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Redakcijos žodis

Spalio 18-ąją minime Kovos su prekyba 
žmonėmis dieną. „Prekyba žmonėmis – 
viena prioritetinių ES teisėsaugos institucijų 
kovos su šia nusikalstamumo rūšimi sričių. 
Ir nors pareigūnai jau gana gerai atpažįsta 
prekybos žmonėmis atvejus, tačiau vis 
dar trūksta dėmesio nukentėjusiems 
asmenims, jų pažeidžiamumui, apsaugai 
nuo poveikio“, – teigia LAT Baudžiamųjų 
bylų skyriaus pirmininkas teisėjas prof. dr. 
Aurelijus Gutauskas, besispecializuojantis 
nusikalstamų veikų, susijusių su žmogaus 
laisve, bylose. Generalinės prokuratūros 
prokurorė dr. Eglė Matuizienė pažymi, kad 
prekybos žmonėmis bylos yra jautrios ir 
kad labai svarbu įgyvendinti procedūrinį 
teisingumą, jog auka jaustųsi saugi, 
išklausyta, pasitikėtų vykstančiu procesu ir 
geranoriškais siekiais suteikti jai pagalbą. 
Sociologas Mažvydas Karalius supažindina 
mus su šiais metais atliktu tyrimu „Ar saugu 
siekti teisingumo? Poveikis nukentėjusiems 
nuo prekybos žmonėmis“ (6–9 p.).

Taigi, mūsų akiratyje – žmogus. Žmogus ir jo 
teisės. Versle, darbe, internete, gyvenime. 
Prigimtinės ir įgyjamos. Žurnalo pašnekovai 
ir ekspertai dalijasi savo įžvalgomis ir 
patarimais. 

Arnas Liauksminas, MRU doktorantas, kalba 
apie aiškesnį žmogaus teisių reglamentavimą 
versle. Pasak jo, verslas gali daryti įtaką 
įvairioms žmogaus teisėms ir jas veikti tiek 
teigiamai, tiek neigiamai – apie tai skaitykite 
„Aktualiajame interviu“ (3–5 p.).

Kaip apsaugoti savo teisę į privatumą 
internete ir kaip nepakliūti į bėdą, mums 
pataria Ramūnas Žika, kibernetinio saugumo 
įmonių grupės „Tesonet“ rizikų valdymo 
vadovas. Žmonės žino, ką reiškia Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas, tačiau ar 
suvokia, su kokiomis grėsmėmis susiduria 
kasdien, neskaitydami sąlygų ir spausdami 
mygtukus „sutinku“, slapukus (angl. 
Cookies), atidarydami elektroninius laiškus? 
Su eksperto patarimais galima susipažinti  
10–12 p.

Ilgametė žurnalo redakcinės kolegijos narė 
dr. Dovilė Murauskienė pristato straipsnį 
apie neapykantos kalbą. Jos gausu šiandienos 
socialiniuose tinkluose, komentaruose, 
politikų pasisakymuose. Kur yra saviraiškos 
laisvė, nuomonė, o kur jau neapykantos 
kalba, už kurią numatyta griežčiausia – 
baudžiamoji – atsakomybė? „Žodis turi 
didelę galią, padarinius, į jo vartojimo 
atsakingumą derėtų žvelgti rūpestingai“, – 
teigia ekspertė, pateikdama mums ir EŽTT 
įžvalgų (13–14 p.).

Ar darbdavys kaip per didinamąjį stiklą 
stebi, ką mes darome, kiek laiko praleidžiame 
kalbėdami su artimaisiais, naršydami 
internete, socialiniuose tinkluose? Ar turime 
teisę į privatumą darbe ir kiek jos turime? 
Trumpą analizę pateikia Lietuvos apeliacinio 
teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė 
Laura Mickevičiūtė (15–16 p.).

Žvelgiame toliau. Ar homoseksualių 
asmenų santuoka yra prigimtinė teisė ar 
privilegija? Teisėjas Tomas Pukšmys šį 
klausimą užduoda Nacionalinės šeimų ir 
tėvų asociacijos pirmininkei, MRU prof. dr. 
Violetai Vasiliauskienei ir advokatui, VU 
Teisės fakulteto prof. dr. Vytautui Mizarui 
(17–19 p.). Straipsnį iliustruoja Vilniaus 
dailės akademijos ir Atviros Lietuvos fondo 
konkurso plakatas „Nėra šalies be žmonių“. 
Tos pačios autorės darbas nugulė ir mūsų 
viršelyje, mat konkursas buvo skirtas būtent 
žmogaus teisėms pristatyti.

Rubrikoje „Iš teismų kasdienybės“ – išsamus 
straipsnis apie prieglobsčio bylas (26–28 
p.). Su jomis supažindina Vilniaus apygardos 
administracinio teismo teisėjas Ernestas 
Spruogis ir advokatė dr. Laura Augytė-
Kamarauskienė, prieglobsčio prašytojų 
interesams atstovaujanti daugiau kaip 10 
metų.

Žurnale pirmąkart prisistato Teisėjų padėjėjų 
asociacija, neseniai minėjusi penkiolikos 
veiklos metų jubiliejų. Susipažinkime! 

„Reikėjo drąsos ir stipraus sielos šauksmo 
būti teisėju“, – į savo nueitą teisėjo kelią 
atsigręžia Vytautas Kursevičius. Straipsnyje 
„Visada ieškojau to tikrojo tiesos kelio“ 
(20–22 p.) jis atskleidžia savo kaip teisėjo 
gyvenimo etapą ir žiebia žiburį ateities 
planams, svajonių išpildymui. 

Visa tai ir dar daugiau – naujajame numeryje. 
Viliamės, jis praplės akiratį, pakvies 
diskutuoti, suteiks naujų žinių ar pamąstymų.  

„Kai pasaulyje bus mažiau šaltumo, bus 
daugiau ir teisingumo“, – sakė popiežius 
Pranciškus, kviesdamas būti gailestingais 
ir suprantančiais kito žmogaus poreikius, o 
svarbiausia – sielos šauksmą ir norą gyventi. 
Laisvai, saugiai, oriai ir laimingai. 
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Kai diskutuojama apie žmogaus 
teises, dažniausiai suvokiama, 
kad tai gali būti siejama su kalba, 
religijos ar politiniais įsitikinimais, 
rase ar lytimi. Gal galėtumėte 
papasakoti apie verslo ir žmogaus 
teisių sąryšį? Kuo tai svarbu verslui 
ir žmogui?
Ilgą laiką žmogaus teisės buvo laikomos 
išimtine valstybės sritimi, t. y. kaip teisinė ar 
politinė koncepcija, turinti mažai reikšmės 
verslo įmonėms. Pastaraisiais dešimtmečiais 
ši nuomonė pasikeitė dėl sparčiai 
besiplečiančios tarptautinių korporacijų 
veiklos. Vyksta plati tarpdisciplininė 
diskusija apie galimus žmogaus teisių 
įsipareigojimus versle.

Verslo atstovai dažniausiai linkę manyti, 
kad šiuo atveju žmogaus teisės aktualios 
tik tiek, kiek tai susiję su darbo teise. Vis 
dėlto nagrinėjant verslo ir žmogaus teisių 
srities sąveiką sutariama, kad verslas gali 
daryti įtaką įvairioms žmogaus teisių 
sritims. Įprastai pabrėžiama, kad verslas 
žmogaus teises gali veikti tiek teigiamai, 
tiek neigiamai. Teigiamai, kai kalbame, kad 
verslas kuria vertę, darbo vietas, o iš to 
atsiranda galimybė įgyvendinti kitas teises, 
tarkim, turėdami lėšų galime jas panaudoti 
įsigydami būstą ar asmeniniam tobulėjimui. 
Vis dėlto diskusijoje dėl verslo ir žmogaus 
teisių sąryšio dažniausiai akcentuojamas 
neigiamas verslo poveikis žmogaus teisėms. 
Na, o neigiamas poveikis pasireiškia dviem 
aspektais: vidiniu, t. y. poveikiu įmonės 
darbuotojų teisėms, ir išoriniu, kitaip 

sakant, į taka bendruomenėms, individams, 
kurie nesusiję darbo santykiais su tuo 
verslu. 

Kokios diskusijos vyksta šiuo 
klausimu Jungtinėse Tautose?
Diskusijos apie verslo ir žmogaus teisių 
klausimus Jungtinėse Tautose ( JT) 
suaktyvėjo praėjusio šimtmečio 8-ajame 
dešimtmetyje. Jas inspiravo kilusi naftos 
krizė, Vakarų šalių įmonių nusavinimas 
besivystančiose šalyse, o ypač neetiškas 
ir neteisėtas tarptautinių korporacijų 
elgesys (pavyzdžiui, ITT ir Kenneth Copper 
Corporation įsitraukimas į Čilės vidaus 
politiką ir dalyvavimas šios šalies perversme 
arba aukštųjų technologijų bendrovės 
Lockheed didelio masto kyšininkavimas 
Japonijoje, siekiant sau palankių karinių 
sutarčių). 

Tapo akivaizdu, kad reikia teisinio 
instrumento, apimančio šios srities   
žmogaus teisių įgyvendinimo versle 
problemas. Viena vertus, tai padėtų spręsti 
tarptautinių korporacijų atsakomybės 
klausimus, kita vertus, sukurtų prielaidas 
asmenų, nukentėjusių nuo tokių korporacijų 
veiklos, teisinei gynybai. 

Buvo keletas bandymų. Pavyzdžiui, mėginta 
priimti JT Tarptautinių korporacijų elgesio 
kodeksą – nepavyko. Vėliau svarstytas 
JT normų dėl verslo ir žmogaus teisių 
projektas – ir vėl nesėkmingai. Nedidelis 
postūmis šioje srityje įvyko 1999 m., kai 
buvo priimtas JT Pasaulinis susitarimas 

(angl. UN Global Compact1). Jis remiasi 
įmonių socialinės atsakomybės idėja ir 
yra savanoriškas. Tad poreikis stiprinti 
tarptautinių korporacijų atsakomybę išliko.

Svarbiausias žingsnis šioje srityje, kurį 
reikėtų įvardyti, – 2011 m. priimti JT 
Verslo ir žmogaus teisių principai (angl. 
UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights2). Nors tai rekomendacinis 
dokumentas, jame iškeliamos trys 
pamatinės idėjos, kaip reikėtų gerinti verslo 
įsitraukimą į žmogaus teisių užtikrinimą. 
Pirmoji siejama su valstybe, kuri turi siekti 
apsaugoti žmogaus teises (pavyzdžiui, 
įgyvendindama tarptautinius žmogaus 
teisių standartus, kurdama aiškią įstatyminę 
bazę). Antroji susijusi su verslu, kuris savo 
veikloje turi gerbti žmogaus teises, t. y. jų 
nepažeisti. Na, o trečiąja idėja įtvirtinama, 
kad turi būti garantuojami veiksmingi būdai 
apginti pažeistas teises. Verslo ir žmogaus 
teisių principai JT Žmogaus teisių taryboje 
buvo priimti vienbalsiai, o dokumente 
įtvirtinti principai sulaukė viešojo ir 
privataus sektorių palaikymo.  

Šie pozityvūs poslinkiai paskatino tolesnes 
diskusijas ir praėjus keleriems metams, 
2015 m., JT buvo įsteigta darbo grupė 
verslo ir žmogaus teisių sutarties projektui 
parengti. Kadangi tarptautiniai žmogaus 
teisių dokumentai tiesiogiai neįpareigoja 
tarptautinių korporacijų, šiame projekte 
darbo grupė turėjo įvertinti, ar tarptautinės 
korporacijos turi kokius nors žmogaus 
teisių įsipareigojimus pagal tarptautinę 
teisę, o jei taip – kokia apimtimi. Be to, 
verslo ir žmogaus teisių sutartis galėtų 
pakeisti tarptautinės atsakomybės sampratą 
ir numatyti pareigas laikytis tarptautinių 
žmogaus teisių įsipareigojimų, taip pat 
patikslinti, kokių žmogaus teisių standartų 
turi būti laikomasi.

Šiuo metu paskelbtas antrasis peržiūrėtas 
tarptautinės sutarties projektas, tačiau 
jame įtvirtinamos nuostatos tebekelia 
diskusijas apie tai, kaip apibrėžti verslo 
atsakomybę, ką turėtų padaryti valstybė, 
kad atsakomybė būtų įgyvendinta, kaip 
turėtų veikti asmenų, nukentėjusių nuo 
tarptautinių korporacijų veiklos, apsaugos 
mechanizmas ir kt.

Laisvas žmonių judėjimas, 
galimybės verslą plėtoti ne 
vienoje, o keliose valstybėse – toks 
šiuolaikinis verslas ir žmogus.  Jūsų 
įvardyti pastarojo dešimtmečio JT 
priimti dokumentai rodo kintančias 

1 Dešimt Pasaulinio susitarimo principų: https://
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/
principles
2 JT Verslo ir žmogaus teisių principai: https://
www.ohchr.org/documents/publications/
guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

Rūta Andriuškaitė, Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos 
skyriaus vadovė

Dažniausiai žmogaus teisės versle gali pasirodyti aktualios tik tiek, kiek tai 
yra susiję su darbo teise. Arnas Liauksminas, Mykolo Romerio universiteto 
doktorantas, Žmogaus teisių laboratorijos ir Tarptautinės verslo ir 
žmogaus teisių mokslininkų asociacijos (angl. Global Business and Human 
Rights Scholars Association) narys, teigia, kad verslo požiūris į žmogaus 
teises keičiasi, ir dalijasi savo įžvalgomis apie naujausias tendencijas.

Žmogaus teisės 
versle – aiškesnio 
reguliavimo link  
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globalias aktualijas. Kokios 
tendencijos ar požiūris vyrauja, kai 
į vieną visumą jungiame valstybę, 
verslą ir žmogaus teises? 
Pirma, ryški tendencija yra ta, kad einama 
aiškesnio reguliavimo link. Daugelis 
tarptautinių organizacijų supranta, kad 
reikia labai aiškaus reguliavimo, ką norime 
pasakyti verslui ir ko iš jo tikimės. Antra, 
nuo savanoriškų principų judama prie 
konkrečių teisinių instrumentų, kurie 
verslui sukuria įsipareigojimus. Trečia, auga 
poreikis spręsti verslo ir žmogaus teisių kaip 
atskiro segmento ginčus. 

Kartu atsiranda daugiau supratimo šioje 
srityje. Įmonės savanoriškai ima diegti 
žmogaus teisių standartus. Dažnai tam 
pasitelkiami ir išorės ekspertai, kurie 
konsultuoja verslą ir padeda įvertinti 
galimas rizikas, atkreipia dėmesį į įvairiose 
šalyse esančius žmogaus teisių apsaugos 
standartų skirtumus, kuriuos reikia žinoti 
nusprendus verslą plėsti į kitą šalį. Be 
to, verslas aktyviai dalyvauja diskusijose 
rengiant JT verslo ir žmogaus teisių sutarties 
projektą ar pristatydamas savo poziciją 
kasmetiniame verslo ir žmogaus teisių 
forume JT. 

Minėjote, kad aktyviai 
diskutuojama apie verslo ir 
žmogaus teises. Kokios tai sritys? 
Verslo ir žmogaus teisių sritis sudėtinga, nes 
labai platus nagrinėjamų klausimų spektras. 
Kalbant apie teisės pažeidimus, dažnai 
pirmiausia įvardijama sritis – darbo teisės 
klausimai. Pavyzdžiui, Tarptautinis verslo 
ir žmogaus teisių institutas, sudarydamas 
2020 m. verslo ir žmogaus teisių problemų 
dešimtuką, atkreipė dėmesį į tai, kad 
darbovietėse tebeegzistuoja problemos, 
susijusios su susirinkimų ir žodžio laisvės 
įgyvendinimu, lyčių lygybe, nepakankamu  
atlyginimu už darbą ir t. t. Be to, diegiant 
naujas technologijas kyla stebėjimo (angl. 
surveillance) problemų. 

Sunku patikėti, kad ir XXI a. vis dar tenka 
kalbėti apie egzistuojančią vergovę. Realių 
pavyzdžių galime rasti čia pat, Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, 2019 m. Lietuvos ir Jungtinės 
Karalystės ( JK) teismams teko nagrinėti 
bylą, kurioje nustatyta, kad lietuviai buvo 
įdarbinti vergiškomis sąlygomis vištų 
ūkiuose JK (vadinamoji vištų gaudytojų 
byla). 

Daug ginčų, susijusių su verslu ir žmogaus 
teisėmis, kyla tarptautinės prekybos ir 
investicijų, aplinkos srityse. Sąrašą, matyt, 
būtų galima ir toliau tęsti. 

Verslas ir žmogaus teisių apsauga 
dažniausiai susiejama su darbo 
teisiniais santykiais. Ar galite  
pateikti praktinių pavyzdžių, kai 
žmogaus teisės pažeidžiamos 
versle? 

Tai tokie atvejai, kai verslas, vykdydamas 
savo veiklą, pažeidžia vietos 
bendruomenės interesus, teisę į švarią 
aplinką ar pan. Pavyzdžiui, kalbant apie 
bendruomenių teisių užtikrinimą vienas 
naujausių sprendimų priimtas Anglijos 
Aukščiausiajame Teisme. Čingolos miesto 
Zambijoje gyventojai teigė, jog Vedanta 
Resources plc pažeidė savo pareigą rūpintis, 
kad jos dukterinė įmonė Zambijoje 
(Konkola Copper Mines Plc) nekenktų 
aplinkai ir vietos bendruomenėms, ir 
kreipėsi į teismą Anglijoje. Vedanta 
Resources plc teigė, kad Anglijos teismas 
neturi jurisdikcijos nagrinėti ieškinio ir 
turėtų sustabdyti bylos nagrinėjimą dėl 
forum non conveniens priežasčių. 2019 m. 
balandžio 10 d. JK Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas byloje Vedanta Resources PLC 
v. Lungowe patvirtino, kad patronuojanti 
įmonė gali būti atsakinga Anglijos 
teismuose už savo dukterinės įmonės 
veiklą, nepaisant to, jog žala sukelta vietos 
gyventojams Zambijoje, teršiant vandenį. 

Arnas  L iauksminas



5

Lietuvoje šių metų pradžioje taip pat vyko 
tyrimas dėl vienos popieriaus ir medienos 
pramonės įmonės. Ši įmonė teigė esanti 
socialiai atsakinga aplinkos apsaugos 
srityje, tačiau aplinkosaugininkams atlikus 
tyrimą išaiškėjo, kad nevalytas nuotekas 
iš slapto šulinio leisdavo į marias. Nors 
viešojoje erdvėje buvo kalbama apie tai, 
kad bendrovė pažeidė aplinkosauginius 
reikalavimus, šiuo atveju galime kalbėti ir 
apie pažeistą žmogaus teisę į sveiką (švarią) 
aplinką. 

Šiemet dėl COVID-19 pandemijos 
verslas ir įvairūs jo sektoriai patyrė 
labai didelius nuostolius. Ar Jums 
jau  žinomi atvejai, kai teismuose 
inicijuojamos su COVID-19 
susijusios bylos?
Apskritai kai kalbama apie pandemijas, 
tiek tarptautinės žmogaus teises ginančios 
institucijos, tiek nacionalinė teisė leidžia 
tokioje situacijoje taikyti tam tikrus 
suvaržymus. Vis dėlto svarbu, kad tais 
suvaržymais nebūtų paneigiamos ar 
pernelyg ribojamos žmogaus teisės. 

Tarptautinė įmonė White&Case viename iš 
savo tyrimų, kuriuose vertintas COVID-19 
pandemijos poveikis teisiniams ginčams, 
atkreipė dėmesį į tai, kad karantino 
laikotarpiu kai kurių JAV valstijų teismuose 
bylų skaičius padvigubėjo. White&Case 
taip pat išskyrė tris pagrindines ginčų sritis, 
kuriose dažniausiai nurodoma COVID-19 
pandemija, – tai sutarčių, draudimo ir 
darbo teisė. Daugiau nei pusė tų bylų 
buvo priimtos nagrinėti teismuose, esant 
pakankamai aplinkybių, įrodančių, kad 
verslas ar asmuo nukentėjo nuo COVID-19 
pandemijos. Taip pat daugėja bylų, 
susijusių su darbuotojų atleidimais ar 
dėl pandemijos sumažintu darbuotojų 
atlyginimu. 

Gal galėtumėte pasidalyti savo 
įžvalgomis apie tai, kaip keitėsi 
verslo požiūris į žmogaus teises 
Lietuvoje? 

Corporate Human Rights Benchmark savo 
tyrimuose nurodo, kad verslas dažniausiai 
ima kalbėti apie žmogaus teises, kai jos jau 
būna pažeistos arba atsiranda konkretus 
įstatymo reikalavimas. Tokia problema 
būdinga ir Lietuvos verslui. Pavyzdžiui, 
mūsų šalies įmonės retai teikdavo socialinės 
atskaitomybės ataskaitas, bet, įgyvendinus 
Direktyvą 2014/95/ES dėl tam tikrų 
didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės 
ir įvairovės informacijos atskleidimo, 
didžiosios Lietuvos įmonės, turinčios 
daugiau negu 500 darbuotojų, privalo teikti 
socialinės atskaitomybės ataskaitas, kuriose 
pateikiama informacija aplinkosaugos, 
socialiniais ir personalo, žmogaus teisių, 
kovos su korupcija ir kitais klausimais. 

Požiūrio kaitą galime matyti ir pažvelgę į 
kylančias savanoriškas verslo iniciatyvas. 
Pavyzdžiui, 2013 m. įsteigta Lietuvos 
atsakingo verslo asociacija, kuri vienija 
įmones ir organizacijas, siekiančias diegti 
atsakingos ir etiškos veiklos principus. 
Įmonių ratas kasmet auga. 

Keičiasi ne tik verslo, bet ir valstybės 
institucijų požiūris. Pavyzdžiui, Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu 
su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės 
forumu organizuoja nacionalinius lygybės 
ir įvairovės apdovanojimus, kuriais 
įvertinamos ir verslo sektoriaus iniciatyvos, 
susijusios su žmogaus teisėmis.

  Pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūrų priėmimo akto 
laukiama 2021 m.   

Be to, skiriama daugiau dėmesio 
diskusijoms su verslu dėl tarptautinių 
standartų įgyvendinimo nacionaliniu 
lygiu. Tarkim, 2014 m. Lietuva priėmė 
nacionalinį verslo ir žmogaus teisių planą, 
kuris įgyvendino JT verslo ir žmogaus teisių 
principus. European Coalition for Corporate 
Justice, vertindama Lietuvos parengtą planą, 
atkreipė dėmesį į tai, kad nevyko diskusijos 
su suinteresuotais subjektais. Šiemet 
Užsienio reikalų ministerijai inicijavus 
nacionalinio verslo ir žmogaus teisių plano 
atnaujinimą ieškoma būdų, kaip plano 

idėjas pristatyti verslui, kad būtų išgirsti jo 
lūkesčiai ir siekiai. 

Papasakokite plačiau apie Europos 
Parlamento ir Europos Komisijos 
iniciatyvą išsiaiškinti, kokia 
yra valstybių patirtis atliekant 
patikrinimus, kaip laikomasi 
žmogaus teisių? Ar galėtų atsirasti 
europiniu mastu žmogaus teises 
versle reguliuojantis dokumentas? 
JT verslo ir žmogaus teisių 17 principe 
nurodoma, kad įmonės, siekdamos 
valdyti galimą ar faktinį neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, turi atlikti žmogaus 
teisių patikrinimą (angl. human rights due 
dilligence). 2017 m. Prancūzija pirmoji 
priėmė įstatymą, kuris numato teisiškai 
privalomą pareigą patronuojančioms 
įmonėms nustatyti ir užkirsti kelią 
neigiamam žmogaus teisių ir aplinkos 
poveikiui, atsirandančiam dėl jų pačių 
kontroliuojamų įmonių veiklos ir 
subrangovų bei tiekėjų, su kuriais jos 
bendradarbiauja ir turi nusistovėjusius 
komercinius santykius, veiklos. 
Atsižvelgdamos į Prancūzijos pavyzdį, 
panašius įstatymus priėmė tokios šalys, kaip 
Nyderlandai, Šveicarija, planuoja priimti 
Danija, Austrija, Vokietija, Italija.

Šios tendencijos paskatino diskusijas ir 
Europos Sąjungos (ES) institucijose. 2020 m.  
balandį paskelbtas Europos Komisijos 
tyrimas dėl deramo patikrinimo reikalavimų 
tiekimo grandinėje3. Po šio tyrimo Europos 
Komisija oficialiai įsipareigojo parengti 
ES teisėkūros iniciatyvą dėl privalomo 
žmogaus teisių ir deramo aplinkos 
patikrinimo (angl. Mandatory Human 
Rights and Environmental Due Diligence). 
Pasiūlymo dėl teisėkūros procedūrų 
priėmimo akto laukiama 2021 m.  Paraleliai 
procesas vyksta ir Europos Parlamente, 
svarstoma, kokie turėtų būti pagrindiniai 
tokio teisės akto turinio elementai.

3 Study on due diligence requirements through 
the supply chain: https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-
11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en 

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
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Prekyba žmonėmis – viena prioritetinių 
Europos Sąjungos teisėsaugos institucijų 
kovos su šia nusikalstamumo rūšimi 
sričių

Lietuvos teisėsaugos institucijų pareigūnai 
jau gana gerai atpažįsta prekybos žmonėmis 
atvejus, o mūsų šalies teismai nuteisia 
prekeivius žmonėmis. Labai dažnai prekybos 
žmonėmis bylose nusikaltėliai bando gintis 
nuo atsakomybės teigdami, jog patys 
nukentėjusieji sutiko vykti į užsienį ar 
prašėsi jiems rasti darbą ir pan. Įtraukimo į 
prostitucijos tinklą bylose prekeiviai dažnai 
visą kaltę verčia pačioms aukoms: „Kokia ji 
auka? Ji pati – visuomenės atskirtis...“ Arba 
teisinasi tuo, kad „jos pačios to norėjo, o 
mes tik joms padėjom pasiekti savo tikslą“.

Tokius teiginius jie išsako įrodinėdami, 
kad jokio fizinio smurto ar grasinimo 
nukentėjusiųjų atžvilgiu nenaudojo, 
nepalaužė jų valios teikti seksualines 
paslaugas. Be to, pačios nukentėjusiosios 
būna prastos reputacijos. Policijos 
pareigūnai savo parodymuose dažnai 
patvirtina, jog nukentėjusiajai už vertimąsi 
prostitucija buvo surašyti administracinio 
teisės pažeidimo protokolai, kurie rodo, kad 
ji prostitucija vertėsi laisva valia, sistemingai. 
Visos šios aplinkybės lyg ir patvirtina 
prekeivių žmonėmis išsakytus teiginius. 
Kita vertus, įvertinus baudžiamosiose 
bylose esančią medžiagą, matyti visiškai 
kitokia realybė. Štai byloje nustatyta, kad 
nukentėjusiosios atžvilgiu buvo intensyviai 
naudojamas tiek psichologinis, tiek fizinis 
smurtas. Ją visi trys nuteistieji nuolat mušė 
dėl įvairių priežasčių, t. y. kai nukentėjusioji 

miegodavo ir nenorėdavo teikti seksualinių 
paslaugų, vartoti psichotropinių ar 
narkotinių medžiagų, pabėgdavo, neklausė 
nuteistųjų; nukentėjusiajai grasino 
elektrošoku ir jį panaudojo jau pirmą jos 
darbo dieną; vienas iš nuteistųjų mušė 
nukentėjusiąją net tada, kai ši laukėsi; 
po nukentėjusiosios bandymų pabėgti 
nuteistieji, parsivežę ją atgal į butą, dar 
stipriau sumušdavo; vertė vartoti narkotines 
medžiagas, kad ji kuo ilgiau nemiegotų ir 
dirbtų, t. y. teiktų seksualines paslaugas. 
Tokiose bylose moterys ne tik laikomos 
nelaisvėje, bet ir nuolat kontroliuojamos. 
Dėl nuolatinio fizinio smurto ir grasinimų 
jį panaudoti nukentėjusioji bijojo kam 
nors pasiskųsti dėl patiriamos prievartos, 
bijojo kreiptis pagalbos. Be to, ji buvo 
nuolat kontroliuojama, su ja visą laiką 
būdavo prižiūrintis asmuo, moteris 
negalėdavo viena išeiti iš buto, su ja visur 
eidavo pastarasis asmuo arba išsiveždavo 
klientai. Nukentėjusiąją prižiūrintis asmuo 
paimdavo pinigus, gautus iš jos klientų, ir 
perduodavo kitiems nusikaltėliams, taip 
pat informuodavo juos, kai nukentėjusioji 
miegodavo ir nenorėdavo dirbti. Tuomet šie 
atvažiuodavo ir priversdavo ją dirbti. 

Būtinas prekybos žmonėmis kaip 
nusikaltimo požymis yra ir jo priešingumas 
žmogaus laisvei, kuris siejamas su tam tikru 
piktavališku poveikiu nukentėjusiajam 
(prievarta, apgaulė, pasinaudojimas 
pažeidžiamumu ir kt.) ir leidžia palenkti 
šio asmens valią, kontroliuoti ir išnaudoti jį. 
Paprastai šis piktavališkas pasiūlymas žmogui 
siejamas su tuo, jog asmuo dėl sunkios 
padėties priverstas jį priimti. Kitaip tariant, 

tai situacija, kai nukentėjusysis neturi realaus 
ar jam priimtino pasirinkimo, o tik priimti 
tokį pasiūlymą. Pagal šį požymį prekybą 
žmonėmis galima pripažinti žmogaus 
įtraukimo į išnaudojimą faktą kaip būdą 
ištrūkti iš skurdo. Sėkmingas prekybos 
žmonėmis nusikaltimo inkriminavimas 
įmanomas tuomet, kai kaltinimas 
grindžiamas faktais, susijusiais ne tik su 
smurtinio, bet ir nesmurtinio pobūdžio 
įtaka aukų atžvilgiu. Tyrėjai ir prokurorai 

Prekyba žmonėmis: keičiasi 
prekiautojų žmonėmis tikslai ir metodai 

Prof.  dr.  Aure l i jus  Gutauskas

Dr. Dovilė Murauskienė 

Laisvė pasirinkti savo elgesio ir gyvenimo būdą, buvimo vietą, galiausiai – lytinio gyvenimo partnerį, atrodytų, 
tokia natūrali ir neatimama šių dienų demokratinėse šalyse. Vis dėlto tarptautinių organizacijų statistika 
rodo, kad kiekvienais metais tūkstančiai žmonių įvairiose valstybėse tampa prekybos žmonėmis – šiuolaikinės 
vergovės – aukomis. Jungtinių Tautų ataskaitose teigiama, kad kasmet prekiautojai žmonėmis visame pasaulyje 
uždirba daugiau nei 150 bilijonų Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių. Žala, kurią patiria tokių nusikaltimų aukos, 
yra neišmatuojama. Tokio pobūdžio nusikalstamos veikos kokybiškai kinta, tačiau jų tyrimo centre vis tiek turi 
būti ne kas kitas, o būtent nukentėjęs žmogus. Apie tai savo įžvalgomis pasidalijo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas prof. dr. Aurelijus Gutauskas, Generalinės prokuratūros Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė dr. Eglė Matuizienė ir sociologas, tyrėjas Mažvydas 
Karalius. 

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S



7

turėtų skirti ypatingą dėmesį įrodymams 
apie nukentėjusio asmens pažeidžiamumą 
surinkti. Tai vienas svarbiausių, o neretai 
ir paskutinis argumentas, jog buvo 
piktnaudžiauta prieš nukentėjusį asmenį. 
Daugybėje prekybos žmonėmis bylų tik 
piktnaudžiavimo pažeidžiamumu požymis 
leidžia patraukti prekeivius žmonėmis 
atsakomybėn, nes nė vienos kitos poveikio 
rūšies neįmanoma įrodyti. 

Štai ir aukščiau minėtoje byloje buvo 
konstatuoti nukentėjusiosios sveikatos 
ypatumai ir nukentėjusioji kaip itin 
pažeidžiama ir socialiai nebrandi asmenybė. 
Bylos dokumentuose pažymima, kad 
nukentėjusioji neturėjo kur gyventi, buvo 
suklaidinta pažadant jai gyvenamąją 
vietą; tikrosios kvietimo į butą priežasties 
nusikaltėliai nepasakė, o nukentėjusioji, dėl 
savo sveikatos ypatumų būdama socialiai ir 
psichologiškai nebrandi, itin pažeidžiama, 
jos negalėjo suprasti ir nesuprato. 
Taigi, pasinaudodami nukentėjusiosios 
pažeidžiamumu ir naudodami jos atžvilgiu 
fizinį bei psichologinį smurtą, nusikaltėliai 
išnaudojo ją prostitucijai. 

Kitais atvejais prekeiviai žmonėmis pateikia 
argumentų, kaltę versdami patiems 
nukentėjusiesiems: „ Jie patys darė įvairius 
teisės pažeidimus, todėl jiems reikėjo pinigų 
susimokėti baudas. Kokios jie aukos...“ Štai 
baudžiamojoje byloje organizuota prekeivių 
žmonėmis grupė, pasinaudodama dešimties 
nukentėjusiųjų pažeidžiamumu dėl sunkios 
jų materialinės padėties, verbavo siūlydami 
bei žadėdami materialinį atlygį, gabeno 
nukentėjusiuosius į užsienį, ten išnaudojo 
nusikalstamoms veikoms – vagystėms iš 
parduotuvių – daryti. Paprastai išnaudojimas 
įtraukiant į nusikalstamą veiką suprantamas 
kaip asmens išnaudojimas, verčiant jį užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse, 
prekyba narkotikais ir kita panašia veika, 
už kurią taikomos sankcijos ir kuri susijusi 
su finansiniu pasipelnymu. Šiuo atveju 
nukentėjusiųjų sunki materialinė padėtis ir 
buvo pagrindine priežastimi, paskatinusia 
juos priimti pasiūlymą ir vykti į užsienį 
daryti nusikaltimų. Visi nukentėjusieji 
patyrė ekonominį nepriteklių, neturėjo 
socialinio saugumo ir stabilumo, dauguma 
jų nebuvo įgiję kvalifikuoto išsilavinimo, jų 
šeiminės aplinkybės buvo komplikuotos 
ir sudėtingos. Taigi visos šios aplinkybės 
patvirtina jų pažeidžiamumą, kuriuo 
pasinaudoję prekeiviai žmonėmis juos 
palenkė priimti sprendimą vykti į užsienį 
daryti nusikalstamų veikų. Viena vertus, 
aplinkybės, kad nukentėjusieji sąmoningai 
neieškojo darbo, patys norėjo užsiimti 
tokia veikla, lyg ir rodo, jog jie nejautė 
materialinio nepritekliaus ir norėjo 
būtent tokiu būdu užsidirbti pinigų, todėl 
neieškojo legalaus darbo. Kita vertus, tokios 
aplinkybės nepaneigia prekybos žmonėmis 
nusikaltimo nusikaltėlių veiksmuose, nes 

būtent nesugebėdami savo jėgomis rasti kitų 
legalių pragyvenimo šaltinių nukentėjusieji 
vis dėlto sutiko išvykti į užsienio valstybę ir 
imtis tokios nusikalstamos veiklos. 

  Nukentėjusysis nuo 
prekybos žmonėmis yra 
centrinė šios nusikalstamos 
veikos figūra.  

Viena pavojingiausių ir labiausiai nerimą 
teisėsaugos institucijoms keliančių prekybos 
žmonėmis sričių – prekyba vaikais. Tai 
dar pavojingesnė prekybos žmonėmis 
reiškinio dalis, tarptautiniu teisiniu 
lygmeniu pripažintas nusikaltimas, šiurkščiai 
pažeidžiantis vaiko teises. Vaikai yra 
pažeidžiamesni nei daugiau gyvenimiškos 
patirties turintys suaugę asmenys, o 
seksualinis vaiko išnaudojimas yra sunkus 
jo pagrindinių teisių, pirmiausia – vaiko 
teisių į apsaugą ir globą, pažeidimas. 
Išskirtinis prekybos vaikais kaip nusikaltimo 
bruožas yra tai, jog neturi reikšmės, ar 
prieš nukentėjusiuosius buvo panaudotas 
kuris nors iš jų valią palenkiančių būdų, 
ar pasinaudota jų priklausomumu, 
pažeidžiamumu ir pan. Vaikas jau savaime 
dėl savo amžiaus yra pažeidžiamas. Taip 
pat baudžiamosios atsakomybės už vaiko 
pirkimą ar pardavimą nešalina paties vaiko 
sutikimas būti išnaudojamam. 

Tiek ikiteisminį tyrimą atliekantiems 
pareigūnams, tiek bylas nagrinėjantiems 
teismams būtina suvokti, kad nukentėjusysis 
nuo prekybos žmonėmis yra centrinė 
šios nusikalstamos veikos figūra. Todėl 
svarbu apsaugoti nukentėjusiųjų nuo 
prekybos žmonėmis nusikaltimo teises ir 
teisėtus interesus. Stengtis teikti fizinę, 
emocinę paramą ir užtikrinti nukentėjusiųjų 
saugumą. Tai reiškia tinkamą atstovavimą, 
pagarbą ir jų saugumą viso baudžiamojo 
proceso metu. Nukentėjusiojo nuo 
prekybos žmonėmis nusikaltimo 
reviktimizaciją dažnai lemia teisėsaugos 
institucijų elgesys, neprofesionalios aukų 
apklausos, daugkartinis parodymų davimas 
dalyvaujant kaltinamiesiems ir pan. Atskiro 
įvertinimo nusipelno prekeivių žmonėmis 
ar jų bendrininkų daromas poveikis 
nukentėjusiesiems prekybos žmonėmis 
bylose, kuriuo siekiama priversti juos 
sušvelninti savo parodymus ar atsisakyti jų 
ir šitaip sumažinti kaltininkams gresiančią 
baudžiamąją atsakomybę. Šis poveikis gali 
pasireikšti visose baudžiamojo proceso 
stadijose, jis gali būti nukreiptas tiek pačių 
nukentėjusiųjų, tiek ir į jų artimųjų atžvilgiu 
ir gali tęstis net ir tada, kai nuteistieji jau 
atlieka jiems paskirtą bausmę. Daromas 
poveikis nukentėjusiesiems gali pasireikšti 
įvairiomis formomis: psichologine, fizine ar 
ekonomine. Dėl to šis poveikis neigiamai 
veikia aukos savivertę, kelia baimę ir įtampą 

dėl savęs ir savo artimųjų, grėsmę saugumui. 
Deja, sisteminio lygmens apsaugos nuo 
poveikio trūksta dėl to, kad pačios 
nusikaltimų aukos Lietuvoje vis dar nėra 
pakankamai vertinamos. 

Procedūrinis teisingumas ne mažiau 
svarbus nei kaltininko nubaudimas 
Su prekyba žmonėmis susijusios šios 
nusikalstamos veikos: prekyba žmonėmis 
(Baudžiamojo kodekso 147 straipsnis), 
išnaudojimas priverstiniam darbui ar 
paslaugoms (1471 straipsnis), naudojimasis 
asmens priverstiniu darbu ir paslaugomis 
(1472 straipsnis) ir vaiko pirkimas ar 
pardavimas (157 straipsnis). Šioms 
nusikalstamoms veikoms bendra yra tikslas: 
išnaudoti žmogų kaip daiktą, suvaržant jo 
valią ir pasirinkimo laisvę.

  Prekybos žmonėmis 
variklis yra materialinė 
nauda.  

Pastaruoju metu keičiasi prekeivių žmonėmis 
tikslai: mažėja lengviau išaiškinamo 
išnaudojimo prostitucijai atvejų, bet 
daugėja ikiteisminių tyrimų dėl išnaudojimo 
priverstiniam darbui ir nusikalstamoms 
veikoms. Praktikoje sudėtinga atskirti 
prekybos žmonėmis siekiant išnaudoti 
priverstiniam darbui ir išnaudojimo 
priverstiniam darbui atvejus, šiuo klausimu 
dar nėra gausi ir teismų praktika. Be to, 
keičiasi ir modus operandi (veikimo būdas): 
rečiau taikomi smurtiniai valios palenkimo 
būdai, o naudojamasi aukos pažeidžiamumu 

Dr.  Eg lė  Matu iz ienė
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ir pačių prekeivių žmonėmis sukurtu 
finansiniu priklausomumu nuo jų.

Nors su prekyba žmonėmis susijusių 
nusikalstamų veikų sudėtys yra formalios 
ir nereikalauja įrodyti pasekmių, tačiau 
prekybos žmonėmis variklis yra materialinė 
nauda. Kad nusikaltimai neapsimokėtų, 
didelis dėmesys šios kategorijos bylose 
skiriamas turto tyrimams, siekiant užtikrinti 
nusikalstamu būdu įgyto turto ir lėšų 
konfiskavimą. Deja, šioje srityje prokuratūra 
susiduria su itin dideliais sunkumais tiek 
dėl esamo teisinio reguliavimo (pavyzdžiui, 
prievolės deklaruoti turtą ir pajamas tik 
tam tikroms asmenų kategorijoms), tiek dėl 
nepasiekiamai aukštų įrodinėjimo standartų.

  Pastaraisiais metais 
stebima ikiteisminių tyrimų 
dėl prekybos žmonėmis 
mažėjimo tendencija.  

Nors įstatymo nuostatos apibrėžia žemesnį 
įrodinėjimo standartą – pagrindą manyti, 
kad turtas įgytas nusikalstamu būdu, teismų 
praktikoje išplėstiniam turto konfiskavimui 
taikomi tie patys įrodinėjimo standartai, kaip 
ir įrodinėjant nusikalstamą veiką. Dėl šios 
priežasties, esant dideliam turto objektų, jų 
perleidimo sandorių skaičiui, turto tyrimai 
dėl savo apimties, trukmės ir įrodinėtinų 
aplinkybių gausos tampa sudėtingesni 
nei nusikalstamos veikos tyrimas ir 
neproporcingi siekiamam rezultatui.  

Pastaraisiais metais stebima ikiteisminių 
tyrimų dėl prekybos žmonėmis mažėjimo 
tendencija: 2017 m. buvo pradėti 35 
ikiteisminiai tyrimai, 2018 m. – 14, 2019 m. –  
13 ikiteisminių tyrimų, o 2020 m. padėti 
tik 3 ikiteisminiai tyrimai dėl nusikalstamų 
veikų, susijusių su prekyba žmonėmis. Šios 
tendencijos priežastis galima tik numanyti, 
neatlikta patikimų tyrimų, įvertinančių 
prekybos žmonėmis dinamiką lemiančius 
veiksnius. Neabejoju, kad prekybos 
žmonėmis mažėjimas yra ir prevencinių 
priemonių, ilgalaikio tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo, veiksmų koordinavimo 
rezultatas, tai vertinčiau kaip gerąją praktiką, 
kai teisėsaugos institucijos siekia bendrų 
tikslų. Didelį prevencinį darbą atliko policija, 
Vidaus reikalų ministerija ir nevyriausybinės 
organizacijos, prevencinėmis programomis 
didindamos visuomenės sąmoningumą, 
gebėjimą atpažinti situacijas, kuriose galima 
tapti prekeivių žmonėmis aukomis. Turbūt 
žinomiausia kampanija – dažną pasiekęs 
įspėjimas „tave parduos kaip lėlę“. Taip 
pat vertintina, kad prevencinę reikšmę 
turėjo ir teisminiai procesai, jų viešinimas 
žiniasklaidoje. Dėl kokybiško ikiteisminio 
tyrimo atlikimo ir kaltinimo palaikymo 
prekybos žmonėmis bylose aukštesnės 

instancijos teismuose pavyko pasiekti, kad 
asmenys būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.  

Nereikia užmiršti ir bendro konteksto, 
t. y. mažesnį prekybos žmonėmis atvejų 
skaičių lemia ir bendros nusikalstamumo 
mažėjimo tendencijos, taip pat socialiniai ir 
ekonominiai veiksniai, kurie daro įtaką šios 
rūšies nusikalstamumo dinamikai.

Be to, prekyba žmonėmis dažnai yra 
latentinis reiškinys. Šios veikos aukos 
nesupranta, kad yra išnaudojamos, dėl 
to ir nesikreipia į policiją. Taigi labai 
svarbūs tampa proaktyvūs tyrimai, kai 
nusikalstamos veikos išaiškinimas ir prekybos 
žmonėmis aukų nustatymas yra teisėsaugos 
institucijų, pirmiausia policijos, aktyvių 
veiksmų rezultatas. Vis dėlto praktikoje 
nusikalstamų veikų išaiškinimas dažniausiai 
siejamas su aukos kreipimusi į teisėsaugą, 
o tai neįmanoma be pačios aukos, taip pat 
ir visos visuomenės pasitikėjimo policija 
bei prokuratūra. Todėl pastaruoju metu 
didelis dėmesys skiriamas prokurorų ir kitų 
institucijų – policijos, darbo inspekcijos 
ir kt. – pareigūnų kvalifikacijai tobulinti. 
Rengiami mokymai, kuriuose gilinamos ne tik 
teisės, bet ir psichologijos žinios. Prekybos 
žmonėmis bylos yra jautrios, nukentėjusieji 
yra pažeidžiami dėl priklausomumo nuo 
kaltininko, todėl, mano įsitikinimu, svarbu 
ne tik siekti nubausti nusikalstamą veiką 
padariusį asmenį, bet ir įgyvendinti 
procedūrinį teisingumą, kad prekybos 
žmonėmis auka jaustųsi saugi, išklausyta, 
pasitikėtų vykstančiu procesu ir geranorišku 
siekiu suteikti jai pagalbą bei užtikrinti žalos 
atlyginimą.

Ar saugu siekti teisingumo? Poveikis 
nukentėjusiesiems nuo prekybos 
žmonėmis
Prekyba žmonėmis šiuolaikinėse 
visuomenėse yra žinoma kaip modernios 
vergovės išraiška. Tai sunkaus pobūdžio 
nusikaltimas, kurio apraiškos turi sąsajų su 
bendresne visuomenės socialine sankloda 
ir tokiomis struktūrinėmis problemomis, 
kaip skurdas, nedarbas ir socialinė atskirtis. 
Sociologinių ir kriminologinių tyrimų 
rezultatai rodo bei pagalbą aukoms 
teikiančios organizacijos konstatuoja – 
nuo įvairių prekybos žmonėmis formų 
dažniausiai nukenčia socialiai pažeidžiami 
visuomenės nariai. Tai žmonės, gyvenantys 
nepritekliuje, turintys nedarbo arba prastai 
apmokamo darbo patirtį, augusieji globos 
įstaigose ir stokoję socialinių ryšių, patyrę 
artimųjų smurtą ir prievartą, taip pat 
žmonės, turintys psichikos sveikatos iššūkių 
ir (ar) intelekto sutrikimų. 

Kasmet dėl prekybos žmonėmis inicijuojama 
nuo keliolikos iki keliasdešimties ikiteisminių 
tyrimų. 2019 m. jų buvo pradėta 16  

(2018 m. – 14), nukentėjusiojo statusas 
suteiktas 39 asmenims (2018 m. – 44), 
nuteista 14 asmenų (2018 m. – 48 asmenys). 
Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios 
pagalbą asmenims, nukentėjusiems arba 
galimai nukentėjusiems nuo prekybos 
žmonėmis, pateikia kitokius skaičius. 2019 m. 
specializuota kompleksinė (tęstinė) pagalba 
buvo teikta 224 (2018 m. – 239) asmenims, 
116 vyrų ir 108 moterims. Žinoma, į skaičius 
derėtų žvelgti kritiškai. Prekyba žmonėmis 
dažnai yra tarptautinė organizuota 
nusikalstama veika, pasižyminti ypač 
dideliu latentiškumu. Verbavimo formos 
interneto amžiuje tobulėja, organizatoriai 
kaldina naujas išnaudojimo schemas, 
o nukentėjusieji bauginami nesikreipti 
pagalbos arba stokoja informacijos apie 
prieinamas pagalbos formas. Nacionalinių 
valstybių sienas peržengiantis prekybos 
žmonėmis pobūdis trukdo inicijuoti 
efektyvų įtariamųjų baudžiamąjį 
persekiojimą. Kitaip sakant, apie tikrąjį 
reiškinio mastą dar ir šiandien žinome 
nepakankamai. 

Šiuo metu baudžiamasis tyrimas vargiai 
įsivaizduojamas be lygia greta žengiančios 
būtinybės užtikrinti žmogaus teises nuo 
pat pirmojo kontakto su kompetentinga 
institucija. Nors Europos Sąjungos (ES) 
dokumentai įpareigoja į nacionalinę teisę 
perkelti daug nukentėjusiųjų (ir įtariamųjų) 
teisių apsaugos mechanizmų, tyrimai rodo, 
jog praktikoje šie vis dar gali būti taikomi 
selektyviai. Kintant pačiai teisingumo 
vykdymo paradigmai, t. y. judant nuo siekio 
greitai išaiškinti nusikaltėlį ir paskirti bausmę 
link nukentėjusiųjų pripažinimo visateisiais 
proceso dalyviais, pastariesiems turėtų 
būti sudaromos galimybės praktikuoti 

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S
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tokias savo teises, kaip teisę suprasti ir būti 
suprastam, teisę gauti informaciją apie savo 
bylą, gauti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, 
nemokamą teisinę pagalbą ir kt. 

Pagal tarptautiniuose dokumentuose 
įtvirtintus standartus, apsauga turi apimti 
tiek nusikaltimo aukas, tiek liudytojus ir 
šių grupių šeimos narius bei kitus asmenis, 
bendradarbiaujančius su tyrimą ar 
baudžiamąjį persekiojimą atliekančiomis 
institucijomis. Kitaip sakant, pripažįstama, 
jog prekybą žmonėmis patyrusiems 
asmenims gresia vadinamasis nusikalstamas 
poveikis, nuo kurio nukentėjusieji turėtų 
būti apsaugoti. Prekybos žmonėmis aukoms 
pagalbą teikiančių organizacijų atstovai 
teigia, jog poveikis nukentėjusiesiems 
neretai yra daugelio baudžiamųjų tyrimų 
lydimasis komponentas. Kyla klausimas – 
kiek saugu siekti teisingumo?

Siekiant suprasti poveikį visapusiškai – tiek 
iš nukentėjusiųjų, tiek iš pagalbą jiems 
teikiančių tarnybų ir teisėsaugos institucijų 
atstovų perspektyvos, atliktas sociologinis 
tyrimas. Interviu su nukentėjusiais asmenimis 
bei teisėsaugos ir pagalbą teikiančių 
organizacijų ekspertais metu buvo kalbėtasi 
apie tai, kas yra poveikis, kada jis pasireiškia 
ir kokios apsaugos priemonės prieinamos 
nukentėjusiesiems. 

Kaip parodė tyrimas, nusikalstamas poveikis 
daromas turint gana konkretų tikslą – 
maksimizuoti nukentėjusiųjų baimės ir 
priklausomybės nuo prekeivių žmonėmis 
jausmus, šiems siekiant išvengti galimai 
gresiančios baudžiamosios atsakomybės. 
Dažniausiai poveikis pasireiškia fizinio ir 
(ar) psichologinio smurto bei ekonominio 
pobūdžio priemonėmis. Akivaizdu, jog 
fizinio pobūdžio poveikį fiksuoti yra 
(sąlyginai) nesudėtinga – „mėlynė yra 
mėlynė“. Psichologinio poveikio apraiškos 
yra daug sunkiau pastebimos plika akimi. 
Jos apima pasikartojančius skambučius, 
SMS ar socialinių tinklų žinutes, gąsdinimus, 
bauginimus, grasinimus ar net persekiojimą. 
Ekonominis poveikis apima piniginių išmokų 
siūlymą, taip pat – pažadus padengti 
nukentėjusiems asmenims skirtas baudas dėl 
melagingų parodymų. Kai kuriais atvejais 
pasitvirtino ir tam tikra poveikio dinamika. 
Iš pradžių nusikaltėliai su nukentėjusiaisiais 
mėgina susitarti „gražiuoju“, vėliau 
pereinama prie bauginimo, grasinimų ir (ar) 
net fizinio smurto. 

Galima klausti – kas yra suinteresuoti daryti 
poveikį? Vienareikšmiškai tvirtinti, jog tai –  
tie patys nusikaltimo organizatoriai, būtų 
netikslu. Poveikį daro ir įtariamųjų draugai, 
bendrininkai, artimieji, taip pat samdyti 
asmenys. 

Lietuvoje dirbančių nevyriausybinių 
organizacijų atstovai pabrėžia, kad 
poveikio apraiškas nukentėjusiesiems 
tenka stebėti dažnai. Net jei asmuo pats ir 

nedrįsta pasisakyti, apie buvusį kontaktą 
su nusikalstamu pasauliu išduoda kūno 
kalba, atsiradusios (atsinaujinusios) 
priklausomybės, pablogėjusi fizinė ir (ar) 
psichikos sveikata, baimės ir neužtikrintumo 
jausmai. Būdingas ir įvykių detalių keitimas 
mėginant prisiimti atsakomybę dėl 
išnaudojimo arba atsiribojimas teigiant, 
jog tarnybų pagalba – nebereikalinga. 
Svarbu pabrėžti, kad viena iš galimų 
poveikio pasekmių – nebe toks užtikrintas 
bendradarbiavimas su pagalbos ir 
teisėsaugos institucijomis. 

Žinoma, kad dėl poveikio galima inicijuoti 
atskirą baudžiamąjį tyrimą. Vis dėlto 
tyrimas atskleidė, jog teisinio poveikio 
apibrėžimas neapima nemažos dalies 
poveikio priemonių, apie kurias šneka 
nukentėjusieji, pagalbos organizacijų 
atstovai ir dalis teisėsaugos pareigūnų. 
„Žmogus supranta, kad tai yra poveikis, 
bet bylai kaip įrodymui to gali neužtekti. 
Na, sakykim, pavyzdys, žmogus sako: man 
paskambino pažįstamas ar nepažįstamas 
ir pokalbio metu sakė, žinai, kas čia toks 
skambina? – Ne. – Turi tokių reikalų teisme, 
ane? <...> Kaip ten, turi reikalų? Tai, va, 
tai pagalvok dėl tų savo parodymų. Mhm, 
tai aš tau tada rytoj paskambinsiu... Ir, vat, 
tiesiog tokio pokalbio turinys. Žmogus, 
nukentėjusysis, suprato, kad tai tikrai yra dėl 
to. Jis tai suprato kaip grasinimą. Grasinimas 
joks neišsakytas, tiesiog – tu pagalvok 
<...>“. Cituojamo prokuroro žodžiuose 
atsiskleidžia pagrindinė poveikio užkardymo 
problematika – jo paties neapibrėžtumas. 
Skambučio tikslas gali būti aiškiai 
suprantamas tik jį inicijavusiai ir priėmusiai 
pusėms, tačiau sunkiai perskaitomas 
stebinčiajam iš šalies ar pakankamas 
baudžiamajam tyrimui inicijuoti. 

  Teisėsaugos darbe su 
socialiai pažeidžiamomis 
bendruomenėmis vis dar 
pasigendama empatiško 
racionalumo ir profesinio 
jautrumo.  

Atliktas tyrimas leidžia kalbėti ir apie 
nusikaltimo aukų apsaugos nuo poveikio 
strategijos šalyje trūkumą. Ne paslaptis, 
kad šalyje galioja Baudžiamojo proceso bei 
operatyvinės veiklos dalyvių teisingumo ir 
teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos 
nuo nusikalstamo poveikio įstatymas, 
kurio pagrindinis tikslas – saugoti proceso 
dalyvius, kuriems kyla didelė rizika patirti 
poveikį. Kalbintų teisėsaugos ekspertų 
nuomone, vadinamoji liudytojų apsaugos 
programa prekybos žmonėmis atvejais 
yra neveiksni, nes numato ypač griežtas 
apsaugos priemones (tokias kaip asmens 
gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos, jo 

anketos bei biografijos duomenų pakeitimą 
ir kt.), kurios pritaikomos išimtiniais ir 
ypač specifiniais atvejais. Todėl kol kas 
apsaugos priemonės daugelio nuo poveikio 
prekybos žmonėmis nukentėjusiųjų atvejais 
išlieka fragmentiškos, grįstos motyvuotų 
teisėsaugos pareigūnų asmenine iniciatyva 
ir darbu. 

  Tik tada, kai visuomenėje 
atsiras pasitikėjimas 
teisėsaugos institucijomis, 
o jų darbas nebus 
asocijuojamas su „baudimu“, 
galėsime tikėtis atskirties 
tarp nusikaltimų aukų ir 
teisėsaugos sumažėjimo.  

Šiandien teisėsaugos darbe su socialiai 
pažeidžiamomis bendruomenėmis vis dar 
pasigendama empatiško racionalumo ir 
profesinio jautrumo. Ne išimtis ir darbas su 
prekybą žmonėmis patyrusiais asmenimis. 
Greitai kintantis nusikaltimo aukų (ne)
noras bendradarbiauti ar painiojimasis 
įvykių detalėse įvertinamas kaip „prasta 
aukų reputacija“, o ne trauminės gyvenimo 
patirties išdava. Jai įveikti neabejotinai 
prireiks daug laiko, tačiau verta būti 
kantriems. Kad pranešus teisėsaugai apie 
padarytą nusikaltimą policijos pareigūnai 
elgiasi blogiau su neturtingais nukentėjusiais 
žmonėmis, tebegalvoja 1 iš 2 mūsų šalies 
gyventojų (50,3 proc.). Kad elgiamasi 
vienodai ir su turtingais, ir su neturtingais, 
mano truputį daugiau nei ketvirtadalis 
asmenų (28,2 proc.). Galiausiai, labai noriai 
/ noriai duoti parodymus teisme prieš 
kaltinamąjį sutiktų beveik pusė (47,2 proc.), 
o visiškai nenoriai / nelabai noriai –  
panaši dalis (42,6 proc.) respondentų.1 
Ši statistika, turint omenyje socialinės 
atskirties ir modernios vergovės sąsajas, yra 
iškalbinga. Tikriausiai galima sakyti, kad tik 
tada, kai visuomenėje atsiras pasitikėjimas 
teisėsaugos institucijomis, o jų darbas 
nebus asocijuojamas su „baudimu“ (tuo 
nusikaltėliai vis dar baugina prekybos 
žmonėmis aukas), galėsime tikėtis atskirties 
tarp nusikaltimų aukų ir teisėsaugos 
sumažėjimo.

Visa tyrimo ataskaita „Ar saugu siekti 
teisingumo? Poveikis nukentėjusiems nuo 
prekybos žmonėmis“ prieinama Kovos su 
prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro 
interneto svetainėje (http://anti-trafficking.lt/
wp-content/uploads/2020/04/KOPZI-intern.
pdf ).
1 Visockas, Evaldas. 2016. Pasitikėjimas teisėsaugos 
institucijomis Lietuvoje. Teisės problemos, 
2(92): 88–116. <http://teise.org/wp-content/
uploads/2017/02/Visockas-2016-2.pdf>. 

http://anti-trafficking.lt/wp-content/uploads/2020/04/KOPZI-intern.pdf
http://anti-trafficking.lt/wp-content/uploads/2020/04/KOPZI-intern.pdf
http://anti-trafficking.lt/wp-content/uploads/2020/04/KOPZI-intern.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/02/Visockas-2016-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/02/Visockas-2016-2.pdf
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Ką reiškia sąvoka „privatumas 
internete“? Kaip ji susijusi su 
žmogaus teisėmis?
Mano nuomone, sąvoka „privatumas 
internete“ pirmiausia susijusi su žinojimu, 
kokie asmens duomenys yra renkami, kas 
juos renka, kaip jie naudojami ir kokia 
galimybė visa tai kontroliuoti tiek, kiek 
leidžia technologijos. Asmens teisė į 
privatumą apima ir privatumą internetinėje 
erdvėje, ji susijusi su asmeninės informacijos 
saugojimu, naudojimu, teikimu tretiesiems 
asmenims ir pateikimu internete. Teisė į 
privatumą neatsiejamai susijusi su asmens 
duomenimis, kurie gali būti labai įvairūs 
(pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos 
adresas, atvaizdas, asmens kodas, pirštų 
atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, 
elektroninio pašto adresas, interneto 
protokolo (IP) adresas, automobilio numeris 
ir t. t.), taip pat kita informacija (pvz., 
žmonių elgesys interneto svetainėse). Kai 
kuriais atvejais pakanka interneto svetainėje 
nurodyti žmogaus amžių bei adresą ir bus 
galima nustatyti, koks tai asmuo, net jam 
aiškiai neatskleidus savo vardo. Amerikoje 
atliktas tyrimas parodė, kad 87 proc. visų 
amerikiečių galima unikaliai identifikuoti 
naudojant tik tris duomenis: pašto kodą, 
gimimo datą ir lytį.

Visi mūsų pateikti duomenys interneto 
svetainėje turi būti saugomi duomenų 
valdytojų. Duomenų saugumas pažeidžiamas 
tada, kai asmens duomenys, už kuriuos 
atsako duomenų valdytojas, atsitiktinai 
arba neteisėtai atskleidžiami neteisėtiems 
gavėjams arba tokie duomenys tampa 
laikinai neprieinami arba pakeičiami.

Galvodami apie privatumą internete, 
pagalvokime apie teisę į privatumą, kai 
esame savo namuose. Juk tikrai nenorime, 
kad mūsų kaimynai nuolat stebėtų, ką 
darome savo patogioje ir saugioje erdvėje –  
namuose. Tad kyla klausimas, kodėl teisė 
į privatumą internete turėtų skirtis nuo 
privatumo namuose?

Jungtinės Tautos teigia, kad „žmonių teisės 
taip pat turi būti ginamos internete“, 
ir priduria, jog visos valstybės narės 
turėtų „gerbti ir saugoti teisę į privatumą 
skaitmeniniame bendravime“.

Europos Sąjungos (ES) Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas (BDAR) priimtas 
teigiant, jog duomenų privatumas yra 
viena pagrindinių žmogaus teisių, o verslas, 
kuris tvarko duomenis, turi imtis tam tikrų 
veiksmų, kad užtikrintų, jog jų vartotojų 
privati informacija yra tinkamai apsaugota ir 
naudojama.

Nors BDAR veikia jau dvejus metus, vis dar 
garsiai tebesvarstoma, ar žmogus moka 
naudotis teise į privatumą internete ir ar jam 
ši teisė apskritai svarbi. Netylant diskusijoms 
siūlome pasvarstyti, ar apskritai žmogus 
tokią teisę turi interneto platybėse. Argi 
ne nuo mūsų pačių pasirinkimo priklauso, 
kaip naudojamės ir įgyvendiname šią teisę, 
ar į beribį interneto pasaulį žvelgiame pro 
pirštus ir išmainome savo duomenis dėl 
patogumo pirkti, rinktis ir vartoti.

Visi žinome, kad teisę į privataus 
gyvenimo neliečiamumą mums 
garantuoja Lietuvos Konstitucija  
(22 straipsnis). O kas užtikrina 
tai, kad mūsų privataus gyvenimo 
detalės būtų saugios internetinėje 
erdvėje?
Išskirčiau dvi svarbias šio klausimo dalis – tai 
asmenų teisė į privatumą ir teisė į duomenų 
apsaugą.

Pirmuoju atveju informacija apie mūsų 
privatų gyvenimą gali būti skelbiama 
viešojoje erdvėje (įskaitant ir internetą) tik 
su mūsų sutikimu (su tam tikromis išimtimis), 
kartu ši teisė apima ir kitus dalykus 
(pavyzdžiui, teisę, kad kaimynas nestebėtų 
manęs pro langą, kai esu savo namuose), 
todėl įstatymai siekia apsaugoti nuo 
neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų prieš mus 
(informacijos rinkimo, saugojimo, skelbimo 
ir kt.). Teisė į privatumą yra daug platesnė 
nei teisė į duomenų apsaugą. Privatumas 
apima ir tai, ką asmenys, kurie legaliai surinko 
duomenis apie mane, gali su tais duomenimis 
daryti. Antru atveju susiduriame su situacija, 
kai informacija apie mus yra renkama ir 
saugoma trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų, 
pardavėjų ir pan.). Pastaruoju atveju 
asmenys, kuriems tokia asmeninė informacija 
buvo pateikta, turi pareigą tinkamai saugoti 
mūsų pateiktus duomenis.

2018 m. pabaigoje Valstybinė duomenų 
apsaugos inspekcija atliko Lietuvos 
gyventojų tyrimą, kad išsiaiškintų, ką mūsų 
šalies žmonės žino apie asmens duomenų 
apsaugą. Tyrimo duomenimis, daugiau kaip 
du trečdaliai apklausos dalyvių žinojo apie 
BDAR, o dėl netinkamo asmens duomenų 
tvarkymo daugiausia žmonių kreiptųsi į 
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Į 
klausimą „Ar Jūs žinote apie įstatymų Jums 
suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens 
duomenų apsaugos srityje?“ 68 proc.  
respondentų atsakė, kad žino ar mano, jog 
žino. 2016 m. šis rodiklis siekė 35 proc., 
tad lyginant 2016-ųjų ir 2018-ųjų tyrimų 
duomenis matyti, jog kone dvigubai 
padaugėjo žmonių, žinančių apie savo teises 
ir pareigas asmens duomenų apsaugos 
srityje. Apie suteiktas teises ir nustatytas 
pareigas daugiau žino 36–55 metų Lietuvos 
gyventojai.

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S 

Kaip apsaugoti savo 
teisę į privatumą 
internete?
Dovilė Skiauterienė, komunikacijos specialistė

Gyvename pasaulyje, kuriame apsaugos kameros fiksuoja kiekvieną 
žingsnį, atidžiai klausomasi telefoninių skambučių, o interneto milžinai 
siūlo užnugarį už mūsų asmens duomenis aukščiausią kainą pasiūliusiam 
ir svarbiausiam autoritetui. Gedėti dėl privatumo netekties dabar 
gali atrodyti pateisinama. Tačiau ar privatumas internetinėje erdvėje 
laikytinas prabanga? O gal tai iš tikrųjų pamatinė žmogaus teisė? 
Ramūnas Žika, kibernetinio saugumo įmonių grupės „Tesonet“ rizikų 
valdymo vadovas, pokalbio metu atskleidė daug intriguojančių detalių 
apie tai, kokias teises turime internetinėje erdvėje ir kaip galima joje 
apsisaugoti. Kviečiame skaityti.
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Noriu pažymėti, kad abiem atvejais 
kiekvienas turėtume saugoti savo asmens 
duomenis ir be pagrindo jų nepateikti, taip 
pat ir patiems neskelbti daugiau duomenų, 
nei yra būtina.

Kas privatumui internete kelia 
didžiausią grėsmę, ar tikrai 
nesiregistravimas interneto 
svetainėse yra išeitis siekiant 
apsisaugoti? Kaip išvengti šių 
grėsmių? 
Turbūt visiems žinoma situacija, kai 
neskaitydami sąlygų spaudžiame mygtuką 
„Sutinku“, be jokių dvejonių socialiniuose 
tinkluose dalijamės gražiausiomis atostogų 
akimirkomis, o gavę iš pažiūros rimtai 
atrodantį elektroninį laišką jį atidarome. 
Iš tiesų dauguma žmonių papuola į tokias 
situacijas, tačiau turėtume stengtis išvengti 
šių blogų įpročių. Internete yra begalė būdų, 
kaip pakliūti į bėdą, tačiau norėčiau atkreipti 
dėmesį į 3 dažniausiai pasitaikančias grėsmes 
ir aptarti, kaip jų išvengti.

Atsidarę neaiškias elektroninių laiškų 
nuorodas galite pakliūti į duomenų vagių 

rankas. Duomenų vagystė (angl. phishing) – 
tai tokia sukčiavimo forma prieš organizacijas 
ar privačius asmenis, kai pasinaudojant 
nepageidaujamomis elektroninio pašto 
žinutėmis ar falsifikuotais interneto 
tinklalapiais siekiama išgauti prisijungimo 
prie informacinių sistemų slaptažodžius 
ar kitus konfidencialius duomenis. 
Dažniausiai tokio pobūdžio atakos būna 
nukreiptos prieš bankų klientus, siekiant 
sužinoti jų prisijungimo prie elektroninės 
bankininkystės sistemų slaptažodžius 
ar kreditinių kortelių duomenis. Kaip 
apsisaugoti? Labai atidžiai įvertinkite laiškus, 
kuriuose prašoma pateikti konfidencialią 
informaciją. Žinokite, kad patikimos 
bendrovės, o ypač bankai, niekada neprašo 
tokios informacijos pateikti elektroninio 
pašto laiškais. Jeigu visgi nusprendėte 
„prisijungti“, padarykite tai atskirame 
naršyklės lange, rankiniu būdu įvesdami savo 
elektroninės bankininkystės sistemos adresą, 
kuriuo lankotės įprastai (t. y. ne tą, kuris 
pateikiamas el. laiške). Nerašykite svarbios 
informacijos į iššokančius (pop-up) langus.

Atsisiųsti nemokamus piratinius filmus, 
žaidimus ir programas – vienas iš 
paprasčiausių būdų gauti į savo įrenginį 
kenkėjiškas programas. Būkite labai atsargūs 

svetainėse, kuriomis nepasitikite, arba dar 
geriau – visai ten neikite.

Nepamirškite savo saugumo socialiniuose 
tinkluose. Viešai skelbdami daug asmeninės 
informacijos leidžiame nustatyti dažnai 
lankomas vietas ar net gyvenamosios vietos 
adresą. Pasipuikavę naujais daiktais ir 
kelionių planais, galite sulaukti ne tik sukčių, 
bet ir vagių dėmesio.

Atvėrus interneto svetainę iššoka 
langas su prašymu patvirtinti 
Cookies. Kas yra vadinamieji 
Cookies (slapukai)? Ar tai siejama su 
informacijos rinkimu apie mus?
Dažnai interneto tinklalapiuose iškyla 
langas su klausimu „Ar sutinkate, kad į jūsų 
kompiuterį būtų įrašyti slapukai? Jeigu 
sutinkate, spauskite „Taip“, jeigu nesutinkate, 
spauskite „Ne“.“ Slapukas (angl. Cookies) – tai 
nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė 
išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame 
įrenginyje, kai joje apsilankote. Slapukai taip 
pat išsaugo duomenis apie jūsų naršymo 
įpročius: atsimenama apsilankymo trukmė, 
atversti puslapiai, pageidaujama tinklalapio 
kalba, šriftų dydis ir kiti nustatymai. Todėl 
kitas apsilankymas svetainėje gali būti 
paprastesnis, greitesnis ir efektyvesnis.

Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pvz., 
atsiminti vartotojo saugios paieškos 
nuostatas, rodyti aktualesnius skelbimus, 
suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko 
tinklalapyje, padėti prisiregistruoti naudoti 
paslaugas ir apsaugoti vartotojo duomenis. 
Vis dėlto kai kurie slapukai, pavyzdžiui, 
trečiųjų šalių stebėjimo slapukai, dažniausiai 
naudojami ilgalaikiams vartotojų naršymo 
istorijos įrašams kaupti – kalbant apie 
privatumą būtent jie sukelia daugiausia 
klausimų, iš dalies paskatinusių ES įstatymų 
leidėjus imtis reguliacinių priemonių.

Pradėtas taikyti BDAR atitinkamai sugriežtino 
slapukų naudojimo politiką. Pagal BDAR, 
dabar verslas privalo informuoti savo 
svetainių lankytojus apie jų naršymo 
informacijos rinkimą ir galimybę pasirinkti, ar 
sutinka šią informaciją teikti.

Nusprendus atsisakyti slapukų galima 
sulaukti nesklandumų. Jų atsisakyti galima 
pakoregavus interneto naršyklės nustatymus 
ir ištrynus kompiuteryje esančius slapukus, 
tačiau interneto svetainėse perspėjama, 
jog ištrynus slapukus gali sutrikti tinklalapio 
veikla arba neveikti kai kurios funkcijos. 
Svarbu paminėti, jog slapukai gali būti 
naudingi ne tik juos įdiegusiems asmenims, 
bet ir patiems vartotojams. Jie gali padėti 
greičiau ir lengviau rasti ieškomą informaciją, 
sužinoti apie panašias prekes ir paslaugas 
bei gauti konkrečiam vartotojui pritaikytus 
skelbimus. Vartotojui nebereikia gaišti 
laiko, nes visa susijusi informacija jam 

Ramūnas  Ž ika
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pateikiama automatiškai. Taigi vartotojas, 
nenorintis leisti rinkti savo asmens 
duomenis, turi apsispręsti, kas jam svarbiau – 
anonimiškumas naršant internete ar sklandus 
interneto svetainės veikimas. Tokioje 
situacijoje atsidūręs dažnas vartotojas 
nesijaučia gerai, nes, nedavęs sutikimo kaupti 
savo asmens duomenis, jis negauna tam tikrų 
pasiūlymų.

Svarbu žinoti, kad daugelio naršyklių 
naudotojai gali patys pasižiūrėti, kokie 
slapukai yra jų kompiuteriuose. Juos galima 
bet kada ištrinti visus ar po vieną arba 
nurodyti naršyti tam tikrose svetainėse 
anonimiškai. Dėl slapukų internetas tapo 
daug patogesnis naršyti: galima greičiau 
ir lengviau rasti ieškomą informaciją, laiko 
sutaupoma dar ir dėl to, kad svetainės 
automatiškai susieja mus dominančius 
dalykus. Tad vartotojui belieka pasirinkti, 
kas jam svarbiau – anonimiškumas naršant 
ar sklandesnis ir patogesnis naudojimasis 
internetu.

Ar žmogus apskritai turi teisę žinoti 
ir paklausti apie tai, kas atsitinka su 
ta informacija, kur ji saugoma, kam 
naudojama, su kuo ja keičiamasi ir 
pan.?
Visais atvejais – taip. ES duomenų apsaugos 
taisyklėmis užtikrinama asmens duomenų 
apsauga juos renkant, tvarkant ir naudojant. 
Kad ir kokiu būdu duomenys būtų renkami –  
internetu kompiuterinėje sistemoje ar 
popieriniame dokumente, visais atvejais, kai 
saugoma arba tvarkoma informacija, kuria 
remiantis gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai 
nustatoma asmens tapatybė, turi būti 
paisoma duomenų apsaugos teisių.

Pagal BDAR, asmens duomenų apsaugos 
srityje turime tokias teises:

• gauti informaciją apie savo asmens 
duomenų tvarkymą;

• susipažinti su savo asmens duomenimis, 
kurie yra saugomi;

• prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar 
neišsamius asmens duomenis;

• prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) 
asmens duomenis, kurių nebereikia arba 
kurie tvarkomi neteisėtai;

• nesutikti, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi rinkodaros tikslais, arba 
nesutikti, jog būtų tvarkomi bet kokie 
su konkrečiu atveju susiję asmens 
duomenys;

• prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo 
asmens duomenų tvarkymą;

• gauti savo asmens duomenis 
kompiuterio skaitomu formatu ir 
persiųsti juos kitam duomenų valdytojui 

(„duomenų perkeliamumas“);

• prašyti, kad automatizuotu duomenų 
tvarkymu grindžiamus sprendimus, 
kurie susiję su mumis arba turi mums 
reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens 
duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o 
ne tik kompiuteriai. Tokiu atveju taip pat 
turime teisę išreikšti savo nuomonę ir 
ginčyti sprendimą.

Jeigu manote, kad jūsų duomenų apsaugos 
teisių nebuvo paisoma, galite tiesiogiai savo 
nacionalinei duomenų apsaugos institucijai 
pateikti skundą arba kreiptis į teismą.

ES šalyse narėse galioja BDAR 
taisyklės. Kokia situacija kitose 
didžiosiose valstybėse – Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ( JAV), Kinijoje?
ES galioja vienos griežčiausių duomenų 
privatumo taisyklių. JAV neturi nei BDAR 
atitikmens, nei bendro „asmens duomenų“ 
apibrėžimo – ši sąvoka kiekvienoje valstijoje 
(ar net valstijos viduje) interpretuojama 
skirtingai. Federaliniu lygiu numatytos tam 
tikros pareigos bendrovėms, tvarkančioms 
finansinius duomenis, taip pat duomenis, 
susijusius su sveikata, ir vaikų asmens 
duomenis. Kai kurios valstijos, pavyzdžiui, 
Kalifornija, saugo privatumą skaitmeninėje 
erdvėje. Atsižvelgiant į daugybę skirtingų 
teisės aktų ir tai, kad juos taiko įvairios 
priežiūros institucijos, JAV gerokai 
sudėtingiau užtikrinti vienodą teisės taikymo 
praktiką.

Kinijoje duomenų apsaugos 
reglamentavimas labai vėluoja. Tik šių 
metų liepos mėnesį parengtas Duomenų 
saugumo įstatymo projektas, kuris pateiktas 
viešoms pastaboms. Kinija pradėjo kurti 
duomenų privatumo sistemą, remdamasi 
ES ir JAV modeliais. Šios šalies duomenų 
apsaugos įstatyminė bazė pradėta kurti 
integravus JAV minimalistinį požiūrį, o dabar 
matomi reikšmingi pokyčiai griežtesnio 
ir išsamesnio ES modelio link. Įstatymo 
projekto paskelbimas Kinijoje yra žingsnis į 
priekį kuriant plačiai apibrėžtos „duomenų 
apsaugos“ reguliavimo sistemą, ypatingą 
dėmesį skiriant „svarbiems duomenims“. Jie 
apibrėžiami kaip „duomenys, kurie nutekėję 
gali tiesiogiai paveikti Kinijos nacionalinį 
ir ekonominį saugumą, socialinį stabilumą 
arba visuomenės sveikatą ir saugumą“. Vis 
dėlto daugelis įstatymo projekto nuostatų 
dar miglotos ir nėra nurodymų, kaip jas būtų 
galima praktiškai įgyvendinti.

Saugus naršymas. Su kokiais įrankiais 
galėtų susipažinti ir pradėti naudotis 
paprastas pradedantysis vartotojas, 
kad apsaugotų savo duomenis 
internete?

Apie saugų naršymą reikėtų galvoti nuolat, 
todėl jei norite apsunkinti įsilaužėliams 
galimybes prisijungti prie jūsų paskyros, 
galite naudoti kelis kiekvienam prieinamus 
įrankius.

Naudokite virtualų privatų tinklą (VPN). 
Tai svarbus ir dažnai nepastebimas tiek 
įrenginių, tiek asmeninių duomenų gynybos 
nuo grėsmių būdas. VPN yra ryšio metodas, 
taikomas siekiant padidinti saugumą ir 
privatumą naudojant privačius ir viešuosius 
tinklus, įskaitant WiFi viešąsias interneto 
prieigos vietas ir asmeninius interneto 
prisijungimus. Kai naudojatės virtualiuoju 
privačiu tinklu, galite būti tikri, kad Jūsų IP 
adresas bus privatus, nes jis bus pakeistas 
VPN teikėjo IP adresu. Tai tarsi privatus 
tunelis nuo kompiuterio iki interneto, 
kuris yra saugus ir užšifruotas. Jei dažnai 
naudojatės viešaisiais WiFi tinklais, labai 
pravartu įsidiegti VPN ir jį nuolatos naudoti, 
jungiantis prie viešojo belaidžio ryšio tinklo.

Nepamirškite antivirusinės programos. 
Legali ir laiku atnaujinta antivirusinė 
programa turi būti privaloma kiekviename 
kompiuteryje, norint jį apsaugoti nuo įvairių 
kenkėjiško pobūdžio negandų. Nepakanka 
vien tik įdiegti antivirusinę programą – 
reikėtų reguliariai profilaktiškai skenuoti visas 
kompiuterio bylas ir laiku aptikti kenkėjiškas 
programas, jeigu joms kažkaip pavyko 
prasmukti pro visas naudojamas apsaugas.

Atnaujinkite programinę įrangą. 
Programinės įrangos atnaujinimai atlieka 
daug įvairių funkcijų. Jie gali ištaisyti 
programines klaidas, pagerinti programinės 
įrangos veikimą ar pridėti naujų funkcijų. 
Jie taip pat apsaugo jūsų duomenis nuo 
kibernetinių nusikaltėlių, kurie ieško 
programinės įrangos trūkumų, kad pakenktų 
jūsų įrenginiui.

Nebijokite dvigubos vartotojo 
autorizacijos. Kai kurios sistemos, 
pavyzdžiui, elektroninė bankininkystė, taiko 
dvigubą vartotojo autorizacijos algoritmą. 
Jungiantis prie tokios sistemos, pirmiausia 
prašoma įvesti nuolatinį slaptažodį, o tuomet 
pereinama prie antrojo apsaugos lygio – 
prašoma įvesti kintamą slaptažodį, kuris 
būna užrašytas slaptažodžių kortelėje, kodų 
generatoriuje ar atsiunčiamas SMS žinute. 
Tokia prisijungimo sistema yra sudėtingesnė 
nei įprastinė ir užtrunka daugiau laiko, 
tačiau yra nepalyginamai saugesnė. Mat 
piktavaliams nepakanka sužinoti nuolatinio 
prisijungimo slaptažodį: dar reikia įveikti 
ir antrąją apsaugos pakopą, o tai nėra 
labai paprasta. Deja, dviguba vartotojo 
autorizacija naudojama labai retai –  
dažniausiai tik jungiantis prie elektroninių 
banko paslaugų. Vis dėlto dvigubą 
autorizaciją siūlo ir kitos interneto tarnybos, 
pavyzdžiui, populiarusis „Gmail“.
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Neapykantos kalba – tai žinutė, 
paskleista pažeidžiant saviraiškos laisvės 
ribas 

Pradedant nuo neapykantos kalbos 
apibrėžimo, reikėtų apibendrinti 
tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus, 
kuriuose pozicija iš esmės sutampa: 
neapykantą kurstanti kalba, arba 
neapykantos kalba (angl. hate speech), 
yra viešas skleidimas (žodžiu, raštu ar kita 
forma) informacijos (idėjų, nuomonių, 
žinomai neteisingų faktų), kuria tyčiojamasi, 
niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma 
diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su 
žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu 
dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų. Taigi šiame 
apibrėžime telpa patys svarbiausi požymiai, 
būdingi neapykantos kalbai: ji paskleidžiama 
bet kokia forma – užrašoma viešoje vietoje 
(pavyzdžiui, grafičiai, plakatai ir pan.), 
parašoma internete (pavyzdžiui, komentarai 
po straipsniais, nuotraukomis, viešai 
skelbiama nuomonė), pademonstruojama 
konkrečiais veiksmais (pavyzdžiui, skanduotės 
eitynių metu) ir pan. Neapykantos kalba 
visada paskleidžiama viešai, pasiekia nemažą 
ratą asmenų ir yra nukreipta į žmogų ar 
žmonių grupę, pasižyminčią tam tikru 
požymiu, leidžiančiu jį priskirti pažeidžiamų 
asmenų grupei.

Lietuvos baudžiamojo kodekso  
170 straipsnyje kriminalizuojama 
neapykantos kalba. Jame numatyta 
baudžiamoji atsakomybė už kurstymą prieš 
bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar 
kitokią žmonių grupę.

Mūsų baudžiamajame įstatyme išvardytos 
pažeidžiamų asmenų grupės iš esmės 
atkartoja tarptautinius dokumentus – 
šioms grupėms asmenys priskiriami pagal 
amžių, lytį, seksualinę orientaciją, kalbą, 
rasę, tautybę, kilmę, socialinę padėtį, 
tikėjimą, įsitikinimus, pažiūras, negalią. 
Šie požymiai išskirti neatsitiktinai, tą lėmė 
keletas aplinkybių: istorinis kontekstas – 
tai, kad vienu ar kitu požymiu pasižyminti 
grupė praeityje yra patyrusi tam tikrą 
diskriminacijos formą, persekiojimą ir pan.; 
nepakeičiamumo aspektas – požymiai, 
leidžiantys išskirti asmenis į tam tikrą grupę, 
paprastai yra prigimtiniai, asmuo pats jų 
visiškai negali pakeisti (pavyzdžiui, rasė, 
kilmė, lytis ir pan.) ar negali lengvai pakeisti 
(pavyzdžiui, socialinė padėtis, įsitikinimai, 
religija ir pan.); socialinis kontekstas – kai 
kurie požymiai tampa ypač aktualūs tam tikru 
etapu, susijusiu su šalyje vyraujančiu įtemptu 
socialiniu kontekstu (pavyzdžiui, Didžiojoje 
Britanijoje vykstant „Brexit“ procesui, didesnė 
socialinė įtampa kyla tarp šios šalies piliečių 
ir imigrantų; EŽTT sprendime Beizaras ir 
Levickas prieš Lietuvą pripažino, kad šiuo 
metu Lietuvoje vis dar yra įtemptas socialinis 
kontekstas, susijęs su LGBTQ bendruomenei 
priklausančių asmenų vertinimu). Šiais 
požymiais pasižyminčių asmenų atžvilgiu 
išsakoma neapykantos kalba turi būti 
vertinama kaip pavojingesnė. 

Neapykantos kalbos daroma žala sunkiai 
pamatuojama ir nepagrįstai nuvertinama

Nors baudžiamąją atsakomybę už 
neapykantos kalbą numatančiuose 
Baudžiamojo kodekso straipsniuose 
įtvirtintos ganėtinai švelnios sankcijos, patys 

nusikaltimai laikomi nesunkiais, tačiau tokių 
veiksmų pavojingumo įstatymo leidėjo 
įtvirtintos sankcijos neatspindi. 

1945–1946 m. Niurnbergo karo tribunolas 
teisė dvidešimt keturis karo nusikaltimais 
kaltinamus nacistinės Vokietijos politinius 
ir karinius veikėjus, tarp kurių buvo ir 
Julijus Štreicheris (vok. Julius Streicher). 
J. Štreicheris, vienas seniausių nacių 
partijos narių, be kitų pareigų – savaitinio 
antisemitinio laikraščio „Der Stürmer“ 
savininkas ir redaktorius, buvo vienintelis iš 
Niurnbergo tribunolo teisiamųjų, kaltintų ne 
už konkrečių sprendimų dėl karo ar genocido 
priėmimą, bet už persekiojimą politiniais ir 
rasiniais pagrindais, pasireiškusį kurstymu 
nužudyti ir išnaikinti žydus nacių okupuotoje 
teritorijoje. Kitaip tariant, J. Štreicheris mirties 
bausme buvo nuteistas už neapykantos 
kalbą, sukėlusią fatališkas pasekmes. 

Šis pavyzdys, nors ir radikalus bei nugrimzdęs 
į istorinį kontekstą, vis dėlto iliustruoja 
neapykantos kalbos pavojingumą ir pasekmių 
įvairiapusiškumą.

Tarptautinė bendruomenė jau seniai išreiškė 
susirūpinimą dėl neapykantos kalbos, teisės 
aktais įpareigodama Europos valstybes 
kriminalizuoti neapykantos kalbos sunkiausius 
atvejus. Tokio susirūpinimo priežastys yra 
kelios. Visų pirma, neapykantos kalba ir 
ją skatinančios priežastys (homofobija, 
ksenofobija, rasizmas, diskriminacija ir pan.) 
daro didelę neigiamą įtaką visuomenei 
ją skaldydamos, kuria nesaugumo ir 
susiskaldymo atmosferą visuomenėje, verčia 
izoliuoti ir diskriminuoti tam tikrą grupę 
asmenų. Toks diskriminavimas ir izoliavimas 
ilgainiui gali peraugti, o radikaliais atvejais – ir 

Dr. Dovilė Murauskienė, Mykolo Romerio universiteto lektorė, advokatė

„Facebook“ portale viešai 2014 m. paskelbta dviejų besibučiuojančių vaikinų nuotrauka, po kuria buvo 
parašyta daugiau nei 800 komentarų, iš jų – maždaug 32 įžeidūs, skatinę diskriminuoti ir fiziškai susidoroti 
su vaikinais, detaliai aptarta Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) šių metų sausio mėnesį priimtame 
sprendime byloje Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą. Strasbūro teismas šiame sprendime padarė net kelias 
reikšmingas išvadas: pripažino, kad vaikinai, sulaukę po savo nuotrauka itin neigiamų komentarų, raginančių 
su jais susidoroti, patyrė neapykantos kalbą, o Lietuvos teisėsaugos institucijos nepagrįstai neįžvelgė toje 
situacijoje neapykantos kalbos. Be to, kad teismai neįžvelgė nusikalstamos veikos, vaikinai dar kartą buvo 
diskriminuoti pačių teismų, pasakiusių, jog jie elgėsi ekscentriškai ir galėjo tikėtis sulaukti neapykantos kalbos 
savo atžvilgiu. Galiausiai teismas pripažino, kad pažeidžiami asmenys Lietuvoje vis dar gyvena įtemptame 
socialiniame kontekste, kai neapykantos kalbos žodžiai tampa dar pavojingesni ir darantys didesnę žalą.

EŽTT įžvalgos skatina grįžti prie pastaruoju metu viešojoje erdvėje, diskusijose, moksliniuose debatuose 
keliamų klausimų apie tai, kas yra neapykantos kalba. Kaip ją atpažinti? Už kokią neapykantos kalbą gali būti 
taikoma pati griežčiausia – baudžiamoji – atsakomybė? 

Bučinys, sukėlęs diskusijas: kas yra 
neapykantos kalba?

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S 
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perauga į realius fizinius veiksmus, nukreiptus 
prieš tam tikrais požymiais pasižyminčius 
asmenis. 

Antra, neapykantos kalba pažeidžia vieną 
esminių konstitucinių ir konvencinių  
vertybių – lygiateisiškumą, kuris suteikia 
teisę į orų, lygiavertį buvimą toje pačioje 
visuomenėje, kurioje kiti naudojasi teise 
laisvai reikšti savo mintis. 

Trečia, neapykantos kalbos sukeliami 
padariniai neretai paliečia ne tik tiesiogiai 
nukentėjusį asmenį, į kurį buvo nukreipta 
neapykantos kalba, bet ir visą žmonių 
grupę, pasižyminčią identišku požymiu ir 
gyvenančią toje pačioje bendruomenėje. 
Tiek nukentėjęs asmuo, tiek visa grupė 
gauna aiškią žinutę, kad tokie, kokie yra, jie 
šioje visuomenėje nepageidaujami, tačiau ką 
daryti, jei neapykanta paskatinta požymio, 
kurio jie nei pakeisti, nei koreguoti paprastai 
negali.

Teismai siekia suderinti dvi lygiavertes 
vertybes: teisę į saviraišką ir teisę į 
lygiateisiškumą

Neapykantą kurstančios kalbos nusikaltimai 
baudžiamajame įstatyme suformuoti taip, 
kad nėra aiškiai apibrėžta, kokie veiksmai, 
kokios frazės ir kontekstas lemia tai, jog 
konkreti frazė gali būti vertinama kaip 
nusikalstama. Kitaip tariant, įstatymų leidėjas, 
kriminalizuodamas neapykantos kalbą, paliko 
pareigą įstatymų taikytojui byla po bylos 
formuoti praktiką, kokie konkretūs veiksmai 
laikomi tiek pavojingi, kad būtų galima už 

juos taikyti pačią griežčiausią atsakomybės 
formą – baudžiamąją atsakomybę. 

  Žodis turi tikrai didelę 
galią, sukeliančią fatališkus 
padarinius, todėl į jo 
vartojimo atsakingumą 
derėtų žvelgti  
rūpestingai.  

Teismų praktikoje nagrinėjant neapykantos 
kalbos nusikaltimus daugiausia problemų 
kyla dėl to, kad šioje situacijoje susiduria dvi 
pamatinės demokratinės vertybės: saviraiškos 
laisvė, apimanti teisę turėti savo nuomonę, 
įsitikinimus ir juos skleisti, bei jau minėtas 
lygiateisiškumas, apimantis teisę nebūti 
diskriminuojamam, niekinamam ir kitaip 
išskiriamam iš visuomenės vien dėl konkrečių 
požymių. Rasti ir apibrėžti takoskyrą tarp 
šių dviejų vertybių yra iš tiesų sudėtinga 
užduotis teismams.

Ilgainiui teismų praktikoje išgryninti keli 
kriterijai, rodantys, kad saviraiškos laisvės ribų 
peržengimas galėjo būti tiek pavojingas, jog 
galėtų užtraukti baudžiamąją atsakomybę. 
Visų pirma, tai informacijos paskleidimo 
būdas. Teismų praktikoje pripažįstama, 
kad informacija internete sklinda greičiau, 
pasiekia daugiau skaitytojų ir išlieka ilgiau, 
todėl tai didina saviraiškos laisvės ribų 
peržengimo pavojingumą. EŽTT sprendime 
Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą atkreipė 
dėmesį, kad internetas Lietuvoje yra 

rimta terpė, kurioje kurstoma neapykanta 
seksualinėms mažumoms, todėl komentarų 
paskelbimas vien tik „Facebook“ socialiniame 
tinkle yra pakankamas pagrindas konstatuoti 
pažeidimą.

Antra, informaciją paskleidusio asmens 
žinomumas, asmenybė yra reikšmingi 
vertinant pasakytų žodžių pavojingumą. 
Kuo žinomesnis žmogus, kuo didesnį ratą 
klausytojų (skaitytojų) jis turi, tuo paveikesnė 
ir plačiau sklindanti yra jo kalba, todėl ir 
atsakomybė taikoma griežčiau. Tas aktualu 
kalbant ir apie politikus, kurių griežtesnę 
atsakomybę, ypač rinkimų laikotarpiu, yra 
pripažinęs EŽTT, konstatuodamas, kad 
rinkimų metu daromas poveikis rinkėjui yra 
itin reikšmingas, todėl politikas turi atsakingai 
rinktis, kokią informaciją viešai skleisti. Ši 
taisyklė tiesiogiai susijusi su tuo, kad teisės 
ir pareigos turi sekti viena kitą, – jei įgavau 
teisę kalbėti viešai, turėti sekėjų, daryti jiems 
poveikį savo kalba, privalau laikytis pareigos 
saviraiškos laisve naudotis atsakingai ir ja 
nepiktnaudžiauti.

Iki minėto EŽTT sprendimo byloje Beizaras 
ir Levickas prieš Lietuvą nacionaliniai teismai 
buvo suformavę dar vieną, sistemingumo, 
taisyklę, pagal kurią asmeniui baudžiamoji 
atsakomybė už neapykantos kalbą, 
pasireiškusią internetiniais komentarais, 
galėjo būti taikoma tais atvejais, kai jis 
parašė ne vieną, o du, tris ar daugiau 
komentarų. Kitaip tariant, kai jis neapykantą 
kurstė sistemingai. Tokia teismų taikyta 
taisyklė buvo sukritikuota minėtame EŽTT 
sprendime nurodant, kad sistemingumas 
pats savaime nėra netinkamas kriterijus, 
tačiau neapykantos kalbos atveju svarbiau 
yra komentaro turinys. Net ir vieno 
komentaro turinys gali būti tiek pavojingas, 
kad būtų pagrindas taikyti baudžiamąją 
atsakomybę, ypač tais atvejais, kai paskleista 
žinia siekiama susidoroti, fiziškai smurtauti 
prieš tam tikrą asmenų grupę. Strasbūro 
teismas iškėlė klausimą: jeigu nurodyti 
komentarai (prisiminkime, kad jie buvo apie 
žudymą, naikinimą, paniekinimą) nebūtų 
laikomi neapykantos kurstymu, tai tada nėra 
aišku, kokie komentarai turėtų būti laikomi 
neapykantos kurstymu pagal Lietuvos teisę. 

Šią neapykantos kalbos apžvalgą norėtųsi 
baigti kitu Strasbūro teismo išsakytu 
nuogąstavimu, kad Lietuvos teisėsaugos 
institucijos nepripažįsta šių nusikaltimų 
priešiškumo motyvų ir nesilaiko situacijos 
rimtumą atitinkančio požiūrio. Nesant 
griežto teisėsaugos institucijų požiūrio, iš 
to kylantis abejingumas prilygsta oficialiam 
sutikimui su neapykantos nusikaltimais ar net 
nuolaidžiavimui jiems. Antrinant Strasbūro 
teismui, norėtųsi atkreipti dėmesį, kad net 
ir dabartiniame saviraiškos laisvės aukso 
amžiuje nederėtų pamiršti, jog žodis turi 
tikrai didelę galią, sukeliančią fatališkus 
padarinius, todėl į jo vartojimo atsakingumą 
derėtų žvelgti rūpestingai.

Dr.  D ov i lė  Murausk ienė
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Kodėl tokia svarbi darbuotojo teisė 
į privatumą? H. Oliver‘is teigia, kad 
privatumas yra susijęs su asmens saviverte 
ir jo gerove, šios teisės suvaržymas turi 
įtakos žmogaus orumui, fizinei ir psichikos 
būsenai. Būtent privatus laikas ir erdvė 
leidžia emociškai pailsėti ir atsigauti (žr. 
Oliver, H. Email and internet monitoring 
in the workplace: information privacy and 
contracting-out). 

Aišku, darbuotojų sekimas nėra naujas 
reiškinys. Štai XIX a. pabaigoje, 1888 m.,  
juvelyras Willard‘as Bundy sukūrė 
laikrodžius, kuriais naudojantis buvo 
galima stebėti, kada darbuotojas atvyksta 
ir išvyksta iš darbo vietos (https://www.
timesheets.com/blog/2011/06/a-history-of-
time-keeping-part-ii-tracking-the-minutes/). 

Dėl naujų technologijų, pasikeitusių 
darbdavių ir darbuotojų santykių pakito ir 
stebėjimo metodai, būdai bei apimtis –  
ne tik darbo vietoje, bet ir už jos ribų. 
Tam ypač įtakos turėjo išpopuliarėję 
socialiniai tinklai. Praktikoje pasitaiko atvejų, 
kai darbuotojas socialiniuose tinkluose 
skelbia ne tik asmeninę informaciją, bet 
ir su jo darboviete, darbo funkcijomis 
susijusias žinutes. Kyla klausimas, ar tokia 
darbuotojo veikla gali jam sukelti tam tikras 
pasekmes? Kitaip tariant, ar darbdavys 
gali atleisti darbuotoją ar skirti nuobaudą 
atsižvelgdamas ir pasiremdamas tuo, ką 
darbuotojas paskelbė savo socialiniuose 
tinkluose? 

2009 m. du „Domino“ picerijos darbuotojai 
įkėlė vaizdo įrašą į „YouTube“. Jame 
matyti, kaip šios picerijos virtuvėje 

vienas iš jų, pažeisdamas maisto higienos 
reikalavimus, gamina sumuštinius. 
Darbuotojai teigė, kad jie tokio netinkamo 
maisto nepristatė klientams, jog tai buvo 
pokštas, o nufilmuotas elgesys buvo tik 
vaidyba. Dėl tokio poelgio darbuotojai 
buvo atleisti. Minėtas vaizdo įrašas buvo 
peržiūrėtas daugiau negu milijoną kartų, 
sukėlė diskusijas socialinėje erdvėje apie 
įmonės veiklą ir iš esmės turėjo neigiamos 
įtakos jos reputacijai (https://www.nytimes.
com/2009/04/16/business/media/16dominos.
html). 

O štai dar viena įdomi situacija. Teksaso 
apeliacinio teismo byloje Roberts v. CareFlite 
buvo nustatyta, kad paramedikė savo 
„Facebook“ paskyroje parašė komentarą 
apie tai, kaip ji norėtų suduoti erzinančiam 
pacientui. Apie tokį komentarą sužinojęs 
darbdavys ją atleido. Paramedikė teigė, kad 
jos atleidimas neteisėtas, nes susijęs su jos 
privatumo pažeidimu. Teismas pažymėjo, 
kad internetinis bendravimas apie savo 
darbą negarantuoja privatumo. Taigi ši 
byla yra pavyzdys, patvirtinantis darbdavio 
teisę reaguoti į darbuotojo socialiniuose 
tinkluose paskelbtą informaciją, kai tokia 
informacija gali neigiamai paveikti įmonės 
reputaciją. 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 
aiškiai pripažįsta darbdavio pareigą gerbti 
darbuotojų teisę į privatų gyvenimą ir į 
asmens duomenų apsaugą. Taip pat nustato, 
kad darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar 
valdymo teises į darbo vietoje naudojamas 
informacines ir komunikacines technologijas 
negali būti pažeidžiamas darbuotojų 
asmeninio susižinojimo slaptumas. Iki šiol 

aiškių darbuotojo privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos standartų Lietuvos 
teismų praktikoje nėra suformuota. Todėl 
itin aktuali tampa Europos Žmogaus Teisių 
Teismo (EŽTT) praktika. Štai EŽTT byloje 
Niemietz prieš Vokietiją pripažino, kad 
darbuotojų teisė į privatumą darbo vietoje 
turi būti užtikrinama taip pat, kaip ir jų teisė 
į privatumą namuose.

2017 m. EŽTT byloje Bărbulescu prieš 
Rumuniją itin išsamiai pasisakė dėl teisės 
į privatumą užtikrinimo. Šioje byloje 
nustatyta, kad pareiškėjas, dirbdamas 
privačioje įmonėje pirkimų vadybininku, 
pagal darbdavio prašymą susikūrė „Yahoo 
Messenger“ paskyrą, kuria naudodamasis 
bendravo su įmonės klientais. Tame pačiame 
kompiuteryje pareiškėjas naudojosi ir 
asmenine „Yahoo Messenger“ paskyra. 
2007 m. liepos 5–13 d. darbdavys įrašinėjo 
pareiškėjo susirašinėjimą „Yahoo Messenger“ 
programa. 2007 m. liepos 13 d. pareiškėjas 
buvo informuotas apie tai, kad jis naudoja 
įmonės išteklius, t. y. kompiuterį ir interneto 
prieigą, asmeniniams tikslams. Pareiškėjas 
nurodė, kad jis naudojo „Yahoo Messenger“ 
tik su darbu susijusiems tikslams. Nepaisant 
to, pareiškėjas buvo atleistas. 

Šioje byloje EŽTT pripažino, kad 
nacionaliniai teismai, nagrinėję pareiškėjo 
ieškinį dėl neteisėto atleidimo, neįvertino 
visų reikšmingų aplinkybių, susijusių 
su darbuotojo privataus gyvenimo ir 
asmens duomenų apsauga. Byloje buvo 
suformuotos taisyklės, pagal kurias reikia 
spręsti, ar darbuotojo teisė į privatumą, 
darbdaviui renkant jo duomenis, nebuvo 
pažeista. Pirma, itin svarbus yra darbuotojo 

Ar turime teisę į 
privatumą darbe?
Laura Mickevičiūtė, Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos 
skyriaus vadovė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios 
justicijos katedros doktorantė

Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, tačiau 
ar taip yra? Technologijų plėtra suteikia vis daugiau galimybių stebėti 
darbuotojus – jų susirašinėjimą, pokalbius, kompiuterio ekranus, 
klaviatūros paspaudimus, sekti judėjimą ir pan. Dėl darbuotojų 
privatumo užtikrinimo kyla nemažai diskusijų. Taigi tinkamo balanso 
tarp darbuotojo teisės į privatumą ir darbdavio teisės stebėti darbuotoją 
paieškos – itin aktualios ir reikšmingos.

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S 

https://www.timesheets.com/blog/2011/06/a-history-of-time-keeping-part-ii-tracking-the-minutes/
https://www.timesheets.com/blog/2011/06/a-history-of-time-keeping-part-ii-tracking-the-minutes/
https://www.timesheets.com/blog/2011/06/a-history-of-time-keeping-part-ii-tracking-the-minutes/
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informavimas. Tai reiškia, kad reikia įvertinti, 
ar darbuotojas buvo informuotas apie 
tai, jog darbdavys gali imtis priemonių 
stebėti susirašinėjimą ir kitokį bendravimą, 
taip pat apie tokių priemonių taikymo 
pobūdį, trukmę ir poreikį. Nors praktikoje 
darbuotojai gali būti informuojami 
įvairiomis priemonėmis, priklausomai 
nuo konkrečios faktinės situacijos, tačiau 
svarbu, jog informavimas būtų atliktas iš 
anksto ir būtų aiški stebėjimo prigimtis. 
Antra, svarbi darbdavio stebėjimo apimtis 

ir kišimosi laipsnis į darbuotojo privatumą. 
Turi būti įvertinta, ar visas bendravimas, 
ar tik jo dalis buvo stebima, taip pat 
klausimas, ar stebėjimas buvo apribotas 
laiko požiūriu ir asmenų, kurie turėjo 
prieigą prie stebėjimo rezultatų, skaičiumi 
ir pan. Trečia, pateisinančios stebėjimą 
priežasties egzistavimas, t. y. reikia nustatyti, 
ar darbdavys turėjo teisėtas priežastis, 
pateisinančias bendravimo stebėjimą ir 
prieigą prie jų turinio. Ketvirta, galimybių 
taikyti mažiau intervencines priemones 

buvimas. Penkta, darbuotojo stebėjimo 
pasekmės ir darbdavio stebėjimo rezultatų 
panaudojimas. Ir galiausiai, ar darbuotojui 
buvo užtikrinama adekvati apsauga. 

2019 m. EŽTT byloje López Ribalda ir kiti 
prieš Ispaniją spręstas klausimas, kokiais 
atvejais darbdavys turi teisę filmuoti 
darbuotoją darbo vietoje. Vienoje savo 
parduotuvėje savininkai įrengė filmavimo 
kameras. Darbuotojai žinojo apie dalį 
kamerų, tačiau apie tas, kurios išimtinai 
filmavo kasą, jie nežinojo, t. y. jos buvo 
slaptos. Slaptos kameros buvo nukreiptos 
į kasos aparatus, kadangi kilo įtarimų, jog 
darbuotojai vagia įmonės turtą. Vaizdo 
įrašai patvirtino šiuos įtarimus, atsižvelgiant 
į juos, darbuotojai buvo atleisti. EŽTT 
šiuo konkrečiu atveju nenustatė teisės į 
privatumą pažeidimo, nepaisant to, kad 
darbuotojai nebuvo informuoti apie 
stebėjimą. Įvertinta, kad kameros buvo 
nukreiptos tik į specialias, konkrečias 
parduotuvės vietas – kasos aparatus, 
kameros filmavo vietas, kurios buvo viešos 
parduotuvėje, darbuotojų sekimas truko 
10 dienų ir buvo baigtas iš karto gavus 
duomenų apie kaltus asmenis. Be to, šiuos 
įrašus matė tik parduotuvės vadovai, 
teisiniai ir profesinės sąjungos atstovai. 
Gautų įrašų naudojimo tikslas buvo nustatyti 
vagystes iš parduotuvės ir nenaudoti kitiems 
tikslams. Taigi šioje byloje buvo pripažinta, 
kad Ispanijos teismai nustatė teisingą 
balansą tarp darbuotojų teisės į privataus 
gyvenimą apsaugą ir darbdavio teisės į 
nuosavybės apsaugą. 

Taigi pagal EŽTT praktiką darbdavys gali 
stebėti darbuotojo bendravimą, tačiau tik 
tuo atveju, jei jis atitinka esminius išankstinio 
pranešimo (apie stebėjimo priemones 
ir mastą), proporcingumo ir būtinumo 
reikalavimus. 

Laura Mickev ič iū tė
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Kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo 
jo seksualinės orientacijos, yra gerbtinas 
tiek teisės normų, tiek paprasta žmogiška 
prasme. Visi žmonės yra lygūs pagal savo 
orumą ir teises, nepaisant jų asmeninių 
savybių. Tai užtikrina tiek tarptautinė teisė, 
tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
normos. Dažnai būtent šiuo principu 
remiamasi argumentuojant, kad santuoką 
turėtume leisti sudaryti ir tos pačios lyties 
asmenims. 

Vis dėlto asmenų lygiavertiškumo 
pripažinimas nereiškia, kad turėtų būti 
vienodai traktuojamos ir jų gyvenimo 
situacijos. Valstybės nustatytose taisyklėse 
apstu pavyzdžių, kai skirtingose situacijose 
esantys asmenys nėra traktuojami vienodai. 
Pavyzdžiui, siekiant praktikuoti medicinos 
srityje, licencija bus suteikiama tik 
asmenims, baigusiems medicinos mokslus. 
Tai „diskriminuoja“ asmenis, kurie tokių 
mokslų nėra baigę. Tokia „diskriminacija“ 
grindžiama skirtingų situacijų traktavimu 
skirtingai.

Svarbu nepamiršti, kad vienų visuomenės 
narių teisės ir kitų visuomenės narių 
laisvės arba pareigos yra susijusios. Kuo 
daugiau vieni asmenys įgyja teisių, tuo 
daugiau pareigų užkraunama kitiems 
arba apribojamos pastarųjų laisvės. Todėl 
teisės negali būti plečiamos arbitraliai, 
neatsižvelgiant į tai, kokį poveikį jos daro 
kitiems asmenims ir bendrajam visuomenės 
gėriui.

Skirtingos situacijos traktuotinos skirtingai, 
atsižvelgiant į to reiškinio savybes ir paskirtį 
visuomenėje. Kalbant apie santuokos 
institutą, pagrindinis jo tikslas yra sukurti 
šeimos santykius. (Aišku, galimos situacijos, 
kai šeimos santykiai egzistuoja ne santuokos 
sukurtos šeimos pagrindu, tačiau turbūt 
niekas neginčytų, kad kiekviena santuoka 
sukuria šeimos santykius.) Šeima tiek 
tarptautiniuose dokumentuose, tiek 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įvardijama kaip pagrindinė visuomenės 
ląstelė, jos pamatas. Kas lemia, kad 
santuokos institutas turėtų būti rezervuotas 
tik vyro ir moters sąjungai?

JAV Aukščiausiasis Teismas 2015 m. byloje 
Obergefell v. Hodges draudimą tuoktis 
tos pačios lyties asmenims pripažino 
antikonstituciniu. Teismas nurodė, kad tos 
pačios lyties asmenų santuokos draudimas 
anksčiau buvo laikomas teisingu ir natūraliu, 
o dabar akivaizdu, jog teisės tuoktis tik 
priešingos lyties partneriams suteikimas 
neatitinka „pagrindinės teisės tuoktis 
prasmės“. Pasak teismo, teisės kyla ne tik iš 
istorijos, bet ir iš geresnio laisvės supratimo, 
kuris turėtų būti apibrėžtas remiantis šių 
dienų realijomis. Pasak teismo, Konstitucija 
leidžia ginti savo teises net ir tuo atveju, 
kai visuomenė su tuo nesutinka, o įstatymų 
leidėjas nenori veikti. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas 
(EŽTT) iki 2010 m. daugelyje bylų buvo 
paskelbęs, kad tos pačios lyties asmenų 

poros pagal Konvenciją nepatenka į 
„šeimos“ sąvoką ir joms nėra taikoma 
„šeimos gyvenimo“ apsauga, priešingai nei 
„asmeninio gyvenimo“ apsauga. 

Pirmoji byla, kurioje EŽTT susidūrė su 
klausimu, ar tos pačios lyties partneriai 
turi teisę tuoktis, buvo Schalk ir Kopf prieš 
Austriją (2010 m.). Teismas vienbalsiai 
pasisakė, kad tokios santuokos draudimas 
nėra Konvencijos pažeidimas, ir konstatavo, 
jog tokių santuokų įteisinimas yra ne 
Europos Tarybos, o jos valstybių narių 
kompetencija. Valstybių prerogatyva 
buvo grindžiama argumentacija, kad 
Europoje šiuo klausimu nėra bendros 
nuomonės. Valstybės turi vertinimo laisvę 
pasirinkdamos veiksmus, įskaitant įstatymo 
nustatytuosius. 

2017 m. EŽTT sprendime byloje Orlandi 
ir kt. prieš Italiją nagrinėjo klausimą dėl 
užsienyje sudarytų tos pačios lyties asmenų 
santuokų pripažinimo. Teismas šioje byloje 
atkreipė dėmesį, kad, nesant galimybės 
jokia forma įteisinti homoseksualių asmenų 
sąjungų, jas sudarę asmenys lieka teisiniame 
vakuume, o valstybė neatsižvelgia į 
socialinę tikrovę. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos  
38 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 
santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters 
sutarimu. Aiškus draudimas tuoktis tos 
pačios lyties asmenims įtvirtintas Civilinio 
kodekso 3.12 straipsnyje.   

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
šiuo klausimu pirmą kartą pasisakė 2019 m.  
sausio 11 d. Šis Konstitucinio Teismo 
išaiškinimas pateiktas pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 
(LVAT) kreipimąsi. LVAT nagrinėjo bylą, 
kurioje buvo kvestionuojamas Migracijos 
departamento sprendimas atsisakyti 
išduoti asmeniui leidimą laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje, nors čia gyvena jo 
sutuoktinis. Problema ta, kad sutuoktiniai 
buvo tos pačios lyties asmenys, kurių 
santuoka Lietuvoje nėra pripažįstama. LVAT 
2019 m. kovo 20 d. nutartimi konstatavo, 
kad atsisakymas išduoti leidimą negali 
būti grindžiamas vien užsieniečio lytine 
tapatybe ir seksualine orientacija, ir 
departamento sprendimą panaikino.

Homoseksualių asmenų 
santuoka –  prigimtinė 
teisė ar privilegija?
Tomas Pukšmys, Telšių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas 

Prof.  dr.  V io le ta  Vas i l iausk ienė

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Ar homoseksualių asmenų santuoka yra prigimtinė jų teisė, ar suteikiama ir prašoma iš valstybės kaip privilegija, 
ar šie asmenys, nesant aiškaus teisinio reguliavimo, yra paliekami be teisinės apsaugos, klausiame Nacionalinės 
šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkės, Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Violetos Vasiliauskienės ir advokato  
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. dr. Vytauto Mizaro.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_%C5%BDmogaus_Teisi%C5%B3_Teismas
https://lt.wikipedia.org/wiki/2010_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_%C5%BEmogaus_teisi%C5%B3_konvencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_Taryba
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Pirma, šeima yra visuomenės pamatas, nes 
būtent šeimoje atsiranda nauji visuomenės 
nariai. Kiekvienas žmogus atsiranda iš 
vyriškų ir moteriškų ląstelių, taip pat ir 
kiekvienas LGBT bendruomenės narys. 
Vyriškos ir moteriškos lyčių papildomumas 
yra būtinas tiek konkretaus žmogaus, 
tiek valstybės, tiek visos pasaulio 
bendruomenės egzistavimui. Atsižvelgiant 
į šį faktą racionalu ir tikslinga visuomenės 
ir valstybės pagrindu laikyti vyro ir moters 
sąjungas, kuriose pradedami, gimdomi, 
auginami ir ugdomi nauji visuomenės nariai 
ir valstybės piliečiai. Tos pačios lyties 
asmenų pora šiuo požiūriu niekada nebus 
tapati vyro ir moters šeimai. Todėl šis 
lyčių papildomumas, kylantis iš objektyvių 
ir į gyvybės pratęsimą nukreiptų lyčių 
skirtumų, yra esminis šeimos principas.

  Teisė pati kaip reiškinys 
prasideda ir kyla iš moralės 
normų, iš visuomenėje 
susiformavusių taisyklių.  

Antra, jeigu pripažintume teisę tuoktis 
tos pačios lyties asmenims, natūrali 
tokio veiksmo tąsa yra teisės tokioje 
sąjungoje auginti vaikus užtikrinimas 
dirbtinio apvaisinimo ar įsivaikinimo būdu. 
Pažymėtina, kad socialinių mokslų atstovai 
sutaria, jog vaikams geriausia augti vyro ir 
moters, kurie yra biologiniai vaiko tėvai, 
šeimoje. 2012 m. JAV doc. M. Regnero 
atlikta studija parodė, kad vaikai, kuriuos 
augino vienos lyties asmenų šeimos, patyrė 
daugiau sunkumų gyvenime (įskaitant lytinę 
prievartą ir didesnę nedarbo tikimybę), nei 
vaikai, augę biologinių tėvų šeimoje.

Trečia, tos pačios lyties asmenų santuokos 
propagavimas reikštų, kad skatinami 
homoseksualūs santykiai, kurie pagal 
mokslo duomenis sukelia fizinės ir 
psichologinės sveikatos rizikų jų dalyviams. 
Atvirai prieinami statistiniai duomenys 
rodo, kad homoseksualius santykius 
praktikuojantys vyrai apie 20 kartų dažniau 
užsikrečia ŽIV, jų gyvenimo trukmė 
statistiškai trumpesnė nei heteroseksualių 
vyrų, jie keliasdešimt kartų dažniau suserga 
lytiškai plintančiomis ligomis. Biseksualios 
moterys, pasak JAV atliktų tyrimų, yra 
labiau linkusios vartoti narkotikus, turi 
daugiau partnerių vyrų, lesbietės moterys 
patiria didesnę lytiškai plintančių ligų riziką. 
Kalbant apie psichikos sveikatą nurodoma, 
kad LGBT bendruomenės nariams kyla 
didesnė savižudybės rizika, jie dažniau 
serga depresija, patiria nerimo sutrikimus ir 
pan. Suteikdami tos pačios lyties asmenims 
teisę į santuoką, kartu normalizuotume 
šiuos santykius ir juos prilygintume 
heteroseksualių asmenų santykiams, tad 
kreiptume asmenis rinktis šiuos santykius 
kaip siekiamybę, nors šiuo atveju jų fizinei 
ir psichikos sveikatai kiltų daug daugiau 
rizikų. 

Ketvirta, plečiant šeimos / santuokos ribas, 
artėjama ir prie kitų santuokos formų. Jei 
pasakome, kad tos pačios lyties asmenų 
šeima niekuo nesiskiria nuo vyro ir moters 
santuokos pagrindu sukurtos šeimos, 
analogiškai galime teigti, kad santuoka 
tarp dviejų susitariančių suaugusių asmenų 
nėra niekuo pranašesnė už santuoką tarp 
trijų (ar keturių, ar šešių) susitariančių 
asmenų. Taigi atveriamos durys ir 
poligamijos, grupinės santuokos ar kitų, dar 

mažiau priimtinų, santuokos formų, kaip 
santuoka su mažametėmis mergaitėmis. 
Juk iki šiol santuokos samprata buvo grįsta 
elementariu biologiniu faktu, kad kiekvienas 
vaikas turi vieną mamą ir vieną tėtį. Atsisakę 
šio principo, kodėl turėtume sustoti ir 
nežengti toliau?

Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje 
Schalk ir Kopf prieš Austriją pažymėjo, kad 
nei Europos žmogaus teisių konvencijos  
12 straipsnis, nurodantis teisę į santuoką, 
nei 8 straipsnis kartu su 14 straipsniu 
nesuteikia tos pačios lyties asmenims 
teisės į santuoką, šį reguliavimą paliekant 
nacionalinės valdžios diskrecijai. 

Dėl visų šių išdėstytų argumentų manyčiau, 
kad santuoka nėra nei prigimtinė 
homoseksualių asmenų teisė, nei turėtų būti 
suteikiama jiems kaip privilegija. Teisė pati 
kaip reiškinys prasideda ir kyla iš moralės 
normų, iš visuomenėje susiformavusių 
taisyklių, kurios, kaip matome, saugo 
bendrąjį visuomenės gėrį. Todėl manau, 
kad tiek Konstitucijos 38 straipsnis, 
nustatantis, kad „santuoka sudaroma laisvu 
vyro ir moters sutarimu“, tiek tarptautiniai 
dokumentai, įtvirtinantys analogišką 
nuostatą, atitinka visuomenės poreikius, o 
homoseksualių asmenų santykių klausimai 
gali būti išsprendžiami remiantis kitais 
teisės institutais, pavyzdžiui, susitarimo 
dėl bendro gyvenimo institutu. Tokio 
instituto tikslas būtų patogiai išspręsti 
minėtas praktines problemas neprilyginant 
homoseksualių asmenų porų (ar kitų 
asmenų, kurie kartu gyvena, bet nekuria 
šeimos) santuokinei vyro ir moters šeimai. 

Manau, kad kiekvienas žmogus turi 
teisę į savo šeimos gyvenimo pagarbą 
ir jos teisinę apsaugą, taip pat ir teisę 
tuoktis, nepriklausomai nuo lyties 
ir seksualinės orientacijos. Šią savo 
poziciją grindžiu keliais pagrindiniais 
argumentais: lygiateisiškumo užtikrinimu, 
moralės nuostata kartu su humaniškumo 
principu, taip pat teisingumo principu bei 
egzistuojančia socialine realybe.

Nestandartinės seksualinės orientacijos 
žmonės, neturėdami šeimos teisinių 
santykių pripažinimo ir šeimos 
gyvenimo teisinės apsaugos, yra aiškiai 
diskriminuojami lyties bei seksualinės 
orientacijos pagrindu, kenkiama jų 
orumui. Šitaip pažeidžiamas konstitucinis 
lygiateisiškumo principas, kuris reiškia, 
jog tam tikra grupė asmenų, kuriems 
skirta teisės norma, palyginti su kitais tos 
pačios normos adresatais, neturi būti 
vertinama kitaip, kai tarp tų grupių nėra 
tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, 
kad toks nevienodas vertinimas būtų 
objektyviai pateisinamas. Teisė leidžia 
tik pozityvią diskriminaciją, t. y. kai turi 

būti garantuotos tokios teisės, kad būtų 
užtikrintas asmenų tapatumas ir savitumas, 
arba, kitaip tariant, kad būtų užtikrintas 
tam tikrų teisių įgyvendinimas, o ne jų 
nesuteikimas.

Konstitucinis Teismas Lietuvoje jau 
išaiškinęs konstitucinę šeimos sampratą. 
Konstitucija saugo teisę į šeimos gyvenimą, 
nepaisant asmens lyties. Kitaip tariant, 
šeimos samprata konstitucine prasme yra 
neutrali lyčiai. Tiesa, Konstitucinis Teismas 
yra numatęs ir takoskyrą tarp santuokinės 
ir nesantuokinės šeimos. Pagal dabartinę 
Konstitucijos aiškinimo doktriną, santuokinė 
šeima pripažįstama tarp vyro ir moters, 
o šeimos partnerystė – ir tarp skirtingos 
lyties, ir tarp tos pačios lyties dviejų 
žmonių. 

Norėtųsi pažymėti, kad Konstitucinio 
Teismo nutarime ypatinga vieta skirta 
Konstitucijai kaip individo teisių gynimo 
garantijai. Kiekvienas individas, nesvarbu, 
kokios jo savybės, žmogaus teisių apsaugos 
srityje remdamasis Konstitucija gali ginti 
savo teises ir prieš valstybę, ir prieš Prof.  dr.  Vytautas  Mizaras
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visuomenės daugumą. Demokratinėje 
valstybėje tam tikru laikotarpiu 
vyraujančios daugumos visuomenės 
narių nuostatos ar stereotipai negali būti 
konstituciškai pateisinamu pagrindu, 
remiantis konstituciškai svarbiais tikslais, 
be kita ko, viešąja tvarka, diskriminuoti 
asmenis vien dėl jų lytinės tapatybės ir (ar) 
seksualinės orientacijos, tarp jų ir teisės į 
privataus bei šeimos gyvenimo apsaugą. 
Juk ne paslaptis, kad kai kurie stereotipai 
neretai susiformuoja dėl tam tikro 
nepažinimo ar nepakankamo pažinimo, dėl 
ilgą laiką egzistavusio tam tikro reiškinio 
sunorminimo. Bet tai, kad žmonės tam 
tikrą reiškinį ar savybes sunormina, t. y. 
savo supratimu laiko normaliu dalyku, dar 
nereiškia, jog kitas egzistuojantis reiškinys 
ar savybės savaime tampa kokiomis nors 
nenormaliomis. Taip yra ir kalbant apie 
neigiamą požiūrį į homoseksualius asmenis. 
Toks požiūris ar diskriminavimo stereotipas 
susiformavęs iš esmės vien dėl to, jog 
kalbama apie nestandartinę seksualinę 
orientaciją, o ne todėl, kad jie darytų kokią 
nors žalą ar kėsintųsi į kitos visuomenės 
dalies interesus, teises. Matyt, visiems aišku, 
kad jeigu tos pačios lyties asmenims bus 
užtikrinta teisinė šeimos apsauga, kitiems 
žmonėms nesusiaurės jų teisių apsauga. 

Nepritarimas tos pačios lyties santuokoms 
(netgi ir bendrai šeimoms) remiasi dviem 
pagrindiniais argumentais – visuomenės 
morale ir krikščioniška šeimos samprata. Iš 
tikrųjų reikėtų kalbėti nebent apie Katalikų 
Bažnyčios, o ne apie visų krikščionybės šakų 
požiūrį. Tradiciškai iš esmės tik katalikybė 
reiškia nepritarimą tos pačios lyties asmenų 
santuokoms, o, pvz., pasaulietinė Katalikų 
Bažnyčia, Evangelikų Katalikų Bažnyčia, 
kai kurios liuteronų grupės, Reformatų 
Bažnyčia neišsako tokio požiūrio. Be to, net 
jeigu Katalikų Bažnyčia ir nepritaria tam, 
vien tai savaime neturėtų būti pagrindiniu 
argumentu pasaulietinėje teisėje, numatant 
teisinę apsaugą ar ne. 

Nesutinku ir dėl kito – visuomenės moralės 
– argumento. Man nepriimtina, kai sakoma, 
kad tos pačios lyties asmenų santuokos 
(ar ir nesantuokinės šeimos) prieštarauja 
visuomenės moralei. Kokiai moralei? Čia 
galima prisiminti H. L. A. Harto išskirtą 
kritinės moralės testą – moralės principus, 
kurie nepriklausomai nuo to, ar yra 

akceptuoti visuomenėje, gali atlaikyti tam 
tikrą argumentacijos kritikos testą. Harto 
nuomone, veiksmai, kuriais nesukeliama 
žalos kitiems, negali būti draudžiami 
įstatymu vien dėl to, jog visuomenė 
laiko tokį veiksmą amoraliu. Sutinkama, 
kad visuomenės narių bendras tam tikrų 
moralinių nuostatų suvokimas yra būtinas jai 
egzistuoti (pvz., žmogžudystės ar vagystės 
laikymas amoraliu elgesiu), tačiau ne visi 
tam tikros visuomenės moraliniai įsitikinimai 
yra esminiai kalbant apie jos egzistavimą. 
Vien dėl to, kad bus leidžiamos tos pačios 
lyties asmenų santuokos, nebus pažeista 
pamatinė visuomenės moralė, t. y. žmonės 
nepradės toleruoti žudymo, kitokio smurto, 
nesąžiningumo. Todėl prieš neleisdami 
kokio nors veiksmo turėtume pasitelkti 
kritinį mąstymą ir kelti klausimą: ar konkreti 
visuomenės moralinė nuostata, kuri smerkia 
tam tikrą žmonių elgesį, taip pat nėra 
pavojinga visuomenei? Dėl to aš šiandien 
renkuosi kitokią moralinę nuostatą –  
skirtingas savybes turinčių žmonių 
pripažinimą ir pripažįstu jų teisę į tapatybę, 
kartu į santuokinio ir nesantuokinio 
šeimos gyvenimo pagarbą ir apsaugą, 
nesvarbu, kokia žmogaus lyties ir seksualinė 
orientacija. 

  Teisė, kaip socialinė 
vertybė, negali nereaguoti į 
socialinius šeimų poreikius 
turėti teisinį  
apibrėžtumą.  

Šių dienų Vakarų Europoje teisės ir 
visuomenės santvarkos pagrindas, be 
kita ko, yra pliuralistinės demokratijos 
užtikrinimas, pagarba etninių ir kultūrinių 
tradicijų savitumui, socialinei, kultūrinei, 
ekonominei ir religinei dinamikai, darni 
asmenų ir jų grupių, turinčių skirtingas 
tapatybes, sąveika. Mūsų Konstitucijos 
preambulėje taip pat atspindėtas atviros, 
teisingos ir darnios pilietinės visuomenės 
siekis, kaip ir prigimtinės žmogaus teisės 
laisvai gyventi valstybėje pripažinimas. 

Na, ir pagaliau teisingumo principas 
reikalauja, kad, atsižvelgiant į socialinę 
realybę, šeimos nario statusas su visomis iš 
to plaukiančiomis teisėmis ir pareigomis, 

būdingomis tik šeimos nariams, būtų 
vienodai užtikrinamas visoms šeimoms. 
Šeimos formuojasi visuomenėje, tai 
socialinė institucija. Matyt, visiems aišku, 
kad visuomenėje šeimos gyvenimą gyvena 
tiek skirtingos lyties, tiek tos pačios lyties 
žmonės. Ir manau, kad teisė, kaip socialinė 
vertybė, negali nereaguoti į socialinius 
šeimų poreikius turėti teisinį apibrėžtumą. 
Teisininkams nereikia sakyti, kokių teisių ir 
pareigų paskirose teisinių santykių srityse 
turi šeimos nariai (tai pasireiškia ir mokesčių 
teisėje, ir draudimo, ir sveikatos apsaugos 
ar socialinės saugos srityse, proceso teisėje, 
atskirose civilinės teisės srityse ir t. t.). 
Manau, kad vienų šeimų nariams tokių 
teisių suteikimas ir pareigų numatymas, 
o kitų šeimų nariams – ne prieštarauja ir 
teisingumo, ir su juo susijusiam minėtam 
lygiateisiškumo principui. 

  Lietuvai būtina 
užtikrinti vienodą 
šeimos partnerystės 
teisinę apsauga tiek tarp 
skirtingos, tiek tarp tos 
pačios lyties asmenų.  

Pažymėtina, kad pastarųjų dvejų metų 
sprendimais Vokietijos ir Austrijos 
konstituciniai teismai pripažino minėtų 
valstybių civilinių kodeksų normas, 
numatančias santuokas tik tarp vyro ir 
moters, prieštaraujančiomis šių šalių 
konstitucijoms dėl lygiateisiškumo principo 
pažeidimo. Viliuosi, kad ir Lietuvoje, 
atsižvelgiant į dabartinę Konstitucinio 
Teismo jurisprudenciją, bus keliamas 
klausimas dėl Konstitucijos normos, 
numatančios santuoką tarp vyro ir moters, 
pakeitimo arba dėl galimo Konstitucijos 
normos aiškinimo pakeitimo, atsižvelgiant 
į pasikeitusį visuomenės požiūrį į santuoką 
bei visų konstitucinių vertybių geresnės 
darnos užtikrinimą. Artimiausiu metu 
Lietuvai būtina užtikrinti vienodą šeimos 
partnerystės teisinę apsaugą tiek tarp 
skirtingos, tiek tarp tos pačios lyties 
asmenų.

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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Kada pirmą kartą susimąstėte, kuo 
gyvenime norėtumėte būti?
 Mokykloje nebuvau geriausias, bet nebuvau 
ir blogiausias. Turėjau ir drąsos, ir ryžto 
pasakyti tiesą. O dalyvavimas įvairiuose 
renginiuose, taip pat vadinamuosiuose 
literatūriniuose teismuose, kai reikėjo ieškoti 
tiesos ir kitokio požiūrio į literatūrinius 
herojus, subrandino norą tęsti tai ir 
gyvenime. 

Teisėjo profesijai paskyrėte beveik 
40 metų – neįkainojama patirtis. 
Vis dėlto Jūsų pirmoji alga buvo 
mokytojo? 
Teisėjo profesija ar pašaukimas? Šis 
klausimas man visada nedavė ramybės. Jau 
vidurinėje mokykloje ieškojau to tikrojo 
tiesos kelio. Mano auklėtoja, atsakydama į 
mano kritikos žodžius mokytojams, kad jie 
neįsiklauso į kiekvieną mokinį, kad negeba 
atskleisti jo tapatybės ir skirtingumo, 
palinkėjo man nors metus padirbėti 
mokytoju. Jos palinkėjimas išsipildė su 
kaupu. Tuomet supratau, kiek daug 
atsidavimo reikalauja ši profesija. Tai man 
padėjo einant pasirinktu keliu, atliekant 
šventą teisėjo misiją.

1981 m. baigėte Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetą ir – į 
kolūkio pirmininko pavaduotojo 
kėdę. 
Tokia lemtis, toks likimas. Kai gavau 
teisininko diplomą, Teisingumo ministerija 
formavo galimų kandidatų tapti teisėjais 
sąrašą. Pasirinko mane ir dar porą mano 

bendrakursių. Tuo metu rinkimai į teisėjus 
(tuomet teisėjus rinkdavo, kaip dabar Seimo 
narius, visuotiniu balsavimu) turėjo vykti tik 
rudenį, todėl turėjau gražaus laisvo laiko. 
O čia pasitaikė proga išbandyti jėgas ūkio 
srityje. Neatsisakiau. Dabar sakau likimui: 
ne, brolau, tai aš tave sugalvojau, aš tave 
ir pasirinkau. Ėjau, klupau ir vėl stojausi. 
Mačiau. Bet nepriėjau. Nuėjau sau. Taigi 
po trijų su puse mėnesio buvau išrinktas 
Jurbarko rajono teismo teisėju, ten dirbau 
beveik dešimt metų. Buvo puikus metas! 
Jaunystė, didžiulis bagažas teorinių žinių ir 
mažai gyvenimiškos patirties, kuri teisėjo 
misijai yra būtina. Tai supratau tik laikui 
bėgant. 

Ir teisėjo mantijos daugiau 
nebeiškeitėte į nieką? 
Teisėjo mantija. Visada buvo jausmas, kad ji 
dengia pečius (nors atsirado gerokai vėliau). 
Tas jausmas neapleidžia ir šiandien, nors  
mantija jau tik atminties, teisminės valdžios 
simbolis, šiltas prisiminimas ir pagarbos 
šiai profesijai ženklas. Reikėjo ir drąsos, ir 
stipraus sielos šauksmo būti teisėju. Buvo 
svarbu ir reikšminga juo tapti.

Ar niekada nebuvo kilusi mintis 
užsivilkti, pavyzdžiui, advokato 
mantiją? Arba dirbti teisininku 
pramonėje, žemės ūkio srityje? 
Su visa pagarba advokato profesijai – tikrai 
ne. Taip, šiandienos teisinėje sistemoje 
advokato profesija, galimybės ir kvalifikacija 
yra aukščiausio lygio. Advokato darbas yra 
be galo prasmingas ir svarbus. Jo pagalba 
interesantui, kuris ieško tiesos ar nori apginti 

savo pažeistas teises, yra labai svarbi. Vis 
dėlto advokato veikla apsiriboja pagalba 
vienai proceso šaliai ir dėl to yra daug 
subjektyvumo, vienpusio tiesos vertinimo. 
O teisėjo pareiga – pasverti abiejų proceso 
šalių pozicijas ir argumentus, rasti objektyvią 
tiesą, priimtiną daugumai, pritaikyti 
valstybės nustatytas taisykles, įstatymą 
kiekvienu konkrečiu atveju. Taigi teisėjo 
misiją vertinu gerokai aukščiau nei advokato.

  Teisėjas turi būti ir 
jautrus, ir santūrus, ir 
patikimas.  

Atsimenate pirmąją gautą bylą? 
Tai buvo itin sudėtinga ir nepaprasta byla. Iki 
šiol prisimenu visus jos dalyvius. Kalbu apie 
pirmąją baudžiamąją bylą. Prisimenu ir savo 
nuostabius pagalbininkus – tarėjus, kuriuos 
specialiai man pakvietė posėdžių sekretorė 
M. Bosaitė. Ji jau tuomet teismo posėdžių 
sekretore buvo dirbusi bene keturiasdešimt 
metų. Buvo tikra profesionalė. O tarėjai 
buvo du buvę garsūs teisininkai: vienas –  
buvęs teisėjas ir dirbęs teisme ilgus 
metus, tuo metu jau pensininkas, kitas – 
ilgametis teismo tarėjas, teisininkas, neretai 
pavaduodavęs teisėją, kai šis atostogaudavo. 
Tuomet tarėjai galėjo pavaduoti teisėjus, kai 
šie dėl atostogų ar ligos negalėdavo atlikti 
savo pareigų. Ši byla visiškai pateisino mano 
lūkesčius. Tuomet, pamenu, suprasdamas, 
kokią svarbią misiją atlieku, didžiavausi 
savo profesija. Ja didžiuojuosi iki šiol ir 
didžiuosiuosi visą likusį gyvenimą.

Ar galėtumėte teigti, kad Lietuvos 
teismų sistemos modernizacija 
vyksta tinkama kryptimi ir reikiamu 
greičiu? 
Kiekviena naujovė yra judėjimas į priekį, 
o judėti visada geriau nei stovėti vietoje. 
Vis dėlto neretai darydami žingsnius 
pirmyn pasiduodame mados šauksmui 
neįvertindami, ar tie žingsniai nenuves 
klystkeliais. Reformos reikalingos, tačiau, 
mano galva, turi būti paisoma tam tikro 
saiko ir vertinimo – Konstitucija tik teismams 
suteikė privilegiją vykdyti teisingumą. 
O teisingumas reikalingas žmogui. Jis 
objektyvus, tačiau jame daug subjektyvumo. 
Todėl teisingumas turi tarnauti žmogui, 
atitikti jo lūkesčius, supratimą, papročius, 
tradicijas. Jis turi būti prieinamas, lengvai 
pasiekiamas ir suprantamas, o teisėjas turi 
būti ir jautrus, ir santūrus, ir patikimas. 
Be abejo, sąžiningas ir gerbiamas toje 
visuomenėje. Vadinasi, žinomas ir pažįstamas 
bendruomenei, kurioje jis atlieka savo 
misiją. Susvetimėjimas yra mūsų yda ir bėda, 
taip pat ir vienas nepasitikėjimo teismais 
veiksnių. Šiuo metu vis dar vykdoma teismų 
reforma pagal kai kuriuos aspektus skatina 

TE I SI N G U M O  V E I DA S

Vytautas Kursevičius:  
„Visada ieškojau to 
tikrojo tiesos kelio“
Vytautas Jončas, Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas 
ryšiams su visuomene ir žiniasklaida 

Šią vasarą Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas 
mediatorius Vytautas Kursevičius dėjo tašką paskutinėje byloje, o dar 
vienoje istorijoje mėgino sutaikyti užsispyrusias šalis. Šiandien jis jau 
yra išėjęs užtarnauto poilsio, pabėgęs nuo miesto šurmulio ir gyvenimu 
mėgaujasi prie gimtojo Nemuno, prie vaikystės Raudonės pilies... Nors 
teisėjo mantijai vieta jau rasta, jis nesikrato minties dar panaudoti savo 
sukauptas žinias ir gyvenimo patirtį.  
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dar stipresnį susvetimėjimą, atskirtį ir galimą 
didesnį nepasitikėjimą teismais. Negriaukime 
to, kas gerai funkcionuoja, geriau keiskime 
tai, kas atgyveno. Turėkime tvirtą stuburą 
ir politikams bei sistemos funkcionieriams 
pasakykime NE, jei matome, kad tai į niekur 
neveda. Padarę klaidą, ją pripažinkime ir 
turėkime drąsos grįžti į pradžią. Pagaliau 
mažiau girkimės, kad vykdant reformą viskas 
mums pavyko ir yra gerai. Dažniau išgirskime 
ir teismų bendruomenės nuomonę – tikrą, o 
ne prisitaikėlišką.

Vienu metu teismų reforma labiau 
priminė atogrąžų miškų kirtimą – 
svarbu kuo daugiau „iškirsti“ teismų 
vienetų, o visa kita – kaip Dievas 
duos. Kur teismai išlošė, o kur 
pralošė? Galite sakyti drąsiai, Jūsų 
teisėjo pensijos dabar jau niekas 
neatims. 
Na, pensijos man dar nepaskyrė, taigi ir 
atimti nėra ko. Pratęsiu mintį apie madas. 
Keistai teismų sistemos funkcionierių 
reformos įkarštyje buvo skelbiamos 
idėjos – su teismų reforma „bėgti“ paskui 
policijos vykdomą reformą, t. y. ten, kur 
naikinami policijos komisariatai, naikinti 
ir teismus, tarsi juos „pririšant“ (susiejant) 
su policija, arba paskubomis paskui 

prokuratūros pokyčius. Teismai atrodė tarsi 
kokia tarnaitė, o ne vienintelė teisingumą 
vykdanti valdžios institucija. Nepritariu ir 
niekada nepritarsiu beprotiškam lėkimui į 
nežinią, nepamatuotam teismų stambinimui, 
jų naikinimui ir pan. Teisminė valdžia yra 
valdžia (pasakyčiau dar drąsiau – valdžia nuo 
Dievo), ji turi būti arti žmogaus: jo matoma, 
suprantama ir pažįstama. Niekada nebus 
taip, kad Vilniaus bylos bus tokios pat, kaip 
Skuodo ar Lazdijų. Skirtingi regionai, skirtingi 
žmonės, skirtingas požiūris į problemų 
sprendimą. Ir niekada, pabrėžiu, niekada, 
nesulyginsi teisėjų darbo krūvių. Mano 
galva, to net nereikia siekti, nes Skuodas 
niekada neprilygs Vilniui, ir priešingai. 
Pretendentams, einantiems dirbti į Vilnių, 
tai nėra ir neturi būti staigmena. O jeigu 
tai staigmena, kažkaip negerai vykdomos 
atrankos į teisėjus. Niekada neskaičiavau, 
kiek bylų išnagrinėjo mano kolega iš 
Vilniaus ar Marijampolės. Žinojau, kad jis yra 
patikimas, kvalifikuotas, sąžiningas ir santūrus 
teisėjas, tad atlieka savo misiją taip, kaip 
parašyta jo priesaikoje. Teisminė valdžia turi 
būti ten, kur yra vykdomoji valdžia, kur yra 
žmogus. Tai paprastas konstitucinis principas 
ir čia glūdi dalis pasitikėjimo ir valstybe, 
ir jos teisingumo sistema. Nesvarbu kur – 
Skuode ar Akmenėje, bet ateidamas į teismą 
turiu žinoti ir žinau, kad čia galiu apginti 
savo teises nuo valdžios ar verslo savivalės, 

nuo gatvės plėšiko. Ir man apsiginti padės 
patikimas teismas, kuriame dirba patikimi 
ir man gerai žinomi, sąžiningi, padorūs ir 
jautrūs teisėjai.

Per savo teisėjo karjerą teko ne 
kartą užimti vadovaujamas pareigas, 
buvote ir Teisėjų tarybos nariu. Ar 
dažnai Jūsų balsas pasiekdavo tą 
„dangų“? 
Nesureikšminu administracinių pareigų, 
kurias teko atlikti, nes tikroji teisėjo profesija 
ir karjera yra būtent teisėjo, kruopščiai 
nagrinėjančio bylas, sprendžiančio fakto ir 
teisės taikymo klausimus, ieškančio tiesos ir 
teisingumo. Darbas Teisėjų taryboje iš tiesų 
buvo sunkus ir sudėtingas. Buvau vyriausias 
šios tarybos narys, todėl jaučiau didžiulę 
atsakomybę kolegoms teisėjams. Stengiausi, 
kad taryboje priimami sprendimai būtų 
teisingi, sąžiningi ir svarbūs visai teisėjų 
bendruomenei. Reiškiu didžiulę pagarbą 
visiems Teisėjų tarybos nariams. Kartais šis 
darbas priminė greičiau pragarą, o ne dangų. 
Tai atsakingos visuomeninės pareigos, 
atliekamos darbo metu, aukojant savo laiką, 
kurį būtų galima skirti pasirengti byloms ir 
jas nagrinėti.

Vytautas  Kursev ič ius
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Kas yra tikroji teisėjo karjera? 
Tikroji teisėjo karjera – tai instancinė teismų 
sistema. Visada gerbiau tuos teisėjus, 
kurie atliko savo misiją teisme, esančiame 
arčiausiai žmogaus, – apylinkės. Dirbdamas 
apylinkės teisme išgyvenau prasmingiausius 
savo darbo teisėju metus, todėl didžiausia 
pagarba – apylinkių teismų teisėjams. 
Žinoma, koks kareivis nenori būti generolu? 
Teisėjo siekiamybė – Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas.

Būta sprendimų bylose, dėl kurių 
dar ir šiandien kirba širdyje?
Ko gero, visiems teisėjams kyla vidinių 
konfliktų sprendžiant, kokį sprendimą byloje 
priimti. Man asmeniškai abejonių kildavo 
tik svarstymo stadijoje, o ne tuomet, kai 
sprendimas jau priimtas. Teisėjas turi tikėti 
tuo, ką daro, netikėjimas visada jaučiamas 
jo priimtų sprendimų argumentuose. Toks 
teisėjas turėtų susimąstyti, ar tai jo kelias, ar 
tai jo pašaukimas.

Ar galite pasakyti, kad ne vienu Jūsų 
sprendimu iš esmės buvo apgintos 
žmogaus teisės plačiąja prasme? 
Sudėtingas klausimas. Ir atsakymas tokiu 
atveju turėtų būti konkretus. Tikiu, kad taip, 
nes kiekvienas teismo sprendimas vienaip ar 
kitaip susijęs su žmogaus turtinių, asmeninių, 
šeimos ar kitų teisių gynimu. Galima 
diskutuoti šiuo klausimu iki begalybės, nes 
visada viena proceso pusė sakys, kad teismas 
neapgynė jos teisių, nes jos reikalavimas 
nebuvo patenkintas arba patenkintas ne visa 
apimtimi. Teismai gina visuotinį gėrį, todėl 
šį principą pažeidžiantis reikalavimas negali 
būti patenkinamas. Taigi atsakydamas, ar 
teismai gina žmogaus teises, sakau – taip.  

Bet kuriuo atveju teismų sistemos 
gyvenimu domėsitės visada. Ko 
trūksta, kad šios vienos iš pamatinių 
valstybės institucijų bendruomenė 
būtų vieninga kaip kumštis? 
Skauda širdį, kai teismų bendruomenėje 
atskirtis tik gilėja. Neturiu recepto vaistams 
nuo šios „ligos“, bet, ko gero, yra daug būdų 
ir kelių tai įveikti. Pagarba vienas kitam, 
kolegiškumas ir dėmesingumas, bendri 
susirinkimai ir susitikimai, kai kiekvienas 
jaučiasi lygiavertis ir vienodai svarbus 
bendruomenės narys. Čia atskira tema, 
reikalaujanti ir atskiros studijos, ir atskiros 
diskusijos. Mano galva, ir teisėjų atrankoje 
yra didžiulių spragų, kai sureikšminami vieni 
dalykai, o visai nekreipiama dėmesio į kitus, 
kad ir į žmogiškąsias pretendento savybes, 
gebėjimą suburti kolektyvą, toleranciją 
kolegai, pagaliau suvokimą, jog teisėjo 
darbas nėra paprastas darbas, kuriame 
yra darbo dienos pradžia ir pabaiga, kai 

skaičiuojama tik jo išnagrinėtų bylų skaičius 
ir rezultatas. Teisėjo darbas – tai teisingumo 
vykdymo MISIJA, kai visa bendruomenė 
atsakinga už kiekvieną. Ir visai nesvarbu, kur 
teisėjas ją atlieka, – Naujojoje Akmenėje ar 
Vilniuje, Skuode ar Kaune, Panevėžyje ar 
Klaipėdoje, Šiauliuose ar Marijampolėje.

Teismų bendruomenėje neoficialiai 
Jus vadindavo teisėju poetu. Kada 
poezija tapo gyvenimo palydove? 
Kiekvieno mąstančio ir aplinką jaučiančio 
žmogaus gyvenime poezija yra nuolatinė 
palydovė. Ji visur: matome pavasario saulėje 
sprogstančius gluosnius prie dar apsnūdusio 
tvenkinio ir girdime, kaip gležni lapeliai 
veržiasi išsiskleisti, – argi tai ne poezija? 
Krintantys lapai mums gali priminti rašytus ir 
išsiųstus vėjams laiškus – argi tai ne poezija? 
Lietaus lašeliai, tyliai ir šiltai barbenantys į 
apsamanojusį stogą, tarsi meilės simfonija – 
argi tai ne poezija? Ji visur, tik mokėkime ją 
pajusti, suprasti, pažinti. O tuomet: „Svajonę 
paimk į rankas – nepamesk ir per gyvenimą 
nešk.“  

Patirtis suformavo kitokį požiūrį į literatūrą, 
o pirmoji mokyklinė meilė – į poeziją. Ji 
(poezija ir, žinoma, meilė) lydi mane iki šiol.           

Sunku patikėti, kad kūryba gali 
trukdyti pagrindiniam darbui, bet 
vis dėlto kada ateidavo įkvėpimas 
imtis plunksnos eilėms, o ne, 
pavyzdžiui, pagaliau užbaigti rašyti 
sprendimą byloje? 
Kai liūdna – rašau, kai linksma – rašau, kai 
pavargęs – rašau. Kur jautru – rašau. Todėl 
žmogaus likimai, jo klystkeliai – mano 
įkvėpimo šaltinis. Tarp mano užrašų bylose 
rengiantis procesui ir netgi užsirašant 
svarbias bylos detales staiga sekretorės 
rasdavo minčių ir eilučių visai ne iš bylos, 
tiesiog žodžių, įkvėptų situacijos, arba noro 
puodelio kavos, trumpos pertraukėlės: „Gal 
puodelį kavos, mielas drauge, te likimas, 
bičiuliai, jus saugo.“ 

Gal norėtumėte parašyti pjesę apie 
vieną kurį nors ypatingą teismų 
sistemos gyvenimo epizodą? 
Norėčiau. Norėčiau, kad per literatūrinius 
herojus žmonės suvoktų vidinio teismų 
gyvenimo subtilybes, kad galėtų nors 
sekundei pajusti teisėjo vidinį pasaulį, 
jo darbų apimtis, sprendžiamų bylų 
sudėtingumą ir to nuoširdaus darbo dėl 
tiesos ir dėl žmogaus detales.

Įsivaizduokite, kad galite pradėti 
gyvenimą iš naujo. Ką nors esminio 
keistumėte? 

Išgirdus šį klausimą norisi tik nusišypsoti. 
Mūsų gyvenimai pernelyg mus myli ir lepina, 
kad ko nors daugiau, negu duoda, galėtume 
tikėtis. Kažkur esu užsirašęs mintį, kurią 
paskyriau „Kūrėjui“: 

Išdalinau save,
iškalbėjau visą...
Jei būtų lemta atgimti – 
norėčiau medžiu ar paukščiu,
takeliu, kur per lauką...
Juo eiti linksmai vėl
kartu su tavim...
Ir vėl kartu su Gyvenimu
mirties laukti...
O jei rimtai – nekeisčiau nieko: patyriau 
visišką pilnatvę profesinėje srityje, o viskas, 
ką išgyvenau, užgyvenau ar nugyvenau, yra 
tik mano vieno... Juk kartais gyvenimas lyg 
smėlis tarp pirštų vis byra, o delno sugniaužti 
niekaip negali, prabėga tyliam, nebyliam 
svaiguly... Lyg eitum, lyg bristum per 
prieblandą tirštą. Į tiesą, į šviesą, rytojų, kuris 
niekad nemiršta... O tikrojo kelio surasti, 
rodos, vis tiek negali... Aš jį radau. 

Užauginote du nuostabius sūnus, iš 
jų vienas pasuko tėvo pėdomis. Tai 
glosto širdį? 
Didžiuojuosi savo vaikais. Ir apskritai 
šiandienos karta, kuri besimokydama ar 
dirbdama kuria naują Lietuvą. O ji, tikiu, bus 
ir teisingesnė, ir gražesnė, ir turtingesnė, 
apsišvietusi ir kultūringa. Turiu net penkis 
anūkus, jie auga jau kitokioje gimtinėje. 
Nenoriu, kad jų lauktų emigrantų dalia. O 
sūnūs įgijo ir gerą išsilavinimą, ir puikiai, 
sąžiningai atlieka savo pareigas darbe. Turi 
suformuotą teisingumo ir atsakomybės 
jausmą, dėmesingumą aplinkiniams ir 
nuoširdų paprastumą. Džiaugiuosi, kad 
vienas jų pasuko mano keliu, jame, tikiu, 
paliks savo pėdas. Jaunesnysis taip pat eina 
savo keliu, yra gerbiamas ir mylimas kolegų. 
Didžiuojuosi jais abiem.    

Nemunas – Jums gražiausia ir 
mylimiausia upė pasaulyje. Gal 
turite neįgyvendintą svajonę 
perplaukti dar kokią vieną?
Kas vasarą didelę šiltojo periodo dalį 
praleidžiu prie Nemuno. Čia aš gimiau, čia 
užaugau, suaugau su tais svyruokliais beržais 
ir gluosniais prie seno apsnūdusio „prūdo.“ 
Kas rytą einu prie savo mylimos upės. Iki 
vėlyvo rudens plaukioju. Pažįstu jo krantus 
ir kiekvieną akmenėlį. O svajonę turiu, bet 
ji nesusijusi su Nemunu. Puoselėju svajonę 
dviračiu apvažiuoti visas Baltijos valstybes. 
Tikiuosi kada nors tai įgyvendinti.
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Teismuose – beveik 20 metų
Teisėjų padėjėjai bendrosios 
kompetencijos ir specializuotuose 
administraciniuose teismuose dirba beveik 
du dešimtmečius. Stipriai padidėjus teismų 
darbo krūviui, sprendimas steigti teisėjų 
padėjėjų pareigybę priimtas 2002 metais. 
Nuo to laiko padėjėjų korpuse įvyko dideli 
pokyčiai. Jeigu įsteigus teisėjų padėjėjų 
pareigybę teismuose šių tarnautojų buvo 
labai nedaug, tai šiuo metu Lietuvos 
teismuose dirba daugiau nei 700 teisėjų 
padėjėjų.

Dažnai sakoma, kad teisėjas, jo padėjėjas 
ir teismo posėdžių sekretorius – maža 
komanda dideliame teismo kolektyve. 
Atlikdami įvairias teisėjo paskirtas užduotis 
jo padėjėjas ir teismo posėdžių sekretorius 
padeda teisėjui rengti bylas nagrinėti 
posėdžiuose, užtikrinti efektyvų teisingumo 
vykdymo procesą. Kiekvieno Lietuvos 
teismo tikslas – turėti po vieną teisėjo 
padėjėją kiekvienam teisėjui. Kaip parodė 
šiais metais paskelbtos Valstybės kontrolės 
atlikto teismų audito išvados, visiškai 
sukomplektuotoms teisėjų komandoms dar 
trūksta 15 proc. teisėjų padėjėjų ir teismo 
posėdžių sekretorių, tad kartais teisėjo 
padėjėjas gali dirbti su dviem teisėjais. 
Tokia praktika dažnesnė dirbant su teisėjais, 
nagrinėjančiais baudžiamąsias bylas.

Ką gali teisėjo padėjėjas?
Teisėjo padėjėjai – valstybės tarnautojai. 
Tad norint eiti šias pareigas reikia atitikti 
numatytą išsilavinimo cenzą bei laimėti 
konkursą į valstybės tarnybą. Pagrindiniai 
kandidatams keliami reikalavimai: turėti 
aukštąjį universitetinį teisės krypties 
išsilavinimą, nepriekaištingai išmanyti ir 
gebėti taikyti teisės aktus, mokėti sklandžiai 
dėstyti mintis, turėti dokumentų rengimo ir 
valdymo įgūdžių. Konkurso metu tikrinamos 
materialinės ir procesinės teisės žinios, 
valstybės tarnybos nuostatų išmanymas. 
Padėjėjo darbą renkasi įvairios teisininkų 
grupės: tiek teisės studijas baigę jaunuoliai, 
tiek jau patyrę teisininkai, dažnai ateinantys 
dirbti ne tik iš kitų valstybės institucijų, bet 
ir iš privataus sektoriaus.

Teisėjo padėjėjas dirba pagal teisėjo 
pateiktas užduotis. Būtent šie valstybės 

tarnautojai padeda teisėjui atlikti įstatymų 
ir kitų teisės aktų analizę, sistemina 
bylai aktualią informaciją, rengia bylas 
nagrinėti teismo posėdyje, rašo teismo 
procesinių dokumentų projektus, paruošia 
nuasmenintas priimtų teismo procesinių 
sprendimų versijas, kurios prieinamos 
visuomenei, vykdo kitus teisėjo pavedimus. 
Teisėjų padėjėjai nevykdo teisingumo, 
nepriima galutinių teismo procesinių 
sprendimų ir neturi sprendžiamojo balso 
teisingumo vykdymo procese. Dalis 
padėjėjų nesispecializuoja, o didesniuose 
teismuose turi galimybę dirbti  
konkrečioje – administracinės, 
baudžiamosios arba civilinės – teisės srityje. 

  Teisėjas, jo padėjėjas 
ir teismo posėdžių 
sekretorius – maža 
komanda dideliame teismo 
kolektyve.   

Teisėjo padėjėjo darbo virtuvė labai 
priklauso nuo teismo, kuriame jis dirba, 
kompetencijos. Apylinkės teismuose dažnai 
reikia atlikti skubius darbus. Pavyzdžiui, 
kai kurių procesinių sprendimų terminas – 
viena ar trys darbo dienos nuo dokumento 
gavimo. Tokiu atveju teisėjo padėjėjas 
turi gana skubiai parengti procesinio 
dokumento projektą teisėjui. Regionų 
apygardos administraciniuose teismuose ar 
bendrosios kompetencijos apygardos bei 
aukštesniuose teismuose teisėjų padėjėjai 
daugiau laiko gali skirti išsamesnių teismo 
procesinių dokumentų projektų rengimui ar 
teisminės praktikos analizei.

Teisėjo padėjėjas – 
darbštus, pilietiškas ir 
ambicingas
Jomilė Juškaitė-Vizbarienė, Teisėjų padėjėjų asociacijos valdybos narė, 
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjo padėjėja

Lietuvos teismuose dirba daugiau nei septyni šimtai teisėjų padėjėjų. 
Ši teisininkų grupė jau spėjo tapti reikšminga teismų sistemos dalimi. 
Padėjėjai svarbūs ir formuojant teisėjų korpusą, nes dažnas iš jų uoliai 
mokosi bei turi tikslą ateityje tapti teisėju. Ką dirba teisėjų padėjėjai ir 
kokiomis savybėmis jie turi pasižymėti? Kviečiame pažvelgti į padėjėjų 
darbo kasdienybę, jų teises ir pareigas prisidedant prie teisingumo 
vykdymo proceso.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

S imona Bare iky tė

Jomi lė  Juška i tė -Vizbar ienė
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Įdomus ir dinamiškas darbas
Kaip teigia Klaipėdos apygardos teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbanti teisėjo 
padėjėja Simona Venskutė, kasdieninis 
žinojimas, kad bent netiesiogiai prisidedi 
prie teisėjų vykdomo teisingumo, skatina 

labai atsakingai ir dėmesingai žvelgti į savo 
pareigas.

  Sudėtingiausia yra 
kasdien jausti vidinę 
klaidos baimę, nes aiškiai 
supranti, kad kiekvienoje 
byloje yra sprendžiamas 
žmonių likimas.  

„Mano nuomone, teisėjo padėjėjo 
pareigybė yra labai įvairiapusiška. Tai 
atskleidžia pats darbo pobūdis – padėjėjas 
rengia teismo procesinių sprendimų 
projektus, apibendrina teismų praktiką bylai 
aktualiais ginčo klausimais, atlieka teisės aktų 
analizę, padeda teisėjui pasirengti bylos 
nagrinėjimui. Tiesa, kad dviejų vienodų bylų 
nebūna, todėl teisėjo padėjėjo pareigybė 
puikiai atspindi mokymosi visą gyvenimą 
principą – kasdien sužinai kažką naujo ir 
turi galimybę tas žinias taikyti praktikoje. 
Unikalu yra tai, kad teisėjo padėjėjas mato 
visą bylos kelią (pavyzdžiui, nuo pareiškimo 
dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo iki 
nuosprendžio priėmimo) ir turi galimybę 
prisidėti prie kilusio konflikto sprendimo. 
Kiekvienos bylos individualumas rodo, kad 
rutinos šiame darbe itin mažai“, – sako  
S. Venskutė.

Geram teisėjo padėjėjo darbui labai 
svarbios ir asmeninės savybės: atsakingumas, 
darbštumas, imlumas, tinkamas laiko ir 
darbų planavimas. Teisėjo padėjėjai turi 
daug dėmesio skirti teisės aktų pakeitimams, 
domėtis kintančia teismų praktika. Kaip sako 
S. Venskutė, turbūt sudėtingiausia darbe – 
baimė suklysti.

„Kalbėdama apie darbo pobūdį, negalėčiau 
išskirti kažko sudėtingo, nes bylos, kurios 
kelia iššūkį kaip teisininkei, tik skatina dar 
labiau gilintis ir domėtis tiek proceso, tiek 
materialiosios teisės klausimais. Turbūt 
sudėtingiausia yra kasdien jausti vidinę 
klaidos baimę, nes aiškiai supranti, kad 
kiekvienoje byloje yra sprendžiamas žmonių 
likimas, jiems itin reikšmingi klausimai. Nors 
ketverių darbo metų laikotarpis nėra ilgas, 
tačiau yra bylų, kurias tikrai prisiminsiu labai 
ilgai. Dažnai pagalvoju, kaip po sukrečiančių 
įvykių susiklostė tolesnis tų žmonių 
gyvenimas“, – teigia S. Venskutė.

  Darbą dažnai renkasi 
smalsūs, ambicingi, 
pilietiški teisininkai.  

Motyvuoja teisėjo karjera
Nors ne visi teisėjų padėjėjai pasirenka 
teisėjo karjeros kelią, to siekiantiems šis 
darbas – puiki galimybė kaupti reikalingas 
žinias ir patirtį. Įgiję penkerių metų teisinio 
darbo stažą, padėjėjai gali laikyti teisėjo 
egzaminą ir siekti naujo karjeros laiptelio. 
Kaip antrina Teisėjų padėjėjų asociacijos 
pirmininkė Simona Bareikytė, iš tiesų didelė 
dalis naujai skiriamų teisėjų yra ragavę 
teisėjo padėjėjo duonos.

„Negaliu sakyti, kad kiekvieno teisėjo 
padėjėjo tikslas – ateityje tapti teisėju. Vis 
dėlto dažnas padėjėjas turi tokią karjeros 
viziją. Šį darbą dažnai renkasi smalsūs, 
ambicingi, pilietiški teisininkai, todėl, 
įgiję teisėjo egzaminui būtiną teisinio 
darbo stažą, jie natūraliai nori siekti 
daugiau, nuoširdžiai vertina darbo teisme 
perspektyvas. Pastebime, kad padėjėjai 
labai domisi skelbiamais mokymais, 
įvairiomis profesinėmis galimybėmis. 
Žinoma, reikia ne tik noro ir žinių, bet 
ir tinkamų asmeninių savybių. Teisėju 
tapti siekiantis teisininkas turi turėti itin 
aukštą teisinę kvalifikaciją, puikius darbo 
įgūdžius, psichologinį pasirengimą, 
dalykines ir asmenines būdo savybes, atitikti 
nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. 
Teisėjo darbas – atsakingas ir įtemptas, 
todėl karjeros siekiantys teisėjų padėjėjai 
stengiasi stiprinti tokiam darbui reikalingas 
savybes, išlaikyti elgesio standartą ne tik 
darbe, bet ir asmeniniame gyvenime“, – 
sako S. Bareikytė

S imona Venskutė

Teisėjų padėjėjų asociacijos narių pasiskirstymas pagal miestus

30

31

33

32

Vilnius 

Kaunas 

Iš viso 2020-09-09 duomenimis: 150 narių

Šiauliai

Klaipėda 

Telšiai 

Utena 

Panevėžys 

Plungė 

Tauragė

Alytus 

Marijampolė 

8

5

6

2

1

1

1
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I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

TRUMPAI APIE TEISĖJŲ PADĖJĖJŲ ASOCIACIJĄ 

Teisėjų padėjėjų asociacija šį rugsėjį šventė 15 metų įsteigimo 
sukaktį. Asociacija sukurta siekiant stiprinti ir burti teisėjų 
padėjėjų bendruomenę. Šiuo metu ji vienija 150 narių iš 
įvairių Lietuvos teismų. Nors daugiausia teisėjų padėjėjų 
dirba didžiųjų miestų teismuose, asociacijos veikloje aktyviai 
dalyvauja ir teisėjų padėjėjai iš mažesnių Lietuvos miestų: Telšių, 
Utenos, Plungės, Tauragės, Alytaus. Asociacijos organizacinius 
klausimus sprendžia visuotiniame narių susirinkime trejų metų 
laikotarpiui renkama valdyba, finansinę veiklą prižiūri Revizijos 
komisija. Pagrindinė asociacijos veiklos kryptis – teisėjų 
padėjėjų kvalifikacijos kėlimas ir mokymų organizavimas. Vien 

per šiuos metus mokymai organizuoti jau šešis kartus. Taip pat 
daug dėmesio skiriama asociacijos plėtrai, teisinio švietimo 
projektams, pilietinėms iniciatyvoms, teisėjo padėjėjo darbui 
viešinti. Asociacijos nariai kartu mini profesines ir valstybines 
šventes, diskutuoja jų veiklai reikšmingais klausimais. Nariu 
gali tapti kiekvienas teisėjo padėjėjas, patarėjas, konsultantas 
(taip pat ir pakaitiniai teisėjų padėjėjai), užpildęs nurodytos 
formos prašymą ir sumokėjęs stojamąjį įnašą. Visą informaciją 
apie asociaciją ir jos veiklą galima rasti tinklalapyje www.
teisejupadejejai.lt ir „Facebook“ paskyroje https://www.
facebook.com/TeisejuPadejejuAsociacija.

TEISĖJŲ PADĖJĖJAI DIRBA DAUGELYJE EUROPOS TEISMŲ

Teisėjų padėjėjai prie teisingumo vykdymo proceso prisideda 
ir kitose Europos valstybėse. Dažnai jie vadinami teismo 
pareigūnais, tarnautojais, asistentais, o kai kur – kandidatais į 
teisėjus. Taip pat skiriasi jiems nustatyti reikalavimai ir įgaliojimų 
ribos. Kaimyninėse valstybėse darbo tvarka labai panaši kaip ir 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, Latvijoje įprasta, kad kiekvienas teisėjas 
turi po padėjėją ir teismo posėdžių sekretorių. Padėjėjai atlieka 
įvairius teisėjų pavedimus. Lenkijoje teisėjų padėjėjai taip pat 
renkami konkurso būdu bei turi labai panašias atsakomybes kaip 
Lietuvoje: rengia bylas nagrinėti ir atlieka kitus darbus, būtinus 
tinkamam teisingumo vykdymo procesui. Jų vaidmuo siejamas 
su reikšmingu teisėjų darbo krūvio mažinimu ir greitesniu 
teisingumo vykdymo procesu. 

Kai kuriose valstybėse teisėjo padėjėjo darbas tiesiogiai 
susijęs su teisėjo karjeros siekiu. Darbą teisme renkasi asmenys, 
siekiantys teisėjo darbui reikalingos patirties bei žinių. 
Prancūzijoje tinkamą išsilavinimą įgiję asmenys gali dalyvauti 
konkurse į teisėjo padėjėjus. Pradėję dirbti jie dalyvauja 
specialioje mokymo programoje, kurią baigę gali tapti teisėjais. 
Čekijoje karjeros siekiantis teisininkas turi atlikti trejų metų 
teisėjo stažuotę teismuose. Stažuodamiesi teismuose teisėjo 
karjeros teisininkai siekia ir Švedijoje. Šioje valstybėje teismuose 
įdarbinama tik apie 30 proc. pretendentų į šias vietas. Asmenys 
iki 8 metų stažuojasi ir laiko kvalifikacijos patikrinimo testus, kol 
tampa teisėjais.
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Kuo politinio prieglobsčio 
prašytojų bylos skiriasi nuo kitų 
administraciniuose teismuose 
nagrinėjamų bylų?
Visos šios bylos yra tarptautinio pobūdžio. 
Tai reiškia, kad prieglobsčio prašytojai 
yra užsieniečiai (kai kurie jų neturi jokios 
pilietybės), ieškantys prieglobsčio Lietuvoje, 
atvykstantys iš kitų valstybių. Nagrinėdamas 
šias bylas teismas, be Lietuvos teisės aktų, 
privalo vadovautis ir tarptautiniais aktais, 
pirmiausia, žinoma, Ženevos konvencija 
dėl pabėgėlių statuso, taip pat Europos 
Sąjungos teise. 

Šių bylų ypatumas yra tas, kad pareiškėjai 
bylose yra tik fiziniai asmenys. Tie žmonės 
teigia, jog patiria persekiojimą kilmės 
valstybėse. Šios bylos nagrinėjamos 
uždaruose teismo posėdžiuose, nes 
siekiama apsaugoti jų tapatybę nuo 
galimo jų kilmės valstybės institucijų ir 
pareigūnų persekiojimo. Pareiškėjams 
pagal Užsieniečių teisinės padėties 
įstatymą turi būti nemokamai teikiama 
teisinė pagalba ir vertimas į jų gimtąją 
kalbą visame prieglobsčio procese. Be 
to, labai svarbu, kad teismas, šiose bylose 
vertindamas faktines aplinkybes, privalo 
išsiaiškinti ir kilmės valstybės politinę, 
socialinę, ekonominę, religinę, kultūrinę 
situaciją, o ypač – žmogaus teisių padėtį 
toje valstybėje, kurios tinkamas vertinimas 

padeda teisingai išspręsti bylą, siejant ją su 
pareiškėjo konkrečia situacija. 

Duomenis apie bendrą kilmės valstybės 
situaciją pirmiausia surenka Migracijos 
departamentas, kuris juos gauna iš 
įvairiausių šaltinių (pvz., Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės 
departamento, Human Rights Watch 
nevyriausybinės organizacijos ir kt.). 

Administracinis teismas paprastai įvertina 
Migracijos departamento jau priimto 
administracinio akto teisėtumą ir pagrįstumą 
dėl prieglobsčio prašytojo, t. y. tikrina, 
ar Migracijos departamentas tinkamai 
vertino faktines aplinkybes, bendrą 
kilmės valstybės situaciją atsižvelgdamas į 
konkrečią pareiškėjo padėtį. Faktines bylos 
aplinkybes apie savo konkrečią padėtį 
pareiškėjas privalo pateikti pats. Kita vertus, 
tokiose bylose suprantama, kad surinkti 
duomenis kitoje valstybėje ir juos pateikti 
yra sudėtinga, todėl prieglobsčio teisėje 
galioja abejonės privilegijos principas. Pagal 
jį, jeigu tikėtina, kad pareiškėjas pakankamai 
įrodymais pagrindė savo konkrečią situaciją, 
tai laikoma, jog ta situacija įrodyta. 

Šiose bylose būtina atkreipti dėmesį į tai, 
kad kartais pareiškėjai nenurodo savo 
asmenybės (tikslingai arba neturi asmens 
dokumentų), todėl reikia nustatyti jų 
asmens tapatybę, kartais pasijaunina (nes 
tarptautinė nepilnamečių apsauga yra 
didesnės apimties), tad būtina vertinti, ar 
pareiškėjas nurodė savo tikslų amžių, – tam 
skiriamos ekspertizės. Taip pat būtina 
atkreipti dėmesį ir į bendrąją padėtį kilmės 

Prieglobsčio bylų 
nagrinėjimas teisme: 
situacijos užsienio 
valstybėse aiškinimasis ir 
retų kalbų vertėjų paieška
Audris Kutrevičius, Vilniaus apygardos administracinio teismo  
atstovas spaudai

Bėgantys nuo karo, politinių neramumų, persekiojami dėl religijos, 
ir įsitikinimų nelaimėliai ar iš skurdžių valstybių atvykę apsukruoliai, 
norėdami apsigyventi turtingose Europos Sąjungos valstybėse sukūrę 
nebūtų istorijų?

Tokius rebusus reikia spręsti Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui, nagrinėjančiam pareiškėjų, kuriems Migracijos departamentas 
atsisakė suteikti prieglobstį Lietuvoje, skundus. 

Šias bylas nagrinėjančiam teisėjui Ernestui Spruogiui dažnai tenka 
klausytis prieglobsčio negavusių užsieniečių pasakojimų, kodėl šie 
žmonės siekia pabėgėlio statuso. 

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Ernestas  Spruogis
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valstybėje, kuri per tradicijas, papročius, 
gyvenamąją aplinką veikia ir paties 
prieglobsčio prašytojo būseną, pvz., jeigu 
moters statusas atitinkamoje valstybėje yra 
toks, kad vos ne kiekvienas vyras yra priešas, 
tai pareiškėja gali šalinti net teisėjus vyrus, 
t. y. vien lyties pagrindu (būta tokių atvejų), 
ir pan.

Ar sudėtinga patikrinti pareiškėjų 
teiginius dėl politinio prieglobsčio 
motyvų: jie yra persekiojami, 
jaučiasi nesaugūs savo valstybėse?
Minėjau, kad pirmiausia Migracijos 
departamentas iš įvairiausių šaltinių, be 
kita ko, ir iš Lietuvos valstybės institucijų, 
surenka duomenis apie bendrą kilmės 
valstybės situaciją. Teiginius apie savo 
konkrečią padėtį pareiškėjas taip pat turi 
pagrįsti įrodymais, kurie vertinami visų bylos 
aplinkybių kontekste. 

Prieglobsčio prašoma tada, kai pareiškėjai 
jaučiasi nesaugūs savo valstybėje. 
Kita vertus, reikia pripažinti ir tai, kad 
būna daug nepagrįstų prašymų, t. y. jie 
neatitinka Ženevos konvencijoje nustatytų 
prieglobsčio teikimo sąlygų, pavyzdžiui, 
pareiškėjai palieka savo valstybę todėl, 
kad negali skurde išgyventi. Tai jokiu būdu 
nebus prašymas, atitinkantis Ženevos 
konvencijos nuostatas, nes ekonominis 
nepriteklius pats savaime negali būti sąlyga 
teikti prieglobstį. Taip pat pareiškėjai 
skundžiasi, kad juos jų kilmės valstybėje 
persekioja privatūs asmenys dėl, pavyzdžiui, 

nesumokėtų skolų, tautybės ir pan. Visa tai 
taip pat nėra sąlygos teikti prieglobstį.

Teismo posėdžiuose dažnai 
dalyvauja ir patys pareiškėjai. Ar 
visada įmanoma užtikrinti vertimą į 
jų gimtąją kalbą?
Jeigu teismo posėdyje dalyvauja patys 
pareiškėjai (nagrinėjant prieglobsčio 
prašymą jie paprastai būna Lietuvoje), tai 
procesas turi vykti taip, kad jie galėtų jį 
suprasti. Priešingai, neužtikrinus vertimo, 
reikėtų teigti, kad procesas nėra teisingas. 
Taigi siekiama, kad būtų pateikiamas 
vertimas į jų gimtąją kalbą. Vis dėlto 
paminėtina, kad vertimą į gimtąją kalbą 
lengviau užtikrinti, kai Lietuvoje yra tos 
tautybės žmonių (pvz., rusų, tadžikų, afganų 
ir pan.). 

Pasitaiko pareiškėjų, kurių tautybės 
atstovų Lietuvoje nėra arba beveik nėra. 
Pavyzdžiui, neseniai nagrinėjau bylą, kurioje 
pareiškėjas buvo mandingų tautybės Afrikos 
gyventojas. Šioje byloje reikėjo rasti du 
vertėjus, t. y. iš / į lietuvių / prancūzų ir iš /  
į fulanių / prancūzų kalbas. Toje byloje 
mandingas skundėsi dėl fulanių elgesio jo 
kilmės valstybėje, tačiau išsigelbėjimas šioje 
situacijoje buvo tai, kad mandingas suprato 
fulanių (gana paplitusią Afrikoje) kalbą. 

Migracijos departamento 
duomenimis, daugiausia prašymų 

suteikti politinį prieglobstį gaunama 
iš Tadžikistano. Kuo dažniausiai 
skundžiasi šios šalies piliečiai?
Tadžikistano valdžia pristatoma kaip 
nedemokratinė, todėl šioje valstybėje, 
remiantis įvairiais šaltiniais, pasitaiko 
žmogaus teisių pažeidimų. Iš esmės 
Tadžikistano žmonės teigia, kad juos 
persekioja valdžia dėl jų išpažįstamos 
islamo religijos, tačiau paminėtina, jog 
Tadžikistanas kovoja tik su radikaliais 
islamistais, įvardydamas juos teroristais. Taip 
pat prašantieji prieglobsčio skundžiasi dėl 
politinio persekiojimo, draudimo laisvai 
reikšti savo politines pažiūras, korumpuotos 
valdžios.

Vilniaus apygardos administracinis 
teismas didžiąją dalį pareiškėjų, 
prašiusių politinio prieglobsčio 
ir jo negavusio, skundų atmeta. 
Ar tai reiškia, kad Migracijos 
departamento pareigūnai dirba be 
priekaištų?
Jokia žmogiškoji institucija negali 
dirbti tobulai, visiems pasitaiko klaidų. 
Mano asmeniniu vertinimu, Migracijos 
departamentas, turėdamas ribotus 
žmogiškuosius ir kitus išteklius, atlieka 
milžinišką darbą ir jį daro, mano nuomone, 
gerai arba net labai gerai. Aišku, pasitaiko 
klaidų, tačiau tam ir yra dviejų instancijų 
administraciniai teismai, kurie galutinai 
pašalina klaidų tikimybę. 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO INFORMACIJA 

Prašymo suteikti prieglobstį vertinimas Migracijos departamente 
įprastai trunka iki 6 mėn.

Prašymus suteikti prieglobstį vertina Migracijos departamento 
Prieglobsčio skyrius. Šiuo metu skyriuje dirba 14 darbuotojų, 
iš jų 8 nagrinėja prašymus suteikti prieglobstį, vienas žmogus 
renka informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės valstybes. 
Prieglobsčio srities specialistai nėra rengiami nė vienoje 

Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, tačiau kai kuriuose 
universitetuose yra galimybė pasirinkti  prieglobsčio teisės 
kursą. 

Visas reikiamas darbui žinias darbuotojai gauna pradėję dirbti 
Migracijos departamento Prieglobsčio skyriuje. Juos apmoko 
esami darbuotojai, taip pat jie dalyvauja Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos, Europos prieglobsčio 
paramos biuro organizuojamuose mokymuose. 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTE GAUTI PRAŠYMAI DĖL  
PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO

2018 m.

2019 m.

423

646

Gauta skundų Išnagrinėta skundų

2017 m. 599

154

92

293

ŠIUO METU MIGRACIJOS DEPARTAMENTE 
NAGRINĖJAMA PRAŠYMŲ DĖL PRIEGLOBSČIO 
SUTEIKIMO PAGAL ASMENŲ PILIETYBĘ

Rusija 123

Tadžikistanas 54

Baltarusija 16

Turkija 13

Irakas 6

Kirgizija 5

Armėnija 5

Kitos valstybės 16
2020 m. rugsėjo 4 d. duomenys
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I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė,

advokatė

Prieglobsčio prašytojų interesams tenka atstovauti jau daugiau 
kaip 10 metų. Tai viena ne tik įdomiausių, bet ir sudėtingiausių 
bei emociškai jautriausių profesinės veiklos sričių.

Per šį dešimtmetį labai keitėsi prieglobsčio prašytojų geografija, 
kurią lėmė bendra geopolitinė padėtis pasaulyje, jų prašymų 
motyvai, atvejų sudėtingumas, prieglobsčio prašymų mastai. 

Negalėčiau sutikti, kad prieglobsčio prašymų nagrinėjimo 
ir prieglobsčio prašytojų teisių apsaugos sistema veikia be 
priekaištų. 

Nors valstybė prieglobsčio prašytojams užtikrina valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą, jos apimtis labai ribota, ir 
šioje srityje jau seniai reikia sisteminių pokyčių. Prieglobsčio 
prašytojams teikiama ši valstybės garantuojama teisinė pagalba: 
advokato dalyvavimas apklausoje, skundo dėl Migracijos 
departamento sprendimo parengimas, atstovavimas teismo 
posėdyje. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugos 
neapima prieglobsčio prašytojų konsultavimo, susitikimų, 
pasirengimo teismo posėdžiams laiko, papildomų įrodymų 
rinkimo ir teikimo byloje, kitų paslaugų, kurios būtinos ginant 
jų interesus. Prieglobsčio prašytojai paprastai gyvena arba 
yra sulaikyti Užsieniečių registracijos centre Pabradėje arba 
Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, todėl dažnu atveju 
advokatams su jais bendrauti sudėtinga. 

Kita problema – tai vertimo paslaugų užtikrinimas. Vertėjai 
visuomet dalyvauja apklausų ir teismo posėdžių metu, tačiau 

visiškai visi dokumentai – tiek Migracijos departamento, 
tiek teismų sprendimai, tiek jų pačių skundai – prieglobsčio 
prašytojams yra įteikiami lietuvių kalba. O juk žmogui svarbus 
kiekvienas žodis iš jo pasakojimo, nes tik jis gali paaiškinti 
aplinkybes, dėl kurių pabėgo iš savo kilmės valstybės ir kodėl 
bijo ten grįžti. Advokato darbas – tik pateikti jų teisinį vertinimą. 

Lygiai ta pati problema kyla advokatams bendraujant su 
prieglobsčio prašytojais – jau seniai nepakanka anglų ar rusų 
kalbų. Arba, pavyzdžiui, prieglobsčio prašytojas pageidauja 
susipažinti su savo byla teisme. Teismas tokią galimybę užtikrina, 
tačiau visa bylos medžiaga yra lietuvių kalba, o teismas privalo 
užtikrinti vertėjo dalyvavimą tik teismo posėdžio metu, 
Migracijos departamentas – tik prašymo dėl prieglobsčio 
suteikimo nagrinėjimo metu.

Negalima ignoruoti ir akivaizdžių kultūrinių skirtumų, 
bylinėjimosi patirties neturėjimo, to, kad žmonės atvykę iš karo 
nusiaubtų arba režimo engiamų valstybių, yra svetimoje šalyje, 
gyvena sudėtingomis ekonominėmis bei buitinėmis sąlygomis, 
o jų klausiama, kodėl jie, bėgdami iš savo sugriautų namų, 
neatsivežė vieno ar kito įrodymo. 

Migracijos departamento sprendimo apskundimo terminas –  
vos 14 dienų. Per tą laiką prieglobsčio prašytojas turi būti 
aktyvus ir paprašyti teisinės pagalbos, Užsieniečių registracijos 
centro ar Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai tokį prašymą 
persiųsti Migracijos departamentui, pastarasis užsakyti skundo 
parengimo paslaugą. Tad pačiam skundui parengti dažnai lieka 
kur kas mažiau laiko. 

Nors reikia pripažinti, kad nemaža dalis prieglobsčio prašytojų 
tiesiog ieško saugesnio gyvenimo, visgi tarp atmestų prašymų 
pasitaiko išskirtinių istorijų, tarp prieglobsčio prašytojų būna 
ir ne vienas teisininkas (pvz., teismo pirmininko padėjėjas ar 
advokatas), tačiau pateikę prašymą dėl prieglobsčio suteikimo 
jie patenka į užburtą ratą, iš kurio labai sunku ištrūkti ir įrodyti 
savo tiesą. Nors prieglobsčio prašytojų atžvilgiu galioja abejonės 
privilegija, ją labai dažnai „nuginkluoja“ tokie universalūs 
argumentai, kaip kad prašymo priežastys yra „ne konvencinės“ 
arba „prieglobsčio prašytojas nepagrindė jam kylančios realios 
grėsmės“. 

Nors tiek Migracijos departamentui, tiek teismams tenka 
didžiulis darbinis ir emocinis krūvis, vis dėlto sistema turi veikti 
taip, kad prieglobsčio prašytojų teisių apsauga būtų reali, o 
ne formali. Tam vien užtikrinti valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą nepakanka – turi veikti visas priemonių ir instrumentų 
kompleksas, leidžiantis kiekvienai institucijai bei advokatams 
tinkamai vykdyti savo funkcijas, o prieglobsčio prašytojams – 
jausti realią savo teisių pagarbą ir apsaugą.

BYLOS DĖL PRIEGLOBSČIO VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME

2018 m.

2019 m.

100

95

Gauta skundų Išnagrinėta skundų Visiškai ar iš dalies  
patenkinta skundų

2017 m. 59

99

81

62

2

4

6
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Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje (LDK) 
vyras buvo vertinamas labiau už moterį. 
Tuomet tai atrodė normalu ir tokia situacija 
buvo visose Europos valstybėse. Vis dėlto 
tuometinėje Lietuvos teisėje buvo vienas 
fenomenas. Paprotinė teisė ir Lietuvos Statutai 
moters gyvybę, sveikatą ir įžeidimą įvertino 
dvigubai brangiau už vyro.
Dviguba moters gyvybės vertė įtvirtinta 
ir 1340 m. prūsų Pamedės teisyne, kuriuo 
vadovautasi ir dalyje Lietuvos teritorijos 
ikistatutiniu laikotarpiu. Šis senųjų prūsų ir 
lietuvių baltiškas paprotys buvo išplėtotas ir 
įtrauktas į Lietuvos Statutus.
Paprotinėje, taip pat ir ikistatutinėje teisėje 
buvo teisės normos, kurios gynė moterį nuo 
kėsinimosi į jos gyvybę, sveikatą, taip pat ir 
garbę. Ir tai buvo įgyvendinama tuometinėje 
teisminėje praktikoje konkrečiose bylose. 
Šios paprotinės teisės laikytasi visoje LDK 
teritorijoje, ne tik lietuviškose žemėse. 
Ikistatutinėje teismų praktikoje atlygis buvo 
kaip kompensacija ir už moralinį, ir už fizinį 
įžeidimą, nors dažniausiai bylose moralinė 
skriauda nebuvo atskiriama nuo fizinės.
Teismas pagal Vilniaus vaivados vietininko 
Steckio skundą išnagrinėjo bylą apie tai, kad 
trys bajorai Maišiagalos turguje sumušė jo 
pono tijūną ir tijūno žmoną Magdaleną, ir 
priteisė tijūnui rublį grašių, o jo žmonai  
atlygio – du rublius grašių.
LDK įstatymai ne tik išsaugojo paprotinės 
teisės normas, bet ir jas įtvirtino Lietuvos 
Statutuose. Trijuose Lietuvos Statutuose 
moterims skirta daug daugiau dėmesio nei 
kitų to meto valstybių teisynuose. Unikalus 
ir moters dvigubos vertės fenomenas, tai yra 
dvigubai didesnis atlygis (kompensacija) nei 
už vyrą, atsižvelgiant į moterų socialinę bei 
luominę padėtį. 
XVI a. moteris buvo labiau vertinama kaip 
visuomenės narė jai ištekėjus, tai yra moteris 
save realizuodavo per santuoką. Antrajame 
(1566 m.) ir Trečiajame (1588 m.) Lietuvos 
Statutuose kai kuriais atvejais netekėjusioms 

moterims nebuvo numatyta atlyginti dvigubą 
vertę, o kartais ta vertė buvo mažesnė nei to 
paties luomo vyrų. Vis dėlto to laikotarpio 
teisminė praktika tai pakoreguodavo.
Prieš įsigaliojant Antrajam Lietuvos Statutui 
dvigubą atlygį gaudavo visos moterys, išskyrus 
amatininkes, nes atlygis joms buvo numatytas 
vienodas su vyrais amatininkais. Amatininkų 
žmonoms Antrajame ir Trečiajame Lietuvos 
Statutuose buvo numatytas dvigubai didesnis 
atlygis. Netekėjusios moterys amatininkės į 
šį sąrašą nebuvo įtrauktos, tačiau ištekėjusi 
amatininkė, taip pat amatininko žmona jau 
vertinama kaip kažkieno žmona ar motina 
ir gaudavo dvigubą išpirką. Amatininkės 
dvigubos išpirkos galėjo tikėtis tik ištekėjusios. 
Antrajame ir Trečiajame Lietuvos Statutuose, 
be amatininkių, ir netekėjusioms nelaisvoms 
merginoms dvigubas atlygis nebuvo 
numatytas.
Bajoras Borkas Žaba iškėlė bylą bajorui Vasilijui 
Bogdanavičiui už tai, kad jis nužudė Žabos 
dailidę ir sumušė dailidės žmoną Mariją. 
Teismas, pripažinęs V. Bogdanavičių kaltu, 
priteisė Marijai sumokėti du rublius grašių už 
sumušimą. Amatininkams už fizinį įžeidimą 
buvo priteistas vienas rublis grašių, o jų 
žmonoms – du rubliai grašių. Atlygis priteistas 
pačiai Marijai.
Atlygis moterims už jų fizinį bei moralinį 
įžeidimą. Lietuvos Statutai ypač gynė 
moteris bajores. Už tokios moters įžeidimą 
ar sužalojimą buvo skiriamos baudos. Šis 
nusikaltimas laikytas bajorės negarbe. Bajorės 
asmens įžeidimas buvo kvalifikuojamas ne tik 
kaip jai padaryta asmeninė skriauda, bet ir kaip 
nusižengimas valstybei, todėl buvo numatyta ir 
kalėjimo bausmė. 
Lietuvos metrikose įžeidimo negarbės sąvokos 
vartojamos tik tose publikuotose bylose, 
kuriose sprendžiami skundai dėl bajorių 
sumušimo arba sužeidimo, o neprivilegijuotų 
luomų moterims, tai yra valstietėms ir 
nelaisvosioms, teismai negarbės, įžeidimo 
sąvokos netaikė, atlygis dažniausiai buvo 

skiriamas už sumušimą arba visai neįvardijant 
nusikaltimo. Tai įrašyta į Antrąjį Lietuvos 
Statutą, o Trečiajame ši norma išplėsta 
nurodant, kad už nusikaltimą bajorei jį 
padariusiam asmeniui numatytas dvigubas 
atlygis ir papildomai dvigubai ilgesnė kalėjimo 
bausmė nei vyriškos lyties asmeniui. 
Pirmojo (1929 m.) Lietuvos Statuto XI skyriaus 
4 straipsnis valstietei numatė dvigubą atlygį 
už moralinį ar fizinį įžeidimą. Sumušęs bajorės 
Levonienės valstietę Fioklą, Polocko bajoras 
Michnas Levononovičius teismo sprendimu 
privalėjo sumokėti atlygį – rublį grašių, tai 
yra dvigubai, nes valstiečiui už analogišką 
nusikaltimą būdavo priteisiama pusę rublio 
grašių. 
Trečiajame Lietuvos Statute priklausomai 
nuo to, kaip bajoras buvo įžeistas ar koks 
jo sužalojimo laipsnis, jis turėjo teisę gauti 
dvigubai didesnio dydžio atlygį. Sumušimas 
lazda, kuoka ar botagu buvo laikomas ypatingu 
bajoro įžeidimu ir už jį numatytas dvigubas 
atlygis – 40 kapų grašių. Bajorei už analogišką 
įžeidimą buvo skiriamas 80 kapų grašių atlygis 
ir dviguba Lietuvos Statute numatyta kalėjimo 
bausmė. Įžeidimai galėjo būti padaryti 
veiksmu, tai yra padarant kūno žaizdas, 
mėlynes, taip pat nuplėšiant galvos apdangalą 
bei kitais veiksmais ir žodžiu, tai yra neteisingai 
apkaltinus poelgiu, kuris nedaro garbės 
bajorei, išplūdus, užgauliojant, nepagrįstai 
išvadinant paleistuve ar neteisėtai įkalinant ir 
pan. Šiomis teisės normomis galėjo pasinaudoti 
tik moterys, gimusios teisėtoje santuokoje.
Pagal paprotinę teisę ir bendrą nuorodą 
Pirmajame Lietuvos Statute dvigubo atlygio 
teise naudojosi visos bajorės, tiek ištekėjusios, 
tiek netekėjusios, o Antrajame ir Trečiajame 
Lietuvos Statutuose tai buvo jau ir įrašyta. 
Pagrindinį vaidmenį vaidino priklausomybė 
bajorų luomui, o ne šeiminė nukentėjusiosios 
padėtis. Už bajoro ištekėjusi moteris, kilusi 
ir ne iš bajorų sluoksnio, tapdavo bajore ir 
įgydavo teisę į dvigubą atlygį. 
Tęsinys kitame numeryje.

Moters vertės 
fenomenas 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teisėje
I dalis

Alfredas Vilbikas,  
kadenciją baigęs Šiaulių apygardos teismo teisėjas,  
Lietuvos teismų istorijos ekspertas  

A R  ŽI N A I,  K A D.. .

Nežinomas  dai l in inkas .  Mar i jonos 
D aumantai tės-S les ickytės-Počobut ienės 
port retas .  XVI I  a .  I I  p .
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 KINO GURMANAMS
Rudens kino šventė: prasideda naujasis Europos 
šalių kino forumo „Scanorama“ sezonas!

Lapkričio 4–15 d. Vilniuje, 

lapkričio 5–15 d. Kaune, 

lapkričio 5–11 d. Klaipėdoje 

ir lapkričio 5–8 d. Šiauliuose.

Širdį ir akį džiugins filmai iš visų svarbiausių 
pasaulio kino festivalių, pradedant Berlynu ir 
Kanais, baigiant Venecija ir Torontu.

Filmų seansai vyks kino teatruose „Forum 
Cinemas“, „Skalvija“ ir „Pasaka“. Didžiąją dalį 
filmų bus galima žiūrėti specialioje virtualiojoje 
„Scanoramos“ kino platformoje.

Visa informacija www.scanorama.lt

TEISMAI.LT  
REKOMENDUOJA

ATMINTINOS DIENOS

 ▪ Spalio 18-oji – Europos kovos su prekyba žmonėmis diena;

 ▪ Spalio 25-oji – Konstitucijos ir Europos teisės diena;

 ▪ Lapkričio 3–6 d. – Visuotinis teisėjų susirinkimas; 

 ▪ Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena;

 ▪ Gruodžio 3-ioji – Lietuvos advokatūros diena;

 ▪ Gruodžio 5-oji – Padėkos savanoriams diena;

 ▪ Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena;

 ▪ Gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena;

 ▪ Gruodžio 15-oji – Lietuvos teismų diena.

DĖMESIO!  
KONKURSAS FOTOMĖGĖJAMS!

Fiksuokite 

-iausias*
akimirkas teisme ir siųskite mums  

komunikacija@teismai.lt!
*Darbingiausias,  įdomiausias, netikėčiausias, 

linksmiausias, slapčiausias, jautriausias…

Kas žino, gal Jūsų nuotrauka papuoš mūsų žurnalo viršelį  
kitais metais! 

Bet kuriuo atveju – Jums bus staigmena! 

Liekame laukti – Teismai.lt redakcija  

TE I S M A I . LT  RE KO M E N D U O J A

LAISVALAIKIUI IR PAŽINIMUI
Knygos „Equal Treatment Bench 
Book“ naujas leidimas. 

https://www.judiciary.uk/
publications/new-edition-of-the-
equal-treatment-bench-book-
launched/

Apie verbalią ir neverbalią 
komunikaciją ir apie tai, kaip kalbėti 
teismo proceso dalyviams. Knygoje 
detaliai aptariami įvairūs teismo 
proceso metu svarbūs veiksniai: 
rasės, religijos, pažeidžiamų asmenų, 
protinės negalios ir kt.

Šią knygą leidžia Jungtinės Karalystės 
teisėjų kolegija. Ji nuolatos pildoma ir atnaujinama. Knyga anglų k., ją 
galima skaityti nemokamai.

Artūras Tereškinas ir Adomas 
Danusevičius   

„Bjaurūs jausmai“

Kaip viešumoje dalijamės bjauriais 
jausmais: gėda, neviltimi, liūdesiu, 
melancholija, pykčiu, pagieža, 
neapykanta? Kaip jie įsiskverbia į mūsų 
odą ir kaip su jais susitvarkome? Ką 
reiškia patirti įvairius jausmus tikintis, 
kad jų keliamas triukšmas padės išgirsti 
mūsų gyvenimus? Šioje sociologo 
Artūro Tereškino ir menininko 
Adomo Danusevičiaus knygoje pirmą 

kartą atvirai įvaizdinama tai, kokį vaidmenį jausmai ir emocijos vaidina 
viešojoje sferoje. Tai naujas žvilgsnis į emocinę viešojo gyvenimo 
ekonomiką Lietuvoje. 

Leidėjas „Idėjos ir komunikacija“, 2020 m. Ieškokite „Knygos.lt“.

susirinkimas

SĖKMĖS ISTORIJA!
Rugsėjo 24 d. įvyko tarptautinė praktinė konferencija  
„Mediacijos sėkmės istorija ir jos kaina“. Nuotolinėje 
konferencijoje patirtimi dalijosi ne tik Lietuvos teisininkai, bet ir 
Nyderlandų, Norvegijos, Baltarusijos ir Italijos atstovai.

Visa konferencijos medžiaga laisvai prieinama „Youtube“ kanale 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Mediacijos sėkmės istorija ir 
jos kaina

https://youtu.be/_PTRr2uBZJE

Mediation: Success Story and 
Its Cost

https://youtu.be/5wVhMxLIVHs

LIETUVOS TEISMAI

https://youtu.be/_PTRr2uBZJE
https://youtu.be/5wVhMxLIVHs
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teikti ir per kelias valandas gauti teismo dokumentus

susipažinti su byla ir sekti jos eigą

gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą

dalyvauti teisminėje mediacijoje

mokėti žyminį mokestį, teismo paskirtas baudas, bylinėjimosi išlaidas valstybei

dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu 

e.teismas.lt

Teismų elektroninės paslaugos 
neišeinant iš namų

e.teismas.lt
galite:

Naudokitės teismo paslaugomis
paprasčiau


