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Redakcijos žodis

Šis TEISMAI.LT numeris yra apie 
laisvę ir kovą už ją, apie stiprybę, 
nepriklausomumą, bendradarbiavimą ir 
neabejingumą. Šį kartą kalbant apie teisę, 
teisingumą ir teismų sistemą kertinis akmuo 
yra minėtos vertybės. 

Apie tai, koks 2022 m. vasario 24 d. rytas 
buvo Ukrainos teismuose, kaip teismai 
ir visa teismų sistema funkcionuoja karo 
metu, kviečiame skaityti aktualųjį interviu 
su Ukrainos Teisėjų tarybos pirmininku 
Bohdanu Monichu. „Nė vienas teisėjas 
neliko abejingas pareigai įvairiais būdais 
remti kovą už laisvę, o Ukrainos teismai 
okupuotose zonose neveikia“, – pabrėžia 
Teisėjų tarybos pirmininkas. 

„Aukšti etiniai standartai ir sąžiningumas – 
svarbiausios teisėjo savybės“, – teigia kita 
mūsų pašnekovė, Norvegijos Aukščiausiojo 
Teismo teisėja, šios šalies Teismų 
administracijos valdybos pirmininkė Cecilė 
Østensen Berglund. Su Norvegija Lietuvos 
teisinę sistemą sieja ne vienas bendras 
projektas, taigi pašnekovė pasakoja apie 
tai, kokia Norvegijos teismų sistema, kaip 
užtikrinamas teismų nepriklausomumas 
šioje valstybėje, taip pat apie bylą, kurią 
nagrinėjo net penkiolika iš dvidešimties 
Norvegijos Aukščiausiojo Teismo teisėjų. 

Atsakymo į klausimus, ar skiriasi 
propaganda nuo informacinio karo ir 
kaip įvertinti informacijos patikimumą, 
kviečiame ieškoti ekspertų įžvalgų skiltyje, 

kurioje ekspertai Viktoras Denisenko ir 
Mantas Martišius dalijasi patarimais, kaip 
išlikti budriems ir kritiškiems. O Klaipėdos 
apygardos teismo teisėja Kristina Kakurinė 
apžvelgia atvejus, kai saviraiškos laisvės 
ribų peržengimas užtraukė baudžiamąją 
atsakomybę.

Baudžiamosios teisės tema ir kitame 
interviu, kuriame kalbama apie 
nusikaltimus žmoniškumui ir karo 
nusikaltimus. Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo teisėja Gabrielė Juodkaitė-
Granskienė pasakoja apie 2022 m. birželio 
30 d. paskelbtą Sausio 13-osios byloje 
priimtą sprendimą bei vykusį procesą, 
jo metu kilusius iššūkius. Apie Lietuvos 
prokurorų patirtį, įgytą Sausio 13-osios 
byloje, bendradarbiavimo svarbą ir 
apie nusikaltimų Ukrainoje tyrimo ir 
jungtinės tyrimo grupės veiklą – Lietuvos 
Respublikos generalinės prokurorės 
Nidos Grunskienės komentare. O Lietuvos 
Respublikos teisingumo viceministrė 
Gabija Grigaitė-Daugirdė mintimis dalijasi 
apie Teisingumo ministerijos atstovavimą 
Lietuvai Tarptautinio Teisingumo Teismo 
byloje Ukraina prieš Rusiją. 

Europos teismų tarybų tinklo prezidentė, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Dalia 
Vasarienė pristato tinklo veiklą, apžvelgia 
tikslus, teisinės viršenybės ir teismų 
bei teisėjų nepriklausomumo principų 
užtikrinimo iššūkius, taip pat Lietuvos 
pasiūlymą dėl Ukrainos, kaip stebėtojos, 
įtraukimo į Europos teismų tarybų tinklą. 

„Ir toliau nelikime abejingi!“ – teigia 
teismų bendruomenės atstovai, kalbėdami 
apie pagalbą nuo karo nukentėjusiems 
ukrainiečiams.

Ar bažnytiniai teismai skiriasi nuo įprastų 
teismų, kaip paskiriami bažnytinių teismų 
teisėjai, kaip vyksta procesas, kokios bylos 
nagrinėjamos – į šiuos ir daug kitų klausimų 
atsakymų ieškokite skiltyje „Kitoks teismas“. 
Ir, žinoma, besidomintiems istorija keletas 
įdomių faktų apie belaisvius tarpukario 
Lietuvoje ir Europoje.

Gero skaitymo!

Laura Mickevičiūtė 
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Ukrainos Teisėjų tarybos 
pirmininkas: „Turime būti 
stiprūs kartu su savo žmonėmis“
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Kasdien per įvairius žiniasklaidos 
kanalus matome siaubingus vaizdus 
iš Jūsų šalies. Gyventojai, įstaigos, 
net ir tokios kaip ligoninės, vaikų 
darželiai, mokyklos, patiria agresiją, 
griaunami pastatai, žlugdomi 
žmonių gyvenimai, stabdoma ar net 
nutraukiama įvairių įmonių, įstaigų 
veikla. Kokios buvo pirmosios šios 
plataus masto karinės agresijos 
dienos Ukrainos teismų sistemai?
Visų pirma, noriu tikrai nuoširdžiai visos 
Ukrainos Teisėjų tarybos ir teismų sistemos 
vardu padėkoti Jums, mieli draugai lietuviai, 
apie kuriuos sakoma „bėdoje pažinsi“. Jūs 
pirmieji ištiesėte pagalbos ranką, atsiuntėte 
humanitarinės pagalbos, rinkote pinigus 
sunkiai sužalotai vieno mūsų teismo 
administracijos darbuotojai, be to, jaučiame 
ir matome Jūsų pastangas padedant 
Ukrainos Teisėjų tarybai įsilieti į Europos 
teisėjų tarybų tinklo veiklą. Tai šiandien 
mums kaip niekad svarbu.

Vasario 24 d. buvo suplanuotas Ukrainos 
Teisėjų tarybos posėdis, tačiau net ir 
paryčiais sužinoję apie apšaudymus jo 
neatšaukėme: visi nariai pavirtino, kad 
dalyvaus posėdyje. Tiesa, iš numatytos ilgos 
darbotvarkės liko vienintelis klausimas – kaip 
teismai funkcionuos karo metu? Posėdyje 
sprendėme, kaip užtikrinti nenutrūkstamą 
teisingumo vykdymą, posėdžių dalyvių, 
teisėjų ir teismų darbuotojų saugumą, 
kaip išsaugoti dokumentus, elektronines 
duomenų bazes ir kt. Svarbus ir teismų 
bendruomenės narių pragyvenimo šaltinio 
užtikrinimo klausimas, prie kurio grįžome 
ir kovo 14 d. posėdyje: šiuo metu net ir 
negalintys atlikti ar iš dalies atliekantys 
savo darbines funkcijas teisėjai ir teismų 
darbuotojai gauna tam tikrą darbo 
užmokesčio dalį.

Ukrainoje teismai veikia neįtikėtinai 
sudėtingomis sąlygomis. Kokia 
padėtis teisingumo atžvilgiu 
okupuotose teritorijose? 
Kaip organizuojate darbą 
neokupuotuose, tačiau pavojingose 
zonose esančiuose teismuose?

Deja, Ukrainos teismai okupuotose 
teritorijose neveikė ir neveikia, čia 
teisingumas nevykdomas. Mes neturime 
teisės priimti sprendimų Ukrainos vardu, kad 
per teismus nebūtų įteisintas šalies žudikės 
režimas. Okupuotų teritorijų teismuose 
pakeistas teritorinis bylų teismingumas – 
visos bylos perkeltos į artimiausią teismą 
laisvoje nuo okupantų teritorijoje. Per 
karą buvo pakeista 132 teismų jurisdikcija. 
Šiuo metu jau atgavome 34 teismus, o 
Chersono srityje, Donecke, Luhanske, iš 
dalies Zaporižioje ir Charkive teismai vis dar 
neveikia, yra okupuoti, kaip ir šios teritorijos.

Okupuotose teritorijose atsidūrusiems 
teismų teisėjams ir darbuotojams teko ir 
tenka išvykti iš regionų arba slapstytis nuo 
okupantų rūsiuose, pas gimines, draugus, 
kaimynus. Su jais stengiamės bendrauti 
telefonu. Žinoma, tol, kol veikia telefoninis 
ryšys.

Taip, dirbame itin sudėtingomis sąlygomis, 
tačiau stengiamės, kad teismų darbas 
nenutrūktų. Nors daug posėdžių ir 
darbinių susitikimų organizuojame vaizdo 
konferencijų būdu, kai kuriuos darbus teko 
atidėti, nes ne visi teismo proceso dalyviai 
turi galimybę dalyvauti net ir nuotoliniuose 
teismo posėdžiuose.

Taip, mes nesiruošėme karui, nesiruošėme 
tam, kad teismai bus okupuoti ar sugriauti. 
Mes, kaip ir visa Europa, gyvenome ir 
ruošėmės gyventi taikoje. Deja, kaip senovės 
išmintis byloja, „nori taikos, ruoškis karui“.

Kalbėdamas gegužės 26 d. Lietuvos 
teismų organizuotoje konferencijoje1  
minėjote, kad daug teismų pastatų 
buvo apgriauta arba sugriauta 
visiškai. Ką planuojate su jais daryti? 
Atstatysite ar sujungsite teismus, 
perkelsite juos iš sugriautų pastatų 
ir fiziškai jų buveinės bus jau kitose 
vietose?

1  „Teismai šių dienų demokratijoje. Ar de facto 
sutampa su de jure?“ – Vilniuje vykusi tarptautinė 
konferencija, kurioje teisininkai, mokslininkai 
ir kitų sričių ekspertai iš Lietuvos, Ukrainos ir 
Lenkijos atvirai diskutavo apie teismams kylančius 
iššūkius Europoje ir visame pasaulyje, aktualijas, 
(ne)išmoktas pamokas ir galimybes.

Birželio pradžios duomenimis, 99, t. y.  
14 proc., apeliaciniai ir vietos teismai 
nevykdė teisingumo. 69 teismų pastatai 
laikomi sugadintais arba visiškai sunaikintais: 
7 sunaikinti visiškai (Kyjivo, Donecko, 

Charkivo ir 
Mykolajivo srityse), o 
62 teismai patyrė itin 
didelę žalą, t. y. išdužę 
langai, apgadinti 
pastatų fasadai, 
nutrauktas elektros 
ir šilumos tiekimas, 
sugadintos ar visiškai 
sunaikintos vidaus 
patalpos (kabinetai, 
koridoriai, teismo 
posėdžių salės ir kt.). 

Ukrainos valdžios laikinai 
nekontroliuojamose teritorijose yra 66 
teismai (10 proc.). Ir tai tik tie teismai, apie 
kuriuos turime informacijos. Įtariame, kad 
išvadavus visas mūsų teritorijas tikriausiai 
su siaubu sužinosime, kad tai – tik ledkalnio 
viršūnė. Ką daryti su tokiais teismais? Dar 
prieš karą pradėjome teismų žemėlapio 
optimizavimo procesą vienoje apygardoje 
sujungdami 3–4 teismus į vieną apylinkės 
teismą, atsižvelgdami į šalyje vykdomą 
administracinę teritorinę reformą. Žinoma, 
dabar šis procesas sustojo, nes pagrindinį 
dėmesį skiriame nuo okupantų išlaisvintų 
teritorijų teismų darbui atnaujinti. Nepaisant 
to, suprantame, kad tokių sujungtų apylinkių 
teismų kūrimo procesas bus teisinga išeitis 
pasibaigus karui.

Minėjote, kad iki karo per dieną 
Ukrainos teismai priimdavo apie 
30 000 sprendimų, prasidėjus karui 
skaičius sumažėjo iki 10 000, o dabar 
šis skaičius vėl išaugo. Dėl ko žmonės 
kreipiasi į teismą tokiu sunkiu 
laikotarpiu?
Tarkime, birželio 2 d. teismų sprendimų 
registre buvo įkelti 26 926 Ukrainos teismų 
sprendimai, taigi, galima sakyti, kad vėl 
pasiekėme iki karo buvusius skaičius. Galbūt 
tokie skaičiai ir atrodo neįtikėtinai, tačiau 
ukrainiečiai, kaip ir visi europiečiai, visus 
probleminius klausimus sprendžia teismuose 
ir gindami savo teises bei laisves visada 
renkasi civilizuotus ginčų sprendimo būdus. 
Ir karas tam – ne kliūtis. 

Tuo metu, kai Ukrainoje prasidėjo plataus 
masto ginkluota agresija, buvo vienas 
įstatymas, reglamentavęs teisingumo 
vykdymą karo sąlygomis – Ukrainos 
įstatymas „Dėl karo padėties teisinio 
režimo“, kurio 26 straipsnyje nustatyta, 
kad „teisingumą teritorijoje, kurioje 
įvesta karo padėtis, vykdo tik teismai. 
Tokioje teritorijoje veikia pagal Ukrainos 
Konstituciją įsteigti teismai.“ Straipsnyje taip 

Miglė Pavliukovičienė, Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos 
skyriaus patarėja
   
Nepriklausomumas – viena kertinių teismų sistemos vertybių, kuri 
šiandienos kontekste suvokiama ne tik kaip nepriklausymas nuo kitų 
valstybės valdžių įtakos, bet ir kaip dalis valstybės suvereniteto. Ukrainos 
teismai šiuo metu visomis išgalėmis stengiasi išsaugoti žmonių teisę į 
teisingumą ir galimybę vykdyti teisingumą savo šalies – Ukrainos – vardu. 
TEISMAI.LT savo skaitytojams pateikia unikalų Ukrainos Teisėjų tarybos 
pirmininko Bohdano Monicho interviu apie teismų veiklą karo metu.

L ietuvos 
te i smų 
organizuota 
konferenc i ja
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pat numatyta, kad, esant karo padėčiai ir 
nesant sąlygų teismams vykdyti teisingumo, 
Ukrainos įstatymų nustatyta tvarka gali būti 
pakeista šiuose teismuose nagrinėjamų bylų 
teritorinė jurisdikcija arba teismų vieta. 
Vadinasi, net ir karo ar nepaprastosios 
padėties sąlygomis asmens konstitucinės 
teisės į teisminę gynybą negali būti 
ribojamos.

Ar teisėjai ir teismų darbuotojai 
buvo mobilizuoti? Ar yra teisėjų, 
suderinančių teisingumo vykdymą su 
pareiga ginti tėvynę, savanoriauti?
Nuo š. m. vasario 24 d. iki birželio pradžios į 
Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir kitas karines 
struktūras buvo pašaukti 274 asmenys, iš 
jų 48 teisėjai ir 226 teismų, Valstybinės 
teismų administracijos2 ir jai pavaldžių 
struktūrų darbuotojai. Prie Ukrainos 
ginkluotųjų teritorinės gynybos pajėgų 
prisijungė 83 savanoriai: 37 teisėjai ir 46 

2 Lietuvoje veikiančios Nacionalinės teismų 
administracijos atitikmuo, panašias funkcijas 
atliekanti įstaiga.

teismų ir Valstybinės teismų administracijos 
darbuotojai. Tai mūsų žmonės, kurie gina 
Ukrainą su ginklais rankose. 

Turiu pasakyti, kad nė vienas teisėjas neliko 
abejingas pareigai įvairiais būdais remti kovą 
už laisvę. Pavyzdžiui, Aukščiausiojo Teismo 
ir Teisėjų tarybos iniciatyva dalis teisėjų 
atlyginimų pervedami Ukrainos ginkluotųjų 
pajėgų reikmėms: prie šios iniciatyvos 
prisijungė visi apeliacinių ir apylinkės teismų 
teisėjai. Nusprendėme, kad Aukščiausiojo 
Teismo teisėjai Ukrainos ginkluotųjų 
pajėgų reikmėms perveda 60 proc. savo 
atlyginimo, apeliacinių teismų teisėjai – 50 
proc., apylinkių teismų teisėjai – 40 proc. 
Tokie atskaitymai tęsis iki karo padėties 
pabaigos. Žinoma, tokios sąlygos taikomos 
ne visiems ir tikslinamos, nes nuolat gauname 
informacijos apie teisėjus, kurie netenka 
namų, viso turėto turto, yra priversti palikti 
savo gyvenamąsias vietas ir kt.

Apie prisijungimą prie savanorių judėjimo 
teikiant humanitarinę ar panašią pagalbą net 
nekalbėsiu: Ukrainoje dabar savanoriauja 
beveik visi.

Mums, gyvenantiems taikoje, sunku 
įsivaizduoti, kaip gyvenimas visose 
srityse pasikeičia ištikus karui. Ar 
įmanoma užtikrinti veiksmingą 
teisingumą karo metu? Kodėl teismų 
darbas net ir karo metu negali 
nutrūkti?
Teismų valdžia yra vienas iš valstybingumo 
ramsčių. Jei kitos valdžios šakos dirba, kodėl 
teismai turėtų nutraukti savo veiklą? Taip, 
mes visi rizikuojame, buvo nuogąstavimų, 
kad teisėjus bus bandoma įtikinti 
bendradarbiauti („užverbuoti“) arba jie gal 
bus žudomi dėl savo profesijos. 

Nepaisydami pavojų mes privalome toliau 
vykdyti teisingumą ir neturime nei teisinės, 
nei moralinės, nei grynai žmogiškos teisės 
atimti iš žmonių teisminę apsaugą. Mes 
negalime pasiduoti bejėgiškumui, pasiduoti 
priešui – juk žmonės nepasiduoda. Turime 
būti stiprūs kartu su savo žmonėmis. 

Jei žmogų saugo įstatymas, jam garantuojama 
jo teisė į teisingumą. O beteisiškumo 
ukrainiečiai niekada netoleruos.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Mykolajivo apskrities komercinis teismas Kyjivo srities Borodiankos apygardos teismas Kyjivo srities Borodiankos apygardos teismas Černihivo srities komercinis teismas

Charkivo srities Dergačiovo apygardos teismas Charkivo srities Dergačiovo apygardos teismas Kyjivo Dnipro apygardos teismasKyjivo Darnicos apygardos teismas

Charkivo Ordžonikidzės apygardos teismas Charkivo apeliacinis teismasKyjivo Dnipro apygardos teismas Sumų srities Ochtyrkos miesto apylinkės teismas
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Kaip pasirinkote teisėjos karjerą?
Vaikystėje norėjau būti veterinarijos 
gydytoja, bet vienas puikus mokytojas 
vidurinėje mokykloje man parodė, kad 
ir teisė gali būti įdomus dalykas. Taigi, 
pasirinkusi ir baigusi teisės studijas, 
trumpai dirbau advokate, vėliau tapau 
pavaduojančia teisėja. Pamačiusi, koks 
sudėtingas ir naudingas šis darbas, 
supratau, kad ilgalaikėje perspektyvoje 
teisėjos karjera man būtų įdomi. Tad 
kelerius metus dirbau Aukščiausiojo 
Teismo tarnautoja, kol tame teisme tapau 
vyriausiojo sekretoriaus pavaduotoja. Dar 
po kelerių metų pasigedau dinamikos 
teismo salėje ir pradėjau dirbti teisėja Oslo 
apeliaciniame teisme. Po septynerių metų, 
2017 m., grįžau dirbti į Aukščiausiąjį Teismą 
jau kaip teisėja.

Kokia yra teisėjų skyrimo procedūra 
Norvegijoje?
Apie visas laisvas teisėjų vietas skelbiama 
viešai. Pateiktas kandidatų į pareigas 

paraiškas peržiūri nepriklausoma Teisėjų 
skyrimo taryba (toliau – ir Taryba)1. Prieš 
rekomenduodama Teisingumo ministerijai, 
jos nuomone, geriausius kandidatus, Teisėjų 
skyrimo taryba kalbasi su kandidatais. 
Teisingumo ministerija paprastai 
vadovaujasi rekomendacijomis ir teikia 
kandidatą patvirtinti Karaliui Valstybės 
taryboje2, kuri jį paskiria oficialiai. Jei 
nutiktų taip, kad ministerija norėtų paskirti 
asmenį, kurio Taryba nerekomenduoja, 
toks atvejis turėtų būti grąžintas Tarybai 
svarstyti iš naujo.

Norvegijoje teisėjais tapti norintys 
asmenys privalo turėti platų profesinį 
teisinį išsilavinimą ir pakankamai darbinės 
patirties. Į darbą priimami teisėjai yra 
patyrę įvairių sričių teisininkai, nes nėra 

1 Teisėjų skyrimo tarybą sudaro trys 
teisėjai, vienas advokatas, vienas viešojo 
sektoriaus teisininkas ir du ne teisininkai.

2 Monarchas, vykdantis vykdomąją valdžią, 
paprastai priimant įsakymus ir dalyvaujant 
šalies vykdomajai tarybai.

vidinės teisėjų karjeros (teisėjų atrankos ir 
vertinimo) sistemos.

Teisėjai skiriami visam gyvenimui 
(neterminuotai), tačiau jie išeina į pensiją 
sulaukę įstatymų nustatyto pensinio 
amžiaus, t. y. 70 metų. Siekiant užtikrinti 
teismų nepriklausomumą, Norvegijos 
Konstitucijoje yra įtvirtintos formalios 
rašytinės nuostatos, garantuojančios teisėjo 
imunitetą (aut. past. – Lietuvoje galiojančios 
teisėjo imuniteto sąvokos apibrėžtį žr. 
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo  
47 str.).

Kokios asmeninės savybės 
reikalingos teisėjui, kad jis galėtų 
tinkamai atlikti pareigas?
Siekdama užtikrinti skaidrumą ir kokybę, 
Teisėjų skyrimo taryba yra paskelbusi 
pretendentų į teisėjus atrankos ir teisėjų 
skyrimo kriterijų rašytines rekomendacijas. 
Aukšti etiniai standartai ir sąžiningumas –  
svarbiausios teisėjo savybės, kurių reikia 
siekiant užtikrinti, kad teisėjas veiktų 
nepriklausomai. Manau, kad tai yra 
pagrindiniai dalykai kiekvienam teisėjo 
pareigas atliekančiam asmeniui. Kitos itin 
svarbios būdo ir pažintinės savybės yra 
gebėjimas pagarbiai elgtis su kolegomis 
ir proceso šalimis, taip pat gebėjimas 
efektyviai ir kruopščiai dirbti, siekti naujų 
žinių ir nepamiršti vadovautis sveiku protu.

Gal galėtumėte daugiau papasakoti 
apie Norvegijos teismų sistemą?
Aukščiausia Norvegijos teismų institucija yra 
Aukščiausiasis Teismas, nagrinėjantis visas –  
konstitucines, administracines, civilines, 
baudžiamąsias – bylas, išskyrus kaltės 
klausimą. Įsteigti šeši apeliaciniai teismai, 
turintys tokią pat plačią kompetenciją 
kaip ir Aukščiausiasis Teismas ir galintys 
vertinti kaltės klausimą. Praėjusiais metais 
baigus struktūrinę reformą Norvegijoje yra 
23 apylinkių teismai, kurių biurai yra 59 
vietose, ir 19 žemės konsolidacijos teismų 
su 30 biurų, sprendžiančių nekilnojamojo 
turto klausimus. Atsižvelgiant į tai, 
kad Norvegijoje gyvena apie 5,4 mln. 
gyventojų, yra puikios galimybės kreiptis į 
teismą.

Norvegijos teismuose yra apie 670 teisėjų,  
170 teisėjų padėjėjų ir 1 050 darbuotojų, o 

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Rūta Andriuškaitė, Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vedėja

Kai viešojoje erdvėje imama ieškoti gerosios daugelio sričių praktikos 
pavyzdžių, neretai atsigręžiama į Skandinavijos šalis. Norvegija – valstybė, 
su kuria Lietuvos teisinę sistemą sieja ne vienas bendras projektas, įvykęs 
renginys ar bendra veikla. Apie tai, kaip veikia šios šalies teismų sistema ir 
jos savivalda, TEISMAI.LT skaitytojams pasakoja Norvegijos Aukščiausiojo 
Teismo teisėja, šios šalies Teismų administracijos valdybos pirmininkė 
Cecilė Østensen Berglund.

Norvegijos Aukščiausiojo 
Teismo teisėja:  
„Aukšti etiniai standartai ir 
sąžiningumas – svarbiausios 
teisėjo savybės“

Norvegijoje sprendžiant bylas tam tikrais atvejais dalyvauja tarėjai ( jų yra apie 16 000) ir (arba) prisiekusieji. Tai visuomenės atstovai, 
neprivalantys turėti teisinio išsilavinimo ar teisinio darbo patirties, mišrioje kolegijoje kartu su profesionaliu teisėju sprendžiantys ne tik 
fakto, bet ir teisės taikymo klausimus. Tai teisėjų kolegos, dalyvaujantys nagrinėjant bylą teisme lygiomis teisėmis su teismo teisėjais (teisėjais 
profesionalais). Tarėju norintis tapti asmuo turi mokėti norvegų kalbą, būti 21–70 m. amžiaus, turėti Norvegijos pilietybę ir teisę balsuoti, 
nesibylinėti ir nebūti teistas tam tikrose bylose ir kt. Šie teisėjų kolegos teismo posėdžiuose dalyvauja taip pat, kaip ir profesionalus teisėjas, 
ir padeda įvertinti, ar kaltinamasis baudžiamojoje byloje yra kaltas ir kokia bausmė turėtų būti skirta, tam tikrais atvejais dalyvauja ir civilinėse 
bylose. Teisėjų kolegos posėdžiauja kartu su profesionaliu teisėju ir klausosi, ką teisme kalba šalys. Šie asmenys teismo posėdžiuose taip pat 
gali užduoti klausimus apklausose.
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Norvegijos teismų administracijoje (toliau – 
ir Administracija) dirba 150 darbuotojų.

Kalbėdami apie teismus savo 
šalyje paprastai neišvengiame 
nepriklausomumo temos. Koks šios 
temos aktualumas Norvegijoje?

Norvegijos teismų administracija buvo 
įkurta siekiant teismų savarankiškumo: 
2002 m. ji perėmė iš Teisingumo 
ministerijos atsakomybę už centrinį 
teismų administravimą. Pagrindinis 
tikslas buvo užtikrinti ir plėtoti teismų 
nepriklausomumą. Tai pasirodė esąs geras 
sprendimas, nes teismai atsiribojo nuo kitų 
valstybės valdymo sričių.

Administracija leidžia teismams patiems 
spręsti iškilusias problemas ir suteikia 
būtiną pagalbą teisėjams ir darbuotojams, 
kad jie galėtų efektyviai ir kokybiškai atlikti 
savo pareigas. 

Administracija ir teismai savo finansinius 
išteklius gauna iš nacionalinio biudžeto, dėl 
kurio sprendžia Parlamentas, remdamasis 
Teisingumo ministerijos siūlymu. Norvegijos 
teismų administracija paskirsto išteklius 
teismams, išskyrus Aukščiausiąjį Teismą. 
Aukščiausiasis Teismas turi savo atskirą 
biudžetą, užtikrinantį nepriklausomumą ne 
tik nuo kitų vyriausybinių padalinių, bet ir 
nuo pačios Administracijos.

2022 m. Norvegijos teismų administracijos 
ir žemesnės instancijos teismų biudžetas yra 
3 008 426 000 NOK (aut. past. – beveik 
300 mln. Eur), o Aukščiausiojo Teismo 
biudžetas šiemet siekia 132 916 000 NOK 
(aut. past. – beveik 13 mln. Eur).

Gal galite plačiau papasakoti apie 
teismų savivaldos institucijų struktūrą ir 
funkcijas?

Norvegijos teismų administracijai vadovauja 
kadencijomis pareigas einantis direktorius, 
o ją valdo Teismų administracijos valdyba 
(toliau – ir Valdyba)3, kurią sudaro devyni 
nariai: Vyriausybės skiriami keturi teisėjai 
iš skirtingų teismų instancijų (iš jų vienas 
teisėjas iš žemės konsolidacijos teismo), 
vienas atstovas iš kitų teismuose paskirtų 
asmenų, du teisininkai ir du Norvegijos 
parlamento renkami nariai.

Vyriausybė iškelia Valdybos pirmininko, 
kuris paprastai yra Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas, kandidatūrą. Paskyrimas ir 
rinkimai vyksta ketverių metų laikotarpiui, 
suteikiant teisę būti iš naujo paskirtam arba 
perrinktam vienam laikotarpiui.

Kaip jau minėta, Norvegijoje veikia 
nepriklausoma Teisėjų skyrimo 
taryba, kuri daugiausia užsiima teisėjų 
skyrimo procedūra. Norvegijos teismų 
administracija atlieka Teisėjų skyrimo 
tarybos sekretoriato pareigas.

Visų Norvegijos teisėjų drausmines 
bylas nagrinėja nepriklausomas Teisėjų 
priežiūros komitetas. Komitetas gali skirti 
drausmines nuobaudas, kai teisėjas „tyčia 
ar dėl neatsargumo pažeidžia einamoms 
pareigoms privalomus įsipareigojimus 
arba kitaip elgiasi pažeisdamas teisėjui 
prideramą elgesį“. Pagrindinė šio komiteto 
veiklos sritis yra teisėjų elgesys, susijęs 
su bylomis, paprastai su pasirengimu 
joms, teismo posėdžiais ar sprendimų 
rašymu. Tačiau jis taip pat gali reaguoti, jei 
teisėjas net ir ne darbo metu savo poelgiu 
pažeidžia Teisėjų etikos kodeksą.

Priežiūros komitetą sudaro šeši nariai: du 
teisėjai iš pirmosios instancijos teismų, 
vienas – iš žemės konsolidacijos teismo, du 
visuomenės atstovai ir vienas teisininkas. 
Šiuo metu įgaliojimai skirti Priežiūros 
komiteto narius priklauso Vyriausybei, o 
sekretoriato funkcijas atlieka Norvegijos 
teismų administracija.

Atrodo, kad teismų savivalda puikiai 
veikia. Ar jos veikloje kyla problemų, 
iššūkių? Kokie jie?

Teisėjų skyrimo tarybą ir Priežiūros 
komitetą nurodžiau kaip nepriklausomus –  
tokie jie ir yra darbo ir rekomendacijų 
atžvilgiu. Tačiau susirūpinimą dėl šių 
dviejų institucijų kelia tai, kad narius skiria 
vykdomoji valdžia. Nors tokia padėtis 
yra daugelyje šalių, prieš kelerius metus 
teismų nepriklausomumą nagrinėjusi 
Teismų komisija (aut. past. – teismų veiklos 
monitoringą atliekanti institucija) pasiūlė 
tam tikrų pataisų.

3 Ši Norvegijos teismų savivaldos 
institucija atitinka Lietuvos teisėjų tarybos 
instituciją. Skirtumas: lietuviškąją tarybą 
sudaro tik teisėjai (aut. past.).

Cecilė Østensen Berglund
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Jei pataisos bus atliktos, Norvegijos teismų 
administracija, Norvegijos teisėjų asociacija 
ir Norvegijos advokatų asociacija turės 
didesnę įtaką paskyrimo procedūrai. 
Komisija rekomenduoja, kad Administracija, 
pasikonsultavusi su Teisėjų asociacija, skirtų 
teisėjus, o Norvegijos advokatų asociacijos 
teikimu būtų paskirtas bent vienas iš 
teisininkų (advokatų).

Teismų komisija savo 2020 m. išvadose 
išreiškė apgailestavimą, kad teisėjų 
drausmės instituciją skiria vykdomoji 
valdžia nedalyvaujant teismams ar kitoms 
teisminėms institucijoms. Komisija laikėsi 
nuomonės, kad įgaliojimai turėtų būti 
perduoti Norvegijos teismų administracijos 
valdybai.

Kokį vaidmenį šalies teismų 
sistemoje atlieka šalies politikai?
Kasdieniame teismo darbe politikai jokio 
tiesioginio vaidmens neatlieka.

Kaip ir daugelyje šalių, mūsų valstybėje 
įstatymus priima Parlamentas, o teisėjus 
skiria Vyriausybė. Ir, kaip minėta, tiek 
Vyriausybė, tiek Parlamentas turi savo 
žodį, kai kalbama apie teismų ir Norvegijos 
teismų administracijos finansavimą.

Teismai, aiškindami įstatymus, vadovaujasi 
ir parengiamuoju darbu (aut. past. – 
aiškinamuoju raštu). Tarkime, priimant 
baudžiamąsias nuostatas, neretai 
parengiamajame darbe pateikiami 
nuosprendžių skyrimo pavyzdžiai, kuriais 
turi vadovautis teismai.

Kalbant apie Nacionalinės teismų 
administracijos valdybą reikėtų pasakyti, 
kad Vyriausybė turi teisę tam tikrais būdais 
duoti valdybai nurodymus. Tačiau taip 
niekada nebuvo nutikę, ir Teismų komisija 
pasiūlė šias nuostatas panaikinti.

Kokios bylos šiuo metu dažniausiai 
pasitaiko Norvegijoje? Ar 
galėtumėte paminėti įsimintiniausią 
bylą?
Norvegijoje yra įvairių civilinių ir 
baudžiamųjų bylų, todėl teisėjų darbas 
įdomus: mes, visi teisėjai, esame plataus 
profilio, sprendžiame visų rūšių bylas, 
nesvarbu, ar dirbame apylinkės teisme, ar 
apeliaciniame, ar Aukščiausiajame Teisme.

Neabejotinai įsimintiniausia yra 2020 m. 
klimato byla, susijusi su karališkojo dekreto 
išduoti gamybos licencijas Norvegijos 
kontinentiniame šelfe pietinėje ir 
pietrytinėje Barenco jūros dalyje galiojimu. 
Vienas esminių bylos klausimų: ar tai 
buvo suderinama su Konstitucijos 112 
straipsniu dėl teisės į sveiką aplinką? Bylą 
nagrinėjo net 15 iš 20 Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų. Apeliacinis skundas dėl valstybei 
palankaus apeliacinio teismo sprendimo 
buvo atmestas 11 balsų prieš 4. Dauguma 
(vienuolika teisėjų) nustatė, kad nebuvo 
padaryta procedūrinių klaidų ir kad 
galimos klaidos bet kokiomis aplinkybėmis 
neturėjo įtakos karališkajam dekretui.

Keturių teisėjų mažuma nustatė, kad 
2013 m. atveriant gamybai Barenco jūros 
pietrytinę dalį buvo padaryta procedūrinių 
klaidų, nes galimos būsimos pasaulinės 
klimato emisijos nebuvo įtrauktos į poveikio 
aplinkai vertinimą, sudarantį šio leidimo 
pagrindą. Mažumos nuomone, tai turėjo 
reikšti, kad gamybos licencijos dėl Barenco 
jūros pietrytinės dalies klausimas turi 
būti svarstomas iš naujo, remiantis nauju 
poveikio aplinkai vertinimu.

Kaip apie teismų sprendimus Jūsų 
šalyje informuojama visuomenė?
Visi Aukščiausiojo Teismo sprendimai –  
tiek santrauka, tiek visas sprendimas – 

skelbiami teismo interneto svetainėje www.
hoyesterett.no (informaciją ir nuosprendžius 
taip pat galima rasti ir anglų kalba). Be 
to, ta pati informacija elektroniniu paštu 
siunčiama žiniasklaidai ir nemažam skaičiui 
teisėjų, kurie yra užsiregistravę gauti 
naujienas. Specializuotoje svetainėje 
www.Rett24.no (tai reiškia teisė24) rašoma 
apie visų lygių sprendimus ir ją dažnai 
cituoja nacionaliniai laikraščiai. Mano 
nuomone, visuomenė Norvegijoje yra gerai 
informuota apie teismų sprendimus.

COVID-19 pandemija lėmė tam 
tikrus apribojimus ir pokyčius 
daugelio institucijų darbo procese 
visose šalyse, paskatindama 
plačiau naudotis informacinėmis 
technologijomis. Ar galėtumėte 
papasakoti apie naujoves ir 
pokyčius, taikomus Norvegijos 
teismuose? Kokia Jūsų patirtis?
Pandemija lėmė milžinišką Norvegijos 
teismų technologinės raidos šuolį. Daugeliu 
atvejų tvarkydami dokumentus teismai 
pateko į skaitmeninį pasaulį. Popieriaus 
atsisakymas reiškia galimybę dirbti iš 
bet kur, suteikiant teismams, turintiems 
keletą biurų, galimybę dirbti su vieni kitų 
bylomis ir prireikus dirbti iš namų. Daugelis 
darbuotojų dabar kelias dienas per savaitę 
dirba nuotoliniu būdu. Be to, galimybė 
apklausti liudytojus nuotoliniu būdu 
padarė procesą veiksmingesnį ir švelnesnį 
bylos dalyviams. Kitas svarbus aspektas 
susijęs su internetu atliekamu vertimu. 
Kadangi teismų biurų geografija labai plati, 
vertimas internetu suteikia galimybę bet 
kurioje vietoje pasitelkti geriausius vertėjus, 
o tai – efektyvus, laiką taupantis ir pigesnis 
būdas, nei samdyti vertėjus, kurie atvyksta 
gyvai dalyvauti teismo posėdžiuose.

Ko palinkėtumėte Lietuvos teismų 
bendruomenei?
Lietuva ir Norvegija bendradarbiauja 
daugelyje sričių, įskaitant teismų sistemą. 
Tikiuosi, kad tai tęsis ir kad galėsime 
pasinaudoti šalių patirties įvairove. 
Neramiais Europai laikais nuoširdžiai linkiu, 
kad Lietuvos teismų bendruomenė gebėtų 
apsaugoti savo nepriklausomumą ir galėtų 
vykdyti funkcijas be neteisėtos įtakos.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Teisingumo kokybės ir efektyvumo tobulinimo srityje Lietuva ir Norvegija bendradarbiauja jau ne vienus metus. Šiuo 
metu Lietuvos teismai įgyvendina programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“, kurios projekto „Kokybės, paslaugų ir 
infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ veiklos vykdomos nacionaliniu mastu. Daugiau apie projektą:

http://www.hoyesterett.no
http://www.hoyesterett.no
http://www.Rett24.no
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E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S

Visuomenės supratimas apie 
propagandą po truputį auga, tačiau 
nusiraminti neverta
Per pastarąjį šimtmetį sukurta daug 
propagandos apibrėžimų. Informacinio karo 
ir propagandos ekspertas V. Denisenko 
išskiria šiuos pagrindinius aspektus, 

apibūdinančius propagandos reiškinį: 
„Pirmiausia tai bandymas manipuliuojant 
informacija paveikti žmogaus mąstymą, 
jo pasaulio viziją. Dažniausiai tai išgalvoti 
dalykai, tačiau nebūtinai. Pavyzdžiui, gali 
būti nepasakoma visa tiesa arba dalis tiesos 
nutylima, iškraipomas kontekstas. Galima 
sakyti, kad propaganda yra priešiška ir 
kenksminga veikla, nukreipta į tam tikrą 
žmonių auditoriją, jų mąstymą. Propagandą 
siekiama skleisti nepastebimai, kad žmogus 
nesuprastų, jog jis tapo poveikio objektu. 
Tai netiesioginė karo priemonė.“ Mūsų 
pašnekovas akcentuoja, kad informacinio 
karo sąvoka yra platesnė nei propagandos. 
„Propaganda – tai psichologinis karas, 
nukreiptas, kaip minėta, į individo mąstymą. 
Tai vienas informacinio karo instrumentų, 
ir jis atlieka esminį informacinio karo kaip 
psichologinės kovos vaidmenį. Informacinio 
karo sąvoka apima ir kibernetinį 
(technologinį) karą“, – informacinio 
karo ir propagandos skirtumus aiškina 
mokslininkas. 

Jei palygintume sovietinę ir šiuo metu 
geopolitiniame kontekste pasireiškiančią 
propagandą, turėtume atkreipti dėmesį 
į keletą momentų. „Sovietų Sąjungoje 
egzistavo oficiali propagandos ir cenzūros 
sistema. Šiandieninėje Rusijoje propaganda 
puikiai matoma, bet yra neoficiali. 
Suprantama, kad jos šaltinis iš esmės yra 
valstybė, o propagandos sistema veikia 

valdžios tikslais, tačiau už propagandą 
ir agitaciją oficialiai atsakingų institucijų 
nėra. Antras skirtumas technologinis. 
Interneto amžiuje lengviau skleisti bet kokią 
informaciją, pasiekti kitų šalių auditoriją, –  
sovietinės ir šiuolaikinės propagandos 
skirtumus nurodo V. Denisenko. – 
Egzistuoja viena modernią Kremliaus 
propagandą nuo sovietinės atskirianti 
teorija, kurią savo tekstuose suformulavo 
britų mokslininkas ir ekspertas Peteris 
Pomerantsevas. Manoma, kad sovietmečiu 
egzistavo aiški ideologija – komunizmas. 
Šiuo metu Rusija neturi aiškios ideologijos, 
lyginant su Vakarais. Rusijoje kalbama apie 
demokratiją, nors visi suprantame, kad ten 
jos nėra. Nėra aiškių ideologinių skirtumų. 
Šiandien Kremliaus propaganda siekiama 
sukurti informacinį chaosą, t. y.  
norima informacinę erdvę pripildyti 
netikrų žinučių, melagienų, propagandos 
naratyvų. Tokiame informaciniame sraute 
žmogus gali pasimesti, prarasti orientyrus. 
O žmogų, kuris nežino, kas yra tiesa, lengva 
paveikti. Jis pradeda nepasitikėti jokia 
informacija arba tikėti viskuo ir tuomet juo 
lengva manipuliuoti. Yra tokia versija, kad 
Rusija sukeltame informaciniame chaose 
įgyvendina savo manipuliaciją ir siekia savo 
tikslų“, – sako pašnekovas.

Paprastai kalbėdami apie propagandą 
susikoncentruojame į rusišką propagandos 
tradiciją. Vis dėlto nereikėtų pamiršti, 
jog Kinija – autoritarinė valstybė, turinti 
globalių ambicijų, siekianti poveikio ir už 
jos ribų, taip pat aktyviai užsiima šia veikla. 
Kaip akcentuoja Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir 
medijų tyrimo centro docentas, žinoma, kad 
Kinija skleidžia propagandą, kuriai skiriame 
mažiau dėmesio, ji mus mažiau pasiekia. Štai 
Valstybės saugumo departamento išleistoje 
Grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje 
pažymėta, kad Kinijos specialiosios 
tarnybos Lietuvoje taip pat atlieka tam 
tikrus šnipinėjimo veiksmus. Pavyzdžiui, 
buvo siekta paveikti Lietuvos žmonių 
nuomonę, kai Kinijos ambasada pirko 
žiniasklaidoje straipsnius atitinkamomis 
sau palankiomis temomis. „Taigi Kremliaus 
propaganda nėra vienintelis iššūkis mums. 
Europos Parlamentas jau 2016 m. priėmė 
rezoliuciją, kurioje įvardijo Europos 
Sąjungai priešiškos propagandos šaltinius –  
nurodyta Rusija ir ISIS (Islamo valstybės 
teroristinė organizacija)“, – teigia  
V. Denisenko.

Galima išskirti tam tikrus bendrus bruožus, 
kurias socialines grupes propagandinė 
informacija gali greičiau pasiekti ir (ar) 
paveikti. Pasak V. Denisenko, tai mažiau 
išsilavinę žmonės, taip pat savo socialine 
(finansine) padėtimi nepatenkinti asmenys. 
Jie nepatenkinti, todėl propaganda 
gali nukreipti jų nepasitenkinimą ir, 
pavyzdžiui, suversti kažkam kaltę (tarkime, 

Gintarė Daugėlaitė, Klaipėdos apygardos teismo pirmininko patarėja

Jomilė Juškaitė-Vizbarienė, Panevėžio apylinkės teismo teisėjo padėjėja, 
Teisėjų padėjėjų asociacijos valdybos narė

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, dažniau vartojame informacinio karo ir 
propagandos sąvokas. Ekspertai Viktoras Denisenko ir Mantas Martišius 
sutinka, kad vis geriau atskiriame melagienas, tačiau vienbalsiai teigia – 
privalome išlikti itin budrūs bei kritiški. Informaciniame kare naudojamos 
priemonės bei įrankiai nuolat keičiasi, o dalis visuomenės grupių išlieka 
pažeidžiamos. Kaip primena teisėja Kristina Kakurinė, informacijos 
sklaida ir nuomonių publikavimas privalo neperžengti saviraiškos laisvės 
ribų, o kai kuriais atvejais gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę.

Informacinis karas ir 
propaganda: ką žinome 
apie nuomonę formuojančią 
informaciją?

Dr.  V iktoras  D enisenko,  V i ln iaus 
un ivers i te to  Komunikac i jos  faku l te to 
Žurnal i s t ikos  i r  medi jų  t yr imo centro 
docentas 
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Vyriausybei). Vyresnio amžiaus žmonės taip 
pat lengviau pasiduoda propagandinėms 
žinutėms. Greičiausiai dėl to, kad jų 
aukštesnis pasitikėjimas medijomis, jie ne iki 
galo supranta, kaip funkcionuoja internetas, 
socialiniai tinklai. 

Norint atsakyti į klausimą, ar lietuviai 
sureikšmina propagandą, reikėtų atlikti 
išsamų mokslinį tyrimą. Kaip sako 
V. Denisenko, verta paminėti kelias 
tendencijas: „Po atviros Rusijos agresijos 
prieš Ukrainą vasario 24 d., kai pereita 
į atvirą ir aktyvią karo stadiją, ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje buvo 
priimti sprendimai blokuoti prieigas prie 
Rusijos propagandos šaltinių, tokių kaip 
„Sputnik“, „Russia today“ tinklalapių, ORT 
kanalo. Taigi sumažėjo tokios informacijos 
prieinamumas liaudžiai.“ Socialiniuose 
tinkluose sudėtingiau kontroliuoti 
informaciją, tačiau V. Denisenko prisipažįsta 
nepastebintis didesnio propagandos 
suaktyvėjimo požymių, nukreiptų į Lietuvos 
informacinę erdvę. „Taip yra dėl to, kad 
Lietuva pati savaime nėra tokia jau didelė 
ir ne tokia įdomi Kremliui kaip, pavyzdžiui, 
Vokietijos ir JAV auditorijos. Nebent įvyksta 
kas nors specifinio, kaip dabartinė tranzito 
į Kaliningradą istorija“, – sako mokslininkas. 
Kadangi Rusijos karas prieš Ukrainą nėra 
sklandus, jo nuomone, tai, kokią reikšmę 
jame atliko propaganda, bus galima 
pasakyti tik po kai kurio laiko. 

Kenksminga propaganda visuomenei ir 
valstybei (regionui) sukelia tam tikras 
pasekmes. „Pasekmės gali būti įvairios ir 
kompleksinės. Pirmiausia propaganda 
siekia veikti žmogaus mąstymą. O jis 
tiesiogiai susijęs su priimamais sprendimais 
(ką darome ir ko nedarome). Plačiąja 
prasme pasekmės gali būti skirtingos. 
Jei paveikiamas didžiosios visuomenės 
daugumos mąstymas, gali būti pasiekta, 
jog šalyje keisis politinės nuostatos. Taigi 
sėkminga propaganda galima paveikti 
pasitikėjimą demokratija, sukelti marginalių 
Kremliui palankių politinių jėgų palaikymą. 
Toks siekis potencialiai pasiekiamas, tačiau 
faktiškai neįgyvendinamas. Be kita ko, jei 
propaganda įtikinama, kad mes tos šalies 
negalime apginti, karas gali būti pralaimėtas 
nė nepradėjus kariauti (žmogus mąstytų: 
jei neįmanoma apginti, kodėl turiu apskritai 
kariauti). Taip pat gali būti sukeliamas 
bendras nepasitikėjimas valstybe, susijęs su 
tokiais reiškiniais, kaip korupcija“, –  
potencialių propagandos pasekmių 
grėsmes analizavo ekspertas. 

Kad šių pasekmių išvengtume, turėtume 
atpažinti atvejus, kai informacija kelia tam 
tikrų abejonių. V. Denisenko atkreipia 
dėmesį į kelis signalus, rodančius, jog 
informacija gali būti propagandinė. 
„Žinutėje yra manipuliuojama emocijomis, 
bet nepateikiama faktų, taigi siekiama 
sukelti isterišką reakciją. Būtina atkreipti 

dėmesį į šaltinį – kas skleidžia, kas pirminis 
šaltinis. Socialiniuose tinkluose gali būti 
pasidalyta patikimo žmogaus atitinkama 
žinute. Tačiau ir jis galėjo būti apgautas. 
Todėl verta paieškoti pirminio šaltinio 
ir pažiūrėti, ar kokybiška, pripažinta 
žiniasklaida panašią žinutę skleidžia, o 
galbūt tai plinta iš abejotinų, neaiškių 
šaltinių. Propaganda mėgsta klijuoti 
etiketes, vartoti skambius žodžius 
(pavyzdžiui, nacis, fašistas ir pan.). Jei 
naujiena privertė suabejoti, būtina 
patikrinti, ar naratyvas patikimas“, – aiškina 
ekspertas.

Geriausias atsakas į propagandą yra tiesa. 
„Visuomenė gana kritiškai žvelgia į Lietuvos 
žiniasklaidą, tačiau reikia pripažinti, kad 
lietuviškose medijose galima rasti nemažai 
publikacijų apie propagandą (pavyzdžiui, 
apie tai, kaip ją atpažinti). Žurnalistai 
imasi tokio žanro, kai atskleidžiama, 
kur sumeluota, kaip siekiama paveikti 
visuomenę melagienomis ir pan. Tokia 
švietimo dalis sveikintina ir tikėtina, kad 
žmogus, susipažinęs su tokia informacija, 
ir pats vėliau galės suklusti ar atpažinti 
propagandą“, – sako pašnekovas.

Galima teigti, kad mūsų visuomenė tampa 
kritiškesnė pasiekiamai viešai informacijai. 
Tam pritaria ir V. Denisenko: „Iš tiesų apie 
propagandą kalbama nemažai. Žmogus 
gali netikėti, kad egzistuoja propaganda, 
bet vis vien kažką apie ją bus girdėjęs. 
Todėl atsiranda tikimybė, kad susidūręs su 
propaganda apie tai susimąstys, pasitikrins 
jos šaltinius. Supratimas apie propagandą 
po truputį auga, tačiau nusiraminti neverta. 
Propaganda gali keistis, siekti apgauti 
įgudusį ir raštingą žmogų. Karo pradžia 
propagandos srityje neatnešė naujovių, 
suintensyvėjimo, bent jau šiuo metu Rusijai 
propaganda nėra aukščiausias prioritetas. 
Tačiau nežinome, kas atsitiks Rusijos 
režimui karui pasibaigus. Galbūt ateis 
laikas, kai esminis dėmesys bus skiriamas 
propagandai, kurios skleidimo metodai 
modernės.“ 

Tai, kad turime daugiau 
informacijos, nereiškia, jog ir 
žinome daugiau 
„Prūsijos generolas Karlas fon Klauzevicas 
XIX a. pradžioje parašė traktatą „Apie 
karą“, kuriame teigė, kad karas yra politikos 
pratęsimas karinėmis priemonėmis. 
Informacinį karą galime suvokti kaip ginčą 
tarp valstybių informaciniame lauke, kai 
vietoj ginklo panaudojimo bandai išspręsti 
ginčą, pateikdamas kitai pusei tam tikrą 
informaciją ar pasaulio vaizdą. Auditorija 
jį priima ir sako, kad neturi kitos išeities, 
nesipriešins, nes procesas išsprendžiamas 
be fizinio konflikto“, – informacinio karo 
sąvoką aiškina Mantas Martišius. 

Pasak pašnekovo, informacinis karas yra 
reikšmingas ir neišvengiamas karinių 
konfliktų palydovas. Visos karo dalyvės 
visada bandys pagal savo turimus išteklius 
ir gebėjimus papasakoti istoriją taip, kaip 
joms naudinga. Tam gali būti naudojami 
įvairūs įrankiai ir priemonės. Visgi kartais 
kova informaciniame lauke vyksta net 
nepradėjus karinio konflikto. 

„Suprantama, kad kariauti yra brangu. 
Pavyzdžiui, skaičiuojama, kad Rusijai 
Ukrainoje vykdomas karas kainuoja apie 
milijardą dolerių per dieną. Karinio 
konflikto metu „Russia today“ (Rusijos 
valdžios finansuojamas daugiakalbis 
naujienų kanalas) gavo iš valstybės 
biudžeto 400 mln. dolerių savo veiklai. 
Matome, kad tai yra gerokai mažesnė suma, 
taigi vertinant iš ekonominio taško aiškėja, 
jog dažnai kariauti informacinėje erdvėje 
yra racionaliau. Žinoma, ne visada pavyksta 
pasiekti savo tikslus nežvanginant ginklų, 
nes ne visada informacinis karas yra toks 
galingas“, – sako M. Martišius. 

Mokslininko teigimu, informacinis karas 
neišvengiamai susijęs su propagandos 
sąvoka. „Propaganda yra dirva, iš kurios 
išaugo daug dalykų – reklama, ryšiai su 
visuomene, informacinis karas. Pastarąjį 
dabar dažnai išskiriame kaip atskirą reiškinį. 
Dėl technologijų plėtros atsiranda naujos 
priemonės, kaip galima paveikti visuomenę. 
Senas propagandinis ginčas: viena pusė 
sako, kad spalva juoda, kita – balta. Šiais 
laikais atsiranda galimybė, kad viena iš 
šio ginčo šalių tiesiog išjungs kitai pusei 
elektrą, ir informacijos srautas automatiškai 
sustos. Tokiu būdu ji teiks tik sau palankias 
žinias. Tai didžiulis dėmuo informaciniame 
kare. Naudojamos kibernetinės atakos, 
technologinė informacinių srautų 

Dr.  Mantas  Mart i š ius ,  propagandos 
ekspertas ,  V i ln iaus  un ivers i te to 
Komunikac i jos  faku l te to  Žurnal i s t ikos 
i r  medi jų  t yr imų centro  docentas
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perdavimo kontrolė. Seniau tokio 
dalyko nebuvo. Vykdavo karas dėl gėrio, 
minties, bet nebuvo tokios stiprios 
technologijų įtakos informacijos sklaidai. 
Kuo labiau technologijos žengia į priekį, 
tuo sudėtingesnis tampa informacinis 
karas. Visgi Lietuva nėra ta valstybė, kuri 
galėtų dalyvauti informaciniame kare savo 
techninėmis galimybėmis“, – aiškina mūsų 
pašnekovas. 

M. Martišius pastebi, kad didesnis ir 
intensyvesnis informacijos srautas, 
technologijų pažanga nebūtinai užtikrina 
objektyvią informaciją. „Apie 1990-uosius 
kilo idėja, kad kiekvienas žmogus ateityje 
turės mobilųjį telefoną, kuriuo galės 
filmuoti, kelti informaciją į internetą ir 
nebus galima nieko nuslėpti. Po „WikiLeaks“ 
skandalo (2010 m. „WikiLeaks“ išplatino 
slaptus diplomatinius susirašinėjimus) 
manėme, kad gali būti lengvai atskleista 
ir valstybinė informacija. Problema ta, 
kad labiau norėta nupiešti tokį ateities 
vaizdą, tačiau realybėje taip neatsitiko. Tai, 
kad šiandien turime daug informacijos, 
nereiškia, jog ir žinome daugiau. Juk jeigu 
yra daugiau melo, nereiškia, kad sužinome 
daugiau tiesos. Kalbant apie karą Ukrainoje 
reikia pasakyti, kad yra dalykų, kurių 
mes visiškai nežinome. Pavyzdžiui, kiek iš 
tikrųjų žuvo Ukrainos ar Rusijos karių. Yra 
daugybė kitų valstybėms reikšmingų sričių, 
kuriose informacijos mums sakoma tiek ir 
tokios, kokios tuo metu reikia. Net didėjant 
technologijų pažangai, informacijos tam 
tikrais klausimais negalime gauti, nes mums 
reikalingas patikrintas ir patikimas šaltinis, 
kurio neturime galimybės pasiekti. Tai 
galioja tiek karo, tiek taikos metu“, – sako 
ekspertas. 

Anot M. Martišiaus, lietuvių atsparumas 
nuomonę formuojančiai informacijai 
auga, tačiau atsipalaiduoti neturėtume. 
„Situacija nuolat keičiasi, – teigia mūsų 
pašnekovas. – Sakyčiau, kad Lietuvoje 
baigėme tris klases. Pirmąją, kai 2011–
2012 m. Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasakė, kad vyksta informacinis karas. Tuo 
metu informacinio karo, atakų samprata 
buvo perkelta iš akademinio lygmens į 
visuomenės diskusijas. Po Krymo aneksijos 
2014 m. ir įvykių Donbase daug kalbėjome 
apie informacijos atranką. Trečia klasė – 
2022 m., kai vėl labai aktyviai domimės 
šiuo klausimu. Visgi negalime sakyti, kad 
baigę šias tris klases turime imunitetą. Jeigu 
praėjus tam tikram laikui situacija nurims, 
mes vėl užsimiršime, tapsime mažiau 
atsargūs informacinėje erdvėje.“ 

Ekspertas regi ir paprastas priežastis, 
kodėl kai kuriose valstybėse paveikti 
visuomenę informacine sklaida yra lengviau. 
Pavyzdžiui, Rusija gebėjo tarsi hermetizuoti 
savo informacinį lauką, kad į jį nepatektų 
kita nuomonė. „Rusijos propagandininkai 
neturi magiškų galių. Vakarų šalyse jų kerai 

silpsta, tačiau Rusijoje dar yra ganėtinai 
stiprūs. 22 metus šalį valdo vienas asmuo. 
Su V. Putino atėjimu į valdžią pradėjo 
nykti partinė konkurencija, laisvoji spauda, 
apriboti oligarchai. Tokiomis sąlygomis 
propagandos metodai neturi būti labai 
sudėtingi. Galime prisiminti ir kitą valstybę 
– Šiaurės Korėją. Ten taip pat nėra 
galimybės gauti objektyvios informacijos, 
todėl pabėgėliai pasakoja, kad dalis 
gyventojų nuoširdžiai tiki, jog Pietų Korėja 
yra gyventi blogesnė šalis“, – sako  
M. Martišius. 

Propagandos ekspertas teigia, kad labai 
sudėtinga patarti, kaip neapsigauti 
atsirenkant informaciją ir netapti 
informacinio karo auka. „Išskirčiau keletą 
dalykų. Pirmiausia, viešojoje erdvėje yra 
daug informacijos, bet nereikia galvoti, kad 
tik viena yra teisinga. Gali būti keli teisingi 
atsakymo variantai. Yra daugybė socialinių, 
ekonominių dalykų, kurie priklauso nuo 
mūsų pasaulėžiūros. Antra, siūlau kritiškai 
įvertinti, ar ši informacija yra teisinga, 
koks šaltinis ją skelbia. Labai svarbu, 
kad informacijos šaltinis būtų patikimas, 
identifikuojantis save. Visi šaltiniai klysta, 
bet labai svarbu, ar jie pasitaiso, apie tai 
paskelbia. 

Na, o sudėtingiausia – kritiškai ir nešališkai 
įvertinti informacijos patikimumą. 
Psichologai ir kiti specialistai teigia, kad 
žmonės linkę atsirinkti tą informaciją, kuri 
jiems patinka, atitinka jų pasaulėžiūrą. Jeigu 
vegetaras randa informacijos apie mėsos 
naudą, jis ją automatiškai norės atmesti, net 
jeigu skelbiama informacija būtų patvirtinta 
moksliniais tyrimais. Žmogus dažnai nenori 
išeiti iš savo komforto zonos ir į pasaulį 
žvelgia per tuos akinius, kuriuos  
pasirinko“, – teigia M. Martišius. 

Neapykantos žinutės gali užtraukti 
ir baudžiamąją atsakomybę
Filosofas Imanuelis Kantas yra rašęs, jog 
„mano laisvė baigiasi ten, kur prasideda 
kito žmogaus laisvė“. Taigi kiekvienas 
žmogus turi jausti didelę atsakomybę tiek 
už savo žodžius, tiek už savo veiksmus. Šią 
iškalbingą vokiečių filosofo mintį atitinka 
ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
nuostatos, kuriose numatyta, kad „žmogus 
turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos 
laisvai reikšti“ (25 straipsnio 1 dalis), 
„laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti 
informaciją negali būti ribojama kitaip, 
kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti 
žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, 
privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti 
konstitucinei santvarkai“ (25 straipsnio  
3 dalis), „laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti 
informaciją nesuderinama su nusikalstamais 
veiksmais – tautinės, rasinės, religinės 
ar socialinės neapykantos, prievartos 
bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir 
dezinformacija“ (25 straipsnio 4 dalis). 
Šios konstitucinės normos rodo, jog jau 
pagrindiniame šalies įstatyme eksplicitiškai 
įtvirtintas požiūris, kad kiekvienas asmuo 
turi teisę į saviraišką, tikėjimo ir įsitikinimų 
laisvę, tačiau žmogaus įsitikinimais, 
praktikuojama religija ar tikėjimu, kaip 
ir savo minčių raiška bei kūryba, negali 
būti pateisinami nusikaltimai ar įstatymų 
nesilaikymas. Taigi tinkamas kiekvieno 
asmens teisių užtikrinimas ir kiekvieno 
individo laisvė jas įgyvendinti kartais yra 
dvi skirtingos to paties medalio pusės.

Nacionaliniame teisiniame reglamentavime 
teisės į saviraiškos laisvę apribojimo 
atvejai nustatyti Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso (BK) 170, 1701 
ir 1702 straipsniuose. Vis dėlto karinės 
agresijos prieš Ukrainą kontekste itin 
svarbu nustatyti tikruosius nusikalstamų 
veikų asmens lygiateisiškumui ir (ar) 
sąžinės laisvei motyvus. Ypač pastaruoju 
metu žmonės, siekdami išreikšti palaikymą 
Ukrainai ir jos gyventojams bei pasmerkti 
karinius veiksmus, dažnai išreiškia ir 
skatina neapykantą, viešai įžeidinėdami, 
išjuokdami ar šmeiždami tam tikras žmonių 
grupes ar joms priklausančius asmenis 
(pavyzdžiui, karo pabėgėlius, rusakalbius 
asmenis ir pan.), džiūgaudami dėl juos 
ištikusių nelaimių ar prieš juos padarytų 
nusikaltimų, nors tokie veiksmai savo turiniu 
ir intensyvumu nebegali būti prilyginami 
įprastai nuomonės raiškai ar palaikymui, 
todėl gali būti net sprendžiamas klausimas 
dėl baudžiamosios atsakomybės už 
neapykantos nusikaltimus taikymo. 
Įtemptame politiniame ir socialiniame 
kontekste neatsakinga saviraiškos laisvė 
gali tiesiogiai ar netiesiogiai paskatinti 
žalingų padarinių atsiradimą visuomenėje, 
sukelti priešiškumą arba išprovokuoti 
nepakantumą žmogui ar jų grupei.

Kr i s t ina  Kakur inė ,
K la ipėdos  apygardos  te i smo 
Baudž iamų jų  by lų  skyr iaus  te i sė ja
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BK 170 straipsnyje numatyta baudžiamoji 
atsakomybė už viešą tyčiojimąsi, 
niekinimą, neapykantos skatinimą ar 
kurstymą diskriminuoti žmonių grupę 
ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, 
kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės 
padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ir pan. Už 
tokį neteisėtą elgesį baudžiama bauda arba 
laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki 2 metų. Viešas kurstymas 
smurtauti, fiziškai susidoroti su tam tikra 
žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, 
finansavimas arba rėmimas tokios veiklos 
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, 
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų 
metų.

BK 1702 straipsnyje numatyta baudžiamoji 
atsakomybė už viešą pritarimą Lietuvos 
Respublikos ar Europos Sąjungos teisės 
aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos 
Respublikos ar tarptautinių teismų 
sprendimais pripažintiems genocido 
ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui 
arba karo nusikaltimams, jų neigimą ar 
šiurkštų menkinimą. Už tokį neteisėtą 
elgesį baudžiama bauda, numatyta laisvės 
apribojimas, arba areštas, arba laisvės 
atėmimas iki dvejų metų. Baudžiamoji 
atsakomybė kyla, kai viešas pritarimas 
tarptautiniams ir karo nusikaltimams, 
jų neigimas ar šiurkštus menkinimas 
padaromas grasinančiu, užgauliu ar 
įžeidžiančiu būdu arba dėl to būtų 
sutrikdyta viešoji tvarka. Pažymėtina, kad 
Tarptautiniame Teisingumo Teisme šių metų 
vasario 26 d. pradėta Ukrainos byla prieš 
Rusijos Federaciją, kovo 1 d. registruotas 
Ukrainos prašymas taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones – įpareigoti nutraukti 
Rusijos veiksmus. Lietuvos Respublikos 
Seimas šių metų vasario 24 d. priėmė 
rezoliuciją „Dėl Rusijos ir Baltarusijos 
agresijos prieš Ukrainą“, kurioje konstatavo, 

kad Lietuva smerkia Rusijos Federacijos 
ir Baltarusijos karinę agresiją prieš 
Ukrainą ir siekį nuversti teisėtai išrinktą 
Ukrainos valdžią. Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą kontekste kasdien susiduriame 
su viešojoje erdvėje plintančiais viešais 
pasisakymais, pritariančiais karinei 
agresijai ir menkinančiais Ukrainai bei 
jos gyventojams padarytus nusikaltimus, 
kurstančiais neapykantą ir smurtą prieš 
tam tikrą žmonių grupę ar jai priklausantį 
asmenį. Toks elgesys dažnai peržengia 
sąžinės ir saviraiškos laisvės, teisės mąstyti ir 
elgtis pagal savo įsitikinimus, laisvai reikšti 
savo asmeninę nuomonę ribas ir gali sukelti 
baudžiamąją atsakomybę.

Už grupių ir organizacijų, turinčių tikslą 
diskriminuoti žmonių grupę ar kurstyti 
prieš ją, kūrimą ir šių grupių ir organizacijų 
veiklą pagal BK 1701 straipsnį baudžiama 
bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki vienų metų. Už 
neapykantos nusikaltimus ir pritarimą karo 
nusikaltimams atsako ir juridiniai asmenys.

Lietuvos teismuose stebimas šių 
bylų skaičiaus augimas. Štai 2020 m. 
išnagrinėtos 3 baudžiamosios bylos dėl 
viešo tyčiojimosi, niekinimo, neapykantos 
skatinimo ir kurstymo diskriminuoti bet 
kokios tautos, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties ar pažiūrų ir kt. žmonių grupę ar 
jai priklausantį asmenį (BK 170 straipsnio  
2 dalis). Baudžiamųjų bylų dėl viešo 
kurstymo smurtauti, fiziškai susidoroti su 
tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu 
asmeniu (BK 170 straipsnio 3 dalis), grupių 
ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti 
tam tikrą žmonių grupę ar jai priklausantį 
asmenį arba kurstyti prieš ją, kūrimo 
ir veiklos (BK 1701 straipsnis) ir viešo 
pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, 
jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo (BK 
1701 straipsnis) šiuo laikotarpiu nebuvo 

nagrinėjama. O 2021 m. išnagrinėta jau 
16 baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, 
numatytų BK 170 straipsnio 2 dalyje, ir 
12 baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, 
numatytų BK 170 straipsnio 3 dalyje. 
Baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, 
numatytų BK 1701 straipsnyje ir 1702 

straipsnyje, neišnagrinėta.

2019 m. Klaipėdos apygardos teismas 
apeliacine tvarka nagrinėjo baudžiamąją 
bylą, kurioje vieną regiono politiką 
pripažino kaltu ir nuteisė už tai, kad 
socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje 
viešai skelbė interneto svetainės  
www.rubaltic.ru publikacijas, kuriose 
niekinami ir užgauliai dėl jų politinių 
įsitikinimų ir pažiūrų buvo aprašomi 
Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo dalyviai – 
partizanai ir jų rėmėjai, siekdamas sukurstyti 
skaitytojus, suformuoti niekinamą požiūrį į 
paminėtų asmenų veiklą. Politikas nuteistas 
ir už tai, kad viešai šiurkščiai menkino SSRS 
įvykdytą genocidą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. 

2017 m. Klaipėdos apygardos teismas 
taip pat apeliacine tvarka išnagrinėjo kitą 
baudžiamąją bylą, kurioje Klaipėdos rajono 
gyventojas pripažintas kaltu ir nuteistas 
už tai, kad socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje viešai skelbė vieno leidinio 
santrauką, kurioje paniekinamai buvo 
aprašoma žydų tauta, skatinama neapykanta 
jai etninės kilmės ir socialinės padėties 
požiūriu, bei rašė įžeidžiančius ir žydų 
tautą niekinančius komentarus, siekdamas 
sukurstyti skaitytojus, sukelti neapykantą 
žydų tautai, suformuoti niekinamą, 
diskriminacinį požiūrį į juos. Jis nuteistas ir 
už tai, kad viešai pritarė SSRS vykdytiems 
nusikaltimams žmoniškumui – Lietuvos 
gyventojų masiniam trėmimui į Sibirą, juos 
neigė ir šiurkščiai menkino užgauliu bei 
įžeidžiančiu būdu. 
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Trumpai pristatykite bylos esmę. 
Kokie įvykiai joje buvo nagrinėjami 
ir kokie asmenys yra pripažinti 
kaltais?
2022 m. birželio 30 d. Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį 
baudžiamojoje byloje, kurioje 67 
užsienio valstybių piliečiai buvo nuteisti 
dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo 
nusikaltimų: tarptautinės teisės draudžiamo 
elgesio su žmonėmis, tarptautinės 
humanitarinės teisės saugomų asmenų 
žudymo, žalojimo, kankinimo ar kitokio 
nežmoniško elgesio su jais ar jų turto 
apsaugos pažeidimo, draudžiamos 
karo atakos, uždraustų karo priemonių 
naudojimo, t. y. dėl nusikalstamų veiksmų 
prieš Lietuvos valstybę rengimo, karinės 
operacijos planavimo ir jos įvykdymo, 
1991 m. sausio mėnesį užimant Spaudos 
rūmus, Vilniaus televizijos bokštą, Lietuvos 
radijo ir televizijos pastatą bei kitus 
objektus, įvedant komendanto valandą. 
Įgyvendindami kariams ir karininkams 
iškeltas užduotis, minėtų objektų užėmimo 
metu šie asmenys prieš civilius naudojo 
tiek garsinius, tiek kovinius šaudmenis 
bei artimos kovos veiksmus (stumdė, 
smūgiavo kumščiais, ginklais ir kitomis 
kūno sužalojimams daryti pritaikytomis 
priemonėmis, spardė kojomis), taip pat 
komendanto valandos metu vykdė ir 
asmenų judėjimo teisių suvaržymus. Tokių 
veiksmų metu buvo nužudyta 14 asmenų, 

o 837 asmenims buvo padaryti įvairaus 
laipsnio sveikatos sutrikdymai.

Kalbant konkrečiai, asmenys šioje byloje 
buvo pripažinti kaltais pagal Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –  
ir BK) 100 straipsnį dėl tyčinio civilių 
žudymo, jų sunkaus sveikatos sutrikdymo, 
vykdant ir remiant kitos valstybės – Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos ir 
organizacijos – Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos politiką dideliu mastu ir sistemingai 
užpuldinėti civilius, civilių persekiojimo dėl 
politinių ir nacionalinių motyvų, pagal BK 
101 straipsnį dėl tarptautinės humanitarinės 
teisės saugomų asmenų žudymo agresijos ir 
tarptautinio ginkluoto konflikto metu, pagal 
BK 103 straipsnio 1 dalį dėl nežmoniško  
elgesio su tarptautinės humanitarinės 
teisės saugomais asmenimis, jų sunkaus 
sužalojimo, bauginimo ir teroro priemonių 
prieš juos naudojimo, neteisėto suvaržymo 
ir laisvės atėmimo agresijos ir tarptautinio 
ginkluoto konflikto metu, pagal BK 111 
straipsnio 1 dalį dėl įsakymo vykdyti 
tarptautinės humanitarinės teisės 
draudžiamą karo ataką prieš civilius ir 
tokios atakos vykdymo, pagal BK 112 
straipsnį dėl įsakymo karo veiksmuose 
panaudoti uždraustas karo priemones 
ir tokių karo priemonių panaudojimo, 
pažeidžiant Lietuvos Respublikos 
tarptautinių sutarčių ir visuotinai pripažintų 
tarptautinių papročių dėl karo priemonių 
nuostatas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė 
mišri septynių teisėjų kolegija šią 
baudžiamąją bylą nagrinėjo pagal dvylikos 
nuteistųjų ir (ar) gynėjų pateiktus kasacinius 
skundus. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi tuos 
kasacinių skundų argumentus, kurie buvo 
pripažinti sudarančiais kasacijos dalyką, 
nustatė, kad tokių klaidų ar pažeidimų, 
kurie buvo nurodyti šiuose skunduose, 
žemesniųjų instancijų teismai, t. y. Vilniaus 
apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis 
teismas, nagrinėję šią bylą, nepadarė. 

Kuo priimtas sprendimas yra 
reikšmingas Lietuvoje formuojamai 
teismų praktikai? Gal galėtumėte 
išskirti esminius klausimus, kuriais 
kasacinės instancijos teismas 
pasisakė šioje byloje?
Ši nutartis yra reikšminga keletu aspektų. 
Tai viena iš nedaugelio nutarčių, bylojanti 
apie sunkiausias – tarptautiniu lygmeniu 
nusikalstamomis pripažintas – veikas. Kita 
vertus, ji patvirtino negausią Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo praktiką, kuri 
buvo formuojama iki šiol nagrinėjant 
genocido, karo nusikaltimus ir nusikaltimus 
žmoniškumui.

Žinoma, šio sprendimo reikšmė atsiskleidžia 
ir per jame pateiktus teisės aiškinimus, 
kaip antai: labai aiškiai, įvertinus 
tarptautinės teisės principus bei nuostatas, 
vadovaujantis aktualiais tarptautinės teisės 
šaltiniais (pradedant Hagos konvencijomis, 
Jungtinių Tautų Chartija, baigiant 
specializuotų teismų statutais – Niurnbergo, 
Tokijo tarptautinių karinių tribunolų 
statutais, Romos statutu (įsteigiančiu 
Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą)), nurodyti 
esminiai reikalavimai, reikšmingi šioje byloje 
nustatytų faktų teisiniam vertinimui:

• valstybės yra įsipareigojusios 
susilaikyti nuo grasinimo jėga ir jos 
panaudojimo prieš bet kurios valstybės 
teritorinį vientisumą arba politinę 
nepriklausomybę; 

• terminas „jėga“ apima labai platų sąrašą 
veikų, kurios tarptautinėje teisėje 
apibendrintai vadinamos agresija 
ir ginkluotu konfliktu. Tarptautinis 
ginkluotas konfliktas apibrėžiamas kaip 
bet koks valstybių nesutarimas, kuris 
sprendžiamas pasitelkiant ginkluotąsias 
pajėgas, nepriklausomai nuo priežasčių 
ir intensyvumo, taip pat nuo to, ar buvo 
oficialiai paskelbtas karas. Tiek sąvoka 
„nesutarimas“, tiek sąvoka „ginkluotosios 
pajėgos“ traktuojamos labai plačiai – 
tam, kad, vos atsiradus karinės jėgos 
panaudojimo situacijai, įsigaliotų 
tarptautinėje humanitarinėje teisėje 
nustatytos pareigos atskirti civilį nuo 
kario (kombatanto), karinį objektą nuo 

Laura Mickevičiūtė, Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vedėja

Božena Mozūraitienė, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjo padėjėja

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo vadinamąją Sausio 13-osios 
baudžiamąją bylą ir galutine nutartimi pripažino, kad 1991 m. sausio 
mėnesį Lietuvos Respublikoje buvo įvykdyti nusikaltimai žmoniškumui 
ir karo nusikaltimai. Šiandienos geopolitinės situacijos kontekste ši 
byla tampa svarbiu įrodymu, kad ir po daugelio metų teisingumas gali 
būti įvykdytas, o kalti asmenys – nuteisti. Apie kasacinės instancijos 
teismo priimto sprendimo reikšmę ir nagrinėjimo metu kilusius iššūkius 
kalbamės su šią bylą nagrinėjusios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nare, teisėja Gabriele Juodkaite-
Granskiene.

Teisinės ir praktinės  
Sausio 13-osios bylos pamokos
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civilinio ir t. t., galiausiai tam, kad būtų 
apibrėžta, kas yra karo nusikaltimai;

• jei veikos buvo padarytos ginkluoto 
konflikto ir agresijos metu, tai yra 
pakankama sąlyga kvalifikuoti jas kaip 
karo nusikaltimus;

• bet koks jėgos panaudojimas gali būti 
įvertintas kaip keturių rūšių tarptautiniai 
nusikaltimai – agresija, karo nusikaltimai, 
nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas. 
Nusikaltimai žmoniškumui tarptautinių 
teismų praktikoje paprastai siejami su 
karo konfliktais, todėl jų inkriminavimas 
dažnu atveju susijęs su ginkluoto 
konflikto egzistavimu.

Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, 
konstatuota, kad BK 100, 101, 103, 111, 
112 straipsniuose įtvirtintos nusikaltimų 
sudėtys visiškai atitinka tarptautinėje teisėje 
tarptautiniais nusikaltimais pripažįstamas 
veikas – tai karo nusikaltimai ir nusikaltimai 
žmoniškumui.

Nustatyta, kad asmenims, persekiojamiems 
už tokio pobūdžio veikas, yra taikomas 
išimtinis persekiojimo mechanizmas 
(negalioja senaties terminai, negalioja 
draudimas taikyti baudžiamąjį įstatymą 

atgaline tvarka, už šias veikas persekioti 
galima net ir nesant tokių veikų tiesioginio 
draudimo nacionalinėje teisėje).

Išaiškinta, kad bet kuris nacionalinis teismas 
yra kompetentingas persekioti asmenį už 
padarytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus 
žmoniškumui nepriklausomai nuo jų 
padarymo vietos, asmens, padariusio 
juos, pilietybės, jų draudimo nacionaliniu 
lygmeniu egzistavimo. Šį principą 
atliepia mūsų valstybės nacionalinis 
reguliavimas. BK 7 straipsnyje numatyta, 
kad už nusikaltimus, už kuriuos atsakomybė 
nustatyta tarptautinių sutarčių pagrindu, 
Lietuvos Respublikos baudžiamasis 
kodeksas taikomas nepriklausomai nuo to, 
kokia yra asmenų pilietybė, gyvenamoji 
vieta, nusikaltimo padarymo vieta, veikos 
kriminalizavimas nacionalinėje teisėje. Karo 
nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui 
yra būtent tie nusikaltimai, kurie priskiriami 
nusikaltimams, už kuriuos atsakomybė 
nustatyta tarptautinių sutarčių pagrindu. 
Šioje konkrečioje byloje veikos patenka į 
Lietuvos Respublikos teismų jurisdikciją ne 
tik universaliosios jurisdikcijos pagrindu 
(minėtas BK 7 straipsnis), bet ir dėl to, kad 
jos buvo padarytos Lietuvos valstybės 
teritorijoje (BK 4 straipsnis). 

Pabrėžta, kad tokio pobūdžio bylose 
nuteistųjų padarytų veikų bendrumas turi 
būti vertinamas taikant bendrininkavimo 
institutą. Primintina, kad bendrininkavimas 
yra objektyviai ir subjektyviai suderinti 
veiksmai, kai visi bendrininkai ne tik 
faktiškai veikia kartu, bet ir suvokia kartu 
darantys neteisėtus veiksmus. Pripažįstant 
asmenį bendrininku, būtina nustatyti, 
kad jo veiksmai yra reikšmingi bendrai 
nusikalstamai veikai, nes sudaro sąlygas kitų 
bendrininkų veiksmams ar papildo juos, t. y.  
jei bendrininkas neatliktų savo veiksmų, 
bendros nusikalstamos veikos būtų 
neįmanoma padaryti arba jos padarymas 
iš esmės pasunkėtų. Konstatuota, kad 
nuteistųjų gynėjų nurodomas bendrų 
veiksmų nesuvokimo ir įsakymo vykdymo 
aspektas nepaneigia jų baudžiamosios 
atsakomybės, nes, pirma, nuteistieji, dėl 
kurių buvo paduoti kasaciniai skundai, 
buvo aukšto rango karininkai, ėjo skirtingo 
lygmens vadovaujamas pareigas, todėl 
teigti, kad jie nesuvokė jiems duodamų 
įsakymų turinio bei juos vykdant atliekamų 
veiksmų prieš civilius asmenis reikšmės, 
nėra teisinio ir loginio pagrindo. Antra, 
tarptautinėje teisėje nustatyta bei 
tarptautinių karo tribunolų praktikoje 
išaiškinta, kad įsakymo vykdymas nėra 
atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės 
už karo nusikaltimus ir nusikaltimus 
žmoniškumui pagrindas.

Konstatuota, kad baudžiamasis procesas 
kaltinamiesiems (nuteistiesiems) 
nedalyvaujant atitiko tokio pobūdžio 
procesams nacionalinėje teisėje bei 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudencijoje nustatytus reikalavimus –  
tinkamas kaltinamojo informavimas 
apie vykstantį procesą, būtinasis 
gynėjo dalyvavimas ir neribojama bylos 
peržiūrėjimo galimybė.

Atmesti kasacinių skundų argumentai 
dėl civilinio ieškinio senaties šioje byloje 
pareikštiems reikalavimams atlyginti žalą 
netaikymo, nes šie argumentai buvo 
grindžiami klaidingu teismo kompetencijos 
aiškinti teisę vertinimu. Teismas, nesvarbu, 
kurios instancijos jis yra, vykdydamas 
teisingumą turi teisę ir pareigą byloje 
aiškinti įstatymus, kad galėtų juos taikyti, 
o ypač tuos, kurių prieštaringumą nulėmė 
oficialiosios teisėkūros klaidos, nes 
teisinių nuostatų tarpusavio prieštaravimų 
gali atsirasti teisėkūros proceso metu, 
netinkamai suderinus naujus teisės aktus 
su senaisiais. Būtent tokia situacija ir 
buvo nustatyta nagrinėjamoje byloje. 
Atmesdama kasatorių argumentus, 
kad nuteistieji nėra tinkami civilinės 
atsakomybės dėl turtinės žalos atlyginimo 
Lietuvos Respublikai subjektai, teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad tarptautinėje teisėje 
yra nustatyta ne tik individuali baudžiamoji 
atsakomybė, bet ir nuteistojo pareiga 

Gabr ie lė  Juodkai tė - Gransk ienė
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atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą. 
Atitinkamai civilinei atsakomybei taikyti 
turi būti nustatytas šios atsakomybės 
sąlygų visetas. Jos taikymas grindžiamas 
individualios asmeninės atsakomybės 
principu, reiškiančiu, kad pagal bendrą 
taisyklę žalą privalo atlyginti tas asmuo, 
kuris ją savo veiksmais (veikimu, neveikimu) 
padarė. Bendroji taisyklė nėra absoliuti –  
įstatymuose gali būti nustatyti atvejai, 
kai žalą privalo atlyginti asmuo, kuris 
tos žalos nepadarė, bet yra atsakingas 
už žalą padariusio asmens veiksmus. 
Tokiais atvejais kyla netiesioginė civilinė 
atsakomybė, tačiau ji kyla tik įstatymų 
nustatytais atvejais. Pagrindų taikyti minėtas 
bendrosios taisyklės išimtis šioje byloje 
nebuvo nustatyta.

Šią bylą Lietuvos Aukščiausiajame 
Teisme nagrinėjo septynių teisėjų 
kolegija, nors paprastai kasacinės 
instancijos teisme bylas nagrinėja 
trys teisėjai. Kas lėmė tokią teismo 
sudėtį?
Baudžiamojo proceso įstatyme numatyta, 
kad trijų teisėjų kolegijos nagrinėjama 
kasacinė byla gali būti perduota nagrinėti 
išplėstinei septynių teisėjų kolegijai, jeigu 
tinkamas baudžiamojo ar baudžiamojo 
proceso įstatymo pritaikymas byloje reikštų 
naują teisės normos aiškinimą teismų 
praktikoje. Būtent tokia situacija susiklostė 
nagrinėjamoje byloje – naujas aiškinimas 
buvo pateiktas tiek dėl in absentia (liet. už 
akių) proceso, dėl civilinių ieškinių senaties 
taikymo klausimų, dėl bendrininkavimo 
aspektų, kai karo nusikaltimai ir nusikaltimai 
žmoniškumui padaromi organizuotų karinių 
struktūrų, tokių kaip kariuomenė, tiek 
apskritai dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų 
žmoniškumui požymių turinio atskleidimo. 
Iš dalies išplėstinės teisėjų kolegijos poreikį 
nulėmė ir bylos apimtis bei keliamų teisės 
klausimų sudėtingumas.

Su kokiais organizaciniais iššūkiais 
susidūrėte nagrinėdami šią bylą?
Matyt, su tais pačiais iššūkiais, kurie 
buvo iškilę ir žemesniųjų instancijų 
teismams, – nuteistųjų informavimo apie 
bylos nagrinėjimą ir bylos apimties. Kai 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gavo šią 
baudžiamąją bylą, ją sudarė net 800 tomų. 
Nors kasacinės instancijos teismas pasisako 
tik teisės klausimais, sprendžia, ar nebuvo 
padaryta esminių baudžiamojo proceso 
pažeidimų, tačiau tai atliekama vertinant 
ne tik žemesniųjų instancijų teismų priimtus 
procesinius sprendimus, bet ir visą bylos 
medžiagą. Taigi, esant tokiai bylos apimčiai, 
organizuoti darbą buvo nemenkas iššūkis. 
Vis dėlto kiti organizaciniai klausimai, 

kurie buvo iššūkiu žemesniųjų instancijų 
teismams, t. y. nuteistųjų gynėjų ir apskritai 
proceso dalyvių gausa, mūsų atveju nebuvo 
aktualūs, kadangi žodinis bylos nagrinėjimas 
visa apimtimi kasacinės instancijos teisme 
nevyko.

Ši byla buvo nagrinėjama 
nedalyvaujant beveik visiems 
kaltinamiesiems. Kuo ypatingas 
toks procesas ir kaip jo metu 
užtikrinamos kaltinamųjų teisės? Ar 
kasacinės instancijos teisme buvo 
keliami klausimai dėl tokio proceso 
aspektų?
Taip, tai buvo vienas iš pagrindinių aspektų, 
kurį kėlė visi kasatoriai.

Baudžiamoji byla nedalyvaujant 
kaltinamajam gali būti nagrinėjama tik tada, 
kai to primygtinai reikalauja teisingumo 
interesai ir yra įvykdyti procesiniai 
reikalavimai nedalyvaujančio kaltinamojo 
teisėms ir proceso teisingumui apsaugoti. 
Europos Žmogaus Teisių Teismas išskiria 
tokias in absentia proceso taikymo sąlygas: 
kaltinamojo teisė būti informuotam apie 
baudžiamąjį procesą jo atžvilgiu (esant 
realiai galimybei jam pranešti ar sužinoti); 
būtinybė užtikrinti gynėjo dalyvavimą; 
kaltinamojo teisės į bylos peržiūrėjimą 
užtikrinimas, t. y. asmuo, nuteistas jam 
nedalyvaujant, sužinojęs apie procesą (kai 
jam apie tai anksčiau nebuvo žinoma), pagal 
nacionalinę teisę turi turėti realią galimybę 
pasiekti, kad jam pareikšti kaltinimai būtų 
iš naujo išnagrinėti iš esmės fakto ir teisės 
aspektais.

Kalbant apie teisę būti informuotam, 
pasakytina, kad šios teismo pareigos turinys 
proceso, kuriame kaltinamasis nedalyvauja, 
kontekste siejamas su pozityviąja valstybės 
pareiga imtis pagrįstų ir būtinų priemonių 
kaltinamojo vietai nustatyti ir pranešti 
apie vykdomą baudžiamąjį persekiojimą. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
nurodė, kad byla dėl kaltinamojo, 
kurio buvimo vietos kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, nepaisant jų 
pagrįstų pastangų, nepavyksta nustatyti 
ir kuriam dėl šios priežasties nepavyko 
perduoti informacijos apie jam iškeltą 
bylą, gali būti nagrinėjama teisme ir, jei 
reikia, joje gali būti priimtas nuosprendis 
jam nedalyvaujant. Šiuo atveju yra 
svarbios kitos garantijos – tai gynėjo 
dalyvavimas ir galimybės peržiūrėti bylą 
buvimas. Aptariamos bylos kontekste 
aktualūs pareigos informuoti asmenį apie 
baudžiamąjį procesą ypatumai bylose, 
kuriose yra teisiami kitų valstybių piliečiai. 
Tokiu atveju valstybė turi ribotas galimybes 
aktyviai veikti kitų valstybių teritorijose –  
procesiniu požiūriu jos pareiga imtis 
priemonių tinkamai informuoti asmenį 

baigiasi informavus kitos valstybės pagal 
tarptautinius ar dvišalius susitarimus 
kompetentingas institucijas, perduodant 
joms įgaliojimus informuoti jų piliečius 
apie vykstantį baudžiamąjį procesą. Šioje 
byloje Lietuvos teisėsaugos institucijos ir 
teismai išnaudojo visas pagrįstas galimybes 
informuoti nuteistuosius apie vykstantį 
procesą – buvo nustatyti nuteistųjų asmens 
duomenys, galima jų gyvenamoji vieta, 
pasinaudojant tinkamais tarptautiniais 
kanalais kreiptasi į kompetentingas 
užsienio valstybių institucijas, kad būtų 
perduota informacija apie vykdomą 
tų asmenų baudžiamąjį persekiojimą, 
įskaitant prašymus perduoti procesinius 
dokumentus.

Svarbu pažymėti, kad ikiteisminio tyrimo 
metu buvo paskelbta visų nuteistųjų 
paieška ir jų atžvilgiu buvo išduoti 
Europos arešto orderiai, šie orderiai 
buvo perduoti vykdyti kompetentingoms 
institucijoms, tačiau baudžiamajame 
procese nedalyvavusiems nuteistiesiems 
išduotų orderių įvykdyti nepavyko. Vienas 
iš tokių asmenų – Michailas Golovatovas 
2011 m. liepos mėn. buvo sulaikytas 
Austrijoje, tačiau Lietuvos Respublikai 
nebuvo perduotas. Ikiteisminio tyrimo 
teisėjo nutartys pripažinti baudžiamajame 
procese nedalyvavusius nuteistuosius 
įtariamaisiais, pranešimai apie ikiteisminio 
tyrimo pabaigą ir kaltinamieji aktai buvo 
išsiųsti Rusijos Federacijos generalinei 
prokuratūrai, prašant šiuos procesinius 
dokumentus įteikti nurodytiems 
asmenims. Rusijos Federacijos generalinė 
prokuratūra atsisakė vykdyti šiuos teisinės 
pagalbos prašymus, motyvuodama tokį 
savo sprendimą tuo, kad to neįmanoma 
padaryti dėl galimos žalos esminiams 
Rusijos Federacijos interesams, kadangi 
Lietuva vykdo baudžiamąjį persekiojimą, 
taikydama baudžiamojo įstatymo, 
nustatančio veikos nusikalstamumą, 
griežtinančio bausmę, galiojimo atgaline 
tvarka principą. Pirmosios instancijos 
teismas, perduodamas bylą teisiamajam 
posėdžiui, nutarė kaltinamiesiems užsienio 
valstybių piliečiams įteikti pranešimus apie 
teisiamojo posėdžio laiką tarptautinėse 
sutartyse ir Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekse nustatyta 
tvarka. Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijai buvo išsiųsti pranešimai dėl 
teismo dokumentų įteikimo, taip pat 
kai kuriems nuteistiesiems nustatytais jų 
gyvenamųjų vietų adresais buvo išsiųsti 
teismo šaukimai, tačiau dauguma šaukimų 
grįžo neįteikti arba apie jų įteikimą 
duomenų nepateikta. Iš bylos duomenų 
taip pat matyti, kad informacija apie šios 
baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo 
pradžią, nurodant ir kaltinamųjų 
asmenybes, buvo išplatinta Rusijos 
Federacijos ir Baltarusijos Respublikos 
visuomenės informavimo priemonėse. 

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S
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Byloje yra objektyvių duomenų, kad ši 
informacija tapo žinoma nuteistiesiems 
(pvz., nuteistasis M. Golovatovas žinojimą 
apie vykstantį procesą patvirtino Rusijos 
Federacijos laikraščiui duotame interviu, 
jis taip pat buvo sulaikytas pagal Europos 
arešto orderį). Tą pačią procedūrą atliko 
ir kasacinės instancijos teismas – Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijai išsiuntė 
pranešimus dėl teismo dokumentų įteikimo.

Kaip jau minėta, tokio proceso metu labai 
svarbios ir kitos dvi garantijos – gynėjo 
dalyvavimas ir galimybės peržiūrėti bylą 
buvimas. Šie reikalavimai taip pat buvo 
įgyvendinti. Visi nuteistieji, įskaitant tuos, 
dėl kurių buvo nagrinėjami kasaciniai 
skundai, viso proceso metu turėjo 
gynėjus, kurie tinkamai vykdė įstatymuose 
įtvirtintus įpareigojimus panaudoti visas 
įstatymuose nurodytas gynybos priemones 
ir būdus, kad būtų nustatytos aplinkybės, 
teisinančios ginamąjį ar lengvinančios jo 
atsakomybę, ir teikti ginamajam reikiamą 
teisinę pagalbą. Iš bylos medžiagos matyti, 
kad nuteistiesiems paskirti gynėjai aktyviai 
dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios ir 
apeliacinės instancijos teismuose, kai kurie 
iš jų pateikė ir kasacinius skundus.

Galiausiai nuteistieji, kurie nedalyvavo 
nagrinėjant bylą, turi besąlygišką teisę į 
bylos peržiūrėjimą apeliacinės instancijos 
teisme. Svarbu pažymėti, kad, 2021 m. 

rugsėjo mėn. pagal Europos arešto orderį 
suėmus šioje byloje nuteistą Aleksandrą 
Radkevičių, jo 2021 m. gruodžio 8 d. 
paduotas apeliacinis skundas buvo 
pradėtas nagrinėti Lietuvos apeliaciniame 
teisme. Taigi šioje byloje jau yra realiai 
naudojamasi galimybe, kad bylą peržiūrėtų 
apeliacinės instancijos teismas.

Kaip jau minėjote, Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso 
kodeksas numato, kad jei byla 
išnagrinėjama kaltinamajam 
nedalyvaujant, toks kaltinamasis 
gali bet kada paduoti apeliacinį 
skundą. Kokia kasacinės instancijos 
teismo nutarties reikšmė būsimiems 
apeliaciniams procesams ( jei tokių 
būtų)?
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 
praktikoje nuolat akcentuoja, kad kasacinės 
instancijos teismas neturi teisės iš anksto 
nustatyti išvadų, kurias gali padaryti 
teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą. 
Apeliacinio teismo funkcija yra patikrinti 
bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame 
skunde. Vykdydamas šią funkciją, 
apeliacinės instancijos teismas tikrina ir 
vertina tiek fakto, tiek teisės klausimus, 
t. y. jo funkcija yra patikrinti, ar teisingai 

įvertinti įrodymai ir nustatytos faktinės 
bylos aplinkybės ir ar tinkamai pritaikytas 
baudžiamasis įstatymas. Kasacinės 
instancijos teismas gali pasisakyti tik teisės 
klausimais. Peržiūrėdamas bylą, jei bus 
paduota apeliacinių skundų, apeliacinės 
instancijos teismas turės tinkamai 
įgyvendinti jam skirtas funkcijas.

Žvelgiant į šiandienos įvykius 
Ukrainoje, atrodo, tarsi istorijos 
ratas apsisuko. Ko šių įvykių 
kontekste palinkėtumėte 
tarptautinei teisinei 
bendruomenei? Iš kur Jūs pati 
semiatės stiprybės, vykdydama 
savo pareigas?
Stiprybė įsipareigota renkantis profesiją –  
sąžiningai, nešališkai, kvalifikuotai ir 
kokybiškai atlikti profesinę teisėjo pareigą 
ir misiją. Šiandienos situacija Ukrainoje 
įpareigoja savo funkcijas atlikti su dar 
didesne atsakomybe.

Tarptautinei teisinei bendruomenei 
palinkėčiau tos pačios stiprybės, profesinio 
susiklausymo ir pasitikėjimo, tikėjimo tiek 
savo vykdoma misija, tiek kitų valia tinkamai 
atlikti savo pareigas.

Komentaras

Nida Grunskienė,

Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė

Mūsų šalyje Sovietinės armijos per 1991 m. sausio mėn. įvykius 
padarytus karo nusikaltimus Lietuvos prokurorai tyrė dvidešimt 
metų. Deja, bet nei šio išskirtinio ikiteisminio tyrimo pradžioje, 

nei vėlesniuose jo etapuose jie nesulaukė pagalbos iš kitur, tad 
visa jų patirtis buvo įgyta sunkiu, atkakliu darbu, savarankiškai ir 
daugeliu atvejų pirmą kartą įveikiant visiškai netikėtus iššūkius ir 
kliūtis, kurių šiame ikiteisminiame tyrime buvo itin gausu.

Nepaisant to, šiandien turime mums visiems labai svarbų 
rezultatą – 67 asmenys teismo buvo pripažinti kaltais ir nuteisti. 
Tai pasiekusiais kolegomis prokurorais nuoširdžiai žaviuosi ir 
didžiuojuosi.

Deja, reaguodama į teisėtai Lietuvos vykdytą šių asmenų 
baudžiamąjį persekiojimą, Rusijos Federacija prieš kelerius metus 
pradėjo beprecedentį, neteisėtą ir Europos Komisijos pasmerktą 
Lietuvos prokurorų, teisėjų ir tyrėjų baudžiamąjį persekiojimą 
bei tarptautinę jų, kaip tariamų nusikaltėlių, paiešką. Tokia yra 
Lietuvos pareigūnų kaina už teisėtą veikimą valstybės vardu ir 
vykdytą teisingumą.

Visa tai leidžia mums labai gerai suprasti, kokioje situacijoje šiuo 
metu yra Ukrainos prokuratūra, vykdanti beprecedenčio masto 
ir sudėtingumo baudžiamąjį persekiojimą dėl karo nusikaltimų 
ir nusikaltimų žmoniškumui. Ukrainos prokuratūrai kitų valstybių 
pagalba yra būtina ir ji bus daug efektyvesnė, jei skirtingos šalys 
vienys pajėgas ir veiks sutelktai, – būtent tokią įžvalgą lemia mūsų 
prokurorų patirtis, įgyta Sausio 13-osios byloje. Ir tik kalbėti 
apie pagalbą nepakanka, reikia priimti sprendimus ir veikti, o tai, 
manau, šiuo metu gana sėkmingai darome.

Priminsiu, kad šių metų kovo 1 d. pradėjome ikiteisminį tyrimą 
pagal tris Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius: 
dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, dėl 
agresijos ir dėl draudžiamų karo atakų.



17

Šio tyrimo tikslas yra rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į kitas 
Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus bei visą kitą 
įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant 
kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn. Lietuvoje pradėtą 
ikiteisminį tyrimą atlieka bendra Lietuvos Respublikos 
generalinės prokuratūros prokurorų, Lietuvos kriminalinės 
policijos biuro bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų tyrimo grupė.

Viena iš šios grupės užduočių – susisiekti su atvykusiais iš 
Ukrainos žmonėmis, kurių Lietuvoje jau yra virš 50 000. Dalis jų 
patys asmeniškai matė ir savo turimais įrenginiais yra fotografavę, 
filmavę Ukrainoje vykdomus nusikaltimus žmoniškumui ir karo 
nusikaltimus, taip pat yra ir nukentėjusių nuo šių nusikaltimų, 
todėl pareigūnų užduotis – paraginti juos liudyti ikiteisminiame 
tyrime.

Tinkamai užfiksuoti šių žmonių liudijimai bei visa vaizdinė 
dokumentinė medžiaga yra itin reikšminga siekiant vėliau teisme 
įrodyti įvykdytus karo nusikaltimus, nusikaltėlių tapatybes 
ir kitas nusikaltimų aplinkybes, todėl ją ketinama perduoti 
Ukrainos prokuratūrai. Tai nėra lengva, nes atvykę į Lietuvą karo 
pabėgėliai pirmiausia sprendžia laikino būsto, vaikų ir vyresnių 
žmonių priežiūros, sveikatos bei įsidarbinimo klausimus, taip pat 
yra patyrę didelių dvasinių išgyvenimų dėl prarastų ar Ukrainoje 
likusių artimųjų bei kitokių sukrėtimų. 

Lietuvos teisėsauga siekia, kad liudijimas ikiteisminiame tyrime 
bei turimos dokumentinės medžiagos perdavimas jiems būtų kuo 
patogesnis ir paprastesnis. Tam buvo sukurta ir speciali interneto 
svetainė, apie kurią bei kitas liudijimo galimybes registracijos 
metu yra informuojamas kiekvienas iš Ukrainos atvykęs asmuo. 
Minėtoje interneto svetainėje lietuvių, ukrainiečių, rusų ir anglų 
kalbomis pateikiami aktualių teisinių sąvokų paaiškinimai bei karo 
nusikaltimų pavyzdžiai.

Taip pat nuo pirmųjų karo Ukrainoje dienų siekėme telkti 
bendram darbui užsienio valstybių teisėsaugos institucijas. 
Aktyviai įsitraukusios ir didžiulį organizacinį darbą nuveikusios 
Lietuvos nacionalinės narės Eurojuste prokurorės Margaritos 

Šniutytės-Daugėlienės, kuri 2022 m. birželio 28 d. buvo išrinkta 
eiti Eurojusto viceprezidentės pareigas, dėka Hagoje įvyko keli 
tarptautiniai koordinaciniai pasitarimai dėl karo nusikaltimų 
Ukrainoje tyrimo ir tarptautinio bendradarbiavimo, pradėjo 
veikti jungtinė tyrimo grupė, kurios narėmis šiuo metu jau yra 6 
valstybės bei Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūra, o 
į Lietuvos prokuratūros lyderystę padedant Ukrainai tirti karo 
nusikaltimus dėmesį atkreipė ne tik kitų valstybių teisėsaugos 
institucijos, bet ir tarptautinė žiniasklaida. Noriu pabrėžti, kad 
Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroro dalyvavimas tokioje 
grupėje yra pirmasis ir išskirtinis atvejis, parodantis Lietuvos 
iniciatyvos reikšmingumą tarptautiniu mastu.

Pagrindinės šios jungtinės tyrimo grupės užduotys – rasti 
optimaliausius sprendimus dėl unifikuoto ir koordinuoto 
įrodymų rinkimo, išvengti darbų dubliavimo, užtikrinti, kad 
surinkti įrodymai būtų tinkami vėlesniam teismo procesui 
Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme. Vienas iš šias užduotis 
turinčių padėti įgyvendinti sprendimų – bendra informacinė 
duomenų platforma. Jos sukūrimas irgi yra išskirtinis iššūkis, nes 
niekas nieko panašaus nėra kūręs, tačiau nuo pat pradžių buvau 
įsitikinusi ir tą nuolat kartoju kolegoms iš įvairių šalių, kad šioje 
situacijoje būtina ieškoti netradicinių, tačiau teisėtų, operatyvių 
ir efektyvių bendradarbiavimo sprendimų. Ar tai būtų duomenų 
rinkimas ir saugojimas, ar atvirų šaltinių duomenų analizė.

Taip pat siekiame padėti Ukrainos prokurorams ir kitais būdais. 
Suderinus su Ukrainos generaline prokuratūra, gegužės mėnesį į 
Ukrainą buvo išvykusios dvi prokurorų ir pareigūnų bei ekspertų 
grupės, kurios dalyvavo Kyjivo ir Charkivo srityje atliekamuose 
tyrimo veiksmuose: įvykio vietų, sunaikintų civilinių objektų, 
sprogimo vietų, sugadintos karinės technikos apžiūrose, 
nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose.

Noriu pabrėžti, kad tiek Lietuva, tiek kitos valstybės, su kurių 
institucijų atstovais ne kartą kalbėjomės, laikosi principinės 
nuostatos, jog pagrindinė kompetencija baudžiamąja tvarka 
persekioti asmenis už vykdomą karo agresiją šiuo atveju 
priklauso Ukrainos prokuratūrai.

Komentaras
Gabija Grigaitė-Daugirdė,

Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrė

Tarptautinis Teisingumo Teismas kaip pagrindinis Jungtinių 
Tautų teisminis organas nagrinėja išimtinai valstybių tarptautinės 
atsakomybės klausimus, todėl šiame teisme nagrinėjamo 
ginčo šalys gali būti tik valstybės. Šio teismo jurisdikcija apima 
tarptautinius teisinius ginčus, kuriuose keliami klausimai dėl 
tarptautinės teisės ir sutarčių aiškinimo bei taikymo, tarptautinės 
teisės pažeidimo faktų nustatymo bei dėl jų kylančios valstybių 
atsakomybės. Nors visos Jungtinių Tautų valstybės narės yra 
Tarptautinio Teisingumo Teismo Statuto šalys, šis teismas 
gali nagrinėti tik tuos ginčus, kuriuos ginčo šalys perduoda 
abipusiu sutarimu arba vienos šalies pareiškimu ( jei kita ginčo 
šalis specialia deklaracija pripažįsta šio teismo jurisdikciją dėl 
konkretaus ginčo arba yra iš anksto pripažinusi privalomąją 
teismo jurisdikciją). Taip pat Tarptautinis Teisingumo Teismas 
nagrinėja ginčus dėl tarptautinių sutarčių tinkamo aiškinimo, 
taikymo ar vykdymo, kai šiose sutartyse tiesiogiai numatyta, kad 
ginčus, kylančius iš šių sutarčių, pavedama spręsti šiam teismui. 

Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos pagal tarptautinę 
sutartį pavyzdys yra 2022 m. vasario 26 d. Ukrainos inicijuota 
byla prieš Rusijos Federaciją dėl 1948 m. Jungtinių Tautų 

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S



18

Konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo 
už jį (toliau – JT Genocido konvencija) aiškinimo ir taikymo. 
Ukraina savo pareiškime teigia, kad Rusija negali pateisinti savo 
karinių veiksmų, remdamasi melagingais teiginiais apie Ukrainos 
valdžios vykdytą genocidą Luhansko ir Donecko srityse. Ukraina 
Tarptautinio Teisingumo Teismo, be kita ko, paprašė taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones – nurodyti sustabdyti karinius 
veiksmus. 2022 m. kovo 16 d. Tarptautinis Teisingumo Teismas 
šį prašymą tenkino ir nurodė, kad nedelsiant būtų nutraukti 
Rusijos ar jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų karinių 
vienetų ginkluotos jėgos panaudojimo veiksmai. Atkreiptinas 
dėmesys, jog šio teismo sprendimo nevykdymas yra atskiras 
Rusijos Federacijos tarptautinės atsakomybės pagrindas, kadangi 
kiekviena Jungtinių Tautų valstybė narė įsipareigoja vykdyti 
Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimus, o jų nevykdymas 
reiškia tarptautinės teisės pažeidimą. 

Svarbu pažymėti, kad Lietuva taip pat dalyvaus šioje byloje. Tai 
bus pirmasis atvejis, kai Lietuva įsitrauks į Tarptautinio Teisingumo 
Teismo nagrinėjamą bylą trečiosios šalies teisėmis, todėl taip 
pat įgis institucinės ir ekspertinės patirties. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. rezoliucija Teisingumo 
ministerija įgaliota atstovauti valstybei šioje byloje. Tai reiškia, 
kad teisingumo ministrės įgalioti teisininkai veiks kaip valstybės 
agentai ir atliks byloje įvairius procesinius veiksmus, pavyzdžiui, 
pateiks deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į bylą, rašytines pastabas, 
dalyvaus teismo posėdyje. Teisingumo ministrės įsakymu jau 
yra sudaryta tarptautinės viešosios teisės srityje dirbančių 
tarptautinių ekspertų darbo grupė, kurios tikslas – padėti 
Teisingumo ministerijai parengti procesinius dokumentus dėl 
Lietuvos stojimo ir dalyvavimo nurodytoje byloje. Atstovaudama 
Lietuvai, Teisingumo ministerija konsultuosis su tarptautinės 
teisės specialistais iš įvairių Europos universitetų, tarptautinę 
teisę praktikuojančiais advokatais, Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerija, derins savo veiksmus su Ukrainos 
ir kitų valstybių valdžios įstaigomis. Sutarta, kad visos Baltijos 
valstybės įsitrauks į šį teismo procesą Ukrainos pusėje. Taip pat 
į bylą raginamos įstoti ir kitos valstybės, kurios smerkia Rusijos 
vykdomą karinę agresiją ir tarptautinius nusikaltimus. Lietuva 
įvairiuose Europos Sąjungos Tarybos renginiuose siūlė valstybėms 
koordinuoti savo veiksmus tarpusavyje, taip pat mūsų valstybė 
pasiūlė savo ekspertinę ir techninę paramą, rengiant procesinius 
dokumentus. Dalyvaudama šioje byloje Lietuva prisidės prie JT 
Genocido konvencijos kaip ypač svarbaus tarptautinės teisės 
šaltinio aiškinimo doktrinos formavimo, taip pat suteiks Ukrainai 
teisinę ir ekspertinę pagalbą byloje keliamais klausimais.

Kitos tarptautinės teisminės institucijos – Tarptautinio 
Baudžiamojo Teismo prokuroras taip pat pradėjo tyrimą dėl 
Ukrainoje vykdomų tarptautinių nusikaltimų, renkami karo 
nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido įrodymai, 
nustatinėjami šių nusikaltimų vykdytojai, tačiau šis tyrimas negali 
būti tapatinamas su jau minėta Tarptautiniame Teisingumo 
Teisme inicijuota byla. Tarptautinėje teisėje egzistuoja atskiri 
atsakomybės už tarptautinei teisei prieštaraujantį veikimą ar 
neveikimą institutai, kurių tikslams įgyvendinti sukurtos skirtingos 
tarptautinės teisminės institucijos. Tarptautiniame Teisingumo 
Teisme nagrinėjami su valstybių atsakomybe už tarptautinės teisės 
pažeidimus susiję klausimai, todėl, kaip jau minėta, šiame teisme 
bylos šalimis gali būti tik valstybės. Pavyzdžiui, minėtoje Ukrainos 
prieš Rusiją byloje galėtų būti pripažinta, kad Rusija pažeidė 
tarptautinę teisę, apgaulingai kaltindama Ukrainą genocido 
vykdymu ir panaudodama ginkluotą jėgą, o kartu su pažeidimo 
nustatymu būtų nurodyta ir reparacijos (nuostolių atlyginimo) 
pareiga. Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme nagrinėjama 
asmenų individuali baudžiamoji atsakomybė už sunkiausius 
tarptautinius nusikaltimus (genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, 
karo ir agresijos nusikaltimus). Šiame teisme paprastai teisiami 

tarptautinių nusikaltimų vykdymo grandinėje aukštas pozicijas 
užimantys valstybių ar tarptautinius nusikaltimus vykdžiusių 
nevalstybinių darinių pareigūnai, išimtiniais atvejais jiems gali būti 
skiriamos ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės. Skirtingai 
nuo Tarptautinio Teisingumo Teismo proceso, kuriame valstybės 
nedalyvavimas teismo posėdyje neužkerta kelio valstybės 
atsakomybės pripažinimui, Tarptautinio Baudžiamojo Teismo 
procedūros nenumato galimybės priimti teismo sprendimo 
kaltinamajam nedalyvaujant. 

Šiuo metu kyla diskusijos ir dėl specialios institucijos – 
tarptautinio baudžiamojo tribunolo steigimo. Teisingumo 
ministerija, gavusi geriausių tarptautinės viešosios teisės ekspertų 
ir tarptautinės baudžiamosios teisės srityje praktikuojančių 
teisininkų raginimą steigti tarptautinį baudžiamąją tribunolą 
agresijos prieš Ukrainą nusikaltimui tirti, siūlo diskusijas dėl tokio 
tribunolo steigimo tęsti politiniu lygmeniu, nes tai gali padaryti 
tik valstybės ir sprendimus turi priimti šiuo metu valstybėms 
vadovaujantys politikai. Ši iniciatyva yra labai svarbi, siekiant 
Rusijos ir Baltarusijos režimų aukščiausiųjų politinių ir karinių 
pareigūnų baudžiamosios atsakomybės už agresijos nusikaltimą, 
kuris nulėmė tolesnius sistemingus pagrindinių žmogaus teisių 
pažeidimus, galinčius prilygti genocidui. Reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kad aukščiausi šalies pareigūnai paprastai tiesiogiai nevykdo 
karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmoniškumui, todėl įrodyti jų 
atsakomybę yra itin sudėtinga. Turint omenyje, jog agresijos 
nusikaltimas yra valstybei vadovaujančių asmenų lygmens 
nusikaltimas, jam įrodyti nereikia sudėtingo įkalčių rinkimo 
proceso, tam gali užtekti viešai prieinamos informacijos (valdžios 
atstovų pasisakymų, jų interviu bei vertinimų, leidžiančių nustatyti 
agresijos nusikaltimo sudėtį, t. y. asmens, galinčio veiksmingai 
kontroliuoti valstybės politinius ar karinius veiksmus ar jiems 
vadovauti, valią vykdyti agresijos aktą ir tokio akto įvykdymą, kuris 
savo pobūdžiu akivaizdžiai pažeidė Jungtinių Tautų Chartiją). 

Toks specialusis tribunolas reikalingas todėl, kad šiuo metu 
egzistuojančių tarptautinių teisinių institutų baudžiamajai 
atsakomybei už agresijos nusikaltimą nepakanka. Agresijos 
nusikaltimas Romos statute, pagal kurį veikia Tarptautinis 
Baudžiamasis Teismas, atsirado vėliausiai, šių pakeitimų nėra 
ratifikavusios nei Ukraina, nei Rusija, todėl šis teismas negali nei 
tirti, nei nagrinėti bylos dėl prieš Ukrainą įvykdyto agresijos 
nusikaltimo. Pagal Romos statutą dar egzistuoja teorinė galimybė 
Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme inicijuoti agresijos 
nusikaltimo tyrimą pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
kreipimąsi, tačiau, turint omenyje tai, jog Rusijos Federacija turi 
veto teisę, tokio kreipimosi nesulauksime. 

Valstybės yra laisvos susitarti dėl naujų tarptautinės teisės 
taisyklių, kurios leistų užtikrinti tarptautinį teisingumą ir sudaryti 
esmines prielaidas taikiam ateities kartų egzistavimui. Būtent 
todėl, Teisingumo ministerijos nuomone, ir turėtų būti kuriamas 
papildomas tarptautinis teisinis mechanizmas – ad hoc specialusis 
tribunolas, skirtas asmenims, atsakingiems už agresijos nusikaltimą 
prieš Ukrainą, nubausti. Šis klausimas yra vienas svarbiausių 
ministerijos prioritetų, siekiant teisingumo Ukrainos žmonėms. 
Teisingumo ministerija kartu su Teisės ir demokratijos centru 
(angl. Justice Hub) 2022 m. gegužės 6 d. Vilniuje organizavo 
tarptautinę konferenciją „Baudžiamoji atsakomybė už agresiją 
prieš Ukrainą. Kaip įvykdyti teisingumą?“, kurioje dalyvavo 
daugiau nei šimtas tarptautinės teisės ekspertų, politikų ir kitų 
visuomenės veikėjų iš įvairių šalių. Konferencijos metu buvo 
aptartas valstybių tarpusavio bendradarbiavimas ir galimi 
specialaus tribunolo steigimo modeliai, jo jurisdikcija ir proceso 
taisyklės. Teisingumo ministerija tarptautiniu mastu nuolat 
primena apie būtinybę politiniu lygmeniu tęsti diskusijas dėl 
specialaus tribunolo steigimo ir galimo jo funkcionavimo modelio.
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Pirmiausia norėčiau paklausti, ar 
bažnytinio teismo teisėju gali būti 
bet kuris kunigas, ar reikalingas ir 
specialus išsilavinimas?
Bažnytinio teismo teisėju gali būti ne tik 
kunigas, bet ir tikintis pasaulietis, tačiau 
teisėjų kolegijai pirmininkauti gali tik 
dvasininkas. Abiem būtina turėti bent 
kanonų teisės licenciato laipsnį. 

Kur galima įgyti kanonų teisės žinių?
Apaštalų Sosto pripažintuose kanonų teisės 
fakultetuose, kurie įprastai veikia to paties 
Apaštalų Sosto universitetuose. Mums 
artimiausias toks fakultetas yra Liublino 
šv. Jono Pauliaus II universitete. Absoliuti 
dauguma Lietuvos kanonistų mokslus 
baigė viename iš popiežiškųjų universitetų 
Romoje. 

Lietuvos teisėjus į pareigas skiria 
Prezidentas. Kas skiria bažnytinio 
teismo teisėjus?
Visuotinė Bažnyčia padalyta į vyskupijas 
(diecezijas). Kiekvienoje vyskupijoje 
teisminė valdžia priklauso tos vyskupijos 
vyskupui. Savo teisminę valdžią vyskupijos 
vyskupas vykdo paskirdamas teisminį 
vikarą (oficiolą). Oficiolas yra ir vyskupijos 
bažnytinio teismo pirmininkas. Kitus teisėjus 
paskiria taip pat vyskupijos vyskupas.

Ar bažnytinio teismo procesas ir 
procedūros skiriasi nuo Lietuvoje 
veikiančių valstybės įsteigtų teismų?
Nemanau. Principai yra tie patys. Turi 
būti ieškovo pateiktas ieškinys. Tuomet 
patikrinamas šalių veiksnumas ir teismo 
kompetencija. Po to šalys pakviečiamos 
nustatyti ginčo objekto. Jos informuojamos 
apie priklausančias teises ir pareigas. 
Nustačius ginčo objektą, renkami 
įrodymai. Jeigu aplinkybės to reikalauja, 
pasisako ekspertai. Po šio etapo šalys 
supažindinamos su surinkta medžiaga. 

Santuokos negaliojimo bylose turi pasisakyti 
santuokos ryšio gynėjas (nurodo visas 
aplinkybes už santuokos galiojimą) ir 
kiti proceso dalyviai. Po to teisėjas arba 
teisėjų kolegija priima sprendimą, kuris 
paskelbiamas proceso dalyviams, nurodant 
sprendimo apskundimo galimybę. 
Ginčai gali būti nagrinėjami įprastu 
būdu (rašytinis), žodžiu arba remiantis 
tik dokumentais. Santuokos negaliojimo 
byla gali būti papildomai sprendžiama 
sutrumpinto proceso tvarka. Šiam 
procesui vadovauja ir sprendimą priima 
pats vyskupijos vyskupas. Sutrumpintas 
procesas taikomas, kai ieškinį dėl santuokos 
negaliojimo sutartinai pateikia abu 
sutuoktiniai ir santuokos negaliojimo 
priežastys yra akivaizdžios.

Daugelyje valstybių teisės aktai 
keičiami, tobulinami, kad būtų 
pritaikomi prie šiandienos 

situacijos. Ar tai galima pasakyti ir 
apie bažnytinius teisės aktus?
Taip pat ir bažnytiniai teisės aktai yra nuolat 
keičiami. Pavyzdžiui, Kanonų teisės kodekso 
VI knyga (baudžiamoji teisė) buvo iš esmės 
pakeista Popiežiaus Pranciškaus 2021 m. 
birželio 1 d. Šis popiežius 2015 m.  
rugsėjo 15 d. reformavo ir santuokos 
paskelbimo niekine procesą. Teisiniais ir 
kitais klausimais įvairios Apaštalų Sosto 
žinybos (kongregacijos) leidžia instrukcijas ir 
kitus dokumentus. Teisiniais klausimais ypač 
svari yra Popiežiškosios teisėkūros tekstų 
tarybos veikla.

Daugelis žmonių, besikreipiančių į 
bendrosios kompetencijos teismus, 
naudojasi advokatų paslaugomis. Ar 
bažnytiniame teisme taip pat galima 
turėti advokatą, ar jis gali būti 
Lietuvos advokatūros narys?
Taip, galima turėti advokatą. Prie kiekvieno 
bažnytinio teismo turi būti sudarytas 
advokatų sąrašas, iš kurio to pageidaujantis 
proceso dalyvis galėtų pasirinkti savo 
atstovą. Įmanoma pasiskirti ir kitą asmenį 
(ne iš nurodytųjų). Vienu ir kitu atveju 
advokatas turi būti katalikas ir išmanantis 
kanonų teisę. Advokatų sąrašą patvirtina 
vyskupijos vyskupas, o atskirai bylai 
pasirinktą advokatą gali patvirtinti ir bylą 
nagrinėjantis teisėjas.

Žmonės dažniausiai yra girdėję 
tik apie vieną bažnytinio teismo 
funkciją – bažnytinės santuokos 
pripažinimą negaliojančia. Ar 
pastaraisiais metais sulaukiama daug 
ieškinių tokią santuoką pripažinti 
negaliojančia? Kokia yra tendencija: 
tokių ieškinių daugėja ar mažėja?
Pastaraisiais metais nagrinėjamų ieškinių 
skaičius yra pastovus (Panevėžio vyskupijos 
bažnytiniame teisme nagrinėjama apie 30 
ieškinių per metus). Savotiškas tokių ieškinių 
pikas buvo šio šimtmečio pirmaisiais metais.

Pagal kanonų teisę yra tik kelios 
priežastys, kai bažnytinė santuoka 
gali būti pripažinta negaliojančia. 
Kokios šios priežastys?
Santuokos negaliojimo priežastys 
skirstomos į dvi grupes: santuoką ardančios 
kliūtys ir ydingas santuokinis sutikimas. 
Santuoką ardančios kliūtys: amžius, lytinis 
nepajėgumas, giminystė (tiesiojoje linijoje 
visada, o šalutinėje linijoje iki 4 laipsnio 
imtinai), svainystė (su buvusio sutuoktinio 
giminaičiais tiesiojoje linijoje), įstatyminė 
giminystė, kunigystės šventimai, amžinieji 
skaistybės įžadai, pagrobimas (sutuoktinio 

Audris Kutrevičius, Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Panevėžio vyskupijos Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, 
kunigas dr. Romualdas Zdanys yra ir vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas 
(pirmininkas). Vienu geriausių kanonų teisės specialistų Lietuvoje 
laikomas dvasininkas žurnalo TEISMAI.LT skaitytojams pasakoja apie šių 
teismų nagrinėjamas bylas ir teisminio proceso ypatumus.

Bažnytinio teismo teisėjas: 
„Didžioji dalis teismuose 
nagrinėjamų bylų yra dėl 
santuokos pripažinimo 
negaliojančia“
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pagrobimas, norint jį priversti sudaryti 
santuoką), nusikaltimas (vieno iš sutuoktinių 
nužudymas, siekiant sudaryti santuoką su 
likusiu gyvu), santuokinis ryšys, skirtingas 
kultas (santuoka tarp pakrikštyto kataliko 
ir nekrikštyto asmens), viešas padorumas 
(santuoka su buvusio sugyventinio 
giminaičiu tiesiojoje linijoje). 

Santuokinis sutikimas būna ydingas šiais 
atvejais: pakankamo protinio suvokimo 
stoka, rimtas gebėjimo suvokti esmines 
santuokos teises ir pareigas, abipusiai 
duodamas ir priimamas, trūkumas, 
nepajėgumas prisiimti esmines santuokos 
pareigas dėl psichinio pobūdžio priežasčių, 
esminių žinių apie santuoką nebuvimas, 
klaida dėl asmens, klaida dėl asmens 
savybės, apgaulė dėl asmens savybės, 
visiškas ar dalinis apgaulingas santuokinis 
sutikimas (ištarti žodžiai neatitinka vidinio 
valios nusistatymo), santuokos sudarymas 
su sąlyga, susijusia su ateitimi, prievarta ir 
baimė. Be to, santuoka turi būti sudaryta 
laikantis kanoninės santuokos sudarymo 
formos.

Kiek laiko trunka santuokos 
pripažinimo negaliojančia teisminis 
procesas? Kokia dalis ieškinių yra 
patenkinama? 

Santuokos pripažinimo negaliojančia 
teisminis procesas pirmojoje instancijoje turi 
būti užbaigtas per vienus metus. Apeliacinis 
tribunolas šį klausimą turi išspręsti per pusę 
metų. Sutrumpintas procesas užbaigiamas 
per 45 dienas. Patenkinama yra absoliuti 
ieškinių dauguma – daugiau kaip 90 proc. 

Ar galima apskųsti vyskupijos 
bažnytinio teismo priimtą 
sprendimą? Kuriame teisme 
nagrinėjamas toks skundas?
Vyskupijos bažnytinio teismo sprendimą 
galima apskųsti antrosios instancijos 
teismui. Panevėžio ir Kaišiadorių bažnytinių 
teismų sprendimai skundžiami Vilniaus 
arkivyskupijos tribunolui, Vilkaviškio, 
Telšių, Šiaulių ir Vilniaus bažnytinių 
teismų sprendimai skundžiami Kauno 
arkivyskupijos tribunolui, o Kauno 
bažnytinio teismo sprendimai skundžiami 
Panevėžio vyskupijos tribunolui. Bet kuris 
sprendimas gali būti apskųstas tiesiogiai 
ir Popiežiui. Tokiu atveju skundas bus 
išnagrinėtas Romos Rotos tribunolo. Trečioji 
instancija visuomet yra vienas iš Apaštalų 
Sosto tribunolų. Bažnytinių teismų priežiūrą 
vykdo Apaštalinis signatūros tribunolas.

Santuokos pripažinimas 
negaliojančia – tik viena iš 
bažnytinio teismo funkcijų. Kokias 
kitas bylas gali nagrinėti bažnytinis 
teismas?
Bažnytinis teismas gali nagrinėti bet kokius 
ginčus, kurių formalus pagrindas yra 
kodifikuotas kanonų teisėje. 98 proc. visų 
nagrinėjamų bylų bažnytiniuose teismuose 
vis dėlto yra dėl santuokos negaliojimo. 
Be to, būna bylų dėl kunigystės šventimų 
galiojimo, dvasininko sugrąžinimo į 
pasauliečių luomą ir dvasininkų drausminių 
bylų, turtinių ginčų tarp bažnytinių juridinių 
asmenų arba prieš juos, bylų dėl sutuoktinio 
numanomos mirties.

Ar daug tokių bylų nagrinėjama?
Tikrai labai retai. 

Pernai Popiežius Pranciškus 
atnaujino Kanonų teisės kodeksą ir 
įtraukė į jį direktyvų dėl bausmių 
dvasininkams už nepilnamečių lytinį 
išnaudojimą. Ar tokio pobūdžio 
bylos buvo nagrinėjamos Lietuvos 
bažnytiniuose teismuose?
Iš tikrųjų Popiežius Pranciškus atnaujino 
Kanonų teisės kodekso VI knygą apie 
bausmes Bažnyčioje, tačiau netikslu 
kalbėti apie nuostatų dėl bausmių už 
nepilnamečių lytinį išnaudojimą įtraukimą, 
nes tokios bausmės už šiuos nusikaltimus 
jau buvo ir 1983 m. paskelbtame Kanonų 
teisės kodekse. Popiežius Pranciškus savo 
potvarkiu šią sritį tik reformavo. Visų pirma, 
pedofilijos nusikaltimo sąvoką praplėtė 
draudžiamiems veiksmams su asmenimis iki 
18 metų (anksčiau buvo su asmenimis iki 
16 metų). Taip pat pailgintas senaties dėl 
šio nusikaltimo terminas (iki 20 metų nuo 
dienos, kai auka sulaukia pilnametystės), 
numatytos procedūros, kai ir šis terminas 
atskirais atvejais gali būti pratęstas. 

Be to, Popiežius įtraukė naujų nusikaltimų 
šioje srityje apibrėžimą. Pedofilijai 
prilyginamas dėl psichikos ar fizinės būklės 
pažeidžiamų asmenų lytinis išnaudojimas 
ir baudžiamas disponavimas pornografinio 
turinio vaizdais, kuriuose vaizduojami 
nepilnamečiai asmenys.  

Kiek tokio pobūdžio bylų buvo 
nagrinėjama ar dar yra nagrinėjama 
Lietuvos bažnytiniuose teismuose, negaliu 
pasakyti, nes bažnytiniuose teismuose nėra 
nagrinėjamų bylų suvestinių. Asmeniškai 
teko pirmininkauti vienoje tokio pobūdžio 
teisėjų kolegijos byloje. Nepamirškime, kad 
atskirais atvejais pedofilijos nusikaltimai gali 
būti baudžiami ir baudžiamąja tvarka. 

Dr.  Romualdas  Zdanys
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TE I SI N G U M O  V E I DA S

Dalia Vasarienė: „Mūsų visų 
pareiga – užtikrinti kiekvieno 
asmens fundamentalią teisę į 
nepriklausomą teismą“
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Trumpai pristatykite ENCJ 
organizaciją, kokius narius ji 
vienija?
ENCJ yra organizacija, kuri Europos 
lygiu suburia ir vienija nacionalines 
institucijas, nepriklausomas nuo kitų 
valdžios šakų, siekiančias nepriklausomo 
teismų sprendimų priėmimo užtikrinimo ir 
atstovaujančias teisėjų interesams. Paprastai 
ENCJ narėmis yra nacionalinės teisėjų 
tarybos, tačiau ne visose valstybėse veikia 
tokios teisėjų savivaldos institucijos, todėl 
šios organizacijos veikloje gali dalyvauti 
ir kiti teisėjus vienijantys subjektai. 
Svarbiausia, kad jie siektų užtikrinti teismų 
bei teisėjų nepriklausomumą ir būtų 
nepriklausomi nuo kitų valdžių. Institucijos, 
kurios nėra visiškai nepriklausomos, tačiau 
taip pat atstovauja teisėjų interesams, 
irgi gali prisijungti stebėtojo teisėmis. 
Pavyzdžiui, Vokietijoje, kur sudėtinga 
savivaldos sistema, nėra vienos teisėjus 
vienijančios organizacijos – ENCJ narės, 
todėl stebėtojo teisėmis dalyvauja 
Vokietijos teisingumo ministerija. Svarbu 
paminėti, kad stebėtojai nedalyvauja 
priimant svarbiausius ENCJ sprendimus, 
balsuojant dėl narių priėmimo ar esamų 
narių pašalinimo, taip pat renkant 
vykdomuosius organus. 

Tokia narių struktūra įtvirtinta ir ENCJ 
Statute, kuriame numatyta, kad jo nare gali 
tapti Europos Sąjungos (ES) valstybių narių 
teisėjų tarybos (ar kitos nepriklausomos 
teisėjus vienijančios organizacijos), o 
stebėtojo statusas gali būti suteiktas ir 
valstybių, kurios turi ES kandidatės statusą, 
nepriklausomoms teisėjus vienijančioms 
organizacijoms, ES institucijoms, Europos 
Tarybos ir kitiems patariamiesiems 
organams, veikiantiems teisingumo srityje.  

Kokios yra pagrindinės šio tinklo 
veiklos kryptys ir tikslai? 
Pagrindinis ENCJ tikslas yra skatinti ES 
teisėjų tarybų ar kitų teisėjus vienijančių 
organizacijų bendradarbiavimą ir 
tarpusavio supratimą, pačioje teisėjų 
bendruomenėje užtikrinant teismo 

nepriklausomumą. Organizacija veikia 
siekdama prisidėti prie pamatinio ES teisės 
principo – teisės viršenybės – užtikrinimo. 
Šiuo principu paremta visa šiuolaikinių ES 
valstybių sistema, tai, prie ko kiekvienas 
esame įpratę ir priimame kaip duotybę, –  
teisę į asmenų lygybę prieš įstatymą, 
valdžių atskyrimą ir jų autonomiškumą. 
Teisinė valstybė yra ES pagrindas ir 
viena iš pagrindinių vertybių, o teisė į 
nepriklausomą teismą – fundamentali 
kiekvieno asmens teisė, kurią valstybė yra 
įsipareigojusi saugoti ir ginti. 

Tam tikros tendencijos Europoje rodo, 
kad teisingumo sistemos ir teisminės 
institucijos susiduria su iššūkiais. Kai kuriose 
ES valstybėse narėse vyksta politiniai 
procesai, kuriais bandoma apriboti ar 
daryti kitokį poveikį teisėjų, kartu ir teismų 
nepriklausomumui. Tokius procesus 
galime stebėti Vengrijoje, kaimyninėje 
Lenkijoje, kur įstatymais pakeičiamas 
teisėjo pensinis amžius, sukuriamos 
politizuotos drausminės institucijos. Šie 
procesai, kaip darantys neigiamą įtaką 
teismų ir teisėjų nepriklausomumui, minimi 
ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimuose. Kartais situacija tampa 
sudėtinga ir dėl to tenka imtis neįprastų 
priemonių, tokių kaip valstybės narės 
teisėjus vienijančios organizacijos šalinimas 
iš ENCJ, nes ji nebegali būti laikoma 
nepriklausoma nuo įstatymų leidžiamosios 
ir (arba) vykdomosios valdžios. 

Šiuo metu labiau nei bet kada teismai turi 
būti vieningi įveikdami atsiradusius iššūkius, 
o teisėjų tarybos šiuo atžvilgiu atlieka 
labai svarbų vaidmenį siekdamos užtikrinti 
teismų ir teisėjų nepriklausomumą. 
Todėl, mano požiūriu, ENCJ, kuri vienija 
šias teisėjų institucijas, yra itin svarbi 
organizacija kalbant apie tolesnę teismų 
veiklą Europoje.

Siekdama minimų tikslų, ENCJ vykdo 
įvairias veiklas – analizuoja su teisėjų 
nepriklausomumu susijusią informaciją, 
teisėjų tarybų funkcijas ir darbą, skatina 
keistis gerąja praktika, rengia standartus 
atskirose su teisingumo vykdymu 
susijusiose srityse. Šios organizacijos 

darbas labai žemiškas ir reikšmingas. Vienas 
svarbiausių organizacijos vykdomų tęstinių 
projektų – „Teisėjų nepriklausomumas, 
atskaitingumas ir teisingumo kokybė“. Jo 
metu kuriamas, peržiūrimas ir reguliariai 
atnaujinamas klausimynas, kurį visose 
ECJN valstybėse narėse pildo teisėjai. 
Šiuo klausimynu siekiama įvertinti teisėjų 
nepriklausomumą, ieškoma algoritmų, 
padėsiančių įvertinti teisingumo kokybę 
bei kurti atskaitingumo modulius. Taip 
pat kartą per mėnesį aktualiomis temomis 
rengiami neformalūs seminarai, kurių 
metu teisėjai supažindinami su kolegų 
situacija konkrečioje šalyje (pavyzdžiui, 
2022 m. buvo organizuotos diskusijos dėl 
Italijoje, Ukrainoje ir Afganistane kilusių 
iššūkių), aptariami aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai 
ar bendresnės temos, tokios kaip teisėjų 
atrankos procedūros ar karjeros galimybės. 
ENCJ yra parengusi standartus, susijusius 
su teisėjų tarybų sandara ir veikla, taip pat 
teisėjų tarybų narių elgesio standartus, 
įvairias rekomendacijas, kurias kiekviena 
valstybė narė gali pritaikyti sau. 

ECJN veikla ganėtinai plati, tačiau 
svarbiausias uždavinys – stebėti ir 
analizuoti situaciją, susijusią su teisės 
viršenybės principo įgyvendinimu, teismų 
nepriklausomumo užtikrinimu, o esant 
būtinybei – reaguoti bei suteikti teismų 
ir teisėjų bendruomenėms visokeriopą 
pagalbą jį įgyvendinant bei ginant. 

Koks Lietuvos teisėjų tarybos 
vaidmuo šioje organizacijoje? 
Lietuvos teisėjų taryba yra tikroji ENCJ 
narė nuo 2004 m., todėl jos atstovai 
aktyviai dalyvauja visoje organizacijos 
veikloje: tiek teminėse darbo grupėse, 
tiek sprendžiant pagrindinius klausimus, 
susijusius su pačia organizacija. Lietuvos 
teisėjų tarybos atstovai ne tik dalyvauja 
visose pagrindinėse ENCJ darbo grupėse, 
bet ir neretai joms vadovauja. Pavyzdžiui, 
paskutiniais metais Lietuvos teisėjų tarybos 
atstovas, buvęs Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininkas Gintaras 
Kryževičius vadovavo tarptautinei ekspertų 
(narių) darbo grupei, kūrusiai atnaujintą 
klausimyną, skirtą teisingumo kokybei ENCJ 
veikloje dalyvaujančių valstybių teismų 
sistemose įvertinti. Bendromis visų ekspertų 
pastangomis klausimynas buvo baigtas 
ir 2022 m. rugsėjo mėnesį planuojama jį 
pateikti ENCJ narėms pildyti. Jau 2023 m. 
turėsime ir pirmuosius rezultatus, kurie, 
tikimės, padės įvertinti teisingumo kokybės 
būklę ir leis pačioms valstybėms narėms 
identifikuoti silpniausias vietas bei priimti 
atitinkamus sprendimus.

Taip pat Lietuvos atstovai dalyvauja 
Teisėjų nepriklausomumo ir atskaitingumo 

Rimantė Kraulišė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovė ryšiams su visuomene

Milda Treigė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko patarėja

Šių metų birželio mėnesį Atėnuose vykusioje Europos teismų tarybų 
tinklo (ENCJ) Generalinėje asamblėjoje buvo išrinkta nauja ENCJ 
prezidentė. Ja tapo Teisėjų tarybos narė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
teisėja Dalia Vasarienė. Tai pirmoji Lietuvos teisėjų tarybos atstovė, 
tapusi šio tinklo prezidente per visą jo gyvavimo istoriją. Džiaugdamiesi 
šiuo tarptautiniu įvertinimu, su teisėja kalbame apie ENCJ veiklą ir 
narystės šiame tinkle svarbą.
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grupės darbe, prisidėjo prie teisėjų tarybų 
standartų kūrimo, yra vieni aktyviausių 
kasmėnesinių seminarų dalyvių, siūlančių ir 
pristatančių įvairias temas. 

Ilgalaikis, atkaklus ir profesionalus 
Lietuvos teisėjų tarybos atstovų ir jiems 
talkinančių nacionalinių ekspertų darbas 
šioje organizacijoje yra pastebimas kolegų 
ir itin vertinamas dėl aukštos profesinės 
kompetencijos, požiūrio į teisėjų ir teismų 
nepriklausomumo svarbą bei teisinės 
valstybės principo reikšmę. 2021 m. 
Lietuvai buvo patikėta organizuoti ENCJ 
Generalinę asamblėją, kuri įvyko spalio 
mėnesį Vilniuje. Tai buvo puiki galimybė 
priimti garbius aukšto rango užsienio 
kolegas bei ES institucijų atstovus ne tik 
suteikiant platformą diskusijoms, bet ir 
pristatant savo šalį bei kultūrą. Pasitikėjimas 
mūsų teisėjų bendruomenės atstovais 
dažnai išreiškiamas ir išrenkant Lietuvos 
teisėjų tarybos atstovus ENCJ valdybos 
nariais, kuriais yra buvę teisėjai Gintaras 
Kryževičius ir Nerijus Meilutis. 

Kuo narystė ENCJ yra svarbi 
Lietuvos teismų sistemai, kuo ji 
naudinga mūsų šaliai? 
Lietuvos, kaip ir visų kitų valstybių, teismų 
sistemoms narystė naudinga dėl daugelio 
priežasčių. Pirma, ji suteikia galimybę 
naudoti ENCJ sukurtus klausimynus, 
apklausas, kitas priemones, periodiškai 
pasitikrinti teisėjų nepriklausomumą 
ir atskaitingumą Lietuvoje, kaip jis yra 
vertinamas pačių teisėjų. Tokių apklausų 
rezultatai leidžia nustatyti savo valstybės 
silpnąsias vietas ir kartu pamatyti, kaip 
atrodome bendrame kontekste. Esu tikra, 
kad ne tik Lietuvos teismų sistemai, bet 
ir Lietuvai, kaip valstybei, ši narystė yra 
svarbi, nes identifikavus problemas ir 
veikiant kartu su konstituciniais  
partneriais – įstatymų leidžiamosios ir 
vykdomosios valdžių atstovais, sudaromos 
puikios sąlygos ir galimybės operatyviai į jas 
reaguoti ir ieškoti efektyviausių sprendimo 
būdų. Kiekviena valdžia demokratinėje 
valstybės sąrangoje, tiek įstatymų 
leidžiamoji, tiek teisminė, tiek ir vykdomoji 
bei prezidentas, veikia, be kita ko, ir tam, 
kad užtikrintų efektyvų nepriklausomo 
teismo darbą, ir šitaip sukuriamos 
prielaidos valstybės gyventojams tikėti 
teisinės valstybės principu. 

Svarbu paminėti ir tai, kad ENCJ plėtoja 
konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos 
Komisija dėl ES teisingumo rezultatų 
suvestinės (angl. Justice Scoreboard) – 
anksčiau minėtų apklausų duomenys ir 
jų rezultatai yra tiesiogiai perduodami 
Europos Komisijai, todėl ji, kaip vykdomoji 
ES institucija, turi galimybę nagrinėti 
su teisėjų nepriklausomumu susijusius 

duomenis, į juos reaguoti, atkreipti 
valstybių narių nacionalinių institucijų 
dėmesį ar netgi imtis konkrečių veiksmų.

Taip pat ENCJ turi išskirtines galimybes 
atstovauti teismams ir teisminei 
perspektyvai Europoje. Šis tinklas yra 
balsas, kuris gali labai plačiai komunikuoti 
teismams ir teisėjų bendruomenei 
reikšmingas žinias partneriams ES 
institucijose. 

Antra, Lietuvos teismų sistemai yra 
galimybė naudoti ENCJ ekspertų 
parengtas gaires siekiant tobulinti Teisėjų 
tarybos veiklą. Savo kompetentingų narių 
pastangomis ENCJ geba pateikti ekspertine 
patirtimi grįstą požiūrį pagal skirtingas 
teismų sistemas ir teisės tradicijas, o tai 
sukuria galimybę rasti geriausią praktiką 
konkrečioje srityje. 

Trečia, šis tinklas padeda sužinoti apie 
kitose valstybėse vykstančias permainas ir 
įvairias iniciatyvas, atlieka lemiamą vaidmenį 
kuriant ir palaikant ilgalaikius Europos 
nacionalinių teisėjus vienijančių organizacijų 
santykius instituciniu lygmeniu. Būtent šios 
organizacijos veikloje dažniausiai sutinkame 
kolegas, užmezgame draugiškus profesinius 
santykius, kurie suteikia galimybę 
operatyviai gauti informaciją apie konkrečią 
šalį ir joje galiojantį teisinį reguliavimą, 
plėtoti veiklas dvišaliais pagrindais, 
dalytis gerąja patirtimi. Galiausiai tai yra 
ir galimybė pristatyti Lietuvą, jos teismų 
sistemą, joje dirbančius profesionalius 
teisėjus ir darbuotojus. Iš tiesų, svarbu 
pažymėti, kad per nepriklausomybės 
metus labai daug pasiekėme ir Lietuvos 
teismų sistema yra ne tik nepriklausoma 
ir grįsta teisės viršenybės principu, bet ir 
kai kuriose srityse galime pasidalyti savo 
pasiekimais. Viena iš tų sričių, kur esame 
neabejotini lyderiai, – teismo proceso 
skaitmenizacija, efektyvus elektroninės 
erdvės panaudojimas. Lietuva buvo 
viena tų valstybių, kurioje karantino metu 
teisingumo vykdymas iš esmės nesustojo. 
Turime sistemą, kuri daugeliu atvejų 
leidžia pateikti procesinius dokumentus 
elektroniniu būdu, galima organizuoti 
nuotolinius teismo posėdžius, teisėjas turi 
galimybę priimtus procesinius sprendimus 
pasirašyti elektroniniu parašu. Lietuvos 
teisėjų tarybos profesionalumą liudija ir 
tai, kad 2021 m. rugpjūtį Teisėjų taryba 
viena pirmųjų pateikė rekomendacijas dėl 
nuotolinių teismo procesų. 2021 m. lapkritį 
Europos veiksmingo teisingumo komisijai 
(angl. sutr. CEPEJ) pateikus tokias gaires, 
paaiškėjo, kad jos didele dalimi sutampa. 
Todėl tikrai galime ne tik pasimokyti, bet ir 
pasidalyti sukaupta patirtimi. 

2022 m. pradžioje ENCJ surengė 
4-ąją teisėjų apklausą apie jų 

nepriklausomumą. Apklausa vyko 
27 šalyse, joje dalyvavo 15 821  
teisėjas. Kokie šio tyrimo rezultatai? 
Kokias įžvelgiate teigiamas ar 
neigiamas tendencijas? 
Apklausos rezultatai įdomūs tuo, kad tai 
vienintelė tokia apklausa ES mastu, kurioje 
klausiama ne išorinio stebėtojo ar teismo 
kliento vertinimo, o pačių teisėjų. Apklausa 
apima platų teisėjų nepriklausomumo 
požiūriu aktualių klausimų spektrą: 
įvairų galimą spaudimą nagrinėjant bylas 
(žiniasklaidos priemonių ar valstybės 
institucijų), tinkamą darbo teisme 
organizavimą (ar juntamas spaudimas 
išnagrinėti bylas kuo greičiau arba 
išnagrinėti kuo daugiau bylų), ar vykdomi 
teisėjų prieš valstybę priimti sprendimai ir 
kita. Apklausa yra anoniminė, psichologiniu 
požiūriu sukurta taip, kad būtų gauti kuo 
tikslesni rezultatai, o dėl joje dalyvaujančio 
didelio teisėjų skaičiaus duomenys laikomi 
labai patikimais. Rengiant klausimyną 
dalyvavo ir Lietuvos teisėjas Marius 
Bartninkas.

Bendri apklausos rezultatai rodo, kad 
teisėjų nepriklausomumo tendencijos 
ES iš esmės yra geros. Tradiciškai itin 
aukštas teisėjų nepriklausomumo lygis 
yra Skandinavijos valstybėse, daugelyje 
kitų ES šalių situacija taip pat stabili, 
nors ir pastebimos įvairios neigiamą 
atspalvį teisėjų nepriklausomumui 
turinčios politinės iniciatyvos. Viena 
problemiškiausių valstybių išlieka Vengrija 
dėl jau prieš kurį laiką įvykdytos teismų 
sistemos reformos. Šioje apklausoje 
nedalyvavo Lenkija, kurios teisėjų taryba 
2021 m. Generalinėje asamblėjoje buvo 
pašalinta iš ENCJ narių. 

O kokiomis spalvomis nusidažė 
Lietuvos paveikslas?
Lietuvos teisėjai aktyviai dalyvavo 
apklausoje ir už tai galima padėkoti – ši 
aplinkybė atspindi, kad tokie tyrimai mums 
yra aktualūs ir svarbūs. Apklausa teisėjams 
buvo puiki galimybė išreikšti nuomonę 
apie esamas sistemines problemas, kurių 
bene akivaizdžiausios yra susijusios su 
finansavimu, – toks vertinimas atsispindi 
tiek atsakant į klausimą dėl atlyginimų, 
tiek ir dėl visos sistemos materialinio 
aprūpinimo bei teismo išteklių. Apie 
70 proc. respondentų atsakė, kad jie 
nemano, jog dabartinis atlyginimas 
užtikrina jų nepriklausomumą, arba nėra 
dėl to tikri. Iš tiesų tai tema, kuria dabar 
viešai diskutuoja ne tik patys teisėjai, 
bet ir mūsų konstituciniai partneriai – 
Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, 
įstatymų leidžiamosios valdžios atstovai. 
Kitas aspektas, kuris išryškėjo analizuojant 
apklausos rezultatus, yra tas, kad 

TE I SI N G U M O  V E I DA S
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teisėjai nejaučia, jog valstybėje teismo 
nepriklausomumas ir autonomiškumas 
nėra iki galo tinkamai suvokiamas kitų 
valdžių ir konstitucinių partnerių. Dar viena 
išryškėjusi problema yra ta, kad teisėjai 
pasigenda skaidrumo ir aiškumo atrankų 
procesuose, tai yra nepakankamai išgryninti 
ir deklaruoti kriterijai, kuriais vadovaujantis 
skiriami nauji teisėjai, tenkinami jau esamų 
teisėjų prašymai siekti karjeros aukštesnės 
instancijos teisme ar tapti teismų vadovais. 

Išanalizavę apklausos rezultatus galime 
daryti išvadą, kad Lietuvos teisėjai jaučiasi 
atsakingi už kokybiškai ir profesionaliai 
vykdomą teisingumą, susirūpinę dėl 
teismo nepriklausomumo ir teisinės 
valstybės principo užtikrinimo ir deda 
pastangas, kad kilusios problemos būtų 
laiku identifikuotos. Teisėjų tarybos, kaip 
svarbiausio teismų savivaldos subjekto, 
veikla nukreipta, be kita ko, į tai, kad 
laiku būtų į jas sureaguota ir ieškoma 
efektyviausių būdų šioms problemos 
pašalinti ar sumažinti iki minimumo. Visgi 
neabejoju, kad Lietuvos teisėjas labai gerai 
supranta, jog nešališko ir nepriklausomo 
teismo pradžia yra jo galvoje ir širdyje. 

2022 m. kovo 16 d. Lietuvos teisėjų 
tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė 
kreipėsi į ENCJ su pasiūlymu 

tarpininkauti dėl Ukrainos, kaip 
stebėtojos, įtraukimo į ENCJ 
veiklą, šis klausimas pakartotinai 
buvo iškeltas ir 2022 m. birželį 
Atėnuose vykusioje ENCJ 
Generalinėje asamblėjoje. Kokia 
situacija šiuo metu, ar buvo priimti 
sprendimai dėl Ukrainos teisėjams 
atstovaujančių nepriklausomų 
organizacijų įtraukimo į tinklo 
veiklą?
Iš tikrųjų, manau, šis klausimas labai svarbus 
visiems Lietuvos teisėjams ir piliečiams. 
Noriu pasidžiaugti tvirta Lietuvos teisėjų 
tarybos pozicija šiuo klausimu, nes 
pirmieji Rusijos agresijos akivaizdoje 
kreipėmės į ENCJ ragindami suteikti šį 
statusą nepriklausomoms Ukrainos teisėjus 
vienijančioms organizacijoms. Puikiai 
suprantame, kad narystė kiekvienoje 
teisės viršenybės principą ginančioje 
organizacijoje yra ne tik Ukrainos 
palaikymo simbolis, bet ir kuria pridėtinę 
vertę tolesniame Ukrainos integracijos 
procese. Todėl tokios galimybės aktyviai 
siekėme ir kolegoms Ukrainos teisėjams. Šių 
metų birželio mėnesį Atėnuose vykusioje 
Generalinėje asamblėjoje buvo pakviestos 
dalyvauti ir pranešimą skaitė Ukrainos 
teisėjų bendruomenės narės, kurios pristatė 
teismų veiklos ypatumus karo niokojamoje 

šalyje, problemas, su kuriomis susiduria 
teisingumą vykdantys teisėjai. 

Ukrainos teisėjų organizacijos ne kartą 
išreiškė siekį tapti šio tinklo stebėtojomis. 
Minėjau, kad narystė ENCJ net ir stebėtojo 
teisėmis nėra atvira, tačiau Ukrainai ji tapo 
prieinama gavus ES valstybės kandidatės 
statusą. Iki tol buvo svarstoma ir ENCJ 
Statuto nuostatų keitimo galimybė, tačiau 
2022 m. birželio 23 d. Europos Vadovų 
Tarybai suteikus Ukrainai ir Moldovai šį 
statusą problemos neliko. 

Tai džiugi žinia tiek Ukrainos, tiek Lietuvos 
teisėjų bendruomenei. Išnykus formalioms 
kliūtims ENCJ, gavusi nepriklausomos 
Ukrainos – ES šalies kandidatės teisėjus 
vienijančios institucijos kreipimąsi, 
imsis operatyviai spręsti dėl jos 
aktyvesnio vaidmens tinklo vienijamoje 
bendruomenėje ir jos vykdomose veiklose. 

Apibendrindama noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kad dalyvavimas tarptautiniuose 
teisminiuose tinkluose Lietuvos teismų 
bendruomenei sudaro galimybę dar 
kartą įsitikinti savo profesionalumu, 
kompetencijomis ir bendradarbiavimo 
prasmingumu, nuosekliai ir užtikrintai 
siekiant, kad mūsų šalyje kiekvienam 
asmeniui būtų užtikrinta jo konstitucinė 
teisė į nešališką ir nepriklausomą teismą.

Eduardas Monkevičius

Prigimtinė teisė ir žemė: istorija ir dabartis 
Šiais metais išleista Lietuvos teisininkų draugijos įkūrimo 100-mečiui 
paminėti skirta monografija, kurioje pirmą kartą apžvelgti ir 
apibendrinti idėjų bei teorijų apie prigimtinės teisės kilmę ir istorinę 
raidą bendrieji bruožai, tradicijų tęstinumas nuo Antikos laikų iki 
dabarties. Autorius išdėstė savo požiūrį siekdamas atsakyti į šiuos 
probleminius klausimus: kas yra žmogaus prigimtis ir kaip iš jos 
susiformavo prigimtinė teisė, koks jos turinys, santykis su paprotine 
teise, su modernistinėmis pažiūromis ir pozityviąja teise; koks 
yra prigimtinės teisės ir žemės bei gamtinės aplinkos tarpusavio 
ryšys ir priklausomybė; ar žemės ir gamtinės aplinkos santykių 
teisinis reguliavimas ir teismų praktika garantuoja realų visapusišką 
prigimtinių žmogaus teisių, laisvių ir pareigų įgyvendinimą. 

Leidinyje apžvelgtas prigimtinės teisės idėjų tęstinumas ir tradicijos 
Lietuvoje, kritiškai vertinama nuomonė apie jos išnykimą arba 
susiliejimą su moralės ar pozityviosios teisės normomis. Suformuluota 
prigimtinės teisės samprata ir atskleista jos reikšmė ginant žmogaus 
teises ir laisves, taip pat teisėkūrai ir teismų praktikai šiuolaikinėmis 
globalizacijos sąlygomis. Knygoje aptartas prigimtinės teisės santykis 
su žeme ir gamtine aplinka, jos sąsajos su paprotine ir pozityviąja 
teise. Apžvelgta žemės santykių istorinė raida Lietuvoje, išanalizuotas 
ir įvertintas žemės santykių, taip pat teisės į saugią gamtinę aplinką 
įgyvendinimo teisinis reguliavimas, Europos ir Lietuvos teismų 
praktika šioje srityje. 

Skiriama teisininkams, istorikams, teisės ir socialinių mokslų 
studentams, politikams, valstybės tarnautojams, visuomenės 

veikėjams ir kitiems, 
besidomintiems prigimtinės 
teisės problemomis ir jų 
įgyvendinimo klausimais.

Eduardas Jonas Monkevičius –  
socialinių mokslų (teisės 
krypties) daktaras, docentas, 
buvęs Mykolo Romerio 
universiteto profesorius, 
Lietuvos teisininkų draugijos 
atkūrimo signataras ir garbės 
narys, ilgametis jos valdybos ir 
tarybos narys.

1965 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko 
kvalifikaciją. Dirbo praktinį teisininko darbą valstybės įstaigose, buvo 
advokatas, Lietuvos Respublikos Seimo Juridinio skyriaus konsultantas 
(1990–1996 m.), Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjas. Lietuvos mokslų taryba 1994 m. jam suteikė (nostrifikavo) 
socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį ir docento mokslo 
vardą. Svarbi jo pedagoginė mokslinė veikla Lietuvos žemės ūkio 
ekonomikos institute, Vilniaus universitete, Lietuvos edukologijos, 
Vytauto Didžiojo ir Mykolo Romerio universitetuose. Pastarajame 
universitete atliko habilitaciją, 2007–2013 m. ėjo profesoriaus pareigas.
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Iki šiol teismų bendruomenė aktyviai 
prisideda prie paramos finansiškai bei skiria 
laiko savanorystei. 

Marijampolės apylinkės teisme veikiančios 
Marijampolės teismo darbuotojų 
asociacijos nariai pirmomis karo prieš 
Ukrainą dienomis priėmė sprendimą 
suteikti paramą iš asociacijos lėšų VšĮ 

„Mėlyna ir geltona“. Nariai taip pat 
nusprendė organizuoti ir teikti visokeriopą 
pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos.

Rusijai užpuolus Ukrainą, Marijampolės 
mieste buvo atidarytas vienas pirmųjų 
pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centrų. 
Paskelbus, jog dėl itin didelių krūvių 

šiame centre trūksta savanorių, į jų gretas 
įsitraukė Marijampolės apylinkės teismo 
Marijampolės rūmų teisėja Virginija 
Šeškuvienė, padėjėjos Inga Grinevičienė, 
Vilija Bačkierienė ir Ingrida Balkauskienė. 
„Teko pripažinti, kad pervesti piniginę auką 
yra daug lengviau, nei matyti į svetimą šalį 
atvykusio vaiko ar jo mamos akis, kuriose 
neretai spindėjo ašaros...“ – savanorystės 
pradžią prisiminė I. Balkauskienė.

Daugelis Marijampolės apylinkės teismo 
darbuotojų dalyvavo „Maisto banko“ 
akcijose remiant maistu iš Ukrainos 
atvykusias šeimas, teikė paramą išlydint 
krovininį automobilį su humanitarine 
pagalba į Červonohrade įsikūrusį 
humanitarinės pagalbos padalinį, 
Marijampolės pabėgėlių registracijos 
centrui pirko ir aukojo higienos rinkinius 
suaugusiesiems ir vaikams.

„Centre ir kitose vietose teko sutikti daug 
šeimų iš Ukrainos, kurioms kas mėnesį 
Marijampolės rūmų darbuotojai stengiasi 
padėti, – vienu atveju siekėme pamaitinti 
30 ukrainiečių šeimų, kitais mėnesiais 
rinkome maisto produktus ir finansinę 
paramą šeimoms su mažais vaikais. Nors jau 
Lietuvoje pasigirsta nuomonių, kad daugelis 
pavargo nuo šios karo temos, džiaugiamės, 
jog Marijampolės rūmuose yra neabejingų 
širdžių, kurios iki šiol stengiasi padėti 
Lietuvoje prisiglaudusioms ukrainiečių 
šeimoms“, – mintimis dalijosi Marijampolės 
apylinkės teismo teisėjo padėjėja  
I. Balkauskienė. 

Alytaus apylinkės teismo administracijos 
sekretorė Jurgita Urbanavičiūtė taip pat 
buvo tarp tų, kurie jau pirmosiomis karo 
dienomis ėmė savanoriauti. Ji atsiliepė į 

Vesta Ražanauskaitė, Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
komunikacijos specialistė

Lietuvos teismų darbuotojai itin skubiai reagavo į vasario 24 d. 
prasidėjusius Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainos valstybę. Pirmomis 
karo savaitėmis buvo surinkta parama Ukrainos teisėjų bendruomenei ir 
nuo karo kenčiantiems jų artimiesiems, o vėliau aukotos lėšos sužeistos 
Ukrainos teismo darbuotojos Veros Panchenko gydymui. Tuo metu 
Teisėjų taryba išreiškė palaikymą dėl šios šalies prašymo patekti į Europos 
teismų tarybų tinklą.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Teismų bendruomenė 
padeda nuo karo 
nukentėjusiems 
ukrainiečiams

Mari jampolės  apy l inkės  te i smo asoc iac i jos  nar ia i
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organizacijos „Gelbėkit vaikus“ prašymą 
skirti laiko į registracijos centrus atvykusių 
karo pabėgėlių vaikams. 

„Tik prasidėjus karui Ukrainoje svarsčiau, 
kuo galiu pagelbėti bėgantiems nuo 
siaubo. Socialiniuose tinkluose pamačiau 
plintantį pagalbos prašymą, kad labai 
trūksta savanorių pabūti su nuo karo 
pabėgusiais vaikais. Važiuojant buvo 
tikrai didelių baimių – ką rasiu? Kokios 
emocinės ir psichologinės būklės bus 
vaikai? Kaip atsilaikyti pamačius liūdnas 
ir išsigandusias vaikų akis ir parodyti 
jiems ne ašaras, o stiprybę, apgaubti juos 
švelnumu, įtikinti, jog čia jie saugūs?“ – apie 
pirmuosius savanorystės įspūdžius kalbėjo 
J. Urbanavičiūtė. 

Moteris pastebėjo, jog mažesni vaikai, 
patekę į registracijos centrą, labai greitai 
užsimiršdavo ir aktyviai leisdavo laiką 
žaidimų aikštelėje, o pagrindinis savanorių 

darbas būdavo juos prižiūrėti, kad 
neužsigautų ir saugiai jaustųsi. Vyresnių 
vaikų akyse buvo matyti nerimas, nuovargis 
ir suvokimas, kad jų pasaulis negrįžtamai 
pasikeitė. 

Alytaus apylinkės teisme taip pat būta 
ir atskirų paramos iniciatyvų. Pavyzdžiui, 
Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 
darbuotojai ne tik patys rinko Ukrainos 
vaikams reikalingas kanceliarines prekes, 
bet ir pakvietė prie paramos prisidėti visus 
Prienų ir Birštono savivaldybių gyventojus. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) 
Teisės tyrimų grupės vyriausioji patarėja 
Edita Kisielienė, negalėdama likti abejinga 
Ukrainos žmonių skausmui, pasirinko 
savanoriauti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
organizacijoje. LAT darbuotoja prisipažįsta, 
kad tai buvo pirmoji jos savanoriavimo 
patirtis. „Ko gero, didžiausia baimė 

buvo dėl to, ar gebėsiu pati išlikti tvirta, 
matydama karo siaubo paliestų žmonių 
skausmą, nerimą ir baimę dėl ateities. 
Taip, atvykę žmonės buvo be galo sukrėsti, 
pavargę, išsigandę, nelabai kalbūs. Jų 
žvilgsniai buvo iškalbingesni už tūkstančius 
žodžių, bet kartu jie alsavo tokia vidine 
rimtimi, susikaupimu, ryžtu ir tikėjimu, kad, 
turiu prisipažinti, mano baimė, ar gebėsiu 
ištverti svetimą skausmą, dingo tą pačią 
minutę, kai įžengiau į registracijos centrą. 
Mokiausi ir sėmiausi iš jų vidinės stiprybės 
ir drąsos“, – pasakojo E. Kisielienė. 

LAT darbuotoja išbandė keletą veiklų – iš 
pradžių padėjo Migracijos departamento 
darbuotojams pildyti iš Ukrainos atvykusių 
asmenų anketas gauti leidimą laikinai 
gyventi Lietuvoje. Vėliau, supratusi, kad 
norisi asmeniškiau padėti, ji ėmėsi atvykusių 
Ukrainos žmonių registracijos pačiame 
centre. 

Užsiimdama šia veikla LAT teisininkė ir 
konsultavo, kokias socialines garantijas 
atvykusieji turės Lietuvoje, kokias 
procedūras jie turi atlikti, norėdami gauti 
laikiną leidimą gyventi, kokios paslaugos 
jiems priklauso nemokamai, kur prireikus 
gali kreiptis pagalbos ir pan. Taip pat 
neretai tekdavo tiesiog atvirai ir nuoširdžiai 
pasikalbėti, išklausyti atvykusiųjų 
skausmingų istorijų ir šiurpinančių patirčių. 

Nors iš pradžių nestigo nerimo, dabar 
teisininkė sako tiesiog atradusi savanorystę 
ne tik kaip pagalbos, bet ir kaip saviraiškos 
būdą. „Gyvenime neretai tenka daryti tai, 
ką turi ar privalai daryti. O savanorystė 
yra viena iš tų veiklų, kurias darai vedamas 
vidinio noro, idėjos, pilietiškumo jausmo 
ir galvojimo ne apie save, o apie kitą. 
Padedant nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms aplanko įvairios emocijos – nuo 
gana sunkių suvokiant, kad visa tai, kas 
vyksta, vyksta realiame pasaulyje su realiais 
žmonėmis ir jų gyvenimais, iki gana pakilių, 
nes galėjai padėti, patarti, nuraminti, Edita Kisielienė

Jurgita Urbanavičiūtė

Alytaus  apy l inkės  te i smo Pr ienų rūmų i r  Mar i jampolės  te i smo darbuoto jų  sur inkta  parama bei  pagalbos  te ik imo ak imirkos
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I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Parama pabėgėliams ir humanitarinei pagalbai per organizaciją „Mūsų rankos ir širdys Ukrainai“ 
https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai

Trumpasis numeris 1485

Savanoriauti ir aukoti kviečia šios organizacijos:
• Lietuvos Raudonasis Kryžius,

• „Gelbėkit vaikus“,

• „Maisto bankas“,

• Lietuvos „Caritas“,

• Maltos ordino pagalbos tarnyba,

• „Mis Love“ savanoriai.

Esant galimybei priimti 
pabėgėlių šeimas ar 
pavėžėti nuo sienos 
galima registruotis 
platformoje  
„Stiprūs kartu“:
https://stipruskartu.lt/

Parama Ukrainos gynybai per organizaciją „Blue / Yellow for Ukraine“
Banko sąskaita LT17 7300 0101 4089 4869

„Swedbank“ bankas

Gavėjas VšĮ „Mėlyna ir geltona“

Mokėjimo paskirtis PARAMA

Trumpasis numeris 1482
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pasakyti gerą, šiltą žodį, išklausyti, kitaip 
tariant, buvai reikalingas ir nuveikei kažką 
gero ir naudingo kitam“, – sakė E. Kisielienė. 

LAT teisininkė taip pat pastebėjo dar 
vieną pozityvų savanorystės aspektą – tai 
bendrystė ir veikimas susitelkus kartu. 

E. Kisielienė primena, kad kiekvieno mūsų 
pagalba Ukrainos žmonėms yra labai 
svarbi. „Omenyje turiu ne tik materialinę 
pagalbą – ne mažiau svarbus ir užmegztas 
žmogiškas ryšys, šiltas pokalbis prie arbatos 
ar kavos puodelio, palaikymas. Visiems 
palinkėčiau nesusitaikyti su tuo, kas vyksta, 
nepriprasti prie karo, neprarasti empatijos 
ir neužmiršti, kad kiekvieno mūsų pagalba 
ir palaikymas Ukrainai ir jos žmonėms buvo 
ir yra labai reikalingi“, – apibendrino LAT 
vyriausioji patarėja E. Kisielienė. 

Prisidėti ne tik būtiniausiais daiktais, bet 
ir gerais darbais kolegas taip pat kviečia 
Nacionalinės teismų administracijos 
Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo 
skyriaus vedėja Monika Kontrauskienė. 
Ji kelis mėnesius savo laisvą laiką skyrė 
paramos iniciatyvai „Mis Love“, globojančiai 
ukrainiečių mamas ir vaikus. Pagrindinės 

jos užduotys buvo išsiaiškinti atvykstančių 
ukrainiečių šeimų poreikius ir šią 

informaciją perduoti kolegoms. „Daugelis 
nuo karo bėgančių ukrainiečių labai kuklūs 
ir nekalbūs. Jaučiau, kad jiems emociškai 
sunku prašyti pagalbos, pripažinti, jog 
šeimai trūksta net būtiniausių daiktų. Tačiau 
daugiau pabendravus dažnai paaiškėdavo, 
kad žmonėms reikalingi drabužiai, batai, 
higienos prekės, sauskelnės, mišinėliai 
kūdikiams ir kita. „Mis Love“ savanoriai 
kasdien stengiasi aprūpinti ukrainiečių 
šeimas šiais būtinais daiktais“, – sako  
M. Kontrauskienė. NTA darbuotoja 
primena, jog savanorių nuolat trūksta, 
ypač vasaros laiku. Taigi galinčius skirti 
bent valandą laiko ji kviečia prisidėti 
ir registruotis prie šios iniciatyvos 
socialiniame tinkle „Facebook“. 

Dėkojame visiems teismo bendruomenės 
nariams, skiriantiems savo paramą ir 
prisidedantiems prie nevyriausybinių 
organizacijų veiklos. Ir toliau nelikime 
abejingi!

Monika Kontrauskienė

https://stipruskartu.lt/
https://www.facebook.com/blueyellowforukraine/?__cft__%5b0%5d=AZXzA3CjBxLLIbtzyBosq_HvJmktUx7xtGoMNbAY-DGkhhsAb5hqTCdV-FV3A9A7AICdgHcvpeIpdGjJ3N9pzjPcB-X62rBktXUUqnMOnjKN711uI5JP2Swt6qf3dn_WLpSVd6XwwC9UEdpUuR5AN1ay&__tn__=kK-R
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1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui Lietuva buvo Rusijos imperijos 
sudėtyje. Daug šalies gyventojų tarnavo 
arba buvo mobilizuoti į carinės Rusijos 
kariuomenę. Įvairiuose frontuose lietuviams 
teko susidurti su Centrinės valstybių 
sąjungos kariais. Nesiklostant Rusijos 
imperijos karinėms operacijoms, 1915 m. 
pabaigoje visa dabartinės Lietuvos teritorija 
jau priklausė Vokietijos imperijai, o daug 
rusų kariuomenėje kariavusių lietuvių tapo 
belaisviais. 

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, 
Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniumi. Besikuriančiai 
jaunai valstybei teko daug iššūkių – pirmiausia 
atlaikyti bolševikų, bermontininkų, o vėliau 
ir Lenkijos puolimus. Dėl vykstančių karinių 
veiksmų ir Lietuvos savanoriškos kariuomenės 
pergalių šalyje į nelaisvę buvo paimta įvairių 
tautybių žmonių. Dėl jų ir dėl nelaisvėje 
užsienyje esančių lietuvių jaunai valstybei 

kilo nemažai išbandymų sunkiame kelyje į 
nepriklausomybę. 

Lietuvių karo belaisviai Vokietijos 
globoje 
1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, 
Lietuvos Taryba ėmėsi svarbaus žingsnio –  
sugrąžinti visus savo šalies gyventojus, 
tapusius karo belaisviais. Lietuvos Taryba 
įsteigė Tremtinių ir belaisvių sugrąžinimo 
komisiją, kuri rūpinosi Rusijos imperijos 
kariuomenėje tarnavusių lietuvių sugrįžimu 
iš Vokietijos nelaisvės. Šios komisijos veikla 
buvo labai stipriai priklausoma nuo šalies, 
kurioje laikyti lietuviai. Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigoje ir po jo Vokietijoje buvusios 
valdžios suirutės sąlygomis belaisviai nebuvo 
esminis klausimas tuometinei šalies valdžiai. 

Dar 1915 m. pabaigoje kaizerinės Vokietijos 
leistame laikraštyje „Dabartis“ buvo rašoma, 
kad Vokietijoje laikomi 56 lietuvių belaisviai. 

Skelbime nurodytos jų profesijos, vardai ir 
pavardės, stovyklos, kuriose jie kali.  
O 1918 m. rugsėjo mėnesio numeryje 
paskelbta, kad tokių belaisvių yra beveik  
20 tūkst. Tiesa, nežinoma, kiek jų galėjo grįžti 
per karo laikotarpį, tačiau, žvelgiant iš karo 
meto perspektyvos, lietuvių kalėjo gana 
daug. 1918 m. lapkričio 26 d. Aleksandras 
Stulginskis pristatė pranešimą apie Tremtinių 
ir belaisvių sugrąžinimo komisijos veiklą. 
Ataskaitoje pažymima, kad iš 6 025 prašymų, 
pateiktų Vokietijos valdžiai, patenkinti vos 
53. Pasak A. Stulginskio, daug geriau sekėsi 
grąžinti lietuvius iš Rusijos – iš šios šalies, 1918 
m. pabaigos duomenimis, į Lietuvą jau buvo 
grįžę apie 60 tūkst. asmenų. 

Pasitaikydavo ir apgaulės atvejų. Karo metu 
Lietuvoje siautėjo ir belaisvių apgavikų gauja. 
Kaip galima matyti iš okupacinės Vokietijos 
valdžios pranešimų, pastarieji, apsirengę 
paprastų žmonių drabužiais, turėdami 
ginklus, prašydavo žmonių pagalbos, o kai 

A R  ŽI N A I,  K A D.. .

Belaisviai tarpukario 
Lietuvoje ir Europoje
Aurimas Žukauskas, Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Rus i jos  kar iuomenės  kar ia i  be la i sv ia i  Vok iet i jo je .  Než inomas  fotografas .  Kret ingos  mu z ie jus
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šalies gyventojai padėdavo – jie plėšdavo, 
padegdavo namus ar net žudydavo. Dėl šios 
priežasties okupacinė valdžia išleido įsakymą, 
kuriuo draudė padėti priešo kareiviams, o 
kas šio įsakymo nesilaikė – buvo baudžiamas. 
Nors šaltiniuose bausmės nėra nurodomos, 
tačiau galime manyti, kad tai buvo ne 
okupantų bandymas įbauginti Lietuvos 
gyventojus, o realios grėsmės pavyzdys. 

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje susigrąžinti 
piliečius į Lietuvą trukdė ir pasirašytos 
sutartys tarp didžiųjų valstybių. 1918 m. kovo 
13 d. pasirašytos Vokietijos ir Rusijos sutarties 
vienas iš punktų nurodė, kad abiejų šalių 
belaisviai turi būti sugrąžinti namo. Pastarąją 
taikos sutartį pareikalavo panaikinti Antantės 
valstybės. Iš to meto amžininkų atsiminimų 
matyti, kad nemaža dalis lietuvių gebėjo 
grįžti namo iki 1919 m., tačiau kiek mažesnė 
dalis liko Vokietijoje. Antantės šalys bijojo, 
kad grįžę buvusios Rusijos imperijos piliečiai 
papildys bolševikų gretas. 

Lietuvos valstybei stengiantis buvo 
suformuota pirmoji šalies vyriausybė. 
Įvykdžius šias reformas belaisviais pradėjo 
rūpintis Vidaus reikalų ministerija (toliau – 
VRM). 1919 m. balandį Lietuva gavo leidimą 
iš Antantės valstybių siųsti belaisvius namo. 
Belaisviams pradėti steigti maitinimo ir poilsio 
punktai tose vietose, per kurias dažniausiai 
jie turėjo grįžti. Punktai įsteigti Kybartuose, 
Vilkaviškyje, Kaune, Kaišiadoryse, Alytuje, 
Gardine, Panemunyje, Marijampolėje, 
Vievyje, Šiauliuose ir Radviliškyje. Jie 
buvo dviejų rūšių: poilsio ir maitinimo bei 
maitinimo. Poilsio ir maitinimo punktuose 
turėjo tilpti ne mažiau nei 500 žmonių, įrengta 
valgykla bei virtuvė, nakvynės kambariai, 
raštinė ir sandėlis. Maitinimo punktai buvo 
kiek paprastesni. Juose turėjo būti valgykla 
ir kambarys, kuriame buvę belaisviai galėtų 
laukti traukinio. 

Belaisvių grąžinimo procesai užtruko ir 
dėl išsilavinusių darbuotojų trūkumo. 
Besikuriančiai valstybei reikėjo išsilavinusių 
žmonių, tad kaip ir tarpukario teismuose, 
taip ir savivaldos institucijose jų trūko. Dėl 
šios priežasties savivaldos organai buvo 
gana silpni, o tai sąlygojo ir smunkančią 
darbo kokybę. Trūko ir susisiekimo 
priemonių, žaliavų. Belaisvių grąžinimo 
skyrius turėjo rūpintis ne tik jų sugrįžimu, 
bet ir apgyvendinimu, maistu, šelpimu, o 
paprasčiausių priemonių trūkumas trukdė tai 
daryti kokybiškai. 

1919 m. gegužę po visų susitarimų su 
Vokietijos valdžia išvyko pirmasis transportas 
į Lietuvą, o iki rugsėjo 13 d. pergabenta 
net 9 400 asmenų. 1926–1928 m. URM 
gavo Vokietijoje mirusių Pirmojo pasaulinio 
karo belaisvių iš Lietuvos sąrašus. Jie skelbti 
įvairiuose Lietuvos laikraščiuose. Belaisvių 
pergabenimo įsakymas baigė galioti 1926 
metais.

Bolševikų belaisviai Lietuvos globoje 
Kovų su bolševikais metu į Lietuvos nelaisvę 
pakliuvo ir šios kariuomenės karių. Dėl 
šios priežasties besiformuojanti Lietuvos 
vyriausybė turėjo priimti svarbius sprendimus 
dėl jų laikymo reglamentavimo. 1919 m. 
Kaune buvo įkurta komendantūrai pavaldi 
pirmoji belaisvių stovykla. Iki tol belaisviai, 
kurie buvo patekę į Lietuvos nelaisvę, laikyti 
kalėjime, tačiau, pagal tarptautinius karo 
susitarimus, tai nebuvo teisėta. Problemą 
imtasi spręsti ir jau 1919 m. balandžio 4 d. 
belaisvių laikymas reglamentuotas, kartu 
įkurtas ir Karo teismas, skirtas greitam 
nusikaltėlių nuteisimui tais atvejais, kai 
pagal padarytus nusikaltimus nereikėjo ilgo 
tardymo. Pasak reglamento sudarytojų, jis 
turėjo užkirsti kelią nusikaltimų plitimui.  

1919 m. gegužės mėnesį belaisvių stovyklose 
laikyti 22 karininkai ir 499 kareiviai bolševikai. 
Po sėkmingų gegužės mėnesio kautynių šis 
skaičius išaugo dar 400 asmenų. 1919 m. 
lapkričio 20 d. po Lietuvos karinių veiksmų 
stovykloje buvo 1 534 bolševikai belaisviai. 
Pabrėžiama, kad ne visi jie į nelaisvę buvo 
paimti karinių veiksmų metu, kiti patys 
perėjo į Lietuvos pusę, nes nenorėjo tarnauti 
Raudonojoje armijoje. 

Belaisvių stovyklose karininkų išlaikymas 
buvo kitoks. Jiems pirmiausia patiekdavo 
maistą, būdavo laikomi atskirai nuo karių. 
Pažymima, kad jie gavo 20 proc. geresnį 
maistą nepriklausomai nuo to, ar patys 
perėjo į Lietuvos pusę, ar buvo paimti į 
nelaisvę kovoje. Patys pasiprašę Lietuvos 
prieglobsčio galėjo vaikščioti be sargybos, 
stoti į kariuomenę, kovojančią su bolševikais 
ir nepriešišką Lietuvos valstybei. Taip pat 
jie galėjo būti išvaduojami ir išsiunčiami į 
reikiamas kariuomenės vietas. 

1920 m. birželio 30 d. Maskvoje pasirašyta 
Tremtinių grąžinimo sutartis tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos. Sutartyje abi šalys buvo 
įpareigotos leisti tremtiniams grįžti į savo 
valstybes nelaukiant karo pabaigos. Todėl 
bolševikų belaisvių pradėjo mažėti, 1920 m. 
liepos mėn. stovykloje buvo laikoma apie 200 
rusų belaisvių, grįžusių iš Vokietijos. Vėliau 
šią belaisvių stovyklą užėmė kitos tautybės 
asmenys. 

Bermontininkų belaisviai 
Nepriklausomybės aušroje Lietuvai pavojų 
kėlė ir kita karinė grupė – bermontininkai. 
Tai pulkininko Pavelo Bermonto-Avalovo 
kariuomenė, kuri skelbėsi, kad kovoja su 
bolševikais. Nors kariuomenę sudarė vokiečių 
kareiviai ir rusų belaisviai, tačiau su bolševikais 
jie beveik nesusidūrė ir siaubė Baltijos 
valstybių teritorijas. 

Lietuvos kariuomenei nugalėjus 
bermontininkus ties Radviliškiu ir Šiauliais, 
spręsta, ką daryti su paimtais į nelaisvę kariais. 
Iš Vokietijos gautoje notoje buvo prašoma 

išsiųsti visus vokiečių piliečius į Vokietiją per 
Virbalį. 1919 m. lapkričio 28 d.  
vyriausiasis kariuomenės vadas įsakė visus 
bermontininkus išsiųsti į Vokietiją. Pastarieji 
turėjo pasirašyti, kad į Lietuvą daugiau 
nebegrįš. Išleisti buvo tik geros reputacijos 
ir valstybei negrėsmingi asmenys. Iš viso 
buvo išsiųsta 60 asmenų. Dar 45 asmenys 
liko Lietuvoje, kadangi buvo įtariami įvairiais 
nusikaltimais. 

Konflikto su Lenkija kariai Lietuvos 
nelaisvėje
1919–1920 m. vykęs Lietuvos karas su Lenkija 
buvo tarpukario gyventojams skaudžiausiai 
į atmintį įsirėžęs konfliktas. Jo metu šalis 
neteko viso Vilniaus krašto, o abiem pusėms 
vykdant sėkmingus puolimus paimta gana 
daug belaisvių. Daugiausia jų į nelaisvę 
pateko lenkų IV brigadai pasidavus Lietuvos 
kariuomenei. Kazio Ališausko teigimu, 
joje buvo apie 60 karininkų ir 800–900 
kareivių. Kartu su kitais lenkų belaisviais, 
jie įkurdinti antrojoje ir trečiojoje belaisvių 
stovyklose. Skaičiuojama, kad iš viso tokių 
karių galėjo būti apie 2 400. Iš pradžių 
lenkų belaisviai pagal tarptautinę teisę buvo 
laikyti internuotaisiais, tačiau vėliau ministrų 
kabinetas nutarė, kad jiems turi būti priskirtas 
belaisvio statusas, pritaikant tuometinės 
Lietuvos Konstitucijos 108 straipsnį „Apie 
valstybės išdavimą“.  

Lietuvos valstybei buvo brangu išlaikyti šiuos 
Lenkijos belaisvius, todėl skubinti sprendimai 
dėl belaisvių grąžinimo. 1920 m. Vladas 
Nagevičius išsiuntė raštą tiekimo viršininkui 
teigdamas, kad lenkų ir bolševikų gydymui 
reikia daug pinigų, ir skatino iškelti šį klausimą. 
1920 m. spalio 7 d. tarpininkaujant Tautų 
Sąjungai tarp Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta 
sutartis, kurioje buvo punktas ir apie belaisvių 
mainus.  

Spalio 20 d. išsiųsti pirmieji 500 lenkų 
belaisvių. Pasak to meto šaltinių, jie buvo 
aprūpinti duona ir cukrumi ir perduoti lenkų 
valdžiai. Visgi įvyko nesusipratimas, belaisviai 
nespėjo atkeliauti iki apsikeitimo vietos ir 
nebuvo perduoti. Spalio 24 d. įvyko pirmieji 
mainai, lietuviai perdavė antrąją grupę lenkų, 
o lenkai perdavė apie 500 lietuvių. Anot 
laikraščių, grįžę lietuviai atrodė nukankinti, 
pagal kūno sudėjimą nepanašūs į išėjusius 
tarnauti. Pasak pačių karių, nelaisvėje prarado 
sveikatą. Nors ir vėliau nepavyko apsikeitimų 
vykdyti sklandžiai ir reguliariai, tačiau lietuvių 
kariai grįždavo. Iš šaltinių matyti, kad lietuviai 
dažnai grįždavo sužaloti ar nualinti, aprengti 
blogais drabužiais, o veide, pasak majoro 
Jono Mačiulaičio, matėsi skausmas ir baimė. 

Belaisvių apsikeitimas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
užtruko dar trejus metus karui pasibaigus – iki 
pat 1923 m. pabaigos. 

Straipsnis parengtas remiantis Milenos 
Tamošiūnienės, Aušros Raišytės-Daukantienės 
straipsniais ir Lietuvos archyvų medžiaga.
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Dar nekaltas, bet jau kaltas: ar Lietuvoje 
veikia nekaltumo prezumpcijos principas?
Kviečiame į teismų inicijuotą diskusiją rugsėjo 2–3 dienomis 
Birštone vyksiančiame festivalyje „Būtent!“

Prof. Aurelijus Gutauskas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamų-
jų bylų skyriaus pirmininkas, aktyviai aiškinantis teismų sprendimus, 
dirbantis prekybos žmonėmis prevencijos klausimais, baudžiamosios 
teisės srities leidinių ir straipsnių autorius ir bendraautoris.

Dr. Liudvika Meškauskaitė – kelis dešimtmečius praktikuojanti advoka-
tė, dalyvavusi daugybėje tiek baudžiamųjų, tiek civilinių bylų, įskaitant 
Europos Žmogaus Teisių Teismą; tris monogra�jas parašiusi dėstytoja, 
mokslininkė, tyrinėjanti žiniasklaidos teisę ir asmens teisę į privatumą, 
įsigilinusi į saviraiškos laisvės ir asmens teisių sankirtos problematiką.

Dainius Radzevičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, 
žurnalistas, radijo laidų vedėjas, aktyvus žiniasklaidos ir žmogaus teisių, 
spaudos laisvių gynėjas.

Aurimas Perednis – diskusijos moderatorius, žurnalistas, radijo 
laidų vedėjas.

Diskusijos dalyviai

Informaciją sekite:
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2022 m. rugsėjo 16 d. 
„Vilnius Grand Resort“

Ežeraičių k., Ežeraičių g. 2, Vilniaus r.

Nuolat atnaujinama 
informacija

2022 m. Visuotinio teisėjų susirinkimo darbotvarkėje 
numatomi Teisėjų tarybos ir Teisėjų garbės teismo 

ataskaitų pristatymai, pranešimai ir diskusija apie teismų 
sistemos viziją ir reputaciją.

Darbotvarkę ir nuolat atnaujinamą informaciją galima rasti 
interneto svetainėje www.teismai.lt.  
Galutinis darbotvarkės projektas kartu su kita posėdžio 
medžiaga turi būti parengtas ne vėliau kaip likus 5 dienoms 
iki susirinkimo.

VISUOTINIS TEISĖJŲ SUSIRINKIMAS 2022 M.

http://www.teismai.lt

