytis – tai kažkas, ką sukursime per dieną, 
ir atsikėlę kitą rytą gyvensime geriau. Dar 
geriau – jei pačiam prie to nereikėtų prisidėti, 
tegul padaro kažkas kitas. Nyderlandiečiai 
tik dar kartą patvirtina, jog siekiant rezultato 
komunikacijos poreikį turi suprasti kiekvienas 
teismo atstovas be išimties, tai nėra vien šios 
srities specialistų reikalas. 

Nyderlanduose ypač jaučiamas tikrųjų XXI a.  
komunikacijos specialistų kompetencijų 
suvokimas – dažnas įsivaizdavimas, kad 
komunikacijos žmogus teisme – tai straipsnių 
rašytojas ar renginukų organizatorius, jau 
gerokai pasenęs. Šiandien geras komunikatorius 
privalo būti ir aukšto lygio strategas, ir išmanyti 
duomenų analitiką, suprasti skaičius, tapti 
dešiniąja vadovo ranka. Šios tendencijos puikiai 
atsispindi nyderlandiečių darbe.

Kitas dalykas – pokyčiams reikia drąsos. Dėl 
siektinų rezultatų prireikė drąsos įgyvendinti 
sprendimus, ne visada populiarius ir pačioje 
teismų bendruomenėje. Kaip sako patys 
nyderlandiečiai, komunikacija kaip futbolas –  
visi mano, kad moka jį žaisti ir supranta, nors 
realybė kitokia. Ypač daug diskusijų kilo 
dėl naujo reguliavimo, kuriuo buvo leista 
filmuoti teismo posėdžius (tiesa, šiandien 
jau plačiai svarstoma ir tiesioginių transliacijų  
„Facebook‘u“ (angl. live stream) iš teismo 
posėdžių idėja), dažnai buvo įsiveliama į 
emocijomis grįstas diskusijas. Reikia pripažinti, 
kad dar ir šiandien apie 20–30 proc. teisėjų 
atsisako bendradarbiauti su atstovu spaudai 
prieš paskelbdami sprendimą, dominantį 
žiniasklaidą. 

Tad kodėl nyderlandiečiai daro tokius 
pokyčius, kai daugelis tiesiog nuleistų 
rankas? „Neturime kitos išeities. Visuomenės 
pasitikėjimą reikia užsidirbti. Be pasitikėjimo 
teismais nėra tvirtų įstatymų, efektyvi 
komunikacija neša milžinišką naudą tiek 
teismams, tiek plačiajai visuomenei“, – sako 
Nyderlandų Teisėjų tarybos Komunikacijos 
skyriaus vadovas Bartas Rijsas.

Ateities teismas: kai teisėjai 
tampa TV ir socialinių tinklų 
žvaigždėmis 
Gabija Vaičeliūnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja 

Teismas, kaip efektyviai veikianti institucija, šiuo metu jau nesiejamas 
vien su stipriais teisės profesionalais – šiandieninių pokyčių laikotarpiu 
vis didesnis dėmesys skiriamas vadovų lyderystei, organizacijos 
kultūrai, pokyčių valdymui, big data analizei, strategijoms kurti ir 
įgyvendinti. Viena iš ypač svarbių sričių, neužleidžiančių savo pozicijų, 
išlieka komunikacija, kai nuoseklus visuomenės pasitikėjimo teismais 
vertinimas ir pastangos atsižvelgti į kintančius jos poreikius tampa 
efektyviai funkcionuojančios institucijos rodikliu. 

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Didžiausia Nyderlandų 
stiprybė – laiku atėjęs 
suvokimas, kad efektyvi 
komunikacija turi 
ypatingos reikšmės šalies 
teismų egzistavimui.

Gabi ja  Vaiče l iūnai tė
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TV IR SOCIALINIŲ TINKLŲ 
ŽVAIGŽDĖS
Pokyčių valdymas Nyderlanduose įdomus ir 
tuo, jog pats kontekstas panašus į situaciją 
Lietuvoje. Štai bendravimas su žiniasklaida 
ir nyderlandiečiams neretai tampa iššūkiu. 
Kaip ir Lietuvoje, teisėjai čia sulaukia kritikos 
ar tendencingų antraščių, o kriminalinėmis 
naujienomis besidominčių gyventojų – 
dauguma. Visgi žiniasklaida šioje šalyje nėra 
taip smarkiai politiškai angažuota, čia ne itin 
populiari ir geltonoji spauda.  

Teisėjai Nyderlandų žiniasklaidoje – žvaigždės, 
jie daug populiaresni už politikus, nuolat 
kviečiami dalyvauti įvairiuose TV projektuose, 
laidose, o už tai, kad patektum į eterį, net 
nereikia susimokėti – Temidės tarnai čia tokie 
laukiami, kad viską finansuoja patys komerciniai 
kanalai, kurie teisinį turinį mėgsta labiau nei 
nacionaliniai. Tikriausiai daugeliui jau smalsu 
paklausti, ar teisėjui dera varstyti TV šou laidų 
duris ir nusileisti iki liaudies? Galiu nuraminti –  
atsakingai parinkus turinį ir neperlenkiant 
lazdos, toks teisėjų aktyvumas Nyderlanduose 
ne tik puikiai priimamas, bet ir kuria didelę 
vertę. Štai viena įdomiausių TV laidų – 
„Vairuojantis teisėjas“ (angl. Driving judge), 
kurios metu į pensiją išėjęs teisėjas medijuoja 
į ginčą patekusius žmones, o jo pasiektas 
rezultatas yra laikomas oficialiai galiojančiu. 

Ar teisėjas gali būti socialinių tinklų žvaigždė? 
Tikrai taip, su pasididžiavimu atsakytų 
nyderlandiečiai, kuriems posakis – jei tavęs 
nėra socialiniuose tinkluose, tavęs visai 
nėra – puikiai tinka. Šiandien šioje šalyje 
apie 50 teisėjų komunikuoja socialiniuose 
tinkluose, 15 iš jų – ypač aktyvūs. Tokia 
teisėjų komunikacija aktyviai palaikoma – savo 
paskyrose jie atsako į klausimus apie teismo 
priimtus sprendimus, reaguoja į dalykus, kurie 
nėra tinkamai suprantami visuomenėje. Esant 
poreikiui teisėjus pakonsultuoja komunikacijos 
specialistai, tačiau jų veikla specialiai nėra 
stebima, iniciatyva eina iš pačių teisėjų, kurie 

džiaugiasi galėdami prisidėti prie to, kad 
teismo sprendimai būtų tinkamai suprasti. 

LYDERYSTĖS SVARBA
Lyderystės banga šiandien ypač jaučiama 
Europos teismų padangėje. Nors tradiciškai 
geras teismo vadovas suprantamas kaip puikus 
teisės srities ekspertas, XXI a. žvelgiama daug 
plačiau – lygybės ženklo tarp gero teisėjo ir 
gero teismo vadovo nebėra. Matydamos šią 
problemą daugelis Europos šalių ėmėsi rengti 
lyderystės mokymus, kurių metu gerinami 
teisėjų vadybiniai įgūdžiai. Šiandienos pokyčių 
laikotarpiu, kai gyventojų mobilumas didėja, 
ekonominis klimatas kinta, technologijos 
spartėja, geras vadovas privalo atpažinti 
pokyčius ir jiems ruoštis, į pokyčių procesus 
įtraukti darbuotojus ir drauge identifikuoti 
iššūkius bei ieškoti jų sprendimų. Šiuolaikinis 
teismas – tai institucija, veikianti ne izoliuotai 
nuo visuomenės, bet gebanti atsižvelgti į 
kintančius jos poreikius.

Štai neseniai teko dalyvauti Europos teisėjų 
mokymo tinklo (angl. ENCJ) darbo grupėje, 
rengiančioje lyderystės mokymų programą 
Europos teisėjams. Kaip manote, kokie lyderio 
įgūdžiai vienbalsiai buvo įvardyti skirtingų 
Europos kampelių atstovų pirmiausia?  
Teisingai – komunikacijos, kuri laikoma 
neatsiejama bet kurios efektyviai dirbti 
siekiančios organizacijos dalimi.

Nyderlanduose ypatingas dėmesys teisėjų 
lyderystei pradėtas skirti susidūrus su 
diskomunikacija tarp teisėjų, teismų vadovų 
ir Teisėjų tarybos narių. Pradėjus analizuoti 
problemą pamatyta, kad didelės spragos 
vidinėje komunikacijoje didina atskirtį – 
vieniems ir kitiems jų sprendimai bei poreikiai 
nebuvo aiškūs. Investavus į lyderystės mokymus 
minėtų grupių atstovai drauge su komunikacijos 
profesionalais analizavo esamą situaciją, kūrė 
efektyvaus darbo modelius, gilino vadybos, 
organizacijos kultūros žinias. 

KLAUSK IR TAU BUS ATSAKYTA
Komunikacijoje ypač svarbus grįžtamasis  
ryšys – viena vertus, skleidžiame žinią 
apie teismo darbą siekdami, kad teisėjų 
sprendimai būtų suprantami visuomenei, kartu 
komunikacija yra ir būdas patiems teismams 
parodyti, ko iš jų tikisi visuomenė. Tik gaudami 
grįžtamąjį ryšį teismai gali tobulinti savo veiklą, 
ją pritaikyti visuomenės poreikiams.

Tobulinti darbo procesus, keisti organizacines 
struktūras, taikyti inovatyvius sprendimus, 
kurie pagerintų darbo rezultatus ir užtikrintų 
aukštą darbo kokybę, – šių veiksmų 
nyderlandiečiai ėmėsi savo teismuose. 
Šiandien jau nieko nebestebina mobilios 
darbo vietos – tokiu principu Nyderlanduose 
dirba ne tik administracijos darbuotojai, bet 
ir patys teisėjai, tą bandoma išplėsti visuose 
teismuose (čia norėčiau pasidžiaugti, kad 
nuotolinio darbo pavyzdžių jau turime ir 
Lietuvos teismuose). Šiandien Nyderlandų 
teismo koridoriuose lankytojus pasitinka 
rožine uniforma vilkintys paslaugūs teismo 
darbuotojai, o visą reikiamą informaciją apie 
teismo procesą galima gauti vieno mygtuko 
paspaudimu. Tam, kad informacija greičiau 
pasiektų teismų lankytojus, nyderlandiečiai 
įkūrė Pagalbos centrą (angl. Webcare centre), 
teikiantį informaciją ne tik telefonu ar el. paštu, 
bet ir „Facebook’e“ bei „Twitter’yje“, kartu 
atliekamas ir interneto monitoringas, leidžiantis 
reaguoti į gyventojų skundus ar diskusijas.  
97 proc. atsakymų asmenims pateikiami per  
2 val., o šeši šio centro darbuotojai konsultacijas 
teikia 12 val. per parą.

Taigi efektyviai veikiantis teismas, kaip ir bet 
kuri kita šiuolaikiška organizacija, besirūpinanti 
savo veiklos efektyvumu, XXI a. nuo 
komunikacijos yra neatsiejama. Ir nors copy-
paste metodas ne visuomet veikia skirtingose 
šalyse, Nyderlandų pavyzdys dar kartą  
primena – investicijos į komunikaciją kainuoja, 
tačiau komunikacijos trūkumas kainuoja dar 
daugiau. 

Komentaras

Bartas Rijsas, Nyderlandų teisėjų tarybos Komunikacijos skyriaus vadovas

Komunikacijos sėkmei užtikrinti, visų pirma, svarbus žmonių, su kuriais dirbame, požiūris – reikia, kad teismų vadovybė 
suprastų, jog norint teismo veiklą padaryti matomą privaloma apie ją komunikuoti, tai ypač svarbus elementas teismo 
veiklai gerinti. Esant tinkamam požiūriui, galima kalbėti apie finansinius dalykus. Dažniausiai įrodyti komunikacijos 
naudą yra gana sudėtinga, nes jos rezultatus sunku pamatuoti, sunku išvysti greitą pokytį, todėl šių veiklų finansavimas 
teismuose neretai tampa gana jautria sritimi. Visgi pavyzdžiai rodo, kad investavimas į komunikaciją visada atsiperka. 

Naujausiais duomenimis, šiandien teismais Nyderlanduose pasitiki 71 proc. gyventojų, tarp labiausiai pasitikinčių 
–  aukštesnio išsilavinimo asmenys. Pasitikėjimas teismais yra nulemtas ir kultūrinių skirtumų. Didžiojoje dalyje Europos teismai turi didesnį 
pasitikėjimą nei valdžios atstovai, tačiau taip pat yra valstybių, kur vyrauja labai stiprus pasitikėjimas valdžia apskritai. Aukšto pasitikėjimo 
šalyse, tokiose kaip Norvegija, pasitikėjimas teismais yra milžiniškas, dar didesnis nei Nyderlanduose, o žemo pasitikėjimo valstybėse, kaip 
Lietuva, situacija kitokia. Mano akimis, Nyderlandai šiuo atžvilgiu yra kažkur per viduriuką. 

Šiandien pastebiu, kad pasitikėjimas teismais nėra pastovus, jis nuolat svyruoja priklausomai nuo to, ką skelbia žiniasklaida, nuo tam tikrų 
teismų priimamų sprendimų. Jei anksčiau buvo galima prognozuoti ir numatyti tam tikras tendencijas, tai šiandien tą išlaikyti labai sunku. 
Kylant krizėms, skandalams teismuose, labai gerai gali matyti, kaip pasitikėjimas krenta žemyn. Dažnai krizes bando sukelti verslas, politiškai 
eskaluodamas tam tikrą informaciją, ir taip siekdamas daryti spaudimą teisėjams. Sudėtingiausia tada, kai blogos žinios veja viena kitą, būtina 
siekti to išvengti. Tam ir reikalinga efektyviai veikianti komunikacija, kuri pasitelkiama šiems procesams suvaldyti.   
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Kaip profesinis kelias Jus nuvedė į 
ESTT? Pasidalykite prisiminimais 
apie pirmąsias darbo dienas šiame 
teisme?
M. Anciuvienė. Dirbdama Europos teisės 
departamente pirmą kartą išgirdau apie tuomet 
man pasirodžiusią labai egzotišką teisininko 
lingvisto Europos Sąjungos (ES) institucijose 
profesiją. Atsitiktinai ar ne, netrukus atsirado ir 
galimybė su ja plačiau susipažinti per stažuotę 
ES Tarybos teisės tarnyboje, Briuselyje. Kadangi 
visą savo sąmoningą gyvenimą mėgau mokytis 
kalbų, toks profesinis derinys man pasirodė 
labai patrauklus. Tad atsiradus galimybei 
Lietuvos teisininkams įsidarbinti ES institucijose 
nutariau išmėginti savo jėgas šioje srityje ir 
sudalyvauti konkurse – kai pavyko atsidurti 
konkurso laureatų sąraše ir buvo galima rinktis 
pageidaujamą instituciją, Teisingumo Teismas 
buvo mano pirmasis prioritetas. 

Atvažiavusi į Liuksemburgą 2004 m. rugpjūtį 
radau gal tik trečdalį skyriaus, kuriame buvo 
numatyta daugiau nei 30 etatų, darbuotojų. 
Tad vienu metu reikėjo ir suburti komandą, 
ir organizuoti vertimo darbus, ir įsisavinti 
administracinius reikalavimus, tai buvo nemažas 
iššūkis. Tačiau pirmas dalykas, kurį patyriau iš 
savo vadovybės, – tai didelis pasitikėjimas ir 
suteikta laisvė organizuoti skyriaus darbą taip, 
kaip man atrodė tinkamiausia atsižvelgiant į tai, 
kad visi skyriaus darbuotojai – lietuviai. 

Dabar, po beveik 14 darbo ESTT metų, šios 
institucijos veikla tapo man suprantamesnė, 
pripratau prie jos darbo metodų, bendravimo 
stiliaus, tapo artimos ir jos vertybės bei 
tradicijos. Mano požiūriui į darbą didelės įtakos 

turėjo pažintis su žmonėmis, kurie dirbo ESTT 
ne vieną dešimtmetį, kai kurie netgi nuo jų 
valstybių – Jungtinės Karalystės, Portugalijos, 
Graikijos – įstojimo į tuometines Europos 
Bendrijas dienos. Išgyvenę daug permainų jie 
tebespinduliavo entuziazmą, pasididžiavimą 
savo darbu, toleranciją, tikėjimą Europos 
idėja. Bendravimas su jais plėtė akiratį, leido 
koncentruotis į esminius dalykus, atsisakyti 
smulkmeniškumo, nereikalingos kontrolės. Ar 
pasikeitė požiūris į kolegas? Bendraudama su 
skyrių vadovais iš kitų valstybių narių pastebiu, 
kad jau seniai išsitrynė riba tarp kolegų iš 
vadinamųjų naujųjų valstybių narių dešimtuko 
ir iš senųjų valstybių narių, skatinusi mus 
pirmaisiais metais kartais susirinkti atskirai. 
Dabar glaudesnį bendravimą lemia ne tautybė, 
o bendri darbai, projektai ar tiesiog bendri 
pomėgiai. 

D. Prapiestytė. Baigusi Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete vientisųjų studijų teisės 
programą ir įgijusi teisės magistro kvalifikacinį 
laipsnį dirbau Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme. Lietuva tuo metu 
išgyveno labai įdomų pereinamąjį etapą 
– narystės ES pradžia buvo čia pat, todėl 
buvo stengiamasi tinkamai jai pasirengti, be 
kita ko, ir Lietuvos teismuose. Su kolegomis 
rengėme teisėjams informaciją apie ESTT, 

jo funkcijas, taip pat ruošėme naujausios 
jurisprudencijos apžvalgas lietuvių kalba. Labai 
vertinu ir didžiuojuosi, kad tuomečių teismo 
pirmininko V. Valančiaus ir šio teismo Teismų 
praktikos departamento vadovo R. Norkaus 
buvau pakviesta bendraautore rengiant knygą 
„Procesas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme: 
preliminarus nutarimas”. Dirbti Liuksemburge 
įsikūrusiame Teisingumo Teisme pradėjau 
2008 m. rugpjūtį. Pradėjusi dirbti su bylomis 
supratau, kad darbas teisme Lietuvoje man jau 
padėjo pasidėti pagrindus tokio pobūdžio 
darbui. Iš pradžių daugiausia klausimų kilo 
dėl to, kaip efektyviai ir racionaliai suvaldyti 
nuolatinį įvairios ir labai gausios informacijos 
srautą ir kaip atsirinkti pagal svarbą, kuriuos 
iš gaunamos kiekvieną dieną didžiulės krūvos 
dokumentų reikėtų skaityti pirmiausia. Mano 
požiūris į darbą nesikeitė ir išliko toks pats, 
koks buvo nuo pat pradžių pradėjus dirbti po 
studijų – dirbti tiek, kiek reikia, kad darbas būtų 
tinkamai ir kokybiškai atliktas ir būtų pateisintas 
pasitikėjimas manimi. 

R. Ūkelytė. Viskas klostėsi labai natūraliai. 
Prieš pradėdama dirbti ESTT (į ESTT dirbti 
atvykau 2004 m.), baigiau teisės studijas, 
parengiau magistro studijų darbą apie Lietuvos 
Respublikos stojimą į ES ir LR Konstituciją. 
Dvejus metus dirbau Teisingumo ministerijoje, 
darbas buvo susijęs su Europos Žmogaus 
Teisių Teismu. Tuo metu pasiūlymas laikinai 
padirbėti teisininke lingviste lietuvių kalbos 
vertimo raštu skyriuje ESTT žadėjo šviežumo 
ir dinamikos, praktikos, remiantis studijų metu 
nagrinėta teorija. Labai troškau įsitraukti į 
tarptautinę aplinką, nes nebuvau studijavusi 
užsienyje, nekeliavusi – prieš atvykdama į 
Liuksemburgą tik kelis kartus lankiausi Strasbūre 
darbo reikalais. Norėjau išgirsti užsienio kalbas 
jų gyvoje terpėje, nes mokykloje pramoktą ir 
vėliau universitete studijuotą vokiečių kalbą 
vartojau tik per pamokas ar paskaitas Lietuvoje.

Kaip atrodo Jūsų darbo diena ESTT? 
M. Anciuvienė. ESTT vadovauju teisinio 
vertimo raštu lietuvių kalbos skyriui. Tai 
vienas iš 23 teisinio vertimo tarnybos kalbų 
skyrių, kuriuose iš viso dirba beveik tūkstantis 
darbuotojų. Mūsų skyriuje šiuo metu dirba per 
trisdešimt žmonių, iš jų – 23 teisininkai lingvistai. 
Turime ir kalbos korektorių, taip pat asistenčių, 
kurios teikia tekstus verčiantiems teisininkams 
techninio pobūdžio pagalbą. Lietuvos 
teisininkams ir bendrai piliečiams žinomesnė 
viena mūsų atliekamo darbo dalis – tai Teismo 
svetainėje ir EurLex skelbiami ESTT sprendimai, 
generalinių advokatų išvados lietuvių kalba. 
Kita, nepublikuojama, bet nemažiau svarbi 
mūsų darbo dalis – vertimai, kurie būtini 
nagrinėjant bylą, savotiškas bylos „lydėjimas“ 
per visą teismo procesą.

Mano darbo krūvis priklauso nuo bendro 
skyriaus darbo krūvio, o jis nuolat auga. 
Pavyzdžiui, praeitais metais skyrius į lietuvių 
kalbą išvertė daugiau kaip keturiasdešimt 
tūkstančių puslapių teisinių tekstų. Mano 
pagrindinis rūpestis – užtikrinti, kad darbai būtų 
atlikti laiku ir kokybiškai. Tad pirmiausia turiu 

Lietuviai Europos 
Sąjungos Teisingumo 
Teisme 
Dovilė Bružaitė,  
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – ESTT) šiuo metu dirba  
2 000 darbuotojų – sprendimus priima profesionalai iš visų Europos 
sąjungos valstybių. Daugiakalbė teismo aplinka, įvairių šalių atstovų 
kultūriniai ypatumai ir tradicijos šios institucijos darbuotojams įskiepijo 
aukštą toleranciją kitam ir tarpusavio supratimą – šiomis vertybėmis 
vadovaujasi ir ESTT dirbantys lietuviai. Apie iššūkius dirbant 
daugiakultūrėje aplinkoje, įvairių šalių teisininkų darbo ypatumus ir 
gyvenimą Liuksemburge kalbamės su ESTT Daugiakalbystės generalinio 
direktorato Lietuvių kalbos teisinio vertimo skyriaus vadove Marija 
Anciuviene, ESTT teisės referente dr. Deimile Prapiestyte ir Europos 
Sąjungos Bendrojo Teismo kanceliarijos teisininke Renata Ūkelyte.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

M. Anciuvienė: „ESTT 
juntamas laikmečio pulsas –  
iš nagrinėjamų bylų 
tematikos matyti, kas šiuo 
metu europiečiams yra 
svarbiausia.“
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daugybę administracinių funkcijų. Kaip vadovei, 
tenka nuolat bendrauti su įvairiomis teismo 
tarnybomis, kanceliarija, teismo narių kabinetais, 
palaikyti ryšius su kitomis ES institucijomis. 
Kartu dirbu ir specialisto  
darbą – tais atvejais, kai prireikia teisinių žinių, 
kai tenka su skyriaus kolegomis spręsti keblius 
vertimo ar terminijos klausimus.

Darbo diena įgauna pagreitį, kai ateina 
prašymas priimti prejudicinį sprendimą iš 
Lietuvos teismo. Po to, kai jį gauna Teisingumo 
Teismo kanceliarija, jis atsiduria mūsų skyriuje. 
Mano pirmoji užduotis – susipažinti su prašymo 
turiniu, įsigilinti į jo esmę ir, atsižvelgiant į 
sritį, paskirti skyriaus atsakingą teisininką, 
kuris dirbs su šios bylos dokumentais iki pat 
sprendimo priėmimo. Nedelsdami kartu su 
juo sprendžiame, ar būtina daryti nacionalinio 
teismo pateikto prašymo santrauką, ir aptariame 
tokios santraukos turinį. Tai itin atsakingas 
darbas, nes turi likti informacija, leidžianti 
suprasti ir ginčo esmę, ir motyvus, paskatinusius 
Lietuvos teismą kreiptis dėl prejudicinio 
sprendimo priėmimo. Beje, kai teismai rengia 
tokias nutartis, reikėtų turėti omenyje ir tai, 
kad nutartis (ar jų santraukas) verčia į prancūzų 
ir anglų kalbą šių skyrių teisininkai, kuriems 
lietuvių kalba nėra gimtoji, jie nėra baigę 
ir Lietuvos teisės studijų. Todėl prašymo 
glaustumas, jo aiški struktūra, sklandžios kalbos 
vartojimas turi svarbią reikšmę tam, kaip jis 
toliau bus suprastas Teisingumo Teismo teisėjų, 
kurie spręs bylą remdamiesi atliktu vertimu. 

Darbas ESTT pirmiausia mane žavi tuo, kad čia 
juntamas laikmečio pulsas – iš nagrinėjamų bylų 
tematikos matyti, kas šiuo metu europiečiams 
yra svarbiausia, kokių kyla problemų. Patinka ir 
jo ypatinga darbo atmosfera. Dėl itin didelės čia 
dirbančių aukščiausios kvalifikacijos teisininkų 
koncentracijos, generalinių advokatų, kuriančių 
teisės doktriną, instituto Teisme tvyro savotiška 
akademinė dvasia, kuri neleidžia įsigalėti 
pragmatizmui ir rutinai. Kitas mane žavintis ir 
įkvepiantis dalykas –  
tai daugiakalbė Teismo darbo aplinka ir šios 
institucijos jai skiriamas ypatingas dėmesys. 
Patikėjusi savo tekstų vertimą tik teisininkams, o 
vertimą per teismo posėdžius –  
tik ypač patyrusiems vertėjams, įkūrusi tam 
profesionalią tarnybą ( ji, beje, nuo šių metų 
pradžios vadinasi Daugiakalbystės generaliniu 
direktoratu), institucija sudarė sąlygas teismo 
procese realiai įgyvendinti daugiakalbystės 
principą. Tai didžiulis palengvinimas ne 
tik nacionaliniams teismams, teikiantiems 
prašymus priimti prejudicinį sprendimą, bet ir 
besibylinėjantiems asmenims ir jų atstovams, 
nes jie gali surašyti procesinius dokumentus ir 
pasisakyti teismo posėdžiuose gimtąja kalba.  

Norėtųsi, kad ir teisininkai Lietuvoje suvoktų 
ir labiau įvertintų šią privilegiją – visų pirma, 
galimybę skaityti Teismo jurisprudenciją 
ir apskritai ES teisės aktus gimtąja kalba. 
Daugiakalbystė – didžiulis turtas ir išskirtinis ES, 
kaip tarptautinės organizacijos, bruožas. Kartu 
tai raktas į kiekvienos šalies kultūrą ir tradicijas, 
skatinantis toleranciją, tarpusavio supratimą. 
Dirbantys teisme teisininkai noriai mokosi 
kalbų, nes čia pat tas žinias gali ir netgi privalo 

praktiškai pritaikyti. Mūsų skyriuje ne vienas 
kolega moka keturias ar penkias oficialiąsias ES 
kalbas, neskaitant savo gimtosios lietuvių kalbos. 
Kartu pastebiu ir tai, kad mokant daugiau kalbų 
labiau vertinama ir žavimasi gimtąja kalba, jos 
unikalumu. 

D. Prapiestytė. Šiuo metu einu ESTT teisės 
referentės pareigas (pranc. le référendaire) šio 
Teismo teisėjo, Lietuvos atstovo  
E. Jarašiūno kabinete, o darbą Teisingumo 
Teisme pradėjau teisėjo P. Kūrio pakviesta 
jo kabinete. Atsižvelgiant į Lietuvos teisinę 
sistemą, šias pareigas iš esmės galima apibūdinti 
kaip Lietuvos aukščiausiųjų instancijų teismų 
teisėjo padėjėjo bei šių teismų pirmininkų 
patarėjų funkcijų suderinimą. Pagal faktiškai 
atliekamas užduotis mano darbe dominuoja 
patarėjo veikla. Įdomu tai, kad teisės referento 
pareigos Teisingumo Teisme kai kuriose 
valstybėse narėse (pavyzdžiui, Prancūzijoje ir 
Vokietijoje) prilyginamos teisėjo pareigoms, 
todėl tais atvejais, kai nacionaliniai įvairių 
instancijų, net apeliacinės instancijos teismo 
teisėjai atvyksta dirbti į Teisingumo Teismą ir 
eina teisės referento pareigas, tas laikotarpis 
įskaitomas į teisėjo darbo stažą ir nacionalinis 
teisėjas išsaugo teisėjo statusą. Be to, pagal 
nacionalinį reglamentavimą numatytą laikotarpį 
išsaugo ir garantuoja tokį patį teisėjo darbą 
grįžus. Pagrindiniai skirtumai nuo Lietuvoje 
dirbančių teisėjų padėjėjų darbo būtų tokie: 
darbo kalba – prancūzų, visos bylos, su 
kuriomis tenka dirbti, yra susijusios su ES teisės 
taikymu ir aiškinimu. Kartu su teisėju dalyvauju 
įvairiuose jo man patikėtos bylos, kurioje jis yra 
pranešėjas, nagrinėjimo etapuose. Kartu dirbu 
ir su kitomis bylomis, kuriose teisėjas  
yra tokias bylas nagrinėjančių teisėjų  
kolegijos narys. Prejudicinio sprendimo 
priėmimo procedūra sudaro galimybę 
susipažinti su įvairių valstybių narių nacionalinių 
teisių ypatumais bei su šių valstybių teismų 
sistemomis. Taip pat įspūdį daro ESTT vaidmuo 
ir jo priimamų sprendimų svarba nuolatinei ES 
teisės evoliucijai. Neįkainojama ir žmogiškoji  
patirtis – galimybė dirbti kartu su bene 
didžiausiais ES teisės profesionalais iš įvairių 
valstybių narių – kalbu ne tik apie ESTT narius 
(teisėjus ir generalinius advokatus), bet ir apie 
visus kitus šios institucijos darbuotojus. Stebina 
ir tai, kaip gerai organizuojamas darbas tokio 
dydžio institucijoje, kurioje dirba daugiau nei 
2 000 darbuotojų. Taip pat labai vertinga ir tai, 
kad nuolat turiu galimybę bendradarbiauti su 
Lietuvos teisminėmis institucijomis. Ypač džiugu, 
kad yra išlikęs, drįstu sakyti, labai glaudus ryšys 
su mano Alma Mater – Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetu. Darbo dieną dažniausiai 
pradedu apie 8 val., nors aišku, jog tais atvejais, 
kai numatoma labai įtempta darbotvarkė, ji gali 
prasidėti ir 7.00–7.30 val., ir trunka ji dažniausiai 
iki 19.30–20.00 val., retai kada nereikia dirbti 
ir bent vieną iš dviejų savaitgalio dienų. Turiu 
pripažinti, kad teismo darbuotojų darbo 
krūvis nuolat didėja ir tam reikia vis platesnės 
kompetencijos.

R. Ūkelytė. Neseniai pakeičiau savo darbo 
poziciją ESTT ir pradėjau dirbti ES Bendrojo 
Teismo kanceliarijoje. Joje daugiau kaip 70 

darbuotojų, esame tik du lietuviai. Mano darbo 
diena turbūt nesiskiria nuo daugelio teisininkų, 
tačiau pačios veiklos forma kartais tampa 
unikali, nelygu ją atliekantis bendradarbis. 
Dažnai užburta stebiu, kaip kolegos iš Pietų 
Europos teisinę problemą pristato ir net ją 
„išsprendžia“ veido išraiška, rankų mostais ir 
kitais neverbaliniais būdais.

Kasdien daug dirbame drauge tardamiesi ir 
teikdami vieni kitiems pagalbą, be kurios būtų 
sunku išsiversti. Ar ieškovo iš Nyderlandų 
pateiktas ieškinys atitinka formalius priimtinumo 
reikalavimus, galiu patikrinti pati iškart, nes 
mokiausi kalbos, bet štai dokumentą, gautą iš 
Bulgarijos, prašysiu peržiūrėti bulgaro asistento. 
Kolektyvo susirinkimai vyksta prancūzų kalba, 
bet dirbdama dažniausiai vartoju vokiečių 
kalbą – komunikuodama su bylų šalimis, kurios 
pasirenka vokiečių kalbą kaip proceso kalbą 
(esu atsakinga už bylas, susijusias su intelektinės 
nuosavybės teisėmis, vokiečių, lietuvių, 

Dr.  D e imi lė  Prapiest y tė

Mar i ja  Anc iuv ienė

Renata  Ūke ly tė
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latvių ir dar keliomis kalbomis), ir prancūzų – 
vykdydama užduotis teismo viduje.

Kaip skiriasi darbo principai, 
požiūris į atliekamą darbą Lietuvoje 
ir Liuksemburge? 
M. Anciuvienė. ESTT tarnyboms organizuojant 
darbą pirmiausia į akis krito tai, kad labai 
pasitikima darbuotojo profesiniais gebėjimais 
ir jam suteikiama didelė autonomija. Būtent 
tikslų formavimas, o ne konkrečios instrukcijos 
yra darbuotojo veiklos ir jo motyvavimo 
pagrindas. Keičiant tarnybų struktūrą ar 
diegiant kitokias naujoves sprendimai priimami 
gana lėtai, neskubama sugriauti tradicinių 
metodų ar vertybių. Sudaromos darbo grupės, 
parengiami ir įgyvendinami bandomieji 
projektai keliuose skyriuose, ir tik jei naujovės 
pasiteisina, jos pradedamos taikyti platesniu 
mastu. Tokios sekos, pavyzdžiui, buvo laikomasi 
suteikiant teisininkams lingvistams ir kai kurių 
kitų kategorijų darbuotojams galimybę dirbti 
visą ar dalį darbo laiko nuotoliniu režimu. 
Labai ryškus kolegialumas darbe – ilgai 
svarstoma, derinama ieškant visiems priimtino 
geriausio sprendimo. Per susirinkimus juntama 
diskusijų kultūra – dalyviai gali išsakyti savo 
nuomonę ir ją motyvuoti nerizikuodami 
sulaukti nepagarbios ar priešiškos reakcijos. 
Bendravimas tarp skirtingo hierarchinio lygio 
darbuotojų gana paprastas, atskiriama funkcija 
ir asmenybė, dažnai vyrauja kreipinys „tu“, 
tai negriauna autoriteto. Vadovas nevengia 
pasitarti, prisipažinti, kad nežino kai kurių 
dalykų. Nustebino ir labai aktyvios ir stiprios 
darbuotojų interesus ginančios profesinės 
sąjungos – Teisingumo Teisme jų yra kelios. 
Gal dėl to ir sąlygos darbuotojams čia yra tikrai 
puikios. Beje, teisminė veikla organizuojama 
taip, kad teismo posėdžiai nevyktų per 
vadinamąsias baltąsias savaites, kurios sutampa 
su Europos mokyklą lankančių mokinių 
atostogomis. Tai ramesni darbo intensyvumo 
požiūriu laikotarpiai ir darbuotojai gali lengviau 
išeiti atostogų, kad pabūtų su vaikais.  

 R. Ūkelytė. Labai įdomu stebėti, kaip 
skiriasi įvairių valstybių teisininkų darbas. Bylų 
priskyrimas teisininkui pagal proceso kalbas 
lemia ne tik kalbos vartojimą rašytiniuose 
dokumentuose, siunčiamuose bylų šalims, bet 
ir tam tikrus procesinius veiksmus, pavyzdžiui, 
Vokietijos ir Austrijos advokatai beveik 
kiekvienoje byloje pateikia prašymą surengti 
teismo posėdį, nes žodinis bylos nagrinėjimas 
yra svarbi jų teisinės tradicijos dalis. Be to, 
teismo posėdžiuose atstovai vilki savo šalies 
advokato mantiją, taigi vienu metu teismo 
posėdžių salėje galima išvysti proceso dalyvius 
su skirtingomis mantijų detalėmis, ženklais, net 
perukais.

Didelis savitumas yra posėdžio metu vartojamos 
kalbos, pavyzdžiui, byloje, kurios proceso 
kalba yra vokiečių, teisėjų kolegijos pirmininkas 
posėdžiui vadovauja teismo  
darbo – prancūzų kalba, bylos šalys, įskaitant 
EUIPO (atsakovė prekių ženklų bylose), – 
vokiečių, jų pakviestas ekspertas – dar kita, 
tarkime, anglų, o vienas teisėjų klausimus šalims 
užduos savo gimtąja – ispanų kalba. Tokia 
pagarba ir tolerancija ES kalboms kelia labai 
pakilų jausmą, bet kartu lemia tam tikrų aspektų 
netikslumą dėl natūralių kalbinių, kultūrinių ar 
teisinių skirtumų.

Kokie kultūriniai šalies ypatumai? 
Kas Jums labiausiai patinka gyvenant 
šioje šalyje?
M. Anciuvienė. Liuksemburgas – atvira, 
tolerantiška užsieniečiams šalis, todėl atvykus 
iš svetur gyventi joje nesudėtinga. Užsieniečiai, 
kurie čia sudaro beveik pusę šalies gyventojų, 
nejaučia spaudimo integruotis. Kartu tai puikiai 
organizuota valstybė, kurios vietiniai gyventojai 
visų pirma savo pavyzdžiu diktuoja tvarkos, 
švaros, elgesio standartus. Jie yra gana aukšti 
ir skrupulingai prižiūrimi, prie jų laikui bėgant 
savaime priprantama. Liuksemburgiečiai 
brangina savo istorinį, kultūrinį paveldą ir moka 
jį reklamuoti, patraukliai pateikti net mažiausią 
objektą. Kita vertus, jie domisi ir čia gyvenančių 
kitų tautų atstovų kultūros savitumais, kasmet 
jiems parodyti rengiamos šventės, mugės, per 
kurias galima įsitikinti, kokia iš tiesų marga yra ši 
mažytė šalis. 

Vis dėlto šis margumas – tai veikiau atspalvių, 
o ne ryškių spalvų derinys. Apskritai tiek 
gyvendama Liuksemburge, tiek keliaudama po 
kaimynines ir tolimesnes valstybes pastebiu tarp 
ES valstybių gyventojų daugiau panašumų, nei 
skirtumų.  Juk iš esmės visi esame europiečiai, 
turintys tas pačias kultūrines šaknis, siekiančias 
antikinės Graikijos laikus su jos filosofija, 
demokratinėmis vertybėmis, grožio samprata. 
Žinoma, istorinės raidos, santvarkų ypatumai 

palieka savo antspaudą. Mes, lietuviai, 
nepažįstamų žmonių atžvilgiu galime atrodyti 
uždaresni, įtaresni. Liuksemburge kiekvienas 
kontaktas viešoje vietoje, pvz., su pardavėju, 
vairuotoju, būtinai prasideda pasisveikinimu ir 
dažnai nusišypsojimu. Tas pats vyksta ir susitikus 
praeivį savo gyvenamoje gatvėje ar kvartale, net 
jei jis ir visai nepažįstamas. To kartais pasigendu 
grįžusi į Lietuvą. O juk šis paprastas veiksmas 
didina saugumo, pasitikėjimo, geranoriškumo 
pojūtį.

D. Prapiestytė. Liuksemburgo Didžioji 
Hercogystė išsiskiria iš visų kitų ES valstybių 
narių tuo, kad tokioje mažoje šalyje yra tikras 
verdantis įvairių tautų atstovų sambūris. 2017 
m. duomenimis, Liuksemburge gyveno 170 
skirtingų tautų atstovų, o ir apskritai užsieniečiai 
sudaro 48 proc. visų šalies gyventojų, iš kurių 
didžioji dalis – iš kitų ES valstybių narių. Be 
to, kiekvieną darbo dieną į Liuksemburgą 
atvyksta dirbti apie 177 000 darbuotojų iš 
kaimyninių valstybių – Belgijos, Vokietijos ir 
Prancūzijos. Čia visą laiką esi dažniausiai tarp 
kitų šalių atstovų, atvykusių į Liuksemburgą su 
įvairiausiais siekiais, papročiais, požiūriu, su 
akcentu kalbančių ne gimtosiomis kalbomis. 
Todėl jausmas, kad dauguma čia gyvenančių ir 
dirbančių žmonių yra atvažiavę, kalbu apie patį 
Liuksemburgo miestą, panašūs į tave, šiek tiek 
palengvina ir patį gyvenimą ne savo gimtojoje 
šalyje. Tikruosius (vietinius) liuksemburgiečius 
dažniausiai gali sutikti mažuose, bet 
spalvinguose, labai skirtingo kraštovaizdžio 
miesteliuose. Nors Liuksemburgas mažas, tačiau 
čia yra nuostabių vis kitokios gamtos  
kampelių – ir uolų, ir miškų su grybais, ir 
lygumų, ir gerokai aukštesnių kalvelių, o Mozelio 
slėnyje driekiasi vynuogynai. Man asmeniškai 
priimtiniau kalbėti ne apie kultūrinius skirtumus, 
o apie tai, kas man įsiminė šioje šalyje: tai 
bendruomeniškumas mažuose miesteliuose 
ir visus metus tuose miesteliuose vykstančios 
įvairios teminės šventės (naujo vyno, didžiausio 
moliūgo, riešutų ir pan.); tai sekmadieniais 
susirenkančios ir ilgai ilgai kartu pietaujančios 
ir bendraujančios šeimos ar artimų draugų 
grupelės išsibarsčiusiuose po visą Liuksemburgą 
restoranėliuose – iš anksto nepasirūpinęs 
vietos dažniausiai nerasi; tai kiekvieną kartą 
sutiktas žmogus – nesvarbu, vidury miško ar 
siauresnėje gatvelėje savaitgalio rytą, – tau 
sakantis „Laba diena“, nors ir susitinkate pirmą 
kartą. Visame Liuksemburge ir ypač tarp pačių 
liuksemburgiečių populiarūs ir nepriklausomai 
nuo metų laikų organizuojami kiekvieną 
sekmadienį vis kitoje vietoje žygiai gamtoje – 
konkretaus miestelio žygeivių klubas paruošia 
skirtingo ilgio ėjimo trasas ir visi norintieji, 
sumokėję simbolinį mokestį organizatoriams, 
gali keliauti. Labai greitai pripranti prie 
ypatingos švaros, tvarkos ir miestelių 
gyvenviečių apželdinimo įvairovės, paskui net 
nejučia lygini aplankytas vietoves kitose šalyse.

M. Anciuvienė: „Tiek 
gyvendama Liuksemburge, 
tiek keliaudama po 
kaimynines ir tolimesnes 
valstybes pastebiu tarp 
ES valstybių gyventojų 
daugiau panašumų, nei 
skirtumų.“  

D. Prapiestytė: „Tokioje 
mažoje šalyje kaip 
Liuksemburgas – tikras 
verdantis įvairių tautų 
atstovų sambūris.“

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

R. Ūkelytė: „Dažnai 
užburta stebiu, kaip 
kolegos iš Pietų Europos 
teisinę problemą pristato ir 
net ją „išsprendžia“ veido 
išraiška, rankų mostais ir 
kitais neverbaliniais  
būdais.“
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Tarpukario Lietuvoje šnipinėjimas laikytas 
viena iš valstybės išdavystės nusikaltimų 
rūšių. Nors pasaulyje buvo susiduriama su 
politiniu, ekonominiu ir kariniu šnipinėjimu, 
Lietuvos baudžiamojoje teisėje figūravo 
tik paskutinysis. Karinis šnipinėjimas buvo 
reglamentuotas iš carinės Rusijos imperijos 
perimtame 1903 m. Baudžiamajame statute, 
Karo baudžiamajame statute ir karo padėties 
laikotarpiu galiojusiuose Ypatinguosiuose 
valstybės apsaugos įstatuose (toliau – 
YVAĮ). Šnipinėjimo nusikaltimus apibrėžę 
straipsniai taip ir nebuvo pataisyti per visą 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, juo labiau 
nesulaukta ir naujo Baudžiamojo statuto. 

1933 m. tarpukario Lietuvos aukščiausiasis 
teismas – Vyriausiasis Tribunolas – išaiškino: 
„Šnipinėjimas, bendrai, suprantamas kaip 
perdavimas svetimai valstybei karo paslapčių 
arba suteikimas žinių apie tokias paslaptis, 
kurios karinio apsigynimo bei išorinio 
valstybės saugumo sumetimais turi būti 
laikomos paslapty nuo svetimų valstybių. 
Šnipinėjimas įstatymų persekiojamas kaip 
karo, taip ir taikos metu. Šnipinėjimo sąvoka 
plati. Kadangi išdavimas šnipinėjimo keliu 
sudaro valstybei didelį pavojų, tai įstatymai 
baudžia įvairias jo pasireiškimo formas, 
net tokius darbus, kurie apčiuopiamai 
žalos valstybei dar nesudarė.“ Šnipinėjimas 
laikytas vienu sunkiausių tarpukario Lietuvos 
nusikaltimų, už šią kenksmingą valstybei veiklą 

buvo galima sulaukti sunkiųjų darbų kalėjimo 
ar net mirties bausmės, kuri Lietuvoje iki  
1937 m. buvo vykdoma sušaudant, o nuo 
1937 m. liepos bendrosios kompetencijos 
teismų skirtose bylose (žmogžudysčių 
apiplėšimo tikslais) dujų kameroje. 

Tarpukario Lietuvoje vienokia ar kitokia 
karo padėties režimo forma galiojo iki pat 
1940 m. okupacijos, todėl, be bendrosios 
kompetencijos teismų, plačią galią turėjo 
ir specialieji – kariniai teismai. Bendrosios 
kompetencijos teismus iki 1933 m. reformos 
sudarė trys lygiai: taikos teisėjai (po 1933 m.  
vadinosi apylinkės teismais), apygardos 
teismai ir Vyriausiasis Tribunolas. Nuo 1933 m. 
atsirado ketvirtas naujas teismas – Apeliaciniai 
rūmai. Kariniai teismai buvo keturių rūšių: 
karo lauko, karininkų garbės ir pulko teismai 
bei Kariuomenės teismas. Šnipinėjimo 
nusikaltimų bylos kaip pirmoje instancijoje 
buvo sprendžiamos Kariuomenės ir karo lauko 
teismuose, o nuo 1933 m. – ir Apeliaciniuose 
rūmuose. Vyriausiasis Tribunolas taip pat 
figūravo politinių nusikaltimų bylų, kartu ir 
šnipinėjimo sprendimuose, tačiau jau tik kaip 
apeliacinis ir kasacinis, o nuo 1928 m. – tik 
kaip kasacinis teismas.

Daugiausia šnipinėjimo bylų priklausė 
Kariuomenės teismo kompetencijai. 
Kariuomenės teismas buvo nuolatinė 
karinių teismų institucija, jame gynyba 
vyko bendrąja tvarka, išskyrus kariškių 
bylas, kai gynėjai galėjo būti tik karininkai 
ar atsargos kariai. Į Vyriausiąjį Tribunolą 
šio teismo nuteistieji galėjo kreiptis kaip į 
apeliacinę ir kasacinę instanciją iki 1928 m., 
vėliau – tik kaip į kasacinę. Šiame teisme 
bylos nagrinėjimas galėdavo užsitęsti ir iki 
kelerių metų, nes kaltinamasis turėdavo 
galimybę apskųsti savo sprendimą kelis kartus. 
Teismui padarius klaidų, o Vyriausiajam 
Tribunolai tą pripažinus, byla būdavo 

grąžinama persvarstyti į Kariuomenės teismą. 
Naujasis sprendimas galėdavo būti vėl 
apskundžiamas. Daugiausia bylų tarpukario 
Lietuvos Kariuomenės teisme buvo sudaroma 
už šnipinėjimą Lenkijos naudai, nuteista tik 
nedidelė dalis Vokietijai šnipinėjusių asmenų. 
Šiandien ir papasakosime, kaip Kariuomenės 
teisme buvo nagrinėjama viena Lenkijos šnipų 
byla. 

1930 m. kriminalinė policija slaptai sekdama 
nustatė, kad Ukmergės gyventojas Šemberas 
užverbavo kelis 1-ojo pėstininkų pulko karius, 
iš kurių renka reikalingą informaciją Lenkijos 
naudai. Atlikus kratą jo namuose rasti ranka 
perrašyti įvairūs įsakymai kariuomenei ir 
kiti dokumentai. Ikiteisminio tyrimo metu 
Šemberas prisipažino, kad 1927 m. slapta 
vyko aplankyti savo brolio okupuotoje 
Lietuvoje (Vilniaus krašte), kur jį sulaikė lenkų 
policija ir pristatė į įstaigą. Joje karininkas 
Zaleckis jam pasiūlė teikti žinias apie Lietuvos 
kariuomenę, už jas jam bus atsilyginta. Taigi 
jau grįžęs į Lietuvą Šemberas susitiko su iš 
anksčiau pažįstamu 1-ojo pėstininkų pulko 
sanitarijos puskarininkiu Gineika ir jam 
papasakojo, kad turi nunešti lenkams žinių. 
Kito susitikimo metu Gineika pristatė keletą 
įsakymų kariuomenei, o Šemberas juos dar tais 
pačiais metais nugabeno į Vilnių. Ten Zaleckis 
sumokėjo 5 dolerius, o tai to meto Lietuvoje 
buvo ne tokie ir dideli pinigai – apie 50 litų. 
Palyginimui, suaugusio žmogaus pragyvenimo 
minimumas per mėnesį buvo apie 75 litai, 
o žemiausios kategorijos valdininkas galėjo 
uždirbti nuo 250 litų. Šemberas nebuvo linkęs 
dalytis visais pinigais, tad savo bendrininkui 
Gineikai apie dolerius nepasakė, o jam 
už pagalbą sumokėjo tik 10 litų. Antrąjį 
kartą Šemberas uždirbo jau 30 dolerių, o 
bendrininkui sumokėjo 10 dolerių. 

Šnipinėjimo darbe būta ir nesėkmių. Eidamas 
per sieną Gineika pasiklydęs, o bijodamas 

Išdavystės kaina – 
penki doleriai 
Sigita Černevičiūtė,  
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė

Puoselėjant tarpvalstybinius santykius, o ypač vykdant karines 
operacijas visais laikais buvo reikalinga patikima informacija apie 
kaimynines valstybes, galimus valstybės priešus. Ne išimtis ir tarpukario 
Lietuva, kurios geopolitinė padėtis tarp trijų didžiųjų kaimynių – 
Vokietijos, Lenkijos ir Sovietų Sąjungos – lėmė ir jų žvalgybos aktyvumą 
valstybėje. Be kontržvalgybos veiklos stiprinimo ar visuomenės 
švietimo, vienas iš kovos su šnipinėjimu būdų – teisinis kelias, baudžiant 
Lietuvos išoriniam saugumui kenkiančius šnipus ir kartu šitaip atgrasant 
būsimus išdavikus.

Šnipinėjimas laikytas 
vienu sunkiausių tarpukario 
Lietuvos nusikaltimų, už 
šią kenksmingą valstybei 
veiklą buvo galima sulaukti 
sunkiųjų darbų kalėjimo ar 
net mirties bausmės.

LI E T U VO S  TE I S M Ų  ŠI MTM E TI S
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patekti į Lietuvos pasieniečių rankas išmetė 
neštus kariuomenės įsakymų nuorašus ir 
sugrįžo atgal. Šį kartą teko galvoti, kaip 
saugiau pereiti administracinę liniją, tad 
sutikęs pasienio policininką Macijauską 
paprašė praleisti pro administracinę liniją 
aplankyti brolio. Musninkuose, kur tarnavo 
Macijauskas, apsilankė ir Gineika su Šemberu. 
Kai išgėrė litrą degtinės, Macijauskas praleido 
Šemberą slapta per sieną. Šį kartą Šemberas 
uždirbo tik 10 dolerių, o su Gineika pasidalijo 
perpus, kitą kartą uždarbis buvo ir vėl 
neblogas – 30 dolerių. Visgi lenkams įsakymų 
kariuomenei buvo per mažai, žvalgyba prašė 
svarbesnių dokumentų. Gineika tam pasitelkė 
naujų žmonių – puskarininkį Čimbarą, 

vėliau Remeiką. Prie šnipinėjimo prisidėjo 
ir pasienyje gyvenęs Harmackis, jis kartu 
su Šemberu ir į Vilnių nukeliavo. Harmackis 
bandė gudrauti ir Šemberui pasakė, kad nuo 
šiol žinias teikti turės per jį. Bet Šemberas šiai 
provokacijai nepasidavė. Vis dėlto daugiau 
uždirbti nebesuspėjo, nes buvo suimtas. 

1931 m. gegužės 19 d. 8 val. 30 min. prasidėjo 
uždaras Kariuomenės teismo posėdis, kuriam 
pirmininkavo teisėjas teismo pulk. Budrevičius, 
o laikinaisiais nariais buvo aviacijos kapitonas 
Tumavičius, 5-ojo pėstininkų pulko leitenantas 
Leknickas, autokuopos viršila Mockus ir 
1-ojo husarų pulko vyr. puskarininkis Kėžys. 
Valstybės interesui atstovavo valstybės gynėjo 
padėjėjas majoras Gudavičius, teismo procesą 
fiksavo sekretoriaus padėjėjas kapitonas 
Dailidė. Teisiamųjų suole sėdėjo Šemberas 
ir Macijauskas, kariškiai: atsargos jaunesnysis 
sanitarijos puskarininkis Gineika, atsargos vyr. 
sanitarijos puskarininkis Remeikis, atsargos vyr. 
puskarininkis Čimbaras, kapitonas Leonikas ir 
eilinis Juras. Harmackis nuo teismo pasislėpė. 
Teisiamuosius gynė prisiekusieji advokatai: 
Tributas, Zymanas ir Zarinas. 

Teismo metu Šemberas ir Gineika prisipažino 

kaltais, kiti savo kaltę neigė. Teismas nustatė, 
kad Šemberas gaudavo informaciją iš 
Gineikos, kuris būdamas karo tarnyboje 
1926–1928 m. už atlyginimą perdavė 
įsakymus 1-ajam Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino pėstininkų pulkui ir 1-ajai karo 
apygardai bei kitus kariuomenei svarbius 
dokumentus. Remeika 1929 m. pradžioje 
perdavė taip pat 1-ajam Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino pėstininkų pulkui skirtus įsakymus. 
Pastariesiems asmenims padėjo Macijauskas, 
dirbęs pasienio policijos tarnyboje, būtent jo 
dėka Šemberas slapta perėjo administracinę 
liniją ir nukeliavo į Vilnių. Likusieji kaltinamieji 
Čimbaras, Leonikas ir Juras, nors buvo įtariami 
1930 m. balandį teikę tarnybos pulkui skirtus 
įsakymus Šemberui, dėl įrodymų stokos buvo 
išteisinti. 

Šemberas buvo nubaustas 9 metais, o 
Gineika – 7 metais sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Macijauskui ir Remeikai Kariuomenės teismas 
skyrė 3 metus kalėti sunkiųjų darbų kalėjime, 
tačiau įvertinus, kad pagalba šnipinėti buvo 
atlikta „nesvarbiu būdu“ ir neapgalvojus 
veiksmų, bausmė sumažinta iki vienų metų 
paprastojo kalėjimo lygtinai, jei nenusikals per 
trejus metus. Nuteistieji Šemberas ir Gineika 
kasacinio skundo teismui nepateikė ir buvo 
išsiųsti į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą atlikti 
bausmės. Laiką leidžiant kalėjime asmeninis 
gyvenimas kartais komplikuodavosi. Taip 
nutiko ir Lietuvos valstybės išdavikui Gineikai. 
Jis kalėjime gavo anoniminio geradario laišką, 
kuriame buvo rašoma: „ Jūsų žmona Stasie turi 
vaikiną ir dukrelę 1 metų ir 2 mėnesių, dėl to 
ji bijo jumis ir nori išvažiuot į Braziliją. <...> Ji 
stenges kuo greičiau išvažiuot, kad tamstos 
išėję iš kalėjimo juos nerastumet.“ Tad lazda 
turi du galus: išduosi tu, išduos ir tave!

Daugiausia bylų 
tarpukario Lietuvos 
Kariuomenės teisme buvo 
sudaroma už šnipinėjimą 
Lenkijos naudai, nuteista 
tik nedidelė dalis Vokietijai 
šnipinėjusių asmenų.

**  J .  Mart ina i t i s .  Kr i s t i jono Saugio  nuot yk ia i .  Po l i c i ja ,  1938,  Nr.  6 ,  p .  120 .

Šalt in ia i  saugomi  L ietuvos  nac ional inė je  Mart yno Maž v ydo bibl iotekoje

*  Vė l  pagavo šn ipų .  Tr imi tas ,  1930,  Nr.  37 ,  p .  776 .
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Teisėjų dviračių
žygis aplink Lietuvą
Minint Lietuvos teismų 100-metį, gegužės 26 d. 
startavo teisėjų dviračių žygis aplink Lietuvą!

Teisėjų dviračių žygio dalyviai: Artūras Dilys – Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmai; Donatas Jatužis – Panevėžio apygardos teismas; Arūnas 
Bartkus – Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; Marius Steponaitis – Šiaulių 
apylinkės teismo Šiaulių rūmai; Inga Štuopienė – Vilniaus miesto apylinkės 
teismas; Ignas Totilas – Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai; Vaidas 
Vasiliauskas – Utenos apylinkės teismo Visagino rūmai; Vladimir 
Berezovskij – Vilniaus miesto apylinkės teismas; Nerijus Masiulis – Šiaulių 
apylinkės teismo Šiaulių rūmai; Augustinas Mitkus – Šiaulių apylinkės 
teismo Radviliškio rūmai.

10 teisėjų

9 dienos

1 200 km

Buvo aplankyti 22 
teismo rūmai 

LIETUVOS
TEISMAMS

100
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Egidijus Jarašiūnas: 
Europos Sąjungą ir jos teisę pirmiausia reikia pažinti ir tik tada vertinti 3 p. 

23 p. 

17 p. 

6 p. 
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Kelias į tarptautiškumą – 
per Artimuosius Rytus

Ateities teismas: 
kai teisėjai tampa TV ir socialinių tinklų žvaigždėmis

Advokato darbas Niujorke: 
konkurencinė rinka darbo valandų neskaičiuoja

Teismų naujienų
prenumerata

Teismų naujienas prenumeruokite interneto svetainėje www.teismai.lt

*Konkretaus teismo naujienų prenumeratą kviečiame užsisakyti teismo interneto puslapyje

El. paštas UŽSIREGISTRUOTI

Teismų veiklos aktualijos 

Naujausi leidiniai   

Aktualiausi renginiai   

Teisinis švietimas    

Teismų statistika

Informacija apie bylas*

www.teismai.lt


