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N

Neseniai Lietuvoje viešėjęs Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas ir vadovas profesorius Klausas Švabas kalbėjo apie 4-ąją pramonės revoliuciją – reiškinį, kuris apima
milžinišku greičiu vykstančius technologinius pokyčius,
keičiančius ištisas industrijas ir besiskverbiančius kone į
kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kyla daug klausimų, kada,
kiek ir kaip šios technologijos, o tarp jų ir dirbtinis intelektas, paveiks šiandienines žmonių profesijas ir darbą.
Teisininko profesija iki šiol atrodė kaip technologijoms neįveikiamas bastionas, tačiau per paskutinius metus įvykusi
technologinė pažanga teisės srityje reikšminga.
Neatsitiktinai ir šio TEISMAI.LT rudens numerio pagrindinė tema – inovacijos. Keliame klausimus apie tai, kokią įtaką technologijos ir dirbtinis intelektas jau šiandien
daro teisininko, teisėjo profesijai ir darbui ir ko galima tikėtis ateityje? Ar robotas teisėjas – tik naujas filmo herojus, ar
reali grėsmė ateityje? Kokiomis savybėmis turi pasižymėti
ir kam ypatingą dėmesį skirti rytojaus teisininkas?
Nors paskutiniuoju metu diskusijų ir publikacijų apie
technologijų įtaką teisininkų ir teisėjų darbui Lietuvoje
buvo nemažai, TEISMAI.LT redakcija nusprendė susisteminti informacijos gausą ir aiškiai parodyti, kaip technologijos veikia teisininko darbą. Apie tai skaitykite vedamajame šio numerio straipsnyje „Robotas teisininkas: naujas
filmo herojus ar neišvengiama realybė?“
Nagrinėdami technologijų temą ir keldamiesi į elektroninę erdvę gilinomės ne tik į jos teikiamus privalumus, bet
ir į grėsmes bei iššūkius. Europolo pateikiamais duomenimis, žala, padaroma nusikaltimais elektroninėje erdvėje,
pasaulyje šiuo metu gerokai lenkia pasaulinę narkotikų
rinką, o tokie nusikaltimai yra techniškai sudėtingi bei
inovatyvūs, tad juos nustatyti ir tirti ypač sudėtinga. Apie
tai su Lietuvos ir užsienio ekspertais kalbame straipsnyje
„Nusikaltimai elektroninėje erdvėje: žala lenkia pasaulinę
narkotikų rinką“.
Technologijoms apėmus mūsų gyvenimo kasdienybę
taip pat svarbu išlikti budriems ir besąlygiškai jomis nepasikliauti. Straipsnyje „Ką teismams žada svarbiausios naujųjų
technologijų tendencijos viešajame sektoriuje?“ tai puikiai
iliustruojama prisiminus pernai „Microsoft“ sukurto dirbtinio intelekto pokalbių roboto „Tay“ pavyzdį. „Turėjęs
pagal „Twitter“ žinutes perprasti žmonių bendravimą ir
pats rengti savo atsakymus į vartotojų užklausas, greičiau
nei per parą jis pradėjo reikšti savo palankumą rasistinėms
idėjoms, tad turėjo būti priverstinai išjungtas“, – rašoma
minėtame straipsnyje.
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„Programėlės, socialiniai tinklai, elektroninės parduotuvės mūsų gyvenimą daro patogesnį. Kai kurios mokamai, kai kurios – ne. Tačiau visada yra papildomas mokestis
mūsų asmens duomenų valiuta. Tad pagrindinis iššūkis –
nuspręsti, kiek mums ši valiuta vertinga“, – sako Žmogaus
teisių stebėjimo instituto teisininkas Karolis Liutkevičius,
pasakodamas apie per porą pastarųjų dešimtmečių įvykusius didelius pokyčius asmens duomenų apsaugos srityje.
Apie tai plačiau skaitykite straipsnyje „K. Liutkevičius:
šiandien žmonės privatumą noriai maino į patogumą“.
Pasaulio ekonomikos forumas jau šiandien įvardija savybes, kurios bus esminės 2020 m., norint sėkmingai konkuruoti technologijų pasaulyje. Svarbiausios jų – sudėtingų
klausimų sprendimas, kritiškas mąstymas ir kūrybiškumas.
Inovacijos yra neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis, o
technologinė pažanga turėtų ne gąsdinti, o būti matoma
kaip galimybė palengvinti profesinį gyvenimą – atlikti darbą sparčiau ir efektyviau, sutaupyti laiko ir daugiau jo skirti
sudėtingiems klausimams spręsti – tą pasiekti galima tik
būnant atviriems, sekant technologijų naujienas ir žinant,
kaip jomis pasinaudoti.
Trumpai tariant, technologijos ir dirbtinis intelektas
į teisės pasaulį jau atvyko ir jų niekas nebeišprašys – tik
mūsų pačių rankose pasirinkimas, kurioje – laimėtojų ar
pralaimėtojų – stovykloje būsime!
Malonaus skaitymo!
Rytis Valūnas, teisininkas, Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo
tinklo „Global Shapers“ Vilniaus klubo vadovas
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Šiandien gyvename top‘ų, like‘ų, reitingų pasaulyje – apie mums aktualius dalykus dažnai sprendžiame skaičiuodami Užkalnio „antis“, skaitydami naujienų portaluose pateikiamų top‘ų sąrašus, įvairių visuomenės apklausų
rezultatus ir t. t. Sparčiai besikeičianti komunikacijos aplinka skatina ir toliau ieškoti būdų, kaip paprastai ir aiškiai
pristatyti geriausiuosius ir išryškinti tuos, kuriems dar reikia pasitempti. Ar skaičiai nemeluoja? Kokią įtaką mūsų
suvokimui bei teismų ir teisėsaugos institucijų darbui turi ši aplinka? Kaip nepasimesti kasdien plūstančios informacijos sraute? Atsakymų į svarbius klausimus, palietusius ir visuomenės požiūrį bei lūkesčius, šįkart ieškome
drauge su Vilniaus universiteto sociologijos profesoriumi, kriminologu Aleksandru Dobryninu.

S

Socialinės medijos šiuo metu jau yra tapusios
daugelio žmonių gyvenimo dalimi. Štai feisbuko like‘ai šiandien yra viena populiariausių priemonių
žmonėms išreikšti savo požiūrį, simpatiją ar antipatiją, juos skaičiuodami neretai kalbame ir apie atskirų
institucijų veiklos efektyvumą. Kokią įtaką, Jūsų manymu, tokia aplinka daro mūsų suvokimui? Ar like‘ų
skaičius tikrai parodo, kaip efektyviai institucijos
veikia?
Socialinės medijos, feisbukas, like‘ai – tai šiuolaikinio
gyvenimo dalis ir jei daugiau nei milijardas žmonių mano,
kad tai jiems tinka ir yra reikalinga, su tuo reikia susitaikyti.
Vis dėlto svarbu suprasti, kad dėdamas like‘ą žmogus žymi
informacijos turinio ir formos patrauklumą. Kalbant apie
įvairių institucijų komunikaciją, dažnai daroma klaida, kai
patrauklumas imamas tapatinti su jų darbo efektyvumu, o
tai ne visuomet sutampa. Pavyzdžiui, teismo sprendimas
man gali nepatikti, tačiau jis yra teisingas. Pagrindinė teismų funkcija yra ne gerai ar teisingai atrodyti, o tokiems ir
būti. Teisingumas – tai sudėtingas dalykas, jo suvokimas
reikalauja tam tikros koncentracijos bei išmanymo ir negali
būti matuojamas mechaniniu like‘inimu. Čia ir kyla didžiausias iššūkis – kaip, neignoruojant šiuolaikinių komunikacinių tendencijų visuomenėje, kalbėtis su jos nariais apie
teisingumą ir jį vykdančias institucijas, puikiai žinant, kad
šių institucijų profesionalus ir atsakingas darbas negali būti
pamatuotas jokiais like‘ais.
Naršant internete šiandien galima rasti daugybę įvairių
visuomenės nuomonės apklausų rezultatų. Štai vien tyrimų

dėl visuomenės pasitikėjimo teismais kasmet randame po
tris skirtingus rezultatus. Ar statistika rodo realią situaciją?
Kaip nepasimesti įvairių apklausų gausoje ir kuo vadovautis norint gauti objektyvią informaciją?
Mano manymu, ši informacija skirta ne tiek paprastam
žmogui, kiek pačiai institucijai, jos vadovams. Mano patarimas – institucijai pirmiausia įsigilinti į gautus duomenis
ir tinkamai juos panaudoti savo darbui gerinti, vidiniams
pokyčiams, tik vėliau visuomenei aiškinti, kas yra gerai arba
blogai kalbant apie tų apklausų rezultatus. Deja, šiandien
dažnai matau, kad daroma priešingai.
Britų ministrui pirmininkui Bendžaminui Dizraeliui
(Benjamin Disraeli) priskiriamas posakis, kad yra trys melo
rūšys: melas, bjaurus melas ir statistika. Beje, garsiajame
televizijos seriale „Yes, Prime Minister“ vienas iš filmo herojų, įtakingas vyriausybės narys seras Humphrey‘us puikiai demonstruoja, kaip per socialines apklausas („statistiką“) galima manipuliuoti respondentų nuomone. Užtenka
parinkti „tinkamus“ klausimus ir tas pats respondentas
gali, tarkime, pasisakyti už privalomąją karo tarnybą, kaip
efektyvų būdą jaunuomenei disciplinuoti ir užkirsti kelią galimam jaunų žmonių nusikalstamam elgesiui, arba,
atvirkščiai, pasisakyti prieš visuotinę karo tarnybą, kadangi
ji, viena vertus, didina karo riziką, kita vertus, būtų amoralu
ginkluoti žmones prieš jų valią.
Žinoma, toks manipuliavimas yra tik meninė fikcija ir
profesionaliose sociologinėse apklausose tokie triukai kategoriškai draudžiami. Bet vis dėlto turime suprasti, kad
vertindami kokį nors socialinį reiškinį ir interpretuodami
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vertinimo rezultatus turime sau aiškiai atsakyti, kaip buvo
vertinama ir kaip vertinimo būdas galėjo daryti įtaką gautų
rezultatų patikimumui bei jų interpretavimui. Mes turime
ne tik siekti, jog klausimai neprovokuotų atsakymų, kurie tenkina tyrimo užsakovą, bet ir užtikrinti, kad jie būtų
vienodai suprantami, relevantiški apklausos tikslams, atsižvelgtų į kultūrinį kontekstą ir pan. Taip pat labai svarbu
detaliai žinoti, kaip formuojama tiriamoji imtis arba kaip
vykdoma pati apklausa. Jeigu tyrėjai griežtai nesilaikys sociologinių tyrimų reikalavimų, jų tyrimų rezultatų ne tik
nepublikuos moksliniai žurnalai, bet ir jie patys rizikuoja
prarasti reputaciją politikų, praktikų ir plačios visuomenės
akyse.
Vis dėlto matydami skirtingus įvairių apklausų rezultatus neskubėkime kaltinti tyrėjų dėl jų užsiangažavimo
arba neprofesionalumo. Iš pradžių įsigilinkime į tyrimų
metodikas ir tik po to spręskime, kodėl vertinant iš pirmo
žvilgsnio panašius fenomenus gaunami skirtingi rezultatai
ir jų interpretacijos. Todėl ir pabrėžiu, jog apklausų rezultatus pirmiausia turi analizuoti ir vertinti profesionalai, kurie gali ir turi paaiškinti praktikams ir visuomenės nariams,
ką mes iš tikrųjų matome pro socialinių apklausų optiką.
Savo ruožtu tokia informacija gali rimtai praversti nustatant efektyvius institucijos komunikacinius ryšius su savo
auditorijomis, kurios nėra vienalytės ir su kuriomis reikia
bendrauti atsižvelgiant į jų socialinę, demografinę, kultūrinę ir profesinę specifiką.
Įvairių visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, pasitikėjimas teismais šalyje nuosekliai auga.
Nepaisant visų pastangų (didelis dėmesys komunikacijai, pagalbos priemonės liudytojams ir nukentėjusiesiems, stipriai plėtojama socialinės atsakomybės
sritis ir t. t.), vis dar esame viena iš žemiausius reitingus turinčių institucijų šalyje. Jūsų nuomone, kas tam
gali turėti didžiausios įtakos?
Kalbėdami apie pasitikėjimą pirmiausia, manau, turėtume žinoti, kad tai, ką mes plačiąja prasme vadiname
pasitikėjimu, reikėtų skirstyti mažiausiai į dvi sąvokas – pasitikėjimą ir patikimumą. Pirmu atveju kalbame apie pasitikėjimą rizikos prasme, pavyzdžiui, ar žmogus neapgaus,
ar galėčiau jam paskolinti pinigų ir pan. Antru atveju labiau
akcentuojame sisteminį funkcionalumą, pavyzdžiui, ar
žmogus tinkamai atlieka savo pareigas, ar institucija tinkamai funkcionuoja. Pažymėtina, kad mūsų pasitikėjimo ir
patikimumo vertinimas priklauso ne tik nuo mūsų asmeninės patirties, bet ir nuo kitų mums reikšmingų ir svarbių
šaltinių: draugų, šeimos narių, kolegų, medijų.
Paprastai žvelgdami į teismus mes negalvojame apie
rizikas, nevertiname jų kaip personų, kurios gali apgauti.
Mums svarbiau tai, ar teismai yra patikimi, ar jie profesionaliai atlieka savo darbą, ar jie vykdo teisingumą, ar teisėjų
kvalifikacija pakankamai gera. Tačiau jei man praneša, kad
teisėjas yra korumpuotas, t. y. jis „privatizavo“ viešąjį interesą vykdyti teisingumą, gali atsirasti ir kitas – rizikos –
vertinimas. Aš nerizikuočiau tokiam teisėjui patikėdamas
spręsti teisingumo klausimus, nes jis gali apgauti. Taigi
vertinant pasitikėjimą labai svarbu, kaip respondentai
apskritai supranta pasitikėjimą, ką jiems reiškia teiginys
„pasitikėti teismais“? Sociologiniai tyrimai, kuriuos mano
kolegos ir aš atlikome analizuodami korupcijos fenomeną
visuomenėje, rodo, jog egzistuoja stiprus ryšys tarp pasitikėjimo valstybinėmis institucijomis ir jų korumpuotumo
vertinimo. Teismai – ne išimtis. Kitaip tariant, respondentams svarbu ne tai, kad teismai gerai funkcionuoja, juose
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dirba profesionalai, kurie teikia, kaip jūs sakote, įvairiapusę
pagalbą ir pan., o tai, kad institucija gali juos apgauti. Jie
bijo, kad teisingumas jų atžvilgiu gali būti, tarkime, nupirktas ar kaip nors kitaip pamintas, pažeistas.
Kodėl taip yra, sudėtingas klausimas, į kurį, ko gero,
nėra vienareikšmio atsakymo. Vieni galės kaltinti sovietinę praeitį su jos specifine teisinio servilizmo kultūra, kai
teisingumas tarnavo politiniams ir ideologiniams tikslams.
Kiti nurodys rezonansinius teismų sprendimus, kurie,
jų manymu, demoralizavo visuomenę ir pasėjo abejones
dėl to, kaip vykdomas teisingumas. Dar kiti įžiūrės masinių medijų įtaką, kai informacija apie teismus atrenkama
ir skleidžiama pagal komercinį principą „gera naujiena –
bloga naujiena“. Svarbu kitas dalykas: teisingumo vykdymas bendruomenės nariams yra labai jautri sritis, nes be
teisingumo nėra ir pačios bendruomenės. Į teisingumo nevykdymą labai jautriai reaguojama, nes žmonėms rūpi ne
abstraktūs ir formalūs teisminiai ginčai, o pačios bendruomenės egzistavimo klausimai. Ir čia galioja mums visiems
žinoma taisyklė, jog pasitikėjimą sunku kurti, bet labai lengva prarasti.
Žvelgdamas iš šiandienos perspektyvos matau, jog
teisėjo profesija yra nepelnytai praradusi savo prestižą.
Dažnai palyginu JAV ir Lietuvos teisėjo paveikslą. Pamenu,
kai daugiau nei prieš 25 metus pirmą kartą lankiausi JAV
ir mano kolegos mane nuvežė į Baltimorę – pirmas dalykas, kurį jie man parodė kaip didžiausią pasididžiavimo
objektą, buvo namas, kuriame gyveno miesto vyriausiasis
teisėjas. Amerikiečiams tai tarsi šventa vieta, nes čia gyveno bendruomenės narys, vykdantis Teisingumą. Tada aš
supratau, kokia iš tiesų turi būti teisėjo vieta ir kiek jis turi
būti gerbiamas ir patikimas visuomenėje. Labai norėčiau
išvysti kažką panašaus ir Lietuvoje.
Su teismais šiandien susiduria tik 8 proc. šalies gyventojų. Galima daryti prielaidą, kad likusieji 92 proc.
informacijos gauna ir požiūrį susiformuoja kitais būdais, vienas jų – žiniasklaida. Kokį vaidmenį, Jūsų
nuomone, žmonių suvokimui Lietuvoje turi medijos?
Taip, žmonių, kurie bylinėjasi, skaičius yra labai mažas, todėl ir tiesioginę patirtį turinčių asmenų nuomonė bendrame teismų pasitikėjimo vertinime nėra didelė.
Žiniasklaidos, tiksliau, masinių medijų, darbe svarbi ne tik
pati informacijos sklaida, bet ir jos rinkimo bei apdorojimo
principai. Žurnalistinės publikacijos ir reportažai padeda
atkreipti visuomenės dėmesį į jai svarbius dalykus. Visgi
sakyti, kad įvairios publikacijos daro tiesioginę įtaką problemų suvokimui, būtų ne visai teisinga – taip, jos atkreipia
dėmesį, formuoja darbotvarkę, tačiau mūsų socialinių problemų žinojimas ir jų vertinimas turi sudėtingesnę struktūrą ir nepriklauso vien nuo masinių medijų skleidžiamo
turinio. Mūsų vertinimui didžiausią įtaką turi tie, kurie yra
šalia mūsų, su kuriais mes augame ir senstame. Žinoma,
tarp jų gali būti ne tik mūsų tėvai, draugai arba mokytojai, bet ir žurnalistai arba įvairios medijos. Būtent ši artima
aplinka, t. y. tie, su kuriais mes būname bei bręstame kartu,
ir formuoja mūsų teisingumo jausmą, kuris paskui tampa
teismų ir teisėsaugos institucijų vertinimo „matuokliu“.
Ar įmanomas aukštas pasitikėjimas teismais, kai
žmonės linkę nepasitikėti valstybe – pasitikėjimo
Seimu ir Vyriausybe reitingai taip pat vieni žemiausių? O gal lietuviai apskritai yra linkę nepasitikėti kitais, gal tai kultūros bruožas?
Nemanau, kad nepasitikėjimas kitais, kuris, žinoma,
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daro įtaką ir pasitikėjimui valstybinėmis institucijomis, yra
kažkoks įgimtas ar kultūrinis lietuvių bruožas. Tai yra bendro politinio pasitikėjimo klausimas. Pasitikėjimas valstybe
ir valstybinėmis institucijomis yra tas vertybinis kontekstas, kuris gali daryti nemenką įtaką institucijos vertinimui.
Teismai yra tik viena iš valdžių, o užsienyje atlikti tyrimai
rodo, jog pasitikėjimas teismais, teisėsaugos institucijomis
koreliuoja su pasitikėjimu kitomis valstybinėmis institucijomis. Galima sakyti, jog augantis pasitikėjimas teismais
gali byloti ir apie didėjantį pasitikėjimą pačia valstybe.
Žinoma, teigiamoms tendencijoms įtakos turi ir teismuose
vykdomos vidinės pertvarkos, sistema tampa matomesnė,
vykdoma aktyvi komunikacija, teismuose vis geriau kuriama pasitikėjimo atmosfera, leidžianti pamatyti, jog teisėjai,
kaip ir mes, yra tos pačios bendruomenės nariai.
Ir jei po 27 Nepriklausomybės metų vis dar esame
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nepatenkinti savo teismais, tai toks vertinimas dar nereiškia, kad galime ignoruoti ir nematyti to milžiniško šuolio,
kuris buvo padarytas formuojant Lietuvos demokratinę
teismų sistemą. Istorinėje perspektyvoje mūsų demokratija
vis dar jauna, to nereikia gėdytis ir dėl to neverta emigruoti,
net jei ir manome, kad mūsų valstybinės institucijos, tarp jų
ir teismai, dar nepasiekė vakarietiško brandumo lygio. Tą
sakydamas neturiu tikslo pateisinti status quo, veikiau noriu
pakviesti blaiviai ir kantriai vertinti realybę, o kartu ir paraginti nestovėti vietoje bei tęsti pradėtus ambicingus darbus,
kuriant visavertę demokratinę politinę bendruomenę ir jos
garantą – teismus, vykdančius teisingumą.

KOMENTARAS
Dr. Mažvydas Jastramskis

Politologas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas

Ekspertai, pastarąjį dešimtmetį tiriantys įvairius duomenis, pastebi, jog jų kiekis pasaulyje sparčiai didėja. Tiek socialiniuose tinkluose, tiek naujienų portaluose yra daugybė medžiagos reitingavimui. Skelbiami reitingai išties gali turėti įtakos žmonių nuomonei – jei kažkas pagal reitingus yra
populiarus, žmonės tą objektą automatiškai gali vertinti teigiamai, jei ne – vertinimas bus kitoks.
Politikoje šis reiškinys taip pat pastebimas – labiau palaikomos ir populiaresnės tos partijos, kurių
reitingai aukštesni, nes žmonėms atrodo, kad jos yra konkurencingos, o tos, kurios yra žemiau,
žmonių nepriimamos kaip rimtos alternatyvos.
Vis dėlto kalbant apie visuomenės nuomonės apklausas dažnai daroma klaida, jog skelbiant reitingus pateikiamas vienas
skaičius – toks, koks yra dabar geriausiu atveju, ir tai, koks jis buvo praėjusį mėnesį. Kad matytume tikrąją situaciją, skaičius
turime lyginti – ir ne vieną ar du, o matyti pastarąjį dešimtmetį vyraujančias tendencijas. Tenka prisidėti prie tarptautinėms
organizacijoms rengiamų ataskaitų apie mūsų demokratiją ir matyti, kad požiūris į teisinę sistemą gerėja. Svarbu suprasti, jog
per pastarąjį dešimtmetį pasitikėjimas tiek teismais, tiek policija augo ir tas augimas stabilus, galbūt ne toks didelis, kaip mes
norėtume, tačiau tendencija yra pozityvi.
Štai prieš dvejus metus tų žmonių, kurie pasitiki teismais, skaičius pirmą kartą per du dešimtmečius nebebuvo mažesnis
nei tų, kurie nepasitiki, vadinasi, šis santykis susilygino. Ta tendencija išsilaikė ir šiais metais. Šiuo atveju aš ir siūlau pirmiausia
žvelgti ne į tai, koks žmonių skaičius išreiškė pasitikėjimą, o atsižvelgti ir į papildomą informaciją – teigiamą ir neigiamą vertinimą. Akivaizdu, jog ilgalaikė perspektyva yra pozityvi, dabar svarbiausia ją tiesiog išlaikyti.
Taip pat kalbant apie tokio pobūdžio apklausas svarbu suprasti, jog jos pagrįstos išvadų statistika – kai remiantis mažesniu
žmonių kiekiu daromos išvados apie visą šalį arba regioną, visada egzistuoja paklaida. Pavyzdžiui, kai mums sako, kad 31 proc.
žmonių pasitiki teismais, tas skaičius yra tik apytikslis, t. y. apie 31 proc. Todėl kai žiniasklaidoje kiekvienas toks skaičius pateikiamas kaip faktas, tai nėra visai korektiška, nes realios informacijos apie tai, ar pasitikėjimas tikrai padidėjo ar sumažėjo, mes
neturime.
Be to, šie visuomenės nuomonės apklausų rezultatai neatspindi dar vieno labai svarbaus dalyko – vertindami teismus ar
prokuratūrą net apie 50 proc. žmonių apskritai pasisako nežinantys arba neturi nuomonės šiuo klausimu. Tai rodo, jog teigiančių, kad situacija yra gera arba bloga, ir neturinčių nuomonės žmonių yra maždaug po lygiai. Tad šiuo atveju turime visai kitą
situaciją, nei, pavyzdžiui, kai tavimi tiki 30 proc., o nepasitiki 70 proc. žmonių.
Kalbant apie pasitikėjimą svarbūs du aspektai. Pirmas – kultūrinis visuomenės polinkis pasitikėti vieni kitais. Jei visuomenė į tai linkusi, toks istorinis, kultūrinis polinkis pasitikėti gali persiduoti tiek į politines, tiek teismų institucijas. O kultūriškai
lietuviai pasitikėti vieni kitais yra linkę mažiau nei vidutiniškai Vakarų valstybėse. Kitas dėmuo – žmonių vertinimas, kaip institucijos dirba. Pavyzdžiui, kaip dirba valdžia, ar atlyginimas jai vadovaujant didėja, priklausomai nuo to kinta ir pasitikėjimas.
Rinkimų kontekste labai įdomu stebėti, kaip žmonės balsuoja priklausomai nuo ekonomikos šalyje, kaip jie suvokia, ar gerovė
gerėja ar prastėja. Čia aktualus teismų darbo aspektas, kaip matyti, šitame lygmenyje pasitikėjimas auga.
Ar pastebima žiniasklaidos įtaka pasitikėjimui institucijomis? Metodiškai žiniasklaidos poveikį labai sunku ištirti. Per tam
tikrą laiką teigiamas arba neigiamas krūvis žinutėje gali turėti įtakos, ypač tokiems žmonėms, kurie neturi nuomonės. Visgi
žmonės taip pat yra linkę tikrinti informaciją, ją vertinti pagal savo ar kitų žmonių patirtį. Todėl sakyti, kad žiniasklaidos
vaidmuo čia turi lemiamą vaidmenį, negalima.
Teismų sistema yra viena iš pagrindinių kolonų, užtikrinančių demokratiją šalyje. Pats pasitikėjimas savaime nėra vertybė,
jis turi rodyti teigiamus pokyčius, efektyvų sistemos veikimą. Nors vieno tą rodančio rodiklio nėra, tačiau, pavyzdžiui, pažvelgę
į Pasaulio ekonomikos forumo reitingą, kuriuo matuojamas šalių teisinės sistemos nepriklausomumas, matome, jog iš 137
valstybių esame 56 vietoje. Tikrai yra kur pasitempti, tačiau manau, kad esame gerame kelyje ir tą tendenciją reikėtų išlaikyti ir
toliau.
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K. Liutkevičius:
šiandien
žmonės
privatumą
noriai maino į
patogumą

TEISMAI.LT

Karolis Liutkevičius

Lina Lapėnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Prieš daugiau nei šešis dešimtmečius išleistame George‘o Orwello romane „1984“ išsakyta frazė „Didysis
Brolis stebi tave“ tampa vis aktualesnė ir šiandienos pasaulyje. Vieno mygtuko paspaudimu patekę į plačiąsias
interneto erdves akimirksniu susiduriame su privatumo politika – dalijamės savo asmeniniais duomenimis,
mūsų veiksmus seka slapukai, registruodamiesi neskaitome ilgų paklodžių, lengvai sutinkame su mums siūlomos
sutarties nuostatomis ir t. t. Apie tai, kaip technologijos keičia privatumo sąvoką XXI a., su kokiais iššūkiais šioje
srityje susiduriama ir ar žmonės šiandien apskritai linkę saugoti savo asmens duomenis, kalbamės su Žmogaus
teisių stebėjimo instituto teisininku Karoliu Liutkevičiumi.

K

Kaip skaitmeninė erdvė šiandien formuoja privatumo sampratą? O gal privatumas XXI a. apskritai
sunkiai egzistuoja?
Skaitmeninė erdvė suteikia daug galimybių. Privataus
gyvenimo aspektu bene svarbiausia jų – galimybė itin lengvai ir efektyviai masiškai skleisti informaciją apie save.
Populiariausia skaitmeninė erdvė – socialiniai tinklai. Jie
suteikia galimybę už dalijimąsi asmeniniu gyvenimu gauti
dėmesio. Apstu pavyzdžių, kai žmonės tam visiškai atsiduoda. Siekiamybe tampa ne asmeninio gyvenimo privatumas, o dėmesys. Žmonės savo privatų gyvenimą noriai
maino į dėmesį. Nemanau, kad skaitmeninė erdvė iškreipia
privatumo sampratą. Veikiau šios erdvės suteikiamos galimybės iškreipia mūsų požiūrį į privatumo vertę.
Atsiradus įrankiui, leidžiančiam lengvai masiškai skleisti informaciją apie save, iš esmės perkainojame privatumą
kaip vertybę, jo standartus. Pavyzdžiui, daugelis iš mūsų
vis dar nesijaustų gerai plačiai viešindami savo asmeninio
gyvenimo detales. Tačiau tas politikas, kuris šiais laikais
griežtai atsisakytų atskleisti bet kokias savo asmeninio gyvenimo detales, daugumai žmonių veikiau keltų įtarimą, o
ne gautų jų pritarimą ar palaikymą.
Konstatuoti teisės į privatumą išnykimą dar anksti.
Pavyzdžiui, tai, kad įvairios programėlės prašo leidimo,
o ne tiesiog pasiima duomenis, rodo, jog privatumo bent
formaliai paisoma. Tačiau yra atvejų, kai varžomas privatumas ir neprašoma mūsų sutikimo ar apskritai nesame
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informuojami, kad mūsų duomenys naudojami. Tokios
situacijos jau yra problema. Kol laikysime tai problema bei
priešinsimės tam – privatumas neturėtų išnykti.
Mano manymu, šiuo metu privatumo klausimu esame
lūžio taške – turime nuspręsti, koks bus tas naujas priimtas
standartas – privatumas ar jo nebuvimas, ir aktyviai už tai
pasisakyti. Šis sprendimas ir lems tolesnę tiek visuomenės
santykių, tiek technologijų raidą.
Su kokiais didžiausiais iššūkiais šiandien, sparčiai
tobulėjant informacinėms technologijoms, susiduriama asmens privatumo, asmens duomenų apsaugos
srityje?
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje skiriamos dvi greta egzistuojančios savarankiškos teisės – teisė
į privatumą ir į duomenų apsaugą. Technologijos, nors ir
ne išimtinai, visų pirma taikosi būtent į asmens duomenis. Ir nieko keisto – asmens duomenys yra lengviausiai
susisteminamas, masiškai apdorojamas, kvantifikuojamas
ir monetizuojamas mūsų asmeninio gyvenimo aspektas.
Atitinkamai šiai teisei reikia ir specifinės apsaugos.
Tačiau asmens duomenys yra raktas į platesnį mūsų
privatų gyvenimą. Turint duomenis apie asmens amžių, jo

Vartotojai privatumą noriai maino į
patogumą.
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profesiją, kokias svetaines ir kaip dažnai jis lanko, galima
sudaryti gana tikslų pomėgių profilį. Ir priskirti potencialiai pavojingų ir sektinų asmenų grupei. Arba už didžiausią
kainą parduoti jam tinkamiausius batus. Priklauso nuo to,
kam tie duomenys bus panaudoti.
Realybė tokia, kad gyvendami visuomenėje, kurios
didelė gyvenimo dalis persikėlė „online“, neišvengiamai
išbarstome bent kažkiek šių raktų į savo asmeninį gyvenimą. O kompiuteriniai algoritmai juos stropiai surenka ir
sistemina. Visiškas privatumas beveik neįmanomas. Čia ir
yra pagrindinis pasikeitimas – privatumo kiekis, kurio realistiškai galime tikėtis.
Asmens duomenys elektroninėje erdvėje jau kurį laiką
tapo valiuta. Vartotojai privatumą noriai maino į patogumą. Programėlės, socialiniai tinklai, elektroninės parduotuvės – jos daro mūsų gyvenimą patogesnį. Kai kurios
mokamai, kai kurios – ne. Tačiau visada yra papildomas
mokestis – mūsų asmens duomenys. Tad pagrindinis iššūkis – nuspręsti, kiek mums vertinga ši valiuta.
Kaip užtikrinamas asmens privatumas? Kas gali
stebėti ir rinkti informaciją apie mus?
Visi, kam tai leidžiame. Manau, svarbiau tai, kad toli
gražu ne visada suprantame, kam ir kokia apimtimi tai leidžiame. O tai – jau teisės problema. Kasdien naršydami
internete matome įspėjimus, kad lankydamiesi tinklalapyje
sutinkame su jo privatumo politika arba registruodamiesi pritariame sutarties su vartotoju nuostatoms. Ar dažnai
bandote perskaityti šias sąlygas? Net daugeliui teisininkų tai klaikiai nuobodus ir sunkiai suprantamas tekstas.
Nerealistiška tikėtis, kad šias sąlygas skaitys ir supras dauguma vartotojų. Jei perkant buitinę techniką mums būtų
ne paaiškinama, ką ji darys ir ko ne, o vietoje to pateikiama
penkiolika puslapių elektroninių schemų, nemanytume,
kad tai normalu. Tačiau toks elgesys su vartotojais elektroninėje erdvėje tapo norma.
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, žmonės aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, kuriuose atvirai dalijasi savo asmeniniais duomenimis. Ar šioje
srityje taikomi tinkami asmens duomenų apsaugos
reikalavimai?
Reguliuojant socialinių tinklų veiklą, mano manymu,
ypatingai svarbu reikalavimai jų standartiniams privatumo
nustatymams, t.y. kokios privatumo ir informacijos dalijimosi nuostatos taikomos naujai sukurtai vartotojo paskyrai. Absoliuti dauguma vartotojų šių nustatymų niekada
nekeis. Tuose pačiuose socialiniuose tinkluose yra tiek
daug įdomesnės informacijos – paskutinio Lietuvos futbolo rinktinės pralaimėjimo aptarimas, gravitacinių bangų fiksavimas, naujos „Honda“ motociklų linijos pristatymas ar
spekuliacijos, kas laimės „Sostų žaidimą“ ir kada George‘as
Martinas išleis šeštąją knygą. Šiame kontekste reikalauti,
kad žmonės atidžiai stebėtų nuolat besikeičiančius privatumo nustatymus, ne tik nerealistiška, bet ir nesąžininga.
Todėl standartiniai privatumo nustatymai tampa pagrindine gynybos linija, saugančia asmeninį gyvenimą ir
duomenis. Atitinkamai šie standartai turi būti tokie, kad
realiai gintų vartotojo privatumą. Kai perkame maistą,
nereikalaujame, kad vartotojas išmanytų visus cheminius
junginius, esančius tame maiste. Žinoma, chemikas ar
dietologas galės išsirinkti geriau, bet visi kiti bent gali būti
tikri, jog produktui taikomi tokie standartai, kad jie nebus
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Į socialinius tinklus dabar jau užsukame
dažniau nei prie šaldytuvo.
nuodijami. O į socialinius tinklus dabar jau užsukame dažniau nei prie šaldytuvo.
Jūsų nuomone, ar žmonės rūpinasi savo asmeniniais duomenimis? Ar skiria tam dėmesio ir kiek iš
tiesų jo turėtų skirti?
Viskas priklauso nuo to, kaip žmogus pats vertina savo
asmens duomenų saugumą. Jei žmogui tai svarbu, apstu
priemonių, leidžiančių nors ir ne visiškai, bet reikšmingai sumažinti savo paliekamą elektroninį pėdsaką – anoniminės naršyklės, virtualūs privatūs tinklai, šifruotų pokalbių programos ar elementarus fiktyvių savo duomenų
pateikimas.
Nebūtų teisinga kaltinti tuos, kurie viso to nesiima. Per
porą pastarųjų dešimtmečių patyrėme didelių pasikeitimų –
jei anksčiau reikėjo pastangų norint tapti viešam, dabar reikia dėti aktyvias pastangas, kad tokiu netaptum. Tad realybė tokia, kad noras gerai saugoti savo duomenis turi tapti
ir hobiu.
Vis dėlto bent bazinė savo duomenų apsauga turėtų
tapti mūsų elektroninės rutinos dalimi. Nedaugelis mūsų
kasdien ryte ir vakare jaučia ypatingą entuziazmą keldami
dantų šepetuką, tačiau vis vien juo naudojamės, nes žinome, kad pasekmės to nedarant nei malonios, nei išvengiamos. Šiandien, kai keliamas ne klausimas, ar jūsų asmens
duomenis sauganti svetainė bus nulaužta, o kada tai įvyks,
ši analogija tampa gana aktuali.
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taiky-

Jei anksčiau reikėjo pastangų norint tapti viešam, dabar reikia dėti aktyvias pastangas, kad
tokiu netaptum.
ti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Šis
naujasis reglamentas numato teisę būti pamirštam.
Kokių pokyčių tiek teisiniu, tiek verslo, tiek paties
žmogaus požiūriu atneš šis reikalavimas?
Iš esmės viskas mūsų rankose – reikalavimas bus
efektyvus ir verslą privers keistis būtent tiek, kiek vartotojai juo naudosis. Tokia teisė atsirado iš vartotojo aktyvumo, privačiam asmeniui ginant savo privatumą Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo byloje (red. Google Spain SL
ir Google Inc. ginčas su Agencia Española de Protección de Datos
ir M. Costeja González). Jei kiti vartotojai aktyviai reikalaus, kad verslas šalintų nebūtinus duomenis apie juos, ši
teisė bus dar vienas įrankis savo privačiam gyvenimui ginti.
Jei ne – ji virs dar vienu formaliu, praktikoje netaikomu
reikalavimu.
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Robotas teisininkas: naujas filmo
herojus ar neišvengiama realybė?
Rytis Valūnas
Teisininkas, Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo „Global Shapers“ Vilniaus klubo vadovas

Tarptautinės bendrovės „McKinsey Global Institute“ atliktos studijos („Artificial Intelligence: The Next Digital
Frontier“) vertinimu, pradėjus naudoti visas jau sukurtas bei šiuo metu laboratorijose testuojamas technologijas ir
programas, galėtų būti perimta apie 23 proc. kontorose teisininkų atliekamų darbų, teismų veikloje šis procentas
būtų panašus. Įvairiais skaičiavimais, per paskutinius penkerius metus investicijos į teisės srities technologijų
startuolius viršijo 800 mln. JAV dolerių, o vienos aktyviausių investuotojų – didžiosios teisės kontoros. Šiandien
jau galima drąsiai sakyti – technologijos ir dirbtinis intelektas į teisės pasaulį jau atvyko!

K

Kaip technologijos ėmė skverbtis į teisininkų veiklą?
Pirmiausia reikėtų apžvelgti, kaip dirba teisininkas, susidūręs su sprendimo reikalaujančia situacija ar klausimu, –
analizuoja faktines aplinkybes, tikrina, kaip atitinkamą situaciją reguliuoja teisės normos, vertina, kaip tokia situacija
nagrinėta praeityje (apibendrina teismų sprendimus, teisės
doktriną). Šitaip gimsta argumentacija ir galimi klausimo
sprendimo variantai. Iš tikro nemaža teisininko darbo dalis
– pasikartojančių sprendimų priėmimas ir panašių dokumentų rengimas, be to, tam, kad galėtų pradėti atlikti savo
darbą, teisininkas turi surinkti reikiamus pradinius duomenis iš klientų. Iš esmės didžiausios kompetencijos ir išminties reikalauja tik sudėtingi, tarpšakiniai teisiniai klausimai.
Toks supaprastintas teisinio darbo suskaidymas leidžia paprasčiau paaiškinti, kaip technologijos laipsniškai
skverbiasi ir veikia teisininko veiklą. Įvertinę visas šiandien
rinkoje esančias technologijas, dėl paprastumo jas pamėginome sugrupuoti į tris grupes: (i) atliekančias ar skirtas
pagalbiniams darbams atlikti, (ii) orientuotas į teisinius
procesus, (iii) skirtas teisiniams argumentams rengti ir
sprendimams priimti.

1 LYGMUO – PAGALBINIUS DARBUS
PERIMANČIOS TECHNOLOGIJOS

Pradėkime nuo objektyvaus poreikio surinkti informaciją iš klientų praktikuojančio teisininko darbe – ar tai būtų
advokato klientas, ar teismo paslaugų vartotojas, šioms
užduotims atlikti iš esmės nebūtinas teisinis išsilavinimas.
Tokias užduotis galime vadinti pagalbiniais darbais, pavyzdžiui, teismo veiklos atveju – skundų, ieškinių, kitų procesinių dokumentų priėmimas ir administravimas, byloje
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dalyvaujančių asmenų duomenų registravimas, komunikacija ir pan. Verslo pasaulyje panašiems darbams atlikti
jau gana seniai naudojamos technologijų platformos, o per
pastaruosius kelerius metus jos pasiekė ir teisininkų veiklos
sritį bei nuolat tobulėja.
Lietuvoje įdiegtas elektroninis teismų portalas
„E.teismas.lt“ gali vykdyti daugelį bylos šalims ir jų atstovams bylos nagrinėjimo procese reikalingų valdymo funkcijų – elektroniniu būdu priima ir padeda administruoti
procesinius dokumentus, fiksuoja tam tikrus procesinius
veiksmus, išsiunčia automatinius priminimus. Šios technologijos tiesiogiai nekonkuruoja su teisininkais, tačiau jos
mažina teisininkų pagalbininkų – kontorų administratorių,
teismo raštinės darbuotojų – darbo krūvį (ir gali konkuruoti su jais), taip pat laiko ir administravimo sąnaudas.

2 LYGMUO – IŠSAMI PAIEŠKA IR
AUTOMATIZUOJAMI TEISINIAI DOKUMENTAI

Teisės aktų ir sprendimų paieška bei pasikartojančių ar
didžia dalimi panašių dokumentų (sutarčių, teismo nutarčių dėl skolos priteisimo ir kt.) rengimas perša mintį, jog šie
procesai gali būti automatizuoti ir ši darbų sritis yra patraukliausias šiuo metu kuriamų technologijų taikinys. Tokios
programos paprastai specializuojasi tam tikrose teisės srityse arba yra skirtos konkrečiai užduočiai, pavyzdžiui, sutarčių peržiūrai, atlikti. Be to, jos turi ir mokymosi įskiepį, tad
svarbu jas tiesiog išmokyti tiksliau dirbti. Keletas praktinių
pavyzdžių.
Banko „JP Morgan“ užsakymu sukurta programa
COIN (angl. Contract Intelligence) tikrina per metus sudaromas paskolos sutartis – iš viso apie 12 tūkst. sutarčių,
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kurioms parengti teisininkų ir skolinimo vadybininkų komandai per metus prireikdavo 360 tūkst. valandų. Ne už
kalnų ta diena, kai bus plačiai pradėtos naudoti vadinamosios išmaniosios sutartys, grindžiamos blokų grandinės
(angl. block chain) technologija su aktyviomis sąlygomis, o
jų vykdymą prižiūrės algoritmas, pavyzdžiui, programa,
pastebėjusi, jog nustatytu laiku sutarties šalis neatlieka mokėjimo, gebės automatiškai pradėti išieškojimą.
Kita kategorija – programos, leidžiančios automatizuoti teisinių dokumentų rengimo procesą. Pavyzdžiui,
programa „Nemokėkite už jūsų parkavimo baudos kvitą“
(angl. Do Not Pay for Your Ticket), sukurta devyniolikmečio
brito, yra išmaniojo telefono aplikacija, kuri įrašius reikiamus duomenis leidžia nemokamai sugeneruoti skundą dėl
baudos kvito ir pateikti jį teismui. Per mažiau nei dvejus
programos veikimo metus šia galimybe JAV sėkmingai pasinaudojo daugiau kaip 250 tūkst. žmonių, panaikinta netinkamai skirtų baudų už daugiau nei tris milijonus dolerių!
Tokios programos administracinių teisės pažeidimų bylose
ateityje galėtų būti naudojamos kai kurių rūšių skundams
parengti, ieškiniams ir prašymams skolų išieškojimo, tam
tikrų leidimų gavimo bylose bei pačių teismo sprendimų
automatiniam parengimui.
Šios aptartos technologijos iš esmės konkuruoja su jaunesniaisiais teisininkais ir padėjėjais. Ne veltui Oksfordo
universiteto studijoje „The Future of Employment: How
Suspectible Are Jobs to Computerisation“ prognozuojama, jog daugiau nei 94 proc. teisininkų, užsiimančių tiriamuoju ir duomenų rinkimo darbu, per ateinančius dvidešimt metų gali tapti nereikalingi. Tai prilygtų 114 tūkst.
darbo vietų Jungtinėje Karalystėje!
Egzistuoja ir daug sudėtingesnės dirbtinio intelekto
algoritmų programos, pajėgios dirbti su dideliais istorinių
duomenų kiekiais, analizuoti aplinkybių sąryšius ir mokytis
pagal teisininkų žmonių padarytus papildymus.

Technologijos iš esmės konkuruoja su
jaunesniaisiais teisininkais ir padėjėjais. Daugiau
nei 94 proc. teisininkų, užsiimančių tiriamuoju
ir duomenų rinkimo darbu, per ateinančius
dvidešimt metų gali tapti nereikalingi.
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3 LYGMUO – VISKĄ SUPRANTANTIS IR
GEBANTIS MOKYTIS DIRBTINIS INTELEKTAS

2016 m. pasaulį išvydo „Ross“ algoritmas. Šis pirmasis
robotas, pasamdytas teisininkų kontoros, šiandien jau gali
išanalizuoti visą teisės aktų ir teismų sprendimų praktiką
JAV bankroto ir nemokumo teisės srityje. „Ross“ paslaugomis šiandien naudojasi daugiau nei 20 žinomų pasaulinių
kontorų ir bendrovių. „Ross“ puikiai supranta šnekamąją
kalbą, pavyzdžiui, jo galima paklausti ir gauti atsakymą į
tokį klausimą: „Jeigu darbuotojas nepasiekė pardavimo
tikslų ir neįvykdė metinių planų, ar jis gali būti atleistas
be išankstinio įspėjimo?“ Pats algoritmas pasitelkia IBM
superkompiuterio „Watson“ galią, kuris pasiekiamas kaip
interneto debesija (iCloud), t. y. per įdiegtą „Ross“ aplikaciją
prieinamas iš bet kokio įrenginio.
Išbandžius dabartinės „Ross“ pajėgumus su 16 patyrusių
teisininkų komanda, gauti rezultatai atskleidė, kad „Ross“
programa gebėjo paieškas atlikti vidutiniškai 30,3 proc.
greičiau, naudodama boolean kalbą (kai įvedami tikslūs raktiniai paieškos žodžiai), ir 22,3 proc. greičiau, kai naudojama paprasta šnekamoji kalba, taip pat boolean atveju rado
42,9 proc., šnekamosios kalbos – 30,3 proc. daugiau aktualių šaltinių. Atminkite – „Ross“ varžovas buvo 16-os
teisininkų komanda!
Vienas patyręs amerikiečių advokatas, dirbantis Majamyje, neslėpdamas skeptiško požiūrio nusprendė išbandyti
„Ross“ programą ir rengdamasis vienai bylai sugalvojo jai
pavesti rasti ir atlikti aktualių precedentų analizę bei palyginti su jo paties paieškos rezultatais. Kol rado aktualų precedentą, naršydamas teismų sprendimuose advokatas užtruko apie dešimt valandų, o „Ross“ tą patį rado per kelias
sekundes! „Ross“ taip pat gali parengti aktualaus teismo
sprendimo santrauką ir kelių puslapių atmintinę apie paieškos rezultatus. Atmintinės kokybė nesiskiria nuo jaunesniojo teisininko, tačiau patyrusio teisininko indėlis gautas
teisines įžvalgas gali sustiprinti.
Pati IBM bendrovė intensyviai tobulina programas
šioje srityje. Neseniai vienoje tarptautinėje teisininkų
konferencijoje teko išvysti superkompiuteriui „Watson“
pritaikytos dar ne viešos programos darbiniu pavadinimu „Argumentator“ demonstracinę versiją. Programai
raštu pateikus situacijos aprašymą (pvz., bylos fabulą) ji
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akimirksniu gali išanalizuoti visus JAV teismų sprendimus,
atrinkti statistiškai sėkmingiausius argumentus, taip pat
prognozuojamas tikėtinas kitos šalies taktikas bei šaltinius,
kuriuose buvo publikuoti aktualių teismų sprendimai, pvz.,
nuoroda į 1961 m. „New York Times“ pirmame puslapyje
išspausdintą straipsnį apie bylą. Teisininkui belieka įvertinti gautą medžiagą ir pasirengti bylai. Algoritmas kol kas
negali parengti išsamaus ieškinio, atsiliepimo, tačiau gali
sugeneruoti kelių lapų apibendrinimą dėl naudotinų argumentų ir bylos baigties tikimybės.
„Lex Machina“ ir „Ravel Law“ algoritmai siūlo bylinėjimosi strategiją pagal tai, kokie teisėjai nagrinėja bylą
patentų bylose. Šios programos analizuoja duomenis apie
teisėjų profilius ir jų priimtus sprendimus (JAV tai nėra
nauja tradicija – teisės kontoros rengia knygas, kuriose
aprašo teisėjų asmenybes, sprendimų statistiką ir požiūrius
nagrinėjant bylas). Beje, jau šiandien rinkoje yra programų,
kurios reitinguoja advokatus pagal jų sėkmės statistiką bylose, patirtį, kainas, atsiliepimus apie darbą – informaciją,
aktualią klientams.
Kaip matyti, šio lygmens technologijos tiesiogiai varžosi su teisininkais sudėtingos analizės ir argumentų rengimo
srityje.

ALGORITMŲ SKVERBIMASIS Į TEISMŲ DARBĄ

Ilinojaus technologijų instituto Čikagoje mokslininkų sukurtam algoritmui buvo patikėta prognozuoti JAV
Aukščiausiojo Teismo sprendimų baigtis 1816–2015 m.
išspręstose bylose, naudojant šių bylų fabulas. Algoritmas,
iš esmės besimokanti programa – statistinis modelis,
prognozuodamas kiekvienų metų bylų baigtis rėmėsi ankstesnių metų sprendimų analize, ieškojo sąryšių tarp išnagrinėtų bylų ir sprendimų išvadų, įskaitant, ar sprendimas
buvo žemesnės instancijos teismų sprendimų pakeitimas,
teisėjų (kurių yra devyni) balsavimo ypatybes, to laikmečio
bylų kontekstus. Algoritmas nuspėjo bylų baigtį 70,2 proc.
tikslumu 28 tūkst. realiai išnagrinėtų bylų ir 71,9 proc. teisėjų balsų pasiskirstymą 240 tūkst. balsavimo atvejų! Jeigu
rezultatas neatrodo tobulas, verta atkreipti dėmesį į tai, jog
didžiausi ekspertai bylų baigtį gali atspėti 66 proc. tikslumu. Žinoma, žmogus nepajėgus to daryti tūkstančiuose
bylų vienu metu.
Europoje panašus eksperimentas buvo atliktas su
Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) nagrinėtomis
bylomis – Šefieldo, Pensilvanijos ir Londono koledžo universitetų komandos sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas
nuspėjo bylų baigtį 79 proc. tikslumu pasirinktose 584
bylose.
Tam, kad programą būtų galima toliau tobulinti, mokslininkai norėtų ją išbandyti panaudodami aktualius pateiktus skundus ir ieškinius (tačiau įprastai bylos procesiniai
dokumentai yra nevieši). Bet kuriuo atveju jau dabar galima konstatuoti, kad programa galėtų leisti atlikti tam tikrą
automatinę atranką – patikrą gavusi skundus, nustatydama,
ar byloje yra netipinių aplinkybių, nukrypimų, bei kokia tikimybė, jog atvejis yra Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimas.
Išnagrinėjamų skundų skaičiaus požiūriu nepralenkiamas yra interneto prekybos platformos „Ebay“ algoritmas,
nagrinėjantis ginčus tarp pirkėjų ir pardavėjų. „Ebay“
platforma nedalyvaujant žmogui per metus išnagrinėja
60 mln. skundų – tai tris kartus daugiau, negu pareiškiama
ieškinių teismuose visose Jungtinėse Amerikos Valstijose!
Remiantis šiuo pavyzdžiu Didžiosios Britanijos teismų
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Didelė šių dienų teisininko darbo dalis bus
perimta programų, todėl norint išlikti reikės
ugdytis naujas profesines savybes ir supratimą
apie technologijas.

reformos pakete įtrauktas pasiūlymas įsteigti internete
veikiantį automatinį teismą vartotojų skundams nedidelių
sumų bylose spręsti.

KAS LAUKIA TOLIAU?

Teisinių paslaugų rinkoje plėtojamos tarpininkavimo
platformos, kurios gali sujungti klientus su geriausiu teisės patarėju, savotiškas „Uber“ analogas teisės paslaugų
srityje. Žymusis vizionierius, britų teisininkas Richardas
Susskindas teigia, kad po dvidešimties metų iš 20 didžiausių pasaulio teisinių paslaugų teikėjų bent pusė bus nieko
bendro neturintys su teise. Žinant, kad jo dar 1997 m. išsakyta prognozė, jog ateityje pagrindinė bendravimo tarp
klientų ir teisininkų forma bus elektroninis paštas, tuometinės Anglijos ir Velso advokatūros buvo pajuokų objektu,
tokias įžvalgas pašiepti šiandien būtų neapdairu.
Grėsmingoji šios pažangos pusė – didelė šių dienų
teisininko darbo dalis bus perimta programų, todėl norint
išlikti reikės ugdytis naujas profesines savybes ir supratimą
apie technologijas. R. Susskindo teigimu, ateityje teisininko profesija dėl technologinės pažangos išsiskaidys į tokias
profesijas: teisinių žinių inžinierius, teisinis technologas,
teisinių procesų analitikas, teisinių projektų vadovas, teisinių duomenų mokslininkas, tyrimų ir pažangos darbuotojas, elektroninių ginčų sprendimų platformų praktikas,
teisinio valdymo konsultantas, teisinių rizikų vadovas. Tik
dalis jų reikalauja teisės diplomo, svarbios tampa technologijų srities žinios bei naujos teisės šakos su technologijų aspektu – asmens duomenų apsauga, kibernetinis saugumas,
technologijų reguliavimas.
Šios technologinės pažangos privalumas yra tai, jog teisininkai galės skirti daugiau laiko tikslingesniems darbams.
Teismų atveju – bendravimui su bylos šalimis ir pačių teismo posėdžių vedimui, nes teisingumo vartotojai yra žmonės,
o ne mašinos (bent jau kol kas), tad galima numanyti, kad
žmonės savo likimų, ypač sudėtingesnių klausimų ir pasekmių atveju, nenorės atiduoti vien į algoritmų ir robotų
rankas. Kita vertus, šiuolaikinės bendrovės dirbtinį intelektą jau yra įdarbinusios valdybų veikloje, siekdamos padėti
žmonėms priimti verslo sprendimus. Tad galima prognozuoti, kad anksčiau ar vėliau algoritmai ir dirbtinis intelektas taps teisėjų pagalbininku, o galbūt progresuos ir toliau.
Technologijų diegimą teisininkų veikloje Lietuvoje
bent kurį laiką ribos negalėjimas jų pritaikyti praktiniam
darbui su duomenų bazėmis lietuvių kalba. Straipsnio autorius pabandė užsiregistruoti „Ross“ klientu, tačiau sulaukė mandagaus atsakymo, kad šios paslaugos Lietuvos kol
kas neapima. Bet kuriuo atveju technologijos ir dirbtinis
intelektas į teisės pasaulį jau atvyko ir jų niekas neišprašys –
tik mūsų pačių rankose pasirinkimas, kurioje – laimėtojų ar
pralaimėtojų – stovykloje būsime.
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KOMENTARAS
Stathis Mihos

„Pfizer“ bendrovės teisės direktorius Graikijai, Kiprui, Maltai, daug dėmesio skiriantis naujausių
technologijų diegimui įmonės teisininkų komandose

Technologijų naudojimas kasdieniame darbe šiandien jau yra savaime suprantamas dalykas:
duomenų bazės, išmanieji telefonai, turinio valdymo programos ir pan. Vis daugiau ir daugiau
teisės padalinių bendrovėse telkia inovacijų komandas (angl. Innovation Teams), kurios vertina naujas
technologijas ir naujus teisinių paslaugų teikimo būdus. Nors dirbtinis intelektas dar nėra plačiai
paplitęs, jis sparčiai skverbiasi į teisininkų veiklą. Pavyzdžiui, „Contract Review“ yra labai naudinga
programa, kurią galima išmokyti patikrinti sutartį pagal pageidaujamas sąlygas – programa aptinka
problemines vietas, jas ištaiso ir (ar) įspėja teisininką (šiuo atveju kalbama apie daug sudėtingesnį darbą negu žodžių paieška
tekste). Tai iš tiesų gali pakeisti teisininką, ypač mažos rizikos darbuose. Kai vykdomi didelės apimties darbai, technologijos
padeda taupyti laiką svarbių probleminių klausimų analizei ir pagreitina sutarčių peržiūros procesą, o tai vieni esminių efektyvaus įmonių darbo su klientais kriterijų. Todėl teisininkai turėtų ugdyti savo emocinį intelektą, suprasti ir naudoti dabartines
technologijas aukščiausiu įmanomu lygiu bei sutelkti dėmesį į tas darbo funkcijas, kurias sunku automatizuoti, nes, tiesą sakant,
visa, kas gali būti automatizuota, ateityje ir bus automatizuota.
Vis dėlto, mano nuomone, naudoti dirbtinį intelektą teisminiam procesui pagreitinti arba teisėjų teisinio argumentavimo
šablonams ir įžvalgoms pateikti yra viena, bet visiškai pavesti savo likimą, vaizdžiai tariant, mechaninėms roboto rankoms yra
visai kas kita. Žmonėms patinka bendrauti su žmonėmis ir ypač tais klausimais, kurie grįsti pasitikėjimu. Todėl abejočiau, ar
dauguma mūsų būtų pasirengę savo paslaptis, turtą, laisvę patikėti robotui teisininkui ar robotui teisėjui.

Lukas Inokaitis

„Investuok Lietuvoje“ teisinių paslaugų projektų vadovas
Pasaulyje šiandien populiarėja atviros duomenų bazės, kai žmonės gali pasinaudoti programinių įrangų pavyzdžiais su programavimo kodais ir jų pagrindu kurti savo aplikacijas. Todėl
Lietuvos verslas ir teisininkai jau šiandien gali pasinaudoti tarptautinių teisininkų sukaupta patirtimi bei išmoktomis klaidomis ir plėtoti jiems reikalingas technologijas greičiau bei gerokai pigiau.
Juo labiau kad jau turime vietos ir žaidėjų, kurie Lietuvoje kuria dirbtinio intelekto produktus ir
paslaugas teikia užsienio klientams. Žvelgdamas į finansinių technologijų ar žaidimų industrijos
sėkmę Lietuvoje, manau, jog ir mūsų teisininkai dirbtinio intelekto technologijas gali išnaudoti
savo kasdienėje veikloje ir gauti didelės naudos, kurdami „LegalTech“ ekosistemą. Atsižvelgiant į tai, jog mūsų teisinė rinka yra
gana konkurencinga, tikėtina, jog per ateinančius 5–10 metų teisinių paslaugų srityje bus diegiama vis daugiau technologijų.
Tie, kurie norės išlikti ir būti patrauklūs naujajai teisininkų kartai, turės daugiau naudoti technologinių sprendimų. Naujų teisinių paslaugų teikėjų, kurie ieško būdų, kaip patraukliau, efektyviau, pigiau teikti teisines paslaugas rinkai, atsiranda jau dabar,
todėl manau, kad tokio tipo startuoliai bus pirmieji, kurie Lietuvos teisinei rinkai pasiūlys ir dirbtinio intelekto sprendimus.
Teisininkai turėtų būti atviri ir mėginti suprasti šias technologijas bei bandyti taikyti savo kasdieniame darbe vertindami, kaip
jos gali padėti teikti teisines paslaugas efektyviau, tiksliau ir pigiau. Norint konkuruoti globaliai, dėmesį reikėtų atkreipti į du
dalykus: 1) numatyti organizacijoje duomenų strategiją ir 2) rengti technologijoms taikyti reikalingą talentą. Organizacijoje
esančių didelių duomenų panaudojimas ir gebėjimas jais remiantis atlikti analizes bei numatyti prognozes yra esminis dalykas,
diegiant dirbtinio intelekto technologijas teisiniame darbe.
Jau galima matyti pirmus robotų panaudojimo teisėjų darbe žingsnius, kai naudojantis technologijomis bandoma prognozuoti teisėjų sprendimus. Pavyzdžiui, JAV bendrovė „LexPredict“ savo algoritmais ne tik nustatė, jog Neilas Gorsuchas taps
JAV Aukščiausiojo Teismo teisėju po 12 dienų nuo Donaldo Trumpo išrinkimo, bet ir vienintelė iškėlė jo kandidatūrą taip
anksti, kai kiti apie jį, kaip apie kandidatą, kalbėti pradėjo tik po kelių mėnesių. Ši algoritmais ir didžiaisiais duomenimis grįsta
platforma 2015–2016 m. JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimus spėjo 84 proc. tikslumu. Tai tik parodo, kaip didžiuliai kiekiai
duomenų gali padėti vertinant istorinius įvykius, kurių žmogus fiziškai nesugebėtų įvertinti ar juo labiau pateikti gana tikslias
ateities įvykių prognozes. Galbūt teisininkai, į naudojamus algoritmus ateityje dar įtraukdami ir savo duomenis bei svarbias
faktines aplinkybes, galės klientams padėti apsispręsti, ar verta pradėti bylinėtis ir kokio sprendimo būtų galima tikėtis.

Vaida Greičiūtė

Viena iš informacinių technologijų įmonės „Corner Case Technologies“, kuriančios skaitmeninius
produktus Lietuvos ir užsienio rinkoms, įkūrėjų ir vadovė
Technologijoms taip sparčiai tobulėjant visos industrijos yra priverstos automatizuoti procesus
ir pritaikyti naujoves, ne išimtis ir teisė. Ne paslaptis, jog teisėje darbui su dokumentacija skiriama
labai daug laiko: analizuojama, interpretuojama ir tikrinama, ar dokumentai buvo sudaryti laikantis
norminių aktų. Jau dabar dokumentų valdymo sistemos palengvina žmogaus kasdienį darbą, tačiau
dirbtinis intelektas suteiktų galimybę dar labiau pagreitinti procesus. Visa tai pagerintų kokybę,
sumažintų kaštus ir teisininko paslaugos kainą. Teismų atveju atsirastų daugiau laiko ir būtų galima
išspręsti daugiau bylų per tą patį laikotarpį. Taigi tokių technologijų poreikis globalioje rinkoje yra didelis, o investicijos į bendroves, kuriančias tokius produktus, siekia šimtus milijonų dolerių.

11

NUOMONIŲ RINGAS

TEISMAI.LT

Europos Žmogaus Teisių Teismo
teisėjai – apie įsisenėjusias problemas
ir naujus iššūkius Lietuvai
Guoda Paužaitė
Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinių santykių skyriaus vyr. specialistė

K

Spalio pradžioje Lietuvoje viešėję Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjai sutiko duoti išskirtinį
interviu žurnalui TEISMAI.LT. Su EŽTT viceprezidente prof. Angelika Nußberger (išrinkta nuo Vokietijos)
ir teisėjais Carlo‘u Ranzoni‘iu (išrinktas nuo Lichtenšteino) bei prof. Egidijumi Kūriu (išrinktas nuo Lietuvos)
kalbėjomės apie Teismo kasdienybę, įdomiausias bylas bei Lietuvai aktualiausias problemas.

Kokios bylos kelia Lietuvai daugiausia problemų?
E. Kūris. Kalbėsiu tik apie bylas prieš Lietuvą. Jų yra
labai įvairių. Kai kurios gali būti vertinamos kaip unikalios, bet yra ir – jei galiu taip pavadinti – rutininių bylų.
Pavyzdžiui, daug metų itin gausios buvo bylos dėl restitucijos ir kitų ginčų dėl nuosavybės pagal Europos žmogaus
teisių konvencijos (EŽTK) Pirmojo protokolo 1 straipsnį,
taip pat dėl tam tikrų baudžiamojo proceso aspektų pagal Konvencijos 5 ir 6 straipsnius. Tikiuosi, kad kai kurios
iš šių problemų, kaip antai restitucijos, jau yra daugiau ar
mažiau priskirtinos praeičiai, bent jau keliamos gerokai rečiau. Bet iškyla naujų, pavyzdžiui, sietinų su neseniai mus
ištikusia ekonomine krize. Paminėtinos ir bylos dėl kalinimo sąlygų. Taip pat pagreitį įgauna įkalinimo iki gyvos
galvos problematika, nes ši bausmė negali būti sušvelninama, nors tokių bylų būtų nesunku išvengti padarius reikalingas įstatymų pataisas. Be to, peticijose prieš Lietuvą
keliami visiškai nauji, niekada anksčiau nekelti klausimai.
Apsiribodamas tik dviem pavyzdžiais, paminėsiu, kad neseniai EŽTT Lietuvos Vyriausybei perdavė pirmąją peticiją
dėl galimai neapykantą homoseksualiems asmenims kurstančios kalbos, taip pat pirmąją peticiją dėl galbūt buvusio
atsisakymo įsileisti pabėgėlius. Tokio turinio peticijos sudaro gana reikšmingą dalį skundų prieš kai kurias kitas valstybes, tačiau iki šiol jos nebuvo tiesiogiai skirtos Lietuvai.
Bet kas žino, ar šios dvi peticijos nėra pirmosios kregždės,
pranašaujančios naujas aktualijas?
Ar Lietuvos atžvilgiu pastebima kokių nors sisteminių problemų?
E. Kūris. Kaip lietuvis, žinantis šalies padėtį, manau,
kad taip, keletą turime. Kaip EŽTT teisėjas, turiu pasakyti,
kad nė vienoje iš EŽTT išnagrinėtų bylų nebuvo pareikšta,
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jog Lietuvoje esama sisteminės problemos. Kol kas nė
vienoje byloje prieš Lietuvą nebuvo priimtas vadinamasis
bandomasis sprendimas, taigi formaliai sisteminių problemų nėra. Kita vertus, žvelgiant iš faktų perspektyvos žinoma, kad kai kurios problemos dunkso nesulaukdamos
reikiamo dėmesio. Imkime kalinimo sąlygas. Valstybė turi
kaip nors spręsti šią problemą, ir kuo greičiau, tuo geriau.
Taip, tai kainuoja pinigus. Bet drįstu manyti, kad, suskaičiavus visas kompensacijas, jau sumokėtas (ir pagal EŽTT
sprendimus, ir – dar daugiau – pagal Lietuvos administracinių teismų sprendimus) patyrusiems žalą dėl EŽTK
3 straipsnio reikalavimų neatitinkančių kalinimo sąlygų, jų
užtektų pastatyti naujam kalėjimui. Negana to, kai kuriuose teismuose (ypač Vilniaus apygardos administraciniame
teisme bei Vyriausiajame administraciniame teisme) bylos
dėl kalinimo sąlygų kartais sudaro daugiau nei pusę viso
darbo krūvio. Tai taip pat turėtų būti įskaičiuojama.
Paminėjote problemą, susijusią su įkalinimu iki
gyvos galvos. Dėl ko turėtume susirūpinti?
E. Kūris. Šiandien problema yra ta, kad bausmės
iki gyvos galvos negali būti sušvelnintos nei de facto, nei
de jure. Pagal Konvencijos standartus, visada turi būti galimybė tokias bausmes periodiškai peržiūrėti teismams;
pirmoji peržiūra turi būti leidžiama praėjus ne mažiau nei
25 metams nuo įkalinimo pradžios. Tai anaiptol nereiškia,
kad po tokios peržiūros įkalintieji iki gyvos galvos turi
būti paleidžiami į laisvę, jei nėra išnykę bausmės penologiniai pagrindai. Tačiau bausmės peržiūros, kaip ir lygtinio paleidimo į laisvę, galimybė turi būti (žinoma, tik jei
nuteistasis nėra pavojingas visuomenei, o bausmės tikslai
jau pasiekti). Galima tik spėlioti, kodėl Lietuvos valdžia
nekreipė dėmesio į EŽTT jurisprudenciją šiuo klausimu,
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nuo 2013-ųjų formuotą bylose prieš Jungtinę Karalystę,
Bulgariją, Vengriją ir kai kurias kitas valstybes, nepadarė
atitinkamų įstatymų pataisų ir laukė, kol bus išnagrinėta
beveik identiška byla prieš Lietuvą. Šiemet toks sprendimas buvo priimtas byloje Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą. Juo
pripažinta, kad Konvencijos 3 straipsnis pažeistas 6 asmenų atžvilgiu. Be to, visai neseniai EŽTT Vyriausybei perdavė 18 naujų peticijų dėl to paties dalyko. Žvelgiant iš valstybės perspektyvos, tam tikros Baudžiamojo, Baudžiamojo
proceso ir Bausmių vykdymo kodeksų pataisos šiandien
atrodo dar reikalingesnės. Jas nebūtų sudėtinga parengti,
jei būtų vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžių valia. O jei tokios valios nebus... Ką gi, EŽTT jurisprudencija
šiuo klausimu gana nuspėjama.
Kaip Lietuva atrodo kitų valstybių kontekste? Ar
kitos valstybės susiduria su panašiomis problemomis?
A. Nußberger. Lietuvos padėtis labai panaši į kitų
Baltijos valstybių, taip pat ir kitų panašaus dydžio šalių.
Matome, kad žmonės labai aktyviai kreipiasi į teismus.
Turbūt tai geras ženklas, rodantis, kad EŽTK žmonėms
gerai žinoma. Kita vertus, tai, matyt, liudija, kad kažko
neįmanoma pasiekti nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui,
nėra galimybės pateikti individualų konstitucinį skundą.
Jei ji būtų, daugiau skundų pereitų nacionalinį filtrą ir nepasiektų Strasbūro. Šiuo atžvilgiu geras pavyzdys Lietuvai
yra Slovėnija: toje valstybėje užtikrinama galimybė pateikti
individualų konstitucinį skundą.
Bylose prieš Lietuvą vyrauja problemos dėl teisės
taikymo ar dėl teisinio reguliavimo trūkumų?
E. Kūris. Ir vienos, ir kitos. Antai įkalinimo iki gyvos
galvos problemą pirmiausia lemia teisinio reguliavimo
ydingumas. Teisė į teisingą teismą paprastai pažeidžiama
netinkamai taikant įstatymus. O štai bylose dėl kalinimo
sąlygų matomos ir įstatymų taikymo, ir reguliavimo problemos; reguliavimo – tuo atžvilgiu, kad išteklių skyrimas per
valstybės biudžetą yra reguliavimo dalis ir priklauso nuo
politinės valios.
Kokios pastarųjų metų bylos, Jūsų nuomone, yra
įdomiausios?
C. Ranzoni‘is. Galiu paminėti kelias problemas.
Nustembu matydamas trūkumus baudžiamajame procese.
Man buvo naujiena, kad EŽTT sulaukia tiek bylų dėl netinkamo elgesio su įtariamaisiais ir kaltinamaisiais. Mane
šokiravo ir sąlygos įkalinimo įstaigose; baisu matyti, kas
vyksta kai kuriose valstybėse ir kaip niekas šiuo klausimu
nesikeičia. Kitas pavyzdys: žodžio laisvės suvaržymai kai
kuriose šalyse, kur protestuojantys žmonės nedelsiant įkalinami ir turi kalėjime praleisti keletą dienų be jokio sprendimo ar net paaiškinimo. Ir tai vyksta Europoje, kartais net
Europos Sąjungos valstybėse narėse.
A. Nußberger. Manau, kad svarbios ir bylos, kuriose
sprendžiamos, pavadinkime, moderniųjų laikų problemos.
Pavyzdžiui, byloje Bărbulescu prieš Rumuniją EŽTT sprendė interneto prieigos darbo metu problemą: tai bendras
klausimas visoje Europoje. Kitas pavyzdys – pakaitinė
motinystė. Tai problemos, susijusios su mokslo pažanga. Visuomenei vystantis tokiomis naujomis kryptimis iš
EŽTT prašoma atsakymų. Teismui tai tikri iššūkiai.
E. Kūris. Technologijos naujos, tačiau Konvencijos
tekstas išlieka nepakitęs ir aiškintinas taip, kad prisitaikytų
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Iš kairės: Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai prof. Egidijus
Kūris, viceprezidentė prof. Angelika Nußberger, Carlo‘as Ranzoni‘is

prie gyvenimo pokyčių. Tai amžina problema, panaši į tą,
su kuria susiduria turbūt visi pasaulio konstituciniai teismai, aiškindami savo šalių konstitucijas. Kad priimtų naujus iššūkius, valstybės turi atsikratyti bent kai kurių įsisenėjusių problemų; tuomet daugiau materialiųjų išteklių ir
laiko galės būti skiriama tam, kas iš tiesų yra nauja. Deja, ne
visoms valstybėms sekasi tai padaryti, tarp jų – ir Lietuvai.
Kodėl EŽTT kartais vadinamas ketvirtosios instancijos teismu?
A. Nußberger. Nacionalinėse teisinėse sistemose paprastai yra pirmosios, antrosios ir kartais trečiosios instancijos teismai: ta pati byla gali būti nagrinėjama skirtingų
teisėjų skirtingais lygmenimis; to reikia, kad būtų ištaisomos klaidos. EŽTT užduotis kitokia. Šis teismas nedaro
to, kuo paprastai užsiima trečiosios instancijos teismai.
Jis dėmesį sutelkia išskirtinai į galimai padarytus žmogaus teisių pažeidimus. EŽTT nenagrinėja įrodymų, neteisia žmonių. Jis, pavyzdžiui, tikrina, ar bylą nagrinėjant
nacionaliniu lygmeniu buvo užtikrintas teisingas teismas ir
su tuo susijusios žmogaus teisės. Būtų neteisinga manyti, kad pralaimėjus bylą nacionaliniu lygmeniu visada dar
galima kreiptis į EŽTT. Strasbūro teismas nepadeda jums
laimėti jūsų bylos, jo teisėjai yra tik žmogaus teisių sargai,
o tai visai kas kita.
C. Ranzoni‘is. EŽTT nenagrinėja bylų taip, kaip tai
daro nacionaliniai teismai. Sakyčiau, kad Strasbūro teismas
vertina, kaip savo vertinimą atliko nacionaliniai teismai,
ir tikrina, ar jį atliekant nebuvo trūkumų. Dažnai pastebiu, kad žmonės kreipiasi į Strasbūrą prieš išnaudodami
nacionalines teisinės gynybos priemones: jie gauna pirmosios instancijos teismo sprendimą ir iškart jį skundžia
EŽTT. Pirmiausia reikia kreiptis į nacionalinius teismus iki
pat paskutinės instancijos, tik tada – į Strasbūrą.
E. Kūris. Teisingumo ieškojimas pagal Konvenciją
nereiškia nacionaliniuose teismuose išnagrinėtos bylos
peržiūrėjimo. Tiesa, kartais pažeidimo nustatymas paskatina atitinkamos valstybės teismus peržiūrėti jau priimtus
sprendimus, bet EŽTT (kuris kai kuriose bylose net pats
rekomenduoja tokį peržiūrėjimą) visuomet susilaiko nuo
patarimų nacionaliniams teismams, kaip atitinkama byla
turėtų būti išspręsta nacionaliniu lygmeniu. Subsidiarumas
įpareigoja. Taigi EŽTT jokiu atžvilgiu nėra ketvirtosios
instancijos teismas. Kai kas Strasbūrą mato kaip ketvirtosios instancijos teismą, bet ši metafora neturi jokio teisinio
pagrindo ir tą EŽTT jau yra daugybę kartų pabrėžęs.
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KOMENTARAS
Jolanta Malijauskienė

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė

Nuteistųjų skundų teisme dėl netinkamų kalinimo sąlygų skaičiaus kreivė nuosekliai kyla aukštyn. Šios bylos sudaro didžiąją dalį nagrinėjamų bylų. Pernai gautų nuteistųjų skundų, palyginti
su 2012 m., išaugo septyniskart (2012 m. teisme buvo gauti 196 skundai, 2016 m. – 1 385). Per
pirmąjį 2017 m. pusmetį teismą jau pasiekė 622 nauji nuteistų asmenų skundai – beveik trečdalis
2017 m. teisme gautų bylų. Apie 33 proc. visų išnagrinėjamų bylų – nuteistųjų.
Dažniausiai skundžiamasi gyvenimo sąlygomis Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, bet
gauname nemažai skundų ir iš kitų laisvės atėmimo vietų. Beveik visi nuteistieji kaip pagrindinį
pažeidimą nurodo per mažas kameras, kuriose vienam nuteistajam tenka mažiau nei 3,6 kvadratinio metro gyvenamojo ploto.
Be šio pagrindinio skunduose nurodomo pažeidimo, skundžiamasi ir netinkamu sanitarinio mazgo įrengimu, higienos ir sanitarijos reikalavimų pažeidimais, dienos šviesos ir dirbtinio apšvietimo kamerose trūkumu, per trumpais pasivaikščiojimais,
neremontuotomis patalpomis, maisto kokybe, užimtumo trūkumu, netinkamomis konvojavimo sąlygomis ir kt. Už skunduose
nurodytus pažeidimus nuteistieji prašo priteisti įvairaus dydžio neturtinę žalą iš valstybės, kiekvienas ją įvertindamas skirtinga
suma, bet visi nurodydami tą patį: pažeidimai pažemino jų žmogiškąjį orumą, jie patyrė neigiamų išgyvenimų, dėl kurių pablogėjo sveikata, juos psichologiškai traumavo. Vieni už tuos pačius pažeidimus reikalauja milijonų, kiti – ir 1 euro, prašydami
daugiau moralinės nei piniginės satisfakcijos – tiesiog konstatuoti, kad jis, kaip žmogus, patyrė moralinę žalą. Didelę skundų
dalį atmetame kaip nepagrįstus, o beveik 50 proc. skundų tenkiname arba iš dalies, arba visiškai ir priteisiame žalos atlyginimą.
Paprastai priteisiame nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. 2016 m. Vilniaus apygardos administracinis teismas iš valstybės
biudžeto žalai nuteistiesiems atlyginti priteisė 894 180 eurų – net 28 kartus daugiau nei 2012-aisiais (31 580 eurų).
Manau, turėtų intensyviau dirbti institucijos, kurių kompetencijai priklauso tinkamų kalinimo sąlygų užtikrinimas, nes
priešingu atveju Lietuvos laukia bylos EŽTT, kurį šiuo metu jau yra pasiekusios net 8 bylos pagal kalinčių asmenų peticijas dėl
mūsų teismo priimtų sprendimų. Jei užuot metų metais svarsčiusi kalėjimo perkėlimo iš Lukiškių aikštės projektus vykdomoji
valdžia pagaliau būtų ėmusis konkrečių darbų, gal šiandien teismams nebereikėtų nuteistiesiems priteisti šimtatūkstantinių
sumų.

Dr. Karolina Bubnytė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė EŽTT
Aštuonių asmenų, nuteistų laisvės atėmimo bausmėmis iki gyvos galvos, sujungtose bylose
Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą EŽTT šiemet Lietuvą pripažino pažeidusia kankinimą uždraudžiantį
EŽTK 3 straipsnį dėl to, kad Lietuvos teisėje nuteistiesiems iki gyvos galvos nėra užtikrinama
veiksminga galimybė kreiptis dėl bausmės sušvelninimo.
Atkreipčiau dėmesį, kad minėtoje 8 nuteistųjų byloje piniginės kompensacijos nebuvo priteistos: EŽTT nurodė, kad Konvencijos pažeidimo nustatymas yra pakankama kompensacija. Tai
įprasta Teismo pozicija dėl teisingo atlyginimo tokio pobūdžio bylose, nes ir bylose prieš kitas
valstybes kompensacijų Teismas nėra priteisęs.
Šiuo atveju Lietuvai gresia ne finansinė našta, bet sudėtingas minėto sprendimo byloje vykdymas. Akivaizdu, kad tam reikės
keisti įstatymus. Egzistuoja ir pakartotinių Konvencijos pažeidimų grėsmė, kol įstatymai bus nepakeisti arba jei jie bus keičiami
per ilgai. Šiuo metu Lietuvoje laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos atlieka 120 nuteistųjų, ir, kol mūsų įstatymai nepakeisti,
iš esmės kiekvienas jų gali kreiptis į Strasbūro teismą dėl to, kad, nesant bausmės sušvelninimo veiksmingos galimybės, Lietuva
pažeidžia Konvencijos garantuojamą kankinimo uždraudimą. EŽTT sprendimo minėtoje Matiošaičio ir kitų nuteistųjų byloje
operatyvus neįvykdymas pirmiausia kenkia Lietuvos, kaip valstybės, kurioje neužtikrinamos absoliučios Konvencijos garantuojamos teisės, tarptautinei reputacijai.
Dėl būsimų teisinio reguliavimo pokyčių pirmiausia reikėtų pasakyti, kad šis EŽTT sprendimas jokiu būdu nereiškia, jog
valstybė turi sudaryti sąlygas išeiti į laisvę nuteistiesiems, kurie vis dar kelia pavojų visuomenei. Valstybei šiuo atveju kyla tik
pozityvi pareiga nustatyti mechanizmą, kuris užtikrintų, kad laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos nuteistas asmuo žinotų,
kokias įstatymų leidėjo nustatytas sąlygas jis turėtų atitikti, kad vieną dieną jo bausmė galimai būtų sušvelninta. Koks galėtų būti
tas švelninimo mechanizmas, yra valstybės diskrecija – tiek formos (vykdomosios ar teisminės valdžios), tiek ir turinio požiūriu –
po kiek metų būtų galimybė peržiūrėti bausmę, ar tai būtų lygtinio paleidimo mechanizmas, ar tiesiog automatinis teisminis
bausmės peržiūrėjimas. Tačiau bet kokia pasirinkta procedūra turi užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami nuteistojo reabilitacijos proceso pagrindu ir nuteistajam turi būti aišku, ką jam reikia daryti ir kaip keistis, kad vieną dieną galėtų viltis išeiti į laisvę.
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Ką teismams žada
svarbiausios naujųjų
technologijų
tendencijos viešajame
sektoriuje?
Rūta Mrazauskaitė

Ilgą laiką buvo įprasta robotus įsivaizduoti kaip ratukais riedančius fizinių darbų pagalbininkus, lazerio
spindulį nukreipiančias metalines „rankas“ ar R2-D2 iš
„Žvaigždžių karų“. Dideli duomenys mūsų vaizduotėje
buvo neatsiejami nuo skaičių pilnų knygų, o apsauga – nuo
seifo. Naujosios technologijos tą negrįžtamai pakeitė, o šie
pokyčiai neaplenkė ir viso viešojo sektoriaus.
Lengviausia automatizuoti fizines veiklas griežtai sustruktūrintose ir nuspėjamose aplinkose, taip pat – duomenų rinkimo ir apdorojimo procesą. Pavyzdžiui, JAV tokios
veiklos sudaro apie 51 proc. ekonomikos. Daugiausia tokių
veiklų yra gamyboje, apgyvendinimo, viešojo maitinimo
ir mažmeninės prekybos sektoriuose, tačiau technologijų
siūlomos galimybės plinta ir į viešąjį sektorių. Štai neseniai Nacionalinėje mokėjimų agentūroje Lietuvoje pradėjo
dirbti naujas darbuotojas – Robis NeMigA. Tai – roboto,
„gyvenančio“ serveryje programinės įrangos pavidalu ir
galinčio administruoti 12 000 kasmetinių rėmimo prašymų, pavadinimo trumpinys. Šis robotas per parą gali atlikti
6 darbuotojų dienos darbą, šitaip leisdamas kolegoms užsiimti tais darbais, kur vis dar būtinos žmogaus smegenys.
Tokiems robotams galima patikėti bet kokias užduotis, kurias reikia atlikti pagal iš anksto nustatytas taisykles ir standartizuotus aprašus. Panaši programinė įranga galėtų padėti taupyti ir teismų darbuotojų laiką. Pavyzdžiui, robotai
galėtų vykdyti darbuotojų administravimą, automatizuoti
dalies dokumentų rengimą ir atlikti kitas standartizuotas
užduotis. Be to, jau kalbama ir apie paties teisinio darbo
„robotizavimą“.
Dar prieš kelerius metus IBM skelbė, kad per dieną
mes visi kartu sukuriame 2,5 kvantilijono baitų duomenų. Žinoma, teismai Lietuvoje prie šių skaičių prisideda
nesmarkiai, tačiau neabejotinai irgi turi duomenų, kurių
analizė galėtų duoti įdomių rezultatų. Šių duomenų analitika padėtų ne tik atlikti paprastesnes paieškas, bet ir gauti
naujų įžvalgų apie tai, kaip veikia visa teisingumo sistema.
Sujungus duomenis su kitų teisingumo sistemos institucijų
turimais duomenimis, tai galėtų prisidėti prie informuoto
ir kokybiško sprendimų priėmimo valstybėje. Tokios įžvalgos leistų nesudėtingai stebėti, kaip šalyje veikia juridinių
asmenų baudžiamumas ar kiti įrankiai, apibendrinti praktiką konkrečiais klausimais ir ilgainiui galbūt net prisidėtų
prie to, kad ir pačius nuosprendžius padėtų rašyti dirbtinis
intelektas.
Kita svarbi duomenų tendencija – atviri duomenys.
Pateikiant duomenis tokiu formatu, kurį gali nuskaityti kompiuteriai, jie tampa prieinami įvairiems vidiniams
duomenų analizės įrankiams, įgalina visuomenę pačią jais
naudotis, kurti produktus. Skaičiuojama, kad ekonominis viešojo sektoriaus informacijos potencialas ES siekia
milijardus eurų kasmet ir, priklausomai nuo atveriamų
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duomenų, gali prisidėti prie visos ekonomikos stimuliavimo bei naujų darbo vietų ar verslo modelių kūrimo. Be
to, taip prisidedama ir prie skaidrumo, nes žmonės gali tokius duomenis analizuoti ir dalintis įžvalgomis. Pavyzdžiui,
atviru formatu pateikus viešojo sektoriaus institucijų biudžetus, tai leistų nesudėtingai palyginti įvairių institucijų
išlaidas, sumuoti konkrečiai sričiai skiriamas lėšas ir pan.
Diskusijose apie inovacijas viešajame sektoriuje kalbama ir apie piliečių įtraukimą skirtingais kanalais (angl.
Multichannel citizen engagement). Viešasis sektorius, anot gausaus būrio inovacijų analitikų, turėtų geriau naudotis duomenimis apie savo klientų elgesį, kad aiškiau suprastų, kaip
geriausiai atitikti jų poreikius, leisti jiems su viešuoju sektoriumi bendrauti priimtiniausiais būdais, garantuoti sklandžias sąsajas tarp įvairių prieigų ir – galiausiai – užtikrinti
geresnę žmonių aptarnavimo kokybę. Dėl darbo specifikos teismuose mažiau aktualus požiūris, kai stengiamasi
kuo įvairesniais kanalais suteikti savo paslaugas, tačiau ne
mažiau svarbu užtikrinti, kad teismas būtų prieinamas gyventojams. Pavyzdžiui, suteikus galimybę žmonėms įvertinti teismų aptarnavimo kokybę paprastu technologiniu
sprendimu, būtų galima geriau suprasti, kaip padaryti, kad
teismai taptų draugiškesni žmonėms. Be abejo, kritikai suskubtų priminti, kad teismais dažniausiai nusivilia žmonės,
išgirdę nuosprendžius ne savo naudai, – ir tai neturi nieko
bendra su aptarnavimu. Tačiau gautą grįžtamąjį ryšį juk
galima analizuoti atitinkamai ir taip vertinti, kaip sekasi
dirbti visai su gyventojais bendraujančiai teismo darbuotojų daliai.
Visa tai, be abejo, tik su sąlyga, kad teismai nepamirštų investuoti į tai, kas saugo visą sistemą, – XXI amžiuje
tai kibernetinio saugumo sprendimai. Be to, būtina patobulinti dabartines teismų naudojamas technologijas taip,
kad jos veiktų sklandžiai. Paklausus teismų ir advokatūros
atstovų, kokie technologiniai sprendimai jiems būtų naudingiausi, jie pirmiausia įvardija dabartinės sistemos tobulinimą, baimindamiesi, kad naujienos sukurs rūpesčių.
Skaitmenizacija neturi tapti papildoma našta, tačiau negalvoti apie inovacijas viešasis sektorius negali sau leisti, nes
rizikuoja, jog dabartinės sistemos ateityje taps nesuderinamomis su naujomis technologijomis ir teks mokėti du
kartus už sistemų derinimo sprendimus. Be to, nereikėtų
ir besąlygiškai technologijomis pasikliauti. Geriausias to
pavyzdys – pernai „Microsoft“ sukurtas dirbtinio intelekto pokalbių robotas „Tay“, turėjęs pagal „Twitter“ žinutes
perprasti žmonių bendravimą ir pats rengti savo atsakymus į vartotojų užklausas. Greičiau nei per parą jis pradėjo
reikšti savo palankumą genocidui, rasistinėms idėjoms, tad
turėjo būti priverstinai išjungtas.
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Pranešėjų
apsauga:
kodėl sąžinės
balsas dažnai
neprabyla?
Paulius Murauskas
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus projektų koordinatorius

Jau šioje Seimo rudens sesijoje planuojama priimti Pranešėjų apsaugos įstatymą, kuris asmenims, pranešantiems apie galimus pažeidimus, suteiktų iki šiol nereglamentuotą teisinę apsaugą. Įstatymui keliamas tikslas – ne
tik sudaryti sąlygas anksčiau sužinoti ir operatyviau tirti galimus teisės pažeidimus, bet ir kurti pasitikėjimo kultūrą darbovietėje. Įstatymu siekiama prisidėti sukuriant aplinką, kurioje darbuotojai, nebijodami neigiamų pasekmių, praneštų apie pastebėtus galimus pažeidimus, o viešojo sektoriaus institucijų ir privačių įmonių vadovybė
skatintų savo kolegas atvirai bendrauti ir pranešti organizacijos viduje.
Apie pranešėjų apsaugos teisinį reglamentavimą ir svarbą bei apie šiuo metu pranešėjams kylančius iššūkius
kalbamės su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaite ir advokatu, Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyriausiuoju mokslo darbuotoju dr. Petru Ragausku.

J

Jūsų nuomone, kuo svarbi pranešėjų apsauga?
Kodėl apie pranešėjų teisinę apsaugą sprendimų priėmėjai pradėjo diskutuoti būtent pastaruoju metu?
P. Ragauskas. Pranešėjų apsauga galėtų paskatinti
atskleisti korupcines situacijas, taigi didėtų skaidrumas.
Kartu tai reikštų efektyvesnį atsakomybės už padarytus
teisės pažeidimus neišvengiamumo principo įgyvendinimą.
Netgi jei tam tikrais atvejais ir nepavyktų pritaikyti teisinės
atsakomybės priemonių, vien paviešinus atitinkamą informaciją būtų sudarytos sąlygos kilti moralinei atsakomybei,
kartu žmogui apsisprendžiant dėl to, ar daryti korupcinio
pobūdžio veikas, didėtų jų „kaštai“.
Šia tema diskusijos kyla bangomis. O pastaroji banga
turbūt susijusi su pavasarį plačiai išviešintomis Kalėjimų
departamento problemomis ir su tuo susijusiu natūraliu
klausimu: kodėl tokių pranešimų turime taip mažai?
G. Butrimaitė. Pastaruoju metu visuomenė tampa
nepakantesnė teisės pažeidimams, turintiems reikšmę viešajam interesui, atsirado begalė komunikacijos priemonių,
virtualūs socialiniai tinklai, paplitusi ir lengvai pasiekiama
vaizdo, garso įrašymo aparatūra, galinti fiksuoti daromus
teisės pažeidimus. Vis pastebimesnis teisės pažeidimų viešinimas siekiant, kad į pažeidimus operatyviai reaguotų
kompetentingos institucijos, todėl pranešėjų veiklos ribų,
taip pat pranešėjų apsaugos reglamentavimas yra svarbus,
siekiant įstatymiškai įtvirtinti, kokiais atvejais pranešėjai
įgyja apsaugą nuo neigiamo poveikio ir jiems gali būti taikomos įstatymo garantijos ir pagalbos priemonės, o kokiais
atvejais jie negali tikėtis paramos ir apsaugos, tad išskirtinai
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asmeninių interesų tokiu būdu jie negalės ginti. Priimtas
įstatymas turėtų paskatinti skaidresnį, sąžiningesnį verslą,
kurti geresnes ir patogesnes sąlygas darbuotojams, mažinti
korupcijos pasireiškimo rizikas (jeigu iš tiesų išaugtų darbuotojų pasitikėjimas pranešimų veiksmingumu bei jiems
taikomomis apsaugos priemonėmis).
Pranešėjų apsaugos institutas iki šiol Lietuvoje nereglamentuotas. Pati sąvoka „pranešėjas“ ne visiems žinoma, tik
atskiruose teisės aktuose pateikiama nuoroda į pranešimus
apie daromus teisės normų pažeidimus. Pranešusiems apie
neteisėtas veikas asmenims neužtikrinama pakankama apsauga. Šiuo metu apie galimus pažeidimus savo darbovietėje pranešantys asmenys, jeigu nėra pripažįstami liudytojais baudžiamajame procese, neturi jokių aiškių apsaugos
priemonių. Pranešėjų apsaugos įstatymu siekiama sukurti
ir teisiškai sureguliuoti pranešėjų apsaugos institutą, kurio
atsiradimas paskatintų informacijos apie neteisėtą ir neetišką veiklą atskleidimą bei veiksmingesnę viešųjų interesų
apsaugą. Šio įstatymo nuostatos būtų svarbios tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Siekiama sukurti bendrą
pranešėjų apsaugos sistemą, o esminės pranešėjų apsaugą
reglamentuojančios teisės normos būtų sukoncentruotos
viename teisės akte.
Pranešėjų apsauga, kaip teisės institutas, tikriausiai bus ganėtinai nauja Lietuvos teisinio reguliavimo
dalis. Ką įstatymų leidėjas turėtų apsvarstyti siekdamas, kad Pranešėjų apsaugos įstatymas būtų kuo
sklandžiau įgyvendinamas?

2017 m. LAPKRITIS NR. 3
P. Ragauskas. Turbūt svarbiausi du glaudžiai susiję
dalykai. Pirma, kad šiuo institutu nebūtų piktnaudžiaujama siekiant savanaudiškų tikslų (šalia kitų galimų tikslų
gali atsirasti bent vienas naujas svarbus tikslas – pranešėjų
siekis išlaikyti iš rankų slystančias pareigas). Žinoma, patys
pranešimų, dėl kurių didėja skaidrumas ir mažėja korupcijos pasireiškimų, motyvai nėra svarbūs. Tačiau jei minėto
tikslo būtų siekiama teikiant mažareikšmiškus arba menkai pagrįstus pranešimus, jau būtų negerai. Antra vertus,
svarbu, kad, saugodamiesi galimų savanaudiškų pranešėjų,
mechanizmo nepadarytume pernelyg gremėzdiško ir nepaslankaus. Tikėtina, kad pradėjusi veikti naujoji sistema
bet kuriuo atveju turės būti koreguojama. Todėl geriau iš
pradžių nepersistengti numatant saugiklius. Prireikus jų
pridėti galėsime vėliau. Tačiau mechanizmas turi pradėti
judėti. Kitaip rizikuojame sukurti „negyvą“ įstatymą, kurio netgi tobulinti nebus jokio ryškesnio akstino: sakysime,
kad sistemą turime, bet žmonėms ji neįdomi…
G. Butrimaitė. Pranešėjų apsaugos institutas – iš tiesų
nauja teisinio reguliavimo dalis. Įstatymų leidėjas, siekdamas kuo sklandesnio įstatymo įgyvendinimo, turėtų pirmiausia apsvarstyti papildomų valstybės asignavimų poreikį kompetentingos institucijos funkcijoms vykdyti, taip
pat pranešėjams skatinti (atlyginimui už vertingą informaciją) skirtinų lėšų poreikį, nustatyti tvarką ir reikalavimus
įstaigose diegiamiems vidiniams informacijos apie pažeidimus teikimo kanalams. Įsigaliojant Pranešėjų apsaugos
įstatymui, turėtų būti pakeisti atitinkami įstatymai, kodeksų
normos, padarytos nuorodos į teisės aktų viršenybę, kad
praktikoje nekiltų teisės normų prieštaravimų, neliktų teisės spragų. Pranešėjų apsaugos institutas turi prisidėti prie
kovos su korupcija, netoleravimo kitų nusikalstamų veikų
ir kitų teisės pažeidimų, kuriais pažeidžiamas viešasis interesas arba į jį kėsinamasi, taip pat prie šių pažeidimų atskleidimo ir prevencijos. Kaip galima spręsti iš Pranešėjų
apsaugos įstatymo projekto, didelis vaidmuo teks Lietuvos
Respublikos generalinei prokuratūrai, kuriai numatyta perduoti įgyvendinti kompetentingos institucijos funkcijas.
Atitinkamai tai gali sąlygoti būsimus struktūrinius prokuratūros sistemos pertvarkymus.
Su kokiais iššūkiais teismai susiduria esmingai
pakeitus tam tikro socialinio santykio teisinio reguliavimo taisykles?
G. Butrimaitė. Pasikeitus tam tikram socialiniam santykiui, jo reguliavimo taisyklėms, teismams tenka priimti
iššūkį taikant tas taisykles. Priėmus naują įstatymą, nėra
susiformavusios teisminės jo taikymo praktikos. Teisėjas
gali pasitelkti tik įstatymo tekstą, bandydamas suprasti
įstatymų leidėjo valią ir naujo teisinio reguliavimo tikslus.
Kartu teisėjas turi įvertinti byloje surinktus įrodymus pagal
vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu
aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Gali

P. Ragauskas: „Sprendimą priimančiam žmogui aktualiausia yra baimė prarasti darbą, o kartu ir pragyventi būtinas pajamas. Greta veikia
ir baimė įgyti „skundiko“ stigmą, kuri baugins
kitus potencialius darbdavius, vadovus. Tačiau
šito bijoti neverta, nes Lietuvoje yra daug
žmonių, kurie palaikys pranešėjus. Atleidžiama
parinkus atitinkamą įstatyminį atleidimo iš
darbo pagrindą.“
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tekti spręsti prieštaravimą, kurio kodekso ar įstatymo normos turi viršenybę, kaip konkuruoja tarpusavyje. Įdiegus
naujas socialinio santykio teisinio reguliavimo taisykles,
dažnai nespėjama priimti įstatymo įgyvendinamųjų teisės
aktų. Teismas užpildo teisinio reguliavimo spragas, t. y.
formuoja praktiką naujai priimto teisės akto pagrindu, dažniausiai taikydamas analogiją nesureguliuotiems teisiniams
santykiams.
Gerb. Teisėja, pasidalykite savo patirtimi – ar dažnai tenka nagrinėti bylas, kuriose sprendžiama dėl
asmens neteisėto atleidimo iš darbo ar tarnybos dėl
šio asmens pateikto pranešimo? Gal yra susiformavusi teisminė praktika sprendžiant tokias bylas?
G. Butrimaitė. Asmens atleidimo iš darbo bylose pasitaiko atvejų, jog tiriant individualaus darbo ginčo faktines
aplinkybes, aiškinantis tikrąsias atleidimo iš darbo priežastis paaiškėja, kad darbuotojas, sužinojęs apie darbdavio
galimai daromus teisės pažeidimus, informavo trečiuosius asmenis, atitinkamas institucijas apie tokias veikas ir
dėl to darbovietėje buvo atliekami tam tikri patikrinimai,
darbdaviai turėjo aiškintis Valstybinėje darbo inspekcijoje,
Mokesčių inspekcijoje ar policijos tyrėjams. Tokią informaciją pateikusio darbuotojo atžvilgiu imamasi tendencingo psichologinio spaudimo, priekabiavimo prie vykdomų
darbinių funkcijų, fiksuojami net menkiausi nusižengimai,
ieškoma būdo atleisti darbuotoją iš darbo. Negalima teigti, jog yra susiformavusi tam tikra teisminė praktika tokio
pobūdžio bylose, kadangi kiekvienas atvejis individualus,
jų nėra daug, skiriasi faktinės aplinkybės. Be to, paprastai
darbuotojo reikalavimas – pripažinti atleidimą iš darbo
neteisėtu, ir teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nedetalizuojama, jog atleidimas buvo grįstas aplinkybėmis,
susidariusiomis darbuotojui pranešus apie darbdavio neteisėtus veiksmus, turinčius esminę reikšmę viešajam interesui. Teismas, surašydamas sprendimo išvadas, gali tarp
motyvų paminėti faktinį atleidimo iš darbo pagrindą, pripažinti darbdavį piktnaudžiavus savo teise, konkretizuoti
vidinio įsitikinimo susiformavimo aspektą dėl darbuotojo diskriminavimo dėl jo pranešimo apie darbdavio teisės
pažeidimus. Esant aiškiai nustatytiems pažeidimams, įstatymuose nustatyta tvarka teismas priima atskirąją nutartį,
informuodamas apie pažeidimus atitinkamas institucijas ar
pareigūnus.
Tarptautinė praktika rodo, jog pranešėjams neretai grasinama atleidimu iš darbo ar kitokiu darbo sąlygų pabloginimu. Asmenys, kurie mano, jog iš darbo
buvo atleisti dėl pateikto pranešimo, savo teises gali
ginti teismuose. Žvelgiant iš teisėjo pozicijos – kas
sunkiausia sprendžiant bylas dėl neteisėto atleidimo
iš darbo?
G. Butrimaitė. Šiuo metu konkrečių nuostatų, skirtų
pranešėjų apsaugai užtikrinti, nėra. Galiojantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas tik iš dalies įtvirtina valstybės tarnautojų, pranešusių apie darbdavių neteisėtas veikas, apsaugos nuo neteisėtų darbdavio veiksmų
garantijas. 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato tik esminius
darbo santykių subjektų teisių gynimo principus, nuostatas,
garantuojančias darbuotojų apsaugą jiems pranešus apie
įstaigoje padarytus pažeidimus. Pavyzdžiui, Darbo kodekse nustatyta, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami
pareigas darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai,

17

NUOMONIŲ RINGAS

G. Butrimaitė: „Ginčuose dėl neteisėto atleidimo iš darbo turbūt niekada nesusidursime
su atveju, jog darbuotojas atleistas už tai, kad
pranešė atitinkamoms institucijoms apie darbdavio daromus teisės pažeidimus.“
bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise; kad pranešimas
valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai apie darbdavio daromus darbo ar kitų teisės normų pažeidimus negali
būti laikomas veiksmu, pažeidžiančiu darbdavio turtinius
ar neturtinius interesus, o darbuotojas negali būti dėl to
persekiojamas ir jam negali būti taikomos jo interesus pažeidžiančios priemonės. Be to, darbo sutartis su darbuotoju darbdavio valia negali būti nutraukta dėl dalyvavimo
byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, ar kreipimosi į administracinius organus. Nors paminėtos įstatymų suteikiamos priemonės iš dalies užtikrina darbuotojų
apsaugą nuo neteisėto atleidimo ar kitokių neigiamų padarinių, pažymėtina, kad asmens pasyvumą ir abejingumą
sprendžiant, ar atskleisti daromus pažeidimus institucijoje,
įstaigoje ar įmonėje, neretai gali lemti ir kitos aplinkybės,
kurioms įtakos gali turėti ne tik darbdaviai, bet ir kiti asmenys. Be to, konkrečiu atveju darbuotojas gali pasverti, kas
jam naudingiau finansiškai, ar dėl savo asmeninių interesų
nepranešti apie darbdavio daromus pažeidimus ir nesivelti
į ginčus su darbdaviu, ar pasinaudoti Pranešėjų apsaugos
įstatymo suteikiamomis garantijomis, pranešti apie daromus pažeidimus, tačiau rizikuoti sulaukti nemalonumų
darbe ar netgi atleidimo iš darbo.
Ginčuose dėl neteisėto atleidimo iš darbo turbūt niekada nesusidursime su atveju, jog darbuotojas atleistas už
tai, kad pranešė atitinkamoms institucijoms apie darbdavio
daromus teisės pažeidimus. Atleidžiama parinkus atitinkamą įstatymu numatomą atleidimo iš darbo pagrindą, dažniausiai – tai darbo drausmės pažeidimas arba atleidimas
darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Pastaruoju
atveju paprastai sukuriama situacija, jog įmonėje atliekami
struktūriniai pertvarkymai, naikinama pareigybė, išnyksta
darbo funkcijos ir pan. Darbo drausmės pažeidimo atveju
imamasi griežčiau kontroliuoti darbo drausmę, stebėti darbuotoją (pranešėją), kaip jis vykdo darbo funkcijas, laikosi
darbo laiko režimo, bei fiksuoti net menkiausius nusižengimus ir taikyti drausminę atsakomybę. Todėl darbuotojui
įrodyti tikrąjį atleidimo iš darbo motyvą, pridengtą darbdavio „parinktu“ menamai įstatymu grindžiamu atleidimo
iš darbo pagrindu, yra labai sudėtinga. Darbdaviui tenka
pareiga byloje įrodyti atleidimo iš darbo teisėtumą ir pagrįstumą, tad jis visomis įmanomomis civiliniame procese
įrodinėjimo priemonėmis ir įrodinėja buvus tą formaliai
nurodytą atleidimo iš darbo pagrindą. Tik įdėjus daug pastangų, ištyrus ne tik rašytinius įrodymus, bet ir apklausus
liudytojus (dažniausiai iškviestus darbuotojo prašymu), išklausius, peržiūrėjus pateiktus garso, vaizdo įrašus, įmanoma vertinti, jog darbuotojas atleistas dėl to, kad jis pranešė
atitinkamoms institucijoms apie pažeidimus. Tačiau tai gali
būti ir neįvardyta pačiame teismo sprendime, tik konstatuotas atleidimo iš darbo neteisėtumas. Apie patį padarytą
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darbdavio pažeidimą teismas, jeigu padaro išvadą, kad
asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, priima
atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms
ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus.
Tačiau šiuo atveju iš tiesų byloje turi būti atskleistos nustatytos faktinės aplinkybės apie padarytus teisės pažeidimus.
Pranešėjų apsaugos įstatyme įtvirtinamas draudimas
prieš asmenį, kuris pateikė informaciją apie pažeidimą, imtis drausminio poveikio priemonių, atleisti jį iš darbo ar
tarnybos, pažeminti jo pareigas, perkelti į kitą darbo vietą
arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones, kurių sąrašas nėra baigtinis. Projekte nurodoma, kad
šis draudimas galiotų dvejus metus po galutinio sprendimo tiriant asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą ir
būtų taikomas ne tik tiesiogiai darbdaviui, bet ir kitiems
įstaigos darbuotojams. Taip pat nustatytos pranešėjų teisinės gynybos priemonės, kurias įgyvendinant numatytas
aktyvus kompetentingos institucijos vaidmuo. Pažymėtina,
kad kompetentinga institucija, nustačiusi, jog pranešėjui
daromas neigiamas poveikis, galėtų kreiptis į įstaigą informuodama apie pranešėjams taikomas garantijas, taip tarsi
sudrausmindama pranešėjo interesus pažeidžiantį subjektą, taip pat, esant darbdavio ir pareiškėjo nesutarimams,
turėtų teisę tarpininkauti jiems sprendžiant ginčą.
Advokate, remiantis Jūsų patirtimi, kokie yra pagrindiniai „už“ ir „prieš“ argumentai, kuriuos asmuo
turėtų apsvarstyti prieš apsispręsdamas pateikti pranešimą apie galimą pažeidimą? Kokie yra lemiami
veiksniai?
P. Ragauskas. Pagrindinis „prieš“ argumentas – ar
esu tikras dėl to, kas vyksta, ar tikrai susiduriu su netoleruotina situacija. Kita vertus, ar turėsiu įrodymų savo teiginiams pagrįsti, nes nepasitvirtinus pranešimui padėtis gali
būti nepavydėtina tiek liekant toje pačioje darbovietėje,
tiek ir ją pakeitus. Pagrindinis „už“ argumentas – supratimas, kad negaliu susitaikyti su tuo, kas vyksta, ir bet kuriuo
atveju arba turėsiu išeiti iš darbo, arba kasdien žlugdysiu
savo sveikatą patirdamas stresą.
Žinoma, sprendimą priimančiam žmogui aktualiausia
yra baimė prarasti darbą, o kartu ir pragyventi būtinas pajamas. Greta veikia ir baimė įgyti „skundiko“ stigmą, kuri
baugins kitus potencialius darbdavius, vadovus. Tačiau šito
bijoti neverta, nes Lietuvoje yra daug žmonių, kurie palaikys pranešėjus. Jei dešimt darbdavių pranešėjų nenorės
priimti, tai tikrai atsiras bent pora tokių, kurie ne tik nelaikys to dėmesio vertu trūkumu, bet ir sąmoningai pasikvies
būtent už šitokią poziciją.
Kokių veiksmų patartumėte imtis asmeniui, kuris
pastebi pirmuosius neigiamo poveikio požymius?
P. Ragauskas. Pasikalbėti su keliais žmonėmis, kuriais
pasitiki, ir įsivertinti, ar tai nėra vien baimės padiktuoti
vertinimai. Jei įtarimai neišsisklaido – verta susisiekti su
advokatu, kuris situaciją įvertins profesionaliai ir pasiūlys
galimus problemos sprendimus.
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Po didinamuoju stiklu –
moksleiviai socialiniuose
tinkluose
Žydrūnė Tursaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Gyvenimas be kompiuterio? Mėnuo be interneto? Kelios dienos be socialinių tinklų? Šiandien jau mažai ką
stebina akių nuo išmaniojo telefono nenuleidžiantys ar fotografuotis asmenukių skubantys žmonės. Žinoma, ne
viskas auksas, kas auksu žiba, – tai, kad dauguma socialinių tinklų vartotojų yra nepilnamečiai, skatina susimąstyti
apie jaunimo teisinį raštingumą. Ar paaugliai geba kritiškai vertinti virtualiąją realybę, supranta savo atsakomybę
socialiniuose tinkluose, išmano, kokia informacija turėtų būti skelbiama viešai, o kokia ne, pasakoja Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto lektorius Nerijus
Strikulys ir įmonės „Socialus marketingas“ vadovas Arijus Žakas.

M

MOKSLEIVIAI SOCIALINIUOSE TINKLUOSE:
KAS TEN VYKSTA?

Pradėdamas pokalbį M. Bartninkas pažymi, kad visi
internetu bendraujantys žmonės socialinius tinklus naudoja kaip įrankį, kuris savaime nėra nei gėris, nei blogis.
„Socialiniai tinklai suteikia galimybę greitai ir visapusiškai
dalytis informacija, bendrauti, parodyti save, išreikšti savo
nuomonę. Čia slypi jų nauda ir žavesys. Ko nesupranti –
negali įvertinti. Jei negali įvertinti – negali ir patarti ar padėti, todėl „Facebook“, „Twitter“, „Snapchat“, „LinkedIn“
man pačiam tikrai nėra nieko nereiškiantys žodžiai.
Tiesa, ši karta jau yra gimusi socialinių tinklų pasaulyje:
„Facebook“ ar „Snapchat“ tapo natūralia dalimi jų saviraiškos, todėl nenuostabu, jog paaugliai aktyviai naudojasi
įvairiomis socialinėmis paskyromis, internetinėje erdvėje
praleidžia vis daugiau laiko“, – teigia du paauglius vaikus
auginantis teisėjas.
Pašnekovui labiausiai neramu dėl to, kad jaunimas nepakankamai mokomas gyvenimo virtualioje erdvėje taisyklių. Ne vieno atlikto tyrimo duomenimis, internetu kasdien naudojasi per 70 proc. 9–16 metų amžiaus vaikų. Savo
ruožtu Paramos vaikams centras skelbia, jog 1 iš 10 paauglių, pasitelkdamas socialines paskyras, bent kartą gyvenime yra siuntęs kitiems žmonėms pernelyg intymias savo
nuotraukas. Įdomu, ar tokio tyrimo rezultatai Lietuvoje
būtų panašūs? A. Žakas, vadovaujantis „Socialiam marketingui“, spėja, kad taip: „Mes gyvename laikais, kai jaunimas nori išgarsėti ir būti pripažintas, todėl nevertėtų stebėtis, jog Lietuvos paauglių elgsena ir kasdieniai įpročiai
nedaug kuo skiriasi nuo kitų šalių jaunuolių. Tikslų skaičių,
be abejo, sudėtinga nustatyti, nes oficialiai vaikams iki 13

metų „Facebook“ ir „Instagram“ draudžia registruotis, bet
kiekvienas su moksleiviais pabendravęs supranta, kad jie
randa būdų, kaip šią sistemą apeiti.“
Kokie teisės pažeidimai dažniausi socialiniuose tinkluose? „Šmeižtas, patyčios, tapatybės vagystės, sukčiavimas – tai tik keli pavyzdžiai iš ilgo sąrašo blogybių, kurios
gali būti įgyvendintos. Atrodytų, kiekvienam aišku, kad,
keliant draugų nuotraukas į internetą, gali būti pažeidžiama
jų teisė į atvaizdą. Arba į „Facebook“ draugų ratą priimto
nepažįstamo penkiolikmečio profilis buvo sukurtas piktų
kėslų turinčio subrendusio nusikaltėlio. Ar moksleiviai, išgirdę apie minėtas grėsmes, vis tiek taip daro? Be abejonės.
Kodėl? Jų žodžiais, nes nepagalvojom, manėm, kad nieko
čia tokio, – pasakoja M. Bartninkas. – Bendraudamas su
jaunimu pabrėžiu, kad nepatyrimas ir jaunatviškas spontaniškumas gali palikti ryškių žymių tolesniame gyvenime.
Iš tikrųjų sunku suvokti, bet dabartinių veiksmų padariniai
ateityje gali mus paveikti netikėtais būdais, sukurti daug nemalonių išgyvenimų, o jaunimui – uždaryti duris karjeros
galimybėms, ir tai labai liūdina.“
Teisėjas taip pat teigia pastebintis, kad medžiaga iš
elektroninės erdvės vis dažniau tampa bylų sudedamąja dalimi ar net jų pagrindu. „Įdomesniu informacijos iš
socialinio tinklo kaip įrodymo civilinėje byloje panaudojimo pavyzdžiu galiu įvardyti atvejį, kai sūnus reikalavo iš

M. Bartninkas: „Šmeižtas, patyčios, tapatybės vagystės, sukčiavimas – tai tik keli pavyzdžiai iš ilgo sąrašo blogybių, kurios gali būti
įgyvendintos socialiniuose tinkluose.“
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Nerijus Strikulys

N. Strikulys: „Viena didžiausių paauglių klaidų – įsivaizduoti, jog socialiniuose tinkluose visi
draugai yra nuoširdūs.“
tėvo finansinės paramos. Jaunuolis nurodė studijuojantis
ir negalintis užsidirbti, kadangi serga astma, tačiau į bylą
buvo pateiktos nuotraukos iš socialinio tinklo, kuriose jis
užfiksuotas rūkantis. Tokiu būdu pavyko įrodyti, jog pats
ieškovas kenkia savo sveikatai, – prisimena M. Bartninkas.
– Kitas jaunuolis sukčiauti įsigudrino naudodamasis internetiniais skelbimų portalais, kuriuose siūlė parduoti įvairias
prekes. Gavęs pinigus jokios prekės užsakovui jis neišsiųsdavo, tik pasikeitęs prisijungimo duomenis vėl įkeldavo
naują skelbimą. Nors tai gali skambėti kaip žaidimas, pasekmės už tokius veiksmus būna itin skaudžios.“
Anot VDU Teisės fakulteto lektoriaus N. Strikulio, paauglystė yra tas laikotarpis, kai jaunuoliai maištauja, bando
suprasti, kas jie yra, kuo nori būti, įsimyli. „Manau, viena
didžiausių klaidų – įsivaizduoti, jog socialiniuose tinkluose
visi draugai yra nuoširdūs. Visada pabrėžiu – technologijos
tobulėja, mados keičiasi, bet tai, kas patenka į „Facebook“,
iš jo neišeina. Beje, tai taikoma ne vien moksleiviams,
bet ir mums visiems. Situacijų būna įvairių: vieni siunčia
nuotraukas, kuriose apsinuoginę demonstruoja numestus kilogramus, antri siekia gerbėjų dėmesio, įvertinimo ir
komplimentų, treti tai daro nerimtai, norėdami papokštauti. Prisimenu istoriją, kai ketvirtokų ledo ritulio komanda
po mačo prausėsi duše. Vienas iš vaikų nufotografavo
savo pusnuogius komandos draugus ir įkėlė nuotrauką į
„Facebook“. Dėl to suaugusieji iškart susirūpino ne tik jautresnių vaikų savijauta – juk niekada negali žinoti, kur tos
nuotraukos vėliau bus išplatintos, o ir internetinių patyčių
ar įžeidžių komentarų problema tokiais atvejais neturėtų
stebinti“, – samprotauja teisininkas.
Kalbai pasisukus apie romantiško pobūdžio santykius,
tema tampa ypač jautri. „Šiuo metu susipažinimas ir bendravimas virtualioje erdvėje yra įprastas būdas pradėti santykius, tačiau jaunimas dažniausiai net nepagalvoja, koks
neatsargus žingsnis yra apsikeitimas intymiomis nuotraukomis socialinėje erdvėje, – atkreipia dėmesį N. Strikulys. –
Šiandien tas žmogus puikus ir man su juo smagu, rytoj –
gėda prieš tėvus ar mokytojus, nes po audringo vakarėlio ar barnio antrai pusei skirtos nuotraukos keliauja į
„Facebook“. Deja, tokia šiandien kasdienybė.“
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Marius Bartninkas

PER MAŽAI DĖMESIO TEISINIAM ŠVIETIMUI
MOKYKLOSE?

Visi pašnekovai sutartinai tvirtina, jog moksleivių ugdymo procese per mažai dėmesio skiriama teisiniam švietimui, mus supančio pasaulio naujienoms aptarti. Tiek VDU
Teisės fakulteto lektorius, tiek socialinių tinklų žinovas
A. Žakas stebisi, kodėl daugelis mokytojų pagrindinėmis
mokymo priemonėmis vis dar laiko vadovėlius, kuriuose
pateikiamos informacijos neįmanoma greitai atnaujinti, juk
naujienos greitai sensta, praranda aktualumą. „Ar girdėjote
vaikus skundžiantis, kad pamokose – nuobodu ir neįdomu? Kad jie nenori mokytis, nes vadovėliuose kalbama ne
jiems ir ne apie juos? Vaikams ypač svarbu suprasti, kodėl
to reikia, jie nenori priimti informacijos neįdomia, banalia,
sausa, teorijos forma. Jaunimą domina įdomios ir tam tikra
prasme juos asmeniškai paliečiančios istorijos, kurios būtų
girdėtos ir panašios į jų draugų, pasaulyje nusipelniusių atlikėjų, pažįstamų, jų pasaulyje figūruojančių asmenybių“, –
tikina N. Strikulys.
Kaip sektiną pavyzdį Lietuvai, teisininkas įvardija JAV
teisinio švietimo sistemą. „Amerikiečiai jau darželinukams
aiškina – jei negalima bet kur mesti šiukšlių, nedera bet
kaip elgtis ir virtualioje erdvėje. Tai daroma vaikams pateikiant praktinių pavyzdžių, šviečiamosios literatūros apstu
net patiems mažiausiems, trejų metų vaikams, – teigia N.
Strikulys ir priduria, kad Lietuvai dar daug kur reikia pasitempti. – Sąmoningai lyginu mūsų teisinio švietimo situaciją su Vakarais, nes šiuo požiūriu vis dar atsiliekame
šviesmečiais. Vaikai – mūsų ateitis, tačiau ir be žmogaus
teisių tematikos, kuri, be abejo, yra svarbi stokojame kryptingų, išsamių ir patrauklių teisinio mokymo priemonių.
Esu įsitikinęs – jei nuo pat pradžių skirsime dėmesį jaunimo teisiniam raštingumui, Lietuvoje augs atsakingi, supratingi, teisiškai išprusę visuomenės nariai.“
Išsakytiems teiginiams tvirtai pritaria ir M. Bartninkas.
Teisėjo teigimu, šiandieninėje mokykloje dominuoja tikslieji, humanitariniai ir gamtos mokslai, o dėmesys socialiniams mokslams yra per mažas. „Pasakysiu tiesiai – tarp
socialinių mokslų teisė atrodo kaip tikra našlaitė. Jeigu

M. Bartninkas: „Naujausiais Europos Tarybos
duomenimis, teisinių žinių visuomenėje trūkumas lemia keliskart didesnį teisės pažeidimų
skaičių.“
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neišmano technologinių naujienų, natūralu, kad jie negali
tinkamai apsaugoti savo atžalų, – teigia A. Žakas. – Kita
vertus, kai vaikas savarankiškai eina į kiemą, tėvai juk pasisodina vaiką ir pasakoja jam, kad eiti su nepažįstamais
žmonėmis pavojinga, imti iš jų dovanas taip pat. Tokie patys principai turėtų būti taikomi ir kalbant apie virtualiąją
erdvę – kiekvienas jaunuolis turi žinoti, kokios grėsmės jo
gali laukti ir kokius sprendimus jis turės priimti, jeigu susidurs su grėsminga situacija socialiniuose tinkluose.“

A. Žakas: „ Jei tėvai nesuvokia socialiniuose
tinkluose slypinčių grėsmių arba neišmano
technologinių naujienų, natūralu, kad jie negali
tinkamai apsaugoti savo atžalų.“
Arijus Žakas

istorijos, pilietiškumo ar ekonominio švietimo pamokų
mokymo planuose rasime be vargo, tai teisė, kaip mokomasis dalykas, mūsų mokykloms iš esmės neegzistuoja, –
apgailestauja Kauno apygardos teisėjas ir užsimena, kad
problema aktuali visoje Europos Sąjungoje. – Naujausiais
Europos Tarybos duomenimis, teisinių žinių visuomenėje
trūkumas lemia keliskart didesnį teisės pažeidimų skaičių.
Žinoma, pamokų turinį dera pritaikyti prie aktualijų – gyvenimo tempo, problemų, vaikų amžiaus tarpsnio, tačiau
diskusijų nuošalyje neturėtų likti teisinio švietimo mokyklose stiprinimas“, – sako M. Bartninkas.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS – TIK VIENA SISTEMOS
DALELĖ

Dažnai tėvų rūpestis būna nukreiptas į tai, ar socialiniuose tinkluose nėra pateikiami pernelyg asmeniniai vaikų
duomenys, bet gerokai mažiau dėmesio skiriama kitiems
virtualioje erdvėje slypintiems pavojams. „Suaugusiųjų
įpročiai šeimoje yra perduodami vaikams. Jei tėvai nesuvokia socialiniuose tinkluose slypinčių grėsmių arba

Džiugu, kad bendrauti su moksleiviais, ugdyti jų teisinį sąmoningumą vis aktyviau imasi akademinė ir profesinė bendruomenė. Pavyzdžiui, 2017 m. lapkritį Lietuvoje
startuoja „Gatvės teisės“ projektas: visus mokslo metus
Lietuvos teisėjai bei profesionalūs teisininkai keliaus po
šalies mokyklas, pasitelkdami praktinius pavyzdžius, atsakys į jaunąją kartą dominančius klausimus, taip pat ragins
vaikus domėtis teisės disciplina ir mąstyti, kokių pasekmių
gali pridaryti nerūpestingas elgesys socialiniuose tinkluose.
„Mūsų visuomenėje vis dar gajus mitas, kad teismas tėra akistata su pasekmėmis, – mintimis dalijasi
M. Bartninkas. – Iš tiesų, teismų darbas yra orientuotas į
darbą su priežastimi. Svarbu ne tik išaiškinti pažeidimus ir
taikyti nuobaudas, bet ir dalyvauti veiklose, kurios skatintų laikytis taisyklių. Teisėjas, susitinkantis ir besikalbantis
su vaikais apie teisės svarbą, galėtų tapti sudedamąja šio
proceso dalimi, įdomesne, patrauklesne žinių perteikimo
forma.“
Pašnekovai tikisi, kad bendras darbas duos pozityvių
rezultatų – socialiniuose tinkluose nukentėjusių moksleivių istorijų bus kur kas mažiau.

PATARIMAI TĖVAMS:
KAIP APSAUGOTI ATŽALAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE?

Susipažinkite su
socialiniais tinklais ir
programėlėmis
Galite pasižiūrėti tam skirtus
vaizdo įrašus „YouTube“
kanale, pasiskaityti
interneto svetainėje
Draugiskasinternetas.lt

Sutarkite dėl
taisyklių ir padarinių
Jei tam tikrų dalykų
nedarytumėte „realiame
gyvenime“, to daryti nevalia
ir virtualioje erdvėje

Kalbėkitės su vaikais
Naršykite ir domėkitės
naujovėmis drauge su vaiku,
klauskite, kas jam patinka
socialiniuose tinkluose, ką jis
ten mato, su kuo bendrauja

Rodykite tinkamą
pavyzdį

Vaikai stebi suaugusiųjų
elgesį: jei nesustodami keliate
savo nuotraukas į „Facebook“,
Jūsų vaikas darys tą patį

Pasirūpinkite, kad
vaiko diena būtų kuo
įvairesnė

Laikas su šeima, popamokinė
veikla turėtų būti įdomesnė ir
smagesnė nei virtualus pasaulis

21

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS

TEISMAI.LT

Nusikaltimai elektroninėje
erdvėje: žala lenkia
pasaulinę narkotikų rinką
Dovilė Murauskienė
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

Užsienio naujienų portaluose prieš kurį laiką buvo plačiai aprašytas JAV Stanfordo universiteto profesoriaus
atliktas tyrimas, įrodęs, jog gyvenimo be interneto žmonės šiandien nebeįsivaizduoja. Minėtas profesorius kasmet nuo 2000-ųjų metų studentams skirdavo užduotį nesinaudoti internetu 48 valandas ir vėliau aptarti pojūčius. Nors iki tol užduotis buvo sėkmingai atliekama, 2009 m. studentai kategoriškai pareiškė, kad užduotis neįgyvendinama ir nesąžininga, todėl atsisakė ją atlikti. Ilgainiui internetas tapo visų mūsų kasdienybe, neišvengiamai
– ir nusikaltėlių. Europolo pateikiamais duomenimis, žala, padaroma nusikaltimais elektroninėje erdvėje1, šiuo
metu pasaulyje viršija 3 trilijonus JAV dolerių ir gerokai lenkia pasaulinę narkotikų rinką. Tad labai svarbu pažinti
šį XXI a. reiškinį, stebėti jo tendencijas ir atitinkamai tobulinti kovos su šiais nusikaltimais būdus.

A

Apie elektroninėje erdvėje dažniausiai padaromus nusikaltimus ir jų tyrimų metu iškylančius sunkumus kalbėjome su JAV Karinių oro pajėgų akademijos (Koloradas) docentu, amerikiečių mokslininku Dr. Douglasu MCKechnie
ir Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamento prokurore Jolita Kančauskiene.

NUSIKALTIMŲ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
IŠTAKOS – JAV

Tobulėjant pasauliui tobulėja ir nusikalstamumas.
Potencialiam nusikaltėliui internetinė erdvė yra ypač palanki. Ji suteikia galimybę veikti šešėlyje, apsunkina pėdsakų
paiešką, kartu išvengiant dažnai psichologiškai sudėtingo
kontakto su auka. Be to, psichologų atlikti tyrimai rodo,
kad elektroninėje erdvėje asmenys yra linkę elgtis agresyviau, polinkis nusikalsti, žinant, kad jo asmenybę sunku
nustatyti, gerokai padidėja. Ir čia nereikia didelio išmanymo. Kartais visai primityvūs būdai tampa sunkių nusikaltimų schemomis. Pasiekti anonimiškumą yra nesudėtinga
net ir ne tokiam patyrusiam vartotojui.
JAV patirtis elektroninėje erdvėje padaromų nusikaltimų kontekste turi senas ištakas – būtent šioje valstybėje
prieš 48 metus – 1969 m. spalio 29 d. – išsiųsta pirmoji žinutė internetu. Dr. D. MCKechnie, paklaustas, kada pirmą

kartą JAV susidurta su nusikaltimais elektroninėje erdvėje, pažymėjo, kad jie egzistavo dar iki interneto sukūrimo
ir viešos prieigos prie jo. Iš tiesų, iki tol, kol kompiuteriai
tapo plačiai prieinami, įsilaužėliai (angl. hackers), siekdami
nemokamai naudotis ryšio paslaugomis, dar 1970 m. galėjo
manipuliuoti kompiuterizuotomis telefonų sistemomis, ir
tai daugelis ekspertų laikė pradine nusikaltimų elektroninėje erdvėje versija. Vis dėlto JAV vyriausybė į nusikaltimus
elektroninėje erdvėje dėmesį atkreipė tik 1985–1990 m. Po
to, kai 1986 m. buvo pavogti duomenys iš JAV Energijos
departamento laboratorijos kompiuterių sistemos ir vienas pirmųjų kompiuterinių kirminų (angl. worms), žinomas
kaip Moriso kirminas (angl. Morris worm), sukėlė milijonų
dolerių žalą, buvo priimtas Kompiuterių apgaulės ir piktnaudžiavimo aktas (angl. Federal Computer Fraud and Abuse
Act). Tai buvo pirmasis teisės aktas JAV, kriminalizuojantis
kompiuterinius įsilaužimus.
Šiandien, anot docento, sunku įsivaizduoti ir juo labiau
įvardyti visus įmanomus būdus nusikalsti elektroninėje
erdvėje. Visgi JAV teisėsaugos institucijos ir nusikaltimų
elektroninėje erdvėje ekspertai nurodo, kad dažniausiai
pasitaikančios nusikaltimų formos yra 1) išpirkos reikalavimas už duomenų iššifravimą, 2) slaptažodžių išviliojimas, 3) asmens duomenų vagystė. Išpirkos reikalavimas
už duomenų iššifravimą yra piktavališkas kompiuterio

1
Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje (angl. cybercrime) – nusikalstamos veikos, padarytos naudojant elektroninių ryšių tinklus ir
informacines sistemas, arba nusikalstamos veikos prieš tokias sistemas ir tinklus.
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kirminas (angl. a malicious computer worm), kuris patenka į
kompiuterio sistemą, kai vartotojas yra apgaunamas jo
kompiuteryje veikiančios programos, dažniausiai paspaudus ant nuorodos internete ar elektroninio laiško priedo.
Nukentėjusiojo duomenys yra užšifruojami iki tol, kol nesumokama pinigų suma. Slaptažodis gali būti išviliojamas
tada, kai vartotojas, prisijungdamas prie interneto puslapio,
nurodo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tokia informacija
yra pavagiama ir naudojama prieigai prie informacijos, kuri
saugoma vartotojo paskyroje. Galiausiai asmens duomenų vagystė yra duomenų, identifikuojančių asmenį, įgijimas
dažniausia dėl banko sąskaitų atidarymo, siekiant atlikti neteisėtas finansines operacijas.
Dr. McKechnie pažymi, kad nusikaltimus elektroninėje erdvėje ypač sunku nustatyti ir tirti, kadangi daugelis
jų yra techniškai sudėtingi ir inovatyvūs. Kaip ir Lietuvos,
taip ir JAV teisėsaugos institucijoms dažnai trūksta finansinių išteklių, darbuotojų, techninių ekspertų. Nusikaltimų
elektroninėje erdvėje tyrimas reikalauja specialiai parengtų,
kvalifikuotų tyrėjų, kurie paprastai pirmenybę teikia privačiam sektoriui. Pašnekovas išskyrė ir jurisdikcijos nustatymo problematiką. Nusikaltimai elektroninėje erdvėje retai
apsiriboja vienos valstybės teritorija. Dažna situacija, kai
nukentėję asmenys gyvena JAV, o nusikalstamą veiką padarę asmenys – kitose valstybėse. Todėl net ir sudariusios
tarptautinius susitarimus ir sutartis teisėsaugos institucijos
susiduria su kliūtimis rinkdamos įrodymus ir nustatydamos
asmenis, padariusius nusikaltimus elektroninėje erdvėje už
JAV ribų. Galiausiai nusikaltimą elektroninėje erdvėje padarę asmenys dažnai geba nuslėpti nusikaltimo padarymo
vietą pasinaudodami kitu kompiuteriu ar naudodami „nekaltą“ kompiuterį nusikalstamai veikai daryti. Todėl tyrėjai
dažnai negali nustatyti tikrosios nusikalstamos veikos padarymo vietos.
Paprašytas įvardyti didžiausią atgarsį sukėlusį nusikaltimą elektroninėje erdvėje, pašnekovas nurodo, kad vienas iš daugiausiai žalos padariusių nusikaltimų – 100 000
mln. vertės asmenų finansinių duomenų vagystė iš JAV
veikiančio „JP Morgan“ banko, kurią įvykdę trys asmenys
duomenis pardavė už šimtus milijonų dolerių. Nusikaltimo
organizatoriai – JAV, Rusijos bei Izraelio piliečiai buvo teisiami Niujorke. Taip pat įsimintina filmų studijos „Sony
Pictures“ ataka 2014 m., kurią atliko įsilaužėlių grupė, pavogusi ir viešai paskelbusi kompromituojančius kompanijos elektroninius laiškus, darbuotojų asmeninę informaciją,
filmus. Įsilaužėliai į „Sony Pictures“ įsibrovė dėl jų sukurtos
komedijos „Interviu“ (angl. „The Interview“), kuri buvo susijusi su planais nužudyti Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong
Uną. JAV vyriausybė teigė, kad Šiaurės Korėjos vyriausybė
prisidėjo prie šios atakos. Preziumuojant, kad JAV išvados
yra teisingos, nusikaltimai elektroninėje erdvėje, padaryti
kitos valstybės iniciatyva, ne tik reikalauja teisėsaugos institucijų tyrimo, bet ir kelia klausimų dėl tarptautinės teisės,
kibernetinių atakų ir nacionalinio saugumo problemų.

NUSIKALTIMŲ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
SKAIČIUS LIETUVOJE DIDĖJA
Nors Lietuvoje nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir
nėra taip seniai paplitęs reiškinys, bet pastarieji visuomenės
susidomėjimą sukėlę įvykiai dėl galimos duomenų vagystės
iš gydymo įstaigos leidžia pagrįstai manyti, jog šių nusikaltimų aktualumo pikas dar priešakyje. Pasak prokurorės,
Lietuvoje nėra bendro supratimo, kas yra kibernetiniai
nusikaltimai. Anot pašnekovės, kibernetiniai nusikaltimai
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siaurąja prasme – tai veikos, apibrėžtos Baudžiamajame
kodekse. Tačiau kibernetiniais nusikaltimais praktikoje vadinami ir tie, kurie nebūtinai sudaro paminėtų nusikaltimų
sudėtis, tačiau yra padaryti kibernetinėje (elektroninėje)
erdvėje, pasinaudojant interneto suteikiamomis galimybėmis. Tai, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės pažeidimai
– neteisėtas, autorių teises pažeidžiantis kūrinių platinimas internetu, kai specialiai šiai veiklai sukurtose interneto
svetainėse pateikiamos knygos, kino filmai, muzikos kūriniai, taip sudarant galimybę tų svetainių lankytojams jais
neteisėtai naudotis. Taigi kibernetiniai nusikaltimai – plati
sąvoka, kuri, prokurorės nuomone, apima tiek tas veikas,
kurioms padaryti naudojamos elektroninės komunikacijos, informacinės sistemos, kompiuteriai bei kiti elektroninės komunikacijos prietaisai (pavyzdžiui, sukčiavimas
vadinamuoju „phishing“ būdu, kai pasinaudojant nepageidaujamais elektroniniais laiškais ar netikrais tinklalapiais
siekiama išgauti prisijungimo prie informacinių sistemų
slaptažodžius), tiek veikas, kai nusikaltimu siekiama padaryti žalą minėtiems objektams (kompiuterinių virusų platinimas, įsilaužimas į interneto svetaines).
Lietuvoje teisėsaugos institucijos su kibernetiniais nusikaltimais susidūrė gana seniai – dar 2009 m. buvo pradėti ir sėkmingai baigti tyrimai dėl sukčiavimo „phishing“
būdu. Metams bėgant vis daugiau nusikalstamų veikų persikėlė į elektroninę erdvę. Prokurorė pasakoja, jog mums
jau įprastos tokios nusikaltimų formos, kaip turto prievartavimas arba jau minėti intelektinės nuosavybės pažeidimai, dabar neretai daromos pasinaudojant elektroninėmis
ryšio priemonėmis. Sparčiai tobulėjant technologijoms, vis
dažniau imama jas naudoti neteisėtiems tikslams ir tai kelia
didelius iššūkius teisėsaugai.
Paklausta, su kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos teisėsaugos institucijų pareigūnai tirdami internetinėje erdvėje
padarytas nusikalstamas veikas, J. Kančauskienė, kaip ir
Dr. D. MCKechnie, nurodė, kad kibernetinių nusikaltimų
tyrimas ir įrodymų surinkimas šiose bylose yra sudėtingas
procesas. Elektroninė erdvė yra labai palanki pažeidėjui:
turint elementarių žinių nesudėtinga nuslėpti savo tapatybę, užkoduoti duomenis, atsiskaitymus atlikti elektroniniu
būdu ar naudotis kriptovaliuta. Tačiau, anot pašnekovės,
čia gelbsti studijų laikais išmokta taisyklė, kad nėra nusikaltimo, kuris nepalieka pėdsakų. Elektroninėje erdvėje
padaryti nusikaltimai visada palieka pėdsakų, tik reikia
mokėti juos rasti, tinkamais būdais užfiksuoti ir paversti
įrodymais. Čia, žinoma, neapsieinama be specialių žinių
poreikio. Akivaizdu, kad norėdami tikėtis sėkmės šių nusikaltimų tyrime pareigūnai ir prokurorai turi daug mokytis
bei sistemingai gilinti ne tik teisines, bet ir technologines
žinias, kitaip gresia atsilikti nuo šioje srityje sparčiai tobulėjančių pažeidėjų. Pasak pašnekovės, Lietuvos kriminalinės
policijos biure veikia stiprus padalinys šioms veikoms tirti,
vis dėlto šioje srityje kvalifikuotų žmonių (tiek tyrėjų, tiek
specialistų, ekspertų, prokurorų) yra per mažai, o iššūkių
vis daugėja.
J. Kančauskienė pasakoja, jog ikiteisminio tyrimo ar
teismų praktikos kibernetinių nusikaltimų bylose tendencijas išgryninti statistiškai sudėtinga, nes šios veikos yra įvairios tiek savo pobūdžiu, tiek apimtimi ir įrodinėjimo būdais. Jei sėkmingai ir kokybiškai atliktas įrodymų surinkimo
bei fiksavimo procesas, problemų teismuose paprastai nekyla. Kita vertus, yra ir aklaviete pasibaigusių tyrimų, kai
negaunama reikiamos informacijos iš užsienio valstybių ar
kai susiduriama su technologinėmis įrodinėjimo problemomis (pavyzdžiui, duomenų užšifravimu, užkodavimu,
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slaptažodžiais).
Paprašyta apibūdinti kaltininką tokio pobūdžio bylose, prokurorė nurodė, kad jis iš kitų išsiskiria tik tuo, jog
naudojasi elektroninėmis technologijomis, slėpdamas savo
tapatybę ar ją panaudodamas kaip nusikaltimo padarymo
įrankį, priemonę ar būdą. Tai nebūtinai asmenys, turintys
specialų išsilavinimą informacinių technologijų srityje. Yra
buvę bylų, kuriose įtariamieji – paaugliai, iš smalsumo įsilaužę į valstybės institucijų tinklalapius.
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Apibendrindama pašnekovė pažymėjo aiškią tendenciją, jog augantis technologijų paplitimas ir sparti interneto
technologijų raida lemia nusikaltimų elektroninėje erdvėje
skaičiaus didėjimą, jų įvairovę bei pavojingumą, o kartu
kelia didžiulius iššūkius teisėsaugai.

KOMENTARAS
Marijus Kursevičius

Vilniaus apylinkės teismo teisėjas, teismo pirmininko pavaduotojas

Informacinės technologijos palaipsniui tampa neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalimi. Deja,
vis dažniau ir įvairiau jas naudoja ne tik padorioji visuomenė, bet ir nusikalsti linkę asmenys.
Šiandien informacinės technologijos naudojamos net ir darant tokius nusikaltimus, kuriuose
anksčiau nusikaltėliai jų nenaudodavo. Vis dažniau tenka susidurti su atvejais, kai elektroninėje
erdvėje atliekami nepilnamečių tvirkinimo veiksmai, taip pat kai asmenys, panaudodami svetimus prisijungimo prie elektroninio pašto paskyros vardą ir slaptažodį, prisijungia prie svetimų
elektroninio pašto paskyrų, siekdami surinkti informaciją apie verslo konkurentus ar apie artimus
asmenis. Informacinių technologijų naudojimas vis dažniau pastebimas ir turtiniuose nusikaltimuose. Lietuvos teismai jau apie
dešimtmetį sulaukia nemažai baudžiamųjų bylų, kuriose asmenys kaltinami padarę vadinamuosius telefoninius sukčiavimus.
Pastaruoju metu, populiarėjant elektroninėms technologijoms, didėjant kompiuteriniam raštingumui, vis dažniau pasitaiko
atvejų, kai jauni ir puikiai mokantys naudotis informacinėmis technologijomis „telefoniniai“ sukčiai keičia taktiką ir nukentėjusiesiems apgauti naudoja ne telefonus, o itin populiarius socialinius tinklus, elektroninius paštus.
Antai neseniai nagrinėtoje baudžiamojoje byloje, kurioje asmenys buvo kaltinami sukčiavimu, neteisėtu disponavimu elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, svetimų elektroninių mokėjimo priemonių duomenų panaudojimu, prisijungimu
prie informacinės sistemos, nusikalstamas veikas asmenys darė pasinaudodami „Facebook“ socialiniu tinklu. Kaltinamieji vaikinai „Facebook“ socialiniame tinkle sukūrė netikrą merginos anketą, kurioje įkėlė patrauklią merginos nuotrauką. Naudodami
šią anketą kvietė bendrauti įvairius vaikinus, tam tikrą laiką susirašinėdami įgydavo jų pasitikėjimą. Tuomet pasakodavo melagingą istoriją apie Jungtinėje Karalystėje gyvenančią ir sergančią mamą, kuriai neva reikalinga pagalba, būtina pervesti pinigų.
Kartu nurodydavo, kad savo sąskaitos banke neturi, todėl prašydavo nukentėjusiųjų leisti laikinai pasinaudoti jų elektroninės
bankininkystės prisijungimo duomenimis ir sąskaitomis. Nukentėjusieji, įtikinti ir jausdami gailestį, šiuos duomenis atsiųsdavo
kaltinamiesiems tiesiog socialiniu tinklu „Facebook“ trumpąja tekstine žinute. Taigi šiuo atveju iš esmės visas nusikalstamas
mechanizmas, kurio tikslas – pasisavinti svetimą turtą, realizuotas elektroninėje erdvėje, žmonėms tiesiogiai net nesusitikus ir
vienas kito nemačius.
Tokios bylos šiandien jau nėra naujovė, apie jas kalba visuomenė, rašo ir skelbia žiniasklaida, tačiau vis dar stebina nukentėjusiųjų naivumas ir patiklumas. Atrodo, kad kiekvienam intensyviau informacines technologijas naudojančiam protaujančiam
asmeniui turėtų būti nesunku patikrinti, su kuo jis bendrauja, ir neskubėti pasitikėti asmeniu, kurio nėra matęs, tačiau paprastai
nukentėję žmonės to nepadaro. Tiesa, tenka pastebėti, kad tokiose bylose nukentėjusieji dažnai būna gana žemo intelekto,
vieniši asmenys, kurių socialiniai įgūdžiai riboti. O kaltinamieji tokiose bylose paprastai būna gerai susipažinę su šiuolaikinėmis
technologijomis, manipuliatoriai ir išskirtinai iškalbingi. Jų komunikabilumas, gebėjimas nukentėjusiajam parodyti netikrą dėmesį, sukelti gailestį nuslopina pastarųjų budrumą ir padeda gana nesunkiai išgauti reikalingą informaciją. Tokios bylos dažnu
atveju būna didelės apimties, jose figūruoja gana nemažai nukentėjusių asmenų. Pats nusikalstamos veikos įrodinėjimas šiose
bylose paprastai gana sudėtingas ir painus. Išviliojant prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, vėliau kredito
bendrovėms suteikiant kreditus, visa elektroninė informacija būna fiksuojama susirašinėjimo metu, taip pat kredito įstaigų
informacinėse sistemose. Tai tik objektyvūs duomenys, o patys nusikaltėliai dažniausiai būna nematomi, juos gana sunku
identifikuoti ir susieti su nusikalstama veika. Sėkmingais atvejais asmenys darydami nusikalstamą veiką vienu ar kitu metu suklysta, pasielgia neapdairiai, todėl pavyksta juos susieti su nusikalstama veika. Tačiau neretai nustatomi ne visi veikoje dalyvavę
asmenys, kadangi nukentėjusieji jų tiesiogiai nemato, o nusikaltimui daryti naudojama inovatyvi technika, programinė įranga ne
visada padeda nustatyti tikruosius nusikaltėlius, kurie puikiai išmano būdus, kaip apsunkinti jų identifikavimą.
Manau, kad daugėjant nusikaltimų elektroninėje erdvėje, plečiantis jų įvairovei būtina stiprinti visuomenės žinias apie informacines technologijas, jų saugumą, mokyti atsakingo ir apdairaus elgesio internete. Taip, kaip bandome apsaugoti save, savo
artimuosius bei turtą nuo nusikaltėlių realiame gyvenime, panašiai turėtume elgtis interneto erdvėje.
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LIETUVOS TEISMŲ
ĮSTEIGIMO ŠIMTMETIS

Vytas Milius:
vienintelis
dalykas, kurį
reikia taupyti, –
tai laikas
Vilma Budėnienė
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Vytas Milius, Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas, buvęs pirmasis ir ilgametis Lietuvos apeliacinio teismo
pirmininkas, daug prisidėjęs prie teismų reformos, paklaustas apie pradžių pradžią jau Nepriklausomoje
Lietuvoje pirmiausia vardija kitus: pagrindiniai teismų reformos autoriai ir vykdytojai buvo tuometis Lietuvos
Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, tuometis teisingumo ministras Jonas Prapiestis, buvę apygardų
pirmininkai ir teisėjai: Albinas Sirvydis, Artūras Šumskas, Albertas Milinis, Rasa Valentinienė, Algirdas Gailiūnas,
šviesios atminties Vaclovas Birbilas, Boleslovas Kalainis, Tomas Zdanavičius. Šie žmonės dieną naktį suko galvą,
kaip sklandžiai pereiti prie naujos teismų sistemos.
TEISMAI.LT redakcija paprašė teisėją V. Milių pasidalyti prisiminimais ne tik apie Lietuvos apeliacinio teismo
kūrimą, vadovavimą jam, bet ir apie savo gyvenimą, svajones, planus.

A

Atsakingumas, darbštumas. Meilė darbui, žmogui… Iš kur visa tai?
Planavau gyvenimą sieti su jūreivyste, laivyba, bet viskas pasisuko kitaip (šypsosi). Mano tėveliai buvo paprasti
žmonės, dzūkai. Tėvas – sielininkas, sunkiai dirbo. Tai reta
specialybė. Eidavau ir aš vasaromis jam padėti, rąstus tampiau. Mama buvo miško darbininkė.
Senelis sulaukė 101-erių. Tais laikais, balanos gadynėj,
gimęs 1852 m., jis tris kartus buvo Amerikoj – padirbėti
važiuodavo. Ten gyveno mano dėdė. Bet tėvynės ilgesys
pargindavo senelį namo. Tarsi per rūką dar pamenu, kaip
atsiklaupęs kapodavo žagarus. Darbštūs buvo žmonės.
Dėdė, kuris Amerikoje ir liko gyventi, atsiųsdavo laikraščių. Man labai patikdavo juos skaityti, daug įdomių pasaulio naujienų, istorinių dalykų ten buvo parašyta, ir apie
Lietuvą rašė. Labai jų laukdavau. Kartais laikraščius gaudavom kažkokius iškarpytus. Daug skaitydavau ir knygų,
rimtų knygų. Trejus metus tarnavau armijos laivyne, labai
norėjau ir toliau dirbti šioje srityje, bet, matyt, tėvų suformuota pasaulėžiūra ir apsiskaitymas nurungė.

Pirmasis pastatėte ant bėgių Lietuvos apeliacinio
teismo traukinį, kuris sėkmingai juda iki šiol. Kokie
buvo pirmieji Apeliacinio teismo metai? Kokie buvo
iššūkiai?
Noriai dirbau pirmininku, tapti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku buvo netikėtas pasiūlymas. Tuo
metu priimta nauja Konstitucija, o paskirtas naujas teisingumo ministras J. Prapiestis prisiėmė visą atsakomybę.
Apeliaciniam procesui buvo svarbūs ir 1994 m. priimti

Baudžiamojo ir Civilinio proceso kodeksų pakeitimai, kurie
pakoregavo teismų kompetenciją. Taigi, analizavau, kokia
bus teismo kompetencija, ką mes darysime. Reikėjo formuoti teisėjų korpusą. Bet tai nebuvo sunku, nes tuo metu
vyko ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) reorganizacija, iš jo pas mus dirbti atėjo patyrę teisėjai profesionalai. Iš pradžių mūsų tebuvo 17. Kol įsivažiavome,
pamenu, pusantro mėnesio neturėjom teisinio darbo, laukėme pirmųjų bylų.
Didžiausias mano galvos skausmas buvo patalpos.
Guldavau ir keldavau su mintimis apie tai, kur dirbs žmonės. Ir ministro, ir tuomečio Prezidento A. Brazausko
nuostata buvo ta, kad visas šis pastatas būtų skirtas teismams. Deja, įvyko kaip įvyko: pastate įsikūrė daugiau institucijų. Tik labai gaila, kad iki šių dienų ir Apeliaciniam, ir
ypač Vilniaus apygardos teismams opiausias klausimas –
kur įkurdinti visus darbuotojus.
Rūpinausi ir visais materialiais dalykais. Kanclerio
nebuvo, teko pačiam pasirašyti visus dokumentus. Vyko
remontas, todėl mus labai griežtai tikrindavo Valstybės
kontrolė. Net patikrindavo, kiek dažų sluoksnių užtepta…
Įsirengėm.
Vykdant reformą buvo svarbu sklandžiai pereiti prie
naujos teismų sistemos. Reikėjo išspręsti, kur įkurdinti
aukštesnės instancijos teismus, surinkti reikiamą teisėjų
skaičių. Prezidento dekretu nustatyta, kad Apeliaciniame
teisme turi dirbti 25, Vilniaus apygardos teisme – 40,
Kauno – 35, o Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teismuose – po 20 teisėjų. Taigi aukštesnei instancijai reikėjo 160
teisėjų. Apylinkių teismuose tuo metu dirbo 200. Teko
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smarkiai nuskriausti apylinkių teismus. Šiandien telieka
padėkoti apylinkių teismų pirmininkams, kad gebėjo puikiai organizuoti apylinkių darbą. Tik trūko teisėjų. Rasti
kandidatus nebuvo lengva: atlyginimai maži, reikalavimai
dideli, egzaminai sunkūs. Egzaminų komisija, kuriai aš vadovavau, buvo griežta. Per palyginti trumpą laiką į naujas
pareigas buvo paskirta apie 200 pretendentų. Dauguma jų
dabar LAT, LVAT teisėjai, gyvenimiškos ir darbo patirties
sėmęsi ir Apeliaciniame, ir Vilniaus apygardos teismuose.
Ar prisimenate pirmąsias bylas Apeliaciniame
teisme?
Pirmais metais civilinių bylų buvo išnagrinėta gal tik
70, baudžiamųjų – apie 200. Aš ir pats, kad neprarasčiau
kvalifikacijos, nagrinėdavau ir civilines, ir baudžiamąsias
bylas. Buvau dirbantis pirmininkas, turėjau ir nemažai visuomeninių pareigų. Bylos Lietuvos apeliaciniame teisme
yra labai sudėtingos, ypač dabar. Anksčiau dažnai teismo
sprendimas apsiribodavo trumpais, tiksliais, lakoniškais
argumentais, o šiandien atsakoma į visus proceso šalių
keliamus klausimus, sprendžiamos teisės taikymo problemos: tam anksčiau nebuvo teikiama tiek dėmesio, o dabar
privaloma atsižvelgti ne tik į suformuotą LAT, bet ir į tarptautinių teismų praktiką. Lietuvoje piliečiai aktyviai naudojasi apeliacijos teise. Pastaraisiais metais darbo krūviai
teismuose, ypač nagrinėjant civilines bylas, tapo sunkiai
pakeliami, prie to prisidėjo ir ekonominės finansinės krizės
padariniai . Labai sveikintini Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kurių pagrindinis tikslas – proceso supaprastinimas ir pagreitinimas. Visiškai pasiteisino rašytinio proceso
galimybės.
Verta prisiminti, kad nuo 1996 m. iki 1999 m. Lietuvos
apeliacinis teismas vykdė ir dalį LAT funkcijų, kadangi
LAT teko labai didelis krūvis. Iki 2001 m. Apeliacinis teismas vykdė ir aukščiausios grandies teismo funkcijas administracinių bylų teismų sistemoje. Būtent Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrius tapo pagrindu
įkuriant Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.
Sklinda legendos apie puikų Jūsų vadovavimo stilių, žmogiškąsias savybes, darbo koordinavimą, organizavimą. Durys žmonėms visada buvo atviros, kaip
ir Jūsų širdis. Iš kur turėjote tų vadovui reikalingų
kompetencijų? Kokia Jūsų, kaip teismo pirmininko,
darbo specifika?
Pirmiausia – pagarba žmogui. Vadovas turi rūpintis
darbuotojais. Geras mikroklimatas yra vadovo pareiga.
Stengiausi neparodyti, kad kažkas blogai. Kelsi balsą – parodysi silpnumą. Nuoširdumu daugiau pasieksi. Svarbu
nepamiršti žmogaus: bėdai ištikus, skirdavome pašalpas,
skatindavome, ragindavome kelti kvalifikaciją.
Buvo jaunas kolektyvas. Aš pats buvau 45-erių metų.
Pamenu, kadangi mokėjau prancūzų kalbą, išvykau į komandiruotę Prancūzijoje. Jaudinausi, kelionė buvo sudėtinga. Atėjau pas šios šalies Apeliacinio teismo pirmininką,
o šis, tokio amžiaus kaip aš dabar, nustebęs klausia, kiek
man metų. Išgirdęs sako: „Net jei ir Garbės legiono ordinu būtum apdovanotas, pas mus galėtum dirbti pačioj žemiausioj instancijoj, geriausiu atveju kokiu pavaduotoju.“
Atsakiau, kad mūsų valstybė labai jauna, todėl ir vadovai
jauni.
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Koks šiandienos teisėjo portretas? Ar domitės
Lietuvos apeliacinio teismo gyvenimu?
Teismai nušalinti nuo personalo pasirinkimo. Buvo laikas, kai darbuotojus rinkosi vadovai. Net istoriškai pažiūrėjus, tarkim, tai, kas dirbs teismuose tarpukario Lietuvoje,
spręsdavo LAT.
Šiandien teisėjai susirūpinę dėl darbo krūvio. Kur matyta – dirbti ir šeštadienį, ir sekmadienį, darbo neštis namo.
Tai koks tada tampa gyvenimas? Viską užgožia darbas.
Turėtų būti taip: išeini iš teismo, užveri duris ir pamiršti
darbą. Teisėjas turi būti aprūpintas techninėmis priemonėmis. Elektroninė byla – kol kas tik nervų gadinimas. Taip,
teisėjo profesija itin sudėtinga. Man ir darbuotojų gaila.
Motyvacijos mažai, nes atlyginimai maži, o krūviai dideli.
Didžiausia pagarba teisėjų padėjėjams, raštinės ir kitiems
darbuotojams, kurie atlieka milžinišką darbą, be kurio neįmanomas sklandus bylų nagrinėjimas.
Apeliaciniame teisme liko širdis, rūpi, kaip sekasi.
Kartais pažiūriu aktualijas, paskaitau, domiuosi. Vadovai
geri ir kompetentingi, tad džiaugiuosi, kad teismas gerose
rankose.
Ar per gyvenimą sulaukėte daug padėkų už rastą
teisybę?
Vienas parašė. Skundų negavau, ir tai jau gerai (šypteli).
Ar lieka laiko sau?
Šalia Merkinės – gimtoji sodyba, tad savaitgaliais mielai
ten važiuoju. Tėvai seniai mirę, brolis žuvęs, tai atsakomybė už tėviškės palikimą tenka man. Nors per tiek metų ją
pertvarkiau, bet medžiai, kiemas, kur prabėgo vaikystė, tie
patys. Man tai labai brangu.
Skaitau. Labai patinka fantastinė literatūra, rusų klasika. Paskaitau ir prancūzų kalba. Turiu didelę biblioteką.
14 metų dirbau Šilutėje, labai patiko tas vandeningas
gražus kraštas, be to, Ventės rage daug nuoširdžių dzūkų
gyvena. Vandenį mėgstu gal ir dėl to, kad netoli mano sodybos teka Nemunas, kur kartu su tėvu sėlius plukdydavome.
Esu žvejys. Per atostogas važiuojame į Norvegiją
pažvejoti.
Patinka buriavimas. Esame burine jachta iš Lisabonos
iki Klaipėdos plaukę.
Paplaukioju baseine, žiemą važiuoju slidinėti į Italiją
arba Austriją, jei tik galimybės leidžia. Stengiuosi aktyviai
gyventi.
Kai gerokai pažengi keliu į priekį, supranti, kad būtent
laikas yra didžiausia gyvenimo vertybė, vienintelis dalykas,
kurį reikia taupyti.
Ko palinkėtumėte teismų bendruomenei, 2018 m.
sulauksiančiai teismų šimtmečio?
Normalaus darbo krūvio. Aprūpinimo. Kad darbuotojai gautų padorius atlyginimus.
Mano matymu, turėtų būti vienas Apeliacinis teismas
visai Lietuvai. Teisėjų būtų netoli 100. Bylos sudėtingos, tad galėtų būti po du padėjėjus, tada ir darbas eitųsi
sparčiau.
Nepriklausomumas – siekis, ko norėtume.
Viskas patikimose rankose. Tik galėtų būti daugiau tinkamų priemonių.
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Daina Stasiukynienė

Kodeksus
užvertusi
teisėjo
padėjėja
gelbsti
beglobius
gyvūnus

Vilma Grigaravičienė
Alytaus rajono apylinkės teismo atstovė ryšiams su visuomene

J

Šeimininkų paliktas, išsekęs, išsigandęs – toks prancūzų buldogas Admirolas Rolis pateko į gyvūnų prieglaudą.
Jo istorija greitai paplito teismų koridoriuose ir buvo išgirsta beglobiams keturkojams neabejingų žmonių. Viena
jų – Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėja Daina Stasiukynienė.
„Aktyvi veikla su augintiniais – tai savotiška terapija
po sunkios darbo dienos, reikalaujančios koncentruotų
minčių ir susikaupimo“, – pokalbį apie altruistinį pomėgį
pradėjo D. Stasiukynienė. Daina teismo kolegų tyliai pavadinama socialiai atsakinga gyvūnų globos ambasadore.
Sakoma, apie žmogaus širdį galima spręsti iš to,
kaip jis elgiasi su gyvūnais. Ar pritariate?
Gyvūnas mums asocijuojasi su bejėgiškumu, jam gyvybiškai reikalingas žmogaus rūpestis ir dėmesys. Mainais už
tai augintiniai kasdien teikia pozityvių emocijų dozę, nukreipia dėmesį nuo varginančių, negatyvių minčių, skatina
nesavanaudiškumą, gailestingumą ir stiprina žmogiškąsias
vertybes. Juk ne veltui psichologai skiria terapijas su šunimis psichologinių sukrėtimų patyrusiems žmonėms ar
ragina šeimas, turinčias mažamečių vaikų, įsileisti naminius
gyvūnus į savo gyvenimą, nes bendravimas su gyvūnu suteikia gerų auklėjimo pavyzdžių ir padeda tapti geresniu
žmogumi.
Kaip gimė tokia stipri meilė šunims, kad nusprendėte rūpintis ir tais, kuriuos apleido šeimininkai?
Nuo mažens augau apsupta šunų, vėliau šuniuko panoro vaikai. Vyras paskelbė ultimatumą: arba prancūzų buldogas, arba jokio šuns, taip namuose atsirado prancūziukas
Taisonas, pavergęs mano širdį amžiams. Po jo mirties nedrįsom į šeimą priimti augintinio, tačiau užaugusios mano
dukros nusprendė už mus – gražų šv. Velykų rytą pas mus
atsirado prancūzų buldogas Bugajus (Bugas).

Kaip tapote gyvūnų globėja ir gelbėtoja?
Matyt, tokia esu iš prigimties, negaliu praeiti pro šalį
nesuskaičiavusi visų pakeliui sutiktų keturkojų. Ne vieną
tokį pasimetusį esu pamaitinusi ir net padėjusi rasti naujus saugius namus. Vėliau mano dukra Kotryna įsiliejo į
„Dogspoto“ savanorių gretas, jų misija – ištiesti pagalbos
ranką bei rasti naujus namus benamiams, likimo nuskriaustiems šunims, kurie dėl ligų, negalios, patirtų traumų ar kitų
priežasčių tapo nereikalingi, atsidūrė gatvėje arba sanitarinėje tarnyboje. Dukra paprašė laikinai priglausti mopsų
veislės kalytę, ji mano namuose pabuvo labai trumpai ir
išvyko gyventi į Vilnių. Tada pradėjau domėtis savanoryste, supratau, kad galiu padėti, ir pasisiūliau būti globėja.
Pirmoji ilgesnei globai atvyko 6 metukų kurčiukė senjora
Pončka, taip prasidėjo mano pažintis su kitais mopsais.
Kokia yra gyvūnų globėjo kasdienybė? Ar yra
efektyvių būdų, kaip kovoti su neatsakingais gyvūnų
daugintojais, smurtu prieš gyvūnus?
Deja, tai kova su vėjo malūnais. Neretai nusvyra rankos, susidūrus tiek su žmonėmis, kurie ne tik išnaudoja
šunis, juos skriaudžia, laiko baisiomis sąlygomis, juos daugina, tiek su žmonėmis, kurie perka šuniukus nepasidomėję jų kilme, vien dėl to, kad jie pigesni, ir taip paremia šį
verslą. Dažnais atvejais tokie šuniukai vos paaugę patenka

Esu įsitikinusi, kad apsaugoti gyvūnus galime
tik ugdydami ir pamatines vertybes skiepydami
jaunajai kartai.
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į prieglaudas dėl varginančių ligų, ne iš karto pastebėtos
negalios ar kitų priežasčių.
Už nederamą elgesį su gyvūnu numatyta tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė, taigi gyvūną, kaip
ir žmogų, saugo įstatymas. Alytaus rajono apylinkės teisme dar šiais metais šunį mirtinai nukankinusiam asmeniui
buvo paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, tačiau tai tik
priemonė kovoti su pasekmėmis. Kur kas svarbiau – rasti agresiją prieš gyvūnus skatinančias priežastis ir užkirsti
joms kelią. Esu įsitikinusi, kad apsaugoti gyvūnus galime
tik ugdydami ir pamatines vertybes skiepydami jaunajai
kartai. Viskas priklauso nuo visuomenės požiūrio, akivaizdu, kad ši problema egzistuoja tik dėl empatijos stokos,
todėl privalu telkti dėmesį į žmonių švietimą, sąmoningumo skatinimą, atsakomybės už tokį elgesį aiškinimą. Be to,
visuomenės nepakantumas ir vieša reakcija į netinkamai
besielgiančius asmenis teigiamai veikia problemą, todėl
raginčiau visus nebūti abejingus susidūrus su nederamo elgesio su gyvūnais atvejais ir veikti ryžtingai, sudrausminti,
suteikti gyvūnui pagalbą ar kreiptis į policiją. Ne veltui sakoma: būk tas pokytis, kurį norėtum matyti kituose. Visada
reikia pradėti veikti tik nuo savęs.
Koks Jūsų šeimos požiūris į tokį atsidavimą nuskriaustiems gyvūnams ir kaip pavyksta visiems šeimos nariams paskirstyti dėmesį?
Dukros mane supranta ir neprieštarauja šiai veiklai, sutuoktinis nebuvo sužavėtas dėl mano pasirinkimo, tačiau
mūsų šeimoje likusi gyventi mopsė Pončka užkariavo vyro
prielankumą, dabar abu džiaugiasi pasiglaustymais, pasikasymais ir bendravimu. Dėmesio pakanka visiems namiškiams, dažniau dėl to varžosi mano globotiniai. Gaila, bet
dažnai pagalvoju apie tai, kiek jie vargelio patyrė, todėl yra
tik didelis noras visus juos apsupti meile ir sugrąžinti pasitikėjimą žmonėmis.
Kokia paskutinė įsiminta laimingai pasibaigusi
beglobio istorija?
Jos vardas buvo Kena. Mopsų veislės kalytė, įsigyta su
dokumentais su tikslu aktyviai veisti, todėl Kena vedė šuniukus po du kartus per metus. Kaip ir dažnai pasitaiko,
gausiai vadas vedantys šunys veislynuose neužsibūna, juos
keičia jaunesni, todėl ir šią buvo bandoma parduoti kaip
sveiką kalytę. Būsimi Kenos šeimininkai, prieš įsigydami
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Mano tikslai pasiekti tada, kai šuo iš naujo
patiki žmogumi, sutikęs jį pradeda mikliai vizginti uodegą, nori būti glostomas, žaidžia.
veterinarijos klinikoje patikrino jos sveikatą, kur paaiškėjo jos ligų gausa. Tai sužinoję veisėjai atiduoti jau nepanoro, už pakarpos griebę Keną įmetė atgal į furgoną ir
išsivežė namo. Susirūpinę žmonės iš karto paskambino
„Dogspoto“ gyvūnų globos organizacijai, jų savanoriams
pavyko šunį išpirkti. Pasirodo, Kena buvo laikoma tvarte, jos guolis buvo šiaudai, kūnelis pilnas blusų, tešmenys
vilkosi žeme, nors šuniukų jau seniai ir beturėjusi, ausyse
nuo įsisenėjusių uždegimų buvo augliai, girelės sugadintos,
o kur dar išvarža. Ji bijojo visko, reikalus atliko po savimi,
nes nebuvo vedžiojama. Kenai buvo suteikta visa įmanoma pagalba, kad pagerėtų jos sveikatos būklė. 2016 m. vasario mėnesį Kena buvo perduota dukrai Kotrynai, o balandį ji atkeliavo pas mane, deja, aš jos atiduoti jau niekam
nebegalėjau, lai ori senatvė bus jai mano namuose. Tik ji
šiandien jau nebe Kena, ji vardu Pončka.
Kuo Jūsų veikla sunki ir kuo džiaugsminga?
Jokių sunkumų, tik džiaugsmas. Priverstinė papildoma mankšta, kai reikia vedžioti ne du, o keturis šunis.
Papildoma kitokia protinė veikla, kai reikia sugalvoti, kaip
bėdulį, niekad nemačiusį žaislo, sudominti žaidimu, užkariauti pasitikėjimą ir išmokyti nesigūžti nuo kiekvieno rankos judesio. Be to, dažniausiai šuniukai būna prastos sveikatos, juos reikia slaugyti, vežioti pas gydytojus ir prisidėti
prie gydymo finansiškai. Sunkiausia yra tada, kai reikia išsiskirti su globotiniu, – negalėjome to padaryti, todėl mūsų
šeimoje ir liko mopsė Pončka.
Meluočiau sakydama, kad jau pripratau prie to kraupaus vaizdo ar gailių istorijų, ligi šiol į jas reaguoju labai
jautriai. Ramu tik dėl to, kad jie patenka į mūsų rankas, kai
pagaliau būna nutrauktos kančios, badas, baimė ir nepasitikėjimas. Mano tikslai pasiekti tada, kai šuo iš naujo patiki
žmogumi, sutikęs jį pradeda mikliai vizginti uodegą, nori
būti glostomas, žaidžia.

Nemokamos teisinės
konsultacijos Lietuvos teismuose

JŪS KLAUSIATE –
MES ATSAKOME!
Spalio 25 d. Lietuvos teismuose praūžė Europos
teisės ir Konstitucijos dienos proga organizuota akcija „ Jūs klausiate – mes atsakome!“
Šventinę dieną Temidės rūmus užplūdo daugiau
nei 600 teisinės pagalbos besiteiraujančių lankytojų, kuriuos visą dieną neatlygintinai konsultavo
bemaž 300 teisininkų: advokatų, antstolių, notarų,
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų, teisėjų padėjėjų bei teismų darbuotojų.
Šiemet šalies gyventojams opiausi klausimai kilo
šeimos teisės, turto paveldėjimo ir darbo santykių
srityse.

Visa aktuali informacija visuomenei – interneto
svetainėje www.teismai.lt
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www.teismai.lt

Pirmą kartą
vyksi į teismą
ir nori tinkamai
pasiruošti?

Ieškai
reikiamos
informacijos?

Apsilankyk www.teismai.lt – visa aktuali
informacija ranka pasiekiama!

www.teismai.lt

www.teismai.lt
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eismai.lt

N AU J I EN OS

mai.lt

VISU O M EN EI I R
ŽI N IA SKL A I DA I

TEIS M A M S

NACI O NA LI N Ė TEIS MŲ
A D M I N ISTR ACI J A

Aktuali informacija teismų lankytojams

w.teismai.lt
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Kaip elgtis, gavus laišką iš teismo?
Kaip liudyti teisme?
Kaip pildyti teismui teikiamų dokumentų šablonus?
Kaip gauti teismo leidimą?
Kaip sumokėti žyminį mokestį?
Kaip teismo paslaugomis pasinaudoti paprasčiau?
Kaip teismo posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu?
Kur rasti pagalbą liudytojams ir nukentėjusiesiems ir kt.
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