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Stasys Stačiokas: „Teismai yra pati atviriausia valstybės 
institucija. Atsakykite, ar gali visi norintys dalyvauti Vyriausybės 

posėdžiuose? Ministerijų pasitarimuose?“ 

Giedrė Jakštienė: „Žmonės jau žino, kas yra mediacija, 
patys reiškia norą ja pasinaudoti ir tai daro ne vien iš finansinių 
paskatų. Manau, kad tai yra didelis mūsų visuomenės žingsnis į 
priekį.“

Stasys Lemežis: „Nepriklausomai nuo tautybių, už 
Lietuvos nepriklausomybę kovojo visa Lietuva. Iš žmonių 
pasakojimų jautėsi begalinis atsidavimas, visi jie didvyriai.“

Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Už 
straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę strapsnius 
redaguoti, koreguoti, trumpinti. Straipsnius perspausdinti ar kitaip naudoti jų 
medžiagą galima tik su redakcijos leidimu.
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J
Sveiki, žurnalo skaitytojai,

Jūs žinote, kad teisme galima laimėti arba pralai-
mėti. Taip pat Jūs žinote, kad apie 50 proc. bylų daly-
vių lieka nepatenkinti jiems tekusiu rezultatu.    

Šiuo žurnalo numeriu pranešame dvi naujienas: 
gerą ir blogą. 

Nėra laimėtojų procesuose, kuriuose teismui rei-
kia taisyti kitų valdžios institucijų padarytas klaidas. 
Sprendimas nugriauti stogą, namą ar net visą namų 
kvartalą, nes tokios statybos toje vietoje apskritai ne-
buvo galimos, paprastai nesulaukia visuomenės prita-
rimo. Net ir objektyviausi žurnalistai gūžčioja pečiais –  
nejaugi nėra mažiau skausmingos išeities? Teismai 
sako, kad teisėtumas pats savaime yra vertybė, tačiau 
net ir padoriausi visuomenės žmonės to nesupranta. 
Juk tuo metu, kai tiems pastatams statyti išduoti leidi-
mai, buvo teigiama, kad jokios taisyklės nepažeistos, 
tai teisėta. Kodėl praėjus keleriems metams tie patys 
veiksmai jau laikomi neteisėtais? Kokia klaida padary-
ta ir kas ją padarė? Ar teismai pajėgūs ištaisyti valsty-
bės klaidas ir užtikrinti pakankamą paguodą nuken-
tėjusiesiems? Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja 
Sigita Rudėnaitė, kurios metinį pranešimą pristatome 
ir šiame numeryje, pripažino, kad nuo valstybės klai-
dų nukenčia ne tik konkretūs bylininkai, bet ir mes 
visi. Laimėtojų nėra ar kas nors vis dėlto laimi? O 
jeigu kas nors vis dėlto laimi, ar kas nors yra laimima, 
kaip tai paaiškinti ir įtikinti?  Ilgametis Konstitucinio 
Teismo teisėjas Stasys Stačiokas, duodamas interviu 
mūsų žurnalui, dar kartą pakartojo, kad tik gili moks-
linė teisės analizė leistų išvengti paviršutiniškos kri-
tikos, kuri dažnai užtvindo  viešąją erdvę ir trukdo 
suprasti teismų sprendimų esmę.   

Tose ypač sudėtingose bylose teismai, kurie irgi 
nori laimėti Jūsų pasitikėjimą, turi atlaikyti bent vieną 
polemikos kėlinį su vidutiniškai dorais ir vidutiniškai 
išprususiais piliečiais. Šiandien aišku, kad parašyti 
sprendimą ar nuosprendį – dar ne visas darbas. Jeigu 
teisėjas negali paaiškinti savo sprendimo motyvų lo-
giška paprastų sakinių seka, tai pralaimi visa teismų 
sistema. Tada prasideda sąmokslų teorijos, kurioms 
būtų galima paskirti atskirą žurnalo numerį.    

Geroji mūsų žinia šįkart yra ta, kad esama ir tokių 
procesų, kuriuose abi pusės laimi. Turiu galvoje me-
diaciją, kai šalių susitarimu ir padedant teisėjui media-
toriui užbaigiamas ginčas. Lėtai, bet stabiliai augantis 
mediacijų teismuose skaičius rodo naujas tendencijas 
ir naujo mąstymo daigus. Žmonės tampa brandesni, 
išmintingesni, mažiau pikti. Didžiausias malonumas 
stebėti, kaip buvę nesutaikomi priešininkai randa tokį 
sprendimą, iš kurio laimėti gali abu.  

Skaitykite, mąstykite ir tikėkite, kad laimėjimai yra 
skirti kiekvienam. Svarbu juos atpažinti. Arba sukurti.  

Diana Labokaitė

REDAKTORĖS ŽODIS

Kovas, 2016

Redaktorės
žodis

TEISMAI.LT
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P
Papasakokite, kuo šiandien gyvena žmogus, 

kūręs dabartinius mūsų valstybės pamatus ir 
visą gyvenimą skyręs teisingumui vykdyti? 

Gyvenu tuo pačiu, kuo ir gyvenau – nenustojau 
domėtis, kaip realizuojamos konstitucinės vertybės. 
Matydamas, kad einama ne tuo keliu, negaliu tiesiog 
tyliai stebėti. Jei man atrodo, kad į tam tikrus dalykus 
būtina reaguoti, randu tam būdą. Pavyzdžiui, negalė-
jau tylėti prasidėjus diskusijai dėl vardų ir pavardžių 
rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase. Ėjau į 
viešumą ir sakiau, ką manau, nes negaliu leisti primi-
tyviais būdais naikinti teisės vertybių. 

Tikras teisininkas bet kuriame savo gyvenimo eta-
pe negali vien tik sėdėti ir stebėti. Todėl aš iki šiol 
skaitau įvairių šalių teisinę literatūrą, kokią tik be-
gaunu. Prieš keliasdešimt metų iš stažuočių užsienio 
teismuose ir universitetuose veždavausi gerokai leis-
tinąjį svorį viršijantį bagažą. Ir ką gi aš veždavausi? 
Įvairiausią teisinę literatūrą, kurią gaudavau ar pirk-
davau žinodamas, kad ji bus labai naudinga ir reika-
linga mums, nepriklausomos Lietuvos teisininkams. 
Vežiausi ir knygas, ir žurnalus, ir metodinę medžiagą. 
Teisininkui kitaip neįmanoma. Jis kasdien turi lavintis, 
skaitydamas savo šalies ir pasaulinę teisinę literatūrą. 

Prieš 25-erius metus kūrėte Lietuvos 
Respublikos Konstituciją. Šiandien matote, kaip 
ji veikia, kiek diskusijų kelia, kokių iniciatyvų vi-
suomenė pasiūlo dėl jos tobulinimo. Kokios min-
tys ir jausmai apima stebint šių dienų aktualijas?

Nors pamatuoti jausmus labai sunku, vis dėlto 
vyraujantis jausmas – pasitenkinimas. Pasitenkinimas 
tuo, kad Konstitucija nesunaikinta. Nors bandymų 
(drįstu Jums paprieštarauti – ne visuomenės, o tam 
tikrų savo interesus turinčių žmonių) ją naikinti buvo 
nemažai ir buvo siūlomos tokios pataisos, kurios būtų 
sunaikinusios Konstituciją kaip demokratinės visuo-
menės gyvensenos teisinį pamatą. Pakanka prisiminti 
prieš kelerius metus sukeltą „triukšmelį“ dėl Seimo 
nario laisvojo mandato panaikinimo, įvedant dar pra-
ėjusio amžiaus pradžioje komunistinėje Rusijoje atsi-
radusį vadinamąjį imperatyvinį mandatą.

Apie teisėjus ir teismų sprendimus Lietuvoje 
kalbama ir rašoma nuolat. Savo nuomonę garsiai 
reiškia ir tie, kas išmano teisę, ir tie, kas su ja 
„nedraugauja“. Kas galėtų padėti išvengti 
neobjektyvių pasisakymų viešojoje erdvėje? 

Jau ne vienerius metus kartoju, ko mums reikia, 
kad paviršutiniška publika nustotų niekinti teismus, 

Kadenciją baigęs 
Konstitucinio Teismo 
teisėjas Stasys Stačiokas:  
teismai yra 
viena atviriausių 
institucijų 
Lietuvoje

Ilgametį Konstitucinio Teismo teisėją ir vieną iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjų Stasį Stačioką 
Prezidentas Valdas Adamkus yra įvertinęs kaip žmogų, neatskiriamą nuo Lietuvos teisės istorijos. Šiuos 
žodžius S. Stačiokas išgirdo prieš 15 metų, švęsdamas 65 metų jubiliejų. Kuo teisėjas gyvena šiandien? 
Dėl ko nerimauja, kalbėdamas apie Lietuvos ateitį, ir kokias teismų sistemos bėdas įžvelgia? Visą savo 
gyvenimą teisei atidavusio socialinių mokslų daktaro teiraujasi žurnalas TEISMAI.LT. 

Stasys Stačiokas

Živilė Navickaitė-Babkin
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vedėja
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juos nepagrįstai kritikuoti. Tam reikia mokslinės ana-
lizės, o ne tiesiog pasišnekėjimų televizijoje. Reikėtų 
turėti specialų periodinį mokslinį leidinį, kuriame 
būtų analizuojamos įvairios teismų jurisprudencijos 
sritys ne paviršutiniškai kritikuojant, ne šiaip sau ir 
visiškai nepagrįstai nurodant „patinka“ arba „nepa-
tinka“, o atliekant mokslinius tyrimus ir jų pagrindu 
daromus teismų jurisprudencijos vertinimus. Turėtų 
būti išsami sprendimų, nuosprendžių, nutarčių ana-
lizė, stebima visuomenės reakcija ir vertinimai, da-
romos išvados. Amerikoje sukūrus Konstituciją tik 
praėjus beveik 200 metų pradėti leisti tokie leidi-
niai. Nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvoje ledai pajudės 
anksčiau.  

Ne tik profesionaliai, bet ir žmogiškai vertinda-
mas politikų ir valdžios atstovų reiškiamą teismų 
kritiką, galiu pasakyti, kad tai yra tų žmonių primi-
tyvizmas arba savanaudiškas suinteresuotumas. Jie 
nelabai išmano, apie ką kalba. Neretai pakanka pa-
siklausyti aukšto politiko, o retkarčiais ir ekspertu 
prisistatančio žmogaus deklaruojamo teiginio apie 
„įstatymo viršenybę“ kaip teisinės valstybės principą. 
Tikrasis teisinės valstybės principas yra teisės virše-
nybė arba valstybės valdymas teisės ir teisingumo pa-
grindu, kaip tai ir buvo įtvirtinta anksčiau galiojusiose 
Lietuvos Respublikos Konstitucijose. Viršenybė tei-
sės, grindžiamos Konstitucijoje įtvirtintomis visuoti-
nėmis teisės vertybėmis. Tai rodo, kad tokie žmonės 
iš viso nesupranta teisės ir teisinės valstybės esmės, 
nesupranta, kas yra teisė ir kodėl teisę gali realizuoti 
tik speciali Konstitucijoje įtvirtinta teisminė valdžia, 
pagrįsta aukšto lygmens profesionalumu ir ypatingu 
sąžiningumu. Pamirštama, kas gali įvykti, jeigu teisės 
viršenybė bus paminta. Paviršutiniškas svaidymasis 
nepagrįstais teiginiais ir teismų bei visų teisėjų kal-
tinimais tik kenkia visai mūsų visuomenei, žmonių 
gyvensenai. 

Daugiau nei septynis šimtus teisėjų turinti 
teismų sistema nuolat ieško būdų ir imasi veiks-
mų jų darbo efektyvumui didinti, kovoja su ne-
profesionalumu. Tam sukurti teisėjų atrankos, 
vertinimo mechanizmai, veikia Teisėjų etikos 
ir drausmės komisija. Kodėl, Jūsų nuomone, 
vis dar pasitaiko klaidų, dėl kurių kenčia visa 
sistema? 

Taip, sutinku, kad šaukštas deguto sugadina visą 
statinę medaus ir tokio dydžio sistemoje dirbti be 
klaidų, matyt, neįmanoma. Vis dėlto manau, kad pa-
grindinis teismų sistemos trūkumas – per vėlai pas-
tebimi silpni žmonės, dirbantys teismuose. Jie pagal 
savo charakterio savybes, doros suvokimą, sąžinę, 
ištvermę negali tokio darbo dirbti. O teismų darbą 
stebinčios institucijos per vėlai tai pastebi. Aš pats 
dirbau Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje ir kartais 
man susidarydavo įspūdis, kad pernelyg lengvai žiūri-
ma į tarsi smulkius pažeidimus.

Teisėjo darbe smulkmenų nėra. Kad profesinės 
etikos pažeidimų atvejų būtų kuo mažiau, būtina 

didesnė drausmė. Juk tinkamo profesinio elgesio pa-
mokos visuomet veikia prevenciškai. Blogai, jei tei-
sėjas leidžia sau patogaus elgesio laisvę, kuri kartais 
nuveda ir į rimtus drausmės pažeidimus. Teisėjas kai 
kuriais atvejais turi būti griežtesnis sau, nes jam pati-
kėtas žmogaus likimas, teisėjo pareiga – būti teisingu-
mo, teisinio prestižo pavyzdžiu savo valstybėje.

Klausimas apie teismų atvirumą. Ar, Jūsų 
nuomone, teismai šiandien atviri? Ar dar galima 
teigti, kad teismuose uždaros sienos, informaci-
ja nepasiekiama?

Man net klausimas skamba keistai. Juk teismo po-
sėdžiai yra atviri, norintieji gali stebėti teismo darbą jo 
posėdžio metu, o jei nori pasižiūrėti išnagrinėtų bylų 
medžiagą, nustatyta tvarka tai nesunkiai gali padary-
ti. Aš teigčiau priešingai – teismai yra pati atviriausia 
valstybės institucija. Atsakykite, ar gali visi norintys 
dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose? Ministerijų pasi-
tarimuose?  Teismuose, išskyrus uždarus posėdžius, 
kai saugomas nepilnamečių ar kitų asmenų privatu-
mas ir teisės, visi posėdžiai atviri. Prašau, visi, kas no-
rite, eikite ir stebėkite teismo posėdžius!

Kartais, kai būna išsemti visi įmanomi kalti-
nimai teisėjams, primenama ir tai, kad dalis jų 
dirbo sovietiniais laikais – „sovietinio auklėji-
mo Temidė“. Ką galite atsakyti tokią nuomonę 
turintiesiems?  

Pirmiausia noriu pažymėti, kad Lietuvos teisinin-
kai niekada nebuvo tikro sovietinio auklėjimo teisi-
ninkai. Lietuvos profesūros, dėstytojų, mokslininkų, 
kurie tuo metu rengė teisininkus (bent mano kartos), 
požiūris į teisę buvo kitoks, nei formavo sovietinis 
mąstymas.  

Nežinau kitos tokios valstybės, kaip Lietuva, ku-
rioje sovietiniais metais būtų tiek aukštinta teisės is-
torija. Tiek Statutų lietuvių kalba, tiek, pvz., Mykolo 
Romerio darbų nuolatinis pateikimas ir aiškinimas 
studentams turėjo milžinišką įtaką formuojantis da-
bartinių teisininkų profesinei sąmonei. Dar vienas 
reikšmingas faktas – Vilniaus universiteto bibliote-
ka. Ten buvo galima rasti ir istorinių teisės raštų, ir 
kitų valstybių konstitucijas. Ši biblioteka buvo teisi-
ninkų ugdytoja. Negalima pamiršti tuo metu Teisės 
fakultete dirbusio docento Alfonso Žiurlio. Jis pra-
dėjo rengti lietuvių kalbos teisinės terminijos žodyną 
ir visus mus – jaunus dėstytojus – subūrė, kad mes 
savo specializacijose patys ieškotume ir kurtume tei-
sės terminus. Ir kas gi tai buvo? Tai juk buvo tikras 
Lietuvos teisės kūrimas. Žinant tokius faktus, turėtų 
būti aišku, kas formavo Lietuvos teisininkų mąstymą 
ir teisės sampratą. 

Paviršutiniškas politikų ir valdžios atstovų 
svaidymasis nepagrįstais teiginiais ir teismų bei 
visų teisėjų kaltinimais tik kenkia mūsų visai vi-
suomenei, žmonių gyvensenai.

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT
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Negana to, 1988 m., tik prasidėjus Sąjūdžiui, 
viena pirmųjų atkurtų prieškario organizacijų buvo 
būtent Lietuvos teisininkų draugija. Dar 1988 m. 
Juozo Šato iniciatyva buvo sušaukta teisininkų kon-
ferencija, o 1989 m. akademikas J. Bulavas pateikė 
Lietuvos Sovietinės Respublikos Konstitucijos, nors 
tuomet ir neteisėtai galiojusios mūsų Tėvynėje, pa-
keitimo projektą. Taip prasidėjo derybos su Rusija ir 
tam tikra prasme atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
Konstitucijos projektų rengimas. 

Dėl posovietinio mąstymo teisėjus kritikuo-
jantiems žmonėms norisi priminti ir kitą faktą. 
Prisiminkime, ar buvo teisininkų tarp signatarų? O 
taip, ir jie buvo vieni aktyviausiai veikusių signatarų – 
Kazimieras Motieka, Kęstutis Lapinskas, Egidijus 
Jarašiūnas, Jonas Prapiestis, Egidijus Bičkauskas, 
Česlav Okinčic, Zita Sličytė, Valerijonas Šadreika, 
Narcizas Rasimavičius ir kiti (iš viso 18 asmenų iš 
138 Atkuriamojo Seimo deputatų). Būtent šie žmo-
nės, talkinant kitiems teisininkams, inicijavo ir kūrė 
tikrąją atgimusios Lietuvos teisę.

Visuomenės nuomonės apklausos ir tyrimai 
rodo, kad jaunimas apie teismus turi geresnę 
nuomonę nei jų tėvai, jie labiau pasitiki teismais. 
Ar galime tikėtis, kad po kelerių metų užaugu-
sios naujos kartos bus kitoks požiūris į teisę ir 
teisingumo vykdymą? 

Natūralu, kad jaunimas turi visišką laisvę ugdy-
ti savo požiūrį į teisę ir teisingumą. Tam galimybės 
neturėjo ypač sudėtingu sovietinės, tiksliau – rusiš-
kos, okupacijos laikotarpiu diegiamos komplikuotos 
dvilypės sąmonės žmonės. Ar naujos kartos požiūris 
bus kitoks, priklausys nuo to, kaip atkakliai ta karta 
sieks žinių, taip pat ir tikrųjų teisės žinių. Kodėl sa-
kau „tikrųjų“? Ogi todėl, kad net ir dabar kai kuriuose 
universitetuose teisę dėstantys profesoriai (čia jų mi-
nėti nenorėčiau) atkakliai diegia jaunimui falsifikuotas 
teisės doktrinas. Ypač žalinga iki pat šių dienų pro-
paguojama, o studentams ir privalomai diegiama va-
dinamoji žmogaus teisių ir pareigų vienybės pseudo-
doktrina. Dabar čia plačiau nediskutuosiu, tačiau tos 

doktrinos propaguotojų prašau prisiminti, kad pri-
gimtines žmogaus teises, pagal Lietuvos Respublikos 
Konstituciją ir visą tarptautinę žmogaus teisių teisę, 
asmuo įgyja gimdamas (jos nedovanojamos ir nesu-
teikiamos). Tai ar gali šios „doktrinos“ autoriai nuro-
dyti, kokias gi pareigas turi tik ką gimęs kūdikis, nuo 
kurių priklausytų jo teisių apimtis ir jų garantijos. 

Džiaugiuosi, kad dabar jaunimui teisinės žinios 
pateikiamos įvairiomis formomis – atvirų durų ren-
giniai teismuose, teisinių žinių viktorinos, konkursai. 
Be to, dabar jaunimas puikiai moka ne vieną užsie-
nio kalbą, todėl gali netrukdomai naudotis pasauline 
teisine literatūra bet kuriuo teisės ir teisingumo reali-
zavimo klausimu. Norisi tikėti, kad jaunoji karta bus 
šviesesnė ir kad šiandieniniai politikai su savo tam 
tikrais primityvizmais nesugrąžins jos į gyvenimą, ku-
riame veiks pseudoteisė „įstatymų viršenybė“.

Ko palinkėtumėte šiuolaikiniam Lietuvos 
teisėjui?

 Jeigu visai atvirai, tai pirmiausia norisi palinkėti 
ištvermės. Teisėjas turi būti begalinės ištvermės ir ati-
dumo žmogus. Juk jis turi būti pavyzdys kitiems ne 
tik darbe, bet ir kasdieniame gyvenime. Teisėjo dar-
bas – tai papildoma našta ne tik jam pačiam, bet ir 
jo šeimos nariams. Taip pat – atkaklumo, nes teisėjas 
negali stovėti vietoje teisinių žinių požiūriu. Žinios 
turi būti nuolat kaupiamos ir čia, kaip jau sakiau, turi 
padėti mokslas. O tai reiškia, kad ir mokslas turi atsi-
gręžti į teismus, analizuoti jų, taip pat ir tarptautiniu 
mastu, jurisprudenciją. Galbūt reikėtų atitinkamai ko-
reguoti ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo programas.

Koks yra Jūsų gyvenimo kredo? 
Dar tuo metu, kai studijavau teisę Vilniaus univer-

sitete, lotynų kalbą mums dėstė docentas Benediktas 
Kazlauskas. Jis pateikė šimtus lotyniškų sentencijų, 
kurios reiškė tam tikras civilizacijos išugdytas teisės 
vertybes. Viena iš jų ir yra mano gyvenimo kredo: 
„Teisė yra gėrio ir teisingumo menas.“ Tai pats aukš-
čiausias ir suprantamiausias teisės apibūdinimas. Man 
ši sentencija ne tik įstrigo į širdį, bet ir paskatino mano 
smalsumą skaityti ir ieškoti tikro suvokimo, kas yra 
teisė ir teisingumas. Be kita ko, ši sentencija padeda 
ugdyti tam tikrą ištvermę dalyvaujant viešuose Tautos 
gyvenimo reikaluose, nes ji yra ne tik teisininko, bet ir 
kiekvieno žmogaus siekis per savo gyvenimą išmokti 
gėrio ir teisingumo meno.

Norisi tikėti, kad jaunoji karta bus šviesesnė 
ir kad šiandieniniai politikai su savo tam tikrais 
primityvizmais nesugrąžins jos į gyvenimą, ku-
riame veiks pseudoteisė.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. KOVAS NR. 1

STASIO STAČIOKO BIOGRAFIJA  
1955–1960 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir liko jame dėstyti.
1967 m. apsigynė teisės mokslų daktaro disertaciją.
1973–1990 m. dirbo Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto direktoriumi.
1988–1992 m. dirbo prie Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto, buvo Lietuvos valstybinių delegacijų dery-
boms su Rusija narys.
1993–1996 m. ir 1999–2008 m. kovo 22 d. ėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas.
1996–1999 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.
2008–2011 m. ėjo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nario pareigas.
2008–2009 m. dirbo Mykolo Romerio universiteto plėtros prorektoriumi.
2009–2014 m. Mykolo Romerio universiteto Tarybos narys.
Apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir ordino medaliu, 
Sausio 13-osios atminimo medaliu. 5
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K
Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Simboliškai metų sandūroje teisėjo mantiją į generalinio prokuroro kėdę iškeitęs Evaldas Pašilis 
prisipažįsta – atsakingą sprendimą priėmęs be euforijos ir karūnos. Kaip pats teisininkas vertina priimtą 
iššūkį, kokius tikslus sau kelia, kuo gyvena po darbų – apie visa tai atviras pokalbis su generaliniu 
prokuroru E. Pašiliu.

Kaip atrodo naujai paskirtojo Lietuvos gene-
ralinio prokuroro darbo diena?

Šiuo etapu gyvenu Bendžamino Franklino posa-
kiu „laikas – pinigai“. Vis atrodo, kad pritrūksta kelių 
valandų paroje (šypsosi). Susitikimai su Generalinės 
prokuratūros departamentų atstovais, apylinkių ir 
apygardų prokuratūrų prokurorais, įvairių teisėsaugos 
institucijų vadovais – pirmąjį darbo prokuratūroje 
etapą skiriu susipažinti, išklausyti ir išgirsti, kokiomis 
nuotaikomis gyvena prokurorai, kaip jų darbą vertina 
kitų institucijų atstovai. 

Kas paskatino apsispręsti eiti pareigas, į ku-
rias nuolat atsukti žiniasklaidos kamerų objekty-
vai, per didinamąjį stiklą narstomi priimti spren-
dimai ir veiksmai, viešai kritikuojama? 

Pasitikėjimo suteikė aukštas Pretendentų į teisė-
jus atrankos komisijos įvertinimas, kandidatuojant 
į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus, taip pat teis-
mų bendruomenės palaikymas. Ypač esu dėkingas 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Rimvydui 
Norkui, Teisėjų tarybos pirmininkui Egidijui Laužikui 
už padrąsinančius žodžius. Tai stipriai motyvavo, kar-
tu įpareigojo. Įsiminė Advokatų tarybos pirmininko 
Igno Vėgėlės sveikinimas Prezidentūroje priėmus 
priesaiką: „Atsisakyti siūlomų pareigų yra labai pa-
prasta, o prisiimti atsakomybę ir atiduoti dalį savęs – 
labai sunku.“

Apsisprendžiant nebuvo jokios euforijos ar karū-
nos. Nesu naivus, suprantu, kad generalinio prokuro-
ro pareigos – tai ne vien teisė. Čia nemažai ir politi-
kos, ir visuomenės kritikos. Tačiau niekada gyvenime 
nevengiu atsakomybės ir nebijau priimti nepopulia-
rius sprendimus. 

Generalinis 
prokuroras  
E. Pašilis: 
savo ateitį 
matau ten, 
kur būsiu 
naudingas 
valstybei

Evaldas Pašilis

Pirmąjį darbo prokuratūroje etapą skiriu 
susipažinti, išklausyti ir išgirsti, kokiomis 
nuotaikomis gyvena prokurorai, kaip jų darbą 
vertina kitų institucijų atstovai.

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT
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Prokurorų profesinės sąjungos pirmininko 
Juliaus Rėksnio nuomone, generalinis prokuro-
ras turi būti „moraliniu, doroviniu ir profesiniu 
autoritetu, kurio negalima būtų pastumdyti ir 
kuris vykdytų savo pareigas.“ Kokios yra Jūsų 
stipriosios pusės?

Pasitikėjimas savimi ir 5 metų vadovavimo patirtis 
Ukmergės rajono apylinkės teisme. Manau, kad ati-
tinku ir man keliamus moralinius bei etinius kriterijus.

Ar teisėjo darbo patirtis praverčia tapus ge-
neraliniu prokuroru? O gal jaučiate profesinės 
patirties trūkumą?  

Išties daug kas manęs klausia, kaip galite užimti 
šias pareigas, jei nedirbote prokuroru. Bet aš tikrai 
linkęs paprieštarauti. Šių metų balandžio 28 dieną 
būtų 16 metų, kai dirbau teisėju Ukmergės rajono 
apylinkės teisme. Visą tą laiką betarpiškai mačiau pro-
kurorų darbą, man kildavo įvairių klausimų apie nu-
sikaltimų kvalifikavimą, bausmių bendrinimą. Turbūt 
sutiksite, kad iš šalies kito darbas matomas objekty-
viau. Neslėpsiu, prokurorų darbe mačiau silpnų vietų, 
kurias galima koreguoti. Padarytos įžvalgos praverčia 
pradėjus vadovauti Generalinei prokuratūrai.

Kurias sritis planuojate tobulinti?
Norėčiau stiprinti prokurorų etikos reikalavimus. 

Teko matyti situacijų, kai prokuroras nesitvardo, pro-
ceso metu pradeda tujinti jaunesniuosius ar nepilna-
mečius, nusileidžia iki jų lygio. Galbūt reikėtų, kaip 
ir teismuose, atlikti teismo posėdžių garso įrašus, ir 
kilus abejonėms perklausyti, įvertinti prokuroro kal-
bėjimo toną, bendravimo manierą.

Taip pat svarbu stiprinti prokurorų kvalifikaciją ir 
kompetenciją, ypač didelį dėmesį telkiant į nusikal-
timų kvalifikavimą, bausmių bendrinimą, prokuroro 
kaltinamojo akto rašymą. 

Sieksiu stiprinti prokurorų mokymus, efektyvinti 
ikiteisminio tyrimo kokybę, gerinti vidinę ir išorinę 
komunikaciją. O pagrindinis tikslas – didinti visuo-
menės pasitikėjimą prokuratūros darbu. 

Kokie Jūsų paties lūkesčiai, susiję su naujo-
mis pareigomis?

Kuo geriau atlikti man paskirtas pareigas ir patei-
sinti prokurorų bendruomenės lūkesčius, būti objek-
tyviu ir motyvuojančiu vadovu.

Viename interviu žiniasklaidai sakėte: 
„Prokuratūros vardas pastaruoju metu dažnai 
nepelnytai sumenkinamas. Teismų sistemos 
darbe jau matyti nemažai teigiamų pokyčių, 
tad, manau, jų turėtų atsirasti ir prokuratūroje.“ 
Kokius teigiamus teismų pasiekimus išskirtu-
mėte ir kurių iš jų būtų galima siekti prokuratū-
ros sistemoje? 

Iš teismų galima pasisemti gerosios praktikos 
organizuojant mokymus, užtikrinant kokybišką ir 

lankstų mokymo procesą. Šiandien teisėjai gali pa-
sirinkti mokymus pagal poreikį: sukurtos tikslingos 
mokymų programos ir moduliai, skirti pirmą kartą 
apylinkės teismo teisėjais paskirtų asmenų žinioms 
plėsti ir profesiniams įgūdžiams formuoti; teisėjams, 
paskirtiems į aukštesnės pakopos teismą ar eiti vado-
vaujamas pareigas ir panašiai. Taip pat labai norėtųsi 
tapti tarptautinio Europos teisminio mokymo tinklo 
(EJTN) nare. 

Teigiamu pavyzdžiu laikau ir Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos teikiamas konsultacijas. Bet kuris 
teisėjas, suabejojęs, ar nepažeistų Teisėjų etikos ko-
dekso, gali konsultuotis su komisija ir išsiaiškinti, ar 
jo elgesys suderinamas su teisėjo etika.

Jūsų akimis, ar šiandien pakanka prokuro-
rų iniciatyvos, visuomenei aiškinant priimtus 
sprendimus? 

Komentuojančių prokurorų yra ir sieksiu, kad jų 
skaičius didėtų. Mes negalime bėgti nuo žurnalistų. 
Visuomenė pagrįstai domisi rezonansiniais tyrimais. 
Ir toliau stengsimės rengti mišrias spaudos konfe-
rencijas, kai žurnalistams komentuoja ne tik proku-
roras, bet ir ikiteisminio tyrimo institucijos atstovas. 
Pirmiausia, komentuojant tokia forma pateikiama 
tikslesnė informacija, antra vertus, tai yra žinia visuo-
menei, kad mes bendradarbiaujame vieningai – kartu 
rūpinamės ikiteisminio tyrimo eiga ir kartu atsakome 
už ištyrimo sėkmę.

Šiandien galiu pasidžiaugti Kauno apygardos pro-
kuratūros vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus 
profesionaliais žiniasklaidai pateiktais komentarais 
apie dviejų vaikų nužudymo Kėdainių rajone aplin-
kybes, taip pat Vilniaus apygardos prokuratūros 
vyriausiojo prokuroro Ramučio Jancevičiaus indė-
liu, aiškinant visuomenei apie ikiteisminį tyrimą dėl 
pareigūnų, iš kurių buvo atimtas automatas, elgesio. 
Vertinu ir Klaipėdos apygardos prokuratūros gebėji-
mą per valandą organizuoti spaudos konferenciją. 

Trys institucijos – policija, prokuratūra ir teis-
mai – kartu ėmėsi didinti žiniasklaidos atstovų 
teisinį išprusimą: treti metai visoje Lietuvoje or-
ganizuojami teisinio švietimo mokymai žurna-
listams, siekiant išaiškinti teismų ir teisėsaugos 
institucijų darbo subtilumus, įstatymų reikalavi-
mus, teises ir pareigas. Kiek, Jūsų nuomone, tei-
sinio švietimo spragos visuomenėje ir žiniasklai-
doje kenkia Lietuvos valstybei, jos institucijoms 
ir patiems Lietuvos piliečiams? 

Blogiausia, kai prokurorų ar teisėjų darbą kriti-
kuoja žmonės, neturintys jokio teisinio supratimo, 

Iš teismų galima pasisemti gerosios praktikos 
organizuojant mokymus, užtikrinant kokybišką 
ir lankstų mokymo procesą.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. KOVAS NR. 1
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kai garsiai kalbama klišėmis: „visi teisininkai – pasi-
pūtę ir kyšininkai“ ir panašiai. Negera interpretacija 
labai stipriai kerta per valstybės pamatus – tai kenkia 
teisingumui, likusios visuomenės dalies suvokimui, 
kas teisinga, o kas ne. Ši tema – kaip žmogus masė-
je netenka savo individualumo – įdomiai pateikiama 
Gustave‘o Le Bono knygoje „Minios psichologija“. 

Norėtųsi, kad jau baigiant vidurinį mokslą būtų 
supažindinama su teisės disciplinomis. Kai vadova-
vau Ukmergės rajono apylinkės teismui, buvau kvie-
čiamas į moksleivių rengiamas viktorinas „Temidė“ 
apie teisę, taip pat pats organizavau imitacinį teismo 
procesą gimnazistams – rengiau bylą pagal tikrą kalti-
namąjį aktą. Pastebiu, kad visuomenės teisinis išpru-
simas Lietuvoje auga.

Gal prisimenate, kuo norėjote būti, kai lankė-
te mokyklą? Ar dabartinė Jūsų veikla labai nuto-
lusi nuo tų laikų svajonių?

Per bendraklasių susitikimą pradinių klasių mo-
kytoja parodė mano piešinius, kuriuose vaizdavau 
sportininkus su dviračiais. Lankydamas mokyklą 
labai daug sportavau: žaidžiau krepšinį, užsiėmiau 
sunkiąja atletika, šiek tiek domėjausi kovų menais. 
Domėjimasis sportu nukreipė ir į pirmąją aukštą-
ją mokyklą – Lietuvos policijos akademiją. Ten ap-
sisprendžiau tapti teisėju.

O koks Jūsų laisvalaikis? 
Nepamenu, pirma pradėjau vaikščioti ar groti (šyp-

sosi). Mano tėvas Telšių rajono Tryškių kaimelyje gro-
davo vestuvėse, buvo labai geras muzikantas. Turiu 
išsaugojęs tėvo 30 metų akordeoną „Weltmeister“. 
Juo kiekvieną dieną intensyviai groju jau kokius  
8 metus. Kartais per šeimos šventes pagrojame kartu 
su tėvu. 

Darželyje, pradinėse klasėse dainuodavau kaip 

solistas. Vėliau baimės mane įveikė ir dainuoti ne-
benorėjau, pabėgdavau nuo mokytojos (šypsosi). 
Gyvenime viskas taip susidėliojo, kad jau suaugęs 
vėl pradėjau dainuoti – Ukmergės kultūros centro 
liaudies mišriajame chore „Vyturys“. 2010 m. netgi 
važiavau koncertuoti su choru į Islandiją, tarptautinį 
Šiaurės šalių festivalį. Grįžęs supratau, kad man reikia 
muzikinio rašto, ir visus metus, atsigriebdamas už vai-
kystę, lankiau muzikos mokyklą. Vis dėlto gyvenimo 
su muzika niekada nesiejau. Gal mano dukra nueis 
šiuo keliu – pernai ji užėmė antrąją vietą fortepijono 
muzikos konkurse Italijoje. Labai ja didžiuojuosi! 

Nuo mažumės mėgdavau naujus potyrius, todėl 
mano hobių sąrašas vis plečiasi. Jaučiu aistrą mo-
tociklams, domiuosi technika. Dar būdamas vaikas 
tėvui padėdavau remontuoti „Žigulius“: spaudžiant 
šalčiams garaže ardydavome variklius, keisdavome 
žiedus. Tai labai užgrūdino. 

Su šeima mėgstame leisti laiką gamtoje, biti-
ninkauju. Darbas su bitėmis ramina mintis, ugdo 
pastabumą.  

Kur matote save po 5 metų?
Matau save ten, kur būsiu naudingas savo valstybei. 

Ir pokalbio pabaigai – kas Jus labiausiai mo-
tyvuoja gyvenime?

Žmonės plačiąja prasme: šeimos palaikymas, ben-
dravimas su teismo proceso dalyviais dirbant teisėju, 
teisėjų bendruomenės įvertinimas, kai buvau paskir-
tas generaliniu prokuroru. O dabar pats tikiuosi būti 
tuo, kuris motyvuos prokurorus susitelkti ir kuo ge-
riau atlikti savo darbą.    

Ačiū už pokalbį ir sėkmės vadovaujant 
Generalinei prokuratūrai.

„Nepamenu, pirma pradėjau vaikščioti ar groti“, – su šypsena nuotrauką 
komentuoja generalinis prokuroras

E. Pašilio aistra motociklams – nuo jaunų dienų

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT
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M
MEDIACIJOS KELIAS: KUR JI DABAR? 

Taikusis tarpininkavimas Lietuvoje įveikė pirmąjį 
savo dešimtmetį: 2005 m. pradėjus bandyti vykdyti 
teisminę mediaciją per metus šiuo būdu būdavo iš-
sprendžiama vos po kelis ginčus, o pastaraisiais me-
tais teismine mediacija sprendžiamų bylų vis daugiau: 
2014 m. jų buvo 53, o 2015 m. – net 123. 

„Iš gaunamų bylų sprendžiu, jog žmonės nori me-
diacijos, nori ginčus spręsti taikiai, – teigia 2015 m. 
net 40 bylų gavusi ir 17 jų taikos sutartimis baigusi 
Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė. – 
Mūsų visuomenėje jau pradėta suprasti, kad, be 
teismo sprendimo, yra ir kitų būdų spręsti ginčus. 
Žmonės jau žino, kas yra mediacija, patys reiškia 
norą ja pasinaudoti ir tai daro ne vien iš finansinių 
paskatų. Manau, kad tai yra didelis mūsų visuomenės 
žingsnis į priekį.“ Pasak teisėjos, bylos nagrinėjimo 
procese kalbama apie kaltę, svarstomos visos nesuta-
rimo aplinkybės, o mediacijoje nėra kvestionuojama, 
kas teisus, o kas – ne. Be to, teismo posėdžių įrašai 
yra vieši, o mediacijos procedūros – konfidencialios: 

teisėja mano, kad šie veiksniai taip pat lemia taikiojo 
tarpininkavimo populiarėjimą. 

Teisėja mediatorė Danutė Burbulienė priduria, 
kad šiuo metu Šiaulių apylinkės teisme, kuriame ji dir-
ba, jaučiamas mediacijos proveržis. „Nors pageidau-
jančiųjų taikiojo tarpininkavimo vis daugiau, sėkmės 
atvejų negausu: gana didelė dalis bylininkų mediaci-
ją renkasi tik norėdami išbandyti, kaip šis metodas 
veikia, – teigia mediatorė. – Būna ir tokių atvejų, kai 
net keliuose posėdžiuose ieškome taikaus susitarimo, 
deriname sąlygas ir telikus pasirašyti sutartį viena iš 
šalių pareiškia, kad mediaciją nutraukia.“ Teisėja taip 
pat priduria, kad padaugėjus mediacijos bylų Šiaulių 
apygardos teisme ima trūkti mediatorių, kurių šiame 
teisme tėra tik du. 

Teisminė mediacija – iššūkis 
lietuviškam užsispyrimui

Apie teisminę mediaciją – taikųjį ginčų sprendimo būdą – TEISMAI.LT rašė ne kartą, ne kartą apie ją 
kalbėjo ir didžiųjų portalų antraštės, ir radijo eteris. O priminti, kas tai yra, regis, vis dar reikia, nes, pasak 
kalbinamų teisėjų mediatorių ir teismo proceso dalyvių, pasiūlius mediaciją daugelis bylininkų sako 
nieko apie ją anksčiau negirdėję. Kas toji mediacija ir kaip ji skinasi kelią tarp tradicinių ginčų sprendimų 
būdų, šiame TEISMAI.LT numeryje pasakoja viena daugiausia mediacijos procesų taikos sutartimi 
baigusių teisėjų Giedrė Jakštienė, teisėjai mediatoriai Danutė Burbulienė, Renata Kasimovienė, Andžej 
Maciejevski ir bylų šalių atstovai bei patys bylininkai.

2016 m. KOVAS NR. 1 NUOMONIŲ RINGAS

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Žmonės jau žino, kas yra mediacija, patys 
reiškia norą ja pasinaudoti ir tai daro ne vien 
iš finansinių paskatų. Manau, kad tai yra didelis 
mūsų visuomenės žingsnis į priekį.
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„Kartais žmonės prašo, kad jų bylose medijuotų 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas mediatorius, 
mat, kiek jie girdėję, būtent Aukščiausiasis Teismas 
formuoja teismų praktiką, čia dirba kompetentingiau-
si teisėjai“, – pasakoja D. Burbulienė. Ji primena, kad 
teisminė mediacija nėra teismo procesas, o mediato-
riaus vaidmuo skiriasi nuo teisėjo vaidmens: mediato-
rius tėra žmogus, padedantis kitiems dviem žmonėms 
rasti bendrą kalbą.

MEDIACIJOS NAUDĄ REIKIA NUOLAT 
PRIMINTI

Nors G. Jakštienė ir D. Burbulienė sako, kad žmo-
nės jau žino apie taikųjį tarpininkavimą, daugelis ra-
šant straipsnį kalbintų teisėjų, teisėjų mediatorių, šalių 
atstovų ir pačių šalių teigia, kad mediacija būna ne-
girdėta bylininkams, kol apie ją pradeda aiškinti bylą 
nagrinėjantis teisėjas ar kurios nors iš šalių advokatas.

Pakalbintas advokato padėjėjas Linas Čižauskas 
prisipažįsta dar nesutikęs nė vieno kliento, kuris žino-
tų apie tokią procedūrą. Jo teigimu, šalys nesupranta, 
kokia yra mediacijos esmė, todėl nuolat joms tenka 
aiškinti, kad tai pigesnis, mažiau laiko reikalaujantis 
ginčo sprendimo būdas, galimybė išgirsti kito teisi-
ninko – mediatoriaus – nuomonę, sužinoti apie gali-
mą bylos baigtį ir kt. Būtent tokie argumentai įtikina 
bylininkus.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata 
Kasimovienė, remdamasi savo patirtimi, teigia, kad 
prašymų bylą perduoti taikiajam tarpininkavimui su-
laukia labai retai: proceso dalyviai į mediaciją žvelgia 
labai santūriai, ribotai. „Manau, tam įtakos turi ben-
dras visuomenės požiūris į ginčų sprendimą: ginčas 
kilo, tuoj į teismą, – pasakoja teisėja. – Jei šalys ir jų 
atstovai nusprendžia siekti taikos sutarties, ji dažniau-
siai ir būna sudaroma. Tiek šalys, tiek advokatai teigia, 
kad esant norui susitarti galima ir be mediatoriaus.“

KODĖL MEDIACIJA?

R. Kasimovienė pabrėžia, kad „neretai mediacijos 
prašo ta šalis, kurios gynybinė pozicija yra silpnesnė, 
kuri siekia didesnių lengvatų nei suteikia įstatymas, o 
tai jau nėra sąžiningas naudojimasis savo teisėmis“. 
Teisėja priduria, kad dažnai tenka bylininkams aiškin-
ti, jog mediacija yra sudėtingas procesas, kurio baigtis 

priklauso nuo jos dalyvių socialinių įgūdžių, išprusi-
mo ir daugelio kitų veiksnių.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Andžej 
Maciejevski teigia, kad šalys turi norėti tartis. 
„Dažniausiai medijuoti bylą pasiūlo kurios nors ša-
lies atstovas, o šalims atėjus į susitikimą paaiškėja, kad 
iš tiesų nė viena iš jų kalbėtis nenori, tad pasirašyti 
taikos sutartį beveik nėra vilties“, – apie savo patirtį 
pasakoja teisėjas. Šioms mintims pritardamas advo-
katas Mindaugas Vaičiūnas prisipažįsta, kad jam ne 
kartą teko susidurti su situacijomis, kai mediacijai bū-
davo pasiruošę tik byloje dalyvaujantys profesionalai 
(advokatai, mediatorius), o ne pačios šalys.

Vis dėlto nuo 2006 m. medijuojantis teisėjas  
A. Maciejevski teigia vis dažniau sulaukiantis pasiūly-
mų medijuoti bylas ir daugiau kaip pusę jų baigiantis 
taikos sutartimis. „Nors šalys neretai būna nenusitei-
kusios tartis, pavyksta jas įtikinti siekti taikos teigiant, 
kad ginčą patikėjus spręsti teismui dažnai abi šalys lie-
ka nepatenkintos priimtu sprendimu, o santykiai su-
griaunami nepataisomai“, – apie geriausiai bylų šalis 
įtikinančius argumentus kalba teisėjas.

NESUSIKALBI SU SUTUOKTINIU 
AR VERSLO PARTNERIU? KVIESK 
MEDIATORIŲ! 

G. Jakštienė sako, kad dažniausiai mediacijos 
būdu sprendžiamos šeimos, bendraturčių ir paveldė-
jimo bylos. Teisėja mano, kad būtent šeimos ginčuose 
būna daugiausia emocijų, čia itin svarbus mediatoriaus  
vaidmuo. Advokato padėjėjas L. Čižauskas mano 
kiek kitaip ir sako, kad būtent dėl emocijų šeimos by-
lose mediacija nėra tinkama: šeimos bylininkams rei-
kia paaukoti pinigų ir pasimokyti, kad pradėtų suvokti 
bylinėjimosi pasekmes.

Kaip sako šeimos bylose besispecializuojantis 
advokatas M. Vaičiūnas, „šeimos bylose turime kal-
bėti apie būtinybę siekti tvaraus šeimos ginčo spren-
dimo, kad ateityje būtų galima išvengti pasikartojan-
čių konfliktų ir bylų. Tvirtai tikiu, kad mediacija yra 
vienas iš tokių būdų.“ Jis priduria, kad teisė dažnai 
yra nepajėgi išspręsti sudėtingų šeimos, artimų žmo-
nių santykių, nesutarimų, todėl tokiuose jautriuose 
ginčuose reikia padėti šalims numalšinti konfliktą, pa-
čioms rasti, priimti ir laikytis savo sprendimų.

Teisėjas A. Maciejevski pritaria G. Jakštienei bei 
M. Vaičiūnui ir sako, kad taikiojo tarpininkavimo tin-
kamumą šeimos bylose liudija užsienio patirtis: kai 
kuriose šalyse medijuojamų šeimos ginčų yra daug 

Šalys nesupranta, kokia yra mediacijos esmė, 
todėl nuolat tenka aiškinti, kad tai pigesnis, ma-
žiau laiko reikalaujantis ginčo sprendimo būdas, 
galimybė išgirsti kito teisininko – mediatoriaus – 
nuomonę, sužinoti apie galimą bylos baigtį ir kt. 
Būtent tokie argumentai įtikina bylininkus.
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Jei šeimos mediacijose tėvai susitaria taikiai, 
sutaupoma daug nervų, o vaikai apsaugomi nuo 
didesnių psichologinių traumų.
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daugiau nei kitų tipų bylų. Jis priduria, kad mediaci-
jos būdu pačioms bylų šalims susitarus tikimybė, jog 
tokie susitarimai bus vykdomi, yra didesnė nei tais 
atvejais, kai viską nusprendžia teismas. „Jei šeimos 
mediacijose tėvai susitaria taikiai, sutaupoma daug 
nervų, o vaikai apsaugomi nuo didesnių psichologi-
nių traumų“, – pabrėžia teisėjas.

Paklausus, kokių tipų bylas dar tenka nagrinėti 
mediacijos būdu, D. Burbulienė prisimena vieną atve-
jį, kai pavyko padėti taikiai susitarti ligoniui ir gydy-
mo įstaigai. A. Maciejevski teigia medijavęs tik rangos 
santykių, draudimo bylas, kaimynų ginčus dėl ben-
dros sklypų ribos, statybų ant jos ir šeimos bylą me-
diacijos būdu sprendžiantis pirmąkart. M. Vaičiūnas 
mano, kad teisminė mediacija tinkama ir, pavyzdžiui, 
akcininkų, klubų ir asociacijų narių, dainų atlikėjų ir 
koncertų organizatorių ginčuose, kt. Taigi mediacijos 
taikymo galimybės yra labai plačios.

Praėjusiais metais padėjusi sudaryti taikos sutartį 
dviem didelėms verslo įmonėms, G. Jakštienė pažy-
mi, kad ginčus sprendžiantys verslininkai mediacija 
domėtis pradėjo visai neseniai ir, jos manymu, spren-
džiant verslo ginčus ateityje šis būdas turėtų būti tai-
komas dažniau ir kuo anksčiau. „Supratau, kad šie 
žmonės nori ginčus spręsti iki teismo. Kai kada tai 
pavyksta, bet dažniausiai kreipiantis į advokatą iš-
kart pasiūloma ginčą spręsti teisme, nebandant rasti 
sprendimo kitu būdu“, – teigia G. Jakštienė.

MEDIACIJOJE ATSISKLEIDŽIA ŽMONIŲ 
JAUTRUMAS

Paprašyta pasidalyti bylų sprendimo mediacijos 
būdu patirtimi, G. Jakštienė prisimena vieną šeimos 
ginčą, pasibaigusį taikos sutartimi. 

„Toje byloje šalys tikrai norėjo mediacijos, norė-
jo viena kitai daug pasakyti, išsakyti savo emocijas, 
išgyvenimus ir ketinimus. Žmonės buvo labai pikti 
ir jautėsi įžeisti“, – pasakoja teisėja. Pasak jos, abu 
sutuoktiniai norėjo nutraukti santuoką, tačiau jiems 
bendrauti ir tartis dėl skyrybų sąlygų buvo labai sun-
ku, todėl reikėjo nepriklausomo žmogaus pagalbos.

Teisėja pažymi, kad pirmoje mediacijos sesijoje 
paaiškėjo, jog gyventi kartu sutuoktiniams tikrai ne-
pavyks, todėl buvo labai svarbu užtikrinti net keturių 
jų vaikų gerovę ir padėti sąžiningai pasidalyti turtą, 
kurio sukaupta buvo iš tiesų daug. „Mediacijoje ša-
lims išsakius savo ketinimus vyras pasielgė tikrai 
džentelmeniškai: pasiūlė savo vaikų motinai daugiau 
turto, negu ji pati prašė, – pasakoja teisėja. – Vyras 
padėkojo žmonai už kartu nugyventus metus, už atvi-
rą pokalbį, kuris įvyko mediacijoje. Manau, toks šalių 
elgesys neprilygs jokiam teismo sprendimui, kad ir 
koks geras jis būtų.“ 

G. Jakštienė teigia, kad mediacija yra prasminga 
tuomet, kai įvyksta dialogas, po kurio net ir skirtingais 
keliais pasukę žmonės gali kalbėtis apie savo vaikus ir 
jų gerovę: būtent tokia buvo šios istorijos baigtis.

Vyras padėkojo žmonai už kartu nugyventus 
metus, už atvirą pokalbį, kuris įvyko mediacijo-
je. Manau, toks šalių elgesys neprilygs jokiam 
teismo sprendimui, kad ir koks geras jis būtų.

2016 m. KOVAS NR. 1 NUOMONIŲ RINGAS

BYLININKŲ ATSILIEPIMAI APIE TEISMINĘ MEDIACIJĄ 

JONAS, MEDIACIJOS BŪDU GINČĄ SU VERSLO PARTNERIU BANDĘS IŠSPRĘSTI BYLININKAS
Štai aš sutikau su kitos bylos šalies advokato pasiūlyta mediacija, nes tikėjausi kompromiso. Susitikome vieną 

kartą, viską aptarėme, užtrukome tik tris valandas, bet dėl taikos sutarties iki galo sulygti nepavyko. Kad ir koks 
geras būtų mediatorius, kompromiso rasti nepavyks, jei šalys bus kategoriškos. Manau, kad būtina taikos sutarties 
sudarymo sąlyga – ne tik mediatoriaus profesionalumas, bet ir abipusis bylininkų noras tartis.

BIRUTĖ, MEDIACIJOS BŪDU SĖKMINGAI BAIGUSI SKYRYBŲ BYLĄ
Mano skyrybų byla truko labai ilgai. Galiausiai ją baigti pavyko būtent mediacijos būdu. Kadangi abu su su-

tuoktiniu nesusikalbėdavome ir retai susitikdavome, norėjome pabandyti pradėti kalbėtis padedant  mediatoriui. 
Pirmajame etape mums nepavyko susitarti, nes susitikimas buvo tarsi dar viena proga vienas kitą kaltinti. Bet mes 
jau kalbėjomės žodžiais, o ne dokumentais kaip teisme, supratome, dėl ko kyla nesutarimai, ko nori abi pusės, 
kokios pasekmės lauktų, jei sutuoktinio turtą dalytų teismas. Taigi buvo prieita prie bendro sprendimo. Antrame 
susitikime mums bendraujant su savo advokatais ir mediacijos specialiste buvo suderėta dėl vaiko išlaikymo, turto 
padalijimo ir prieita prie taikos sutarties. Procesu likau patenkinta ir siūlyčiau visiems, kurie skyrybų metu nesutaria 
dėl tam tikrų dalykų, išmėginti mediaciją. Taip galima sutrumpinti skyrybų laiką ir sumažinti lėšas, kurias skiriame 
teismo procesams.
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Kasmet mediatorių skaičius auga

Mediacijos bylų beveik tris kartus daugiau

2013 m.
47 asmenys

2014 m.
109 asmenys

2015 m.
129 asmenys

2012 m.
17 bylų

2013 m.
37 bylos

2014 m.
53 bylos

2015 m.
123 bylos

TEISMINĖ MEDIACIJA 
LIETUVOJE

28 
teisminė mediacija šiuo 

metu vykdoma

95* 
baigtos bylos:

pasiekus taikų susitarimą ir ginčo šalims pasirašius taikos sutartį 39
ginčo šalims pasitraukus iš teisminės mediacijos proceso 36
pasibaigus teisminės mediacijos terminui   8
teismo mediatoriui nutraukus teisminės mediacijos procesą 12
teismo mediatoriui nusišalinus nuo bylos nagrinėjimo  
siekiant nepažeisti nešališkumo reikalavimo   1
* - vienoje byloje buvo nurodytos dvi priežastys: „ginčo šalims pasitraukus iš teisminės 
mediacijos proceso“ ir „pasibaigus teisminės mediacijos terminui“.
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PPrieš Jūsų akis – keturios dilemos, su kuriomis 
šiandien dažniausiai susiduria Lietuvos teisėjai. Šįkart 
į jas pažvelgta per užsienio teismų prizmę. Juk norint 
geriau suvokti, ar teisinga kryptimi juda ir kur link 
turėtų judėti Lietuva, svarbu ne tik žvalgytis po savo 
lauką, bet ir aprėpti platesnį kontekstą, tiesa?

TEISĖJO MISIJA – ŠVIESTI VISUOMENĘ

1 DILEMA. Lietuvos teismų sistema Europos 
kontekste yra viena atviriausių – vieši teismo po-
sėdžiai, viešai skelbiami jų tvarkaraščiai ir priim-
ti sprendimai, kuriuos svarstoma leisti filmuoti, 
spaudos atstovai nuo ryto iki vakaro išsijuosę 
atsakinėja į žurnalistų klausimus, o teisėjai vis 
dažniau stoja prieš kameras. Gilias demokra-
tines tradicijas turinčiose valstybėse teisėjai ne 
tik nekomentuoja savo sprendimų, bet ir apskri-
tai neina į žiniasklaidą. Tad kodėl tai turėtume 
daryti mes? Tokie teiginiai gana dažnai girdimi su 

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Kas galėtų sieti skirtingas teisines sistemas bei tradicijas turinčias Europos valstybes? Atsakymas 
paprastas – kiekvienas šių valstybių pilietis nori jaustis saugus, būti išgirstas ir suprastas. Ar taip jis 
jaučiasi pravėręs Didžiosios Britanijos, Skandinavijos, Baltijos šalių teismų duris? Jungtinėje Karalystėje 
ir Norvegijoje būtų atsakyta „taip“ per kelias sekundes, Lietuvoje šiam teiginiui pritartų daugiau nei 
trečdalis, o Lenkijoje ar Estijoje pritariančiųjų būtų dar mažiau. Kodėl į tuos pačius klausimus Europos 
teismai atsako skirtingai, su kokiais iššūkiais jie šiandien susiduria ir kodėl ypatingą vaidmenį čia vaidina 
komunikacija? 

Britų konservatyvumas ar skandinavų 
atvirumas: kokia yra teisėjo misija  
XXI amžiuje? 

Gabija Vaičeliūnaitė

NUOMONIŲ RINGAS2016 m. KOVAS NR. 1
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teisėjais diskutuojant apie komunikacijos vaidmenį 
mūsų šalies teismuose. Ir išties kuo Lietuvos padėtis 
tokia išskirtinė, kad turime kurti savo taisykles, teisė-
jus versti prakaituoti prieš kameras, įžūliai siūlydami 
į elementarius klausimus atsakinėti ne teisine, o pa-
prasta žmonių kalba? 

Viena vertus, tokios nuomonės šalininkai puikiai 
galėtų remtis Didžiosios Britanijos pavyzdžiu (kalba-
ma tik apie Anglijos ir Velso teismus, nes Škotija ir 
Šiaurės Airija turi atskiras teisės sistemas – aut. past.). 
Čia iki XX a. teisėjams viešai komunikuoti apskritai 
buvo draudžiama, o šiai šaliai būdingas konservaty-
vumas persikėlė ir į komunikacijos erdvę: teisėjų san-
tykis su žiniasklaida šiandien yra minimalus – interviu 
jie neduoda ir savo priimtų sprendimų nekomentuo-
ja. „Teisėjai gali sakyti viešas kalbas, rašyti straipsnius, 
dalyvauti bendruomenių renginiuose, tačiau interviu 
duodami tik išimtiniais atvejais. Mūsų nuomone, kuo 
daugiau komentarų teikiama, tuo teisėjų autoritetas 
tik mažėja – tą patvirtino ir karališkosios šeimos pa-
vyzdys. Be to, dažnai žurnalistai gilinasi į teisėjų per-
sonalijas, pageidauja politinės nuomonės, o tai kertasi 
su teismų sistemos nepriklausomumo principu – ban-
dome nuo šito apsisaugoti“, – teigia Karališkųjų tei-
singumo rūmų Ryšių su visuomene ir naujienų sky-
riaus vadovas, buvęs laikraščio „Independent“ teisės 
skyriaus redaktorius Stephenas Wardas. 

Nepaisant tokios pozicijos, Didžiojoje Britanijoje 
teismais pasitiki 75 proc. gyventojų. Ar ši praktika galė-
tų būti sėkmingai taikoma Lietuvoje? Paanalizuokime 
situaciją: Lietuvoje pasitikėjimas teisėsauga ir teismais, 
lyginant su Didžiąja Britanija, yra dvigubai mažesnis, 
o dar pridėję gilias Jungtinės Karalystės demokratijos 
tradicijas, aukštą visuomenės teisinio išprusimo lygį, 
kitokį žmonių mentalitetą bei laiko patikrintą iš es-
mės skirtingą komunikacijos sistemą galėsime teigti, 
jog atsakymą turime. 

Be to, verta pažvelgti ir į šiauriau esančią Norvegiją, 
kur dominuojant itin aukštam visuomenės pasitikėji-
mui teismų sistema (teismais čia pasitiki net 88 proc. 
gyventojų) neapsiribojama tokia konservatyvia pozi-
cija, priešingai – dialogas ir atvirumas čia išlieka vieni 
svarbiausių principų teismų veikloje. 

Tuo metu, kai dalis Lietuvos teisėjų vis dar ne-
patikliai žvelgia į asmeninio dialogo su visuomene 
svarbą, Norvegijos teisėjas Jonas Kapelrudas sako: 
„Mano misija – šviesti visuomenę ir sudaryti sąlygas, 
kad teismų veikla būtų tinkamai suprasta. Teisėjų pa-
tirtis ir įžvalgos yra unikalios, todėl tai turi būti žino-
ma visuomenei. Be to, ir patys teisėjai komunikuoda-
mi gali geriau suprasti visuomenę, o tai mūsų darbe 
labai svarbu.“ Šis teisėjas Norvegijos apeliaciniame 
teisme eina teisėjo spaudai pareigas. Norvegijoje vy-
rauja praktika, jog komentarus žiniasklaidai teikia ne 
pats bylą nagrinėjęs teisėjas, o jo kolega, vykdantis 
teisėjo spaudai funkciją, – juokaujama, jog jei priimto 
sprendimo nesupras kitas teisėjas, tuomet jo nesupras 
niekas.

 

Pareiga bendrauti su visuomene Norvegijoje grin-
džiama vienu svarbiausių teismų komunikacijos tiks-
lų – didinti visuomenės informuotumą. „Kuo visuo-
menė bus labiau išprususi, tuo daugiau ji pasitikės 
teismais ir jų sprendimais. Kuo gausesnės žinios – tuo 
didesnis pasitikėjimas“, – sako Oslo apylinkės teismo 
Komunikacijos skyriaus atstovas Markus Iestra. 

VIENINTELIS KELIAS Į PRIEKĮ – 
SKAIDRUMAS IR DIALOGAS  

2 DILEMA. Ar tikrai reikia garsiai kalbėti 
apie savo bėdas? Tai dar vienas dažnai ne tik teisėjų, 
bet ir kitose bendruomenėse Lietuvoje gvildenamas 
klausimas. Taip jau yra, jog pripažinti savo klaidas 
gali tikrai ne kiekvienas, dažniausiai žmonės linkę jas 
ignoruoti arba slėpti. Mintis, jog turime kažką nuty-
lėti, mūsų visuomenėje atsinešta iš istorinės praeities, 
tačiau šiandien toks būdas pristatyti savo tiesą nebe-
veikia. Gyvename informacijos klestėjimo laikais, kai 
žiniasklaidai virtus vienu dideliu forumu kiekvienas 
iš mūsų turime tūkstančius būdų skleisti savo žinią, 
išsakyti savo nuomonę – viskas, ką pasakome ir pada-
rome, šiandien tampa vieša. 

Skandinavijos šalyse ši taisyklė jau seniai suprasta. 
„Skaidrumas ir dialogas – vienintelis kelias į priekį, 
šis principas gali būti pritaikomas visur, visai nesvar-
bu, kokią skirtingą istorinę praeitį mes turime“, – apie 
tai, kodėl Norvegijos patirtis gali būti pritaikoma ir 
Lietuvoje, pasakoja teisėjas J. Kapelrudas. Jo nuo-
mone, racionali kritika būtina, neturėtume bandyti 
užgniaužti diskusijos, cenzūruoti žiniasklaidos. „Su 
žiniasklaida turime bendradarbiauti, o ne bandyti nuo 
jos pabėgti. Jai turime suteikti galimybę mus kritikuo-
ti, žinoma, jei tai nėra subjektyvu ir netikslu“, – sako 
Norvegijos teismų sistemos atstovas.

Teisėjai – demokratinės santvarkos dalis, kuri 
grindžiama atvirumu ir pasitikėjimu. Todėl teisminė 
valdžia, būdama atskaitinga savo piliečiams, turi gar-
siai kalbėti apie savo problemas, užuot tyliai jas slė-
pusi – tik kalbant, atsiveriant, rodant, kas gera ir kur 
dar reikia tobulėti, galima tikėtis pelnyti visuomenės 
pagarbą ir pasitikėjimą. Štai net ir jau aptartoje itin 
konservatyvios pozicijos besilaikančioje Didžiojoje 
Britanijoje atvirumas yra laikomas didele vertybe. 
„Teismai mūsų šalyje visuomet buvo atviri – mes 

„Mano misija – šviesti visuomenę ir sudaryti 
sąlygas, kad teismų veikla būtų tinkamai 
suprasta“, – sako teisėjas  Jonas Kapelrudas.

Skaidrumas ir dialogas – vienintelis kelias į 
priekį, šis principas gali būti pritaikomas visur, 
visai nesvarbu, kokią skirtingą istorinę praeitį 
turi Norvegija ir Lietuva.

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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rengiame spaudos konferencijas, atsakome į faktinius 
žurnalistų klausimus, investuojame į teisinį švietimą. 
Tik tokiu būdu galime išlaikyti visuomenės pasitikėji-
mą, o tai leidžia pritraukti didesnį finansavimą – nau-
da abipusė“, – sako S. Wardas. 

BENDRAS POŽIŪRIS – BŪTINAS

3 DILEMA. Mūsų pagrindinė misija – vyk-
dyti teisingumą, mes neturime tapti mašinomis, 
valdančiomis „piarą“. Tokias baimes neretai išsako 
teisėjai Lietuvoje. Ši mintis iš tiesų svarbi ir diskutuo-
tina. Dalis teismų sistemos žmonių komunikaciją su-
vokia tarsi dirbtinę veiklą, kuria specialiai turėtų būti 
bandoma paveikti visuomenę, parodyti pagražintą 
teismų sistemą. O juk komunikacija mus lydi kie-
kviename žingsnyje – pradedant teismo klientų ap-
tarnavimu raštinėje, baigiant bendravimu su proceso 
dalyviais teismo posėdyje, todėl ir suvokti jos svarbą 
šiandien būtina visiems be išimties.

Taisyklė labai paprasta – jei sistemoje nėra bendro 
požiūrio, rezultato taip pat nėra. „Būtina, kad patys 
sistemos žmonės suprastų, kodėl reikia tinkamos 
komunikacijos, ką ji duoda, kad tiksliai suvoktų savo 
darbo prasmę ir bendrai kur link juda sistema“, – pui-
kiai šį principą taikydamas savo darbe patirtimi dali-
jasi M. Iestra. 

Nuo ko reikėtų pradėti? Norvegijoje ypatingas 
dėmesys skiriamas teismų darbuotojų motyvavimui, 
tinkamoms jų darbo sąlygoms užtikrinti – juk pa-
tenkintas darbuotojas yra bene svarbiausias sistemos 
advokatas, kasdien savo šeimai, draugams ir kitiems 
skleidžiantis žinią. Todėl dialogas – tiek vidinis, tiek 
išorinis – būtinas. 

Susitvarkius savame lauke, galima žvelgti plačiau 
ir kalbėti apie viešą informacijos pateikimą. Šiandien 
Lietuvoje vis dar nėra bendro požiūrio – vienas tei-
sėjas sutinka pakomentuoti savo sprendimą, o kitas 
ne, vienas yra atidus proceso dalyviams, o kitas savo 
pareigą atlieka laikydamasis formalesnių nuostatų. To 
rezultatas – skambios antraštės žiniasklaidoje, per-
kančioje vartotojų dėmesį ir click’us.

TIKSLAS – KALBĖTI VIENA KALBA

4 DILEMA. Žiniasklaidos ir visuomenės 
mums daromas spaudimas atbaido bet kokį norą 
pradėti dialogą – viskas parašyta nuosprendyje, 
teisėjas vadovaujasi tik įstatymo raide. Šitaip savo 
patirtimi dalijasi teisėjai. Lietuvos teismų bendruo-
menėje išties dažnai kalbama apie žiniasklaidos ir 
viešai trimituojančių politikų teisėjams daromą spau-
dimą, priimant vieną ar kitą sprendimą – bausmės 

per švelnios, į laisvę paleidžiami didžiausi nusikaltė-
liai, nors kritika dažniausiai remiasi emocijomis, o ne 
sprendimo motyvų analize. 

Lietuvos teisėjams tenka nelengva dalia atlaikyti 
šį spaudimą, tačiau su panašiomis problemomis su-
siduriama ir kitose Baltijos šalyse bei Lenkijoje, kur 
vienu didžiausių iššūkių šiandien tampa pusiausvy-
ros tarp viešumo ir konfidencialumo užtikrinimas. 
„Nesusikalbėjimas su pagrindinėmis tikslinėmis gru-
pėmis – žiniasklaida bei visuomene – yra vienas di-
džiausių sunkumų Estijoje. Veiksminga komunikacija 
užtikrina, kad teismo priimami sprendimai bus tin-
kamai suprasti, suvokiant, jog teismas yra institucija, 
skirta padėti žmonėms rasti tiesą, o ne juos nubausti. 
Tik tokiu būdu galima tikėtis didesnio visuomenės 
palaikymo ir pasitikėjimo“, – puikiai šio regiono šalių 
situaciją apibūdina Estijos Teisingumo ministerijos 
atstovė Aliis Pihkva.

Bijodami veltis į dažnai sudėtingą dialogą su ži-
niasklaida ir visuomene teisėjai mano, jog surašytas 
sprendimas yra viskas, ko reikia, jis kalba pats už save. 
Jei gyventume Norvegijoje ar Didžiojoje Britanijoje, 
to pakaktų, deja, savo šalyje negalime mėgautis to-
kia prabanga – kiekvienas visuomenės dėmesio 
sulaukiantis sprendimas privalo būti paaiškintas. 
Pirmiausia, dėl žemo visuomenės teisinio išprusimo, 
antra – tik tokiu būdu teismo motyvai bus išgirsti ir 
jų neužgoš sprendimu nepatenkintos proceso šalys ar 
jų gynėjai.  

Žinoma, čia būtina suprasti, jog dažnai teisėjai 
viešumo baiminasi, nes Lietuvoje visuomenė klai-
dingai mano, kad teismas jiems gali teikti bet kokią 
informaciją. Dažnai tokią nuomonę paskatina ir 
tarpinstitucinis nesusikalbėjimas, politiniai užkuli-
siai. Tik nedidelė dalis žmonių suvokia, jog teisėjus 
riboja įstatymas, o žiniasklaida, tikslingai ar ne, apie 
tai apskritai nekalba. Ir visgi didelio pasirinkimo čia 
nėra – konsensuso ieškoma visose šalyse. „Teisėjus 
riboja konfidencialumas, jie negali komentuoti politi-
nių klausimų, turi atsargiai teikti komentarus. Tačiau 
tą darome, nes suprantame, jog tai neišvengiama“, – 
apie savo patirtį ir dialogo svarbą pasakoja Lenkijos 
teisėjas Arturas Ozimekas.

REZULTATAS – TIK LAIKO KLAUSIMAS

Pabendravus su kolegomis – teisėjais spaudai bei 
teismų komunikacijos atstovais iš minėtų Europos 
valstybių – ir pasidomėjus komunikacijos vaidmeniu 
šių teismų veikloje, peršasi viena išvada – įvairiose ša-
lyse taikomi skirtingi darbo metodai, kurie Lietuvai 

Taisyklė labai paprasta – jei sistemoje nėra 
bendro požiūrio, rezultato taip pat nėra.

Kiekvienas visuomenės dėmesio sulaukiantis 
sprendimas privalo būti paaiškintas. Pirmiausia, 
dėl žemo visuomenės teisinio išprusimo, antra 
– tik tokiu būdu teismo motyvai bus išgirsti ir 
jų neužgoš sprendimu nepatenkintos proceso 
šalys ar jų gynėjai. 
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nebūtinai yra priimtini ir tinka. Tačiau nepaisant eg-
zistuojančių skirtumų kryptis, kur link judėti, gana 
aiškiai matoma. Ją puikiai iliustruoja šis M. Iestra, ko-
legos iš Oslo apylinkės teismo, pastebėjimas: „Turite 
jauną teisminę sistemą. Jūsų šalyje istoriškai susifor-
mavęs kritiškas visuomenės požiūris į valstybines ins-
titucijas, tad natūralu, kad prireiks ir šiek tiek daugiau 

laiko pasiekti norimą rezultatą. Tačiau sistemingai ir 
kryptingai dirbdami, siekdami atvirumo bei dialogo 
su visuomene jį pasieksite – tai tėra laiko klausimas“. 
O Jūs ar jau pagalvojote, kiek laiko turime?

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT

LIETUVA
Informaciją visuomenei teikia teismų atstovai spaudai, tačiau savo priimtus 
sprendimus visiems suprantama (ne teisine) kalba vis dažniau paaiškina ir pa-
tys teisėjai. 2015 m. televizijoje pateikta apie 50 teisėjų komentarų dėl visuo-
menės dėmesio sulaukusių teismo sprendimų.

ESTIJA
Estijoje teisėjai paprastai pasisako bendrais teisinio švietimo klausimais, o kon-
krečius teismo priimtus sprendimus komentuoja teismų atstovai spaudai.

LATVIJA
Informaciją žiniasklaidai teikia teismų atstovai spaudai, teismų pirmininkai ir 
teisėjai spaudai, kuriems priskirta ši funkcija. Kilus krizinėms situacijoms infor-
macija pateikiama ne vėliau kaip per 2–4 val. po įvykio.

DIDŽIOJI BRITANIJA
Su teismų veikla susijusią informaciją teikia teismo atstovai spaudai. Tei-
sėjai viešų komentarų neteikia, interviu duodama tik išimtiniais atvejais,  
pvz., kasmetinėje Lord Chief Justice spaudos konferencijoje.

NORVEGIJA
Norvegijoje veikia teisėjo spaudai institutas, kuriam priklausantys teisėjai visos 
teismų sistemos vardu teikia komentarus žiniasklaidai. Per metus vienas teisė-
jas spaudai pateikia 40–50 komentarų. 

LENKIJA
Lenkijoje informaciją žiniasklaidai teikia teismuose dirbantys atstovai spaudai, 
teismo pirmininkas bei visų skirtingų pakopų teismuose dirbantys teisėjai spau-
dai. Pagrindinės jų funkcijos: ryšių palaikymas su žiniasklaidos atstovais, infor-
macijos teikimas apie teismų veiklą, komentavimas teisinio švietimo klausimais. 
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S
Sausio 13-osios byla teismuose pradėta nagrinėti 

dar 1996 m. Tuomet Vilniaus apygardos teismą pa-
siekusioje byloje buvo nustatyta šiurkščių tuo metu 
galiojusių baudžiamojo proceso pažeidimų, todėl 
byla nagrinėta tik 6 kaltinamųjų atžvilgiu. Tuo metu 
įstatymas nenumatė galimybės asmenų teisti už akių, 
tad likusių 42 asmenų atžvilgiu byla buvo išskirta ir 
grąžinta tirti Generalinei prokuratūrai. Praėjo beveik 
dvidešimt metų, kol byla dar kartą pasiekė Teismą.

ISTORINIS KONTEKSTAS – NEATSIEJAMA 
BYLOS DALIS

,,Kai 1989 m. pabaigoje Lietuvos komunistų par-
tija (toliau – LKP) atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos (toliau – TSKP), didžiulį smūgį 
patyrė Maskva, nes TSKP tuo metu vadovavo vi-
soms karinėms struktūroms. Šiai partijai atsiribojus 

nuo TSKP, Maskva neteko įrankių, kuriais galėjo da-
ryti įtaką Lietuvos valstybei. Atsiskyrus LKP buvo 
suformuota vadinamoji naktinė partija, atskiras 
padalinys, nepritaręs LKP narių politinei ideologi-
jai“, – pokalbio pradžioje istorijos raidą priminė tei-
sėjas S. Lemežis. Šiam padaliniui pradėjo vadovauti 
niekam nežinomas Pedagoginio instituto (dabartinio 
Lietuvos edukologijos universiteto) dėstytojas, pro-
fesorius, vienas iš pagrindinių Sausio 13-osios bylos 
veikėjų Mykolas Burokevičius. Jis su partijos nariu 
Juozu Jarmalavičiumi pradėjo kurti Lietuvos nepri-
klausomybei priešingas institucijas. 

Vieną reikšmingiausių bylų išnagrinėjęs teismas 
nustatė, kad visi antivalstybiniai pranešimai, nu-
kreipti prieš valstybę, buvo svarstomi partijos biu-
re, centro komitete, paskui – suvažiavimuose. Ši 
partija buvo tarsi Maskvos veiksmų Lietuvoje prie-
danga. Prasidėjus 1991 m. sausio įvykiams, tuome-
tinis Lietuvos Respublikos saugumo vadas Jonas 

Sausio 13-osios byla:  
prieš 20 metų ir šiandien
Vaida Bytautė
Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Šiemet sausio pabaigoje Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti istoriškai svarbią, pagal ap-
imtį ir kaltinamųjų skaičių vieną didžiausių baudžiamųjų bylų nepriklausomos Lietuvos teismų istorijoje 
– vadinamąją Sausio 13-osios bylą. Ji teismui perduota nagrinėti po beveik dvidešimt metų trukusio 
tyrimo – per šį laikotarpį pasikeitė ne tik įstatymų galią turintys teisės aktai, bet ir technologijos. Apie 
tai, kaip ši byla buvo pradėta nagrinėti prieš du dešimtmečius ir su kokiais iššūkiais ji šiandien pasitiko 
teismą, kalbamės su buvusiu Vilniaus apygardos teismo pirmininku Albinu Sirvydžiu, ilgamečiu Vilniaus 
apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju Stasiu Lemežiu bei dabartiniu metu šią bylą nagri-
nėjančia teisėja Ainora Kornelija Macevičiene.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS2016 m. KOVAS NR. 1
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Marcinkus informavo Maskvą, jog nepritaria, kad 
Sovietų Sąjungos tankai ir kariuomenė būtų išvesta 
į Lietuvos gatves. Netrukus KGB vadas iš Maskvos 
gavo nurodymą surasti M. Burokevičių ir su juo tą 
klausimą aptarti. „J. Marcinkus nurodymą įvykdė, 
surado M. Burokevičių ir jam pasakė, kad jei armija 
išeis į gatves, bus aukų. M. Burokevičius šiam atsakęs, 
kad ,,tu esi generolas ir tu bijai aukų? Aš, būdamas 
civilis, to nebijau.“ M. Burokevičius, žinodamas pa-
sekmes, neužkirto kelio šiems įvykiams, nepasakė, 
kad jo vadovaujama partija nesutinka, jog tankai iš-
važiuotų į gatves. Už šiuos pasisakymus ir už aktyvią 
veiklą vykstant įvykiams, kurių metu žuvo 14 žmonių, 
M. Burokevičius buvo nuteistas 12 metų laisvės at-
ėmimo bausme“, – apie bylos detales pasakoja tei-
sėjas S. Lemežis. 1927 m. gimęs M. Burokevičius ir 
kiti nuteistieji (išskyrus Stanislavą Mickėvičių, kuris 
neatvyko išklausyti skelbiamo nuosprendžio, nes jau 
buvo pabėgęs į Maskvą) kalėjime prabuvo visą teismo 
paskirtą bausmės laiką, nes tuo metu įstatymai nenu-
matė nei amnestijos, nei lygtinio paleidimo.

Pasak teisėjo, 1996 m. bylą pradėjus nagrinėti 
teisme M. Burokevičius siekė savo atsakomybę su-
švelninti teigdamas, kad partijos suvažiavimuose 
pranešimai buvo skaitomi be jo žinios. Tačiau teis-
mo M. Burokevičius neįtikino – teisėjai buvo išstu-
dijavę visus partijos įstatus, kuriuose aiškiai nurody-
ta, kad be partijos pirmojo sekretoriaus žinios nieko 
padaryti nebuvo įmanoma. Teisėjas prisimena, kad 
M. Burokevičius teismo posėdžiuose labai pykdavo 
už jam nepatogius, nepatinkančius klausimus. ,,Kai 
jausdavo, kad pakliuvo į pinkles savo kalbomis tvir-
tindamas, jog to ir ano nežinojo, prašydavo mane vie-
ną arba kartu su prokuroru nušalinti“, – sako teisėjas 
S. Lemežis.

Bylą teismas nagrinėjo trejus metus. Tą lėmė ne 
tik didelė jos apimtis (bylą sudarė 332 tomai), bet ir 
garbaus amžiaus kaltinamųjų sveikatos būklė, įvairios 
ligos. Pavyzdžiui, M. Burokevičius dėl prastos sveika-
tos teismo posėdyje galėjo būti ne daugiau kaip tris 
valandas per dieną, nes taip rekomendavo medikai. 
,,Nuosprendį rašiau sunkiai, pusę vasaros. Jį skelbėme 
keturias dienas, skaitydami pakaitomis kas penkiolika 
minučių – perskaityti turėjome visą 246 lapų nuos-
prendį, trumpinti kaip dabar negalėjome“, – pasa-
koja A. Sirvydis. Šią bylą nagrinėję teisėjai didžiausiu 
pasiekimu laiko tai, kad šio nuosprendžio nepakeitė 

nei nuteistųjų skundus nagrinėjęs Lietuvos apeliaci-
nis teismas, nei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nei 
Europos Žmogaus Teisių Teismas. 

DAUGIAUSIA – AKUSTINIŲ TRAUMŲ

Po 1991 m. sausio įvykių Lietuvos miestuose ir 
rajonuose esančioms prokuratūroms buvo pavesta 
išsiaiškinti nukentėjusiuosius bei paskirti teismo me-
dicinines ekspertizes. Taip buvo suformuotas nuken-
tėjusiųjų sąrašas, kurių skaičius, kartu su žuvusiaisiais, 
siekė 750 asmenų. ,,Išklausėme kiekvieną žmogų. Jų 
pasakojimai parodė, kad nepriklausomai nuo tautybių 
už Lietuvos nepriklausomybę kovojo visa Lietuva. 
Iš žmonių pasakojimų jautėsi begalinis atsidavimas, 
visi jie didvyriai“, – sentimentais dalijasi teisėjas 
S. Lemežis. Bylą nagrinėjusius teisėjus stebino tai, 
kad nukentėjusiųjų parodymai buvo labai nuoseklūs. 
Žmonės prisiminė visas detales, smulkiai atpasakojo 
įvykių eigą. ,,Atrodė, kad jie atėję tiesiai iš įvykio vie-
tos. Šie žmonės labai prisidėjo nustatant objektyvią 
tiesą“, – prisimena teisėjas. Vienos senutės, atvyku-
sios liudyti iš Joniškio, pasakojimas lig šiol jam įstri-
gęs atmintyje. ,,Atsiklaupiau prieš tanką ir rusiškai 
tankistui šaukiau: „Šauk į mane, nors aš tau močiutė! 
Tu į mane šausi!?“ Ir tankas sustojo“, – pasakojo ji. 
Teisėjo teigimu, tuo metu buvo juntamas ypatingas 
pakilimas, susitelkimas, pasipriešinimas karinei jėgai.  

Pasak S. Lemežio, bylą nagrinėjant teisme atsirado 
nemažai žmonių, kurie kreipėsi į teismą prašydami 
pakeisti sužalojimo laipsnį. Paaiškėjo, kad Vyriausybė 
nukentėjusiesiems moka išmokas, tad atsirado ir gali-
mai tuo papiktnaudžiauti norėjusių žmonių. Siekiant, 
kad objektyviai ir profesionaliai būtų nustatytas su-
žalojimo laipsnis, ekspertizės buvo atliekamos tik 
centrinėje Teismo medicinos tarnyboje. Vis dėlto net 
77 žmonių sužalojimo laipsnis buvo pakeistas iš len-
gvesnio į sunkesnį. Teismo ekspertizės parodė, kad 
apskritai daugiausia buvo padaryta akustinių traumų. 
,,Iš teismo medikų sužinojau vieną labai įdomų daly-
ką. Pasirodo, niekas žmonių neperspėjo, kad šaudant 
patrankoms reikia išsižioti, nes tokiu būdu galima iš-
vengti ausų būgnelių pažeidimų. Visi manė, kad pra-
eis, tačiau, medikų teigimu, tai vėliau atsiliepia“, – pa-
sakoja teisėjas S. Lemežis. 

VIEŠI TEISMO POSĖDŽIAI

Ši viena svarbiausių ir didžiausių nepriklauso-
mos Lietuvos teismų istorijoje bylų ypatinga ir tu-
rint omeny tuo metu parodymus davusius liudyto-
jus. Pirmą kartą atkurtoje Lietuvoje buvo apklaustas 
tuometis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas 
Mykolas Brazauskas, Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, pirmoji nepriklausomos Lietuvos 
Ministrė Pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė, 
kiti Vyriausybės nariai, signatarai. ,,Jie visi atvykdavo 
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A. Sirvydis: 
„Nuosprendį rašiau pusę 
vasaros. Jį skelbėme ke-
turias dienas, pakaitomis 
skaitydami kas penkiolika 
minučių – perskaityti 
turėjome visą 246 lapų 
nuosprendį, trumpinti 
kaip dabar negalėjome.“
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teismo nustatytu laiku, nekilo nė menkiausių proble-
mų. Tuometis prezidentas liudijo prie tos pačios tri-
būnos, kuri iki šiol išlikusi“, – prisiminimais dalijasi 
teisėjų kolegijos pirmininkas A. Sirvydis. Kai teisme 
būdavo apklausiami aukšto rango valstybės parei-
gūnai, sugūžėdavo daug visuomenės informavimo 
priemonių atstovų. Tuo metu nebuvo įstatymo, drau-
džiančio filmuoti teismo posėdį, todėl kiekviename 
posėdyje buvo galima išvysti LRT filmavimo grupę, 
kūrusią dokumentinį filmą apie vadinamąją Sausio 
13-osios bylą. ,,Žurnalistai teismo posėdžiuose elg-
davosi labai kultūringai, laikėsi etikos. Manau, kad 
galima svarstyti dėl leidimo filmuoti tokio pobūdžio 
bylose, kurios sulaukia didžiulio visuomenės susi-
domėjimo“, – įžvalgomis dalijasi ir šiomis dienomis 
savo sprendimų motyvus viešai aiškinantis teisėjas 
S. Lemežis.

Teisėjas prisimena, kad prieš dvidešimt metų 
nesant techninių galimybių teismo posėdį tiesiogiai 
transliuoti internetu, kaip tai buvo padaryta šiemet 
Vilniaus apygardos teisme pradėjus nagrinėti Sausio 
13-osios bylą, būta siūlymų teismo posėdį rengti 
Lukiškių aikštėje. ,,Nukentėjusysis netgi žadėjo pa-
sirūpinti apsaugine tvorele. Sakė, jog žmonėms bus 
labai įdomus procesas, reginys“, – sako teisėjas.

DĖL TEISMO UŽ AKIŲ TADA IR DABAR

2015 m. rugpjūtį neišnagrinėta Sausio 13-os-
ios bylos dalis pasiekė Vilniaus apygardos teis-
mą. Daugiau kaip 700 bylos tomų pateko į keturių 
bylą nagrinėjančių teisėjų rankas. Viena jų – teisėja 
A. K. Macevičienė – pasakoja, jog didžiausias iššū-
kis šioje byloje šiandien – gynėjų dalyvavimas teismo 
posėdžiuose. Pasak teisėjos, organizuoti teismo posė-
džius labai sudėtinga. „Teismas savo ruožtu paskyrė 
datas, nederindamas jų su kitais proceso dalyviais – 
derintis su 65 advokatais sunkiai įmanoma“, – sako 
teisėja. Jos teigimu, sunkumų kelia ir kaltinamųjų 
gynėjų užimtumas kitose bylose, garbingo amžiaus 
gynėjų sveikatos būklė. ,,Galiu pastebėti, kad gynėjai 
parinkti neatsakingai“, – teigia A. K. Macevičienė.

1996 m. Sausio 13-osios byloje kaltinti asmenys 
buvo iš Lietuvos, o šiuo metu tik vienas iš 65 kaltina-
mųjų gyvena Lietuvoje. „Vienas yra sulaikytas pagal 
Europos arešto orderį, o visi kiti yra ne Lietuvos, o 
Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos piliečiai“, – pasakoja 

teisėja. Ši byla Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama 
kaltinamiesiems nedalyvaujant teismo posėdžiuose. 
„Rusija ir Baltarusija nebendradarbiauja, jos nein-
formuoja savo piliečių. Kaltinamiesiems apie teismo 
posėdžius pranešta per Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministeriją, papildomai išsiuntus šaukimus 
kaltinamųjų gyvenamosios vietos adresu. Jiems pra-
nešta, kad, nusprendus dalyvauti teismo posėdžiuose, 
bus stabdomas Europos arešto orderių vykdymas ga-
rantuojant nevaržomą kaltinamųjų atvykimą į Lietuvą 
ir judėjimą Lietuvos Respublikoje. Su mumis bendra-
darbiauja tik Ukraina, kurios piliečiams yra žinoma 
apie bylą, jiems įteikti dokumentai, tačiau tos šalies 
įstatymuose nėra tokio straipsnio kaip ekstradicija, 
kuriuo remiantis šalis galėtų išduoti savo piliečius. 
Dėl šių priežasčių baudžiamojon atsakomybėn pa-
traukti asmenys bus teisiami už akių“, – bylos detales 
pateikia teisėja A. K. Macevičienė.

Teisėja teigia, jog prognozuoti, kaip seksis nagri-
nėti bylą, dar sunku: „Šioje byloje labai didelis ap-
klausiamų asmenų skaičius (apie 1 500), tikėtina, kad 
jis gali dar labiau išaugti, kai šių metų spalį po per-
traukos byloje vėl bus siunčiami šaukimai – gal šįkart 
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S. Lemežis: 
„Nepriklausomai nuo 
tautybių, už Lietuvos ne-
priklausomybę kovojo visa 
Lietuva. Iš žmonių pasako-
jimų jautėsi begalinis atsi-
davimas, visi jie didvyriai.“

Vilniaus apygardos teismą pasiekė 709 Sausio 13-osios bylos tomai

Baudžiamojon atsakomybėn patraukti asme-
nys bus teisiami už akių.
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kažkas atvyks.“ Nepaisant to manoma, jog bylos na-
grinėjimas turėtų trukti nuo 2 iki 3 metų, o šiuo metu 
teisėjai tęsia įrodymų tyrimą, garsina kaltinamųjų, 

nedalyvaujančių procese, parodymus, duotus ikiteis-
minio tyrimo metu.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT

SAUSIO 13-OSIOS BYLA SKAIČIAIS

2015 m.
2015  

rugpjūčio 31 d. 702 65 712

Byla teismui 
perduota

Teismui perduota  
bylos tomų

Kaltinamųjų 
skaičius

Byla buvo išskirta 
ir grąžinta 

Generalinei 
prokuratūrai

Nukentėjusiųjų 
skaičius

Liudytojų skaičius Tiek lapų sudarė 
nuosprendį

Nuteisti asmenys Paskirta laisvės 
atėmimo bausmių

Buvo išteisinta

Ieškinių skaičius Suimtųjų skaičius Tiek dienų 
teisėjai skelbė 

nuosprendį, skaitė 
pakaitomis

Posėdžių salės Nr. Bylą nagrinėjusių 
teisėjų skaičius

1996 m.
1996  

birželio 21 d. 332 48 42 750

2015 m.

2015 m.

1996 m. 1 400 246 6

12 metų – M. Burokevičius
8 metai – J. Jarmalavičius
6 metai – J. Kuolelis
4 metai – S. Mickėvičius 
3 metai – L. Bartoševičius
4 metai – J.Prokopovičius

0

1996 m. 424 2 4 12 4

~1 000

12 4
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VValstybės vardu veikiančių valdžios institucijų ir 
pareigūnų neteisėti sprendimai – tai valstybės klaidos, 
kurių taisymo padariniai dažnai susiję su individo tu-
rimų teisių ar teisėtų interesų pažeidimu. 

Ne vienerius metus teismų praktikos kryptį brė-
žiančiam skyriui vadovaujanti teisėja savo pranešime 
atkreipė dėmesį į tai, kad dažniausiai valstybės klaidų 
pasitaiko būtent nagrinėjant nuosavybės atkūrimo 
klausimus. Pasak S. Rudėnaitės, šiuo metu Europos 
Žmogaus Teisių Teisme yra 16 su Lietuva susijusių 
vadinamųjų žemės bylų, o tai sudaro 23 proc. visų 
nagrinėjamų bylų. „18 šio Teismo sprendimų yra su-
siję su nuosavybės atkūrimo procesais ir daugelyje jų 
konstatuoti pažeidimai“, – sakė teisininkė.

Ar reikia griauti Kuršių nerijoje pastatytą viešbu-
tį, jeigu jis pastatytas gavus visus reikiamus valdžios 
institucijų ir pareigūnų leidimus ir pritarimus, kurie 

pripažįstami neteisėtais pagal prokuroro ieškinį, nes 
statyti toje vietoje draudžiama? Ar reikia grąžinti vals-
tybės išimtinėn nuosavybėn valstybinio miško sklypą, 
kuris valdžios institucijų žmogui suteiktas atkuriant 
nuosavybės teises? Ar reikia panaikinti neteisėtą vals-
tybinės žemės nuomos sutartį? Gal visus valstybės 
institucijų sprendimus reikia palikti galioti, nes „jei-
gu jau valdžia davė – žmogus negali nukentėti“? Ar 
gali sprendimą nulemti vengimas situacijos, kai „tu-
rės mokėti visi mokesčių mokėtojai“, vadinasi, kie-
kvienas iš mūsų savaip nukentės? Gal viešąjį interesą 

„Už įstatymų spragas ir valstybės klaidas mokame mes visi – ne tik biudžeto ir mokesčių mokėtojų 
pinigais, bet ir pasitikėjimu valstybe, o ginčui išėjus už Lietuvos ribų – ir tarptautiniu autoritetu“, – tokia 
žinute 2015 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo metinio pranešimo renginyje į susirinkusius svečius 
kreipėsi šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė.

S. Rudėnaitė:  
„Už įstatymų spragas ir 
valstybės klaidas mokame 
mes visi“
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Dažniausiai valstybės klaidų pasitaiko 
nagrinėjant nuosavybės atkūrimo klausimus.

Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
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galima paaukoti, kad to būtų išvengta? Ar už netei-
sėtus valdžios sprendimus gali būti atsakingas pats 
asmuo ir kiek? Kokią kompensaciją turi gauti asmuo, 
kai, viena ranka davusi, kita ranka valstybė iš jo turėtą 
teisę atima? Ar galima išvengti valstybės pralaimėjimų 
Strasbūro teisme? Šiuos opius klausimus kėlė teisėja 
pristatydama problemą.

O labiausiai visiems susirinkusiesiems rūpėjo su-
žinoti, ar tikrai į šiuos klausimus turi atsakyti teismas 
ir kaip?

„Atsakymai į šiuos klausimus, deja, dar nėra 
akivaizdūs ir lengvai randami, tačiau Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo, kaip bendros praktikos for-
muotojo, principinė pozicija yra ta, kad galutiniai 
sprendimai „valstybės klaidų taisymo“ bylose būtų 
priimami nacionaliniuose teismuose, o ne Strasbūre, 
kai susvyruoja mūsų tarptautinis autoritetas“, – pažy-
mėjo S. Rudėnaitė ir savo pranešime pradėjo dėstyti 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teis-
mų praktikos kryptis nuosavybės teisės pažeidimų 
kontekste.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų sky-
riaus pirmininkė pabrėžė, kad valstybės klaidos turi 
būti taisomos, jeigu:

• tai nustatyta įstatyme;
• būtina visuomenės interesams; 
• šiame procese būtina užtikrinti teisingą savi-

ninko ir visuomenės interesų pusiausvyrą.
Viešasis interesas išsaugoti išimtinę valstybės nuo-

savybę – miesto miškus, neužstatytą ežero ar marių 
pakrantę – yra svarbesnis už privataus asmens nuosa-
vybės teisę ir turi būti ginamas. Tačiau nereikia griauti 
gyvenamojo namo, pastatyto neturint teisės į žemės 
sklypą, jeigu tokį statybos neteisėtumą galima ištaisy-
ti – įteisinti sklypo statybai suteikimą.

Valstybė negali perkelti asmeniui savo institucijų 
ar pareigūnų neteisėtų sprendimų padarinių naštos. 
Valstybės atsakomybė nesiejama su konkretaus tar-
nautojo ar pareigūno kalte – valstybė kalta, jeigu jos 
sprendimas neteisėtas.

Asmens kaltė negali būti prilyginta valstybės kal-
tei, bet išimtinėse situacijose asmeniui gali būti pri-
skirta tam tikra padarinių rizika – jeigu pats asmuo 
buvo nesąžiningas.

Už paimtą nuosavybę turi būti sumokėta tikrąją 
turto rinkos vertę atitinkanti kompensacija, kurios 
dydis nustatytinas nuosavybės paėmimo laiku, neuž-
tenka formalios restitucijos, pvz., grąžinti sumokė-
tą investicinių čekių sumą. Gali būti, kad paimamo 
turto rinkos vertės sumokėjimas nėra pakankama 
kompensacija.

Asmeniui, nukentėjusiam dėl valstybės klaidos, 
visa patirta žala turi būti atlyginta toje pačioje byloje, 
bylą nagrinėjančiam teismui tiesiogiai taikant Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir Europos Žmogaus Teisių 
Konvenciją, net ir nesant paties asmens prašymo. 
Asmeniui turi būti priteista kompensacija už per ilgą 
valstybės klaidų taisymo procesą: už per ilgą valstybės 
institucijų delsimą pastebėti ir panaikinti neteisėto 
sprendimo padarinius; už per ilgą teisminį ginčo na-
grinėjimą (pvz., 12 metų įvairiose institucijose spręs-
ti neteisėtos žemės nuomos sutarties nuginčijimo ir 
žalos atlyginimo klausimai); už valstybės delsimą su-
mokėti kompensaciją. Už paimamą turtą priteisiamos 
palūkanos, procesinės palūkanos, kai valstybė delsia 
įvykdyti sprendimą dėl restitucijos.

Apibendrindama nors ir siaurą, tačiau gana jau-
trią ir šiuo metu nepaprastai aktualią teismų praktikos 
skiltį, S. Rudėnaitė pabrėžė, kad valstybės gebėjimas 
pašalinti asmens teisių pažeidimo padarinius savo vi-
daus priemonėmis visų pirma yra brandžios teisinės 
valstybės požymis. „Svarbu valstybės klaidas ne tik 
pripažinti, bet ir tinkamai jas ištaisyti bei mokytis jų 
išvengti“, – kolegoms, visuomenei ir valstybės insti-
tucijoms sakė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Galutiniai sprendimai „valstybės klaidų taisy-
mo“ bylose turėtų būti priimami nacionaliniuo-
se teismuose, o ne Strasbūre, kai susvyruoja 
mūsų tarptautinis autoritetas.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT

Valstybės klaidas svarbu ne tik pripažinti, bet 
ir tinkamai jas ištaisyti bei mokytis jų išvengti.
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T
Tamsta šiemet šventi 10 metų jubiliejų savo 

darbo teismuos? 
1932 m. balandžio mėn. 3 d. sukako 10 metų 

mano darbo teismuose. 

Kokią vietą Tamsta dabar užimi? 
Esu Marijampolės Apygardos Teismo Narys, ki-

taip sakant, Marijampolės Apygardos Teismo Teisėjas. 

Rodos, Tamsta pirmoji moteris Lietuvos teis-
me, pasiekusi tokią aukštą vietą? 

Esu pirma ir vienintelė moteris teisėjas. 

Norėtųsi žinoti Tamstos biografiją. 
Gimiau 1895 metais vasario 18 d. (seno stiliaus) 

Zarasų (dabar Rokiškio) apskrityje. Panemunėlio vals-
čiuje, Mažeikiškio palivarke. Gimnazijos mokslą ėjau 
Rygoje ir baigiau Onos Jastržembskaitės gimnaziją 
su aukso medaliu ir su 8 pedagogine klase. Svajojau 

studijuoti agronomiją, kad vėliau įgytą mokslą galė-
čiau pritaikinti tėviškėje, bet į Maskvos Petrovsko – 
Razumovsko akademiją nebuvau priimta dėl vietos 
stokos moterims, o kadangi kartu padaviau prašymą 
į Petrapilio Bestuževo Aukštųjų Moterų kursus į ma-
tematikos fakultetą, kur buvau priimta, todėl nuvažia-
vau į Petrapilį. Matematikos mokslas nepatiko man ir 
stačiai slėgti slėgė mane. Išbuvau ten tik 1 1/2 mėne-
sio ir pasiryžau pakeisti fakultetą. Mano sena draugė 
iš gimnazijos laikų, kuri pradžioje studijavo su manim 
matematiką, perėjo į juridinį fakultetą. Jos pavyzdžiu 
sekdama ir aš paskutinę dieną ir net paskutinę va-
landą padaviau juridinio fakulteto dekanui prašymą 
įskaityti mane į juridinio fakulteto studenčių skaičių. 
Šiandieną matau, kad tai buvo reikšmingas momentas 
mano gyvenime ir gal būti nesąmoningai tą atjaus-
dama palikau savo atmintyje net vaizdą tos vietos, 
kurioje padaviau prašymą. Aš niekad anksčiau negal-
vojau apie juridines studijas. Prieš karą labai mažai 

Unikalus 
interviu 
su pirmąja 
Lietuvos teisėja

Vos prieš šimtą metų Lietuvos moterų galimybės įsitvirtinti teisinės kvalifikacijos reikalaujančiose 
pozicijose atrodė menkos, nes tuomet vyravo nuomonė, kad „negali būti moteriškė geru advokatu, rimtu 
teisėju, nesgi ji vadovaujasi jausmais ir neišlaikys bešališkumo; ta silpnybė, tas pavojus, kad moteriška 
nesivadovautų jausmais, ir neprileidžia jos prie visų aukštųjų valdininkų postų“ (Vienybė, 1918). Įdomu, 
ką pasakytų šių žodžių autorius, sužinojęs, kad 2014 m. pabaigoje moterų teisėjų ir notarių Lietuvoje 
buvo daugiau negu vyrų. Taip pat smalsu, kaip į tuometinę visuomenės nuomonę apie moteris, įgijusias 
teisininko profesiją, reagavo pirmosios Lietuvos teisininkės. Sunkumus, su kuriais jos susidūrė, bent iš 
dalies gali padėti atskleisti unikalus 1932 m. žurnale „Moteris“ publikuotas interviu su pirmąja Lietuvos 
teisėja Elena Jackevičaite (1891–1976). Šis interviu kartu su trumpais dr. Dovilės Sagatienės komentarais 
pateikiamas skaitytojų dėmesiui.

Straipsnių ciklas artėjančiam nepriklausomų Lietuvos 
Respublikos teismų įsteigimo šimtmečiui paminėti

2016 m. KOVAS NR. 1
LIETUVOS TEISMŲ 

ĮSTEIGIMO ŠIMTMETIS

Pirmoji Lietuvos teisėja  
Elena Jackevičaitė (1891–1976)
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buvo galimybių pritaikinti moterims praktiškai tuos 
mokslus. Todėl aš su savo drauge tais laikais nežino-
jome, kad vienai iš mūsų teks būti pirmam teisėjui, 
o kitai, Marei Sienkevičaitei, kaip neseniai sužinojau 
(man rodos, apie tai buvo rašyta mūsų laikraščiuose), 
teks būti advokatui Vilniuje, ir kaip man pasakė, žy-
miam advokatui civilinėse bylose. Nežiūrint į tai, kad 
mano pasirinkimas buvo beveik atsitiktinas, šiandien 
galiu pasakyti, kad su savo pašaukimu turbūt nepra-
silenkiau. Taip pat manau, kad mano tėvo pamėgi-
mas įdomautis teismo klausimais yra iš jo paveldėtas.    
Kartais jis būdamas teismuos užrašinėdavo advokatų 
kalbas ir paskui pats vienas jas vertindavo. Pats byli-
nėtis nemėgo. 

  1913–1914 mokslo metus išbuvau Petrapilyje, 
o vasarą 1914 m. išvykau su motina į vokiečių ku-
rortą Bad-Wildungeną, kur užpuolė mus karas – ir 
Dortmundo mieste Vestfalijoje teko išbūti iki 1914 m. 
gruodžio mėn., o vėliau per Švediją grįžome į Petrapilį 
ir iš čia į Lietuvą. Iš tėviškės vasarą 1915 m. turėjau 
su visa šeima bėgti. Nuvykome į Maskvą pas savo gi-
minaitį. Maskvoje įstojau į B. Paltarockienės Aukštus 
Moterų kursus. 1918 m. baigiau šiuos kursus pirmojo 
laipsnio diplomu. Baigusi kursus dar negalėjau grįžti 
į Lietuvą, todėl įstojau į tarnybą Turkestano respu-
blikoje. Mano viršininku buvo inž. F. Dobkevičius, 
dabartinis geležinkelių direktorius. 

Kas paskatino Tamstą imtis teismo darbo? 
Galiu pasakyti, kad tai buvo daugiau atsitiktinas 

dalykas dėl susidėjusių aplinkybių. 

Ar Tamstai einant į šią teismo darbo sritį ne-
buvo daromi sunkumai ir ar nebuvo jaučiama 
ignoracija moterų atžvilgiu? 

Jubiliatė į šį klausimą nutylėjo. 

Ar toji profesija tinka moterims? 
Moterims pilnai tinka. Čia sprendžiama bylos   

abiejų   lyčių   ir   moterys  parodo daug  rūpestingu-
mo dėl teisingo ir teisėto bylos išsprendimo. 

O ar moterys gali suderinti šeimą ir teisėjo 
profesiją? 

Šeimos ir profesijos suderinimas yra gan opus 
klausimas. Jo tinkamas išsprendimas ateities dalykas. 
Bet varžyti moterį nėra pagrindo nei teisėtumo, nei 
teisingumo atžvilgiu. 

Ar teismo darbas nedaro moterų kietaširdė-
mis ir ar nenaikina jose moralės ir pasitikėjimo 
žmonėmis? 

Teisme maža vietos sentimentalizmui, bet širdies 
jautrumą labai galima pritaikyti. Teismo darbas yra 
sulaužytų teisių atstatymas, kuris auklėja protą ir valią 
visuomenės narių santykiuose. 

Įdomu būtų išgirsti, ar kituose kraštuose mo-
terų teisėjų yra ir kokiuose teismuose dirba? 

Tarptautiniame moterų biuletenyje buvo praneš-
ta, kad Lenkijoje dirba dvi moterys mažamečių teis-
muose. Pabaltijos valstybėse moterų teismuos nėra. 
Estijoje visai nepriima moterų net teismų kandidat-
ėmis. Vokietijoje Berlyne yra viena moteris mažame-
čių teismuos. Kolegialiniuos teismuos Vokietijoje taip 
pat moterų nėra. Anglijoje Londone vienasmeninia-
me teisme yra viena moteris. Skandinavijos valstybė-
se yra viena moteris kolegialiniame teisme. Bendrai 
paėmus kolegialiniuose teismuose moterų labai maža. 
Lietuva šiuo atveju yra pažangumo pavyzdys kitoms 
valstybėms. 

Ar Tamstai nekyla abejojimų dėl moterų dar-
bo Lietuvos teismuos užtikrinimo ateityje? 

Jei nebus didesnio susirūpinimo dėl savo ateities 
moterų teisininkių tarpe, tai galimumas praktiškai 
pritaikyti įgytas žinias gali sumažėti. 

Bet kaip Tamstai pavyko pasiekti tokią aukš-
tą vietą? 

Savo juridinėje karjeroje aš ėjau palaipsniui. 
Pradėjau ją nuo II eilės teismo raštininkės vietos 
Kauno Apygardos Teisme, kur buvau priimta 1922 
metais balandžio mėn. 3 d., o jau tais pačiais metais 
balandžio mėn. 16 d. buvau perkelta į teismo kan-
didates, iš pradžios kaip jaunesnė teismo kandida-
tė. Dirbau Apygardos Teisme ir pas Kauno I nuov. 
Taikos Teisėją a. a. p. Gerubavičių. Čia turėjau pro-
gos betarpiškai prisižiūrėti Taikos Teisėjo darbui. 
Nuo 1923 m. rugsėjo mėn. buvau komandiruota pas 
Kauno IV nuovados (dabar Aleksoto nuov.) Taikos 
Teisėją pagalbon savarankiškai dirbti, o į vyresnius 
kandidatus buvau perkelta 1923 m. spalio mėn. 11 d. 
Tais pačiais metais lapkričio 28 d. J. E. Teisingumo 
Ministerio įsakymu Nr. 171 buvau paskirta laikinai 
eiti Kauno m. ir apskr. IV (dabar Aleksoto) nuovados 
Taikos Teisėjo pareigas, o nuo 1926 m. sausio mėn. 
1 d. buvau patvirtinta einamose pareigose. Tokiu 
būdu Aleksoto nuov. Taikos Teisėju išbuvau 6 me-
tus. Vytauto Didžiojo metais J. E. Pono Prezidento 
aktu Nr. 17 buvau paskirta Marijampolės Apygardos 
Teismo Nariu nuo 1930 m. sausio mėn. 10 d. 

Kaip žiūrite į mažamečių teismų organizavi-
mą Lietuvoje ir kokį vaidmenį turėtų čia moterys 
teisininkės? 

Mažamečių teismo klausimas jau pribrendęs ir 
reikalauja įgyvendinimo. Moterys savo instinktyvi-
nius ir pedagoginius gabumus šioje srityje galėtų  kuo 
puikiausiai pritaikyti. 

Ar Tamsta patenkinta savo profesija? 
Taip, aš pilnai ja patenkinta. 

Tuo baigėme pasikalbėjimą, o gerbiamoji jubi-
liatė pažadėjo parašyti į „Moterį“ kai kuriais teisės 
klausimais. 
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Interviu su pirmąja Lietuvos teisėja reprezen-
tuoja visų Lietuvos moterų emancipaciją, prasidėju-
sią XX a. pradžioje ir greitai pasiekusią neįtikėtinų 
rezultatų, kuriuos geriausiai iliustruoja faktas, kad 
Lietuvoje pirmoji teisėja buvo paskirta jau 1922 m., 
t. y. panašiu metu kaip ir pirmosios Norvegijos teisė-
jos, nors šioje šalyje moterų profesijos įgijimo sąlygos 
buvo palankesnės (Albisetti, J. C., 2000). Tuo metu 
moteris, einanti teisėjo pareigas, buvo retas atvejis ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Iš 166 Lietuvos 
teisėjų, dirbusių 1918–1940 m., žinomos dar keturios 
teisėjos (Vilbikas, A., 2009). Lenkijoje, kaip nurodo-
ma pačiame interviu, 1932 m. dirbo tik dvi moterys 
teisėjos, Vokietijoje, Anglijoje ir Skandinavijoje – po 
vieną, Latvijoje jų visai nebuvo, o Estijoje tuo metu 
moterims buvo draudžiama tapti teisėjomis. Mūsų 
valstybės modernumą šioje srityje puikiai suvokė ir 
pati teisėja Elena Jackevičaitė, interviu metu teigda-
ma, kad Lietuva yra „pažangumo pavyzdys kitoms 
valstybėms“. 

Interviu taip pat atskleidžia Lietuvos visuomenės 
požiūrį į teisininkes. Vyravusią nuomonę, kad mote-
riai teisme ne vieta, atspindi gana tiesmukiški klausi-
mai apie tai, ar teisėjai nebuvo „daromi sunkumai“ 
siekiant karjeros ir „ar nebuvo jaučiamas moterų 
ignoravimas“. Dar iškalbingesnė yra stojiška teisėjos 
E. Jackevičaitės tyla, kuria ji pasitiko šiuos klausimus. 
Tačiau ji atsakė į kitą žurnalisto klausimą apie tai, ar 
teisėjo profesija tinka moterims. Teisėja akcentavo, 
kad visiškai tinka, be to, moterys, spręsdamos bylas, 

„parodo daug rūpestingumo dėl teisingo ir teisėto 
bylos išsprendimo“. Tęsdamas interviu žurnalistas 
toliau klausinėja apie teisėjo profesijos tinkamumą 
moterims: ypač stebinantis klausimas apie tai, „ar 
teismo darbas nedaro moterų kietaširdėmis ir ar ne-
naikina jose moralės ir pasitikėjimo žmonėmis“. Šis 
klausimas iliustruoja tarpukario Lietuvoje vyravusius 
nuogąstavimus, esą moteris, tapusi profesionale, bus 
nebe visai moteris, jai bus sunku vykdyti moteriškas 
pareigas, todėl jos nuo „vyriškų“ profesijų apsaugoti-
nos dėl jų pačių gerovės.  Tokių baimių nepagrįstumą 
puikiai demaskuoja vieno žymiausių Lietuvos teisi-
ninkų Petro Leono žmona Celina Marcinkevičiūtė-
Leonienė, aktyviai besireiškusi lietuvių moterų judė-
jime. 1907 m. vykusiame moterų suvažiavime ji teigė: 
„Paėmę į savo rankas visokią valdžią, vyrai įstatais 
neleidžia moterų prie tokio pat apšvietimo ir mokslo, 
kaip patys gali turėti, ir draudžia moterims užsiimti 
darbais, kurie lengvesni ir geriaus apmokami. <...> Ir 
nors išaiškinta, kad fabrikų darbas labai kenkia mote-
rų sveikatai ir ardo šeimynų gyvenimą, bet vyrai ne-
skubina įstatais taisyti tą visuomenės ligą. Neskubina 
dėl to, kad moterų darbas pigiaus apmokamas, taigi 
pelningesnis išnaudotojams“ (Vilniaus Žinios, 1907). 
Ji taip pat atmetė tais laikais paplitusią nuomonę, esą 
moterys ne tokios gabios kaip vyrai, „kad jos sme-
genis mažesni“, pastebėdama, jog „vyrai patys per 
amžius užvedė kitokį menkesnį nekaip sau mums au-
klėjimą ir mokslą kaltina mus menkesniame gabume. 
Istorija vienok žino ir moteris didelio gabumo.“ 

Išties Lietuvos moterų išsilavinimo, ypač teisinio, 
įgijimo galimybės XX a. pradžioje buvo labai ribotos. 
Šiame interviu pateikiama nemažai vertingų istorinių 
faktų, susijusių tiek su lietuviška moterų švietimo sis-
tema tarpukariu apskritai, tiek su moterų teisės stu-
dijomis. Gali kilti klausimas, kodėl teisėja studijavo 
rusiškuose miestuose ir kas gi buvo tie „aukštieji mo-
terų kursai“? 1913 m., kai E. Jackevičaitė rinkosi stu-
dijas, Lietuva dar buvo carinės Rusijos sudėtinė dalis, 
o vienintelė lietuviška aukštoji mokykla, kurioje buvo 
galima studijuoti teisės mokslus – Vilniaus universite-
tas – buvo uždaryta dar nuo 1832 m. Tačiau lietuviš-
kų teisės mokslų įstaigų uždraudimas po 1831 m. su-
kilimo nebuvo svarbiausia priežastis, lėmusi Lietuvos 
moterų studijas kituose Rusijos imperijos miestuose. 
Esminis faktorius buvo tai, kad tuomet Lietuvos ir 
visos Rusijos imperijos moterys galėjo naudotis tik 
labai ribotomis teisėmis ir aukštuosius mokslus galėjo 
studijuoti tik neoficialiuose ir carinės Rusijos valdžios 
nepripažįstamuose vadinamuosiuose aukštuosiuose 

Tarpukario Lietuvoje vyravo nuogąstavimai, 
esą moteris, tapusi profesionale, bus nebe visai 
moteris, jai bus sunku vykdyti moteriškas parei-
gas, todėl jos nuo „vyriškų“ profesijų apsaugoti-
nos dėl jų pačių gerovės.

DR. DOVILĖ SAGATIENĖ
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir 
apibendrinimo departamento Privatinės teisės grupės 
konsultantė
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moterų kursuose. Pirmieji moterų kursai, faktiškai 
prilygę universitetiniam išsilavinimui, inteligentijos 
pastangomis buvo įsteigti 1878 m. Sankt Peterburge 
ir pavadinti Bestuževo kursais pagal jų įkūrėjo vardą 
(Вахромеева, О. Б., 2005). Su teisės disciplinomis 
Rusijos imperijos moterys galėjo susipažinti dar vė-
liau – tik po 1905 m. Rusiją sukrėtusių politinių įvy-
kių (Kruvinojo sekmadienio, konstitucinės reformos 
ir pilietinių teisių išreikalavimo) Bestuževo kursuose 
1906 m. gegužės 13 d. įsteigus Teisės fakultetą.

Tačiau net ir atsiradus galimybei studijuoti tei-
sės mokslus, lietuvės jų aktyviai nesirinko – labiau 
linko į medicinos, humanitarinius mokslus, ar, kaip 
pažymi pati teisėja, į agronomiją. Kodėl taip nutiko, 
taip pat paaiškinama interviu: „prieš karą labai mažai 
buvo galimybių pritaikinti moterims praktiškai tuos 
mokslus“. Iš tiesų moteriai, net ir gavusiai teisininkės 
diplomą, carinėje Rusijoje nebuvo įmanoma dirbti 
pagal įgytą profesiją.  Baigusios teisės mokslus jos 
galėjo teikti teisinę pagalbą gyventojams ar tapti mo-
kytojomis vidurinėse mokyklose, bet profesinė veikla 
(advokato praktika ir teisėjų postai), prieštaraujant 
pačiai imperatoriškajai šeimai, moterims liko uždraus-
ta iki pat 1917 m. revoliucijos (Valkova, O., 2008). 
Lietuvoje persilaužimas užtikrinant lygias vyrų ir mo-
terų teises įvyko 1918 m., kai sukūrus Nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką mūsų šalies moterys įgijo visiš-
ką teisinį veiksnumą (Lietuvos Valstybės Laikinosios 
Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai). 1919 m. Lenkijai 
aneksavus Vilniaus kraštą, lietuviškoji teisės mokykla 
buvo perkelta į Kauną, kur 1920 m. visuomenės inici-
atyva pradėjo veikti Aukštųjų kursų Teisių skyrius, o 
1922 m. įkurtas Lietuvos universiteto Teisių fakultetas 

(Maksimaitis, M., 2002). Jau steigiant Aukštųjų kursų 
Teisių skyrių 1920 m. nebuvo draudimo moterims 
studijuoti teisę, jo nebuvo ir naujajame Lietuvos uni-
versiteto 1922 m. statute. Iš viso 1924–1940 m. laiko-
tarpiu Teisių fakultetas parengė 959 teisininkus: 896 
vyrus ir 63 moteris (Machovenko, J., 2007). 

Lietuvių moterų pasyvumą tarpukariu renkantis 
teisės studijas lėmė ne menkas studijų pritaikomu-
mas – draudimo moterims verstis teisine veikla lygiai 
su vyrais 1919 m. Laikinajame Lietuvos teismų ir jų 
darbo sutvarkymo įstatyme nebuvo, priešingai, jau-
nai besikuriančiai valstybei labai trūko kvalifikuotų 
teisininkų, todėl savo šanso sulaukė ir išsilavinusios 
Lietuvos moterys, galėjusios svariai prisidėti prie mo-
dernios Lietuvos teisinės sistemos kūrimo. Moteris 
ribojo jau ne teisiniai suvaržymai, bet kur kas sunkiau 
įveikiamos tarpusavyje glaudžiai susijusios socialinės 
ir ekonominės kliūtys, kurių nepaisyti galėjo tik labai 
drąsios ir savimi pasitikinčios asmenybės, tokios kaip 
pirmoji Lietuvos teisėja E. Jackevičaitė.

Pagrindiniai šaltiniai pagal citavimo eilę: Kabarkšteika. 
Lietuvos Moteris (1918 kovo 14), Vienybė, p. 118; Albisetti, J. C. 
(2000). Portia Ante Portas: Women and the Legal Profession 
in Europe, ca. 1870-1925. Journal of  Social History, No. 33 (4), 
p. 829; Vilbikas, A. (2009). Teismai ir teisėjai Lietuvoje 1918–2008 
metais. Šiauliai, UAB „Sapnų sala“; Leonienė, C. Visuomeniškas 
moterų padėjimas Lietuvoje ir jų kultūriški uždaviniai. Vilniaus 
Žinios, 1907 X 24, Nr. 176; Вахромеева, О. Б. (2005). 175 
лет основателю Бестужевских курсов Константину Николаевичу 
Бестужеву-Рюмину: (публикация источников по истории первого 
женского университета в России). Санкт-Петербург, p. 10; Valkova, 
O. (2008). The Conquest of  Science: Women and Science in 
Russia, 1860–1940. Osiris, No. 23 (1), p. 153; Lietuvos Valstybės 
Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai (1918). LVŽ 
papildymas, Nr. 1/1a; Maksimaitis, M. (2002). Teisių mokslai. 
Vytauto Didžiojo universitetas. Mokslas ir visuomenė. 1922c2002. 
Kaunas, VDU, p. 328; Machovenko, J. (2007). Universitetinės 
teisės studijos tarpukario Lietuvos Respublikoje. Teisė, Nr. 65,  
p. 77; Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymas (1919). 
Laikinosios Vyriausybės žinios, Nr. 2-3/26.

Moteriai, net ir gavusiai teisininkės diplomą, 
carinėje Rusijoje nebuvo įmanoma dirbti pagal 
įgytą profesiją. 

PRIEŠ DVEJUS METUS LIETUVOJE DIRBO

456 teisėjos ir 299* teisėjai 
* be Lietuvos Respublikos Konstitucinio  
Teismo teisėjų, kuriame iš 9 teisėjų – 2 moterys

228 notarės ir 35 notarai

         

         354 prokurorės ir 366 prokurorai

        802 advokatės ir 1 287 advokatai 

Moterys ir vyrai Lietuvoje, 2014
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AAušra, kažkada tapote pasaulio jaunimo sam-
bo čempionato bronzos laimėtoja, esate plauki-
mo aistruolė ir apskritai – sveikos gyvensenos 
šalininkė. Tačiau sportuoti savo malonumui yra 
viena, o dalyvauti garsios plaukikės organizuo-
tame respublikiniame turnyre – visai kas kita. 
Tikrai smalsu, kas paskatino išmėginti jėgas šei-
mų plaukimo estafečių varžybose?

Visa mano giminė, pradedant seneliais, tėvais 
ir baigiant mano pačios vaikais, yra labai sportiški. 
Mano tėtis – buvęs garsus Panevėžio tinklininkas, 
mama – plaukikė, orientavimosi sporto entuziastė, 
vyras daug metų žaidžia krepšinį. Tačiau išskirtinę 
vietą mūsų šeimoje užima plaukimas. Mano vyresny-
sis brolis Darius – trejų olimpinių žaidynių dalyvis, 
Pasaulio taurės etapų laimėtojas, Europos plauki-
mo vicečempionas, daugkartinis Lietuvos plaukimo 
čempionas. Jaunesnysis brolis Deividas – 6 kartus 
Lietuvos plaukimo čempionas, Baltijos šalių plauki-
mo vicečempionas, šiuo metu intensyviai treniruojasi 
Kaune. Mano penkiolikmetis sūnus ir devynmetė du-
kra taip pat lanko plaukimo treniruotes ir jiems gana 
gerai sekasi. Aš ir pati šiai sporto šakai paskyriau ne 
vienus metus. Todėl ir apsispręsti dalyvauti Rūtos 
Meilutytės šeimų plaukimo turnyre atrodė visiškai 
natūralu ir suprantama.   

Žinau, kad šiame kasmetiniame plaukimo 
turnyre Jūsų komanda dalyvavo jau antrą kartą. 
Pirmą kartą, pralenkę net 46 šeimų komandas, 
tapote varžybų vicečempionais, o šį kartą už nu-
garų palikote absoliučiai visus dalyvius. Labai 
norėjote laimėti? 

Taip, į priekį vedė didelis noras tapti nugalė-
tojais. Mūsų komanda – mano broliai Darius ir 
Deividas, mano sūnus Martynas ir aš – buvę ar esami 

Teisėjo padėjėjo darbas, regis, mažai ką turi bendro su aktyviu judėjimu ir sportu. Po įtemptos dar-
bo dienos dažnas tetrokšta tik ramiai prisėsti ir pailsėti, todėl ir „sportuoja“ tik žiūrėdamas krepšinį 
ar futbolą per televizorių. „ Juokaujate?“ – paklausta apie tokį sportavimo būdą sako teisėjo padėjėja 
Aušra Vyšniauskienė. Panevėžio apygardos teisme dirbanti moteris – tikra sporto entuziastė. Kartu su 
artimųjų komanda ji ne tik dalyvavo šeimų plaukimo estafečių varžybose „Rūtos Meilutytės taurė 2015“, 
bet ir parsivežė į Panevėžį šio turnyro nugalėtojų taurę.      

Jolita Gudelienė
Panevėžio apygardos teismo atstovė ryšiams su visuomene

Aušra Vyšniauskienė

Teisėjo padėjėja – sporto entuziastė, 
neabejinga kitų bėdoms
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sportininkai, o sportininkai yra kovotojai. Todėl iš-
sikėlėme tikslą laimėti pagrindinę taurę ir kruopščiai 
treniravomės, kad mums pasisektų. Įdėtos pastangos, 
sportinis azartas ir užsispyrimas atnešė mums pergalę. 

Jums sportas – laisvalaikio praleidimas ar gy-
venimo būdas?

Jaunystėje, kai dar neturėjau savo šeimos, sportas 
tikrai buvo mano gyvenimo būdas. Dabar, kai daug 
laiko atima darbas ir šeima, aktyvaus sporto mano 
gyvenime yra mažiau. Nepaisant visko, didžiąją savo 
laisvalaikio dalį stengiuosi leisti kaip galima aktyviau. 
Vakarais po darbo einu į baseiną, bent porą kartų per 
savaitę bėgioju, važinėju dviračiu. Jei lyja ar sninga, 
einu sportuoti į Panevėžio lengvosios atletikos ma-
niežą. Su vyru mielai dalyvaujame Žygeivių asocia-
cijos organizuojamuose žygiuose po Lietuvą, kurių 
metu nužygiuojame ne taip jau ir mažai – po 25 ir 
daugiau kilometrų. Na, o žiemą, kai leidžia oro sąly-
gos, mėgstu slidinėti, čiuožti pačiūžomis. 

Sakoma, kad sportuojantys žmonės yra lai-
mingesni, ryžtingesni, jiems lengviau susikaup-
ti, planuoti savo laiką. Ar šios savybės Jums pra-
verčia darbe? 

Be abejo, praverčia. Ir ne tik darbe. Dėl sporto 
esu maksimalistė – man svarbu įdėtos pastangos, 
tikslo turėjimas, jo siekimas, galutinis rezultatas. Šios 
sportininkams būdingos savybės man labai padeda 
ir gyvenime. Netgi narpliodama sudėtingas teisines 
situacijas ir kartais atsidūrusi, regis, neišbrendamoje 
aklavietėje, niekada nenuleidžiu rankų, ieškau spren-
dimo ir jį randu.

Be to, esu optimistė. Manau, kad tas laimės hor-
monas, kuris išsiskiria aktyviai fiziškai sportuojant, 
tikrai padeda išlikti pozityviam ir tą gerąją energiją bei 
teigiamas emocijas skleisti aplinkiniams. 

Akivaizdu, kad tikslo turėjimas, jo siekimas 
Jums svarbu. Ar yra tekę priimti ne tik sportinių 
iššūkių?

Karjeros pradžioje dirbau policijoje. Manau, kad 
jau pats šios profesijos pasirinkimas jaunai merginai 
savaime yra nemenkas iššūkis. Darbas policijoje rei-
kalauja stiprios sveikatos, gero fizinio pasirengimo. 
Prisimenu, kaip tekdavo tramdyti viešose vietose įsi-
smarkavusius asmenis ar konfliktuojančius sutuokti-
nius. Kartais išties būdavo baisu, kad ta agresija ne-
atsisuktų į mane. Tačiau niekada nesijaučiau bejėgė 
ar silpna. 

Darbas policijoje reikalavo ir emocinės stiprybės. 
Pamenu, kaip kartą bandžiau padėti vienai jaunai 

moteriai, įklimpusiai į alkoholizmo liūną. Daug kal-
bėjau su ja, stengiausi įtikinti keisti gyvenimo būdą, 
siūliausi palydėti į priklausomybių ligų kabinetą, kur 
jai būtų suteikta pagalba. 

Visą gyvenimą, kiek atsimenu, mane vedė noras 
būti naudinga kitiems. Ir teisme pradėjau dirbti tikė-
dama, kad galiu padėti žmonėms rasti tiesą.  

Žinau, kad nesate abejinga ne tik žmonėms, 
kuriems reikia pagalbos, bet ir keturkojams 
žmonių draugams. Jūsų namuose – ne vienas 
beglobis gyvūnas. Kas įkvepia šioms gerumo 
akcijoms? 

Kaip ir sakiau, kiek įmanydama stengiuosi pa-
dėti nelaimės ištiktiesiems. Gyvūnams ypač svarbu 
padėti, nes jie, kitaip nei žmonės, negali pasirūpinti 
patys savimi. Todėl į mano namus keturkojai atke-
liauja gana dažnai. Taip nutiko ir su labradorų veislės 
kalyte Dora, ir su katinu Murkiu, ir su šeške Žiede. 
Visus juos priėmėme į savo namus, kai jais atsikratė 
jų šeimininkai. 

Ko palinkėtumėte žurnalo skaitytojams?
Tikiu, kad gerumo niekada nebus per daug. Juk 

daryti gera kitiems yra taip smagu. Linkėčiau visiems 
kuo dažniau ir daugiau daryti gerų darbų, tada ir gy-
venimas atrodys šviesesnis, žmonės malonesni, o 
gerumas sugrįš su kaupu. Dar palinkėčiau būti svei-
kiems ir sportiškiems. Jei dar nesportuojate – pradė-
kite dabar, nes sportuoti niekada nevėlu. 

Sportininkams būdingos savybės man labai 
padeda ir gyvenime. Netgi narpliodama sudė-
tingas teisines situacijas ir kartais atsidūrusi, re-
gis, neišbrendamoje aklavietėje, niekada nenu-
leidžiu rankų, ieškau sprendimo ir jį randu.

Visą gyvenimą, kiek atsimenu, mane vedė 
noras būti naudinga kitiems. Ir teisme pradėjau 
dirbti tikėdama, kad galiu padėti žmonėms rasti 
tiesą. 

LAISVALAIKIS TEISMAI.LT

A. Vyšniauskienė dalyvavo šeimų plaukimo estafečių turnyre „Rūtos 
Meilutytės taurė 2015“  ir kartu su šeimos nariais tapo jo nugalėtoja
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