
1

 
D. Burgienė apie moterų lyderystę:

„Mūsų šalyje daug stiprių, potencialo turinčių moterų“

NR. 3 (31), RUGSĖJIS, 2018

Teisėjas T. Romeika
apie XXI a. besiskiriančias šeimas

16 p.

3 p.

6 p.

Šeimos istorikė: 

„Lyčių lygybė keičia šeimos veidą“



1

Redakcijos žodis

Gražina Kovger-Sniečkuvienė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

Palydint vasarą ir pasitinkant rudenį kasmet 
aplanko pabaigos ir sugrįžimo jausmas. Ateina 
suvokimas, kad laikas grįžti ten, kur jauku ir 
šilta ištisus metus. Šiame TEISMAI.LT numeryje 
neatsitiktinai į tai ir atsigręžiame. Namai ir  
šeima – raktiniai šio žurnalo žodžiai, nes, kaip 
sako šeimos istorikė Dalia Leinartė, „šeimų 
įvairovė yra didelė – kiek religinių praktikų, 
kultūrų, tiek ir šeimos modelių. Tačiau visai šiai 
įvairovei būdinga viena savybė – visus šeimos 
narius jungia lojalumas vienas kitam, ilgalaikė 
meilė ir pagarba.“

Vis dėlto iššūkiai šeimoms šiandien išties 
nemaži. Viena vertus, lyčių lygybė keičia šeimos 
veidą – lyderystės vadeles į savo rankas perima 
moterys, o vyrai ne formaliai, o realiai tampa 
šeimos dalimi. Kita vertus, milžiniškų pokyčių ir 
augančio vartotojiškumo akistatoje žmonėms 
vis sudėtingiau sugyventi – išbandymų 
neatlaikiusių šeimų santykiai neretai baigiasi 
teismo posėdžių salėje. „Šiandien jau yra bylų, 
kur išsilavinę, svarbias pareigas einantys žmonės 
nori laiko sau. Vaikai lieka nustumti į šoną“, – 
aktualiojo interviu straipsnyje pasakoja šeimos 
bylas nagrinėjantis Kauno apygardos teismo 
teisėjas Tomas Romeika, pabrėždamas, kad tai, 
kas anksčiau buvo retenybė, šiandien tampa 
normalia kasdieniška byla.

Nejaugi XXI a. visuomenė nebemoka mylėti? 
Moka. Straipsnyje „Šeimos istorikė: „Lyčių 
lygybė keičia šeimos veidą“ D. Leinartė teigia: 
„Baimintis, kad šeima taps mažesne vertybe, yra 
tas pats, kas neigti žmogaus prigimtį. Žmogui 
reikia jo ar jos šeimos narių paramos. Be jos 
mes jaučiame tuštumą.“ Autorė pastebi, kad 
šiuolaikinėse šeimose vyrai vis labiau įtraukiami 
į šeimos gyvenimą – to istorijoje dar nebuvo. 
„Vyras iš tikrųjų tampa šeimos dalimi – ne 
formaliai, bet realiai“, –  
sako ji. 

Vienas tokių pavyzdžių – nuostabus Liatukų 
teisininkų šeimos portretas. Teisėjai ir 
advokatui artimas šiuolaikiškos skandinaviškos 
šeimos modelis, dalijantis namų ruošos darbus 
per pusę. Ir vis dėlto klausimas, kaip suderinti 
karjerą ir šeimą, ir jiems yra amžinas. 

Nors atrodytų, kad sparčiai žengiame 
egalitarinės visuomenės link, skaičiai moterims 
Lietuvoje kol kas nėra tokie palankūs – 
daugeliui jų šeima vis dar tampa kliūtimi siekti 

pripažinimo savo profesinėje veikloje. Įmonių 
tarybose moterų dirba mažuma, Lietuvoje 
vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas siekia apie 
14 proc., o kur dar ant moters pečių gulanti 
didesnė buitinių reikalų našta. 

„ Jei situacija judės tokiu greičiu kaip dabar, 
tai prireiks dar 100 metų, kad vyrų ir moterų 
padėtis susilygintų, o tai mūsų netenkina“, –  
sako Dovilė Burgienė, viena iš asociacijos 
„Lyderė“ steigėjų. Pasak D. Burgienės, šiandien 
mamos, norinčios greitai grįžti į darbą, 
baudžiamos ne tik visuomenėje vyraujančių 
stereotipų, bet ir užkertant kelią gauti orias 
pajamas. Apie tai plačiau skaitykite straipsnyje 
„D. Burgienė apie moterų lyderystę: „Mūsų 
šalyje daug stiprių, potencialo turinčių moterų“.

TEISMAI.LT pateikia ir lietuvių moterų 
iniciatyvas atliepiančią afroamerikietės JAV 
teisėjos Tamios Gordon istoriją – nuoširdžiu 
darbu ir pastangomis moteris įrodė, kad jos 
profesiniai pasiekimai niekaip nepriklauso nei 
nuo jos lyties, nei nuo odos spalvos.

XXI a. tradicinis šeimos modelis pasikeitė –  
turime vis daugiau šalių, kuriose priimti 
įstatymai, leidžiantys tos pačios lyties asmenims 
sudaryti šeimas. „Kai tuokiasi skirtingos lyties 
asmenys, mes nereikalaujame atsiklausti visų 
žmonių valstybėje, ar jie suteikia teisę mylėti, 
gerbti ir rūpintis vienas kitu visą gyvenimą“, –  
sako TEISMAI.LT straipsnio pašnekovė, 
Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė 
Sabatauskaitė, kalbėdama apie homoseksualių 
asmenų teisinę apsaugą ir galimybę gyventi 
visavertį gyvenimą. 

Teisė yra gyvas organizmas ir negali būti 
atskirta nuo socialinės tikrovės. Ir nors 
šeimos samprata rūpi ne tik teisininkams, 
vis dėlto į juos pirmiausia kreipiasi Seimo 
nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai 
su prašymu apibrėžti ir įtvirtinti mūsų teisėje 
šeimos sampratą ir jos vaidmenį visuomenėje. 

Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad formalūs 
dalykai niekada nenustelbs žmogaus ir 
žmogiškumo – jo noro būti išgirstam ir 
mylimam. Svarbu, kad šeima mums būtų 
vertybė ir turėtume galimybę grįžti ten, kur 
jauku ir šilta.
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Dar dirbdamas Kauno apylinkės 
teisme (nuo 2015 m. iki 2017 m.  
rugpjūčio) gavote padėką už 
nagrinėjamas šeimos bylas. Už ką 
skirta padėka?
Kauno apylinkės teisme dvejus metus 
nagrinėjau tik šeimos bylas, man buvo 
priskirta tokia specializacija. Per tuos kelerius 
metus išnagrinėjau apie 800 šeimos bylų, 
t. y. 400 per metus. Buvome penki šeimos 
bylas nagrinėjantys teisėjai, ir kiekvienas 
gaudavome po panašų bylų skaičių, toks buvo 
darbo krūvis. Vis dėlto ne už išnagrinėtų bylų 
skaičių Nacionalinė teismų administracija 
padėkojo. Šeimos bylose visuomet skatinau 
šalis susitaikyti. Aktyviai siūliau perduoti 
bylas mediacijai (teisminė mediacija – taikus 
ginčų sprendimų būdas; aut. past.). 2015 m. 
teismuose 67 šeimos bylos buvo perduotos 
mediacijai, iš jų 15 mediacijai perdaviau aš. 
Per kitus pusantrų metų darbo minėtame 
teisme ginčą išspręsti taikiai pavyko padėti 
dar 41 byloje.

Šiuo metu dirbate Kauno apygardos 
teisme. Ar specializacija liko ta 
pati?
Pasilikau tą pačią specializaciją, nors tai 
emociškai ir labai sunkios bylos.

Nesunku palyginti, pavyzdžiui, kiek emocijų 
tenka sugerti byloje dėl neterminuoto tėvų 

valdžios apribojimo, kai tenka išklausyti 
ir tėvus, ir vaiką, ir kiek emocijų tenka 
byloje dėl skolos priteisimo tarp dviejų 
įmonių, kai į posėdį atvyksta tik advokatai ir 
reiškiami tik teisiniai argumentai. Bendrosios 
kompetencijos bylos yra dėl praeities įvykių, 
o šeimos bylose turi numatyti į priekį, 
prognozuoti galimus ateities scenarijus.Iš tiesų 
tai nepalyginami dalykai. Baigęs nagrinėti 
tokią bylą neretai jaučiuosi tiesiog išsekęs.

Apygardos teisme šeimos bylas nagrinėja 6 
teisėjai, dvi kolegijos. Beje, nagrinėju ne tik 
šeimos bylas, jų turiu gal apie 40 proc., kitą 
dalį sudaro bendrosios kompetencijos bylos. 

Nors esate jaunas teisėjas, bet 
skaičiai rodo, kad ant Jūsų darbo 
stalo gulėjo labai daug bylų, 
pasirašėte daugybę sprendimų. 
Kokios tos šeimos bylos 
šiandien? Kokia problematika, ką 
išskirtumėte?
Lietuvoje daugiausia šeimos bylų, susijusių su 
vaikų ir tėvų teisėmis bei pareigomis. 2017 m. 
Lietuvos teismai išnagrinėjo 7 675 tokias 
bylas.

Dar prieš septynerius metus man dirbant 
Marijampolės apylinkės teisme, kur pradėjau 
savo, kaip teisėjo, karjerą, tarkim, ginčas dėl 
vaiko bendravimo nustatymo su tėvais buvo 
retenybė, o šiuo metu tai normali kasdieniška 
byla. Teisininkai suformuoja pasiūlą, vartotojai 

pasinaudoja ir taip atsiranda paklausa 
(šypsosi). 

Mano įsitikinimu, ir teismo procesai tam tikra 
prasme priklauso nuo rinkos dėsnių. Manau, 
kad ne tiek pačioje visuomenėje atsirado 
poreikis spręsti klausimus dėl bendravimo 
tvarkos su vaikais nustatymo ir ne pačios šalys 
sugalvojo, jog reikia tuo klausimu pasiginčyti. 
Tokį ginčo variantą jiems pasiūlė patys 
teisininkai, t. y. advokatai, atstovaujantys 
bylose. Akivaizdu, kad atsiradus naujo turinio 
ginčų, atsiranda daugiau kam atstovauti. 
Nesakau, kad tokio pobūdžio ginčas, kai jis 
kyla iš vidinės šalių valios, yra blogas. Tačiau 
dažnai toks ginčas yra tik tam, kad kita šalis 
patirtų daugiau nepatogumų.

Dažniausiai pasitaikanti problematika – vaiko 
gyvenamosios vietos nustatymas, santuokos 
nutraukimas su užsieniečiu, paskolų ir skolų 
dalybos ir kt. 

Pagrindinis tradicinio ginčo argumentas 
yra toks, kad bendravimas su vienu iš 
tėvų pažeidžia vaiko interesus. Ir norima 
tą bendravimą apriboti. Paprastai motina 
to prašo. Motyvai? Tėvas piktnaudžiauja 
alkoholiu, netinkama jo socialinė aplinka, 
smurtauja prieš vaiką. Kartais ir dėl tėvo 
sveikatos būklės (tarkim, serga epilepsija ir 
kita pusė nuogąstauja dėl priepuolių, kurie 
gali ištikti vaikui būnant kartu). Visokių 
atvejų pasitaiko. Tačiau dažniausiai siekiama 
buvusiam partneriui kliudyti bendrauti su 
vaiku, taip jam įgeliant dėl nutrūkusių poros 
santykių. Pradedama žaisti vaikų interesais, 
jausmais. Tai skaudžiausia. 

Tai koks būtų XXI a. besiskiriančios 
šeimos portretas? 
Reikia skirti du dalykus: ar tai santuokos 
nutraukimas bendru sutikimu, ar vyksta ginčas. 
Bendru sutikimu dažnu atveju abu sutuoktiniai 
juokauja, šypsosi, elgiasi pagarbiau. O kur 
įsižiebia konfliktas – tada sudėtingiau. Taip 
buvo visada. 

Visais laikais žmonės skyrėsi, dalijosi turtą, net 
vaikus. Šio šimtmečio, sakyčiau, keistenybė 
ta, kad reikia nustatyti, kiek ir kada vaikas turi 
ar gali bendrauti su vienu iš tėvų, kuris kartu 
jau negyvena. Žvelgiant istoriškai matyti, kad 
anksčiau šeimos labiau sutardavo dėl vaiko 
interesų, tai buvo tarsi savaime suprantami 
dalykai.

Teisėjas T. Romeika  
apie XXI a. besiskiriančias šeimas
Vilma Budėnienė,  
Lietuvos apeliacinio  teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene 

Nebuvo svetimų vaikų, nebuvo net tokio klausimo, kas prižiūrės vaiką 
netekus tėvų, kiek ir kaip bus bendraujama šiems išsiskyrus, kur ir su 
kuo vaikas praleis vasaros atostogas, kas padės jį išleisti į mokyklą, į 
gyvenimą. Vaikai nebuvo paliekami langeliuose. Santuoka su užsieniečiu 
buvo retenybė. Jaunų žmonių negaubė sunki buto paskolų našta, 
buvo daugiau pagarbos žmonių santykiams ir šeimos privatumui. Tokį 
gyvenimą prisimena mūsų tėvai ir seneliai. Šiandien jau nieko nestebina, 
kad vaikams tėvus pradeda atstoti naujausios technologijos, kad yra 
tėvų, vengiančių išlaikyti vaikus, o šeimos santykiai viešai aptarinėjami 
žiniasklaidoje, kad toje skubėjimo kasdienybėje pamirštame tvirtinti 
šeimos pamatus, pamirštame, jog šalia kenčia vaikai, senstantys tėvai. 
Nagrinėti šeimos bylas nepaprastai emociškai sunku, pripažįsta teisėjai. 
Kita vertus, galime ir pasidžiaugti, kad vis daugiau besiskiriančių 
žmonių tą daro taikiai ir apgalvotai. Kokios šeimos bylos šiandien, kokia 
kasdienybė ir realybė, problematika ir aktualijos – žurnalas 
TEISMAI.LT kalbina Kauno apygardos teismo teisėją Tomą Romeiką, visa 
širdimi atsidavusį savo, kaip teisininko, specializacijai – šeimos byloms. 

Dažniausiai siekiama 
buvusiam partneriui 
kliudyti bendrauti su vaiku, 
nes yra nutrūkę poros 
santykiai ir reikia įgelti jam. 
Pradedama žaisti vaikų 
interesais, jausmais. Tai 
skaudžiausia.
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Šiandien jau yra bylų, kur išsilavinę, svarbias 
pareigas einantys žmonės nori laiko sau. Vaikai 
lieka nustumti į šoną.  Atsiranda netradicinis 
ginčas: siekis, kad kitas iš tėvų su vaikais 
praleistų kuo daugiau laiko. Tam, kuris kelia 
tokį klausimą, lieka daugiau laiko sau: darbui 
ar poilsiui.

Norėčiau atkreipti dėmesį į šio amžiaus 
pasididžiavimą ir komunikacijos  
palengvinimą – technologijas. Dažniausias 
neištikimybės įrodymas dabar yra 
susirašinėjimas socialiniuose tinkluose, 
žinutėmis. O praėjusiame šimtmetyje kokios 
dar ten technologijos! Įrodymas buvo toks: 
užtiko, pamatė, kaimynė pasakė ir pan. 

Naujosios technologijos praverčia net 
nustatant šeimos bendravimą. Tarkim, tėvas 
gyvena Norvegijoje ar Jungtinėje Karalystėje, 
jis negali kas antrą savaitę atvykti, todėl telieka 
jau tradiciniu tampantis reikalavimas –  
nustatyti bendravimą su vaiku per „Skype“ 
programą ar telefonu. Bet ar toks bendravimas 
atstoja tėvus?

Naujas tendencijas paskatino ir mūsų įstojimas 
į Europos Sąjungą. Didelė migracija, daug 
bylų, turinčių ir tarptautinį elementą. Vienas 
iš tėvų arba jie abu gali gyventi skirtingose 
užsienio valstybėse, o ginčas vyksta čia, 
Lietuvoje. Prašome ir užsienio teismų, kad 
surinktų įrodymus taip, kaip Lietuvos teismai 
renka įrodymus pagal užsienio teismų 

prašymus. Laisvas asmenų judėjimas. Kalbame 
su kolegomis iš užsienio: ekonomiškai stiprių 
valstybių problema yra imigracija, o mes 
„gaudome“ emigrantus (sudėtingas procesinių 
dokumentų įteikimas). Atsiranda poreikis bent 
iš dalies suprasti užsienio valstybių teisines 
sistemas, institucijų kompetenciją.

Patirties semiamės ne tik daug skaitydami, 
analizuodami įstatymus, tarptautinę teisę, bet 
ir vykdami mokytis į seminarus, konferencijas. 
O ir Lietuvoje rengiama gerų mokymų, 
daug diskutuojame, dalijamės patirtimi su 
kolegomis.

Ar Lietuva skiriasi nuo kitų šalių, 
tarkim, jeigu kalbame apie šeimos 
bylas?
Mums neiškyla daug klausimų dėl religijos. 
Turime daug bylų, kur viena pusė yra Lietuvos 
pilietis, o kita – užsienietis: portugalas, 
ispanas, graikas, švedas, anglas... Anksčiau 
santuokų su užsieniečiais juk buvo labai mažai. 
Nagrinėdamas tokias bylas turi išmanyti, 
pasidomėti tos šalies tradicijomis, kultūra, 
mentalitetu. Ispanas, tarkim, nesupras, kaip 
galima riboti bendravimą su vaikais, kodėl jis 
negali nusivežti vaikų ten, kur jo didelė šeima, 
seneliai, kur susirenka plati giminė ir kur 
santykiai yra itin glaudūs. 

Nėra lengva. Europos Žmogaus Teisių 
Teismas yra pasakęs, kad jei teismo procese 
nėra galimybių pagerinti situacijos, tai reikia 
stengtis jos bent jau nepabloginti. Stengiamės.

Kaip šeimos skiriasi, kaip dalijasi 
vaikus, turtą? 
Kaip minėjau, esu mediacijos šalininkas. Tai 
labai pasiteisino. Jeigu kyla ginčas ar konfliktas, 
tai jis dažniausiai paremtas emocijomis, o ne 
teisiniais argumentais: mediatorius padeda 
šalims emocijas nuraminti, suvaldyti ir viską 
sudėlioti teisiškai. Būna labai džiugu, kai šeima 
po mediacijos prieina prie išvados skirtis 
bendru sutikimu ir taikiai sutaria dėl visų 
jiems rūpimų dalykų. Yra tekę dvi valandas 
įkalbinėti šeimą, pavyko. Taip, esu girdėjęs 
repliką, kam to reikia, per tą laiką jau būtum 
bylą išnagrinėjęs. Bet aš laikausi nuostatos, 
kad geriau bloga taika nei geras karas.  Jau 
veikiau pora sudarys prastesnę taikos sutartį, 
bet tai bus jų sprendimas, o ne prievartinis 
teismo sprendimas, kurį turės vykdyti abu. 
O juk po tokio prievartinio sprendimo tarp 
buvusių sutuoktinių gali ir toliau kilti konfliktų. 
Kenčia vaikai. Kai patys suaugę žmonės, buvę 
partneriai, nusprendžia, kaip jie nori toliau 
gyventi, tai visi lieka patenkinti. 

Vos ne kiekvienoje santuokos nutraukimo 
byloje sprendžiami šalių prievolių, skolų, 
paskolų padalijimo klausimai. Dabar dažni 
ilgalaikiai kreditai su įkeitimu. Sutuoktiniai 
nusipirko butą ir jį įkeitė bankui, tada 
išsituokė, butą nori pasidalyti. Nori, kad 
vienas sutuoktinis liktų gyventi, o kitas išeina 
ir nenori turėti jokių reikalų, bet bankas 
prieštarauja – iki skolos mokėjimo pabaigos 
turite likti solidarūs skolininkai. Tas sutuoktinis, 
kuris išeina, tarsi lieka nukentėjęs. Juk jeigu jis 
norės imti naują kreditą, kurti naują šeimą – 
jam jau bus itin sudėtinga. Bet šiuo klausimu 
yra aiškiai suformuota Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo praktika, kad tokiu atveju, jeigu bankas 
nesutinka, tai niekas negali ir keistis. Kreditų 
padalijimas yra keblus klausimas.   

Gana daug žmonių nori nutraukti 
santuoką abiejų sutarimu – ar 
galima daryti išvadą, kad žmonės 
labiau teisiškai išprusę?
Nekonfliktinių žmonių yra daugiau ir visada 
buvo. Anksčiau, senajame kodekse, buvo 
numatyta galimybė nutraukti santuoką net 

Tomas  Romeika

Laikausi nuostatos, kad 
geriau bloga taika nei geras 
karas. 

Šiandien jau yra bylų, kur 
išsilavinę, svarbias pareigas 
einantys žmonės nori laiko 
sau. Vaikai lieka nustumti į 
šoną. 

Vis daugiau šeimų skiriasi sudarydamos 
taikos sutartis. Teisminei mediacijai 
perduotos bylos
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ne teisme. Jei nėra turto, vaikų, prievolių, tai 
padaryti buvo galima Civilinės metrikacijos 
skyriuje. Dabar – tik teisme. 

Teisininkų visuomenėje vis kyla diskusijos, 
ar nereikėtų pakeisti šiuo metu galiojančią 
tvarką ir nustatyti, kad santuoką bendru 
abiejų sutuoktinių sutikimu, kai jie neturi 
vaikų, nutraukti galėtų notaras, o ne teismas. 
Vyriausybė dar 2015 m. buvo pritarusi 
tokioms pataisoms. 

Kas aktualiausia bylose, susijusiose 
su tėvų ir vaikų santykiais?
Gyvenamosios vietos nustatymas. Dažniausiai 
vaikas lieka gyventi su mama. Atvejų, kai 
lieka gyventi su tėvu, šiek tiek daugėja, bet 
labai nežymiai. Būna, kad svarstykles bandai 
pasverti lygiai, jauti, jog vaikui ir ten, ir ten bus 
blogai. Ir turi parinkti mažesnį blogį. 

Bendravimo tvarkos nustatymas. Čia irgi 
pasitaiko išimčių: būna, kad daugiau žmonės 
draskosi dėl turto, o štai dėl vaikų – susitaria. 

Trečias momentas – išlaikymas. Kiekvienoje 
byloje individualiai vertinami vaiko poreikiai 
ir tėvų galimybės tuos poreikius tenkinti. 
Esmių esmė yra vaiko interesai. Sveikas vyras, 
turintis visas galimybes gauti bent jau vidutinį 
atlyginimą, sako, kad jo negauna arba gauna 
tik minimalų. Taip neturėtų būti. Jis turi 
stengtis, kad jo vaiko poreikiai būtų užtikrinti. 
Juk gali ieškotis papildomo darbo arba tokio, 
už kurį moka daugiau.

Labai įdomios tėvystės nustatymo bylos 
(šypsosi). Dažniausiai kreipiasi moterys. 
Neretai būna taip, kad jos pačios nėra labai 
suinteresuotos nustatyti tėvystę, tačiau kol 
gimimo liudijime neįrašytas tėvas, tol motina 
negali gauti socialinės paramos. Yra buvęs 
atvejis, kad moteris nurodė vieną vyrą, 
ekspertizė tėvystės nepatvirtino. Nurodė 
kitą – ir vėl nepatvirtino. Trečio varianto jau 
neieškojo. 

Ar yra bylų, kai tėvai prašo 
išlaikymo iš vaikų? 
Per visą laiką turėjau tik dvi tokias bylas. 
Abiejose buvo sudarytos taikos sutartys.

Daugiau yra tokių, kuriose vaikai, sulaukę 
pilnametystės, kreipiasi dėl tolesnio išlaikymo. 
Vaikai pasinaudoja savo teisėmis. Šiaip 
suaugęs vaikas pats turi dėti pastangas, kad 
išsilaikytų (gali dirbti vakarais ar savaitgaliais, 
imti studijų paskolą, gerai mokytis, kad gautų 
stipendiją), bet jeigu to padaryti dėl įvairių 
priežasčių negali ir jam neužtenka lėšų, tai 
tėvas arba motina privalo padėti (kol vaikas 
studijuoja, tai nustatyta įstatyme). Anksčiau 
tokių bylų nebuvo, bet nebuvo ir teisinio 
reglamentavimo.

Kokia įdomiausia nagrinėta byla? 
Kuri byla buvo sudėtinga, bet 
suteikė daugiausia džiaugsmo?
Praėjusiais metais nagrinėjau. Skyrybų byla: 
senoliui 88 metai, močiutei 78. Jie jau kuris 
laikas kartu negyveno, bet turėjo daug turto 
ir to turto nepasidalijo. Ir advokatai, ir teismas 
stengėsi padėti jiems susitarti dėl turto 
pasidalijimo. Garbaus amžiaus vyras viską 
pats norėjo nuspręsti. Kai paklausiau, kuris iš 
kelių garažų jam reikalingas ir kodėl būtent šis, 
vyras atsakė, kad jam dabar to garažo nereikia, 
jo nenaudoja, jam to garažo reikės vėliau. 

Vienintelės šeimos bylos, kurios suteikia 
džiaugsmo, yra įvaikinimo bylos. Į teismo 
posėdį ateina visi laimingi, patenkinti, įtėviai, 
įkvėpti laimės ir meilės, pasakoja, kaip jiems 
sekasi auginti norimą įsivaikinti vaikelį. Šios 
bylos kupinos gerų emocijų. Neteko nė 
karto atmesti ieškinio, kur prašoma įvaikinti. 
Paprastai įvaikinimo tarnyba jau būna atlikusi 
savo darbą ir pateikia teismui pakankamai 
informacijos. 

Yra buvęs atvejis, kai pora įsivaikino vaikutį, 
paliktą gyvybės langelyje. Tokios bylos itin 
džiugios.

Ar pasitaiko tėvų valdžios 
apribojimo bylų? 
Taip, tokių bylų yra. Tai dažniausiai socialiai 
pažeidžiami asmenys, piktnaudžiaujantys 
alkoholiu, nuteistieji laisvės atėmimo 
bausmėmis. Jie nepripažįsta, jog negeba 
pasirūpinti vaikais. Bet pamenu atvejį, kai 
recidyvistas teismo salėje, kurioje tuo metu 
buvo ir nauji jo vaiko globėjai, atsisuko į 
juos ir padėkojo, kad duktė negyvena vaikų 
namuose, kad turi šeimą ir viskuo aprūpinta. 
Nuoširdžiai padėkojo. 

Labai svarbi vaiko nuomonė. Teismo posėdžių 
metu vaikas dažnai išklausomas. Prisimenu 
situaciją, kai 15 metų mergina pasakė: „Aš 
negyvensiu su tėvu, ką norit, tą darykit.“ Yra 
visokių vaikų – ir drąsių, ir paruoštų, net 
ekspertizės skiriamos. Būna jau suformuotas 
tėvo atstūmimo sindromas, nes motina visada 
neigiamai kalba apie tėvą. Sprendžiama, 
kaip atkurti tuos ryšius. Nėra lengva. 
Konsultuojuosi su psichologais, tariuosi, 
mokausi bendravimo su vaikais.

Pats esate ir šeimos vyras, ir tėvas. 
Kas Jums svarbiausia šeimoje?
Dviejų žmonių santykiai turi būti grįsti 
pagarba. Buvimas kartu – tai visų pirma 
bendros ateities kūrimas, rūpinimasis vaikais. 
Vienas kito trūkumų toleravimas. Žiūrėjimas 

viena kryptimi. Pats esu laimingai vedęs jau 
12 metų. 

Teismas vadovaujasi įstatymais, yra bylų, kur 
vidinis įsitikinimas nebus pravartus. O šeimos 
bylose reikia ir vidinio įsitikinimo, ir empatijos. 
Kiek lėšų skirtina vaikui išlaikyti – ginčas iki 
begalybės. Juk visų mūsų skirtinga socialinė 
patirtis, vertybės. Gimus vaikui, mano paties 
suvokimas apie šeimą itin pasikeitė. Tai 
padeda darbe, nes kasdien ugdo mano, kaip 
teisėjo, vidinį balsą – tvirtą įsitikinimą.

Teismuose išnagrinėta 
šeimos bylų 

Dėl santuokos nutraukimo

Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno  
sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės
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Dėl skyrium gyvenančių tėvų bendravimo 
su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant

Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams 
priteisimo

2017 m.

2016 m.
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2015 m. 886
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Europos Sąjungos (ES) teismuose 
pastaruoju metu skiriamas 
ypatingas dėmesys šeimos byloms 
išskiriant tokius svarbius klausimus, 
kaip šeimos samprata ir jos 
šiuolaikinės tendencijos, teismų 
vaidmuo plėtojant tos pačios lyties 
asmenų teisės apsaugą, tarplyčių 
vaikų fundamentalių teisių iššūkiai 
ir kt. Kaip manote, kodėl šiuo 
metu taip siekiama išgryninti 
ir teisiškai įtvirtinti su šeimos 
institucija susijusius klausimus? 
Kokias problemas šiame kontekste 
pastebite Lietuvoje?
Nors šeimos samprata rūpi ne tik teisininkams, 
vis dėlto į juos pirmiausia kreipiasi Seimo 
nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai 
su prašymu apibrėžti ir įtvirtinti mūsų 
teisėje šeimos apibrėžimą, šeimos vaidmenį 
visuomenėje ir t. t.  

Tad tenka pripažinti, kad neretai egzistuojantis 
noras išgryninti ir būtinai teisiškai įtvirtinti su 
šeimos institucija susijusius klausimus susijęs 
su siekiu įteisinti valstybės kišimąsi į privatų 
gyvenimą ir apskritai reguliuoti, vis dar 
reguliuoti kaip sovietmečiu, privatų žmogaus 
gyvenimą. Kartu tai noras apibrėžti vyrų, 
moterų ir netgi vaikų vaidmenis šeimoje pagal 
patriarchalinius modelius. Kai kurie Seimo 
nariai, kai kurios nevyriausybinės organizacijos 
nori Lietuvoje įteisinti patriarchalinius 
santykius, kuriais remiantis būtų labai aiškiai 
apibrėžta, kad šeimos galva yra vyras, kad iš 
tikrųjų jis yra atsakingas už šeimos aprūpinimą, 
o moters pareiga yra būti motina, nes iš to 
paskui išplaukia, jog šeimos sampratą sudaro 
tik pilnas komplektas – vyras, moteris, vaikai.

Ko norime mes, lyčių lygybės ir moterų teisių 
ekspertai? Siekiame, kad Lietuvoje vyrautų 
egalitarinė šeima, kad lyčių lygybė būtų 
įtvirtinta ir privačiame šeimos gyvenime. 
Tai sakau, nes kol kas mūsų teisėje to nėra. 
Šiuo metu turime du įstatymus, skirtus 
nediskriminavimui ir lyčių lygybei įtvirtinti, –  
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą 
(1998) bei Lygių galimybių įstatymą (2003). 
Jų abiejų pirmuose straipsniuose sakoma, kad 
šie abu įstatymai netaikomi šeimos gyvenime. 
Pasakymas, kad lyčių lygybė negalioja šeimos 
gyvenime, prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. 
Tai, kas vyksta šiandien, yra siekis išvengti 
įtvirtinti teisėje tai, kad lyčių lygybė yra 
privaloma pagal tarptautinius dokumentus, 
kuriuos ratifikavo Lietuva.  

Matau ir teigiamų dalykų palygindama šių 
klausimų svarbą prieš 5 metus ir dabar. Kai 
pradėjau dirbti Jungtinių Tautų Moterų 
diskriminacijos panaikinimo komitete ( JT 
CEDAW), Nacionalinė teismų administracija 
mane pakvietė teisėjams rengti mokymų. Į 
mokymus, kurie truko visą dieną, susirinko 
teisėjai iš visos Lietuvos, tad turėjau progą 

išgirsti ir įvertinti, ką jie mano šeimos, lyčių 
lygybės, homoseksualių asmenų apsaugos 
klausimais. Nepaisant to, kad esu CEDAW 
prižiūrėtoja ir viena iš 23 JT CEDAW 
konvencijos eksperčių, esu šeimos istorikė, 
todėl man rūpėjo kalbėti lyčių lygybės 
šeimoje klausimu. Jeigu atvirai, teisėjai 
nepaprastai įtariai manęs klausė. Vieni teigė, 
kad tai susiję su lyčių ideologija, kiti manė, 
jog tai nesusiję su jų darbu. Praėjo 5 metai 
ir aš matau, kaip pasikeitė požiūris. Šiandien 
teisėjai nebegali sakyti, kad tie klausimai 
atrodo įtartini ir nesvarbūs, nes jaučia, jog 
privalo dalyvauti, būti aktyvūs. 

Galbūt tai sietina su kiekvieno 
šeimos individo noru tenkinti savo 
poreikius, kurie ilgainiui keičiasi? 
Iš tiesų demokratinėse šalyse laikomasi 
nuostatos, kad žmogaus privatus gyvenimas 
yra jo asmeninis reikalas ir į jį, kaip jūs ir 
sakote, valstybė negali kištis. Tai iš esmės būtų 
egalitarinės šeimos apibrėžimas, kuriame 
teigiama, jog visi šeimos nariai yra lygūs, 
kiekvienas individas turi savo poreikius, savo 
požiūrį į gyvenimą ir jie turėtų būti teisės ne 
apibrėžti, o saugomi.  

Vienalyčių šeimų integravimasis 
į visuomenę, laikmečių kaita, 
kultūros ypatumai, didesnės 
pasirinkimo laisvės, supratimas 
apie politiką – tai tik keletas 
sričių, kuriose šiandien vykstantys 
pokyčiai neabejotinai paliečia visas 
gyvenimo sritis. Kokią įtaką šie 
veiksniai daro šeimos sampratai? 
Kaip ši samprata skiriasi skirtingose 
kultūrose? 

Iš esmės šeimos struktūra, jos gyvenimas, 
narių tarpusavio santykiai nepaprastai 
greitai reaguoja į politinius, ekonominius 
pasikeitimus, jau nekalbant apie karinius 
konfliktus, emigraciją. Kaip pavyzdį galėčiau 
pateikti dvi lietuvių šeimas, gyvenusias šaltojo 
karo metais. Sovietinėje Lietuvoje likusios 
poros santykiai, pats šeiminis gyvenimas 
buvo visiškai kitoks nei lietuvių, kurie išvengė 
sovietmečio ir emigravo į JAV. Tie patys 
lietuviai, ta pati tarpukario Lietuvoje gimusi 
karta, bet jų gyvenimas absoliučiai kitoks. Ir 
nors labai mėgstama sakyti, kad šeima yra 
pamatinė struktūra, kuri labai lėtai keičiasi, tai 
netiesa. Net istoriškai žvelgiant ir vertinant 
skirtingas kultūras bei religines aplinkas galima 
kalbėti apie nepaprastai didelę šeimų įvairovę 
ir nuolatinę šeimos struktūros kaitą. Tad vieno 
šeimos modelio nėra. 

Mes galime kalbėti apie XIX a. tradicinę 
lietuvių šeimą, kurią sudarė kelios drauge 
gyvenančios kartos: sūnaus ir dukros šeimos 
bei seneliai, gyvenantys kartu arba kitame 
trobos gale. Vidurio Europos kraštuose, 
Balkanuose, vyravo išplėstinės šeimos, 
reiškiančios kelių branduolinių šeimų 
gyvenimą kartu. 

Svarbus ir paveldėjimo formų skirtumas. 
Lietuvos tradicinėje šeimoje dukros ir 
sūnūs paveldėdavo vienodą kiekį turto, 
pavyzdžiui, jei tėvai buvo ūkininkai ir 
panaikinus baudžiavą turėjo žemės, jų 
pareiga buvo nepriklausomai nuo vaikų 
lyties išdalyti jiems po vienodą kiekį pinigų 
arba žemės. Tai lietuviška tradicija. O štai 
Vakarų Europos šalyse, tarkim, tam tikrose 
Vokietijos dalyse, Prancūzijoje, paveldėjimo 
tradicija kitokia. Šiose šalyse žemė, namas ir 
visas ūkis atitekdavo vienam vaikui, o visi kiti 
turėdavo išeiti nesitikėdami nei turto dalies, 
nei piniginės išmokos. Būtent todėl Vakarų 
Europos šalyse formavosi miestai. Juk vaikai 
„nepaveldėtojai“ turėdavo išeiti iš tėvų namų 

Šeimos istorikė: „Lyčių 
lygybė keičia šeimos veidą“
Gražina Kovger-Sniečkuvienė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Pabandykime nupiešti XXI a. šeimos portretą – paimkime teptuką, 
popieriaus lapą, pasirinkime spalvas. Gali būti, kad mums užteks šešių 
standartinių spalvų, tačiau gali nutikti ir taip, jog prireiks įvairesnės 
paletės. Transformuojantis visuomenei kinta ir šeimos paveikslas. Apie 
skirtingų kartų ryšius su tėvais, šeimos santykius, požiūrį į moterį ir 
jos vietą visuomenėje kalbamės su Jungtinių Tautų konvencijos dėl 
visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) komiteto 
pirmininke ir Vytauto Didžiojo universiteto profesore dr. Dalia Leinarte. 
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ir kurti savo gyvenimą mieste, taigi miestai 
plėtėsi, stiprėjo pramonė. Lietuvoje vaikai, 
paveldėję vienodas turto dalis, likdavo 
ūkininkauti, toliau mėgino tęsti savo tėvų 
tradicijas. 

Apie šeimų, jų tradicijų įvairovę galima 
pasakoti nepaprastai ilgai. O štai į Jūsų 
klausimą apie homoseksualių asmenų 
integravimąsi į visuomenę galėčiau atsakyti 
teigiamai – taip, tai keičia visuomenės veidą. 
Homoseksualių asmenų integravimasis į 
visuomenę yra apibrėžtas remiantis žmogaus 
teisėmis ir vis daugiau šalių priimti įstatymai, 
leidžiantys tos pačios lyties asmenims sudaryti 
šeimas. Kalbant apie prognozę, kiek tos pačios 
lyties asmenų šeimos turės įtakos šeimos 
įvairovei, reikėtų atsigręžti į tarptautinę teisę, 
konkrečiai į Europos Žmogaus Teisių Teismą 
Strasbūre, kuris vienos lyties asmenų santuokų 
šiandien nepripažįsta. Interpretuodamas 
Europos žmogaus teisių konvenciją, kurią 
šis teismas prižiūri, sako, kad pagal šios 
konvencijos tam tikrus straipsnius, pagal 
apibrėžimą šeimą sudaro vyras ir moteris. 
Mums, kaip ES gyventojams, veikiausiai 
svarbiau Europos Teisingumo Teismas 
Liuksemburge, šiais metais pasakęs priešingai, 
– ES šalyse, kuriose tos pačios lyties asmenys 
gali susituokti, jiems pervažiavus į kitą ES šalį, 
turi būti apsaugota jų teisė susituokus būti 

kartu. Be jokios abejonės, turime vadovautis 
Europos Teisingumo Teismu. Teko diskutuoti 
su labai charizmatiška asmenybe, Jungtinių 
Tautų nepriklausomu pranešėju seksualinės 
orientacijos ir lyties identiteto klausimais 
Victoru Madrigal-Borlozu, kuris labai aiškiai 
įvertino šią padėtį. Pasak Borlozo, šiuo metu 
nėra vieno tarptautinio teisinio dokumento 
kaip konvencijos, vienos teisinės platformos, 
kurios pagrindu šalys narės globaliai galėtų 
ir privalėtų įteisinti tos pačios lyties asmenų 
santuokas. 

Žmogaus teisės yra visuotinės ir nedalomos. 
Jungtinių Tautų priimti dokumentai reikalauja 
dekriminalizuoti homoseksualius asmenis ir 
tos pačios lyties asmenų partnerystes. Šiuo 
metu jos draudžiamos maždaug 77 šalyse, 
o 7 šalyse už tai gresia mirties bausmė. 
Tačiau kalbant apie tos pačios lyties asmenų 
santuokų įteisinimą reikia pasakyti, kad tokio 
tarptautinio dokumento šiuo metu nėra 
ir sprendimas paliktas nacionalinei teisei. 
Lietuvai, kaip sakiau, galioja aukščiau minėtas 
Europos Teisingumo Teismo sprendimas. 

Kiek šeimos kaita galėtų būti 
susijusi su moters vaidmens 
pasikeitimu XXI amžiuje? 
Visų pirma, be jokios abejonės, pakitęs 
moterų vaidmuo lėmė šeimos kaitą, tačiau, 
kaip ir minėjau, šeima labai reaguoja į visus 
pokyčius – ekonominius, politinius, socialinius. 
Netgi tie, kurie labai nenoriai pripažįsta 
moterų ir vyrų lyčių lygybės principus, 
kurie kalba apie vyrą kaip šeimos galvą ir 
aprūpintoją, sutinka, kad šiuolaikiniame 
pasaulyje su daugybe reikalavimų ir labai 
aukštais standartais vaikų auklėjimo srityje 
nepaprastai sunku gyventi iš vieno atlyginimo. 

Todėl tam, kad būtų užtikrinti šeimos 
pragyvenimo standartai ir įsivaizduojamas 
lygis, turi dirbti tiek vyras, tiek moteris. Vien 
tai, kad moterys ir vyrai dirba tas pačias 
darbo valandas, o neretai moterys dirba ir 
atsakingesnį, daug psichinių, o kartais ir fizinių 
jėgų reikalaujantį darbą, keičia šeimą, nes 
reikia galvoti, kas prižiūrės vaikus. Tai esminis 
klausimas, skatinantis kurti egalitarinius 
santykius. Dabar jau nemanoma, kad tai 
vien moters pareiga kreiptis į savo mamą, 
giminaičius ar vyresnius vaikus prašant 
prižiūrėti jaunėlius. Šiandien vyrai į šeimos 
gyvenimą daug labiau įtraukiami. Juk niekada 
istorijoje nematėme, kad vyrai šitaip rūpintųsi 
vaikais, būtų visiškai atsakingi už jų auklėjimą. 
Niekada istorijoje nematėme ir to, kad 
skiriantis sutuoktiniams vyrai taip kovotų dėl 
vaiko priežiūros. Sovietmečiu po skyrybų 
moteriai tekdavo prižiūrėti vaikus teismui 
skyrus alimentus, kurių buvę sutuoktiniai 
paprastai nemokėdavo. Taigi lyčių lygybė 
keičia šeimos veidą ir keičia taip, kad vyras iš 
tikrųjų tampa šeimos dalimi – ne formaliai, bet 
realiai.   

Esate lyginusi istorikės Katherinos 
Jolluck studijoje „Tremtis ir 
tapatybė. Lenkų moterys Sovietų 
Sąjungoje Antrojo pasaulinio karo 
metais“ ir Dalios Grinkevičiūtės 
atsiminimų knygoje „Lietuviai 
prie Laptevų jūros“ pateikiamas 
egzistencines nuostatas. Kaip 
įvertintumėte savo teiginio, kad 
tremtis pakeitė gimtojoje šalyje 
įprastus lyčių vaidmenis, įtaką 
perduodant patirtį kitoms kartoms, 
o ypač dukroms? 
Šeiminis gyvenimas, tarpusavio santykiai 
ir struktūra reaguoja į bet kokius pokyčius 
visuomenėje, o šiuo atveju pasikeitimas 
buvo drastiškas – okupacija, deportacija, 
išvežimas ten, kur absoliučiai nežmoniškos 
sąlygos. Vienoms šeimoms pavyko likti kartu, 
kitos turėjo išsiskirti, vienur motinos galėjo 
likti su vienu ar keliais vaikais, kitais atvejais 
motinos nuo vaikų buvo atskirtos. Kaip tai 
pakeitė šeimas? Reikėtų pradėti nuo to, 
kad tarpukario Lietuva buvo ypač sparčiai 
modernėjanti visuomenė, kurioje akivaizdžiai 
formavosi nauji šeiminiai santykiai pirmiausia 
miesto, tarnautojų šeimose. Tarpukario kaime 
išliko patriarchalinė šeima, kurioje vyras buvo 
šeimos galva. Patekusi į tas absoliučiai kitas 
deportacijos sąlygas šeima pasikeitė, nes tie 
patriarchaliniai vaidmenys išnyko. Moteris 

Lyčių lygybė keičia 
šeimos veidą ir keičia 
taip, kad vyras iš tikrųjų 
tampa šeimos dalimi – ne 
formaliai, bet realiai. 

Mūsų įstatymai kalba 
apie lyčių lygybę, vis dėlto 
realiame gyvenime labiau 
vyrauja lyčių nelygybė.  

Dr.  D al ia  Le inartė
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nebegalėjo galvoti, kad vyras tremtyje ją 
aprūpins ir ji galės toliau likti tiesiog jo žmona. 
Ji tapo tokia pačia tremtine, kaip ir vyras, 
dirbanti tiek pat valandų, kiek ir jis. Lytis 
tremtyje nebeteko jokios reikšmės. 

Manau, kad mes, lietuvės moterys, turinčios 
pagoniško kraujo, esame labai ištvermingos, 
gebame krizinėmis situacijomis valdyti 
padėtį. Beje, tai pasireiškė ne tik tremtyje, 
bet ir 90-aisiais, kai mūsų vyrų savižudybių 
skaičius buvo didžiausias visame pasaulyje. 
Kai kardinaliai keičiantis socioekonominei 
situacijai didelė dalis mūsų vyrų sutriko, 
moterys ėmė lagaminus ir važiavo į Turkiją, 
prekiavo Gariūnuose. 

Rodos, moterys jau ne kartą įrodė, 
kad gali viską ir ne prasčiau už 
vyrus. Tad ar tikrai moterys vis 
dar laikytinos silpnąja lytimi? Kaip 
vertinate dailiosios lyties atstovių 
norą lygiuotis į vyrus ir kaip tai gali 
paveikti šeimos santykius?
Mūsų įstatymai kalba apie lyčių lygybę, vis 
dėlto realiame gyvenime labiau vyrauja lyčių 
nelygybė, kurią galime pastebėti daugelyje 
sričių: mūsų parlamente tik apie 21 proc. 
moterų parlamentarių, įmonių tarybose 
moterų dirba mažai, vyrų ir moterų atlyginimų 
skirtumas siekia apie 17 proc., lyčių lygybės 
principai nėra taikomi šeimos gyvenime. 
Moteris skatinama dirbti lanksčiu darbo 
grafiku, o tai reiškia, kad ji skatinama ir dirbti, 
ir prisiimti visus namų ruošos darbus. Moterys 
taip pat skatinamos dirbti pusę darbo dienos, 
vadinasi, jos neuždirbs pensijai, jų karjera 
įmonių vadovų bus prasčiau vertinama ir t. t.  
Negalime sakyti, kad mūsų visuomenė itin 
sparčiai žingsniuoja lyčių lygybės linkme, 
ypač kai turime tiek daug balsų, sakančių, 
jog lyčių lygybė kenks šeimai ir visuomenei. 
Nenorą pripažinti lyčių lygybę rodo ir faktas, 
jog Lietuva neratifikuoja pasirašytos Europos 
Tarybos Stambulo konvencijos vien todėl, 
kad joje minimi du žodžiai – seksualinė 
orientacija ir lyties identitetas. Be to, atsiranda 
ir tokių, kurie teigia, kad mes neturime 
jokių problemų dėl smurto, o gudri moteris 
pati sustabdys smurtaujantį vyrą. Tai verčia 
manyti, jog moterims nereikalingi lyčių lygybę 
įtvirtinantys įstatymai ir egalitarinė visuomenė, 
nes jai užtenka būti gudriai ir savo gudrumu 
priversti vyrą daryti viską, ko ji nori. O jei 
nepavyksta gudrumu, tuomet kočėlu... 

Šeimos sampratos transformaciją 
gali lemti ir vis besikeičiančios 
visuomenės vertybės. Ar, Jūsų 
manymu, šeima vis dar laikoma 
vertybe? 
Šeima yra vertybė, kol jos narių tarpusavio 
meilė, lojalumas ir pagarba (o ne struktūra) 
bus svarbiausi šeimos kriterijai. Jokioje 
visuomenėje šeimos vertė nebuvo sumažėjusi. 
Apskritai baimintis, kad šeima taps mažesne 
vertybe, yra tas pats, kas neigti žmogaus 
prigimtį. Žmogui reikia jo ar jos šeimos narių 
paramos. Be jos mes jaučiame tuštumą.

Kaip ir kalbėjome, neturime vieno šeimos 
modelio ir bet koks mėginimas apibrėžti šeimą 
ves tik į patriarchalinių vaidmenų apibrėžimą 
ir kišimąsi į privatų žmogaus gyvenimą. Be 
to, šeimų įvairovė yra didelė – kiek religinių 
praktikų, kultūrų, tiek ir šeimos modelių. 
Tačiau visai šiai įvairovei būdinga viena  
savybė – visus šeimos narius jungia lojalumas 
vienas kitam, ilgalaikė meilė ir pagarba. 
Tad nėra jokio skirtumo, kokia yra šeimos 
struktūra ir kas yra šeimos nariai. Šie žmonės 
gali gyventi daug metų kad ir skirtinguose 
žemynuose, bet jie jausis būtent tos šeimos 
nariais, nes juos sies ne kažkokie apibrėžti 
formalūs įteisinti teisėje santykiai, bet visą 
gyvenimą trunkantis lojalumas, meilė ir 
pagarba vienas kitam. 

Vaiko reikšmė šeimoje visuomet 
būdavo ypatinga, tačiau XXI a. 
tenka girdėti, kad vaiko atsiradimas 
šeimoje keičia tarpusavio santykius 
ir dažnai ne į gera. Kaip manote, 
kodėl atsiranda tokių nuostatų 
nepaisant to, kad dabar vaikus 
auginti kur kas patogiau nei prieš 
50 metų? 
Šioje situacijoje vėlgi matomas noras 
apibrėžti, kad šeimą sudaro vyras, moteris 
ir vaikai. Kai trejus metus vaiko priežiūrai 
buvo skiriama šimtaprocentinė išmoka, 
gimstamumas padidėjo. Ir net dabar, kai 
motinystės atostogų išėjusių moterų išmoka 
mažesnė, vis tiek finansiniu požiūriu Lietuvoje 
viena geriausių motinystės apsaugų Europoje 
ir pasaulyje. Maža to, dabar mūsų šalyje turėti 
du vaikus nėra riba, vis dažniau pastebimos 
šeimos su trimis ar net daugiau vaikų. Visa tai 
rodo, kad Lietuvos šeima yra stipri, pasiryžusi 
visada būti kartu, nes turi bendrą  

atsakomybę – augina vaikus. Aišku, vaikų 
turėjimas yra pasirinkimas, o ne prievolė. 
Bijoti, kad lietuviai ar kitos tautos dėl 
kažkokios politikos nustos gimdyti vaikus, 
tikrai nereikėtų. Jei sąlygos šeimai bus 
draugiškos, šeimos susilauks vaikų, o jeigu 
vyriausybė nesuteiks sąlygų jų turėti, kaip ji 
galėtų reikalauti gimdyti? 

Ar galima būtų bandyti piešti 
artimiausių 50-ies metų šeimos 
portretą? Kokį jį matote? 
Kadangi šeima atliepia aplinkui vykstančius 
procesus, piešti ateities šeimos portretą gana 
sunku. Tačiau kai kurie procesai tikrai įvyko 
ir jų įtakos nebepakeisime. Ir toliau turėtume 
kalbėti apie lyčių lygybę. Juk, rodos, dauguma 
moterų dirba, siekia karjeros, stengiasi viską 
suderinti, yra aktyvios, tačiau labai dažnai 
pačios tapatina save kaip antrąją, silpnąją 
lytį. Kodėl? Todėl, kad jos nesąmoningai 
jaučia, jog vyrai nepriims jų kaip visaverčių 
partnerių, nes vyrai nori, kad jos tiesiog 
suvaidintų silpnas būtybes, net jei tokios nėra. 
Ir visai nesvarbu, kad moteris gali uždirbti 
daugiau už vyrą. Žinomas ne vienas atvejis, 
kai moteris, nors ir uždirba daugiau, negali to 
pasakyti šeimos draugams. Ji turi slėpti, sakyti 
uždirbanti mažiau, nes dalis vyrų negali priimti 
moters kaip sau tolygios partnerės.

Jokiu būdu negalima absoliutinti ir teigti, 
kad visa Lietuvos visuomenė yra tokia. 
Reikėtų vertinti atskirus segmentus. Turime 
visiškai egalitarinių šeimų, kuriose santykiai 
grindžiami partnerystės principais, ir 
šios šeimos niekuo nesiskiria nuo šeimų 
vakarietiškose demokratijose, jų tradicijų ir 
lyčių lygybės principų. Esama ir šeimų, kurios 
gyvena kaip XIX a. ar sovietmečiu. Įdomu tai, 
kad ši šeiminių santykių įvairovė Lietuvoje 
nepriklauso nuo kartų ir sutuoktinių amžiaus. 
Esu įsitikinusi, kad vis daugiau Lietuvos vyrų ir 
moterų suvoks egalitarinių santykių svarbą ir 
naudą savo šeimose.

Baimintis, kad šeima taps 
mažesne vertybe, yra tas 
pats, kas neigti žmogaus 
prigimtį.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U
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Šiuo metu Lietuvoje įteisinti 
santykius įmanoma tik susituokus –  
partnerystės negali sudaryti nei 
tos pačios, nei skirtingos lyties 
asmenys. 2017 m. „Vilmorus“ 
atliktos apklausos rezultatai 
parodė, kad prieš siūlymus 
registruoti tos pačios lyties asmenų 
partnerystę pasisako 74 proc. 
apklausos dalyvių, pritaria 11 proc.  
respondentų. Palyginti su 
apklausomis, atliekamomis nuo 
2013 m., siūlymus įteisinti vienalytę 
partnerystę neigiamai vertinančių 
asmenų sumažėjo vos 5 proc. 
Su kokiu visuomenės požiūriu į 
homoseksualius asmenis Jums tenka 
susidurti?
Požiūris labai įvairus. Jeigu būtumėte manęs 
paklaususi šio klausimo prieš aštuonerius 
metus, vienareikšmiškai sakyčiau, kad 
požiūris ganėtinai neigiamas. Šiuo metu turiu 
pasakyti, kad tai labai priklauso nuo skirtingų 
visuomenės grupių ir tas požiūris šiek tiek 
kinta, jis nėra vienodas. 

Daug politikų kalba, kad šeimos santykiai 
paremti tradicinės šeimos vertybėmis. Jie ne 
tik remiasi savo vertybių skale, bet ir perteikia 
neapykantos prieskonį prisidengdami 
argumentais, neva ginančiais tradicinę šeimą. 

Vis dėlto pačių politikų iniciatyvų, kurios 
pagerintų tradicinių šeimų gyvenimą, nėra 
labai daug. Tuos neigiamus pasisakymus 
kartais vertinu kaip tam tikrus politinius 
įrankius, kuriais bandoma atkreipti tiek 
žiniasklaidos, tiek visuomenės dėmesį.

Dažnai matome ir bažnyčios labai aktyvų 
vaidmenį išreiškiant nuomonę apie 
homoseksualius asmenis, ypač kalbant apie 
šeimos santykių reguliavimą. Pažymėčiau, 
kad bažnyčios vaidmuo galėtų būti labiau 
apibūdinamas kaip kišimasis, kuris, mano 
nuomone, peržengia pasaulietinės valstybės 
principą kalbant apie tai, kaip neva 
homoseksualių asmenų santykiai pakenkia ar 
pakenks tradicinei šeimai.

Kartais pasigirsta ir nuomonių, jog 
homoseksualius asmenis reikia gydyti 
nepaisant to, kad homoseksualumas 

nelaikomas liga. Ji 1992 m. išbraukta iš Pasaulio 
sveikatos organizacijos pripažintų ligų sąrašo. 
Galų gale 1993 m. Lietuva dekriminalizavo 
homoseksualumą ir iš Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso išbraukė nuostatą, kuri 
numatė baudžiamąją atsakomybę už vyro 
lytinį santykiavimą su vyru. 

Š. m. birželio 5 d. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (toliau – 
ESTT) priėmė sprendimą, kad 
sąvoka „sutuoktinis“ apima tos 
pačios lyties sutuoktinius. Nors šis 
sprendimas skirtas asmenų laisvo 
judėjimo teisei, koks, Jūsų manymu, 
tai ženklas valstybei ir visuomenei?
Pasak profesoriaus Vytauto Mizaro, šis 
sprendimas daro žmonių gyvenimą gražesnį. 
Aš tikrai pritarčiau jo nuomonei. Šitas 
sprendimas yra žingsnis į laimingesnį žmonių 
gyvenimą. Jis, aišku, galioja tiktai žmonių 
laisvo judėjimo aspektui, tai reiškia, kad jeigu 
yra sudaryta santuoka arba partnerystė tarp 
tos pačios lyties asmenų, reglamentuojant 
laisvą asmenų judėjimą (ieškant darbo kitoje 
Europos Sąjungos (ES) valstybėje, jeigu 
vienas iš asmenų yra ne ES pilietis) tai tampa 
pagrindu gauti nuolatinį leidimą gyventi 
šalyje. 

Galime pasižiūrėti, kaip sekasi Lietuvai. 
Žinome, kad Konstituciniame Teisme, į kurį 
kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, yra panaši byla. Teismas sustabdė 
bylos nagrinėjimą, kai Danijos Karalystėje 
sudarytos Lietuvos ir Baltarusijos piliečių 
santuokos pagrindu sukurta šeima ir jos 
pagrindu prašoma išduoti leidimą nuolat 
gyventi Lietuvoje, tačiau Migracijos 
departamentas atsisakė išduoti leidimą 
Baltarusijos piliečiui. Mano nuomone, 
remiantis ESTT sprendimu kaip ir nebereikėtų 
bylų nagrinėti Lietuvoje, o leidimai gyventi 
tikrai turėtų būti išduodami. Reikia pripažinti 
tai, kad ta byla buvo pradėta dar prieš ESTT 
sprendimą ir dėl to dabar teks sulaukti 
Konstitucinio Teismo išaiškinimo. 

Dažnai girdžiu daug tos pačios lyties asmenų 
diskusijų apie tai, ar jie galėtų atvykti į Lietuvą 

B. Sabatauskaitė:  
„Tos pačios lyties porų valstybė 
reikalauja atsiklausti, ar jiems 
suteikta teisė mylėti“
Dovilė Bružaitė,
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

XX amžiaus septintojo dešimtmečio pirmojoje pusėje Vakaruose 
pradėjo formuotis LGBT judėjimai, ir nuo aštuntojo dešimtmečio gėjų 
klubų steigimas bei LGBT paradų rengimas tapo masiniu ir reguliariu 
reiškiniu. Per keletą paskutinių dešimtmečių pasikeitė ir teisinė 
homoseksualių asmenų padėtis. Kai kurių valstybių teisė šiuo metu 
numato vienos lyties asmenų santuokas, o daugelio Europos šalių teisėje 
sukurtas civilinės sąjungos institutas. 2018 m. birželio 5 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui nustačius, kad sąvoka „sutuoktinis“ 
apima ir tos pačios lyties partnerius, kilo dar daugiau diskusijų apie 
homoseksualių asmenų gyvenimą. Lietuvos žmogaus teisių centro 
direktorė Birutė Sabatauskaitė sutiko su TEISMAI.LT skaitytojais 
pasidalyti mintimis apie tai, kaip jaučiasi homoseksualūs asmenys, 
kokios vyrauja baimės ir ko tikimasi iš valstybės ateityje. 

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Tos pačios lyties asmenys 
taip pat yra mūsų valstybės 
piliečiai. Jie kiekvieną 
dieną prisideda prie mūsų 
valstybės kūrimo, moka 
mokesčius, savanoriauja, 
dirba mokyklose, 
teismuose, įvairiose 
valstybės institucijose.

„Katalikai ir kiti krikščionys 
ne tik privalo atsiprašyti 
gėjų bendruomenės, tačiau 
taip pat privalo ir prašyti 
Dievo atleidimo už tai, kad 
prisidėjo marginalizuojant 
homoseksualius asmenis 
ir kurstė priešiškumą jų 
atžvilgiu“, – teigia popiežius 

Pranciškus. 
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su savo antrosiomis pusėmis, su kuriomis 
yra formalizavę santykius arba planuoja tai 
padaryti. Manau, kad šis ESTT sprendimas 
suteikia vilties. Tam tikri žmonės, kurie išvyko 
iš Lietuvos kaip iš šalies, nesuteikusios jiems 
jokios teisinės apsaugos, kurie neturėjo jokių 
teisinių garantijų, parvyks gyventi į Lietuvą. 
Vis dėlto šis sprendimas nieko nepasako apie 
susituokusių tos pačios lyties asmenų santykį – 
ar ta santuoka galiotų iki galo, kokias tai turėtų 
teisines pasekmes ateityje (paskolų ėmimui, 
paveldėjimo santykių reglamentavimui arba 
vaikų teisių užtikrinimui, jeigu šeimose auga 
vaikai, ir pan.).

Ar mūsų šalies gyventojai pasirengę 
priimti homoseksualius asmenis?
Matydama, kiek daug tos pačios lyties porų 
išvažiuoja iš Lietuvos, aš vis dėlto sakyčiau, 
kad ilgos ir besitęsiančios politinės diskusijos 
(niekada net svarstymo stadijos Seime 
nepasiekiantys partnerystės skatinimo 
projektai) yra žinutė, jog mes dar ne iki galo 
esame linkę priimti ir laikyti homoseksualius 
asmenis visaverčiais valstybės nariais, nors 
jie taip pat yra mūsų valstybės piliečiai. Jie 
kiekvieną dieną prisideda prie mūsų valstybės 
kūrimo, moka mokesčius, savanoriauja, dirba 
mokyklose, teismuose, įvairiose valstybės 
institucijose. 

Kai įstojome į ES, baigėsi tas aiškinimas, kad 
iš kitų ES valstybių homoseksualūs asmenys 
atvyko į Lietuvą. Po truputį suvokiama, kad 
homoseksualių, biseksualių, translyčių asmenų 

yra ir Lietuvoje ir jie neatvyko į mūsų šalį 
tik jai įstojus į ES. Tiesiog priėmus tam tikras 
nuostatas ir pradedant jas įgyvendinti jie 
pradėjo garsiau kalbėti. Mes kalbame apie 
teisinę apsaugą ir žmonių galimybę gyventi 
visavertį gyvenimą. Vis dar gana dažnai 
girdime, kaip moksleiviai mokyklose patiria 
nuolatines patyčias dėl to, kad laiko save LGBT 
dalimi, kaip suaugusiems asmenims, kurie 
atsiskleidžia savo šeimoms, pasakoma, jog jie 
nėra šeimos dalis, ir pan. Nuolatos girdime 
apie tai, kiek daug žmonių niekada nesutiktų 
net ateiti į renginį arba paspausti patinka prie 
„Facebook‘e“ paskelbtos žinutės, nes kažkas 
juos tuomet palaikys homoseksualiais, nors 
jie tokie ir nėra. Jie baiminasi dėl savo darbo 
vietos ir pan. 

2015 m. gilias katalikybės tradicijas turinčioje 
Airijoje vykusio referendumo metu 
nubalsuota, kad airiai pritaria tos pačios lyties 
asmenų santuokai. Prieš referendumą buvo 
išplatinta tokia reklama: žmogus beldžiasi 
į kiekvienus namus ir sako: „Atsiprašau, ar 
duosite man leidimą tuoktis.“ Tai atrodo 
paradoksaliai. Kai tuokiasi skirtingos lyties 
asmenys, mes nereikalaujame atsiklausti visų 
valstybėje žmonių, ar jie suteikia teisę mylėti, 
gerbti ir rūpintis vienas kitu visą gyvenimą. 
Toks požiūris į homoseksualius asmenis yra 
ir Lietuvoje, nes parodoma, kad jeigu labai 
gražiai ir ilgai prašysite, mes jums kada nors 
leisime gyventi kaip visaverčiams piliečiams.

Kaip manote, kodėl taip siekiama 
išgryninti ir teisiškai apibrėžti 
su šeimos institucija susijusius 
klausimus?
Galimybė reglamentuoti savo šeiminius 
santykius yra tam tikras pripažinimo lygis. 
Žvelgiant siaurąja prasme, tai užtikrina 
teisinę apsaugą asmenims, kuriantiems 
bendrą gyvenimą, bet plačiąja prasme tai 
yra žinutė nemažai visuomenės daliai, kuria 
pasakoma, kad nepaisant to, ar jūs norėsite 
ar nenorėsite įteisinti savo santykių oficialiai, 

mes laikysime jus savo bendruomenės nariais. 
Tai žinutė, kuria būtų norima parodyti, jog ir 
homoseksualūs asmenys yra visuomenės dalis, 
kuri yra laukiama ir gerbiama. 

Kaip teigia prancūzų filosofas 
Bertrand‘as Vergely, „gėjų 
santuoka nėra vien asmeninis 
homoseksualių žmonių reikalas, nes 
įteisinta gėjų santuoka negrįžtamai 
pakeistų šeimos, giminystės <...> 
supratimą. <...> šiandien santuokos, 
giminystės, paveldimumo sąvokų 
supratimas pasikeitęs. Pradėti 
gyvybę nebėra vienintelis 
santuokos tikslas. Jausmai 
santuokoje pradėti vertinti labiau 
nei vien giminės pratęsimas.“ Kaip 
transformavosi šeimos samprata 
ir kokia šeima šiandien laikoma 
vertybe? 
Jei filosofiškai analizuotume tradicinės šeimos 
institutą, tai pamatytume, kad jis ne visą laiką 
egzistavo toks, koks yra dabar. Kai kalbame 
apie tradicinę šeimą ir sakome, kad tai yra 
vyro ir moters sudarytas santykis, tai taip 
nebuvo visada.

Šeimos institutas nuolatos kito. Kažkada 
kalbėjome apie natūrinę šeimą, kai šeiminiai 
santykiai buvo sudaromi siekiant gauti turto 
arba susilaukti palikuonių. Vaikai buvo 
vertinami ne kaip meilės vaisiai, o kaip darbo 
jėga. Kažkada žmonės norėjo turėti daugiau 
vaikų tam, kad jie galėtų dirbti ir padėti 
tėvams ūkyje. 

2011 m. Konstitucinis Teismas išaiškino 
šeimos koncepciją teigdamas, kad šeimos 
santykiai yra apibrėžiami ne tik forma, bet 
ir turiniu. Nurodyta, kad jie gali atsirasti 
ne tik santuokos pagrindu, tad negalima 
šeimos sampratos susieti tik su santuoka. 
Kalbėta, kad tai yra emocinis ir tarpusavio 
ryšys, rūpestis vienas kitu ir t. t. Mes galime 
kalbėti apie vis dar vyraujantį stereotipą, 
kad šeima laikome tik tuos, kurie turi vaikų, 
bet iš esmės ir du žmonės gali puikiai gyventi 
ilgą laiką neturėdami vaikų, kaip ir seneliai su 
savo anūkais sėkmingai gali kurti gyvenimą. 
Visus šiuos asmenis mes laikome šeima. Mano 
manymu, neteisinga riboti šeimos institutą 
vien tik nustatant tam tikras jo formas.

Prisimenant bandymą keisti Konstituciją 

Kai tuokiasi skirtingos 
lyties asmenys, mes 
nereikalaujame atsiklausti 
visų valstybėje žmonių, ar 
jie suteikia teisę mylėti, 
gerbti ir rūpintis vienas kitu 
visą gyvenimą. 

Birutė  Sabatauskai tė

Yra argumentų, 
kad šeimos instituto 
apibrėžimas sustiprintų 
tradicinės šeimos institutą, 
bet kuo tai pagerintų jų 
gyvenimą? Mano nuomone, 
niekuo.
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ir 38 straipsnyje įtvirtinti, kad šeima gali 
būti sudaroma tik santuokos būdu arba 
apibrėžiama per motinystę, tėvystę, – tokia 
norma tik pablogintų požiūrį į homoseksualius 
asmenis ir požiūrio į juos iš esmės nepakeistų. 
Galbūt ilgesniam laikui būtų parodoma, kad 
mes dar labiau ir dar daugiau metų nenorime 
matyti homoseksualių asmenų savo valstybėje. 
Nepamirškime ir to, kad tai pablogintų ir 
sukeltų tam tikras pasekmes ir skirtingos lyties 
asmenims. 

Kokį tikslą turi valstybė? Mano supratimu, 
tam tikras teisinis reglamentavimas turi 
turėti tikslą. Pavyzdžiui, jeigu tai yra teisinis 
reglamentavimas, kuris draudžia kažką daryti, 
mes norime apsaugoti kažkokį visuomenės 
gėrį. Tačiau kieno gyvenimą pagerintų šeimos 
instituto apibrėžimas? Žinoma, yra argumentų, 
kad tai sustiprintų tradicinės šeimos institutą, 
bet kuo tai pagerintų jų gyvenimą? Mano 
nuomone, niekuo.  Tai nepadėtų išspręsti 
kasdienių su vaikais susijusių problemų, 
t. y. darželių trūkumo, darbuotojų stokos 
mokyklose, negalėjimo organizuoti visiems 
vaikams vienodos pagalbos ir ugdymo. 
Tai nepagerintų kasdienių situacijų. Tokia 
konstitucine norma norima dar ilgesniam laikui 
sutrukdyti tos pačios lyties asmenims sudaryti 
teisinius santykius, juos fiksuoti.

Koks tikslas siekiant atitolinti tos pačios 
lyties asmenų santuokas? Kažkas labai 
baiminasi, o kažkas labai sąmoningai 
skleidžia tas baimes. Tai nepalengvina nei 
visuomenės susigyvenimo, nei visuomenės 
bandymo priimti homoseksualius asmenis. 
Juk homoseksualūs asmenys atsiranda tose 
vadinamose tradicinėse šeimose. Tai ar jie yra 
tradicinių šeimų nariai?  

Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatyme nurodoma, jog 
neigiamą poveikį nepilnamečių 
vystymuisi daranti viešoji 
informacija yra ta, kuria niekinamos 
šeimos vertybės, skatinama 
kitokia negu Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje ir Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse 
įtvirtinta santuokos sudarymo ir 
šeimos kūrimo samprata. Ką apie tai 
manote? Koks požiūris diegiamas 
jaunajai kartai, ar tai nedidina 
netolerancijos tos pačios lyties 
asmenų šeimoms?
Susiduriama su labai neigiamomis 
nuomonėmis, baime, kad negalima su vaikais 
kalbėti apie kitas šeimos formas, negu 
numato Civilinis kodeksas ar Konstitucija. 
Per visą savo galiojimo laiką ši nuostata 
pritaikyta tik tam tikram atvejui, kuri siejasi su 
informacija apie tos pačios lyties poras. Buvo 
uždraustas videofilmas, kuriame žmogus dėvi 
marškinėlius su užrašu „Už šeimų įvairovę“. 
Vien dėl to užrašo nuspręsta, kad tai galimai 
kenkia nepilnamečiams. Jeigu kalbame apie 
šeimų įvairovę – tai apima labai daug. Ne tik 
tos pačios lyties asmenų šeimas, bet ir mišrias 
šeimas. Šeimas, kai sudaroma santuoka su 
užsieniečiu, šeimas, kur galbūt netekę tėvų 
seserys ar broliai augina vieni kitus. Mes 
kalbame apie senelius, besirūpinančius savo 
anūkais, kalbame apie asmenis, kurie gyvena 
partnerystėje, apie tos pačios lyties asmenų 
partnerystę de facto. 

Prisiminus šios nuostatos istoriją reikia 
pasakyti, kad pačioje pradžioje buvo 
bandoma skleidžiamą informaciją 
prilyginti informacijai, skleidžiamai apie 
zoofiliją, nekrofiliją, pedofiliją, taip pat 
homoseksualumą ir biseksualumą. Tuomet 
Lietuva sulaukė labai daug kritikos, kad tai 
yra diskriminacinė nuostata. Turint omeny, 
kad Lietuva turi diskriminacijos draudimą, 
įtvirtintą Konstitucijoje, ir Lygių galimybių 
įstatymą, tokios nuostatos atsiradimas skatintų 
didelę nepagarbą. Tad ji nebuvo įtvirtinta, 
bet buvo įrašyta aptakesnė norma, kuri kaip 

ir nepasakytum, kad diskriminacinė, bet jos 
taikymas yra diskriminacinis, nes ji taikoma tik 
tai informacijai, kuri susijusi su homoseksualiais 
asmenimis. Paskutinį kartą ši norma pritaikyta 
2014 m. išplatintai pasakai „Gintarinė širdis“, 
kurios autorė iki šiol bylinėjasi teismuose. 

Ši situacija atskleidžia absurdiškumą, kai 
analizuojama pasaka apie tai, ar ji kenkia, ar 
nekenkia nepilnamečiams vien dėl to, kad 
joje parašyta apie gražią tos pačios lyties 
asmenų meilę.  Tampa nebesvarbu, ką žmogus 
gyvenime padarė, nesvarbu, kiek stengėsi ir 
koks jis yra geras savo srities ekspertas. Šiuo 
atveju, vaikų literatūros specialistas, vien dėl 
to, jog yra homoseksualus asmuo, yra laikomas 
tiesiog truputį mažiau žmogumi.

Kokios galėtų kilti grėsmės teisiškai 
pripažįstant tos pačios lyties porų  
teises šeimos teisės srityje?
Mano manymu, plačiąja prasme tos pačios 
lyties asmenys bet kuriuo atveju yra šeima, 
jeigu save tokia laiko. Ne valstybei sureguliuoti 
tai, ar gali žmonės save laikyti šeima, ar ne.  

Žinau, kad egzistuoja stereotipas: jei asmenys 
sudarys santuoką ir augins vaikus, tai jie 
išaugs kažkokie kitokie. Tai, kad suteikiama 
galimybė asmenims teisiškai užfiksuoti 
savo santykį ar partnerystės, ar santuokos 
būdu, dar nereiškia, jog automatiškai jiems 
sudaroma galimybė ir įsivaikinti. Jeigu Jūs 
manęs klaustumėte, ar turėtų tos pačios lyties 
asmenys galėti pagalbinio apvaisinimo būdu 
susilaukti vaikų ar juos įsivaikinti, aš sakyčiau –  
taip ir nematau tam jokių kliūčių. Manyčiau, 
kad jiems, kaip ir visiems kitiems asmenims, 
turėtų būti taikomas psichologinis įvertinimas, 
ar asmenys yra pasiruošę tam žingsniui, ar 
gebės auginti, ar bus finansinės galimybės. 
Asmenų seksualinė orientacija neturėtų būti 
kertinis veiksnys, draudžiantis auginti vaikus ir 
kurti šeimą.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Ne valstybei sureguliuoti 
tai, ar gali žmonės save 
laikyti šeima, ar ne.   

Juk homoseksualūs 
asmenys atsiranda tose 
vadinamose tradicinėse 
šeimose. Tai ar jie yra 
tradicinių šeimų nariai? 
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Komentaras

Vytautas Mizaras, Vilniaus universiteto Teisės  fakulteto profesorius

Teisė yra gyvas organizmas ir turi būti aiškinama atsižvelgiant į 
šių dienų realijas, t. y. į dabartinę gyvenimo visuomenėje tikrovę. 
Iš tikrųjų teisė negali būti atskira nuo socialinės tikrovės ir negali 
išvengti greitesnio prisitaikymo prie šios tikrovės. 

2018 m. birželio 5 d. ES Teisingumo Teismas priėmė labai svarbų 
sprendimą LGBT teisių srityje – išaiškino, kad  pagal ES teisės 
nuostatas, reglamentuojančias Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
apsigyvenimo laisvę, sąvoka „sutuoktinis“ apima ir tos pačios lyties 
sutuoktinius. Šį sprendimą aš pavadinau darančiu žmonių gyvenimą 
gražesnį.

ESTT pozicijos neabejotinai turės reikšmės valstybių narių teisei, 
reglamentuojančiai, pirmiausia, migracijos teisinius santykius, taip 
pat tai yra motyvas valdžios institucijoms priimti ir konceptualius 
sprendimus, reguliuojančius šeimos teisinius santykius tarp tos 
pačios lyties asmenų. Taip teigiu todėl, kad būtų neteisinga ir 
neprotinga žmonių teisių ir interesų apsaugos ir teisėtų lūkesčių 
prasme pripažinti tos pačios lyties asmenis šeimos nariais migracijos 
srityje ir leisti gyventi kaip šeimos nariams valstybėje, bet kitose 
teisinių santykių srityse jų jau nepripažinti šeimos nariais. Toks 
valstybės požiūris į žmones būtų kenkiantis jų socialiniam ir teisiniam 
saugumui. Todėl būtų teisinga valstybei pagaliau imtis reikiamų 
veiksmų ir sureguliuoti tos pačios lyties asmenų šeimos teisinius 
santykius, kad jie šeimos nariais būtų pripažįstami, nesvarbu, apie 
kokių teisinių santykių sritį kalbėtume. Tik taip būtų galima pasiekti 
konstitucinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimo tos pačios lyties 
asmenų šeimų atžvilgiu, o kartu ir nekenktume žmogaus orumui. 

Dr. Saulius Aviža, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės 
teisės katedros lektorius

Šis 2018 m. birželio 5 d. ESTT sprendimas neturėtų padaryti 
didelės įtakos Lietuvos teismų praktikai, nes klausimų sritis, dėl kurių 
buvo priimtas ESTT sprendimas, yra ganėtinai siaura, t. y. liečia tik 
laisvą darbuotojų judėjimą. Kaip ir nurodyta pačiame sprendime, 

„valstybės narės pareiga pripažinti tos pačios lyties asmenų kitoje 
valstybėje narėje teisėtai sudarytą santuoką, kalbant tik apie 
išvestinės teisės gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui suteikimą, 
nepažeidžia nacionalinėje teisėje apibrėžto santuokos instituto 
pirmojoje valstybėje narėje ir, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 37 
punkte, priklauso valstybių narių kompetencijai. Ji neapima pareigos 
minėtai valstybei narei savo nacionalinės teisės aktuose numatyti tos 
pačios lyties asmenų santuokos instituto. Ji apima tik tokių santuokų, 
teisėtai sudarytų kitoje valstybėje narėje, pripažinimą, ir tik kalbant 
apie šių asmenų teisių, kylančių iš Sąjungos teisės, įgyvendinimą.“ 
Kitaip sakant, valstybės narės nėra įpareigotos modifikuoti savo 
šeimos teisės. Teisės aktų ar teismų praktikos pasikeitimai būtų 
taikomi tik darbuotojų laisvo judėjimo sričiai. Vertinant šeimos teisės 
doktrinos prasme, toks sprendimas nėra netikėtas, nes jis reikalauja 
gerbti kitų asmenų įgytas teises kitoje jurisdikcijoje ir nereikalauja 
modifikuoti nacionalinės šeimos teisės.

Karolina Bubnytė-Širmenė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
atstovė EŽTT

EŽTT pozicijoje iki šiol išlieka kitoks požiūris į santuoką, pagal kurį 
valstybės turi plačią nuožiūros laisvę. Santuokos nustatymas vien 
skirtingos lyties asmenims nereiškia, kad analogiškos galimybės turi 
būti nustatomos ir tos pačios lyties asmenims, nes šiuo klausimu 
dar negalima konstatuoti Europos konsensuso (Schalk ir Kopf prieš 
Austriją, Hämäläinen prieš Suomiją).

Kol kas vienintelė Vyriausybei perduota EŽTT byla dėl tariamo 
homoseksualių asmenų teisių neužtikrinimo yra Beizaras ir Levickas 
prieš Lietuvą (peticijos Nr. 41288/15).

Remdamiesi Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą) kartu su 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės 
gynybos priemonę) bei Konvencijos 14 straipsniu (diskriminacijos 
uždraudimas) kartu su 8 ir 13 straipsniais, pareiškėjai skundžiasi 
dėl valstybės institucijų atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
neigiamų komentarų socialiniame tinkle „Facebook“, kurias jie patyrė 
diskriminaciją dėl savo seksualinės orientacijos.

B. Sabatauskaitė apie Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus  
tos pačios lyties partnerystės atžvilgiu

Byloje Vallianatos prieš Graikiją EŽTT konstatavo, jog 
sprendimas atverti registruotos partnerystės institutą išimtinai 
skirtingų lyčių poroms prieštarauja Konvencijos nuostatoms, 
nes diskriminuoja tos pačios lyties poras. Valstybės narės turi 
pozityvią pareigą pripažinti jau egzistuojančius tos pačios lyties 
asmenų šeimų santykius alternatyviomis, t. y. nebūtinai santuoka 
grindžiamomis, teisinio reguliavimo formomis. Šią poziciją 
Strasbūro teismas dar kartą patvirtino 2015 m. sprendimu byloje 
Oliari prieš Italiją, kuriame konstatavo, jog Italijos parlamento 
delsimas sureguliuoti tos pačios lyties asmenų šeimų santykius 
pažeidė šių porų teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Kad tos pačios lyties asmenų besitęsiantys santykiai de facto 
laikomi šeimos teisiniais santykiais, įvardyta jau bylos Schalk ir 
Kopf prieš Austriją sprendime 2010 m., nepaisant to, jog EŽTT 
šioje byloje taip pat pasisakė, kad valstybės narės turi diskrecijos 
teisę suteikti ar ne galimybę tos pačios lyties asmenims tuoktis 
ir tokios galimybės nesuteikimas nelaikomas diskriminacija. Visi 
vėlesni sprendimai suteikė vis daugiau vilties ir Lietuvoje esančioms 
tos pačios lyties poroms, kad galbūt netrukus jos taip pat galės 
įteisinti savo tarpusavio šeimos santykius vienu ar kitu būdu. 
Tolesnė teismo praktika vis labiau patvirtino šiuos principus apie 

tos pačios lyties asmenų šeimos santykius ir valstybių pareigą 
užtikrinti apsaugą tos pačios lyties asmenų šeimos teisiniams 
santykiams.

Byloje Oliari ir kiti prieš Italiją (2015 m.) šeši pareiškėjai (trys 
poros) argumentavo, jog negalėjimas įtvirtinti savo santykių 
nei santuokos, nei partnerystės būdu diskriminuoja juos dėl 
seksualinės orientacijos, siekiant įtvirtinti savo šeimos teisinius 
santykius. Teismas priėmė iš tiesų daug pakeičiantį sprendimą, 
sakantį, kad jokių teisinių galimybių tos pačios lyties asmenims 
įteisinti savo šeiminius santykius nebuvimas pažeidžia jų teisę į tai, 
kad būtų gerbiamas jų asmeninis ir šeimos gyvenimas (Konvencijos 
8 str.).

Kalbant apie santuoką reikėtų pasakyti, kad EŽTT savo 
sprendimuose vis dar laikosi tos nuostatos, jog valstybės narės 
gali pasirinkti, ar nori įtraukti galimybę leisti sudaryti santuoką tos 
pačios lyties asmenims, ar ne. EŽTT savo bylose nurodė, kad pats 
santuokos institutas ir santuokos samprata yra evoliucionuojanti 
ir nėra stovinti vietoje. Galbūt galime tikėtis ateityje ir kitokių 
išaiškinimų, netgi tokių, kad tos pačios lyties asmenys turi teisę 
visose valstybėse sudaryti santuoką.
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Dviračiu aplink 
Lietuvą  
Lina Lapėnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Ankstyvas gegužės 26 d. rytas, prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
vienas po kito privažiuoja automobiliai. „Sveiki, aš Artūras“, – maloniai 
pasisveikina ir nusišypso vienas pirmųjų iš mašinos išlipusių vyrų. 
Mėlyna dviratininko apranga, ryškūs marškinėliai, skirti Lietuvos teismų 
100-mečiui paminėti, ir iš toli šviečiantis prie automobilio prikabintas 
baltas dviratis. Štai taip susipažinome su Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmų teisėju Artūru Dyliu, kuris buvo vienas pagrindinių 
teisėjų dviračio žygio aplink Lietuvą iniciatorių. Dviračių sportui 
dešimtmetį neabejingas teisėjas kiekvieną dieną geba savo darbą 
suderinti su aktyvia veikla ir teigia, kad sportas būtinas kūnui, sielai ir 
gerai nuotaikai. 

TE I SI N G U M O  H E RO J US
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Ne vienas žmogus yra sakęs, kad 
sportas augina ir užgrūdina: padeda 
nepalūžti sunkesniais momentais, 
atsigauti po stresinių situacijų, ugdo 
atsakomybę ir įkvepia nenuleisti 
rankų. O kaip Jūsų gyvenime 
atsirado sportas, aistra dviračiams? 
Sportas mane lydėjo visą gyvenimą, tačiau 
profesionaliai nesportavau. Dviračiai mano 
gyvenime atsirado ganėtinai vėlai, prieš 
kokius 6–7 metus. Iki tol apskritai nebuvau 
normaliai mynęs dviračio. Palaipsniui su 
draugais pradėjome atrasti šią sporto šaką, 
nusprendėme sudalyvauti dviračių sporto 
lenktynėse, po to kilo noras įsigyti geresnį 
dviratį. Vėliau – ir noras išbandyti savo jėgas. 
Taip pradėjau dalyvauti varžybose. Mano 
asmeninis rekordas – 385 km atkarpa, kurią 
numyniau per dieną nuo Nidos iki Rokiškio. 

Drauge su bendraminčiais įkūrėme mėgėjiško 
dviračių sporto komandą Colibri Cycling 
Team. Ši komanda vienija apie 20 klubo 
narių iš Vilniaus, Kauno ir Rokiškio. Kartu su 
komanda teko dalyvauti dviračių varžybose 
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Ir taip 
intensyviai 5 metus. Tik šią vasarą ramiau 
leidau laiką, o iki tol visas vasaras aktyviai 
dalyvaudavau varžybose. Kiekvieną mėnesį 
vykdavo po 2 varžybas. Tiesa, kartu su šio 
klubo bendraminčiais organizuojame ir 
poilsines keliones dviračiais, tad laisvalaikis be 
dviračio jau sunkiai įsivaizduojamas. 

Buvote vienas iš pavasario 
pabaigoje vykusio teisėjų dviračių 
žygio, skirto Lietuvos teismų 
100-mečiui paminėti, iniciatorių. 
Kaip kilo ši idėja? 
Su kolegomis gana ilgai brandinome šią 
idėją. Ir taip vieną dieną kartu su Šiaulių 
apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėju Nerijumi 
Masiuliu pasitarę nusprendėme, kad galime 
dviračių žygį suorganizuoti paminėdami 
Lietuvos teismų 100-metį. Pradėjome ieškoti 
kolegų, kurie palaikytų šią idėją ir prisidėtų 
prie planuojamo žygio. Atsiliepė 10 teisėjų 
entuziastų iš įvairių Lietuvos miestų. 

Pati dviračių žygio idėja buvo ap lan ky-
ti 22 pa sie nio ra jo nų teis muo se dir ban-
čius ko le gas. Šitaip paminėdami Lietuvos 
teismų šimtmetį norėjome sustiprinti teismų 
tarpusavio bend ruo menišku mą ir vie ny bę. 
Džiaugiuosi, kad mums tai pavyko, – ko le gos 
iš visų Lietuvos kampelių džiugiai pasitiko 
žygio dalyvius, pa sa ko jo apie savo kas die ny-
bę, darbus teismo rūmuose. Šie susitikimai 
labiausiai ir įsiminė. Patikėkite, nuostabus 

jausmas, kai kolegos sutinka prie miesto ribos, 
palydi, kartu pabendraujame. Mūsų siekis – 
sukurti bendruomeniškumo jausmą, sujungti 
teismus artėjančio 100-mečio proga –  
pasiteisino ir pavyko.  Šis jausmas nuostabus, 
o kartu tai ir didelis asmeninis laimėjimas. 
Lietuvos gamta nuostabi, minant dviratį ją 
galima ir kitaip pamatyti. 

Viso dviračių žygio metu 
nuvažiavote 1 200 km. Ar viskas 
vyko sklandžiai? Sakote, kad ir pati 
Lietuva kitokia, kai mini dviratį. 
Kokia ji? 
Patyrėme vieną nerimtą incidentą. Kai tik 
pajudėjome iš Vilniaus, maždaug už 37 km, 
vienas kolega nuvažiavo nuo kelio. Nuo 
žvyrkelio bandė užvažiuoti ant asfalto, tačiau 
nepaskaičiavęs atstumo susidūrė su kitu teisėju 
kolega ir krito. Džiaugiuosi, kad laimingai. Šis 
incidentas nesutrukdė nė vienam ir galėjome 
tęsti kelionę. 

Paties žygio metu stebėjau dviratininkus, kaip 
kam sekasi įveikti konkrečius atstumus. Reikėjo 
įvertinti dviratininkų pajėgumą, kaip kas mina 
dviratį. Antrą dieną teko sudėlioti visą schemą, 
kaip važiuosime. Galiausiai, kad kelionė būtų 
sklandi, nusprendėme, jog pirmas važiuoja 
pats stipriausias, antras – pats silpniausias, ir 
taip labai gražiai susiformavo kolona, kuriai be 
jokių trikdžių pavyko įveikti 1 200 km. Tiesa, 
vienas teisėjas visą šią atkarpą įveikė miesto 
dviračiu. Jūs galite patikėti? Tad nebūtina 
turėti brangų dviratį ar specialius dviratininko 
batelius, svarbu tik norėti ir siekti savo tikslo.  

Lietuvos grožio neišeina perteikti vien 
žodžiais. Kai važiuoji dviračiu, aplink laukai, 
medžiai, upės ir ežerai. Šie peizažai padeda 
viską pamiršti. Vėjas skrodžia pro šalmą... 
Tai puiki galimybė išsivalyti mintis, atsigauti 
ir pabėgti nuo kasdienių rūpesčių. Daugelis 
kolegų, kurie kartu vyko į dviračių žygį, 
patvirtintų mano žodžius. Kai kurių objektų 
gal net nebūtume aplankę ir per visą savo 
gyvenimą, jei ne šis dviračių žygis. Tai 
neapsakoma patirtis, akiračio praturtinimas, 
dar platesnė savojo krašto pažintis.

Jūs ne tik mylite Lietuvą, bet esate 
ir savo gimtojo miesto patriotas –  
gimėte ir užaugote Rokiškyje, 
vėliau studijavote didmiestyje, 
tačiau grįžote į gimtąjį kraštą. Koks 
didžiausias džiaugsmas gyvenant 
Rokiškyje? Ir ar niekada negalvojote 
jo iškeisti į didmiestį? 

Galiu pasididžiuoti – esu grynas rokiškėnas 
nuo pat gimimo iki šios dienos, išskyrus 
kelerius mokslo metus didmiestyje. Taip 
jau sutapo, kad grįžau į Rokiškį. Jeigu dabar 
reikėtų kažką keisti, vargu ar tai daryčiau. 
Neslėpsiu, buvo pasiūlymų siekti karjeros 
didmiestyje, tačiau keli šimtai eurų tikrai 
man niekada neatstos tos ramybės ir krašto 
šilumos.  Tiesiog galiu pasakyti, kad Rokiškyje 
man gera gyventi iki kaulų čiulpų smegenų. Be 
galo vertinu ir žmones, ir teismo kolektyvą, 
todėl nenorėčiau nieko keisti. Čia yra mano 
namai. Visą laiką stengiuosi darbą atskirti nuo 
savo laisvalaikio. Įsivaizduokit, kaip gera, kai 
užrakinęs kabineto duris už kelių minučių jau 
esi namuose ir gali savo laiką skirti šeimai, 
namams, poilsiui, sportui ir pan. Čia pat 
miškas, vandens telkiniai, grynas oras. Bent 
jau Rokiškyje (tikiu, kad ir kituose miestuose) 
įgyvendinti bendruomenių socialinio 
užimtumo skatinimo projektai: įrengti parkai, 
sporto aikštynai (lauko teniso, tinklinio ir 
pan.). Ir visa tai nieko nekainuoja. Kartais 
nesuprantu gyvenimo didmiestyje privalumų, 
kai ryte ir vakare daug laiko praleidžiama 
spūstyse, nuolat skubama ir dažnai sau ar 
šeimai lieka labai mažai laiko.

Esu gana aktyvus rokiškėnas, daug laiko 
praleidžiu su bendruomene. Organizuojame 
įvairius renginius. Be dviračių sporto, labai 
aktyviai propaguojame tinklinį. Esame įsirengę 
europinio lygio tinklinio aikšteles, kurios, 
žinoma, reikalauja priežiūros. Organizuojame 
talkas, švariname aplinką. 

Norint pasiekti rezultatų sporte 
reikalinga disciplina, taip pat ir 
teisėjo darbe šis poreikis labai 
didelis. Ar jaučiate tai?
Tiesa, teisėjo darbe, kaip ir sporte, tikrai 
daug atsakomybės ir disciplinos. Mano 
akimis, teisėjo darbas labai atsakingas, nes jis 
priima nuosprendį. Be to, teisėjas turi būti 
nepriklausoma, savarankiška, atsakinga sau, 
darbšti ir disciplinuota asmenybė. Toks ir 
stengiuosi būti. 

Plačiau papasakokite, kaip Jūsų 
gyvenime atsirado teisėjo profesija? 
Svajojote nuo vaikystės, žavėjo 
teisinis pasaulis? 
Teisėjo profesija niekada nebuvo mano 
vaikystės svajonė. Karjera ir profesija atsirado 
kryptingai siekiant profesinio kelio ir mąstant 
apie karjeros galimybes. Iš pradžių baigęs 
mokslus buvau gana smarkiai susižavėjęs 
teisėsaugos institucijomis ir pirmiausia 
policijos darbu. Tiksliau, kriminalistika. 
Galimybė atskleisti nusikalstamas veikas, 
įvairiausių mokslinių tyrimų taikymas tiriant 
nusikaltimus ir pati tyrimo taktika buvo be 
galo įdomus ir užburiantis pasaulis. Taigi 
pradėjau dirbti policijoje, vėliau siekdamas 
tobulėti ir kilti karjeros laiptais dirbau 
prokuratūroje. Tapau prokuroru. Praėjus kiek 

Nebūtina turėti brangų 
dviratį ar specialius 
dviratininko batelius, 
svarbu tik norėti ir siekti 
savo tikslo.  

Buvo pasiūlymų siekti 
karjeros didmiestyje, 
tačiau keli šimtai eurų tikrai 
man niekada neatstos tos 
ramybės ir krašto šilumos.  
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laiko mąsčiau, kaip dar galėčiau pakreipti savo 
karjerą. Nusprendžiau, kad noriu būti teisėju. 

Jau daug laiko dirbate su 
baudžiamosiomis bylomis. Šiose 
bylose kyla daug komplikuotų 
situacijų. Kas sudėtingiausia 
nagrinėjant tokio pobūdžio bylas? 
Ar per savo karjerą susidūrėte su 
situacijomis, kurių nepavyksta 
pamiršti? 
Turbūt sunkiausia sutvardyti visas emocijas, 
kad neįsipliekstų konfliktai. Kai didžiulės 
bylos, tai svarbiausia tinkamai užtikrinti patį 
procesą. O ypač tai aktualu nepilnamečių 
bylose. Jie dažnai nenori vykti į teismą, tad 
tenka panaudoti priverstines priemones 
ir atvesti. Vis dėlto reikia labai kruopščiai 
įvertinti, kiek galima tų priemonių naudoti 
(atvesdinimas, kardomosios priemonės), 
kad nebūtų pažeisti nepilnamečiams taikomi 
apsaugos reikalavimai. 

Be galo sunkios ir tos bylos, kuriose 
akivaizdžiai matyti, kad trūksta įrodymų. Tada 
tiesiog nujauti, kad žmogus kaltas, kad padarė 
tą veiką, bet kartu matai, jog įrodymų trūksta. 
Tuomet visa byla pasiskirsto 50 / 50, vos ne iki 
paskutinio momento svarstau, kokį sprendimą 
priimti. 

Įsimintinos bylos, kurios sulaukia didelio 
atgarsio visuomenėje. Arba didesnės apimties 
bylos, kurias nagrinėjant reikia įdėti labai 
daug pastangų. Pavyzdžiui, tikrai daugiau 
laiko užima daugiatomės bylos, kuriose 
daug kaltinamųjų, kaltinamų dešimtimis, kad 

ir ne tokių sunkių nusikaltimų. Viską reikia 
įvertinti, ištirti ir atitinkamai surašyti procesinį 
sprendimą.

Aišku, pasitaiko ir komiškų ar netradicinių 
situacijų. Vieną kartą teismo posėdžio metu 
teko kviesti greitąją pagalbą. Be to, kartu 
su prokuroru ir advokatu esame ne kartą 
gaivinę nualpusius žmones. Įdomu, kad 
pagalbos prireikia ne tik liudininkams, bet 
ir kaltinamiesiems. Pamenu, vieną kartą iš 
jaudulio nualpo vyras, kaltinamas smurtu 
artimoje aplinkoje... Kai kam nors papasakoju 
šias istorijas, dažniausiai visi pamano, kad 
esame monstrai. Niekada nekeliu balso 
teismo posėdžių salėje, tiesiog paprastai vedu 
procesą, bet, žinote, jaudulys daro savo. 

Per savo darbo metus tikrai teko patirti 
įvairiausių situacijų. Kartą į teismą atėjo 
grasinančio turinio laiškas. Jame buvo 
teigiama, jog už pinigus nuteistųjų draugai 
laisvėje padarys viską, kad būtų susidorota 
su mumis – teisėjais. Ir krauju pasirašyta: 
„Mirtis tau.“ Žinoma, šio laiško autorių pavyko 
nustatyti. Tai buvo asmuo, jau kalinamas 
kalėjime. Panašių istorijų tenka išgirsti ir iš 
kolegų, tikiu, kad Lietuvos teismų istorijoje 
yra pasitaikę ir tokių situacijų, kai buvo 
panaudotas smurtas ir pan. Man asmeniškai su 
tiesioginiu smurtu neteko susidurti. O žodinių, 
verbalinių negatyvių situacijų tikrai teko 
patirti ne vieną. 

Kaip galėtumėte apibūdinti 
žmones, kurie ginčus sprendžia 
teisme? Iš kur tas žmonių noras 
nubausti?

Ne visą laiką yra noras nubausti, tačiau tikrai 
pasitaiko bylų, kuriose sprendžiami ginčai 
iš esmės dėl menkaverčių dalykų, sakyčiau, 
laikantis savo principo ir stengiantis įrodyti 
savo tiesą neatsižvelgiant į sugaištą laiką bei 
patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

Įtemptos stresinės situacijos, 
darbas su skirtingais ir dažnai 
neprognozuojamais teismo proceso 
dalyviais šiandien reikalauja ne tik 
puikių profesinių teisėjų žinių ir 
praktinių įgūdžių, bet ir tinkamo 
psichologinio pasirengimo. Ar 
pavyksta neigiamas emocijas 
palikti teismo salėje, ar vis dėlto 
parsinešate darbines mintis namo? 
Aš turiu gyvenimo credo ir juo vadovaujuosi: 
darbas yra darbas, namai yra namai. Kad 
ir kokia būtų sunki diena, išeidamas ir 
užrakindamas duris pasakau, kad viskas, dabar 
prasideda jau mano laikas, šeimos laikas, namų 
laikas, laisvalaikio laikas. Aišku, visko būna, 
bet, mano stipriu įsitikinimu, turi būti taip. 
Jeigu leisi mintims tave užplūsti, tiesiog tomis 
mintimis nieko nepagelbėsi. 

Iš esmės galėčiau save pavadinti šalto proto 
žmogumi. Net ir matydamas konfliktinę 
situaciją, stengiuosi jos neaštrinti, spręsti 
iš esmės.  Ieškau geriausio problemos 
sprendimo būdo. Stengiuosi niekada 
nepasiduoti emocijoms. Tas labai praverčia 
ir darbe nagrinėjant bylas, nes būna 
emocionalių bylininkų. Reikia mokėti tam 
nepasiduoti ir užgesinti tą pradedantį įsidegti 
laužą. 

Pokalbio pabaigoje norėčiau grįžti 
prie Jūsų iniciatyvų. Ar planuojate 
žygio tęsinį kitąmet? 
Kartotis nesinorėtų. Reikia galvoti kažką 
naujo. Šiuo renginiu įsitikinome ir pamatėme, 
kad teisėjams, teismų darbuotojams reikia 
bendrauti, kurti bendruomeniškumo jausmą. 
Tai mus visus, teismų sistemos žmones, padaro 
tik stipresnius. 

Pasinaudodamas galimybe artėjančio teismų 
100-mečio proga to ir palinkėsiu visai 
teismų bendruomenei: kurti ir puoselėti 
bendruomeniškumo jausmą. Kaip ir mūsų 
šūkis: „Teismų sistemos stiprybė – jos 
žmonės!“

TE I SI N G U M O  H E RO J US

Iš esmės galėčiau save 
pavadinti šalto proto 
žmogumi. Net ir matydamas 
konfliktinę situaciją, 
stengiuosi jos neaštrinti, 
spręsti iš esmės.  

Artūras  D i lys
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Dovile, esate žavi trijų vaikų mama, 
vienos lyderiaujančių advokatų 
kontorų šalyje partnerė, užburianti 
savo šypsena ir moteriškumu, –  
žvelgiant į Jus sunku patikėti, 
kad lyčių lygybės problemų Jūsų 
aplinkoje apskritai egzistuoja. Kaip 
ir kodėl būtent Jums kilo mintis 
įkurti asociaciją „Lyderė“?
Draugų rate aš jau seniai buvau žinoma kaip 
toji, kuri nuolat atkreipia dėmesį į įvairius 
neetiškus juokelius apie moteris, o jie mūsų 
visuomenėje dažnai būdavo priimami 
kaip savaime suprantami. Pirmą kartą su 
lyčių lygybės apraiškomis akivaizdžiau 
susidūriau dar mokydamasi Švedijoje. Nuolat 
pastebėdavau, kad ten nėra jokios atskirties 
tarp vyrų ir moterų, todėl grįžusi į Lietuvą 
labai greitai ėmiau matyti stereotipus, kurie 
čia išties gajūs, – apie moteris daugelyje sričių 
įprasta manyti blogiau.

Mintį, kad reikalinga tokia asociacija, jau 
seniai turėjau. Būdama advokatė dalyvauju 
tarptautinių advokatų asociacijų veikloje, 
kur nuolat organizuojami įvairūs workshop’ai 
karjeros klausimais moterims. Pasekusi šiuo 
pavyzdžiu, savo pažįstamiems organizuodavau 
neformalius susitikimus su įvairiomis daug 
pasiekusiomis dažniausiai iš užsienio 
atvažiuojančiomis asmenybėmis. Taip kilo 
mintis, kad reikia šito ir Lietuvoje, ir ne tik 
mano profesinėje srityje. Taigi vieną dieną 
bekalbant su bendramintėmis moterimis 

kilo idėja šią veiklą formalizuoti – įsteigėme 
asociaciją „Lyderė“. Šiuo metu esame 
aštuonios steigėjos. 

Kokie klausimai yra asociacijos 
„Lyderė“ dėmesio centre? 
Su kokiomis didžiausiomis 
problemomis Lietuvoje susiduria 
moterys, siekiančios pripažinimo 
savo profesinėje srityje?
Mūsų asociacijos misija – daugiau moterų 
vadovių. Mes tikime, kad lyderės savo veikla 
ir pavyzdžiu įkvepia ir kitas moteris, todėl 
norime jas suvienyti ir dirbti aktualizuodamos 
moterims svarbias temas. 

Mūsų dėmesio centre – vaikų priežiūros 
sistemos, darbo užmokesčio skirtumo ir 
vyraujančių stereotipų problemos. Darant 
įvairias visuomenės apklausas dažnai 
akcentuojama, kad moterys, siekdamos 
karjeros, nedrįsta kažko išsikovoti. Vis dėlto 
šiandien didžiausia problema yra ne ta – 
daugiausia sunkumų kyla dėl to, kad moterims 
nesudarytos sąlygos imtis profesinės naštos, 
kai visą save jos turi skirti vaikams ir buičiai. 
Statistikos departamento atlikti tyrimai rodo, 
jog moterys Lietuvoje buičiai skiria daug 
daugiau laiko nei vyrai, tad nenuostabu, 
kad, pavyzdžiui, moters, buityje kasdien 
praleidžiančios 2 val., ir vyro, tam skiriančio  
20 min., potencialas darbo rinkoje 
nepalyginamai skiriasi.

Statistikos departamento duomenimis, 
Lietuvoje moterys vidutiniškai uždirba  
14 proc. mažiau nei vyrai. Lyginant su kitomis 
Europos valstybėmis, tas skirtumas nėra jau 
toks blogas, pavyzdžiui, Estijoje situacija daug 
blogesnė ir moterų padėtis ten tik blogėja. 
Vis dėlto nagrinėdamos padėtį pamatėme, 
kad minėtas skirtumas susidaro ne dėl 
diskriminacijos apraiškų, bet pirmiausia todėl, 
kad moterys pasirenka mažiau patrauklias 
profesijas arba dėl struktūrinių problemų 
mažiau pasiekia savo karjeroje. Todėl 
skatiname moteris rinktis tas profesines sritis, 
kurios vis dar nepagrįstai laikomos vyriškomis. 
Šiandien visos profesijos atsiveria moterims, 
net ir, pavyzdžiui, informacinės technologijos, 
kurios anksčiau buvo tik vyrų sritis.  

Vieno stipriausių JAV universitetų 
duomenimis, jei situacija judės tokiu greičiu 
kaip dabar, tai prireiks dar 100 metų, kad 
vyrų ir moterų padėtis susilygintų, o tai mūsų 
netenkina. Iš tiesų turime svajonę, kad Lietuva 
galėtų būti lyderė šioje srityje, – mūsų šalyje 
daug stiprių, potencialo turinčių moterų, 
geriau išsilavinusių nei vyrai. Darbo jėgos čia 
trūksta, tačiau daugelis moterų daug metų 
praleidžia namuose ir darbo rinkoje dalyvauja 
silpniau. Jei padėtume moterims išspręsti 
buities problemas ir lengviau save realizuoti, 
turėtume daug geresnį lyčių balansą ir 
stipresnę ekonomiką. 

D. Burgienė apie moterų 
lyderystę: „Mūsų šalyje 
daug stiprių, potencialo 
turinčių moterų“ 
Gabija Vaičeliūnaitė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vadovė

Šiandien pasaulyje jau nieko nebestebina moterys, iš vyrų perimančios 
lyderystės vadeles, – stiprios savo srities profesionalės savo rankose 
geba laikyti ne tik keturis namų kampus, bet ir ekonomiką. Vis dėlto 
skaičiai moterims Lietuvoje kol kas nėra tokie palankūs – daugeliui 
jų šeima vis dar tampa kliūtimi siekti pripažinimo savo profesinėje 
veikloje. „ Jei padėtume moterims išspręsti buities problemas ir 
lengviau save realizuoti, turėtume geresnį lyčių balansą ir stipresnę 
ekonomiką“, – įsitikinusi Dovilė Burgienė, viena iš asociacijos „Lyderė“ 
steigėjų, drąsiai kalbančių apie Lietuvoje egzistuojančias lyčių lygybės 
problemas. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Moterims nėra sudarytų 
sąlygų prisiimti profesinės 
naštos, kai visą save turi 
skirti vaikams ir buičiai.D ovi lė  Burg ienė
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Šiandien moterims nėra lengva rasti 
balansą tarp karjeros ir šeimos – 
dažniausiai jos priverstos rinktis 
vieną arba kitą. Kokios pagrindinės 
to priežastys ir kas padėtų iš esmės 
keisti situaciją? 
Vidutiniškai moterys Lietuvoje susilaukia vaikų 
būdamos 30–40 m., o tai pats darbingiausias 
amžius. Ne paslaptis, kad, keleriems metams 
iškritus iš darbo rinkos, net nėra šansų 
padaryti tokią pat karjerą kaip vyro. Taigi, 
kuo ilgesnė motinystės atostogų trukmė, tuo 
moterų padėtis tik blogesnė. 

Neseniai Seime skaičiau pranešimą apie tai, 
kad pirmiausia turime atsižvelgti į moterų 
poreikius, jei norime padidinti gimstamumą 
šalyje. Kokie tie poreikiai? Gimdančioms 
moterims reikia ne ilgai mokėti pinigus, 
o sutvarkyti paslaugų sistemą. Turtingos 
valstybės, tokios kaip JAV, Australija ar 
Nyderlandai, kompensuoja tik 12 savaičių 
motinystės atostogų, o Lietuvoje tai ištisi 2 
metai – šiam laikotarpiui skirtus pinigus būtų 
galima panaudoti daug efektyviau, sukuriant 
moterims pagalbos sistemą, nes išvaryti jas į 
namus nėra jokia pagalba.

Aš tikrai manau, kad moterys turi teisę 
pasirinkti. Labai gerbiu tas mamas, kurios 
pasirenka visus metus skirti vien šeimai, 
atsiduoda motinystei, tačiau ką kalbėti apie 
tas moteris, kurios taip nepasirinko? Jos 
baudžiamos už tai, kad anksčiau nori grįžti 
į darbą, – jų sumokėti mokesčiai nuplaukia, 
jos nebegauna motinystės išmokos, o savo 
uždirbtą algą atiduoda auklei. Tai stabdžiai, 
dėl kurių daugelis moterų ir negrįžta į darbą. 

Vienas pagrindinių mūsų siūlymų – tie 
pinigai, kurie vaikui gimus skiriami motinystės 
išmokoms mokėti, dirbant neturėtų būti 
mažinami, jei jie bus naudojami auklės, 
darželio ar kt. paslaugoms apmokėti. Tikimės, 
kad palaipsniui valstybė sukurs sistemą, kai 
vaikai į darželius bus priimami nuo šešių 
mėnesių.  

Taip pat siekiame skatinti vyrus eiti tėvystės 

atostogų. Mūsų nuomone, tokiu atveju 
vyrai labiau prisirištų prie vaikų, išmoktų 
jais rūpintis ir visa ši našta nekristų vien ant 
moters pečių. Šiandien statistika Lietuvoje yra 
klaidinanti. Nors sakoma, kad vyrų, einančių 
tėvystės atostogų, skaičius yra nemažas – 
siekia beveik trečdalį motinystės atostogų 
einančių moterų skaičiaus, tačiau lyginant 
laikotarpius tai dešimtimis kartų mažiau. Vis 
dėlto džiugu, kad ir vyrai priima šią patirtį ir 
pabando.

Dar viena aktuali sritis – rūpesčiai dėl vaikų 
popamokinės veiklos. Su Vilniaus savivaldybe 
svarstome galimybę vaikams už papildomą 
mokestį mokykloje lankyti būrelius, 
popamokines veiklas – tai būtų didžiulis 
palengvinimas tėvams, negalintiems vežioti 
vaikų į būrelius ar už juos mokėti. 

Koks Lietuvos visuomenės požiūris 
į moteriškumą, motinystę ir moterų 
norą tai derinti su profesinėmis 
ambicijomis?
Dabartiniu metu bendraudama su žmonėmis 
matau, kad Lietuvoje vis dar vyrauja bendras 
šeimos – senelių, tėvų – požiūris, kad jei gimus 
vaikui nori greitai grįžti į darbą, esi bloga 
mama arba nemyli savo vaiko. Susidurdama 
su tokiu vertinimu moteris išties blaškosi, 
nes ši etiketė skausminga, niekas nenori būti 
bloga mama. Įvairūs tarptautiniai tyrimai lyčių 
lygybės srityje taip pat rodo, kad aktyvios 
moterys labiau neigiamai vertinamos nei vyrai. 
Dėl šių priežasčių moterims, visų pirma, labai 
svarbu kolegų darbe ir vadovų palaikymas –  
priešingu atveju darbą reikia keisti, nes 
pakeisti tokių žmonių požiūrį yra labai sunku. 

Taip pat tenka susidurti su požiūriu, kad daug 
profesiniame kelyje pasiekusios moterys 
dažnai nelinkusios padėti kitoms moterims, 
nes bijo iškristi iš tos vyrų aplinkos, į kurią savo 
dideliu ir sąžiningu darbu pateko. Aš ir pati 
vienoje diskusijoje esu sakiusi, kad man, kaip 
verslininkei, ši veikla nėra naudinga, –  
man būtų daug lengviau apsimesti, jog 

šių problemų nėra. Vis dėlto šiandien jau 
esu pasiekusi tą brandą, kai norisi užsiimti 
visuomenine veikla, duoti daugiau, ne tik 
siekti maksimalios finansinės naudos karjeroje. 
O šia idėja tikinčių moterų tikrai reikia, juolab 
kad šiandien moterų lyderystės tema yra išties 
madinga ir populiari. Kartais tikrai liūdna 
matyti tuos žmones, kurie šia idėja netiki, 
nenori nieko dėl to savo realiame gyvenime 
daryti ir išnaudoja ją tik savireklamai. 

Ar turime organizacijų Lietuvoje, 
sudarančių tinkamas sąlygas 
moterims derinti karjerą ir šeimą?
Dažniausiai tai užsienio įmonės, kurios bando 
pritaikyti savo atsivežtines programas. 
Daugiausia tokių programų turi „Google“, 
„Nasdaq“, „Swedbank“ – tai įvairios 
mentorystės, savitarpio pagalbos, ryšių 
palaikymo su kitomis moterimis programos. 
Vis dėlto aš nemanau, kad visos jos skirtingose 
valstybėse vienodai veikia. Pavyzdžiui, aš 
nesutinku su nuomone, kad pusė darbo 
dienos moteriai, auginančiai vaikus, yra gerai. 
Jei tu darbui skiri tik 60–80 proc. savo darbo 
laiko, tikrai netapsi savo skyriaus vadove – 
tai tas pats, kas visai nedirbti. Juk vadovas 
nuolat komandiruotėse, kelionėse, ilguose 
susitikimuose, vakariniuose renginiuose ir t. t. 
Tokios šeimos pirmiausia samdo aukles, ieško 
pagalbos, nes darant karjerą ir auginant vaikus 
be pagalbos neišsiverčiama. Kaip sakoma, 
nereikia ieškoti tobulos auklės – reikia ją 
turėti. 

O savo vaikus išeinančioms auginti kolegėms 
aš juokais sakau, kad grįžusios jos bus dar 
geresnės darbuotojos, nes norės padaryti 
visus darbus ir namo grįžti laiku – mažiau 
gers kavos, mažiau rūkys, neskaitys naujienų 
portalų (šypsosi).

Ar moterų diskriminacijos apraiškos 
taip pat gilios ir teisės srityje? Ar 
Jums asmeniškai yra tekę su tuo 
susidurti? 
Įvairių replikėlių tikrai dažnai girdžiu. Kartais 
į tai reaguoju, kartais ne, bet žmonės dažnai 
ir nepiktybiškai įvairiomis stereotipinėmis 
frazėmis mėtosi – štai kad ir dabar, kai gimė 
mano sūnus, apie vyresnes mano dukras 
kartais pasakoma, kad turi dvi aukles. O aš 
atsakau, kad savo merginų auklėmis tikrai 
nedarysiu, nes joms keliami ambicingi tikslai, 
jos pačios gyvenime tikrai pasieks tiek, kiek 
norės.

Manau, kad teisininko darbas moterims tikrai 
tinka, nes jį dirbant reikia turėti kažkiek 
specifinių žinių, gerą atmintį, išmanyti 

Kuo ilgesnė motinystės 
atostogų trukmė, tuo 
moterų padėtis tik 
blogesnė.

Asociacijos „Lyderė“ įstatymų leidėjams teikiami siūlymai, 
kuriais siekiama užtikrinti gerėjančią demografinę padėtį 
Lietuvoje

 ▶ Numatyti neperleidžiamą 3 mėnesių vaiko priežiūros atostogų laikotarpį tėvui, kurio metu 
galimybė dirbti būtų nesuteikiama, o to nepadarius, nustatyti prarandamas išmokas.

 ▶ Nustatyti, kad 3 mėnesių vaiko priežiūros atostogų periodu vienam iš tėvų, kuris nedirba, 
nebūtų taikomos „Sodros“ lubos.

 ▶ Numatyti, kad nuo pirmų dienų pradėjus vėl dirbti vaiko priežiūros išmokos nemažėtų, jei jos 
naudojamos pagal sutartį samdant auklę (angl. childminder) arba vaiką leidžiant į lopšelį-
darželį.

 ▶ Integruoti „Bendravimo su darboviete dienas” (angl. Keep in Touch Days), kurios užtikrintų 
darbo įgūdžių nepraradimą, darbuotojų dalyvavimą mokymuose ir kvalifikacijos kėlimą bei 
darbo užmokestį kartu su vaiko priežiūros išmokomis.

 ▶ Naudojant visuomenės informavimo ir socialinio dialogo priemones, populiarinti tėvystės 
atostogas pabrėžiant jų naudą ne tik moterims, bet ir patiems vyrams, o ypač vaikams.
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psichologiją, būti kūrybingu, metodišku 
žmogumi. Todėl tiek vyrai, tiek moterys 
šiuo atveju yra panašūs. Teisė yra sritis, kur 
gali dirbti pati sau, – daug moterų notarių, 
advokačių turi savo kontoras ir joms puikiai 
sekasi. 

Didesnių iššūkių atsiranda pretenduojant į 
aukštesnes pareigas, nes reikia įtikinti kitus, 
kad gebėsi, – čia jau veikia žmogiškieji 
faktoriai. Jeigu sprendimo priėmėjai mąsto 
stereotipiškai, nėra jokių šansų pamatyti 
moters kandidatės. Ir nors situacija 
šiandien keičiasi, vis dėlto kol kas Lietuvoje 
lyderiaujančių advokatų kontorų aukščiausiose 
pozicijose moterų yra mažuma. 

Man asmeniškai profesiniame kelyje niekada 
netrūko drąsos pareikalauti to, ko nusipelniau, 
ar noro eiti į priekį. Kartais juokauju, kad 
vienas geras dalykas, kurį mums sovietmetis 
paliko, tai moterų lyga, nes joms buvo 
privaloma dirbti. Mūsų mamos niekada 
nesėdėjo namie, todėl ir mergaitės užaugo 
matydamos šį modelį. Vakaruose, pavyzdžiui, 
advokačių moterų kontorų yra mažiau  
nei pas mus. 

Kas Jums pačiai yra lyderystė?
Vienas Harvardo universiteto profesorius, 
kurio paskaitos klausiau, pasakė, kad tokio 
dalyko, kaip lyderystė, apskritai nėra, yra 
lyderystės realizavimas (angl. exercise of 
leadership) – tai kažko demonstravimas savo 
pavyzdžiu, veiksmais. Aš su juo sutinku ir 
manau, kad lyderis yra drąsus žmogus, nes 
nebijo daryti tai, kuo tiki. Nemanau, kad 
lyderiais gimstama ar tampama. Man atrodo, 
kad daugelis žmonių tam tikru metu išmoksta 
to, ko reikia mokėti. Dažnai, kai bandau 
įkvėpti jaunas savo aplinkos moteris, girdžiu 
sakant, kad aš negaliu taip, kaip tu, tačiau iš 
tiesų aš niekuo nesiskiriu, tik daugiau dirbu su 
savimi. Natūralu, kad lyderiai sulaukia daugiau 
aplinkinių žmonių dėmesio, tad dalį savo 
privatumo, deja, turi prarasti, o tai ne visiems 
priimtina. 

Lyderis nebūtinai turi būti labai charizmatiškas 
ar matomas, to gali apskritai nebūti, nes 
lyderis yra tas, kuris geba įgalinti kitus žmones 
save realizuoti, o ne sau siekia šlovės. Vis dėlto 
visuomenėje lyderiais neretai laikomi tik tie, 
kurie labiausiai matomi, – mano akimis, tie, 
kurie kitų darbu susirenka sau nuopelnus, 
tikrai nėra lyderiai. 

Žvelgiant į Jus atrodo, kad viskas 
paprasta: sėkminga karjera, šeima, 
asmeninis tobulėjimas. Ar išties taip 
ir yra? Kaip spėjate suderinti visas 
sritis, surasti balansą? 
Versle yra principas, kurį aš taikau ir 
gyvenime, – good enough (liet. pakankamai 
gerai). Šiandieninė vadybos ir verslo teorija 
sako, kad nereikia visko padaryti tobulai, 

daug svarbiau padaryti tai, ką reikia, ir 
padaryti laiku. Ir aš nesiekiu būti tobula. Jei 
norėsiu būti tobula mama, su ekologišku 
maistu ir tobulu psichologiniu pasirengimu, 
neturėsiu laiko dirbti, jei darbe viską darysiu 
perfekcionistiškai idealiai – neturėsiu laiko 
vaikams, sportui ar hobiams.

Taip pat reikalinga tvirta disciplina ir 
išankstinis visko planavimas – tam puikiai 
galima išnaudoti šiuolaikines technologijas. 
Pavyzdžiui, mano darbotvarkę kalendoriuje 
mato ir mano vaikų auklė, maistą šiandien 
galima užsisakyti į namus internetu, taksi 
vaikams galima iškviesti telefonu ir t. t. Tiesiog 
reikia galvoti pragmatiškai, nes kai viską 
suplanuoji, tada viskas gerai ir išeina. 

Mano įsitikinimu, vaikams reikia ne tik 
tiesioginio rūpesčio, bet ir pavyzdžio. Jei 
tas rūpestis yra tik maistas ir nugabenimas iš 
vieno taško į kitą – tą už mane gali padaryti ir 
kiti žmonės. Pagrindinis mano darbas – ugdyti 
teisingas vertybes, kalbėtis su vaikais, diegiant 
tam tikrą vertybinį stuburą. Tai yra esmė. 
Su vyru skirtingomis dienomis pakeisdami 
vienas kitą po kelias valandas skiriame vien tik 
bendravimui su vaikais. Nuo tada, kai tapau 
mama, stengiuosi visiškai nedirbti savaitgaliais, 
nebent labai reikia. Visas atostogas taip pat 
leidžiame su vaikais. Ir kai manęs žmonės 
klausia, kas yra mano hobis, turbūt galėčiau 
atsakyti, kad tai ir yra mano šeima. 

Daug siekiančiai moteriai taip pat labai svarbu 
turėti savimi pasitikintį, daug dirbantį vyrą, 
kuris turėtų teisingą požiūrį ir tave suprastų. 
Santuokoje žmonės turi kartu tobulėti, nes 
labai negerai, jei vienas užsisėdi, o kitas eina į 
priekį – tada jie nebesupranta vienas kito. Mes 
su vyru vienas kitam labai daug davėme. Mano 
vyras taip pat teisininkas, todėl šeimoje apie 
konkrečius darbus nekalbame, tačiau nuolat 
bendraujame apie iššūkius, žmonių santykius, 
idėjas, gebėjimus ir t. t.

Kas Jums buvo didžiausias 
įkvėpimas siekiant karjeros, 
derinant šeimą ir asmeninį 
tobulėjimą? Kiek įtakos tam turėjo 
Jūsų tėvai, pavyzdys šeimoje?
Turiu dar dvi seseris ir brolį. Sesės visada 
buvo aktyvios, abi medikės, brolis taip pat 
verslus. Mano tėvas labai daug dirbdavo ir 
stengdavosi tikrai gerai dirbti, tad man gerai 
padarytas darbas yra vertybė. Tėvai, kiek 
pamenu, visada akcentavo, kad reikia mokytis, 
tada apie lyderystę dar niekas nekalbėjo. 
Mokyklą baigiau nelengvais laikais (1994 m.),  
kai tėvams buvo išties sunku man suteikti 
tinkamą išsilavinimą, todėl pati visada siekiau 
viską padaryti idealiai – mokytis, dirbti, 
o darant dalykus gerai kažkaip natūraliai 
ateidavo ir tas pripažinimas. 

Aš visada mėgau imtis atsakomybės. Pradėjau 
dirbti jau trečiame kurse. Tais laikais labai 
trūko angliškai kalbančių verslo teisininkų, 
teisės daug kas dar neišmanė, nes ji buvo 
tik kuriama. Taigi būdama 23 m. jau viena 
eidavau į susitikimus, vesdavau derybas su 
užsieniečiais, nors pati tada dar atrodžiau 
kaip vaikas. Tačiau jau nuo tada lygiavausi 
ne į čia dirbančius žmones, o į tarptautinius 
savo srities lyderius. Mano pagrindinė 
stiprybė – jau labai seniai atėjęs supratimas, 
kad geografinės sienos ribos nėra. Aš save 
vertinu lygindama su užsienio lyderiais, o 
JAV, Londone tokių neįtikėtinai įspūdingų 
asmenybių sutinku nuolat. Todėl visiems 
profesionalams labai svarbu pakeliauti, 
pabendrauti, plėsti akiratį. Privalu turėti į ką 
lygiuotis, nes artimoje aplinkoje labai greitai 
gali kitus peraugti, – būtina nuolat mokytis ir 
būti atviram.

Ko palinkėtumėte ambicijų 
turinčioms TEISMAI.LT 
skaitytojoms?
Nebijokite išeiti iš savo komforto zonos, nes 
visi iššūkiai yra įveikiami. Jei aplanko jausmas, 
kad viskas jau patogu ir žinoma, tai ženklas, 
jog reikia judėti į priekį.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Versle yra principas, kurį 
aš taikau ir gyvenime, – 
good enough.

Komentaras

Dr. Jolanta Reingardė, Europos lyčių lygybės institutas

Laikas, skiriamas vaikų ir namų priežiūrai, yra viena iš didžiausios lyčių nelygybės sričių ir 
atspariausia pokyčiams. Laikas, kurį moterys praleidžia prižiūrėdamos namus ir vaikus, yra 
nepalyginamai ilgesnis nei vyrų. Moterys dėl to moka didele ekonomine kaina – su kiekvienu 
vaiku mažėja moterų užimtumas, susidaro atotrūkis tarp moterų ir vyrų atlyginimų, moterys, 
augindamos vaikus, neturi tokių pačių aukštų karjeros perspektyvų kaip vyrai, dėl laiko, 
skiriamo darbui ir vaikų priežiūrai, joms lieka kur kas mažiau laiko asmeninėms ir socialinėms 
laisvalaikio veikloms – tai ilgainiui turi poveikį sveikatai.

Man gerai padarytas 
darbas yra vertybė.
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FAKTAI
už kiekvieną išdirbtą valandą 
moterys Lietuvoje gauna mažesnį 
atlyginimą

krenta moters darbo užmokestis, 
gimus vaikui. Pagrindinė to 
priežastis - pasitraukimas iš darbo 
rinkos į vaiko priežiūros atostogas.

amžiaus moterų penktadaliu 
daugiau yra įgijusių aukštąjį 
išsilavinimą nei vyrų

-14 proc. 

-30 
proc. 

30-34 
metų

Laiko (bent 1val.) dalis, skiriama namų ruošai 
Lietuvoje pagal namų ūkio tipą (proc.)

Gyvena  
viena (-s)

Pora be vaikųPora su vaikais

53

71
84

23

97

28

Šaltinis – EIGE lyčių lygybės indeksas, 2017 m.

Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų dalis  
30–34 m. amžiaus grupėje (proc.)

68

47
Šaltinis – EIGE lyčių lygybės indeksas, 2017 m.

Neveiklumas dėl rūpinimosi vaikais arba neįgaliais suaugusiaisiais 2017 m.

Vidutinis mėnesinis ikimokestinis darbo 
užmokestis pagal pagrindines profesijų  
grupes 2014 m. (eurais)

Vadovai

Technikai ir jaunieji specialistai

Specialistai
Paslaugų sektoriaus 

darbuotojai ir pardavėjai
Nekvalifikuoti darbininkai

Kvalifikuoti žemės, miškų ir 
žuvininkystės ūkio darbuotojai

Kvalifikuoti darbininkai ir 
amatininkai

Iš viso pagal profesijų grupes

Įstaigų tarnautojai
Įrenginių ir mašinų operatoriai 

surinkėjai

0           300         600          900        1 200      1 500
Moterys Vyrai

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, 2015 m.
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Kaip nusprendėte tapti teisininke 
ir koks buvo Jūsų kelias siekiant 
teisėjo profesijos? 
Sprendimą tapti teisininke pasirinkau vedama 
prasmingų pokyčių noro. Tuo metu, kai augau, 
Amerikoje afroamerikiečiai teisinės sistemos 
požiūriu buvo dažnai diskriminuojami. 
Tikėjau, kad tapdama tos sistemos dalimi 
galiu prisidėti prie teisingumo užtikrinimo. 
Dirbdama teisinį darbą siekiau, kad visi 
klientai būtų vertinami sąžiningai. Ir teisėja 
nusprendžiau tapti tam, kad visi žmonės, 
nepaisant jų skirtumų, būtų vienodai teisingai 
vertinami pagal įstatymą. 

Mano kelias buvo įdomus ir nenuspėjamas. 
Visada žinojau, jog noriu tapti teisininke, 
tačiau baudžiamoji teisė manęs nedomino. 
Nusprendžiau daryti tai, kas man patinka, 
o tai buvo chemija. Įgijau chemijos mokslų 
bakalauro ir magistro laipsnius, o tada 
pasirinkau studijuoti intelektinės nuosavybės 
teisę teisės mokykloje. Kai įgijau teisės mokslų 
(Juris Doctorate) laipsnį, pradėjau dirbti 
patentų teisės srityje. Vėliau tarnavau JAV 
kariuomenėje sausumos pajėgų pareigūne 
(Marine Corps Officer). Per savo karinės 
tarnybos dešimtmetį praktikavausi įvairiose 
teisės srityse, įskaitant baudžiamąją, mokesčių, 
imigracijos, šeimos, nekilnojamojo turto, 
patentų ir administracinę. Vėliau tapau 
federaline teisėja, sprendžiančia su neįgaliųjų 
teise susijusias bylas. Tame karjeros etape ėjau 
teisėjos pareigas keliose valstijose. Pastaruoju 
metu, dirbdama federaline teisėja, baigiau 
verslo vadybos studijas (MBA) su globalios 
lyderystės ir vadybos pakraipa. Studijų  
tikslas – tapti stipresne pokyčių lydere. Baigusi 

studijas neseniai sulaukiau paaukštinimo – šiuo 
metu vadovauju didelei teisėjų, teisininkų, 
klerkų ir administracijos darbuotojų komandai. 
Ateityje turiu tikslą tapti JAV Aukščiausiojo 
Teismo teisėja, taip pat JAV ambasadore.

Ar Jums teko dirbti daugiau 
ir sunkiau siekiant savo tikslų 
vien todėl, kad esate moteris ir 
afroamerikietė?
Išties tiek universitete, tiek darbe turėjau 
dirbti sunkiau tam, kad galėčiau įveikti 
išankstines nuostatas. Kai kurie tradicionalizmo 
šalininkai laikėsi nuostatos, kad juodaodžiai 
ir moterys nepriklauso profesionalų ir / ar 
teisininkų aplinkai. Tačiau nuolatiniu darbu 
įrodžiau, jog mano profesiniai pasiekimai – 
tai mano gebėjimų ir noro siekti aukščiausių 
rezultatų pasekmė ir šie dalykai niekaip 
nepriklauso nei nuo mano lyties, nei nuo odos 
spalvos. 

Koks yra federalinio teisėjo 
vaidmuo JAV? Kaip atrodo įprasta 
federalinio teisėjo diena?
JAV yra daugybės sričių federaliniai teisėjai. 
Pavyzdžiui, turime Aukščiausiojo Teismo 

teisėjus (Justices), magistratus (Magistrates), 
apygardų, patentų ir prekinių ženklų, 
administracinės teisės ir bankroto bylų 
teisėjus. Teisėjo vaidmuo apibrėžtas teismo, 
kuriame jis dirba, įgaliojimų. Federaliniuose 
teismuose teisėjai įprastai veda teismo 
procesą ir priima sprendimus bylose, 
sprendžia dėl įrodymų priimtinumo, šalių 
atstovų prašymų, įvairių prieštaravimų. 
Teisėjas taip pat yra atsakingas už rimties ir 
profesionalumo išlaikymą teismo posėdžių 
salėje. Taigi teisėjas turi būti ir išskirtinio 
temperamento žmogus.  

Kaip federalinis teisėjas vadovauja 
teismo procesui? Koks Jūsų pačios 
darbo stilius posėdžių salėje ir kas 
Jūsų darbe sunkiausia?  
Bendrai kalbant, posėdžių salėje teisėjai 
atlieka daugybę vaidmenų. Pirma, jie 
interpretuoja teisę ir vertina įrodymus byloje. 
Be to, teisėjai yra atsakingi už tinkamą bylos 
vedimą, šalių išklausymą posėdžių salėje. 
Teisėjams įprasta bendrauti su šalimis atvirai ir 
nepabrėžiant statuso skirtumų – bendraujama 
remiantis nusistovėjusiais papročiais ir 
profesine etika. Visiškai normalu teisėjui 
bendrauti su bylos šalimis pasitikslinant faktus 
ar patikrinant bylai aktualią informaciją, 
tačiau jis neturėtų būti per daug familiarus su 
liudininkais ir kitais bylos dalyviais. 

Mano tikslas teismo posėdžių salėje – 
užtikrinti profesionalumą, kai visos bylos šalys 
vertinamos nešališkai ir kolegiškai. Visada 
stengiuosi išlaikyti aukščiausią teisinės rimties 
ir pagarbos lygį, kad procesas nenukryptų 
į nereikšmingas detales. Kai užtikrinamas 
tvarkingas teismo procesas, ir byla 
išnagrinėjama daug greičiau.

Vienas iš didžiausių mano darbo iššūkių yra 
kvalifikuotai paaiškinti teisės turinį bylos šaliai, 
kuriai tinkamai neatstovaujama, – pasitaiko 
situacijų, kai matai, jog žmogaus inicijuota byla 
yra be pagrindo, tačiau pats asmuo dažnai 
atsisako suprasti šią tiesą.  

Ko JAV visuomenė tikisi iš teisėjų, 
ar teisėjai čia turi autoritetą? 
Pavyzdžiui, Lietuvoje teisėjui rodyti 
prabangą yra nepriimtina, o kitose 
šalyse apie tai net nekalbama.
JAV visuomenė tikisi išskirtinai deramo teisėjų 
elgesio ir aukštų etikos normų laikymosi, elgtis 
taip, jog negalėtum nieko nuvilti. Kaip žinome 

JAV teisėja: „Man reikėjo 
įrodyti, kad profesinę 
sėkmę lemia ne lytis ar 
odos spalva”
Rytis Valūnas,  
teisininkas, Pasaulio ekonomikos forumo tinklo „Global Shapers“ bendraįkūrėjas

Plačios erudicijos, šilta ir trykštanti energija – tokią Tamią Gordon 
išvydau pirmą kartą Naujojo Orleano universitete, verslo vadybos 
studijų suole. Kad Tamia savo profesiniame gyvenime yra teisėja, 
sužinojau tik gerokai vėliau. Sunku buvo ir įtarti, kokį nelengvą kelią 
teisės profesionalei afroamerikietei teko nueiti, kad taptų sėkmingai 
dirbančiu Temidės tarnu. Apie kovą su išankstinėmis nuostatomis, 
teisėjo vaidmenį JAV visuomenėje, vertybes ir svajones JAV Federalinio 
teismo teisėja sutiko papasakoti žurnalui TEISMAI.LT.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Kai kurie tradicionalizmo 
šalininkai laikėsi nuostatos, 
kad juodaodžiai ir moterys 
nepriklauso profesionalų 
aplinkai. 

Visuomenei pajutus, 
jog teisėjo sprendimas 
yra šališkas ar neteisingas, 
iškart kyla viešas 
nepasitenkinimas. 
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iš senato posėdžių, atrenkant kandidatus į 
JAV Aukščiausiąjį Teismą, be teisinės patirties, 
daug dėmesio skiriama kandidatuojančių 
teisėjų elgesiui – ar konkretus teisėjas 
pademonstravo tinkamas moralines 
vertybes ir gerą elgesį tiek profesiniame, 
tiek asmeniniame gyvenime. Visuomenė 
tikisi, kad teisėjas užtikrins nešališkumą 
visų šalių atžvilgiu. Reikia pasakyti, kad 
visuomenei pajutus, jog teisėjo sprendimas 
yra šališkas ar neteisingas, iškart kyla viešas 
nepasitenkinimas. Pavyzdžiui, bylose, kur 
rasinis šališkumas yra esminis veiksnys, 
teisėjo sprendimas gali paskatinti protestus, 
virstančius į riaušes ir boikotus. Todėl teisėjai 
yra įgalioti nagrinėti bylas be išankstinių 
nuostatų, remdamiesi tik teise ir faktinėmis 
aplinkybėmis kiekvienoje byloje. 

Teisėjai yra valstybės tarnautojai, todėl jie 
turi deramai elgtis visomis aplinkybėmis. JAV 
visuomenėje priimta, jog teisėjai gali rodyti 
saikingą gerovę. Kadangi mūsų teisinėje 
sistemoje dauguma teisėjų anksčiau dirbo 
advokatais teisės kontorose, jie turėjo 
galimybę susikurti materialinę gerovę prieš 
pradėdami eiti teisėjo pareigas. Taigi JAV 
nėra neįprasta matyti teisininkus ir teisėjus, 
turinčius gražius namus, vairuojančius 
sportinius automobilius ar perkančius 
vasarnamius tolimose salose ar užsienio 
kraštuose. 

Kas yra teisininkas lyderis Jūsų 
akimis? Ką Jums reiškia lyderystė?
JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas Thurgoodas 
Marshall‘as buvo teisėjas lyderis. Jo karjeros 
karūnos deimantas – teisėjo pareigos JAV 
Aukščiausiajame Teisme nuo 1967 m. iki 
1991 m. Tam, kad galėtų tapti pirmuoju 
istorijoje afroamerikiečiu JAV Aukščiausiojo 
Teismo teisėju, jis turėjo įveikti daugybę 
diskriminavimo iššūkių. Ankstyvaisiais 
karjeros metais, dirbdamas Nacionalinėje 
spalvotųjų žmonių pažangos asociacijoje (The 
National Association for the Advancement 
of Colored People, NAACP), 1954 m. jis 
laimėjo bylą Brown v. Board of Education, 
kurioje Aukščiausiasis Teismas užbaigė rasinę 
segregaciją viešose mokyklose JAV. 

Man lyderis yra žmogus, sukuriantis viziją ir 
gebantis įkvėpti komandą jos siekti visiems 
dirbant kartu. Be to, lyderis garbingai ir 
korektiškai elgiasi tiek savo profesinėje 
veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. Teisėjas 
Marshall‘as neabejotinai turėjo šias vertybes. 

Kokie Jūsų pomėgiai uždarius 
teismo duris? Matau, kad 
naudojatės socialiniu tinklu 
„Facebook“ – ar teisėjui JAV 
priimtina socialiniuose tinkluose 

dalytis savo asmeninio gyvenimo 
detalėmis?
Kai užveriu teismo duris, turiu unikalių 
akiratį praplečiančių užsiėmimų. Siekiu 
šviesti perspektyvius teisininkus dėstydama 
Lojolos universitete (Loyola University 
New Orleans College of Law). Taip pat esu 
studentų mentorė Naujojo Orleano ir Jūrų 
pajėgų akademijoje (New Orleans Military 
& Maritime Academy), einu valdybos narės 
pareigas organizacijoje, kuri užtikrina 
visapusišką pagalbą nuo seksualinio smurto 
nukentėjusiems žmonėms Naujajame Orleane. 

Laisvalaikiu piešiu akriliniais dažais ir gaminu 
meno kūrinius iš stiklo. Kalbant apie socialinius 
tinklus, mano aktyvumas yra gana saikingas, tai 
atitinka mano profesiją. Vis dėlto esu didelė 
programėlės „Yelp“ gerbėja ir mėgaujuosi 
rašydama restoranų ir kitų lankytinų vietų, 
kurias aplankau keliaudama JAV ir pasaulyje, 
įvertinimus.   

Ką norėtumėte perduoti teisėjams 
Lietuvoje?
Teisingas teisingumas pagal įstatymą (Equal 
justice under law) – esminis kriterijus teisėjui, 
atliekančiam savo vaidmenį. JAV šis credo 
iškaltas virš Aukščiausiojo Teismo pastato 
įėjimo ir jo paskirtis – užtikrinti, jog teisėjai 
taikytų teisę vienodai visiems asmenims, 
nepaisydami jų užimamos padėties. Jums 
visiems linkiu vertinti visus žmones teisingai, 
neatsižvelgiant į jų kilmę, odos spalvą, 
religiją ar įsitikinimus. Kaip teisėjai, mes 
privalome laikytis aukštesnių standartų, 
taigi esame sektini pavyzdžiai visuomenei. 
Užtikrindami, kad esame teisingi priimdami 
savo sprendimus, padedame kurti pilietišką 
visuomenę. Taip pat svarbu, kad visi žmonės 
mūsų akivaizdoje jaustųsi saugūs ir sprendimai 
jų atžvilgiu būtų priimami nešališkai, nepaisant 
to, kokia jų bylos baigtis. Teismo salėje svarbu 
laikytis aukščiausio teisinio etiketo – tai 
padeda pašalinti pyktį ir nuraminti tuos, kurie 
stovi prieš jus.   

Tamia Gordon

Tamia Gordon
JAV federalinė teisėja (Chief Judge) ir 
dėstytoja. Prieš tapdama teisėja dešimt 
metų praleido karinėje tarnyboje, kur 
įgijo majoro laipsnį. Teisininkės karjerą 
pradėjo advokatų kontoroje. Turi įgijusi 
chemijos bakalauro ir magistro diplomus, 
San Francisko universiteto teisės mokyk-
loje baigė teisės studijas ( Juris Doctor), 
suteikiančias teisę verstis teisininko 
praktika. Tamia yra pripažinta arabų 
kalbos lingvistikos ekspertė, galinti kalbėti 
irakiečių, egiptiečių ir sirų dialektais.   
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Ar Lietuvos teisinėje sistemoje 
vaikas yra ir matomas, ir girdimas?
Vaiko teisė būti išklausytam įtvirtinta tiek 
tarptautinės, tiek nacionalinės teisės aktuose. 
Jos esmė tokia: vaikas, gebantis suformuluoti 
savo pažiūras, turi būti išklausytas visais su 
juo susijusiais klausimais ir į vaiko nuomonę, 
įvertinus jo amžių ir brandą, turi būti 
atsižvelgiama, jeigu tai neprieštarauja vaiko 
interesams. Teismų veikloje tai reiškia, kad 
vaikas turi būti laikomas ne tiek teisminio 
ginčo objektu, kiek visaverčiu proceso dalyviu 
visose bylose, kuriose sprendžiamas jo likimas: 
vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo 
su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) 
tvarkos nustatymo, įvaikinimo, tėvų valdžios 
apribojimo, vaiko grąžinimo į jo kilmės 
valstybę (tarptautinio vaiko grobimo atveju) 
ir kt.

Mūsų šalies teismų praktikoje vaiko teisė būti 
išklausytam laikoma Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos bei kitų įstatymų įtvirtintos 
viešosios tvarkos dalimi. Dėl to, pavyzdžiui, 
2013 m. nagrinėtoje civilinėje byloje Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) 
nepripažino ir neleido vykdyti Lietuvos 
Respublikoje užsienio valstybės teismo 
sprendimo dėl vaiko gyvenamosios vietos 
nustatymo iš esmės vien tuo pagrindu, 
jog iš šio sprendimo nebuvo matyti, kad 
teismas būtų svarstęs galimybę sužinoti 
vaiko nuomonę, su kuriuo iš tėvų jis norėtų 
gyventi, nors sprendžiamas klausimas buvo 
tiesiogiai susijęs su vaiko likimu ir tikėtina, jog 
vaikas bylos nagrinėjimo metu buvo gebantis 
savo nuomonę išreikšti. Minėtoje byloje 
LAT pripažino, kad pareiga imtis priemonių 
sužinoti vaiko nuomonę tenka teismui, todėl 
ji turi būti vykdoma nepaisant tėvų elgesio 

ir pastangų (ar jų nebuvimo) užtikrinant, jog 
vaikas būtų buvęs išklausytas. Todėl tėvų 
prieštaravimas ar net trukdymas išklausyti 
vaiko nuomonę neturėtų būti vertinamas kaip 
svarbi priežastis teismui to nedaryti.

Civilinėse bylose vaikas gali būti tiesiogiai 
apklausiamas teisme arba jo nuomonė 
išsiaiškinama netiesiogiai, pvz., remiantis 
vaiko teisių apsaugos institucijos, teismo 
psichologinės ekspertizės išvadomis. Pasaulyje 
atlikti psichologiniai tyrimai rodo, jog vaikai 
labiau linkę išsakyti savo nuomonę tiesiogiai 
sprendimą priimančiam asmeniui, o ne 
tarpininkui. Todėl pagal bendrą taisyklę 
teismas turėtų siekti išklausyti vaiką tiesiogiai, 
jei jo amžius ir branda leidžia jam reikšti mintis 
ir formuluoti atsakymus. Vis dėlto atsižvelgiant 
į konkrečios situacijos aplinkybes – vaiko 
jautrumą, galimą apklausos žalą jo psichikos 
būklei, įtaką baimės, nerimo, nesaugumo 
jausmo formavimuisi – apklausti vaiką teismo 
posėdyje gali būti nerekomenduojama ar 
netikslinga. Tokiais atvejais teismui tenka 
remtis atitinkamų valstybės tarnautojų ar 
ekspertų surinkta informacija apie vaiko 
nuomonę.

Tad manau, kad šiuo metu Lietuvoje sudarytos 
visos teisinės prielaidos tam, jog vaiko 
nuomonė teisme būtų išgirsta. Svarbiausias 
klausimas yra ne tai, ar vaikas turi dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, bet tai, kaip tai 
padaryti. 

Kaip vaiko nuomonės klausoma 
teisme? Ar šiandien jau realizuotos 
visos priemonės, reikalingos 
efektyviam vaiko dalyvavimui 
teismo procese užtikrinti?

Manau, kad vaiko teisė būti išklausytam 
tinkamai realizuojama tada, kai šis procesas 
nėra psichologiškai žalingas pačiam vaikui, 
atliktas laiku ir užtikrinant, kad vaiku nebus 
manipuliuojama. Norint to pasiekti, vien 
mano pirmiau nurodytų teisinių prielaidų 
nepakanka, reikalingi atitinkami ištekliai: 
teismuose įrengiant vaikų apklausoms 
specialiai pritaikytas patalpas, užtikrinant 
psichologo dalyvavimą teismo posėdyje, 
kuriame apklausiamas vaikas, ir pan. 
Pastaraisiais metais Lietuvos teismų sistemoje, 
įvertinus skiriamas lėšas, šia linkme padaryta 
tikrai daug. Šiuo metu teismuose įrengti 43 
vaikų apklausoms pritaikyti kambariai, vaikų 
apklausas teisėjams padeda atlikti 8 teismuose 
dirbantys psichologai. Kita vertus, kalbant 
visos valstybės mastu, šie ištekliai vis dar nėra 
pakankami, ypač atsižvelgiant į nuo šių metų 
liepos 1 d. įsigaliojusius Baudžiamojo proceso 
kodekso pakeitimus, pagal kuriuos gerokai 
išplėstas privalomo psichologo dalyvavimo 
apklausiant nepilnamečius atvejų sąrašas.

Mano manymu, viena aktualiausių problemų, 
susijusi tiek su vaiko teisės būti išklausytam 
realizavimu, tiek su teisingumo vykdymu 
šeimos bylose apskritai, – teismo paskirtų 
vaiko psichologinių ekspertizių trukmė. 
Kol teismas gauna atsakymus į ekspertams 
užduotus klausimus, praeina daug laiko  
teismo ekspertizės išvados tenka laukti pusę 
metų ir ilgiau. Laiko veiksnys šeimos ginčuose 
gali turėti lemiamą reikšmę. Pavyzdžiui, vaikas, 
kuris neteisėtai atsidūrė pas vieną iš tėvų, gali 
priprasti prie esamos aplinkos, dėl to gali būti 
sunku ar net neįmanoma jį grąžinti į ankstesnę 
gyvenamąją vietą. 

Pasitaiko atvejų, kad vaiko teisė būti 
išklausytam realizuojama netinkamai ir dėl 
paties teismo proceso organizavimo trūkumų. 
Pavyzdžiui, LAT yra nurodęs, kad teisme 
vaikas turėtų būti išklausomas jam užduodant 
ne tiesioginius klausimus, su kuriuo iš tėvų 
norėtų gyventi, o siekiant išsiaiškinti jo 
santykius su abiem tėvais, tarpusavio santykių 
glaudumą, vaiko gyvenimo įpročius, poreikius 
ir kuris iš tėvų būtų pajėgesnis juos tenkinti. 
Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai reikalaujama 
iš vaiko tiesiogiai išdėstyti savo nuomonę, su 
kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi ateityje, o tai 
yra neleistinas atsakomybės dėl sprendimo 
priėmimo perkėlimas vaikui.

Kokios situacijos teisėjams 
sudėtingiausios nagrinėjant tokio 
pobūdžio bylas, išklausant vaiką ir 
vertinant jo poziciją? 

G. Sagatys: „Psichologo 
pagalba vaikui – viena 
sėkmingiausių teismų investicijų“
Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė 

„Neik priešakyje manęs, nes galiu nesugebėti sekti paskui; neik man iš 
paskos, nes galiu nesugebėti būti vedliu; tiesiog eik greta ir būk mano 
draugas“, – šie Albertui Kamiu priskiriami žodžiai puikiai apibūdina 
pedagogų ir psichologų rekomenduojamą vaikų vaidmenį įvairiose 
sudėtingose gyvenimiškose situacijose. Vaikas turi būti matomas 
ir girdimas, tačiau jam jokiu būdu neturi būti perkeliama galutinio 
sprendimo priėmimo našta. Apie tai, kokia sudėtingoje teisinėje 
situacijoje, neretai susijusioje ir su sunkiais emociniais išgyvenimais 
šeimoje, atsidūrusio vaiko padėtis šiandien, kalbamės su Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėju, Mykolo Romerio universiteto Privatinės 
teisės instituto partnerystės profesoriumi dr. Gediminu Sagačiu. 

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Išklausius vaiką, teisėjui 
dažnai tenka apsispręsti 
pačiam, pasikliaujant savo 
gyvenimiška patirtimi ir 
žmogiškąja intuicija.
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Manau, viena sunkiausių užduočių teisėjui, 
bent jau civilinėse bylose, – nustatyti, ar 
vaikas pakankamai brandus savarankiškai 
suformuluoti savo nuomonę ir kokią įtaką 
vaiko nuomonės susiformavimui turėjo kitų 
asmenų specialiai daromas poveikis. Šiuo 
požiūriu svarbu paminėti, kad Lietuvos 
įstatymuose nenustatyta vaiko amžiaus 
riba, nuo kurios teismas turėtų išklausyti ir 
atsižvelgti į jo nuomonę, išskyrus įvaikinimo 
bylas1. 

Pirminį tyrimą dėl vaiko gebėjimo 
suformuluoti savo nuomonę ir dalyvauti 
teismo posėdyje turi atlikti vaiko teisių 
apsaugos institucija, teikianti išvadą teismui. 
Vis dėlto toli gražu ne visais atvejais tokios 
išvados būna pakankamai informatyvios. 
Teismo ekspertizės skyrimas, siekiant 
išsiaiškinti šiuos klausimus, automatiškai reiškia 
užsitęsusį bylos nagrinėjimą. Todėl dažnu 
atveju teisėjui tenka apsispręsti pačiam, 
pasikliaujant savo gyvenimiška patirtimi ir 
žmogiškąja intuicija. Be to, teisėjo susidaryta 
išankstinė nuomonė dėl vaiko gebėjimo 
savarankiškai suformuluoti savo pažiūras 
gali pasikeisti vėliau, apklausus vaiką teisme 
ar kitokiu būdu išsiaiškinus jo nuomonę, 
pamačius vaiko ir jo tėvų elgesį bei reakcijas. 
Tokiais atvejais tenka spręsti, kiek į išsakytą 
vaiko nuomonę turėtų būti atsižvelgta 
priimant galutinį sprendimą.

Kitas ne mažiau sudėtingas klausimas, su 
kuriuo civilinėse bylose dažnai susiduria 
teisėjas, – ką daryti, jei vaiko pareikšta 
nuomonė diktuoja vienokį, o visų kitų 

byloje nustatytų aplinkybių visuma – kitokį 
sprendimą? Akivaizdu, kad dėl įvairių 
priežasčių vaiko norai ir interesai ne visuomet 
gali sutapti. Todėl kiekvienu atveju, išklausius 
vaiko nuomonę, reikia išsiaiškinti, ar ji 
neprieštarauja jo interesams, o nustačius, kad 
prieštarauja, – spręsti, ar ir kiek į ją atsižvelgti. 
Pavyzdžiui, vienoje iš bylų LAT, nustatęs, kad 
tėvas riboja vaiko galimybę bendrauti su 
motina, seserimi, skiepija vaiko nepagarbą 
motinai, palaiko vaiko palankumą pirkdamas 
naujus daiktus, sprendė, jog yra pakankamas 
pagrindas neatsižvelgti į vaiko išsakytą 
pageidavimą gyventi su tėvu.

Ką daryti, kai vaikas sako 
kategorišką „ne“? 
Tai vienas sudėtingiausių klausimų, su kuriuo 
susiduria šeimos bylas nagrinėjantys teisėjai. 
Viena vertus, pagal bendrą taisyklę, net ir 
kategoriška vaiko nuomonė teismo iš esmės 
nesaisto – lemiama reikšmė suteikiama vaiko 
interesams. Kita vertus, priimant sprendimą 
dėl vaiko ateities, be kita ko, reikia įvertinti ir 
tai, kas bus tuo atveju, jei vaikas atsisakys tokį 
sprendimą geranoriškai vykdyti, t. y. kaip bus 
užtikrinamas sprendimo priverstinis vykdymas 
pasitelkus antstolius, kokias pasekmes vaikui jis 
gali sukelti.

Man pačiam teko nagrinėti bylą, kurioje 
vaikas išreiškė kategorišką nenorą bendrauti 
su skyrium gyvenančiu tėvu, pridėdamas, 
kad, teismui verčiant jį tai daryti, galimas 
susidariusios situacijos sprendimas – 

savižudybė. Įvertinus paauglystės amžiaus 
specifiką, mintys apie savižudybę negalėjo 
būti vertinamos kaip tuščias grasinimas. Tokiu 
būdu teisėjas tarsi pastatomas kryžkelėje: arba 
vaiko pageidaujamas teismo sprendimas, arba 
moralinės atsakomybės dėl galimų skaudžių 
padarinių grėsmė. Kita vertus, teismas negali 
tapti vaiko norų įkaitu. Juolab kad mano 
minėtoje byloje nebuvo nustatyta, jog 
bendravimo su vaiku teisės siekęs tėvas būtų 
piktnaudžiavęs savo teisėmis, nesirūpinęs ar 
kitaip kenkęs vaikui. Atvirkščiai – abu tėvai iš 
esmės norėjo ir galėjo tinkamai rūpintis vaiku. 
Bylos aplinkybės rodė, kad lemiamą vaidmenį 
tokiai gynybinei vaiko pozicijai susiformuoti 
greičiausiai suvaidino gilus tėvų tarpusavio 
konfliktas. Todėl buvo nuspręsta, kad tais 
atvejais, kai vaikas išreiškia akivaizdžias 
neigiamas nuostatas dėl bendravimo su 
skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos 
ir nenorą bendrauti, teismas turi įvertinti 
tokių nuostatų susiformavimo priežastis ir 
ar bendravimo ribojimas būtinas siekiant 
apsaugoti vaiko interesus. Nesibaigiantys 
tėvų konfliktai dažniausiai lemia ir vaiko 
norą atsitraukti, dingti iš konflikto zonos, 
nebendrauti, tačiau toks atsitraukimas 
neužtikrina jo interesų, todėl jei nėra kitų 
objektyvių aplinkybių, dėl ko galėtų būti 
ribojamas vaiko bendravimas, teismas gali 
neatsižvelgti į vaiko nuomonę ir nustatyti 
geriausiai vaiko poreikius ir interesus 
atitinkančią bendravimo tvarką2. 

Kokia Jūsų nuomonė dėl psichologų 
vaidmens teismuose? Ar šiuo metu 
galiojantis teisinis reguliavimas ir 
(ar) teismų praktika yra tinkami ir 
pakankami, kad psichologai galėtų 
tinkamai vykdyti savo funkcijas – 
padėtų ne tik teismui išklausyti 
vaiką, bet ir pačiam vaikui gerai 
jaustis vykstant procesui?
Vaikai save išreiškia kitaip nei suaugusieji, 
todėl teisėjams sunku suprasti, ką iš tikrųjų 
sako vaikai. Visose bylose, kuriose dalyvauja 
nepilnamečiai, psichologų pagalba teismui yra 
labai reikalinga, o baudžiamosiose bylose –  
ir įstatymiškai būtina. Apskritai psichologų 
etatų atsiradimą ir jų darbui tinkamos aplinkos 
kūrimą kai kuriuose Lietuvos teismuose laikau 
viena sėkmingiausių investicijų gerinant teismo 
procesų kokybę. 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad kyla 
klausimų dėl teismuose dirbančių psichologų 
procesinio statuso civilinėse bylose: ar 
psichologas yra tik „vertėjas“, t. y. tarpininkas 
tarp teisėjo ir apklausiamo vaiko, užtikrinantis 
vaiko psichologinį saugumą ir apklausos 
efektyvumą, ar jis (psichologas), esant 
poreikiui, teismo pavedimu gali pateikti išvadą 
dėl teismo suformuluotų klausimų, kuria 
teismas galėtų remtis kaip oficialiu įrodymu, 
priimdamas galutinį sprendimą?

Prof.  dr.  Gediminas  Sagat ys
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Kaip tėvai (ar kiti nuolatiniai 
globėjai) galėtų prisidėti prie vaiko 
emocinės, psichologinės būklės 
gerinimo vykstant su juo susijusiam 
procesui? 
Sąmoningiems tėvams turėtų rūpėti pirmiausia 
vaiko, o ne jų pačių gerovė ar ambicijos. Todėl 
tais atvejais, kai ginčo dėl vaiko nepavyksta 
išvengti, tėvai turėtų siekti, kad jis padarytų 
kiek įmanoma mažiau žalos vaikui. Tai mažų 
mažiausiai susiję su keturiais dalykais: pirma, 
tėvai turėtų suprasti, kad tai yra išimtinai 
jų tarpusavio ginčas, ir dėl to jokiu būdu 
nekaltinti vaiko, antra, tėvai neturėtų versti 
ar sudaryti situacijos, kurioje vaikui tektų 
rinktis kažkurį iš jų, tapti tėvų ginčo arbitru, 
trečia, vaikui svarbus ryšys su abiem tėvais, 
todėl negalima nuteikti vaiko prieš kitą 
tėvą vien siekiant laimėti teisminį ginčą, 
ketvirta, kad ir kokia būtų ginčo pabaiga, 
tėvai turėtų bendradarbiauti geranoriškai 
vykdydami teismo sprendimą, nes priverstinis 

sprendimo vykdymas yra neišvengiamai 
susijęs su papildomais neigiamais išgyvenimais 
vaikui. Neatsitiktinai įstatyme numatyta, kad 
antstoliui sprendžiant dėl teismo sprendimo, 
kuriuo įpareigojama perduoti vaiką, vykdymo 
tvarkos turi būti įvertinamos, be kita ko, 
psichologo rekomendacijos, o vykdant tokius 
sprendimus gali būti kviečiamas psichologas. 
Kalbant apie pasirengimą vaiko apklausai 
teisme, tėvai turėtų pasakyti vaikui, kas ir 
kokiu tikslu bus daroma, tačiau iki apklausos 
neaptarinėti galimų klausimų ir atsakymų 
į juos, jokiu būdu nespausti vaiko, skatinti 
pasitikėjimą teisėju ir teismo psichologu.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Komentaras

Dovilė Murauskienė, Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos 
skyriaus vadovė

Vaiko teisė būti išklausytam ir būti išgirstam Vaiko teisių apsaugos 
konvencijoje įtvirtinta tik XX a. pabaigoje. Tačiau šios teisės šaknys 
siekia gerokai senesnius laikus ir yra glaudžiai susijusios su supratimo, 
kad vaikams reikia papildomo dėmesio sudėtingose socialinėse 
situacijose, įsitvirtinimu. 

Vaikų justicijos pačia plačiausia prasme užuomazgos siekia XIX a.,  
kai JAV prasidėjo vaikų gelbėjimo judėjimas, siekęs panaikinti 
paternalistinį požiūrį į vaiką ir jo teises, kurios išimtinai priklausė 
tėvams. 1899 m. Ilinojaus valstijoje įkurtas pirmasis vaikų teismas, 
kuris nagrinėjo tiek nusikaltusių, tiek nukentėjusių vaikų, taip pat 
ir šeimos bylas. Šio teismo idėjiniu pagrindu tapo parens patriae 
doktrina, kuri pateisino valstybės kišimąsi į šeimą siekiant apsaugoti 
tėvų globos stokojantį ir nederamą elgesį patiriantį vaiką. Valstybė, 
veikianti per institucijas, tokiu atveju įpareigojama šokti į tėvų 

batus ir pasirūpinti tokiu vaiku. Pirmieji teismo procesai pasižymėjo 
neformalumu; buvo atsisakyta visų teisingo proceso garantijų, tarp 
jų ir vaiko teisės būti išklausytam. Mat buvo laikomasi pozicijos, kad 
valstybė gali geriausiai identifikuoti vaiko interesus. 

Šis požiūris ilgainiui imtas kritikuoti keliant klausimą: jeigu geras tėvas 
išklauso savo vaiką, tai kodėl to neturi daryti ir valstybė, vadinanti 
save geru, rūpestingu tėvu? Ši mintis galiausiai buvo išdėstyta 
JAV Aukščiausiojo Teismo bylos Boddie v. Connecticut sprendime, 
kuriame vaiko teisę būti išklausytam pripažino viena svarbiausių, 
sudarančių teisę į teisingą procesą apskritai. Vėlesnėje byloje Belloti 
v. Baird tas pats teismas žengė dar vieną žingsnį – konstatavo, kad 
pakankamai brandaus vaiko pozicijos negali ginčyti jo atstovai. 
Šis požiūris netrukus pasiekė ir Europą. Šiandien psichologai ir 
teisininkai vieningai sutaria, kad vaiko teisė būti išklausytam yra viena 
svarbiausių teisių, todėl diskusijos turi vykti ne dėl to, ar reikia vaiką 
išklausyti, bet kaip geriausiai tai padaryti atsižvelgiant į jo interesus. 

Dr. Aistė Račkauskaitė-Burneikienė, Vilniaus miesto apylinkės 
teismo teisėja, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto 
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė

Vaiko teisių apsauga, kaip sudėtinė žmogaus teisių apsaugos 
sistemos dalis, ilgą laiką buvo suprantama kaip sritis, nereikalaujanti 
tarptautinio teisinio reguliavimo. Vienas pirmųjų dokumentų, 
kuris vaikui, t. y. asmeniui iki 18 metų, suteikė tarptautines teises ir 
garantijas, priimtas dar 1989 m. – šių metų lapkričio 20 d. priimta 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija. Ši konvencija pripažino 
valstybių pareigą suteikti galimybę vaikui, gebančiam suformuluoti 
savo pažiūras, būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar 
administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą1.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija tiesiogiai 
neįtvirtina vaikų teisių, tačiau vaiko nuomonės išklausymas Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra vertinamas per tėvų, t. y. ginčo 
šalių, procesinių teisių užtikrinimo prizmę2.

Europos Sąjungos (toliau – ES) mastu 2003 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo 
bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 

(toliau – Briuselis II reglamentas) įžanginėje dalyje nustato, kad 
„vaiko išklausymas vaidina svarbų vaidmenį taikant šį reglamentą, 
nors šis teisinis dokumentas nėra skirtas keisti taikomas nacionalines 
procedūras“. Taigi, nors Briuselis II reglamentas ne vien akcentuoja 
vaiko nuomonės išklausymą, tam tikrais atvejais vaiko nuomonės 
neišklausymas gali tapti kliūtimi pripažįstant teismo sprendimą ar jį 
vykdant kitoje ES valstybėje narėje.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos įpareigoja 
sprendžiant bet kokį su vaiku susijusį klausimą išklausyti vaiką, 
gebantį suformuluoti savo pažiūras, tiesiogiai arba per atstovą 
ir priimant sprendimą atsižvelgti į jo norus, jei tai neprieštarauja 
paties vaiko interesams. Svarbu pabrėžti, kad amžiaus riba, nuo 
kurios galimas vaiko nuomonės išklausymas, neapibrėžta. Bylą 
nagrinėjančiam teismui tenka pareiga įvertinti, ar vaikas pagal savo 
amžių gali suformuluoti savarankiškas pažiūras.

kad valstybės – šios konvencijos dalyvės – neturėtų 
pradėti nuo prezumpcijos, jog vaikas nepajėgus išreikšti 
savo pažiūrų, priešingai, valstybė turėtų preziumuoti, kad 
vaikas geba išreikšti savo nuomonę, ir pripažinti jo teisę ją 
pareikšti.

2 Būtent šia linkme einama ir pačioje naujausioje Europos 
Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikoje. 
Pavyzdžiui, 2017 m. priimtame bylos K. B. ir kiti prieš 
Kroatiją sprendime EŽTT pažymėjo, kad į vaiko nuomonę 
turi būti atsižvelgiama, bet jai nesuteikiama absoliuti galia. 
Vaiko interesai visada apima ryšių su jo šeimos nariais 
išsaugojimą, išskyrus atvejus, kai tai kenkia vaiko sveikatai 
ir vystymuisi. Todėl teismo sprendimas, grindžiamas 
vaiko, kuris aiškiai negeba suformuluoti ir išreikšti savo 
nuomonės dėl patiriamo lojalumo konflikto arba dėl 
atstumiančio vieno iš tėvų elgesio poveikio, išsakytais 
norais, prieštarautų Europos žmogaus teisių konvencijos 
8 straipsniui. Tokiu būdu EŽTT įpareigojo valstybes 
konvencijos dalyves užkirsti kelią tėvų siekiui daryti 
neleistiną poveikį vaiko nuomonei nuteikiant jį prieš kitą 
tėvą.

1 Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis.

2 EŽTT 2011 m. liepos 12 d. sprendimas byloje Šneersone et Kampanella v. Italija, 
peticijos Nr. 14737/09, EŽTT Didžiosios kolegijos sprendimas byloje Sahin v. Vokietija, 
peticijos Nr. 30943/96.

1  Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) numato, kad 
vaiko, kuriam yra suėję keturiolika metų, pareiškimas 
apie sutikimą ar nesutikimą su ieškiniu turi būti išreikštas 
raštu arba įrašytas į teismo posėdžio protokolą. Tačiau tai 
tikrai nereiškia, kad vaikai iki nurodyto amžiaus neturėtų 
būti išklausomi teisme ar į jų nuomonę neturėtų būti 
atsižvelgiama. Tokia išvada išplaukia ir iš Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių komiteto parengto bendrojo komentaro dėl 
Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnio, kuriame nurodyta, 
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Kaip Jūsų gyvenime atsirado teisė? 
Ar nuo pat vaikystės žinojote, kokį 
kelią rinksitės?
Vaikystėje nebuvo jokių minčių apie teisę. 
Netgi mano šeimoje nebuvo nė vieno 
teisininko – giminėje dominuoja medikai, 
mokytojai, dėstytojai, muzikantai, dailininkai. 
Nuo mažens svajojau būti dizainere ir atrodė, 
kad įdomesnio darbo nė negali būti! Paskui 
svajonės keitėsi: dvyliktoje klasėje išlaikiau 
valstybinius egzaminus ir ėmiau svarstyti, 
kokias studijas geriausia pasirinkti. Galiausiai 
įstojau į teisę. Įdomu, kad mano lietuvių 
kalbos mokytojas tarsi žinodamas visiems 
sakydavo neabejojąs, jog vieną dieną aš 
būsiu teisininkė. Prisimenu, kaip mokytoją 
varydavo iš proto ganėtinai rimtas, kartais net 
pernelyg sausas mano rašinėlių tekstas – visą 
laiką numeruodavau sakinius, dėliodavau 
žodžius labai glaustai, išvengdama papildomų, 
atrodytų, nereikalingų detalių. Matyt, ir 
mano charakterio savybės buvo itin palankios 
teisininko profesijai, tačiau tai, kad noriu 
mokytis teisės, juolab dirbti teisėja, suvokiau 
gerokai vėliau. 

Kaip tuomet pasukote į teismų 
sistemą?
Mintis tapti teisėja kilo visiškai atsitiktinai. 
Iš pradžių savo ateitį siejau su advokatūra, 
bet gyvenimas viską sudėliojo savaip: atlikau 
praktiką vienoje verslo įmonėje ir pakviesta 
ten dirbti tapau teisininke. Vėliau, per pasaulį 
nusiritus didžiosios finansų krizės bangai, 
netekau darbo nekilnojamojo turto srityje. 
Teko šiek tiek atsitraukti ir pagalvoti, kas 
įvyko, ką daryti toliau.

Pastebėjau, kad gyvenime nutinka nemažai 
atsitiktinumų: kaip tik tuo metu Vilniaus 
apygardos teisme vyko konkursas į teisėjo 
padėjėjo pareigas. Pamaniau, kodėl gi 
neišbandžius jėgų valstybės tarnyboje? 
Nuo pat pirmos akimirkos man beprotiškai 
patiko tas darbas, nedvejodama supratau, 
jog ateityje noriu būti teisėja, nors turiu 
pripažinti, kad lengva tikrai nebuvo – dėl 
sudėtingos ekonominės situacijos šalyje tais 
metais buvo ypač daug bankroto bylų, taip 
pat nerimavau, ar pavyks išlaikyti pretendentų 
į teisėjus egzaminą. 

Jūsų vyras Marius Liatukas taip 
pat yra teisininkas, tiksliau – 
tarptautinės advokatų kontoros 

Teisininkų šeimos 
portretas
Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

„Man labai patinka mano profesija, o gyvenimas su advokatu – 
dar labiau“, – sako Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta 
Poniškaitytė-Liatukė, gyvenime pasirinkusi ne tik teisėjos profesiją, bet 
ir vyrą teisininką. Nieko keisto, kad teisininkų šeimoje pokalbiai teisės 
temomis tiesiog liete liejasi, bet teisėja pripažįsta, jog rasti pusiausvyrą 
tarp karjeros ir asmeninio gyvenimo ne visada lengva. Su teisėja 
kalbėjomės apie gyvenimą teisininkų šeimoje ir iššūkius. 

Mums pavyko 
sukurti šiuolaikiškos 
skandinaviškos šeimos 
variantą – visus namų 
ruošos darbus dalijamės 
per pusę, abu pagal 
galimybes rūpinamės 
namais.

Rūta  Poniška i t y tė -L iatukė  i r  Mar ius  L iatukas
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partneris. Kaip užsimezgė Jūsų 
pažintis?
Su Mariumi susipažinau, kai advokatų kontora, 
kurioje jis tuo metu dirbo advokato padėjėju, 
teikė įmonei, kurioje aš dirbau teisininke, 
konsultacines paslaugas. Dalyvavome verslo 
pietuose, o po kelių mėnesių, kaip tik per 
mano gimtadienį, gavau iš būsimo vyro 
kvietimą į pasimatymą. Kartais pajuokaujame, 
kad mano vyras yra mano gimtadienio dovana.

Esate skirtingų sričių specialistai, 
taigi dirbate tarsi skirtingose 
barikadų pusėse. Kokių privalumų 
ir trūkumų įžvelgiate?
Mūsų atveju galima įžvelgti ir trūkumų, ir 
privalumų. Negaliu apibendrintai sakyti, kad 
teisininko profesija yra gyvenimo būdas, nes 
kiekvieno istorija skirtinga, bet dideliame 
teisme dirbančio pirmosios instancijos teismo 
teisėjo darbo diena yra be galo įtempta. 
Pavyzdžiui, aš vidutiniškai per dieną turiu 
ne mažiau kaip 3–4 posėdžius, tarp jų dar 
reikia suspėti paskirstyti darbus padėjėjui ir 
sekretorei, surašyti sprendimus. Lygiai taip 
pat ir advokato darbe – mes nuolat skubame, 
turime labai atsakingai planuoti savo laiką. 

Kadangi gerbiu savo vyrą ir jo pasirinkimą, 
esu linkusi įžvelgti daugiau pliusų. Tikrai nėra 
taip, kad namie kalbamės tik apie darbą, bet 
dėl panašios veiklos ir interesų turime nemažą 
bendrų draugų ratą, nepraleidžiame progos 
padiskutuoti įvairiomis teisinėmis temomis. 
Matyt, profesijos išugdytas dėmesingumas 
detalėms, domėjimasis įvairiausiais dalykais 
skatina plėsti akiratį ir išklausyti žmogų, kuris 
viską mato iš kito žiūros taško. 

Ypač vertinu Mariaus pastabas apie 
teisėjo profesionalumą. Niekada nebūčiau 
susimąsčiusi, kad tam tikri teisėjo žodžiai ir 
veiksmai gali būti skirtingai interpretuojami, 
įžeisti advokatus. Žinodama, jog vien 
baigiamąją kalbą mano vyras rengia ne vieną 
dieną, teismo posėdyje niekada nepertraukiu 
advokato, sakančio savo kliento baigiamąją 
kalbą, aišku, jei tai daroma laikantis teismo 
posėdžio taisyklių.

Kita vertus, dirbdama teisėja pastebiu, kaip 
dalis vyresnės kartos advokatų bando teisėją 
vedžioti už nosies, manydami, kad jaunas 
teisėjas pasimes, nebus įsigilinęs į bylos 
medžiagą. Noriu paneigti šį stereotipą – 
jauni teisėjai toli gražu nėra naivūs, detaliai 
analizuoja visus bylos faktus. Taigi nors namie, 
prie pietų stalo, dominuoja temos apie darbą, 
dėl to tarp mūsų nekyla jokių pykčių.

Įsipareigojimų šeimai ir karjerai 
derinimas – daugelio porų vienas 
sunkiausių iššūkių. Kaip Jums abiem 
pavyksta balansuoti tarp rūpinimosi 
šeima ir karjeros aukštumų? Kur yra 
Jūsų šeimos stiprybė?

Klausimas, kas eina pirmiau – šeima ar karjera, 
amžinas. Viena vertus, tiek mano vyras, tiek aš 
esame beprotiški darboholikai, savo darbuose 
praleidžiame tiek laiko, kad net ir savaitgaliai 
kartais būna skirti darbui. Kita vertus, jeigu 
nebūtume tokie darboholikai, sunku pasakyti, 
ar būtume galėję sukurti šeimą. Juk ne 
kiekvienas gali toleruoti nuolatinį bėgimą, 
buvimą toli. Tai žinodami stengiamės suprasti 
ir palaikyti vienas kitą, kartu praleisti kuo 
daugiau laiko. Manau, mums pavyko sukurti 
šiuolaikiškos skandinaviškos šeimos variantą –  
visus namų ruošos darbus dalijamės per pusę, 
abu pagal galimybes rūpinamės namais.  Tiek 
charakterio, tiek požiūrio į darbą prasme 
pasiekėme aukso viduriuką. 

Kopiant karjeros laiptais ir kuriant šeimą itin 
svarbu turėti kuo lankstesnes darbo sąlygas. 
Mano nuomone, šis aspektas ypač aktualus 
teisėjams, auginantiems vaikus. Pavyzdžiu 
mūsų šaliai galėtų būti Belgija –  
ši valstybė skiria lėšų tam, kad teisėjas 
įsirengtų darbo kabinetą savo namuose ir tam 
tikras dienas dirbtų nuotoliniu būdu. Mano 
vyras juokaudamas kartais pasako, kad pas 
mus vienas žmogus dirba šeimai, o kitas – 
valstybei.  Nėra vieno teisingo kelio –  
kiekvienas jį pasirenkame pats, bet jei turi 
mėgstamą darbą, stengsiesi atrasti sau 
tinkamiausią sprendimą. 

Klausantis Jūsų atrodo, kad tiek 
teisėjo, tiek advokato darbas 
kupinas emocinės įtampos. Kaip 
Jums pavyksta atsiriboti nuo 
negatyvių emocijų, atsipalaiduoti? 
Emocinė įtampa ir stresas palengva tapo 

įprastine dienotvarke ir kažkokiu būdu su 
tuo jau susigyvenome. Vis dėlto po ilgo ar 
emocingo posėdžio geriausiai gelbsti bėgimas 
arba pasivaikščiojimas gamtoje. Grynas oras 
išvalo mintis ir įkvepia naujos energijos.

Ieškoti šviesiųjų visa ko pusių, 
ko gero, padeda ir geras humoro 
jausmas?
Tikrai taip! Štai per mūsų vestuves su Mariumi 
buvome sugalvoję visokių juokingų dalykų, 
pavyzdžiui, svečiams išsiuntėme kvietimus, 
panašius į šaukimą į išvažiuojamąjį teismo 
posėdį. Mūsų „byla“ buvo dėl civilinės 
santuokos sudarymo, tik jos „teisėja“ buvau 
aš, o „atstovas advokatas“ – Marius. Į kvietimą 
taip pat įdėjome mūsų bendrą nuotrauką, 
kurioje vilkime teisėjo ir advokato mantijas. 
Galite įsivaizduoti, kaip nustebo svečiai, 
sulaukę tokio kvietimo – dalis net pamanė, 
kad iš tiesų vyks bylos nagrinėjimas! 

Esate minėjusi, kad jau kelerius 
metus Kazimiero Simonavičiaus 
universiteto studentams dėstote 
šeimos teisę. Kokia yra šiuolaikinė 
karta? Kokias pastebite  
tendencijas – ar šeima tebėra 
vertybė?
Dėstyti universitete pradėjau dar dirbdama 
teisėjo padėjėja. Man labai patinka dėstyti, 
ypač įdomu stebėti, kaip keičiasi kartos 
ir studentų požiūris į gyvenimą! Puikiai 
prisimenu savo studijų metus: kokie mes 
būdavome nedrąsūs, profesoriai buvo mūsų 
idealai, jiems bijodavome net žodį pasakyti.  
O dabartiniai studentai yra visiškai kitokie – 
jie pasitiki savimi, kalba drąsiai ir į dėstytojus 
žvelgia kaip į lygiaverčius pašnekovus. 

Be abejo, pastebiu, kad daugelis studentų 
pradeda gyventi kartu dar iki vestuvių, todėl 
labiau domisi įvairiais turto teisės klausimais 
nei šeimos teise. Nors santuoka ir šeima yra 
atidedama vėlesniam laikui, tai tikrai nereiškia, 
jog šeima kaip vertybė yra mažiau svarbi. 
Dalis apskritai nusprendžia nesituokti, tačiau 
kuria šeimą. Keičiasi laikai, natūraliai keičiasi ir 
supratimas, kokia turi būti šeima.

Kokių turite bendrų pomėgių po 
darbo ar per atostogas?
Na, laiko poilsiui lieka ne tiek jau ir daug, bet 
labai mėgstame nekomercinius, neholivudinius 
filmus. „Kino pavasario“ ir „Scanoramos“ 
festivaliai jau yra savotiška šeimos tradicija. 
Taip pat labai mėgstame slidinėti, tad 
kiekvienais metais keliaujame į kalnus. 
Neįsivaizduoju žiemos be slidinėjimo  
kalnuose – kai aplinkui stūkso ramūs ir išdidūs 
kalnai, kaipmat pasimiršta visi rūpesčiai. 

Mano vyras juokaudamas 
kartais pasako, kad pas 
mus vienas žmogus dirba 
šeimai, o kitas – valstybei.

L iatukų  še imos  vestuv ių  šventės  ak imirka
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Pagal bendrą tarptautinės teisės taisyklę, 
teismo sprendimo vykdymas ribojamas 
kilmės valstybės teritorija (valstybe, 
kurioje tas sprendimas priimtas). Užsienio 
teismo sprendimo pripažinimas Lietuvos 
Respublikoje reiškia, kad tokio užsienyje 
priimto teismo sprendimo teisiniai padariniai 
išplečiami į Lietuvos Respublikos teritoriją 
ir pripažįstami konkretūs to sprendimo 
sukeliami teisiniai padariniai. Todėl užsienio 
teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymo 
išplėtimas kitoje valstybėje galimas tik tais 
atvejais, kai tokią galimybę numato teisės 
aktai. 

Europos Sąjungos (ES) teisė numato laisvą 
sprendimų judėjimo principą civilinėse 
bylose. Tai reiškia, kad vienoje valstybėje 
narėje priimtas teismo sprendimas vykdomas 
nereikalaujant jo pripažinimo ir leidimo 
vykdyti. Tačiau dėl socialinių santykių 
ypatumų ir svarbos teismų sprendimų 
pripažinimui ir leidimui vykdyti šeimos 
bylose taikomas atskiras teisinis reguliavimas 
ir minėto principo taikymas yra ribotas. 
Dar daugiau neaiškumų kyla, kai prašoma 
pripažinti ir leisti vykdyti ne ES valstybėje 
narėje priimtą sprendimą tokio pobūdžio 
bylose. Lietuvos apeliaciniam teismui suteikta 
išimtinė kompetencija spręsti dėl užsienio 
valstybėse priimtų teismų sprendimų 
pripažinimo ir leidimo vykdyti. Šiame 
straipsnyje trumpai ir aptariami dažniausiai 
tokio pobūdžio bylose kylantys klausimai.

Taikytina teisė. Sprendžiant klausimą dėl 
užsienio valstybėje priimto sprendimo 
pripažinimo ir (ar) vykdymo kitoje valstybėje 
svarbu nustatyti, kokia teisė taikoma: 
tarptautinė, ES ar nacionalinė. Tam reikia 

išsiaiškinti, ar prašomas pripažinti ir (ar) leisti 
vykdyti teismo sprendimas yra priimtas ES 
valstybėje, ar ne. Pavyzdžiui, jei sprendimas 
priimtas vienoje ES valstybėje narėje, jis 
turėtų būti pripažįstamas ir vykdomas kitose 
valstybėse narėse pagal atitinkamų ES teisės 
aktų nuostatas. Jeigu sprendimas priimtas 
valstybėje, kuri nėra ES narė, toks klausimas, 
visų pirma, sprendžiamas pagal atitinkamos 
tarptautinės sutarties nuostatas. Jei su ne 
ES valstybe nare nesudaryta tarptautinė 
sutartis, taikomos nacionalinės teisės normos. 
Lietuvoje ne ES valstybėse narėse priimtų 
teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas 
reglamentuojamas Civilinio proceso kodekse 
bei Civilinį procesą reglamentuojančių ES 
ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo 
įstatyme.

Ribota užsienio teismo sprendimo 
peržiūra. Sprendžiant dėl sprendimo 
pripažinimo visada taikomas principas, kad 
kitoje valstybėje priimtas teismo sprendimas 
(tiek ES, tiek ne ES narių) negali būti 
peržiūrimas iš esmės. Tai reiškia, kad teismas, 
kuriam pateiktas prašymas užsienio teismo 
sprendimą pripažinti ir (ar) leisti vykdyti, 
nesprendžia ginčo iš esmės antrą kartą 
(pavyzdžiui, nevertina, ar tinkamai nustatytas 
vaiko išlaikymo dydis, išspręstas gyvenamosios 
vietos klausimas). Teismas atlieka tik formalų 
užsienio valstybėje priimto teismo sprendimo 
vertinimą ir tikrina tai, ar nebuvo pažeistos 
šalių teisės, proceso taisyklės. Pavyzdžiui, 
teismai vertina, ar šalys turėjo galimybę 
dalyvauti teismo procese užsienio valstybėje, 
ar teismo sprendimas įsiteisėjo toje užsienio 
valstybėje, kurioje jis priimtas, ar nebuvo 
anksčiau priimtas sprendimas tarp tų pačių 

šalių dėl to paties dalyko ir pagrindo, ar 
sprendimo pripažinimas neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos saugomai 
viešajai tvarkai.

Išimtinė Lietuvos teismų jurisdikcija. 
Tam tikri teisės klausimai (nesant ES ir 
tarptautinės sutarties) priskirtini išimtinai 
Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai, 
todėl užsienio teismo sprendimas, kuriuo 
išsprendžiami tokie klausimai, nėra 
pripažįstamas. Lietuvos Respublikos teismai 
išimtinai nagrinėja tėvų ir vaikų bei įvaikinimo 
teisinių santykių bylas, jeigu nors viena iš 
šalių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba 
asmuo be pilietybės ir tos šalies nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. 
Kita svarbi taisyklė susijusi su Lietuvos 
Respublikoje esančiu nekilnojamuoju daiktu. 
Pavyzdžiui, neretai teismų praktikoje pasitaiko 
bylų, kai atsisakoma pripažinti užsienio 
valstybėje priimtą teismo sprendimą dėl 
santuokos nutraukimo dalyje, kuria nutraukus 
santuoką išspręstas ir Lietuvoje esančio 
nekilnojamojo turto padalijimo klausimas 
(Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse 
bylose Nr. 2T-16-370/2017, Nr. 2T-46/2014). 
Bylos dėl daiktinių teisių, susijusių su Lietuvos 
Respublikoje esančiu nekilnojamuoju 
daiktu, išimtinai nagrinėjamos tik Lietuvos 
Respublikos teismuose, net jei šie klausimai 
išspręsti santuokos nutraukimo byloje.

Ne teismo sprendimo pripažinimas. 
Teismų praktikoje pasitaiko ir atvejų, kai 
prašoma pripažinti ne teismo, o kitos 
užsienio valstybės institucijos sprendimą 
santuokos nutraukimo bylose. Pavyzdžiui, 

Užsienio teismų 
sprendimų pripažinimas 
šeimos bylose
Remigijus Jokubauskas,
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje be sienų vis dažniau pasitaiko 
atvejų, kai šeimos teisiniai ginčai peržengia vienos valstybės ribas. Visai 
tikėtina, kad Ispanijos teisme priimtas sprendimas dėl nepilnamečio 
vaiko išlaikymo arba Vilniuje sudaryta santuoka gali būti nutraukta 
Islandijos Respublikos policijos komisariate. Tad ką reikėtų daryti, 
norint tokius sprendimus vykdyti Lietuvoje?
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Lietuvos apeliacinis teismas pripažino 
ir leido vykdyti Japonijos Tokijo miesto 
Sumidos rajono savivaldybės sprendimą dėl 
santuokos nutraukimo. Teismas pažymėjo, 
kad Japonijoje santuoka nutraukiama ne 
teismo, o savivaldybės sprendimu. Panaši 
procesinė situacija susiklostė ir byloje, 
kurioje Lietuvos apeliacinis teismas pripažino 
Norvegijos Karalystės Oslo ir Akershuso 
apskrities viršininko juridinio skyriaus 
sprendimą dėl santuokos nutraukimo, taip pat 
byloje, kurioje pateiktas prašymas pripažinti 
Islandijos Respublikos Selfoso miesto 
policijos komisariato viršininko sprendimą dėl 
santuokos nutraukimo.

ES teisės taikymo ypatumai šeimos bylose. 
Nors ES šalyse priimtiems teismų sprendimams 
taikomas laisvo sprendimų judėjimo principas, 
kuris reiškia, kad vienoje valstybėje narėje 
priimtas sprendimas gali būti vykdomas 
kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo 
pripažinimo, šio principo taikymas šeimos 
bylose turi ypatumų. Šiuo metu galioja keli ES 
reglamentai, reguliuojantys atskirus klausimus, 
susijusius su kitoje valstybėje narėje priimtų 
sprendimų pripažinimu ir vykdymu. ES teisėje 
šiuo metu galioja du pagrindiniai teisės aktai, 
reglamentuojantys užsienio teismų sprendimų 
dėl santuokos nutraukimo tėvų pareigų bei 
nepilnamečių vaikų išlaikymo pripažinimą ir 
leidimą vykdyti.

Santuokos nutraukimas ir tėvų pareigos. 
2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 2201/2003 (Briuselis II bis) taikomas 
byloms dėl santuokos nutraukimo, jos 

pripažinimo negaliojančia, separacijos bei 
tėvų pareigų (pavyzdžiui, vaiko globos). 
Šis Reglamentas ypatingas tuo, kad jame 
numatyta skirtinga teismo sprendimo 
pripažinimo ir vykdymo procedūra. Pirmuoju 
atveju (kai siekiama tik panaudoti kitoje 
valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą 
kaip juridinį faktą) specialios procedūros 
netaikomos, tačiau antruoju (kai siekiama 
teismo sprendimo vykdymo veiksmų  
atlikimo) – taikomos. 

Specialioji globa. Kaip atskirą ginčų, susijusių 
su Briuselis II bis taikymu, grupę galima 
išskirti bylas dėl specialiosios vaiko globos 
nustatymo. Užsienio teismų sprendimai dėl 
specialios globos skyrimo turi būti pripažinti 
Lietuvos apeliacinio teismo. 

Nepilnamečių vaikų išlaikymas. Gana 
keblus klausimas dėl užsienio valstybėje 
priimto sprendimo dėl nepilnamečio vaiko 
išlaikymo priteisimo pripažinimo ir (ar) 
leidimo vykdyti. Išlaikymo nepilnamečiams 
vaikams klausimus reglamentuoja 2008 
m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 4/2009 (Išlaikymo reglamentas). 
Sprendžiant klausimą, ar būtinas valstybės 
narės teismo sprendimo pripažinimas dėl 
išlaikymo vaikui priteisimo, atsakymas iš 
esmės priklauso nuo Reglamente Nr. 4/2009 
numatytų sąlygų, kurios siejamos su Hagos 
tarptautinės privatinės teisės konferencijoje 
2007 m. lapkričio 23 d. priimtu Protokolu dėl 
išlaikymo prievolėms taikytinos teisės (2007 m. 
Hagos protokolas). Reglamento Nr. 4/2009  
IV skyriuje įtvirtintas teismo sprendimų 

išlaikymo prievolių srityje pripažinimo, 
vykdytinumo ir vykdymo reglamentavimas 
skiriasi priklausomai nuo to, ar teismo 
sprendimas priimtas valstybėje narėje, kurioje 
privalomas 2007 m. Hagos protokolas.

Šią gana sudėtingą jurisdikcijos taisyklę 
galima lengviau paaiškinti remiantis teismų 
praktikos pavyzdžiu: vienoje byloje Lietuvos 
apeliacinis teismas nustatė, kad pareiškėja 
prašo pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos 
Respublikos teritorijoje Ispanijos Karalystės 
teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams 
priteisimo. Kadangi Ispanija yra ES narė, 
kuriai privalomas 2007 m. Hagos protokolas, 
teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo 
vykdyti procedūra netaikoma, pareiškėjos 
prašomi pripažinti teismo sprendimai turi būti 
pripažįstami kitoje valstybėje narėje be jokios 
specialios procedūros. Tačiau, pavyzdžiui, 
Jungtinei Karalystei 2007 m. Hagos protokolas 
nėra privalomas, todėl sprendžiant klausimą 
dėl šioje valstybėje narėje priimto teismo 
sprendimo tokio pobūdžio bylose turi būti 
taikomos teismo sprendimo pripažinimo 
procedūros. Taigi sprendžiant dėl kitoje 
valstybėje narėje priimto teismo sprendimo 
pripažinimo ir (ar) vykdymo svarbu nustatyti, 
koks ES teisės aktas taikomas.
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 Pripažįstant užsienio šalių teismų 
sprendimus, tuo pačiu yra priimami ir 
to teismo sprendimo motyvai. Teismo 
sprendimų motyvavimas gali labai skirtis, 
priklausomai nuo šalies, jos kultūros, 
teisės tradicijos. Štai JAV teisėjai, ypat-
ingai aukščiausiųjų teismų, nevengia 
familiarių, asmenine patirtimi paremtų 
motyvų. Tokie motyvai Lietuvoje galėtų 
kelti rimtų abejonių teisėjų nešališkumu. 
Vienoje byloje JAV Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas, nagrinėdamas šeimos bylą, 
kurioje seneliai prašė pripažinti jų teisę 
į pasimatymus su anūkais, savo motyvus 
pradėjo prisiminimais apie tai, kaip jis 
pats, būdamas vaikas, vasaras leisdavo 
pas senelius vasarnamyje, prie Mičigano 
ežero. Turbūt ganėtinai akivaizdu, kokį 
sprendimą galiausiai priėmė teisėjas – 
prisiminimai nėra laikomi motyvu.
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Savo veiklą LVT pradėjo 1582 m., o jo 
paskutinis posėdis įvyko 1792 m. Šis teismas  
veikė ilgiau nei 200 metų, ilgesnė veiklos 
pertrauka (neskaičiuojant tarpuvaldžių, kai 
nutrūkdavo visų įprastų teismų veikla) susidarė 
tik XVII a. vidurio karų su Maskvos ir Švedijos 
valstybėmis laikotarpiu (1655–1661 m.). LVT 
buvo ilgiausias teismo sesijas turėjęs LDK 
teismas. Nuo 1588 m. jis dirbo dviejų sesijų 
per metus principu – viena, kuri vykdavo 
Vilniuje, vadinta lietuviška sesija, o kita, 
vykdavusi viename iš gudiškų miestų – Minske 
arba Naugarduke (nuo 1775 m. Gardine), 
vadinta rusėniška sesija. Lietuviškoji sesija 
truko nuo 11 sav. (1588 m.) iki 20 sav.1  
(1699 m.), o rusėniškoji – nuo 15 sav. 
(1588 m.) iki 20 sav. (1699 m.)2. XVIII a. 
pirmoje pusėje LVT iš viso dirbdavo 40 
savaičių per metus, o nuo 1764 m. – 44 
savaites per metus (žemesnieji teismai – žemės 
ir pilies – dirbdavo 16–18 savaičių per metus). 
LVT dirbdavo dviejų posėdžių per dieną 
principu, rytinis posėdis trukdavo nuo 8 iki 
11 valandos, o popietinis – nuo 14 iki 18 
valandos. Nuo 1784 m. teismas dirbo vieno 
posėdžio per dieną principu – nuo 8 iki 13 
valandos. Teismas dirbo šešias dienas per 
savaitę, laisvoji diena būdavo sekmadieniais ir 
didžiųjų katalikiškų švenčių proga.

Ypatinga ir LVT struktūra: tai buvo kolegialus 
teismas, kurį įvairiu metu sudarė nuo 
dvidešimt kelių iki keturiasdešimt devynių 
teisėjų. Kitų aukščiausiųjų teismų teisėjų buvo 
kelis kartus mažiau. LVT teisėjai kiekvienais 
metais buvo renkami vasario mėnesį 
vykusiuose seimeliuose. Kiekvieno pavieto 
bajorija rinkdavo iš savo tarpo du asmenis 
(žemaičiai – tris, nuo 1764 m. – keturis), kurie 
vieną kadenciją dirbo šiame teisme (kadencija 
truko vienus metus, nuo 1764 m. – pusę 
metų). Įstatymai draudė užimti LVT teisėjo 
pareigas dažniau nei kas ketveri metai, nors 
tokių atvejų ir pasitaikė, kai kurie žmonės per 
gyvenimą LVT teisėjais būdavo ir 5–6 kartus. 
LVT teisėjais dažnai rinkti žemesniųjų teismų 
pareigūnai – teisėjai, raštinių darbuotojai, taip 
pat buvę advokatai.

LVT buvo numatytas kaip apeliacinis 
teismas, turėjęs nagrinėti apeliacijas 
dėl žemesnių teismų sprendimų. Tačiau 
kai kurias bylas jis nagrinėjo kaip 
pirmos instancijos teismas – tai ieškiniai 
žemesniųjų teismų teisėjams (kaltinimai 
dėl drausminių nusižengimų), bylos 
dėl skolinių įsipareigojimų ir bylos su 
teismo saugumo normas pažeidusiais 
asmenimis. Taip pat šis teismas atlikdavo 
bylos teismingumo nustatymo funkciją. 
Nustatęs, jog byla žemesniame teisme 
nagrinėta neteisėtai ar pažeidžiant 
galiojusią teisę, LVT atlikdavo kasacinio 
teismo funkciją – tokį sprendimą 
naikindavo, o bylą persiųsdavo spręsti 
iš naujo tam pačiam arba kitam žemesnės 
instancijos teismui.

XVII a. pab. – XVIII a. pirmąjį ketvirtį LVT 
pradėdamas darbą rengdavo vadinamąsias 
bylų nagrinėjimo taisykles. Juose minėtasis 
teismas suformavo ne vieną teisės normą, 
kurią vėliau patvirtino Seimas. Tiesa, vėliau 
LVT vaidmuo Lietuvos teisės raidai buvo 
mažesnis – 1764 m. Seimas uždraudė 
teismams remtis precedentais. Šiuo įstatymu 
norėta sumažinti žalą, kurią teismams darė 
įtakingiausi didikai, spausdami teisėjus 
priimti jiems naudingus sprendimus. Vis 
dėlto žemesniųjų teismų advokatai ne kartą 
remdavosi atitinkamais LVT sprendimais, 
argumentuodami tai aukščiausiojo teismo 
statusu. Kalbant apie teisminę praktiką 
galima pastebėti, kad žemesnieji teismai 
buvo labiau linkę laikytis įstatymų raidės ir 
skirti Trečiajame Lietuvos Statute numatytas 
griežtas bausmes, o LVT buvo linkęs 
bylininkus nuo jų atleisti. Šis teismas paprastai 
švelnindavo nuosprendžius. Tiesa, bylose dėl 
nužudymo jis beveik visada žmogžudžiams 
skyrė mirties bausmę ir tik XVIII a. paskutinįjį 
dešimtmetį pradėjo skirti kalėjimo iki 
gyvos galvos bausmę, nors tokios įstatymai 
ir nenumatė. Tai susiję su visuomenėje 
vykstančiais pokyčiais ir Apšvietos idėjų įtaka.

LVT atliekamos funkcijos neapsiribojo 
teisingumo vykdymu, apėmė ir kitas 

gyvenimo sritis. Naujųjų amžių Vakarų 
civilizacijai būdingas sakralinis valdžios 
pobūdis lėmė beveik automatišką valdžios 
atstovų dalyvavimą religinėse iškilmėse, todėl 
nuolat aptinkame LVT teisėjus dalyvaujant 
bažnytinėse šventėse, su valdovo asmeniu 
susijusių švenčių minėjimuose, taip pat šeimos 
renginiuose, tokiuose kaip krikšto ar laidojimo 
apeigos. Svarbus vaidmuo pagyvinant 
miesto, kuriame dirbo minėtasis teismas, 
kultūrinį gyvenimą teko LVT pirmininkams. Jie 
paprastai apsiimdavo organizuoti valstybines 
pasaulietines šventes.

Iš Lietuvos Vyriausiojo 
Tribunolo istorijos 
Adam Stankevič,
Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas

1564–1566 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau – 
LDK) teismų ir administracijos reformos metu įkurti bajoriški 
žemės, pilies ir pakamario teismai. Apeliacinis teismas – Lietuvos 
Vyriausiasis Tribunolas (toliau – LVT) – įkurtas 1581 m. Šis 
daugeliu požiūrių ypatingas teismas paliko ryškų pėdsaką LDK 
istorijoje. 

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

Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo nuostatai. 1744 m. 
leidimo antraštinis lapas. Lietuvos istorijos instituto 
biblioteka.

Daugiau apie šiuos ir kitus LVT istorijos 
puslapius – šių metų spalio pabaigoje 
pasirodysiančioje knygoje „Lietuvos Vyri-
ausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus 
antrojoje pusėje“. Knygą rengia Lietuvos 
istorijos instituto leidykla.

1 Lietuviškoji sesija nuo 1598 m. truko 16 sav.,  
nuo 1626 m. – 18 sav.

2 Rusėniškoji sesija nuo 1598 m. truko 12 sav.,  
nuo 1616 m. – 13 sav., nuo 1626 m. – 14 sav.
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Įkalinimas – lengviausias, 
bet ne efektyviausias 
būdas nubausti žmogų
Rugsėjį vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent!“ 
teismai kvietė diskutuoti tema „Jei ne už grotų – tai 
nenubaustas?“

• Lietuva pirmauja Europoje pagal įkalintų asmenų skaičių.
• Vidutinė laisvės atėmimo bausmė Lietuvos kalėjimuose 

artėja prie 7 metų.
• Kaliniai išlaikomi už mokesčių mokėtojų pinigus.
• Strasbūro teismų kaliniams priteistos žalos atlyginimas 

Lietuvai kainuoja šimtus tūkstančių eurų.

„Įstatymai mūsų šalyje griežtinami jau nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo – šiandien netgi už tokį dalyką, kaip pasidalijimas kanapių 
suktine, lietuviui gali grėsti 4 metų laisvės atėmimas.”
Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų teisėjas Audrius Cininas

„Kalinių skaičius Lietuvoje netrukus pradės augti, nes praeitais 
metais nuteistiesiems už sunkius nusikaltimus atsisakėme atidėti 
bausmės vykdymą, net kai skiriama trumpalaikė laisvės atėmimo 
bausmė. Šiuo aspektu esame vieninteliai tokie Europoje.”

Kriminologijos katedros docentas Algimantas Čepas

„Manoma, kad kol žmogus bus už grotų, visuomenė bus saugesnė, bet 
kas paskui? Jei su kalinčiu žmogumi nebus dirbama, įkalinimo bausme 
nepasieksime rezultato – žmogus ir toliau darys nusikaltimus.”
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė dr. Ilona Laurinaitytė

„Padėti yra ilgas procesas, 
todėl siekiant saugumo 
visuomenėje visuomet reikia 
užduoti klausimą – o ką aš 
padariau, kad tas nusikaltęs 
žmogus išvengtų klaidos?”
Kunigas Algirdas Toliatas
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Jei tu:
veiklus ir atviras naujovėms,

turi motyvacijos ir noro padėti,

bent pusę dienos per savaitę gali skirti apsilankymui teisme,

TAPK TEISMO SAVANORIU!
Padėk liudytojams ir nukentėjusiesiems 
teisme jaustis saugiau

Vilniaus miesto apylinkės teisme,
Lietuvos apeliaciniame teisme,
Vilniaus apygardos teisme,
Šiaulių apygardos teisme,
Šiaulių apylinkės teisme,
Kauno apylinkės teisme,
Klaipėdos miesto apylinkės teisme,
Panevėžio apygardos teisme,
Panevėžio miesto apylinkės teisme,
Mažeikių rajono apylinkės teisme.

Savanoriauti galima šiuose teismuose: 

Šiauliai 
Panevėžys

Kaunas

Klaipėda

Mažeikiai

Vilnius 

Daugiau informacijos
www.teismai.lt 

siųsk savo motyvacinį laišką su nurodytu teismo, kuriame nori savanoriauti, pavadinimu 
el. paštu savanoriai@teismas.lt ir prisijunk prie teismo savanorių komandos!

Ruduo – 

naujų atrankų 

į teismo savanorių 

tarnybą metas!


