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Redakcijos žodis

Nusprendėme šį numerį skirti patiems 
jauniausiems ir pažeidžiamiausiems – 
vaikams. Nes birželio 1-ąją minėjome 
Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Nes jie 
dėl savo amžiaus ar gyvenimiškos patirties 
trūkumo, įstatymų neišmanymo ne visada 
patys geba apsiginti ar kovoti už savo teises. 
Todėl valstybės institucijų (ir, aišku, teismų) 
pareiga rūpintis vaikais ir paaugliais ir, esant 
reikalui, tinkamai apginti juos ir pažeistas 
teises. 

Pabandysime išsiaiškinti, ar visuomet esame 
pasiruošę apginti pačius mažiausius ir 
pažeidžiamiausius, ar netrūksta teisinių 
instrumentų tam, kad vaikai būtų tinkamai 
apsaugoti nuo fizinio ir psichologinio 
smurto, kad jaustųsi saugūs ir laimingi. 

Pirmoji šio numerio publikacija – interviu su 
Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska. 
Ministrė išsakys Vyriausybės požiūrį apie 
ne vienus metus vykusias diskusijas įkurti 
teismuose tarėjų institutą. Jos nuomone, šio 
siūlymo įgyvendinimas brangiai kainuotų, be 
to, sulaukta nevienareikšmiškų tiek politikų, 
tiek teisininkų bendruomenės vertinimų. 
Todėl nuspręsta šios idėjos atsisakyti, o 
teismų atvirumo ir skaidrumo siekti sudarant 
galimybę viešus teismo posėdžius stebėti 
nuotoliniu būdu. 

Pateikiame ir aktualų interviu su Lietuvos 
Respublikos vaiko teisių apsaugos 
kontroliere Edita Žiobiene. Paradoksalu, bet 
šalyje įvedus karantiną gerokai padaugėjo 
vaikų teisių pažeidimų. Anot kontrolierės, 
karantino laikotarpiu dažnai atsiskleidė 
teisės bendrauti su vienu iš skyrium 
gyvenančių tėvų bei artimaisiais giminaičiais 
pažeidimas nepagrįstai užkertant kelią 
vaikui bendrauti dėl nustatytų suvaržymų. 
Šiame interviu E. Žiobienė kalba ir dar apie 
vieną aktualią problemą – sudėtingas vaiko 
gyvenamosios vietos nustatymo bylas. 
Būtent šiose bylose teisėjui tenka pajusti 
santykių subtilumą, rasti sąžiningą balansą 
užtikrinant vaiko poreikius.

Apie smurtą patyrusius  ar liudytojais 
tapusius vaikus savo įžvalgomis dalijasi 

Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas 
Purvainis, Lietuvos teismų psichologų 
kuratorė, Vilniaus universiteto doc. dr. 
Neringa Grigutytė ir Baltijos jūros valstybių 
tarybos Vaikų rizikos grupės vadovė Olivia 
Lind Haldorsson iš Švedijos. 

Apie suformuotą teismų praktiką ginant 
vaiko interesus skiltyje „Nuomonių ringas“ 
pasakoja ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas prof. dr. Gediminas Sagatys. 
Pašnekovo teigimu, Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas sudėliojo vaiko paėmimo iš tėvų 
ar kitų jo atstovų pagal įstatymą teisėtumo 
kriterijus, kurių esmė ta, kad vaiko paėmimas 
yra kraštutinė priemonė, taikoma tada, kai 
nėra galimybės vaikui išlikti tėvų ar kitų jo 
atstovų pagal įstatymą globoje. Taip pat 
aptariamas ir neseniai paskelbtas bei daug 
diskusijų sukėlęs Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimas dėl privalomo vaikų 
skiepijimo.

Kitoje publikacijoje apie naujausius 
Mediacijos įstatymo pakeitimus, taip pat 
ir apie pačios mediacijos šeimos bylose 
tendencijas, diskutuojame su teisės 
ekspertais.

Tradicinėje „Teisingumo veido“ rubrikoje 
šiandien svečiuojasi jau 10 metų 
teisėjaujantis Kauno apygardos teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas 
Romeika. Jo teigimu, teisėjo pareigoms 
atlikti reikia kūrybiškumo, plataus 
visuomeninių santykių, jų vystymosi 
suvokimo, teismo posėdžiuose privalu 
būti atspariam stresui, greitai orientuotis, 
atpažinti žmonių emocijas, o sprendimui 
priimti reikia kruopštumo, objektyvumo, 
gilios faktinių aplinkybių analizės. Jis šeimos 
bylas apibūdina kaip vienas sunkiausių ir 
sudėtingiausių. 

Dažnai nepagrįstai manoma, kad vaikų 
teisėmis susirūpinta tik pastarąjį šimtmetį. 
Tokią nuomonę teks pakeisti perskaičius 
kadenciją baigusio Šiaulių apygardos teismo 
teisėjo, Lietuvos teismų istorijos eksperto 
Alfredo Vilbiko straipsnį apie vaikų teises 
ir jų apsaugą XVI a. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. 

Ar gali teismų sistemoje dirbti romantikai, 
laisvą akimirką kuriantys eilėraščius, 
apsakymus, romanus? Aišku, kad gali. 
Žurnalas TEISMAI.LT pašnekino mūsų 
sistemos atstovus, kurių pašaukimas – 
kūryba. 

Štai ir visas žurnalo TEISMAI.LT naujausias 
numeris. Redakcinė kolegija tikisi, 
kad mūsų paliestos temos, įžvalgos ar 
atradimai Jus sudomins. Labai tikime, kad 
šiomis saulėtomis vasariškomis dienomis 
Jūs perskaitysite žurnalą nuo pirmo iki 
paskutinio puslapio. Ir visai nesvarbu kur: 
namuose, pliaže, kaime ar darbe, sėdėdami 
prie kompiuterio. 

Audris Kutrevičius
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Vyriausybės programoje numatyta 
didinti Lietuvos gyventojų 
pasitikėjimą teismais. Kaip 
ketinama siekti šio tikslo?
Vienas pagrindinių tikslų, kurį pasiekti 
turėtų padėti tarėjų instituto įsteigimas 
teismuose, – tai pasitikėjimo teismais 
didinimas. Visgi dar 2019 m. Seime 
užregistravus Tarėjų ir susijusių įstatymų 
projektus, sulaukta nevienareikšmiškų 
vertinimų tiek tarp politikų, tiek ir teisininkų 
bendruomenėje. Išsakyta nuogąstavimų, 
kad įdiegti tokią naujovę gali brangiai 
kainuoti, kiltų rizikų dėl teismo proceso 
trukmės pailgėjimo, tarėjų nešališkumo, 
saugumo užtikrinimo.

   Svarbus atvirumą ir 
skaidrumą didinantis 
įrankis – vieši teismo 
posėdžiai, todėl, įvertinę 
teisinio reguliavimo ir 
technines priemones, 
numatome užtikrinti 
galimybę stebėti viešus 
teismų posėdžius 
nuotoliniu būdu.   

Įvertinus šias rizikas, Vyriausybės 
programoje ir jos įgyvendinimo plane 
numatytos kitos priemonės, kurios, tikimės, 
mažesnėmis sąnaudomis padės pasiekti 

tą patį tikslą, t. y. atkurti visuomenės 
pasitikėjimą teismų sistema, nes situacija 
išties reikalauja pokyčių. Tą liudija ir tyrimų 
duomenys: pagal Vidaus reikalų ministerijos 
atliktą tyrimą, 2019 m. teismais pasitikėjo 
tik apie 35 proc. Lietuvos piliečių.

Vyriausybės programoje numatyta viena 
iš priemonių – tam tikrų teismų funkcijų 
perdavimas kitoms institucijoms. Tai 
leistų pagreitinti teisinius procesus ir 
sutelkti teismų dėmesį į sudėtingų ginčų 
nagrinėjimą. 

Kitas svarbus atvirumą ir skaidrumą 
didinantis įrankis – vieši teismo posėdžiai, 
todėl, įvertinę teisinio reguliavimo ir 
technines priemones, numatome užtikrinti 
galimybę stebėti viešus teismų posėdžius 
nuotoliniu būdu.  

Taip pat sieksime, kad kuo daugiau 
procesų būtų perkelta į elektroninę 
erdvę, užtikrinant visų proceso šalių 
galimybes dalyvauti nuotoliniuose teismo 
posėdžiuose. Šie ir kiti numatomi pokyčiai 
leis teismams greičiau ir kokybiškiau 
nagrinėti bylas, o tai savo ruožtu pagreitins 
teisingumo vykdymą ir paskatins asmenis 
ginti savo teises. 

Tikimės, jog siūlomos priemonės svariai 
prisidės prie teismų darbo atvirumo 
ir skaidrumo, kartu tai lemtų ir augantį 
visuomenės pasitikėjimą teismais.

Ar Vyriausybės programoje įrašytas 
siūlymas tiesiogiai transliuoti 
teismo posėdžius yra iš tiesų 

pamatuotas ir ar tokia tvarka bus 
suderinta su asmens duomenų 
apsauga?
Vyriausybės programos įgyvendinimo 
plane numatyta, bendradarbiaujant su 
teismų savivaldos institucijomis ir kitais 
suinteresuotais subjektais, visų pirma 
įvertinti teisines, technines ir finansines 
galimybes stebėti viešus teismų posėdžius 
nuotoliniu būdu. Atlikę šiuos namų darbus, 
siūlysime priimti Vyriausybės sprendimą 
dėl teisinio reguliavimo keitimo ar 
reikalingų organizacinių priemonių. 

Vertindami teisines šios priemonės 
galimybes, neabejotinai atsižvelgsime į 
tai, kad privalo būti užtikrinama proceso 
dalyvių teisė į privatumą ir jų duomenų 
apsauga. Kita vertus, turime nepamiršti, 
kad, pagal Teismų įstatymą, visos bylos 
teismuose yra nagrinėjamos viešai, išskyrus 
įstatymuose numatytus atvejus, pavyzdžiui, 
kai būtina apsaugoti valstybės paslaptį.

Šioje srityje esama ir tarptautinės praktikos 
pavyzdžių, tokių kaip Europos Tarybos 
rekomendacijos, kuriose pabrėžiama, kad 
nuotolinis teismo posėdžių stebėjimas 
nereiškia neribotos asmenų galimybės 
stebėti bet kurį teismo posėdį internete –  
lygiai kaip ir teismo posėdžių salėje gali 
būti tik ribotas stebėtojų skaičius.

Taigi, apsispręsdami dėl teismo posėdžių 
stebėjimo nuotoliniu būdu, pasirinksime 
tokius teisinius ir techninius sprendimus, 
kurie ne tik padės užtikrinti teismo 
posėdžių viešumą, bet ir leis tinkamai 
apsaugoti proceso dalyvių teises.

Audris Kutrevičius, Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
   
Pasitikėjimo teismais didinimas, teismų darbo krūvio mažinimas 
atsisakant teismams nebūdingų funkcijų, Baudžiamojo kodekso peržiūra 
dekriminalizuojant kai kurias veikas. Tokie yra teisingumo ministrės 
Evelinos Dobrovolskos siekiai ir planai tobulinant teismų darbą. Apie tai 
„TEISMAI.LT“ pokalbis su teisingumo ministre. 

Teisingumo ministrė 
Evelina Dobrovolska:  
„Siekiame didinti pasitikėjimą 
teismais“
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Amžina teismų sistemos  
problema – dideli ir netolygūs 
darbo krūviai. Seime svarstomi 
siūlymai atsisakyti kai kurių 
teismų funkcijų, nesusijusių su 
teisingumo vykdymu, – atsisakyti 
teismų leidimų parduoti šeimai 
priklausantį butą, šalims sutarus 
santuokos nutraukimo procedūrą 
perduoti notarams. Kaip manote, ar 
šie Teisingumo ministerijos siūlymai 
sulauks palaikymo Seime?
Vyriausybės programoje numatyta 
peržiūrėti teismų funkcijas, nesusijusias 
su ginčų sprendimu. Tokia rekomendacija 
numatyta ir Valstybės kontrolės 2020 m.  
atlikto valstybinio audito ataskaitoje 
„Teismų sistema“. Akivaizdu, kad teismai, 
vykdydami savo funkcijas bylose, kuriose 
iš esmės nekyla ginčas, pavyzdžiui, kai 
santuoka nutraukiama šalių susitarimu, 
mažiau laiko gali skirti sudėtingų bylų 
nagrinėjimui. 

Žvelgdami į 2020 m. teismų veiklos 
ataskaitos duomenis, matome, kad 

apylinkės teismo teisėjas vidutiniškai per 
vieną darbo dieną turi išnagrinėti 1,55 
bylos, per vienus metus – 393 bylas.

Atsižvelgdami į tai, tikimės, kad Seime šiuo 
metu svarstomi Civilinio kodekso ir susijusių 
įstatymų pakeitimai sulauks palaikymo. 
Pritarus šiems pakeitimams, teisinius 
klausimus, kai nekyla ginčas, bus galima 
išspręsti dar greičiau ir paprasčiau nei 
šiuo metu, pavyzdžiui, kreipiantis į notarą, 
antstolį ar kitą kompetentingą subjektą.

   Teisingumo ministerija 
nuolat skatina ir siekia 
plėtoti alternatyvių 
ginčų sprendimo būdų 
taikymą, ikiteisminį ginčų 
nagrinėjimą, kuris, palyginti 
su teismo procesu, yra 
ir greitesnis, o dažnu 
atveju net ir naudingesnis, 
paprastesnis ginčo  
šalims.  

Ar siekiant sumažinti teismų krūvius 
planuojama plėsti ikiteisminę 
mediaciją?
Teisingumo ministerija nuolat skatina ir 
siekia plėtoti alternatyvių ginčų sprendimo 
būdų taikymą, ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, 
kuris, palyginti su teismo procesu, 
yra ir greitesnis, o dažnu atveju net ir 
naudingesnis, paprastesnis ginčo šalims.  
Kartu tai yra ir priemonės, sudarančios 
galimybę teismams skirti daugiau dėmesio 
efektyvesniam sudėtingų bylų nagrinėjimui.

Svarbu paminėti ir pokyčius mediacijos 
srityje: 2020 m. duomenys atskleidžia, jog, 
nuo 2020 m. sausio 1 d. pradėjus taikyti 
privalomąją mediaciją šeimos bylose, 
daugiau nei pusė vykdytų privalomųjų 
mediacijų šeimos bylose baigėsi taikiai. O 
tai lemia ne tik geresnių tarpusavio santykių 
išsaugojimą ateityje, bet ir greitesnį ginčo 
išsprendimą bei ginčo šalių lėšų sutaupymą. 

Taip pat nuo šių metų sausio 1 d. 
įsigaliojus Mediacijos ir susijusių įstatymų 
pakeitimams, jais sudaryta galimybė 
taikyti neteisminę administracinių ginčų 
mediaciją, o teisminę administracinių ginčų 

Eve l ina  D obrovol ska
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mediaciją vykdyti ne tik teisėjams, bet ir 
kitiems mediatoriams, įrašytiems į Lietuvos 
Respublikos mediatorių sąrašą. Tikimės, kad 
ši priemonė paskatins taikų administracinių 
ginčų sprendimą, pagreitins sprendimų 
priėmimą teismuose, taip pat leis sutaupyti 
laiko bei lėšų, kurių reikia bylinėjantis. 

Plačiau taikyti mediacijos institutą numatyta 
ir Vyriausybės programoje. Ketiname 
sukurti bendrą mediacijos paslaugų sistemą, 
kuri būtų prieinama ir nagrinėjant tam 
tikros kategorijos baudžiamąsias bylas. 
O išskirtinį dėmesį skirsime nukentėjusių 
ir pažeidžiamų asmenų teisių apsaugai. 
Todėl numatome siūlyti Vyriausybei 
teisinį reglamentavimą dėl privalomosios 
mediacijos plėtros baudžiamajame 
procese ir vartojimo ginčuose, 
atsižvelgiant į privalomosios mediacijos 
teisinio reguliavimo poveikio ex ante 
vertinimą. Neabejojame, kad ši galimybė 
leis plėsti mediacijos instituto taikymą 
baudžiamosiose bylose, taip pat prisidės 
prie teismų darbo krūvio sumažinimo bei 
padės efektyviai užtikrinti nukentėjusiųjų 
teises ir visapusišką teisingumo principo 
įgyvendinimą.

   Svarbu, jog viešajame 
sektoriuje dirbančių 
asmenų, įskaitant ir 
teisėjus bei teismuose 
dirbančius teisininkus, 
darbo užmokesčio 
didinimo klausimas būtų 
sprendžiamas sistemiškai, 
įvertinant tiek valstybės 
finansines galimybes, tiek 
siekį išvengti disproporcijų 
tarp atskirų viešojo 
sektoriaus darbuotojų 
grupių darbo  
užmokesčio.  

2018 m. įvykdyta teismų 
reorganizacija ir sumažintas šių 
teismų skaičius įsteigiant teismų 
rūmus. Dabar kalbama apie dar 
vieną galimą teismų reorganizaciją.
Žvelgdami iš dabartinės perspektyvos 
matome, kad įvykdžius teismų reformą 
buvo pasiekta teigiamų rezultatų, tačiau ne 
visi apylinkės teismų rūmai yra efektyvūs. 
Bylų srautas kai kuriuose teismo rūmuose 
ir teismo rūmų darbo krūvis, lyginant jį su 
bylų srautu Lietuvos apylinkės teismuose 
ir jų darbo krūvio vidurkiu, yra santykinai 
nedidelis. O maži bylų srautai, iš kurių 
didelę dalį sudaro teisinio turinio požiūriu 
nesudėtingos bylos, ir teismo rūmų 

teisėjams tenkantis mažas darbo krūvis 
turi neigiamos įtakos teisėjų korpuso 
formavimui bei jų profesiniam lygiui. Šios 
priemonės, identifikuotos ir rengiant 
2021–2030 m. teisingumo sistemos plėtros 
programą, skatina imtis tolesnių veiksmų.

Vyriausybės programos įgyvendinimo 
plane numatyta priimti Vyriausybės 
sprendimą dėl apylinkių teismų tolesnio 
reorganizavimo ir teisėjų specializacijos 
didinimo, atsižvelgiant į teismų tinklo 
regionuose efektyvinimo ir teisėjų 
specializacijos didinimo galimybių 
vertinimą, atliktą kartu su teismų 
savivaldos institucijomis. Valstybės 
kontrolės 2020 m. atlikto valstybinio 
audito ataskaitoje „Teismų sistema“ taip 
pat pateikta rekomendacija numatyti 
teisėkūros ir organizacines priemones, 
sudarančias galimybes didinti teisėjų, 
besispecializuojančių nagrinėti civilines, 
baudžiamąsias ar administracinių 
nusižengimų bylas apylinkės teismuose, 
kiekį. Apylinkių teismų optimizavimas 
galėtų būti viena iš priemonių, padedančių 
sistemiškai siekti numatyto tikslo.

Kadangi tolesnio apylinkių teismų 
optimizavimo galimybių klausimas yra 
nagrinėjamas ir Teisėjų tarybos 2020 m. 
sudarytoje specialiojoje darbo grupėje, 
todėl bendradarbiaudami su teismų 
savivaldos atstovais sistemiškai vertinsime 
teismų tinklo optimizavimo perspektyvas ir 
pasiūlymus.

Aktuali problema – teismų 
finansiniai reikalai. Dėl sąlyginai 
nedidelio atlyginimo aukštos 
kvalifikacijos teisėjai tampa 
advokatais, renkasi kitus geriau 
apmokamus darbus. Mažai jaunų 
teisininkų nori dirbti ir teisėjų 
padėjėjais. Ar neplanuojama 
peržiūrėti teisėjų ir teismuose 
dirbančių teisininkų darbo 
užmokestį?
Šią problemą identifikavome ir rengdami 
2021–2030 m. teisingumo sistemos 
plėtros programą. Taip pat Valstybės 
kontrolės 2020 m. atlikto valstybinio audito 
ataskaitoje „Teismų sistema“ rekomenduota 
inicijuoti teisinio reguliavimo pakeitimus, 
siekiant padidinti teisėjų padėjėjų ir 
teismo posėdžių sekretorių pareigybių 
patrauklumą ir žmonių pritraukimą į 
teismų sistemą. Šis klausimas atsispindi ir 
Vyriausybės programoje, kurioje numatyta 
daugiau dėmesio skirti motyvacinei 
sistemai tobulinti ir konkurencingam darbo 
užmokesčiui, nes šios priemonės leistų 
didinti valstybės tarnybos patrauklumą.

Todėl svarbu, jog viešajame sektoriuje 
dirbančių asmenų, įskaitant ir teisėjus bei 

teismuose dirbančius teisininkus, darbo 
užmokesčio didinimo klausimas būtų 
sprendžiamas sistemiškai, įvertinant tiek 
valstybės finansines galimybes, tiek siekį 
išvengti disproporcijų tarp atskirų viešojo 
sektoriaus darbuotojų grupių darbo 
užmokesčio.

Taigi, sprendžiant šią aktualią problemą, 
esame pasirengę aktyviai bendradarbiauti 
su teismų savivaldos institucijomis, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Finansų ministerija bei kitomis 
kompetentingomis institucijomis. 

Teisingumo ministerija siūlo 
nemažai naujovių ir baudžiamosios 
politikos srityje. Seime ketinama 
svarstyti didelį Baudžiamojo 
kodekso pataisų paketą dėl 
baudžiamosios politikos 
proporcingumo ir ekonominių 
rodiklių peržiūrėjimo. Taip pat 
Seimo narių iniciatyva diskutuojama 
apie kai kurių lengvų narkotikų 
dekriminalizavimą. Kaip tai galėtų 
paveikti teismų darbą?
Baudžiamojo kodekso projektu, parengtu 
ministerijos, teikiamas siūlymas subalansuoti 
valstybės baudžiamąją politiką neabejotinai 
paveiks ir teismų darbą.  

Apylinkių teismų darbo krūvį padės 
sumažinti proporcingos baudžiamosios 
atsakomybės už mažiau pavojingas 
nusikalstamas veikas, įskaitant ne tik 
dalinį, bet ir visišką kai kurių nusikalstamų 
veikų dekriminalizavimą, nustatymas. 
Taip pat tam įtakos turės baudžiamosios 
atsakomybės atsiradimo ribų, atitinkančių 
tikrąjį nusikaltimų pavojingumą, didinimas, 
pavyzdžiui, finansinių nusikaltimų atvejais –  
iki 150 MGL, ekonominių nusikaltimų 
atvejais – iki 300 MGL.  

Apygardų teismų krūvius leis sumažinti 
tam tikrų nusikaltimų kvalifikuotų 
sudėčių požymių dydžių subalansavimas. 
Numatome padidinti kvalifikuotų požymių, 
pavyzdžiui, stambaus masto, dydžius iki 750 
MGL.

Siūlomos Baudžiamojo kodekso pataisos 
užtikrins, kad tiek pirmosios, tiek 
aukštesnės instancijos teismai nenagrinėtų 
mažiau pavojingų nusikalstamų veikų ir 
turimus žmogiškuosius išteklius galėtų 
efektyviau paskirstyti pačių sudėtingiausių 
baudžiamųjų bylų nagrinėjimui.  

Todėl Baudžiamojo kodekso pakeitimai 
leis ne tik sumažinti bendrą baudžiamųjų 
bylų nagrinėjimo krūvį, bet ir sutrumpinti 
šių bylų nagrinėjimo laiką, kartu taupyti 
valstybės lėšas ir užtikrinti kokybiškesnį 
baudžiamąjį procesą.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U
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Edita Žiobienė: „Nuo mūsų visų 
geranoriškumo, atsakingumo 
ir empatijos priklauso vaikų 
gyvenimo kokybė“
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2020 m. Lietuvos Respublikos vaiko 
teisių apsaugos kontrolierių įstaiga 
vertino 848 galimus vaiko teisių 
pažeidimų atvejus. Lyginant su  
2019 m., jų 30 proc. daugiau. Kokie 
iš šių pažeidimų dažniausi? Kiek prie 
jų prisidėjo karantino metu taikyti 
ribojimai? 
Bene daugiausia skundų sulaukiama dėl vaiko 
teises ginančių institucijų veiksmų ar galimo 
neveikimo (Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos 
ir jos padalinių), taip pat dėl įvairiuose 
sektoriuose paslaugas skiriančių ir teikiančių 
institucijų (dažniausiai tai savivaldybės, 
jų įstaigos): švietimo, sveikatos ir t. t. Gali 
skambėti paradoksaliai, bet daugiausia 
vaiko teisių pažeidimų padaro Vaiko teisių ir 
įvaikinimo tarnyba, atstovaujanti vaikams ir 
ginanti jų teises bei interesus. Akivaizdu, kad 
jos priimami sprendimai turi didelę reikšmę 
ne tik vaikų, bet ir jų artimųjų gyvenimui, 
todėl skundų skaičius pats savaime nestebina 
(2020 m. iš tirtų 848 galimų vaiko teisių 
pažeidimų 119 skundų buvo dėl Vaiko teisių 
ir įvaikinimo tarnybos veiklos, iš jų 49 atvejais 
nustatyti pažeidimai). Taip pat vyrauja tokie 
pažeidimai, kaip tinkamos vaiko priežiūros 
neužtikrinimas ir iš to kylančios vaiką 
žalojančio elgesio pasekmės – ilgalaikis fizinių 
ir psichinių vaiko poreikių netenkinimas, 
dėl to kylančios grėsmės vaiko visaverčiam 
vystymuisi bei funkcionavimui, taip pat 
smurtas prieš vaikus. Tai vieni dažniausių 
Kontrolieriaus tyrimuose nustatytų vaiko 
teisių pažeidimų.

Karantino laikotarpiu dažniau atsiskleidė 
teisės bendrauti su vienu iš skyrium 
gyvenančių tėvų bei artimaisiais giminaičiais 
pažeidimas (nepagrįstai užkertant kelią 
vaikui bendrauti dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sprendimais nustatytų 
suvaržymų).  Kontrolierių įstaigoje 
karantino metu darbotvarkė pasipildė dar 
papildomomis temomis: vaikų testavimas 
(galima ar negalima, sutinkam ar nesutinkam, 
norim ar nenorim), kaukių dėvėjimas 

mokyklose, nuotolinis ugdymas, neformaliojo 
ugdymo sustabdymas ir vangus perėjimas 
prie nuotolinio, vaikų paėmimas iš šeimos 
karantino sąlygomis ir saugus jų perkėlimas 
pas globėjus, ilgos diskusijos dėl jų testavimo 
ir izoliavimo, paslaugų prieinamumas, ypač 
sveikatos srityje, ir kokybė. 

  Darbo kokybė ir 
gaunamas rezultatas 
priklauso ne tik nuo 
mūsų įgaliojimų, proto 
ir įžvalgų, bet taip pat 
ir nuo geranoriškumo, 
bendradarbiavimo, 
pagarbos vienas kitam, 
empatijos.  

Tikite, jog nemažos dalies vaiko 
teisių pažeidimų būtų galima 
išvengti pasitelkiant geranoriškumą, 
lyderystę, bendradarbiavimą. Jūsų 
nuomone, ko trūksta, kad būtų 
daugiau šių savybių ir vaiko teisių 
apsaugos, policijos, prokuratūros 
ir teismų specialistai glaudžiau 
bendradarbiautų?
Darbo kokybė ir gaunamas rezultatas 
priklauso ne tik nuo mūsų įgaliojimų, proto 
ir įžvalgų, bet taip pat ir nuo geranoriškumo, 
bendradarbiavimo, pagarbos vienas kitam, 
empatijos.  Su vaiku susiję klausimai visada 
yra labai jautrūs, dažnai sudėtingi ir subtilūs, 
reikalaujantys daug pastangų, įsiklausymo, 
supratimo. Mūsų valstybės tarnautojams 
ir pareigūnams trūksta pasitikėjimo vienas 
kitu ir noro veikti komandoje. Vis dar gyva 
tradicija mesti akmenukus į kitos institucijos 
pusę, pabaksnoti į kitos institucijos 
įgaliojimus, negalvojant, kad tai nei pagerins 
vaiko situaciją, nei išspręs problemas, o 
„kaltųjų“ paieškos ir mundurų plovimai turės 

labai trumpalaikį efektą. 

Skiriasi ir vaiko teisių specialistų, gydytojų, 
mokytojų, policijos pareigūnų, prokurorų, 
teisėjų įgaliojimai, ir profesinės žinios, todėl 
akivaizdu, kad norint jiems susikalbėti, 
pasiekti bendrą rezultatą reikia išmokti 
girdėti, taip pat prisiimti atsakomybę už savo 
sprendimus.

Visiems labai svarbu suprasti, kad laikas 
bėga. Vaikui reikia gyventi čia ir dabar, 
todėl teisingumo, kad ir pačio geriausio, 
įgyvendinimas po penkerių ar dešimt metų 
netenka savo prasmės. 

Jau daugiau nei dešimtmetį einate 
Vaiko teisių apsaugos kontrolierės 
pareigas. Kokius reikšmingiausius 
pokyčius pastebėjote per šį laiką? 
Kokios yra aktualiausios vaiko 
teisių apsaugos sistemoje kylančios 
problemos? 
Permąstydami pastarojo dešimtmečio 
įvykius, įstatymų kaitą visi pastebime, kaip 
keitėsi požiūris į motinystę ir tėvystę, tėvų 
lygiateisiškumą ir pareigų vykdymą, žmogų 
su negalia, smurtą privačioje erdvėje, vaikų 
auklėjimą fizinėmis bausmėmis, valstybės 
pagalbą žmogui, paslaugų sektoriaus 
prieinamumą, žmogaus poreikių suvokimą, 
galų gale pagarbą vaikui.

Jeigu 2010 m. reikėjo galvoti, kur ir kaip 
rasti psichologą vaiko apklausai seksualinio 
smurto byloje, tai šiandien turime ne tik tai 
garantuojančią nuostatą baudžiamajame 
procese, bet ir patį psichologą.  2010 m.  
mediacija šeimos bylose buvo sunkiai 
įsivaizduojama, o šiuo metu norėtųsi tikėti 
mediacijos sėkme tėvams susitariant dėl vaiko 
gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ar 
išlaikymo nustatymo.

Manote, kad vaiko teisių ir geriausių 
interesų užtikrinimo, paslaugų vaikui 
ir šeimai, tėvystės įgūdžių stiprinimo, 
valstybės paramos šeimai srityse 
būtini didesni pokyčiai. Kokie?
Labai gaila, bet paslaugų sektorius yra 
gana skurdus. Kai vaikui ir jo šeimai reikia 
paslaugų, gana dažnai orientyru tampa ne 
vaiko ir jo artimųjų poreikiai, o paslaugos, 
esančios arčiausiai gyvenamosios vietos, 
ar tai, ką gali pasiūlyti savivaldybė. Trūksta 
individualizavimo. Taip pat trūksta drąsos 
įvardijant paslaugų poreikį. Pavyzdžiui, 
savivaldybė X galėtų drąsiai paskelbti, 
kad ieško organizacijos / įstaigos, galinčios 
organizuoti skyrium gyvenančio tėčio ar 
mamos ir vaiko susitikimus pagal poreikį 
su psichologu ar kitu specialistu santykiui 
atkurti ar palaikyti. Tokiai paslaugai klientų 
tikrai netrūktų, galbūt tai padėtų sėkmingiau 

Dovilė Skiauterienė, komunikacijos specialistė
   
Karantino metu vaikai susidūrė ir turėjo įveikti daug pokyčių – 
nuotoliniu būdu vykstančios pamokos, virtualus bendravimas, 
apribotos galimybės judėti, gyvai bendrauti, pažinti, lankyti būrelius. 
Tai lėmė ir didesnius vaiko teisių pažeidimus. Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos kontrolierių įstaigai, kuri yra vaiko teisių 
laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija, pastarieji 
metai buvo ypač darbingi. Net 30 proc. padaugėjo skundų dėl galimų 
vaiko teisių pažeidimų. Interviu Edita Žiobienė, Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos kontrolierė, drąsiai dalijosi iššūkiais, su kuriais 
susiduria jos vadovaujama institucija, ir įžvalgomis, kokiais būdais 
ne tik valstybė, bet ir kiekvienas visuomenės narys gali prisidėti prie 
vaikų gerovės.



8

vykdyti teismų sprendimus. Kartais 
atrodo, kad savivaldybės nežino, kuo jų 
bendruomenė gyvena, su kokiais iššūkiais 
susiduria, todėl tikiuosi, kad vis dažniau 
bus atsigręžiama į žmogų, pagalbą jam, o 
ne į materialius dalykus (pastatų ar kelių 
rekonstravimą).

  Valstybės ir savivaldybių 
institucijoms ir įstaigoms 
dar ir dar kartą reikėtų 
įsigilinti, ką gi reiškia 
Konstitucijos nuostata 
„tarnauti žmonėms“ ir ar 
jų veikloje tai atsispindi. 
Gali skambėti banaliai, bet 
įstaigos dažnai pamiršta, 
kas yra jų klientas ir koks jų 
veiklos tikslas.  

Prieš 26 metus ratifikavome 
Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvenciją. Jūsų manymu, ar valstybė 
pakankamai yra įsipareigojusi 
visomis organizacinėmis, teisinėmis 
ir institucinėmis priemonėmis siekti 
tinkamai užtikrinti konvencijos 
veikimą? Kaip valstybė ir jos 
institucijos galėtų prisidėti prie 
geresnio vaiko teisių užtikrinimo?
Valstybė turi imtis visų reikiamų teisinių, 
administracinių ir kitų priemonių Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje pripažintoms 
vaiko teisėms įgyvendinti. Tai turbūt 
viena iš dažniausiai Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus tyrimuose, įvairiuose 
renginiuose cituojamų konvencijos  
nuostatų – priminimas, jog valstybė turi 
nuolat vertinti vaikų teisių padėtį šalyje, 
ieškoti veiksmingų priemonių bei jas 
įgyvendinti, šitaip sudarydama galimybes 
kiekvienam vaikui naudotis savo teisėmis.

Pažymiu, kad tobulumui ribų nėra. Visos 
valstybės sulaukia kritikos, pastabų, 
rekomendacijų iš Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių komiteto ir kitų tarptautinių sutarčių 
priežiūros institucijų, visiems yra kur 
pasitempti. Mūsų valstybė, žengdama 
dideliais žingsniais demokratijos keliu, 

pertvarkė savo teisinę, ekonominę, socialinę, 
švietimo ir kitas sistemas, jų rezultatai 
akivaizdūs, bet dažnai nepakankami. 
Kiekvienai institucijai būtinas kritiškas 
požiūris, savianalizė, savalaikis tikslų ir veiklos 
peržiūrėjimas. Valstybės ir savivaldybių 
institucijoms ir įstaigoms dar ir dar kartą 
reikėtų įsigilinti, ką gi reiškia Konstitucijos 
nuostata „tarnauti žmonėms“ ir ar jų veikloje 
tai atsispindi. Gali skambėti banaliai, bet 
įstaigos dažnai pamiršta, kas yra jų klientas ir 
koks jų veiklos tikslas.  Pavyzdžiui, diskusijose 
dėl karantino ribojimo ir mokyklos veiklos 
buvo labiau akcentuojama mokytojų sveikata, 
skiepai, tėvų noras ar nenoras, pamirštant 
pačią svarbiausią viso to sudedamąją dalį – 
vaikus.  

Kaip vertinate teismų darbą 
užtikrinant vaiko teises? 
Vaiko teisių apsaugos institucijos pozicija 
bylose, pavyzdžiui, kuriose nagrinėjami 
vaiko gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų 
nustatymo ir kiti su svarbiais vaiko interesais 
susiję klausimai, privalo būti aktyvi, o teismai 
turi reikalauti ne formalios, o išsamios ir 
svarbias aplinkybes atskleidžiančios išvados. 
Kontrolieriaus įstaiga laikosi nuomonės, kad 
vaiko teisių apsaugos institucijos, norėdamos 
tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, 
privalo kruopščiai ruoštis bylai, o siekdamos 
teismui pateikti nešališką ir objektyvią 
išvadą (nuomonę, siūlymus) – užtikrinti, 
kad, rengiant išvadą ir atstovaujant vaiko 
teisėms ir teisėtiems interesams teisme, 
būtų remiamasi visa gauta objektyviai 
išvadai (nuomonei) pateikti reikalinga 
informacija iš suinteresuotųjų institucijų. 
Nustatyta atvejų, kai, teritoriniams skyriams 
pateikus preliminarią išvadą teismui ir 
vėliau gavus papildomos informacijos, 
išvados ne visais atvejais buvo papildomos 
proceso metu. Taip pat pasitaiko, kai teismui 
pateikiama netiksli, tikrovės neatitinkanti 
ar neišsami informacija, nepaaiškinama ir 
neargumentuojama pozicija teisme, dėl to 
sudaromos prielaidos pažeisti vaiko teises.

Kalbant paprasčiau, pavyzdžiui, tėvų 
skyrybas lydi lavina tarpusavio kaltinimų, 
emocinių išgyvenimų, suaugusiųjų 
negebėjimo taikiai spręsti konfliktines 
situacijas, keršto ir kitų vaiko padėtį 
apsunkinančių reiškinių. Teisėjui tenka pajusti 
tų santykių subtilumą, rasti sąžiningą balansą 

užtikrinant vaiko poreikius. Negaliu vertinti 
absoliučios daugumos teismų formuojamos 
praktikos. Lyg iškreiptoje veidrodžių 
karalystėje matau teismų veiklą per sunkiai 
sprendžiamas situacijas, kai kreipiasi tėvai, 
negalintys įgyvendinti savo ir savo vaiko 
teisių ir (ar) pareigų, nes su vaiku gyvenantis 
tėtis ar mama neleidžia susitikti. 

Jau kelerius metus taikoma atvejo vadyba, 
tėvai siunčiami į tėvystės įgūdžių kursus, 
siūloma mediacija, psichologo ar kito 
specialisto pagalba. Sulaukiam daug signalų 
dėl jų nekokybiškumo, formalaus požiūrio, 
nesigilinimo ar neprieinamumo. Kiekvienu 
atveju po tyrimo rekomenduojame, ką 
institucija turėtų keisti savo darbe. Kartu 
reikia pripažinti, kad labai daug priklauso ir 
nuo pačių tėvų, nes kai vyrauja piktybiškas 
užsispyrimas, nuoskaudos, trūksta 
geranoriškumo ir realaus vaiko poreikių 
supratimo, net ir kokybiškiausias teismo 
sprendimas gali likti neįgyvendintas.

  Tik dėl mūsų visų, 
nepriklausomai nuo 
užimamų pareigų, 
geranoriškumo, 
atsakingumo ir empatijos 
vaikų gyvenimas gali tapti 
kokybiškesnis.  

Norisi tikėti, jog Lietuva su 
naujausiais įstatymų pakeitimais 
eina teigiama linkme: siekia, kad 
kuo stipriau būtų užtikrinamas vaikų 
saugumas, pagalba jiems, sudaromos 
galimybės augti biologinėje šeimoje. 
Kaip Jūs manote?
Galim turėti pačius geriausius įstatymus, 
bet viskas priklausys nuo jų įgyvendinimo 
kokybės, nuo realiai veikiančios sistemos ir 
institucijų: kaip žmogus galės naudotis savo 
teisėmis, kiek pajėgi bus valstybė suteikti 
žmogaus poreikius atliepiančias paslaugas, 
motyvuoti / paremti tėvus sudėtingose 
situacijose, gauti informaciją, suprasti savo 
teises ir būtinybę vykdyti savo pareigas. Tik 
dėl mūsų visų, nepriklausomai nuo užimamų 
pareigų, geranoriškumo, atsakingumo 
ir empatijos vaikų gyvenimas gali tapti 
kokybiškesnis. 

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U
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Svarbiausia – vaiko interesai
Smurtą patyrę ar jo liudininkais tapę 
nepilnamečiai Lietuvoje teisiniuose 
procesuose turi dalyvauti lydimi atstovų. 
Kauno apylinkės teismo pirmininkas 
Arūnas Purvainis būtent tinkamą vaiko 
interesų atstovavimą įvardijo kaip vieną 
svarbiausių temų kalbant apie vaiko 
interesus. Teisėjas paaiškino, kad Lietuvoje 
vaikai – nukentėjusieji, kaip ir įtariamieji 
ar kaltinamieji, – turi dvejopo pobūdžio 
teisę į atstovavimą. „ Jiems atstovauja 
atstovas pagal įstatymą, kuris paprastai 
tik padeda nepilnamečiui kaip asmeniui, 
preziumuojamai negebančiam tinkamai 
atstovauti savo interesams, pasinaudoti 
įstatymo suteiktomis teisėmis, bei įgaliotasis 
atstovas, kuris yra arba advokatas ar jo 
pavedimu advokato padėjėjas, arba 
ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro 
ar teisėjo leidimu – ir kitas aukštąjį teisinį 
išsilavinimą turintis asmuo, kurį proceso 
dalyvis įgaliojo atstovauti savo  
interesams“, – teigė A. Purvainis. 

Teisėjas pažymėjo, kad visais atvejais 
visų institucijų atstovams turi rūpėti vaiko 
interesai, į kuriuos atsižvelgdami atsakingi 
asmenys privalo kruopščiai atrinkti 
ir paruošti vaiko atstovus teisiniuose 
procesuose. „Nukentėjusiojo vaiko 
atstovavimas baudžiamajame procese ypač 
svarbus ir reikšmingas teisinis mechanizmas, 
užtikrinantis jo teisių ir laisvių apsaugą, 

jam pačiam dėl amžiaus negalint tinkamai 
įgyvendinti savo teisių ir pareigų bei 
apginti savo teisėtų interesų“, – temos 
aktualumą grindė teisėjas.

Kodėl nukenčia vaiko atstovavimo 
kokybė?
A. Purvainis svarbiausiomis nekokybiško 
vaiko atstovavimo priežastimis įvardijo 
atvejus, kai:

 ■ parenkamas netinkamas atstovas ir (ar) 
jis parenkamas netinkamai;

 ■ atstovaujama nekokybiškai ir (ar) 
netinkamai vertinama atstovavimo 
kokybė.

Teisėjo nuomone, kiekvienas ikiteisminio 
tyrimo pareigūnas ar prokuroras, priimantis 
nutarimą dėl vaiko atstovo dalyvavimo 
procese, tą turėtų daryti itin atidžiai, 
patikrindamas visus faktus. Kitaip, jo 
teigimu, galima padaryti nepataisomų arba 
sunkiai pataisomų klaidų, kurios baigiasi ne 
tik pakartotinėmis vaikus traumuojančiomis 
apklausomis, bet ir jautriose bylose 
sprendimus priimančių teisėjų klaidinimu. 
„Pavyzdžiui, kartą teko konstatuoti 
akivaizdžią ikiteisminio tyrimo pareigūno 
ar prokuroro klaidą, kai buvo leista visiškai 
pašaliniam, nukentėjusiam vaikui svetimam 
asmeniui, galimai ir turinčiam interesą veikti 
ne nukentėjusio vaiko, o prieš jį smurtavusio 

vaiko tėvo, savo sugyventinio, interesais, 
atitinkamai paveikiant vaiką, tarkime, 
liepiant neduoti parodymų ar nutylėti 
tam tikras aplinkybes“, – A. Purvainis 
prisiminė atvejį, kai pavyko išsiaiškinti, kad 
į teismą atvykusi paskirtoji vaiko atstovė 
negali jam atstovauti nei kaip giminaitė, 
nei kaip teisininkė, kad tai tėra teisinio 
išsilavinimo neturinti atsitiktinai tapačios 
(kaip vaiko) pavardės savininkė ir tėvo, 
kurio smurtavimo klausimas sprendžiamas 
teisme, sugyventinė. „Taip, tąkart pavyko 
sustabdyti neteisėtą procesą, tačiau vaikui 
teko dar kartą vykti į apklausą, dar kartą 
išgyventi nemalonius įvykius“, – pasekmes 
vardijo jis.

  Teisinių instrumentų 
Lietuvoje pakanka, tereikia 
juos tinkamai taikyti: 
kiekvienam su itin jautriais 
vaiko interesų gynybos 
klausimais dirbančiam 
specialistui savo darbą dera 
atlikti ne formaliai, o iš 
esmės ir detaliai įvertinant 
visus aspektus.  

Savo darbą privalu atlikti iš esmės
A. Purvainis pabrėžė, kad atstovu paskirtas 
asmuo turi suvokti savo vaidmenį, jam turi 
būti paaiškinta, kaip šį vaidmenį atlikti 
tinkamai. Teisėjo nuomone, „vien tik 
netinkamas atstovavimas vaiko interesams 
gali kelti rimtą grėsmę teisingumui, nes tai 
turi reikšmės vertinant įrodymų, kuriais 
grindžiamas teismo sprendimas, teisėtumą“. 
Atstovo pareiga padėti vaikui pasinaudoti 
visomis savo teisėmis, pvz., neliudyti 

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S

Miglė Pavliukovičienė, Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė
   
Lietuvoje ir visame pasaulyje atsakingos institucijos dirba siekdamos 
apsaugoti nepilnamečių interesus, stengiamasi kurti saugią vaikų 
apklausų aplinką, o teisės profesionalams į pagalbą stoja psichologai. 
Deja, pažvelgus į vis dar įspūdingą statistiką, kyla klausimas: ką visi kartu 
galime padaryti dėl smurtą patyrusių, artimoje aplinkoje jį mačiusių 
ir į teisinius procesus patekusių vaikų? Apie savo įžvalgas žurnalui  
TEISMAI.LT pasakojo Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas 
Purvainis, Lietuvos teismų psichologų kuratorė, Vilniaus universiteto 
doc. dr. Neringa Grigutytė ir Baltijos jūros valstybių tarybos Vaikų rizikos 
grupės vadovė Olivia Lind Haldorsson iš Švedijos.

Kaip apginti vaiką 
nuo smurto? Įstatymų 
instrumentai yra, tereikia 
jais tinkamai naudotis

Arūnas Purvainis
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prieš savo artimąjį. „Tai ne vien formalus 
pasėdėjimas teisme šalia vaiko, tai – kur kas 
daugiau“, – kalbėjo teisėjas. 

A. Purvainis pastebėjo, kad kiekvieno 
baudžiamojo proceso atveju turėtų 
būti vertinama, ar tikrai reikia apklausti 
vaiką, o gautas jo liudijimas „turėtų būti 
patikrinamas visomis prasmėmis ir labai 
skrupulingai vertinamas“, mat vaiko 
parodymai neretai būna fragmentiški, 
formuluojami kitaip nei suaugusiųjų 
liudytojų atvejais. Jo nuomone, visos 
institucijos ir kiekvienas su smurto artimoje 
aplinkoje aukos – vaiko – klausimais 
susiduriantis specialistas (atstovas, 
prokuroras, teisėjas ir kt.) turėtų labai 
gerai pasiruošti vaiko apklausai, kad joje 
gauti atsakymai būtų kokybiški, padėtų 
tinkamai įvykdyti teisingumą ir nebereikėtų 
pakartotinių apklausų, kurios neretai 
iškreipia parodymų tikslumą ir pakartotinai 
traumuoja nepilnamečius liudytojus. 
„Teisinių instrumentų Lietuvoje pakanka, 
tereikia juos tinkamai taikyti: kiekvienam 
su itin jautriais vaiko interesų gynybos 
klausimais dirbančiam specialistui savo 
darbą dera atlikti ne formaliai, o iš esmės ir 
detaliai įvertinant visus aspektus“, – teigė 
teisėjas.

Baudžiamajame procese vaikams 
padeda profesionalai
2015 m. pradėjusią veiklą teismų 
psichologų komandą sudaro 16 
psichologų ir 2 jų kuratorės mokslininkės, 
kurių interesų sritis – būtent darbas su 
vaikais teisinėje sistemoje. Visi 16 vaikus 
apklausti padedančių psichologų turi 
psichologijos bakalauro ir įvairių sričių 
psichologijos (klinikinės, organizacinės, 
teisės) magistro laipsnius, nuolat kelia 
savo kvalifikaciją darbo su vaikais teisinėje 
sistemoje ir vaikų apklausų srityse. Jų 
misija – sudaryti atitinkamas apklausos 
sąlygas ir padėti teisėjams bei teisėsaugos 
pareigūnams apklausti nepilnamečius. 
Teismų psichologai stengiasi, kad net ir 
skaudžiausių atvejų aukos ir sunkiausių 
bylų liudytojai vaikai ne tik jaustųsi 
saugūs, bet ir duotų patikimus bei tikslius 
parodymus, kurie padėtų nustatyti faktus 
ir atkurti sugriautą teisingumą, kad visa 
tai būtų atliekama vienos apklausos metu, 
sumažinant pakartotinių traumų tikimybę.

Iš viso 2020 m. teismų psichologai teisėjams 
ir kitiems pareigūnams padėjo atlikti 867 
apklausas ikiteisminiame tyrime (2019 m. –  
1 320), 201 – baudžiamajame procese 
(2019 m. – 234), 311 – civiliniame procese 
(2019 m. – 343) ir 4 – administracinių 
nusižengimų bylose (2019 m. – 4). Tai buvo 
nepilnamečių apklausos įvairiose – ne tik 
smurto artimoje aplinkoje – bylose.

Didžiausios aukos – mažiausieji 
Lietuvos teismų psichologų kuratorė  
doc. dr. Neringa Grigutytė teigė, kad 
smurtas prieš moteris plačiai aprašytas, 
tyrinėtas, tačiau „mažiau kalbama apie 
smurto poveikį vaikams, kai jie patys nėra 
tiesiogiai mušami, tik stebi, kaip vienas iš 
jų tėvų ar globėjų yra skriaudžiamas. Tokie 
vaikai vadinami pamirštomis buitinio smurto 
ar smurto šeimose aukomis.“ N. Grigutytė 
pastebėjo, kad net ir negimęs kūdikis 
motinos pilve jaučia smurto prieš motiną 
poveikį. „Dalis tyrimų atskleidžia, kad 20 
proc. moterų pirmą kartą patiria smurtą 
šeimoje tuo metu, kai laukiasi, – teigė ji. –  
Besilaukiančios moters perkėlimas iš jai 
grėsmingos smurtinės šeiminės aplinkos į 
ramesnę yra vienas iš esminių jos kūdikio 
gerą savijautą ateityje lemiančių veiksnių.“

Pašnekovė pastebėjo, kad net ir kūdikystėje 
patirtas ar matytas smurtas nelieka be 
pasekmių žmogaus gyvenime. „Vaiko 
saugumo jausmas priklauso nuo prisirišimo 
prie savo globėjų (tėvų) ir santykių tarp jų 
kokybė tarnauja kaip modelis tolesniems 
santykiams su kitais žmonėmis gyvenime 
palaikyti“, – sakė ji. N. Grigutytės teigimu, 
kuo didesnį ir dažnesnį smurtą patiria 
kūdikio mama, tuo prasčiau ji atliepia 
kūdikio poreikius, o pats kūdikis patiria 
stresą, kuris gali pažeisti jo smegenų raidą, 
daryti įtaką santykiams su bendraamžiais 
ar akademiniams pasiekimams, padidėja 
narkotinių medžiagų vartojimo, 
delinkventinio elgesio ir ankstyvų 
lytinių santykių rizika. „Vaikystėje vaikas 
nesusiformuoja saugumo jausmo, kad jis 
yra mylimas, žmonės geri, o pasaulis – 
saugi vieta gyventi, – liūdnus faktus dėstė 
docentė. – Pačios didžiausios aukos, kurios 
nukenčia nuo smurto šeimoje, yra patys 
mažiausieji.“

Galima padėti vaikams ir išvengti 
smurto pasekmių 
Mokslų daktarė teigė, kad neigiamos 
smurto pasekmės pasireiškia ne visada: 
asmeninės savybės, aukšti kognityviniai 
gebėjimai, bendraamžių palaikymas (ypač 
paauglystėje) ir kiti aspektai padeda smurto 
liudininkams tokių pasekmių išvengti.  
N. Grigutytės nuomone, smurtą 
stebėjusiems vaikams, kaip ir jį patyrusiems, 
reikia pagalbos formuojant tinkamus 
socialinius įgūdžius ir saugant jų psichikos 
sveikatą. „Tokiems vaikams reikia 
suaugusiojo asmens, kuriuo jie pasitikėtų 
ir kuris galėtų užtikrinti jiems saugumą 
bei suteikti nusiraminimą ir jaukumą. Taip 
pat reikia tarnybų, kurios padėtų vaikui 
susitvarkyti su savo neigiama patirtimi“, – 
teigė mūsų pašnekovė.

N. Grigutytė priminė, kad vaikų negalima 
laikyti mažais suaugusiaisiais, nes jie pasaulį 

suvokia ir perteikia kitaip nei suaugę 
asmenys. Teismų psichologai padeda 
atskleisti vaikų pasaulėvoką ir apsaugoti 
jų psichiką nuo antrinių traumų. „Antrinė 
trauma arba antrinė žala patiriama tada, 
kai yra abejingumas, nejautrumas asmens 
išgyvenimams, emociniams poreikiams 
ir prioritetu tampa ne asmens, o, pvz., 
institucijos poreikiai ir tikslai, – atkreipė 
dėmesį docentė. – Smurtą patyręs ar jį 
stebėjęs vaikas tokią žalą gali patirti dėl 
neigiamų artimiausios socialinės aplinkos 
reakcijų, įvykio išviešinimo žiniasklaidoje, 
netinkamų, nekoordinuotų ir nesavalaikių 
įvairių žinybų veiksmų, dalyvavimo 
daugkartinėse apklausose ir kt.“  
N. Grigutytė, antrindama A. Purvainiui, 
pabrėžė, kad kiekvienas specialistas ar 
pareigūnas, dirbantis dėl vaiko interesų 
baudžiamajame procese, savo darbui turėtų 
ruoštis skrupulingai ir jį atlikti atsakingai. Ji 
akcentavo, kad tinkamai paruošti liudytoją 

Doc. dr. Neringa Grigutytė

Olivia Lind Haldorsson
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teisinėms procedūroms (supažindinti su 
jų eiga, tikslais, dalyviais) yra ne mažiau 
svarbu, nes šitaip sumažinama psichologinių 
traumų tikimybė, gerėja teisinių procedūrų 
eiga, didėja parodymų patikimumas. 
„Atsakymo vertė priklauso nuo klausimo 
kokybės“, – pridūrė pašnekovė.

  Barnahus yra fizinė vieta, 
vadinama „vaiko namu“, 
kuriame yra 4 kambariai. 
Juose dirba socialinės 
ir medicinos tarnybų, 
teisėsaugos institucijų 
atstovai. Vaikas jaučiasi 
patogiai, saugiai, jam 
nereikia keliauti iš vienos 
įstaigos į kitą ar kartoti savo 
parodymų.  

Vaiką apginti pavyks tik 
bendradarbiaujant ir kokybiškai 
atliekant savo pareigas
Baltijos jūros valstybių tarybos Vaikų 
rizikos grupės vadovė O. L. Haldorsson iš 
Švedijos pristatė daugelyje Europos šalių 
taikomą tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
modelį Barnahus, kuriuo siekiama draugiško 
vaikui teisingumo ir globos. „Daugialypis 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas 

svarbus tam, kad galėtume padėti vaikui 
fiziškai ir morališkai atsigauti po patirtų 
traumų bei užtikrinti paramą jam ir tinkamą 
jo dalyvavimą baudžiamajame procese, – 
kalbėjo O. L. Haldorsson. – Barnahus yra 
fizinė vieta, vadinama „vaiko namu“, kuriame 
yra 4 kambariai. Juose dirba socialinės ir 
medicinos tarnybų, teisėsaugos institucijų 
atstovai. Vaikas jaučiasi patogiai, saugiai, 
jam nereikia keliauti iš vienos įstaigos į kitą 
ar kartoti savo parodymų.“ 

Smurto auka ar liudininku tapęs 
nepilnametis pagal Barnahus modelį 
patenka į „vaiko namą“, kuriame suteikus 
reikiamą pagalbą gaunami jo parodymai, 
daromas jų vaizdo įrašas. Jis vėliau 
naudojamas kaip įrodymas bylose, šitaip 
išvengiant papildomų vaiko apklausų ar 
akistatos su kaltinamuoju. Pasak Vaikų 
rizikos grupės vadovės, nors panašių 
rezultatų galima gauti ir šio modelio 
netaikančiose teisinėse sistemose, tačiau 
veikiant „vaiko namo“ principu rezultatus 
galima pasiekti greičiau ir užtikrinčiau.

„Deja, vis dar pasitaiko atvejų, kai vaikų 
apklausas vykdo tinkamai tam nepasirengę 
žmonės, – apgailestavo O. L. Haldorsson. – 
Vis dar tenka iš vaikų išgirsti, kad jie gailisi 
iš viso pranešę apie nusikaltimą, mat vėliau 
jiems reikia dar kelis kartus per ilgą laiką 
įvairiose vietose kalbėti apie nemalonius 
išgyvenimus pakartotinėse ikiteisminio 
tyrimo ar teisminio proceso apklausose.“

Pašnekovės teigimu, esama daug 
bendradarbiavimo modelių, tačiau vienas 

pagrindinių – būtent Barnahus. Šis modelis 
turi savo veikimo principus, kurie gali būti 
lengvai adaptuojami įvairiose teisinėse 
sistemose siekiant apsaugoti vaikus, rūpintis 
jų fizine ir psichikos sveikata, užtikrinti 
vaiko interesus ir apginti jo teises. „Vienur 
vaiko apklausas atlieka policijos pareigūnai, 
kitur – psichologai, – pasakojo  
O. L. Haldorsson. – Svarbiausia, kad tai būtų 
specialiai apmokyti ir labai gerai pasirengę 
profesionalai, kurie bendradarbiautų su 
kitų atsakingų institucijų atstovais.“ Taip 
pat ji pabrėžė, kad Barnahus yra griežtai 
standartizuotas modelis, pagal kurį 
apklausos gali būti vykdomos tik tada, 
kai atitinka visus standartus: laikomasi 
protokolo, procedūra yra pritaikyta pagal 
vaiko amžių, specialiuosius poreikius, 
procese dalyvauja visi numatyti specialistai, 
vaiką apklausia tik vienas žmogus, yra 
galimybė apklausą įrašyti ir t. t.

Pašnekovai bendrai sutaria, kad vaiko 
interesai turi būti visų procesų centre. Ypač 
svarbu tinkamai pasiruošti nepilnamečių 
apklausoms ir savo pareigas – nesvarbu, 
socialinio darbuotojo, policininko, 
teisėjo, psichologo ar kitas, – atlikti 
preciziškai dėl geros vaiko savijautos ir 
teisingumo. Žurnalas TEISMAI.LT visiems, 
kas gina vaikus, linki sėkmės, kantrybės 
ir neblėstančio atsidavimo siekiant, kad 
pažeidžiamiausi teisinių procesų dalyviai 
ne tik sulauktų teisingumo, bet ir jaustųsi 
saugūs, gautų visą reikiamą pagalbą!

E K SP E RT Ų  Į Ž VA LG O S

Komentaras

Eglė Maziliauskienė,

Lietuvos kriminalinės policijos biuro 
Veiklos koordinavimo ir kontrolės 
valdybos viršininkė

Smurtas prieš vaikus neabejotinai 
yra pati jautriausia tema visame 
nusikalstamumo kontekste. 
Tokio smurto pasekmės būna 
pačios skaudžiausios ne tik su juo 
susidūrusiems asmenims, bet ir 
mums, plačiajai visuomenei.

Pastaraisiais metais stebimas proveržis smurto prieš vaikus 
prevencijos srityje: policija glaudžiai bendradarbiauja su Vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, šių dviejų tarnybų veikla 
vykdoma 24 val. per parą trumpiausiu įmanomu reagavimo 
į pranešimą apie galimą smurtą prieš vaikus laiku, su vaikais 
policijoje ir prokuratūroje apklausoms pritaikytose patalpose 
dirba specializuoti pareigūnai. Be to, peržvelgę pastarojo 
penkmečio statistiką matome tiek smurto apskritai, tiek smurto 
prieš vaikus mažėjimo tendenciją. 

Nors pandemijos sąlygomis sumažėjo tikimybė vaikams 
nukentėti nuo nepažįstamųjų, o smurto prieš vaikus rodikliai 
pastaraisiais metais nuosekliai mažėjo, tačiau kyla didesnė 

rizika, kad karantino metu namuose užsidariusiose šeimose 
padidėjo tarpusavio įtampa, alkoholio vartojimas, o tai 
padidino ir smurto pasireiškimo grėsmę. Didžiausią dalį 
vaikams padarytos žalos (net 73 proc.) sudarė fizinis smurtas, 
ir net 68 proc. atvejų jis buvo patirtas artimoje aplinkoje1. 
Karantino metu vaikų nestebėjo mokytojų, darželių auklėtojų, 
gydymo įstaigų atstovų ar kitų pašalinių žmonių akys, tad, 
tikėtina, apie dalį smurto atvejų net nežinoma. 

Mažėjant nusikalstamumui nerimą kelia mažamečių asmenų 
tvirkinimo atvejai, kurių augimas, nors ir labai nežymus, lyginant 
su 2019 m., verčia atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma šių 
atvejų vyksta būtent artimoje aplinkoje. Išaugęs pranešimų 
apie smurtą policijai ir skambučių specialiosioms tarnyboms 
skaičius rodo, kad visuomenė tampa vis mažiau tolerantiška 
smurtui artimoje aplinkoje. Vis dėlto reaguodami į fiksuojamus 
atvejus, susidurdami su matomiausiomis smurto formomis 
ir jų pasekmėmis negalime užsimerkti prieš šešėlines smurto 
artimoje aplinkoje grėsmes, t. y. netiesiogines dėl smurto prieš 
vaikus kylančias rizikas, tokias kaip jaunuolių savižudybės, rizika 
tapti nusikaltimų aukomis ar būti įtrauktiems į neteisėtą veiklą, 
patiems tapti smurtautojais ir pan. Nors iš pirmo žvilgsnio 
tai – ne policijos veiklos sritis ir kompetentingai komentuoti 

1 Informacija iš E. Maziliauskienės pranešimo konferencijoje „Kaip apginti 
vaiką?“, kurios įrašą galima rasti Lietuvos teismų Youtube kanale.
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Silvestra Markuckienė,

VO „Gelbėkit vaikus“ psichologė

Ką reiškia užaugti smurtinėje 
aplinkoje? Mums tik atrodo, 
kad vaikai viską pamiršta, juk jų 
emocijos taip greitai keičiasi, jie tai 
juokiasi, tai verkia. Gali atrodyti, 
jog sudavę, aprėkę, pažeminę mes 
susitaikėme ir vaikas viską pamiršo. 
Ne. Vaikai tikrai mena viską. Tik 
ne visai viską sąmoningai. Pasaulį 
suvokdami savaip, dar neturėdami 

suaugusiajam būdingų refleksijos gebėjimų, jie gali save kaltinti 
dėl to, kas vyksta jų aplinkoje. Vaikai vartoja tas pačias sąvokas, 
kaip mes, sako dalykus, kuriuos mes norime girdėti, bet mąsto 
absoliučiai kitaip. Jie gali suprasti: arba tu valdai, arba tave valdo. 
Kartais vaikas gali tapti visiškai nejautrus kitų skausmui iš keršto: 
„ Jeigu man skauda ir niekas nekreipia dėmesio, kodėl aš turėčiau 
rūpintis kitais?“ O kartais jis tiesiog pabėga nuo to, ką patiria. 
Bėgti gali ne tik iš namų, bet ir į save, savo fantazijų pasaulį, į 
virtualųjį pasaulį. Ten, kur gali pasijusti geriau.

Kai artimoje aplinkoje nuolat smurtaujama, kai bet kada tėvai gali 
pratrūkti, vaikas praranda galimybę tinkamai vystytis ir emocine 
prasme primena kareivį priešakinėse mūšio linijose: jis visada 
turi būti pasiruošęs reaguoti į galimą užpuolimą. Smurtas sukelia 
ir potrauminio streso sindromą – nevaldomą pasikartojančių 
emocinių proveržių būseną, iškreiptą realybės suvokimą. Smurtą 
patiriantiems vaikams be galo sunku socializuotis, nes jie tiesiog 
neturi įgūdžių, kaip tą daryti.

Ką tai reiškia tolesniame suaugusiojo gyvenime? Smurtavimas 
šeimoje perduodamas iš kartos į kartą ir tampa užburtu ratu, 
kurį reikia nutraukti padedant netinkamo elgesio aukoms keisti 
mąstymą ir elgseną. Viena mama pasakojo: „Kai aš augau ir mane 
tėvas seksualiai išnaudojo, niekam tas nerūpėjo, net mano mamai. 
Todėl aš anksti sukūriau šeimą, kad kuo greičiau pabėgčiau iš 
savosios. Kai kartais mušu savo vaiką, visiems vis tiek blogai, nors 
pati gaudavau kasdien.“ Taip, tai pokytis, tačiau per mažas, kad 
šios moters vaikai augtų visavertiškai. Žmogus, prieš kurį buvo 
smurtauta vaikystėje, prisimena, kokį siaubą patyrė, bet pats 
smurtauja prieš savo vaikus. Kodėl? Nes jis taip išmoko. Jis tiesiog 
nemoka kitaip. Jis turi išmokti spręsti nesutarimus nenaudodamas 
jėgos. Mes turime į šį užburtą ratą įsiterpti, jį nutraukti ir 
parodyti, kad galima elgtis kitaip.

Siekiant padėti smurto aukoms, nepakanka tik atskirti jas nuo 
smurtautojų. Reikia joms padėti, parodyti, kad jas girdime, 
kad jų problemos rūpi atsakingoms institucijoms ir asmenims, 
kurie padės tas problemas išspręsti. Reikėtų stiprinti socialinės 
pagalbos šeimoms sistemą, kad problemos būtų sprendžiamos 
ne tik teisiniu, bet ir socialiniu lygmeniu, o smurto aukos sulauktų 
visokeriopos pagalbos.

Mūsų valstybėje draudžiamos visos smurto prieš vaikus formos: 
tiek fizinis, tiek psichologinis, tiek seksualinis smurtas, taip pat 
nepriežiūra. Vis dėlto skaičiai rodo, kad smurtą kasmet patiria ne 
vienas šimtas vaikų. Vaikai tiesiog nėra pajėgūs apsiginti patys. Jie 
turi daug mažiau jėgos, gyvenimiškos patirties, jų supratimas apie 
tai, kas vyksta jų pasaulyje – šeimoje, yra kitoks nei suaugusiųjų. 
Todėl vaikus reikia apsaugoti ir apginti.

Vaikas, prieš patekdamas į teisinius procesus, namuose patiria 
labai daug įtampos. Saugia užuovėja turintys būti namai 
nesibaigiančių tėvų konfliktų akivaizdoje tampa pavojaus zona 
(net jei vaikas nuo smurto nenukenčia tiesiogiai), kuri trukdo 
vaikui tinkamai augti, vystytis, įsilieti į visuomenę. Štai vieno daug 
metų trukusio išsiskyrusių tėvų bendravimo tvarkos nustatymo 
proceso metu vaikas spėjo ir užaugti. Daug kartų su įvairiomis 
institucijomis susidurti turėjęs paauglys sakė: „Nekenčiu 
policininkų, socialinių darbuotojų, psichologų ir vaiko teisių 
specialistų.“ Ką tai reiškia? Suaugęs šis žmogus esant reikalui 
tiesiog nebeturės, kur kreiptis, nes jau dabar nebepasitiki tais, 
kurie turi ir gali padėti. Ištikus bėdai jis liks pats sau vienas. 
Ir niekas nežino, kokį teisingumą ir kokiais būdais jis nuspręs 
įgyvendinti.

Patekus į teisinį mechanizmą, duodant parodymus vaikui svarbu 
jaustis saugiam, turėti žmogų, kuriuo galėtų pasitikėti, būti 
aplinkoje, kuri jam nekeltų streso. O iki to svarbu laiku ir tinkamai 
sureaguoti į vaikų siunčiamus signalus, pastebėti pasikeitusį jų 
elgesį, reaguoti į tai, ką jie sako, ir greičiau pradėti bei vykdyti 
teisinius procesus. Apie smurtą artimoje aplinkoje byloja ne 
tik žymės ant kūno. Kartais apie smurtą gali byloti suprastėjęs 
mokymasis, prarastas domėjimasis pasauliu ar veikla, kuri 
anksčiau buvo įdomi, padidėjęs uždarumas, izoliacija nuo kitų, 
tapimas tarsi nematomu, o kartais – sustiprėjusi agresija, pyktis ir 
panašūs elgesio pasikeitimai.

Nedidelėje gyvenvietėje pradinukai vaikai mokykloje prasitarė, 
jog  tėvas juos rišo prie kėdės, kad šie būtų tylūs ir ruoštų 
pamokas. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau po kiek 
laiko jis nutrauktas. Vaikams tėvai uždraudė lankyti vaikų dienos 
centrą ir popamokinius užsiėmimus, apribojo kontaktus su 
bendraamžiais. Kokią žinią iš viso to gavo vaikai? „ Jei tau blogai 
šeimoje – niekam nesakyk, nes bus dar blogiau.“ Ką tai sako apie 
mūsų vaiko apsaugos bei socialinės pagalbos sistemą? Dar per 
silpna individualizuota pagalba šeimoms ir jose augantiems 
vaikams. Ypač šalies regionuose. Dar iki teisinių procesų šeimoms 
turėtų būti prieinamos įvairios tinkamai parinktos pagalbos 
formos: pozityvios tėvystės mokymai, individualus psichologinis 
konsultavimas vaikams ir suaugusiesiems (emocijų valdymo, 
streso įveikos, psichologinio atsparumo, savivertės ugdymo, 
konfliktų sprendimo ir kt. srityse), socialinė parama, pagalba 
vaikų dienos centruose. Be to, reikėtų labiau rūpintis šeimoms 
padedančiais specialistais, nuolat kelti jų kompetencijas. Tik 
taip sustabdysime užburtą ratą ir galėsime padėti problemų 
patiriančioms šeimoms.

negalime, bet mūsų atlikta penkerių metų savižudybių 
ikiteisminių tyrimų analizė parodė, kad net 50 proc. 
nusižudžiusių vaikų ir jaunų žmonių iki 25 m. amžiaus yra augę 
nedarniose šeimose, matę smurtą, ginčus artimoje aplinkoje, 
o 20 proc. tokių žmonių savižudybės link, tikėtina, pastūmėjo 
nedarnūs santykiai šeimoje. Skaudžiausią įspūdį palikęs faktas, 
į kurį dėmesį turėtume atkreipti visi: artimiausios aplinkos 
žmonės nė neįtarė, nieko nežinojo apie visai šalia vykstančią 
tragediją, to nenujautė net ir mokyklose su kai kuriais iš savo 
gyvenimus nutraukusių vaikų dirbę psichologai. 

Netinkamas tėvų elgesys su savo atžalomis taip pat nulemia 
vaikų polinkį į nusikalstamą elgesį, o smurtaujančioje šeimoje 

užaugusiam žmogui yra didesnė tikimybė pačiam tapti 
smurtautoju. Telieka apgailestauti, kad paprastai per metus 
apie 1 000 vaikų yra nustatoma laikinoji arba nuolatinė globa, 
o tokių sprendimų priežastimis net 60 proc. atvejų tampa 
netinkamas tėvų elgesys – smurtavimas ar nepriežiūra. Tyrimai 
atskleidžia ir liūdną statistiką: globos namų auklėtiniai nuolat 
bėga iš šių įstaigų, o būdami nežinia kur patenka į pavojų būti 
įtraukti į nusikalstamas veikas, jų paieškoms išeikvojama nemažai 
piniginių ir žmogiškųjų išteklių. 

Telieka tikėtis, jog visi mes, atsakingi už vaiko interesų 
užtikrinimą, neliksime abejingi ir kiekvienas iš mūsų dėsime 
visas pastangas, kad čia aprašyta padėtis pasikeistų į gera.
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N U O M O N I Ų  RI N G A S

Kaip per bylas užtikrinamos vaiko 
teisės? 
Vaiko interesais pirmiausia turi rūpintis jo 
šeima, t. y. tėvai arba globėjai. Teismams 
tenka įsikišti tada, kai vaiko interesai 
pažeidžiami arba kyla tokia grėsmė. 
Baudžiamosiose bylose – kai vaikas tampa 
nusikaltimo auka, civilinėse bylose – kai reikia 
išspręsti tėvų tarpusavio ginčus dėl vaiko 
arba valstybės ginčus su tėvais dėl tėviškų 
pareigų nevykdymo. Rečiau, tačiau pasitaiko 
ir tokių situacijų, kai tenka spręsti ginčus 
tarp vaiko ir jo tėvų, pavyzdžiui, dėl turto 
paveldėjimo ar žalos atlyginimo.

Paminėjote vieną iš problemų – 
situacijas, kai tėvų ar įstatyminių 
vaiko atstovų interesai galimai kertasi 
su vaiko interesais. Kaip tokiais 
atvejais užtikrinti vaiko teises?  
Deja, su tokiomis situacijomis teismams išties 
tenka susidurti. Pavyzdžiui, mirus vienam 
iš vaiko tėvų, tiek jo sutuoktinis, tiek vaikas 
pagal įstatymą yra turto paveldėtojai. 
Sutuoktiniui (vaiko tėvui) nepilnamečio 
vaiko vardu kreipiantis į teismą su prašymu 
išduoti leidimą atsisakyti priimti palikimą 
kyla interesų konfliktas, nes vaikui atsisakius 
priimti palikimą gali padidėti jo tėvui 
atitenkančio palikimo dalis. Kartą teko 
nagrinėti bylą, kurioje nepilnamečio vaiko, 
paveldėjusio namą po motinos mirties, tėvas 
ginčijosi su motinos testamento vykdytoja 
(vaiko močiute) dėl jo naujosios sutuoktinės 
bei jos vaiko teisės neatlygintinai gyventi 
minėtame name. Šiuo atveju vaiko, kaip 
namo savininko, ir tėvo, siekiančio, kad namu 
neatlygintinai galėtų naudotis ir jo naujosios 
šeimos nariai, interesai išsiskiria. Taip pat teko 
nagrinėti bylą, kurioje įtėviai prašė teismo 

atnaujinti prieš ketverius metus išnagrinėtą 
įvaikinimo bylą ir įvaikinimą panaikinti, 
nes įvaikinimo metu jiems buvo suteikta 
neteisinga informacija apie įvaikių sveikatos 
būklę (įgimtas ligas). Šiuo atveju vaiko atstovų 
pagal įstatymą (įtėvių) ir vaikų interesas bylos 
baigtimi skiriasi: vaikų interesas yra išsaugoti 
susiformavusį šeiminį ryšį, įtėvių – šį ryšį 
nutraukti. 

  Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas sudėliojo vaiko 
paėmimo iš tėvų ar kitų 
jo atstovų pagal įstatymą 
teisėtumo kriterijus, 
kurių esmė ta, kad vaiko 
paėmimas yra kraštutinė 
priemonė, taikoma tada, kai 
nėra galimybės vaikui išlikti 
jo tėvų ar kitų atstovų pagal 
įstatymą globoje.  

Ilgą laiką vaiko ir jo įstatyminių atstovų 
interesų konflikto problema įstatymiškai 
nebuvo sureguliuota (išskyrus sandorių, 
susijusių su vaiko turtu, atvejus) pasikliaujant 
tuo, kad pagal įstatymą, kai tėvai ar globėjai 
pažeidžia vaikų teises, priemonių joms 
užtikrinti turi imtis valstybinė vaiko teisių 
apsaugos institucija ar prokuroras. Visgi vaiko 
teisių pažeidimas jo ir tėvų (globėjų) interesų 
konflikto atvejais ne visada būna akivaizdus, 
be to, jis gali paaiškėti ne iškart. Šiuo požiūriu 
svarbu paminėti, kad nuo 2017 m. įsigaliojo 
Civilinio kodekso pataisos, pagal kurias tais 
atvejais, kai priimant su nepilnamečiu vaiku 

susijusius sprendimus kyla vaiko ir jo tėvų 
(globėjo, rūpintojo) interesų konfliktas arba 
vaiko tėvų tarpusavio interesų konfliktas, 
teismas savo iniciatyva arba bet kurio iš vaiko 
tėvų (globėjo, rūpintojo), valstybinės vaiko 
teisių apsaugos institucijos prašymu gali skirti 
ad hoc (specialiai tam atvejui) globėją, kuris 
atstovautų vaikui sprendžiant konkretų ginčą.  
Ad hoc globėju gali būti parinktas šioje srityje 
veiksnus fizinis asmuo (vaiko mokytojas, 
auklėtojas, psichologas, socialinis pedagogas, 
socialinis darbuotojas, teisininkas, valstybinės 
vaiko teisių apsaugos institucijos darbuotojas 
ar kt.). Tikiuosi, kad teismai aktyviai naudosis 
šia įstatyme įtvirtinta galimybe. Tokia 
praktika, nors ir pamažu, jau ima formuotis.

Prieš kelerius metus priėmus 
atitinkamus įstatymų pakeitimus 
teismams buvo pavesta nauja 
funkcija – spręsti bylas dėl leidimo 
paimti vaikus iš jų atstovo pagal 
įstatymą išdavimo. Kaip, Jūsų 
manymu, teismams sekasi vykdyti šį 
sudėtingą uždavinį?
Be abejo, spręsdami šiuos klausimus 
teismai vėl atsidūrė visuomenės dėmesio 
centre, nes teismų praktika šios kategorijos 
bylose atspindi bendrą valstybės šeimos 
politiką. Manau, kad teismai su tekusia nauja 
atsakomybe susidorojo tikrai gerai. Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas sudėliojo vaiko 
paėmimo iš tėvų ar kitų jo atstovų pagal 
įstatymą teisėtumo kriterijus, kurių esmė ta, 
kad vaiko paėmimas yra kraštutinė priemonė, 
taikoma tada, kai nėra galimybės vaikui išlikti 
jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą globoje.  
Vaiko paėmimas yra trauminė patirtis 
vaikui, todėl valstybės vaiko teisių apsaugos 
tarnyba turi būti tikra dėl savo priimamo 
sprendimo pagrįstumo. Spręsdamas teismo 
leidimo paimti vaiką išdavimo klausimą, 
teismas turi įvertinti vaiko paėmimo iš 
šeimos organizavimo procesą, t. y. dėl kokių 
priežasčių buvo paimtas vaikas ir ar nebuvo 
galimybės užtikrinti vaikui saugią aplinką kitu 
būdu, pavyzdžiui, teikiant pagalbą šeimai, ar 
buvo išnaudotos galimybės sustiprinti šeimą 
ir palikti joje vaiką.

Pastaraisiais metais Lietuva kartu 
su Latvija yra tarp daugiausia 
skyrybų registruojančių šalių 
Europos Sąjungoje. Skyrybų 
proceso metu sprendžiama daug 
klausimų, susijusių su vaiko 
teisėmis ir gerovės užtikrinimu: 
išlaikymo, gyvenamosios vietos, 
bendravimo tvarkos nustatymo ir kt. 
Ar dažnai išreiškiami vieno iš tėvų 
nuogąstavimai dėl vaiko išvežimo 
gyventi užsienyje? 

Rimantė Kraulišė,  
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovė ryšiams su visuomene

Teismai atlieka reikšmingą vaidmenį spręsdami įvairius vaikų teisių 
ir interesų užtikrinimo klausimus – gindami vaikus, kai jie tampa 
nusikaltimų aukomis, nagrinėdami tėvų ginčus skyrybų bylose ir 
kt. Apie teismų praktikos aktualijas vaikų teisių srityje kalbamės su 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, Mykolo Romerio universiteto 
Teisės mokyklos partnerystės profesoriumi dr. Gediminu Sagačiu.

Gediminas Sagatys: „Augant 
suvokimui apie tėvų lygiateisiškumą 
bus grįžta prie tinkamiausio vaiko 
gyvenamosios vietos modelio paieškų“
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Taip, vaiko perkėlimas iš vienos valstybės 
į kitą neretai tampa teisminio ginčo tarp 
tėvų dalyku. Dėl šios priežasties Civiliniame 
kodekse nuo 2017 m. įtvirtinta, kad teisę 
vaiką, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra 
Lietuvos Respublikoje, išvežti į užsienio 
valstybę nuolat gyventi turi tas iš tėvų, su 
kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tik 
gavęs rašytinį antrojo iš tėvų sutikimą. Jeigu 
antrasis iš tėvų atsisako duoti šį sutikimą, 
ginčą sprendžia teismas. Visgi šią įstatymo 
normą žino ne visi arba ją tiesiog ignoruoja. 
Kažkada net teko skaityti komentarą, girdi, 
tas įstatymas neveikia, nes „niekas manęs 
oro uoste nesustabdė ir nepaklausė, ar 
aš turiu kito tėvo sutikimą išvežti vaiką“. 
Tačiau šiuo atveju reikia atskirti du dalykus: 
migracijos taisykles, kurias taiko valstybės 
sienos apsaugos pareigūnai tam, kad vaikas 
neatsidurtų užsienyje be teisėto atstovo 
ar jo paskirto lydinčio asmens, ir civilinę 
(šeimos) teisę, skirtą vaiko ryšiui su abiem 
tėvais apsaugoti. Valstybės sienos apsaugos 
pareigūnai išties neprivalo tikrinti, ar vaikas 
sieną kerta abiejų tėvų sutikimu. Tačiau, 
situacijos, kai vaikas išvežamas į užsienio 
valstybę nuolat gyventi arba iš ten laiku 
negrąžinamas be antrojo iš tėvų sutikimo 
arba teismo leidimo, teisiškai vadinamos 
vaiko grobimu. Tokiu atveju „paliktojo“ 
tėvo ar mamos teisių gynybos mechanizmas 
priklauso nuo to, į kurią valstybę vaikas 
neteisėtai išvežtas. Jei vaikas iki 16 metų 
išvežtas į valstybę – 1980 m. Hagos 

konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo 
civilinių aspektų dalyvę (tokių valstybių 
šiuo metu yra virš 100), dėl vaiko grąžinimo 
sprendžiama konvencijoje nustatyta tvarka. 
Jei vaikas išvežtas į Europos Sąjungos (ES) 
valstybę, papildomai taikomos ES teisės  
akte – 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 2201/2003 ( jis dar 
vadinamas „Briuselis II bis“) nustatytos 
procedūros, pagal kurias net ir tuo atveju, jei 
valstybės, į kurią vaikas išvežtas ar iš kurios 
negrąžintas, teismas atsisako jį grąžinti į 
Lietuvą, mūsų šalies teismas turi teisę ginčą 
išspręsti kitaip, t. y. įpareigoti grąžinti vaiką, 
ir toks Lietuvos teismo sprendimas praktiškai 
be išlygų būtų vykdomas visoje ES. Iš esmės 
tos pačios taisyklės taikomos ir tais atvejais, 
kai vienas iš tėvų be antrojo tėvo sutikimo su 
vaiku persikelia nuolat gyventi į Lietuvą.

Daugėja teismų sprendimų, pagal 
kuriuos vaiko su abiem tėvais 
praleidžiamas laikas dalijamas 
pusiau. Ar tokios tvarkos nustatymas 
Lietuvoje jau tampa įprasta praktika? 
Kol kas ne. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
praktikoje laikomasi pozicijos, kad vaiko 
gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų, 
o sprendžiant ginčą dėl skyrium gyvenančio 
tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos 
pirmiausia turėtų būti orientuojamasi į 
maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia 

su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių 
dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą 
bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų 
bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu 
darbo dienomis, nepakenkiant normaliam 
vaiko dienos režimui, nustatymą. Vis dėlto 
negalima sakyti, kad toks vaiko bendravimo 
su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) modelis, 
pagal kurį vaikas su abiem tėvais praleidžia 
vienodai laiko, yra savaime nesuderinamas 
su vaiko interesais ir (ar) negalimas pagal 
Lietuvos teisę. Sprendžiant dėl galimo 
„50 : 50 procentų laiko“ modelio taikymo 
kiekvienu konkrečiu atveju būtina atsakyti į 
esminį klausimą: ar tai išties geriausiai atitiks 
vaiko interesus? Vertinant tai svarbiomis 
aplinkybėmis yra vaiko tėvų gyvenamoji vieta 
(atstumas tarp jų ir susisiekimo galimybės), 
vaiko ugdymo įstaigų vieta (atstumas 
tarp jų ir kiekvieno iš tėvų gyvenamosios 
vietos), vaiko socialiniai ryšiai su kiekvieno 
iš tėvų gyvenamosiose vietose ar šalia jų 
gyvenančiais kitais asmenimis (giminaičiais, 
draugais), kiekvieno iš tėvų užimtumas, jų 
galimybė pristatyti vaiką į ugdymo įstaigas ir 
paimti iš jų, kt. 

Šiuo požiūriu pastebėtina, kad kai kuriose 
Vakarų Europos valstybėse yra paplitęs 
vadinamasis kintamos vaiko gyvenamosios 
vietos (angl. shared residence) modelis, pagal 
kurį vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su 
abiem tėvais, o konkretus laikas, kai vaikas 
gyvena su kiekvienu iš tėvų, nustatomas 

Gediminas  Sagat ys
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atsižvelgiant į vaiko poreikius ir interesus. 
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 
2015 m. spalio 2 d. Rezoliucijoje 2079 (2015) 
taip pat rekomendavo valstybėms narėms 
savo teisės aktuose įtvirtinti kintamos vaiko 
gyvenamosios vietos modelį, kuris galėtų būti 
ribojamas piktnaudžiavimo tėvų pareigomis, 
vaiko nepriežiūros ar smurto šeimoje atvejais. 
Lietuvos įstatymų leidėjas šiuo klausimu kol 
kas išlieka konservatyvus. 2012 m. buvo 
įregistruotas, tačiau taip ir liko nesvarstytas 
įstatymo projektas, pagal kurį, jei kyla ginčas 
tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos ir 
tėvų globos nustatymo, kol tėvai nesudarys 
susitarimo, vaiko gyvenamoji vieta teismo 
sprendimu nustatoma su abiem tėvais pagal 
kintamą grafiką laikotarpiais, ne trumpesniais 
nei viena savaitė ir ne ilgesniais nei vienas 
mėnuo. Drįsčiau prognozuoti, kad mūsų 
visuomenėje augant suvokimui apie tėvų 
lygiateisiškumą bus grįžta ir prie diskusijos 
dėl tinkamiausio vaiko gyvenamosios vietos 
ir bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu 
modelio. 

Neretai užsienyje gyvenantys 
ir dirbantys Lietuvos piliečiai, 
nesutardami dėl savo vaikų 
gyvenamosios vietos ar išlaikymo, 
kreipiasi į Lietuvos teismus. Ar 
visada galima jiems padėti? 
Deja, ne. Tai, kurios valstybės teismas turi 
teisę spręsti šiuos klausimus, reglamentuota 
ne Lietuvos, o tarptautinės ir ES teisės 
aktuose, pavyzdžiui, jau minėtame 
reglamente „Briuselis II bis“, taip pat 2008 m.  
gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 
4/2009. Pagal juose nustatytą bendrą taisyklę 
ginčus dėl tėvų teisių ir pareigų sprendžia 
tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė 
gyvenamoji vieta, teismai, o ginčus dėl 
išlaikymo – vaiko arba to iš tėvų, iš kurio (-s)  
prašoma priteisti išlaikymą, įprastinės 
gyvenamosios vietos teismai. Tokiomis 
taisyklėmis siekiama, kad bylą nagrinėjantis 
teismas galėtų greičiau ir paprasčiau surinkti 
reikiamus įrodymus, tiesiogiai išklausyti vaiko 
nuomonę, kad priimtą teismo sprendimą 
būtų paprasčiau vykdyti, ir kt. Kartu 
numatyta šių taisyklių išimčių, susijusių, 
pirmiausia, su situacijomis, kai abu tėvai 
sutinka, kad bylą nagrinėtų ne tos valstybės, 
kurioje nuolat gyvena vaikas, teismas, pvz., 
Lietuvos teismas gali imtis nagrinėti bylą 
dėl užsienyje nuolat gyvenančio vaiko 
globos, jei bylos iškėlimo metu tam pritaria 
abu tėvai, vaikas turi esminį ryšį su Lietuva 
(pvz., yra Lietuvos Respublikos pilietis) ir 
tai geriausiai atitinka jo interesus; Lietuvos 
teismas taip pat gali imtis nagrinėti bylą dėl 
išlaikymo užsienyje nuolat gyvenančiam 
vaikui priteisimo, jei asmuo, kuriam pareikštas 
ieškinys, gyvena Lietuvoje arba, nors gyvena 
ne Lietuvoje, tačiau dalyvauja teismo procese 
tam neprieštaraudamas. Pažymėtina, kad tais 

atvejais, kai Lietuvos teismas pagal taikomas 
tarptautinės ar ES teisės taisykles negali 
nagrinėti atskirų klausimų, jis turi nurodyti, 
į kurios valstybės teismą žmogui reikėtų 
kreiptis.   

Socialiniuose tinkluose dažnai stebimos 
vaikų nuotraukos įvairiose gyvenimiškose 
situacijose. Kaip užtikrinama vaiko 
teisė į atvaizdą, ypač nesant bendro 
tėvų, įstatyminių atstovų sutarimo 
šiuo klausimu? Ar vaikas galėtų ginčyti 
ateityje jo atvaizdo naudojimą, pvz., 
reklaminiams tikslams? 

Vaiko teisė į atvaizdą yra sudėtinė jo 
privataus gyvenimo dalis ir ginama nuo 
pažeidimų – vaiko atvaizdo fiksavimo ir jo 
naudojimo be vaiko įstatyminių atstovų 
sutikimo. Pagal Lietuvos teisinį reguliavimą tik 
vaiko tėvai (globėjai) gali spręsti dėl sutikimo 
fotografuoti vaiką ir naudoti atvaizdą. Šiuo 
požiūriu itin plačią praktiką yra suformavęs 
Europos Žmogaus Teisių Teismas. Pavyzdžiui, 
byloje Reklos ir Davourlis prieš Graikiją dėl 
naujagimio inkubatoriuje fotografavimo 
medicinos klinikos iniciatyva be tėvų sutikimo 
Teismas konstatavo, kad teisė į atvaizdo 
apsaugą yra viena pagrindinių asmeninės 
raidos sudėtinių dalių ir suponuoja teisę 
kontroliuoti šio atvaizdo naudojimą. Nors 
dažniausiai teisė kontroliuoti šį naudojimą 
reiškia asmens galimybę atsisakyti leisti 
skelbti atvaizdą, ji taip pat apima galimybę 
prieštarauti šio atvaizdo fiksavimui, 
saugojimui ir atgaminimui. Pažymėtina, kad 
nurodytoje byloje konstatuotas Konvencijos 
8 straipsnio, įpareigojančio valstybes gerbti 
kiekvieno asmens teisę į privatų gyvenimą, 
pažeidimas net ir nesant vaiko nuotraukos 
paviešinimo, tačiau negavus išankstinio tėvų 
sutikimo fotografuoti. Savaime suprantama, 
kad vaiko nuotraukų publikavimas be tėvų 
sutikimo vertintinas dar griežčiau. Pavyzdžiui, 
vienoje iš bylų Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui teko spręsti klausimą dėl vaiko 
atvaizdo naudojimo mokyklos interneto 
svetainėje be išankstinio tėvų sutikimo. 
Teismas pažymėjo, kad mokyklos priimtas 
sprendimas naudoti vaiko atvaizdą nėra 
lygiavertis įstatyminių atstovų sutikimui, 
nes toks sutikimas duodamas tik aiškiai 
išreiškus tėvų valią. Byloje nenustačius, kad 
vaiko motina būtų buvusi informuota apie 
numatomą nuotraukos paskelbimą mokyklos 
interneto svetainėje, taip pat nenustačius, 
jog vaiko motina būtų neprieštaravusi ar 
išreiškusi savo sutikimą, Teismas pripažino, 
kad vaiko teisė į atvaizdą buvo pažeista. 

Reiškinys, kai tėvai pateikia vaikų nuotraukas 
savo socialinių tinklų paskyrose, yra plačiai 
paplitęs, tačiau ginčų dėl to Lietuvos 
teismuose kol kas nedaug. Viena vertus, 
mažesni vaikai tokio tėvų elgesio tikriausiai 
tiesiog nepastebi, paūgėję nesureikšmina, 
o kilus nesutarimams juos pavyksta išspręsti 
gražiuoju. Visgi net ir tais atvejais, kai 

nesutarimai išlieka ir tėvai prieš vaikų 
valią ir toliau tokias nuotraukas naudoja, 
vaikams būna sunku apsiginti dėl savo teisių 
nežinojimo. Pažymėtina ir tai, kad galiojantys 
įstatymai tiesiogiai nereglamentuoja daugelio 
šioje srityje galinčių kilti klausimų, pavyzdžiui, 
ar vaiko nuotraukos gali būti viešinamos 
vieno iš tėvų, jei antrasis tam prieštarauja; 
kokios yra vaiko atvaizdo naudojimo 
komerciniais tikslais (pvz., reklamai) taisyklės 
ir kt. Kaip minėjau, tokie ginčai retai pasiekia 
Lietuvos teismus, todėl ir teismų praktika 
šiais klausimais kol kas nėra gausi. Mano 
nuomone, nė viena teisė nėra absoliuti, todėl 
ir vaiko įstatyminių atstovų diskrecija patiems 
naudoti vaiko atvaizdą ar duoti sutikimą 
vaiko atvaizdo fiksavimui ir (ar) naudojimui, 
šio sutikimo paskirtis, tikslai ir apimtis yra 
ribojami vaiko interesų apsauga. 

Didelio visuomenės susidomėjimo ir 
diskusijų sulaukė Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimas dėl 
privalomo vaikų skiepijimo. Kokia 
žinutė siunčiama Europai šiuo 
sprendimu? 
Teismas byloje Vavřička ir kiti prieš Čekijos 
Respubliką nusprendė, kad valstybei teisės 
aktuose nustačius privalomą ikimokyklinio 
amžiaus vaikų skiepijimą nuo tam tikrų ligų ir 
šių taisyklių nesilaikymo atveju taikius įvairius 
apribojimus (neleidžiant vaikų užrašyti 
į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skiriant 
administracinę nuobaudą) nepažeistos 
Europos žmogaus teisių 8 straipsnyje 
įtvirtintos pareiškėjų teisės į privataus ir 
šeimos gyvenimo gerbimą. Teismas padarė 
išvadą, kad valstybė ginčijamu klausimu 
turėjo plačią nuožiūros laisvę ir taikė 
proporcingas priemones siektiems teisėtiems 
tikslams. Šis, mano galva, racionalus ir 
toliaregiškas Teismo sprendimas COVID-19 
pandemijos fone sulaukė išties nemažai 
dėmesio. Visgi jo precedentinės reikšmės 
sprendžiant visuomenės skiepijimo nuo 
COVID-19 klausimus nereikėtų pervertinti. 
Pirma, aptariamame sprendime Teismas 
nepasisakė, kad galimas priverstinis vaikų 
ar suaugusiųjų skiepijimas. Antra, Teismas 
vertino seniai sukurtų vakcinų nuo konkrečių 
ligų (difterijos, kokliušo, poliomielito, 
tymų, stabligės, kiaulytės, raudoniukės, 
hepatito B ir kt.) privalomumą. Klausimas, 
ar toks pats standartas gali būti taikomas 
vakcinų nuo COVID-19 atžvilgiu, išlieka 
atviras. Trečia, Teismo vertintos priemonės, 
kurių Čekija ėmėsi prieš vaikų vakcinacijos 
atsisakiusius tėvus (draudimas užrašyti vaikus 
į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vienkartinė 
110 Eur dydžio administracinė nuobauda), 
nebuvo itin griežtos – jos buvo labiau 
prevencinio, o ne baudžiamojo poveikio ir 
laikinos. Klausimas, ar Konvencijos prasme 
būtų pateisinamos griežtesnės priemonės, 
vėlgi išlieka atviras.

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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Jau daugiau nei metus ir šeimos 
bylose privalu inicijuoti mediaciją. 
Kaip vertinate šias Mediacijos 
įstatymo nuostatas? Ar jos veikia ir 
pasiekia tikslą?
J. Maciejevskis. Nors ikiteisminė ginčo 
sprendimo tvarka – privalomoji mediacija 
šeimos bylose faktiškai taikoma jau 
pusantrų metų, vis dėlto šiuo metu vertinti 
realų šio proceso poveikį, mažinant ginčų, 
kylančių iš šeimos teisinių santykių, skaičių, 
gali būti gana sudėtinga. Pirmiausia tam 
daug įtakos turėjo epidemiologinė situacija 
dėl COVID-19 viruso plitimo Lietuvoje, 
nes buvo sudėtinga praktikoje taikyti šį 
ginčo sprendimo būdą. Be abejo, antrojo 
karantino metu dauguma mediatorių ir 
ginčų dalyvių prisitaikė prie naujos tikrovės 
ir išmoko plačiau naudotis informacinėmis 
technologijomis, bendrauti per nuotolį. 
Negalima nepaminėti to fakto, kad vienas 
svarbiausių privalomosios mediacijos 
taikymo šeimos bylose tikslų buvo siekis 
skatinti ginčo šalis, kurias sieja šeimos, 
emociniai ir panašaus pobūdžio socialiniai 
santykiai, prieš kreipiantis į teismą 
padedant tarpininkui susėsti ir pasikalbėti 
apie ateities planus, galimybę išsaugoti 
šeimą ir ginčą išspręsti taikiai, kartu 
išsaugoti saugų ir atsakingą socialinį ryšį, o 

ypač tais atvejais, kai ginčas kyla dėl vaiko. 
Todėl vertinant pagal šį tikslą manytina, 
kad kiekviena realiai įvykstanti privalomoji 
mediacija, tegul šalys ir nepasiekia taikaus 
susitarimo, daugeliu atvejų turės teigiamą 
poveikį šalių bendradarbiavimui teismo 
procese. Taip pat privalomosios mediacijos 
teigiamas poveikis dar ir tas, kad mažėja 
teismuose nagrinėjamų ginčų, kylančių iš 
šeimos teisinių santykių, skaičius ir kartu 
daugėja atvejų, kai šalys į teismą kreipiasi su 
bendru prašymu patvirtinti tarp jų sudarytą 
taikos sutartį. 

  Nors privalomoji 
mediacija ir ne visada 
pasiekia jai iškeltus tikslus, 
mediacijos institutas iš 
esmės veikia ir turi teigiamą 
poveikį, nes po truputį 
mūsų šalyje kinta šeimos 
ginčų sprendimo  
kultūra.  

Taigi, nors privalomoji mediacija ir ne 
visada pasiekia jai iškeltus tikslus, galima 
teigti, kad šis mediacijos institutas iš 

esmės veikia ir turi teigiamą poveikį, nes 
po truputį mūsų šalyje kinta šeimos ginčų 
sprendimo kultūra.  

I. Kudinavičiūtė-Michailovienė. 
Vertinimas nėra vienareikšmis ir 
kategoriško atsakymo nepateiksiu. Viena 
vertus, siekis išspręsti ginčą taikiai, kaip 
įmanoma mažesnėmis laiko, emocijų bei 
materialinėmis sąnaudomis, o svarbiausia –  
išlaikant elementarų padorumą vienas 
kito atžvilgiu, yra pozityvus aspektas. 
Kita vertus, yra tokių atvejų, kai mediacija 
pasitelkiama kaip priemonė piktnaudžiauti 
savo teisėmis, manipuliuoti kito 
pastangomis siekiant susitarimo.

Viešojoje erdvėje teigiama, kad pirmųjų 
metų rezultatai parodė, jog daugiau nei 
trečdalis ginčų, kuriuose buvo paskirti 
mediatoriai, baigti taikos sutartimis. 
Atsižvelgiant į tokius duomenis manytina, 
kad privalomoji mediacija nėra savitikslė. 

Kita vertus, nėra duomenų, kiek taikių 
sprendimų yra pasiekta, pvz., advokatų 
derybose, kai šalys dar nėra pradėjusios 
teisminio proceso, o tik keičiasi tarpusavio 
pasiūlymais, pasitelkdamos atstovus. 

Visgi visapusiškam tikslui pasiekti būtina 
tinkamai sureguliuota paslaugos teikimo 
sistema, t. y. optimalus mediatoriaus 

Dr. Dovilė Murauskienė, advokatė

Mediacija yra taikus, kompromisu ir susitarimu grįstas ginčų sprendimo 
būdas, kuris praktikoje įgyja vis daugiau pranašumų, lyginant su ginčais 
teismuose. Mediacijos būdu ne vienus metus sprendžiami įvairaus 
pobūdžio ginčai, o nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos 
įstatymo pakeitimai, kuriais šio ginčų sprendimo būdo inicijavimas tapo 
būtinu ir šeimos bylose. Vos po metų priimtas ir dar vienas Mediacijos 
įstatymo pakeitimas – įstatymų leidėjas vis dėlto nusprendė atsisakyti 
įpareigojimo inicijuoti mediaciją net ir tais atvejais, kai viena iš ginčo 
šalių patyrė smurtą artimoje aplinkoje. 

Apie šiuos Mediacijos įstatymo pakeitimus, taip pat ir apie pačios 
mediacijos šeimos bylose tendencijas, kalbėjomės su teisininkais – 
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju, teisėju, 
nagrinėjančiu šeimos bylas, Janu Maciejevskiu, advokate, Mykolo 
Romerio universiteto Teisės mokyklos profesore dr. Inga Kudinavičiūte-
Michailoviene, advokatu, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
Privatinės teisės katedros docentu dr. Rimantu Simaičiu.

Mediacija – kokybiškas, bet 
ne visada tinkamas ginčų 
sprendimas: nuo ko tai 
priklauso?
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paskyrimo būdas, paties mediatoriaus 
kompetencija, mediacijos valdymo 
institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, 
informacijos apie mediacijos procesą 
sklaida ir pan.

Tokie aspektai taip pat turi įtakos ir gali 
būti vienas iš mediacijos proceso sėkmės 
garantų.

  Mediacijos sistema 
Lietuvoje sparčiai 
subrendo. Atsirado gerokai 
daugiau mediatorių, 
pagerėjo paslaugų kokybė. 
Padidėjo mediacijos 
žinomumas ir realiai 
vykstančių mediacijų 
skaičius.  

R. Simaitis. Manau, privalomoji mediacija 
šeimos bylose turėjo labai teigiamą poveikį. 
Mediacijos sistema Lietuvoje sparčiai 
subrendo. Atsirado gerokai daugiau 
mediatorių, pagerėjo paslaugų kokybė. 
Padidėjo mediacijos žinomumas ir realiai 
vykstančių mediacijų skaičius. Daugelio 
Europos šalių patirtis, su kuria tenka dažnai 
susidurti tarptautinio mediacijos eksperto 
misijose, rodo, kad tokie pokyčiai vyksta 
dešimtmečiais.

Privalomosios mediacijos taikymas gerokai 
paspartina mediacijos vystymąsi. Todėl 
nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Lietuva išdrįso 
žengti šį drąsų žingsnį. Vykdant tarptautines 
mediacijos veiklas ne kartą teko susidurti, 
kad esame nurodomi kaip sektinas 
pavyzdys.

Kokie teigiami ir neigiami 
privalomosios mediacijos 
inicijavimo aspektai išryškėjo per 
šį laikotarpį? Kas trukdo ir padeda 
sėkmingai mediacijai?
J. Maciejevskis. Prie neigiamų 
privalomosios mediacijos inicijavimo 
aspektų galima priskirti tą aplinkybę, 
jog dar gana dažnai tiek privalomosios 
mediacijos iniciatorius, tiek ir kita šalis 
ar kitos šalys į privalomąją mediaciją 
žvelgia labai formaliai ir paviršutiniškai, 
kaip į procedūrą, kurią būtina atlikti 
prieš kreipiantis į teismą. Tokiais atvejais 
egzistuoja labai nedidelė tikimybė, 
kad privalomoji mediacija pasiseks, o 
dažniausiai, kai kita pusė neatsiliepia į 
siūlymą taikyti privalomąją mediaciją, 
realus šalių susitikimas gyvai ar nuotoliniu 
būdu taip ir neįvyksta. Vis dėlto ir tokiais 
atvejais teismai visada stengiasi paskatinti 
šalis teismo procese pasinaudoti teisminės 

mediacijos taikymo galimybe. Visais atvejais 
privalomosios mediacijos sėkmė pirmiausia 
priklauso nuo pačių ginčo šalių požiūrio 
į ginčą, į vienas kitą ir galimybes ginčą 
išspręsti taikiu būdu, tačiau tam gana didelę 
įtaką turi ir paties mediatoriaus asmenybė, 
jo patirtis ir kompetencijos.

I. Kudinavičiūtė-Michailovienė. Šeimos 
bylos labai specifiškos, t. y. valstybės 
intervencija į šiuos privataus pobūdžio 
santykius yra gana minimali. Kitaip tariant, 
nesiekiama sureguliuoti ir kontroliuoti visų 
santykių, kurie yra tarp atskirų šeimos narių, 
todėl daugelis gyvenimiškų aplinkybių, 
elgesio, komunikavimo formų yra pačių 
asmenų individualus požiūris ir tik jų 
tarpusavio santykio interpretacija. Be to, 
susiklostę asmenų santykiai dažnai vienaip 
ar kitaip tęsiasi (ar bent jau turėtų tam 
tikrą tęstinumą) net ir pradėjus gyventi 
skyrium, nes išlieka pareiga rūpintis vaikais. 
Todėl kokybiškas ginčo išsprendimas 
ir jo pasekmių suvokimas ateityje yra 
vienas pagrindinių vertybinių elementų, 
turinčių nekvestionuojamą įtaką šalių vaikų 
vystymuisi ir jų interesų užtikrinimui.

Taigi mediacijos inicijavimas šalims sudaro 
prielaidas kitaip pažvelgti tiek į patį ginčą, 
tiek ir į savo elgesį. 

Kadangi šeimos bylose dažnai dominuoja 
emocijos, daugeliu atvejų žmonės nėra 
linkę į kompromisus, nes jaučiasi įskaudinti, 
pažeminti, norintys atkeršyti / pamokyti, 
įrodyti savo pranašumą arba tiesiog 
greičiau viską užbaigti net ir visiškai 
nepalankiu pasekmių išsprendimo būdu. 
Taigi lankstumo stoka ieškant abipusiškai 
priimtino sprendimo, kuris sudarytų sąlygas 
realiam jo vykdymui, yra gana populiarus 
atvejis. 

Atsižvelgiant į tai, mediacijos inicijavimas 
neretai būna tik formalus dalykas, t. y. net 
nededant pastangų rezultatui pasiekti. 
Todėl tokiu atveju labai svarbus ne tik 
mediatoriaus vaidmuo, bet ir šalių atstovų 
(advokatų, advokatų padėjėjų) tarpusavio 
bendradarbiavimas. 

Ne kartą pasitaikė, kai asmuo tiesiog 
atsisako mediacijos, nes, pasak jo advokato, 
tai tik laiko gaišatis. Arba, priešingai, 
sutinka medijuoti vien tam, kad vilkintų 
procesą. Yra atvejų, kai mediacija tampa 
vos ne teisminiu procesu, savo intelektą 
bei kompetenciją rodo šalių atstovai, o 
mediatorius pasyviai stebi, šalys apskritai 
tarsi eliminuojamos nuo žodžio teisės. Taip 
neturėtų būti, nes mediacija, visų pirma, 
skirta šalims, ir mediatorius turėtų valdyti 
procesą, parinkdamas tinkamus medijavimo 
įrankius, o atstovai – pagalbininkai, 
tarpininkai, kurių tikslas – kliento valios, 
interesų atstovavimas.

Kita vertus, yra atvejų, kai dėl mediatoriaus 
(dažniausiai privataus) ir šalių advokatų 
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tinkamo bendradarbiavimo buvo 
pasiektas susitarimas, o šalių santykiai 
išliko nesutrypti, t. y. toleruotini vienas 
kito atžvilgiu neperžengiant elementaraus 
padorumo ribos. 

Drįsčiau teigti, kad mediacijos inicijavimui 
svarbūs ir techninio pobūdžio aspektai, 
pvz., visiškai netoleruotina, kai 
mediatoriaus paskyrimo tenka laukti 
1,5 mėn., paskui dar keletą savaičių 
derinamas sesijos laikas. Laiko faktorius 
būna labai svarbus: vienu atveju šalių 
emocijos aprimsta, o kitu – tik dar labiau 
suintensyvėja, ir šalis tiesiog pasitraukia iš 
mediacijos net jai neprasidėjus (neįvykus nė 
vienai sesijai). Neretai viena iš šalių atlieka 
paruošiamuosius darbus planuojamam 
bylinėjimuisi, pvz., specialiai blogina turtinę 
padėtį, slepia bendrą turtą, daro poveikį 
vaikams ir pan. Gavus tokią informaciją, 
belieka kreiptis dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių tik inicijavus mediaciją, o tai jau 
savaime reiškia pradėtą teisminį procesą. 

Neretas atvejis, kai šalis, gavusi pranešimą 
dėl ginčo medijavimo, kreipiasi dėl neva 
įvykusio smurto artimoje aplinkoje, tokiu 
būdu net savotiškai eliminuodama šalį nuo 
pat proceso pradžios, sukurdama gynybinę 
poziciją ir atribodama kitą ir nuo vaikų.

Dar sudėtingesnis atvejis, kai pora yra 
tarptautinė, t. y. skirtingų valstybių piliečiai. 
Šiuo atveju Mediacijos įstatymo nuostatos 
visgi ne itin koreliuoja su Briuselis IIbis 
įtvirtintu tarptautinės jurisdikcijos principu, 
t. y., pavyzdžiui, santuokos nutraukimo 
byla yra nagrinėjama tos valstybės teisme, 
kurioje ji iškelta pirmiausia. Todėl kol 
Lietuvos pilietis kreipiasi dėl privalomosios 
mediacijos proceso, kita pusė inicijuoja 
ištuoką savo valstybėje. Tai suponuoja 
prielaidas ginčą nagrinėti kitoje valstybėje, 
ir savaime nėra paranku mūsų piliečiui.

  Statistiniai rodikliai 
rodo, kad privalomosios 
mediacijos būdu susitarti 
pavyksta apie 50 proc. 
atvejų. <...> Netikėtai 
paaiškėjo, kad net 
apie 10 proc. atvejų 
pavyksta susitarti taikiai 
iki apsilankymo pas 
mediatorių.  

R. Simaitis. Bendrąja prasme labai 
teigiama tai, kad atsirado institucionalizuota 
sistema ir tobulinama metodika nukreipti į 
šeimos ginčų situacijas patekusius asmenis 
pas mediatorius, vykdyti stebėseną, 
centralizuotai administruoti šiuos procesus 

ir užtikrinti mediatorių paslaugų kokybę. 
Atsiranda ir didesnis susidomėjimas 
mediacijos paslaugų teikimu. Mediatoriai 
gauna daugiau praktinio darbo, šitaip 
įgyja daugiau patirties, geba veiksmingiau 
sutaikyti šalis. Statistiniai rodikliai rodo, kad 
privalomosios mediacijos būdu susitarti 
pavyksta apie 50 proc. atvejų. Lyginamuoju 
požiūriu tai geras rezultatas. Netikėtai 
paaiškėjo, kad net apie 10 proc. atvejų 
pavyksta susitarti taikiai iki apsilankymo pas 
mediatorių.

Vis dėlto išryškėjo ir neigiamų aspektų.

Esamas įstatyminis reguliavimas galėtų būti 
tobulinamas, numatant veiksmingesnes 
priemones, kaip paskatinti šalis bent 
pirmajam susitikimui su mediatoriais. Šiuo 
metu daugelyje šeimos ginčų apsiribojama 
tuo, kad kitai ginčo šaliai išsiųsti kvietimai 
į privalomąją mediaciją paprasčiausiai 
ignoruojami.

Be to, manyčiau, turėtų būti peržiūrimi 
ir keliami apmokėjimo mediatoriams 
už privalomosios mediacijos paslaugas 
įkainiai. Šiuo metu jie yra itin maži, turint 
omeny tokią sudėtingą profesinę veiklą. 
Tai galėtų būti daroma numatant ir pačių 
šalių prisidėjimą prie mediacijos paslaugų 
apmokėjimo, kaip buvo planuojama  
2015 m. Taikinamojo tarpininkavimo 
(mediacijos) sistemos plėtros koncepcijoje. 
Visiškai nemokamas šalims mediacijos 
paslaugų teikimas iškreipia rinką ir 
devalvuoja šių paslaugų vertę šalių akyse.  

Gerosios tarptautinės praktikos šalyse, 
kurios turi daugiau privalomosios 
mediacijos taikymo patirties (Italija, Turkija 
ir kt.), rodo, kad optimalesnis ir palankesnis 
darniam mediacijos sistemos vystymuisi 
yra bendras privalomosios mediacijos 
finansavimo modelis, kai už privalomosios 
mediacijos paslaugas moka ne tik valstybė, 
bet ir pačios šalys. Tai kartu skatina šalis 
rimčiau žvelgti į mediaciją, labiau jas 
motyvuoja siekti rezultatyvių mediacijų – 
taikiai sureguliuoti ginčus.

Vos metams praėjus nuo minėtų 
Mediacijos įstatymo nuostatų 
įsigaliojimo, Seimas priėmė 
Mediacijos įstatymo pataisas, 
kuriomis apribota galimybė taikyti 
privalomąją mediaciją sprendžiant 
šeimos ginčus, kai į teismą nori 
kreiptis smurtą artimoje aplinkoje 
patyręs asmuo, o kita ginčo šalis 
yra galimas smurtautojas. Kaip 
manote, kodėl buvo priimtas toks 
pakeitimas? Ar tam įtakos galėjo 
turėti jau praktikoje išryškėję 
tokios mediacijos sunkumai, ar dar 
ankstesni nuogąstavimai dėl to, 

kad prie vieno stalo neturėtų būti 
sodinami smurto artimoje aplinkoje 
auka ir smurtautojas?
J. Maciejevskis. Diskusijos apie 
privalomosios mediacijos, teisminės 
mediacijos ar neteisminės mediacijos 
taikymą tais atvejais, kai viena iš šalių yra 
galimas (-a) smurtautojas (-a), o kita šalis 
yra galima auka, t. y. kai iš esmės pažeista 
šalių pozicijų pusiausvyra, vyksta nuolatos. 
Žvelgiant iš nukentėjusios šalies pozicijos, 
sutiktina, kad tais atvejais, kai viena šalis 
yra smurtautojas, kita – nukentėjusioji 
šalis (auka), o ypač, kai nukentėjusioji 
šalis yra ekonomiškai, emociškai ar kitaip 
priklausoma nuo smurtautojo, t. y. kai 
šalių pradinės pozicijos nėra lygiavertės, 
vertimas nukentėjusįjį asmenį prieš 
kreipiantis į teismą būtinai bandyti 
taikytis su žmogumi, nuo kurio jis ( ji) yra 
nukentėjęs (-usi), gali pažeisti tokio asmens 
orumą bei sutrikdyti emociškai. Vis dėlto 
šeimos santykių specifika susijusi ir su tuo, 
kad sutuoktiniai, sugyventiniai ar tėvai 
tarpusavio ginčus dažnai sprendžia ne tik 
konfliktuodami tarpusavyje, įtraukdami į 
tai vaikus, bet ir pasitelkdami tam tikras 
tarnybas, pavyzdžiui, policiją, medikus 
ar pan. Vėliau, nagrinėjant bylą iš esmės, 
paaiškėja, kad ne visais atvejais pasitvirtina 
galimo smurto artimoje aplinkoje 
panaudojimo atvejai. Atsižvelgiant į tai, 
Mediacijos įstatymo pakeitimai, susiję su 
smurto artimoje aplinkoje atvejais, gali 
turėti neigiamos įtakos privalomosios 
mediacijos efektyvumui. Vis dėlto 
manytina, kad šiuo metu dar yra pernelyg 
anksti spręsti, ar tokie reguliavimo 
pakeitimai turės daugiau teigiamo 
ar neigiamo poveikio privalomosios 
mediacijos efektyvumui.

I. Kudinavičiūtė-Michailovienė. Toks 
pokytis, tikėtina, atsirado dėl to, kad, matyt, 
nesuvokiama pati mediacijos proceso esmė, 
t. y. mediacijos tikslas. Mediacijos metu 
sprendžiamas tarp šalių kilęs teisinis ginčas 
ir nesiekiama sutaikyti smurtautojo su 
smurtą patyrusiu asmeniu. Be to, įstatymas 
nenumato, kad smurtą patyręs asmuo 
privalo sėsti prie vieno stalo su skriaudiku. 
Yra įvairių mediacijos formų (pvz., 
šaudyklinė), o pandemijos metu itin dažnai 
pradėta taikyti nuotolinė mediacija. 

Paminėtina ir tai, kad mediacijos 
savanoriškumo principas sudaro galimybę 
bet kuriuo metu pasitraukti iš šio proceso 
tiek vienai, tiek kitai šaliai. Mediacijos metu 
nebūtinai turi būti sėkmingai išspręsti visi 
ginčo klausimai, gali būti tam tikras dalinis 
sprendimas, pvz., dėl vaikų poreikių. 
Manyčiau, kad atsisakymas pasinaudoti 
mediacija vien tik remiantis vienos šalies 
pažeidžiamumu negali būti interpretuotinas 
kaip pakankamas, nes mediacija – 
kompleksinis, gana lankstus procesas.

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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R. Simaitis. Šį pakeitimą vertinu kaip 
ydingą. Mediatoriai yra mokomi, kaip 
nustatyti smurto požymius ir saugiai 
bei veiksmingai suteikti pagalbą šalims 
net tokiose situacijose. Vieni iš kertinių 
mediacijos principų – saugumas, 
savanoriškumas, pagalba ir nepakenkimas 
nė vienai iš šalių. Mediacijos taikymas 
tokiais atvejais būtent ir gali padėti 
išvengti konfliktų gilinimo, padėti suteikti 
veiksmingesnę pagalbą šalims. Tam taikoma 
speciali metodika, kuri įtraukta į bazinį 
mediatorių mokymą. Viena šios metodikos 
apraiškų – šaudyklinė mediacija, t. y. 
rengiami individualūs susitikimai atskirai 
su kiekviena iš šalių. Kai yra kokia nors 
rizika, ypač kai mediatorius pastebi smurto 
artimoje aplinkoje požymių, paprastai 
pradedama nuo individualių susitikimų ir 
neskubama pereiti prie bendrų sesijų, prie 
vieno stalo sodinti šalių. Sudėtingesniais 
atvejais mediacija nuo pradžių iki pabaigos 
gali būti vykdoma vien kaip šaudyklinė.

Kaip Jūs manote, ar mediacija reikalinga 
ir ar gali būti efektyvi tais atvejais, 
kai yra nustatytas smurtas artimoje 
aplinkoje?

J. Maciejevskis. Mano giliu įsitikinimu, 
mediacija tikrai gali būti efektyvi ir tais 
atvejais, kai viena iš šalių yra galimai 
patyrusi smurtą artimoje aplinkoje. 
Tačiau tokia mediacija gali būti efektyvi 
tik tada, kai galimai aukai sukuriama 
saugi aplinka ir užtikrinama šalių pozicijų 
pusiausvyra, pavyzdžiui, kai galima auka 
mediacijos procese dalyvauja kartu 
su savo advokatu ar pan. Be to, tokios 
mediacijos efektyvumas labai priklauso ir 
nuo mediatoriaus patirties, kompetencijų ir 
įgūdžių, medijuojant šio pobūdžio ginčus. 

I. Kudinavičiūtė-Michailovienė. 
Šiuo atveju drįsčiau tikslinti, ką reiškia 
„nustatytas smurtas“, nes ikiteisminis tyrimas 
pradedamas pagal vieną pareiškimą, o 
paskui gali būti nutraukiamas, nenustačius 
nusikalstamos veikos požymių. Kol 
vyksta ikiteisminis tyrimas, tol įtariamojo 
teisės būna gana apribotos tiek kaip 
nuosavybės teisių turėtojo (pvz., buvimo 
savo gyvenamojoje vietoje negalimumas), 
tiek ir komunikavimo su mažamečiais 
vaikais atžvilgiu (nors tokio ribojimo 
dažniausiai net nebūna policijos priimtuose 
nutarimuose). Kartais pritaikoma net 
juokingų kardomųjų priemonių, pvz., asmuo 
įpareigojamas „nesilankyti šalių bendro 
būsto miegamajame, nes ten yra kito faktinė 
gyvenamoji vieta“. 

Visgi manau, jog net ir tokiais atvejais 
mediacija gali būti efektyvi, nes yra 
skirtingų jos formų (nekviečiant šalių 
akivaizdiniu būdu susitikti vienoje vietoje). 

Būsiu nepopuliari ir, tikėtina, pasmerkta 
moterų teisių atstovių, tačiau yra ne vienas 
atvejis, kai tiesiog piktnaudžiaujama smurto 
artimoje aplinkoje įstatymo nuostatų 
taikymo galimybe, t. y. sukuriant situacijas, 
kurių net nebuvo. Tokiu būdu, kol vyksta 
tyrimas, asmeniui pritaikomos kardomosios 
priemonės įpareigojant jį gyventi skyrium, 
nesiartinti prie „nukentėjusios“, nesilankyti 
konkrečiose vietose, neieškoti kontakto ir 
pan. Per tą laiką, kol vyksta tyrimas, asmuo 
gali patirti ne tik materialinių išlaidų (pvz., 
iš savo praktikos galiu pateikti pavyzdžių, 
kai asmeniui teko gyventi viešbutyje arba 
pas draugus, ar tiesiog nuomotis būstą), bet 
ir jo santykiai su vaikais, ypač mažamečiais, 
būna apriboti, nes bendravimą kontroliuoja 
kartu gyvenantis kitas iš tėvų, kuris neretai 
pats įtraukia vaikus į šalių konfliktą, 
formuoja jų neigiamą nuomonę apie kitą 
tėvą ir t. t. 

  Privalomoji mediacija 
yra privaloma ikiteisminė 
alternatyvaus ginčo 
sprendimo būdo taikymo 
procedūra, kurios 
išvengimas savaime 
nė vienai iš šalių jokio 
pranašumo procese 
nesuteikia.  

Galop ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, 
nepasitvirtinus pareiškėjo pateiktoms 
aplinkybėms, tačiau asmens reputacija, 
santykiai su vaikais būna iš esmės pakitę, 
vaikai psichologiškai paveikti ir t. t. 

O būna ir taip, kad pareiškėja, prieš visą 
Lietuvą apsiskelbusi, jog ji patyrė smurtą, 
vėliau tiesiog ramiai tęsia santuokinį 
gyvenimą ir moko kitus, kaip išsaugoti 
šeimą ir santykius.

R. Simaitis. Manau, kad mediacija 
reikalinga ir gali būti efektyvi net ir tais 
atvejais, kai nustatytas smurtas artimoje 
aplinkoje. Gerai parengti mediatoriai 
tokiose situacijose šalims veikiau gali 
pagelbėti, o ne pakenkti. Šiuo požiūriu, 
manyčiau, įstatymų leidėjui vertėtų eiti ne 
draudimų ir baudimo suabsoliutinimo, o 
švietimo ir pagalbos keliu. Draudimai ir 

baudimas turėtų būti taikomi adekvačiai 
ir proporcingai kraštutiniais atvejais kaip 
ultima ratio.

Kaip manote, ar tokios įstatymų 
pataisos nepaskatins netikrų 
pranešimų apie smurtą šeimoje 
skaičiaus augimo siekiant išvengti 
privalomojo mediacijos inicijavimo?
J. Maciejevskis. Manau, kad aptariamos 
Mediacijos įstatymo pataisos neturėtų 
daryti didelį poveikį netikrų pranešimų 
apie smurtą artimoje aplinkoje skaičiaus 
padidėjimui, kadangi netikro pranešimo 
apie smurtą artimoje aplinkoje tikslas yra 
įgyti pranašumą būtent teismo procese, 
pavyzdžiui, kai sprendžiamas klausimas dėl 
kaltės nutraukiant santuoką, nagrinėjant 
ginčus dėl vaikų, turto padalijimo ir pan. 
Privalomoji mediacija yra privaloma 
ikiteisminė alternatyvaus ginčo sprendimo 
būdo taikymo procedūra, kurios išvengimas 
savaime nė vienai iš šalių jokio pranašumo 
procese nesuteikia.

I. Kudinavičiūtė-Michailovienė. 
Neneigčiau, nes tokio pobūdžio 
manipuliacijų, kaip minėjau, jau yra buvę 
ir iki įstatymo pataisų. Tik pastebėtina, 
jog stereotipiškai smurtautojais laikytini 
išimtinai vyrai, nors šeimos bylose 
analizuojant aplinkybes neretai galima 
identifikuoti ir moterų smurtą (ypač 
psichologinį) kartu gyvenančių asmenų 
atžvilgiu, pavyzdžiui, nuolat kritikuojama 
išvaizda, socialiniuose tinkluose viešinamos 
tam tikros elgesio detalės, girdint vaikams 
vartojami epitetai, iš esmės menkinantys 
tėvo vaidmenį, artimųjų (giminių), 
draugų susibūrimuose išsakoma kritika 
dėl gaunamų pajamų dydžio ir šeimos 
poreikių tenkinimo, kt. Paminėtina, kad 
daug psichologinio smurto atvejų išryškėjo 
būtent pandeminiu laikotarpiu, tačiau tai 
neviešinama ir „nusėda“ šeimos bylose. 

Manyčiau, kad smurtas (visos jo rūšys) 
kaip reiškinys yra ydingas ir jo taikymas 
netoleruotinas bei nesietinas su lyties 
kriterijumi, tačiau jo identifikacija nėra itin 
lengva, o šeimos bylose – ypač sudėtinga 
dėl santykių specifikos. 

R. Simaitis. Yra tokia rizika. Būtų 
prasminga akyliau šiais aspektais stebėti 
statistiką. Nustačius negatyvias tendencijas, 
dabartinis teisinis reguliavimas galėtų būti 
peržiūrimas.
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Teisėjas 
Tomas 
Romeika: 
„Profesija 
pasirinko 
mane“
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Nuo to meto, kai tarėte teisėjo 
priesaikos žodžius, praėjo 
dešimtmetis. Gal galėtumėte 
papasakoti, kodėl pasirinkote būtent 
šią profesiją? 
Atsakysiu klausimu į klausimą. Galbūt ne 
aš pasirinkau šią profesiją, o profesija 
pasirinko mane? Vaikystėje ar studijų metu 
tikrai neturėjau aiškiai apibrėžto tikslo 
tapti teisėju. Vėliau, pradėjęs dirbti, tiesiog 
bandžiau kabintis į gyvenimą, tobulėti, siekti 
profesinių žinių. Supratau, kad tik ilgas ir 
nuoseklus darbas lemia rezultatus. 2005 m. 
pabaigoje laimėjau konkursą ir pradėjau 
dirbti teisėjo padėjėju. Per daugiau nei 
5 metus šio darbo, matydamas teismo ir 
teisėjų „virtuvę“, susivokiau, kad teisingumo 
vykdymas labai artimas mano pasaulėžiūrai, 
nekyla vidinių konfliktų tarp objektyvios 
tiesos ieškojimo ir mano įsitikinimų. Todėl 
nusprendžiau siekti teisėjo karjeros. Mėnesį 
vakarais ir savaitgaliais pasimokęs išlaikiau 
teisėjo egzaminą, mano žinios buvo įvertintos 
8 balais. Dalyvaudamas atrankose nežinojau, 
kaip būsiu vertinamas, todėl nurodžiau visus 
teismus 100 km atstumu aplink Kauną. Pirma 
atranka buvo į Marijampolės rajono apylinkės 
teismą. Dalyvavo, regis, 16 pretendentų. 
Buvau reitinguotas pirmu ir netrukus mane 
paskyrė Marijampolės rajono apylinkės 
teismo teisėju.

Kuo teisėjo profesija Jums buvo 
patraukli tuo laiku ir ar tai išliko iki 
šiol?
Teisėjo pareigoms atlikti reikia kūrybiškumo, 
plataus visuomeninių santykių, jų vystymosi 
suvokimo. Teismo posėdžiuose privalu būti 
atspariam stresui, greitai orientuotis, atpažinti 
žmonių emocijas, o sprendimui priimti reikia 
kruopštumo, objektyvumo, gilios faktinių 
aplinkybių analizės.  Taigi teisėjo darbas nėra 
nuobodus. Be to, šios pareigos visuomet 
verčia pasitempti, savo elgesiu rodyti pavyzdį 
kitiems žmonėms. Tai sudaro prielaidas tapti 
geresniam. 

Vis dėlto kalbant apie teisėjo profesijos 
prestižą, socialines garantijas, deja, tenka 

konstatuoti, kad kasmet tolstama nuo oraus 
gyvenimo standarto. Tai matyti ir iš teisėjais 
siekiančių tapti asmenų skaičiaus. Per pirmą 
šių metų pusmetį dėl įvairių priežasčių teisėjų 
atleista turbūt dvigubai daugiau nei yra 
išlaikiusiųjų teisėjo egzaminą. Esant tokiai 
situacijai po kelerių metų reikės arba mažinti 
teisėjų skaičių, arba reikalavimus asmenims, 
siekiantiems tapti teisėjais.

Ar Jūs prisimenate savo pirmąją 
išnagrinėtą bylą? Kokia ji buvo?
Pirmoji byla, regis, buvo santuokos 
nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru 
sutikimu. Trumpas posėdis, į kurį atvyko tik 
abiejų pareiškėjų advokatai. Nieko įsimintino. 
Vėliau buvo visokių bylų ir visokių jose 
dalyvaujančių žmonių. Kai kurios iš šių bylų 
pasimiršta vos jas išnagrinėjus, kai kurias 
atsiminsiu visą gyvenimą. 

  Atsiradus privalomajai 
mediacijai, pastebimai 
sumažėjo smulkių ginčų, 
pvz., dėl išlaikymo dydžio 
pakeitimo, bendravimo 
tvarkos nustatymo. Teismą 
pasiekia tik tokie ginčai, 
kuriuose šalys savarankiškai 
neberanda kompromiso, 
laikosi principų 
neatsižvelgdamos į vaikų 
interesus.  

Nagrinėjate daugiausia šeimos bylas, 
kurios neretai įvardijamos kaip 
vienos emociškai sunkiausių bylų. 
Kodėl Jūs pasirinkote būtent tokią 
specializaciją?  
Kaip specializuotas teisėjas, šeimos bylas 
nagrinėju nuo 2015 m. pradžios. Kaip 
tik tuo metu buvau perkeltas į Kauno 

apylinkės teismą, o viena šio teismo teisėjų 
perkelta į Marijampolės rajono apylinkės 
teismą. Gavome vienas kito bylas. Kadangi 
teisėja buvo specializuota šeimos bylų 
teisėja, man teko 60 šeimos bylų. Todėl 
galiu vėlgi pasakyti, kad ne aš pasirinkau 
tokią specializaciją, tiesiog šitaip susiklostė 
aplinkybės. Šeimos bylos nebuvo kažkokia 
naujiena, nes šias bylas nagrinėjau ir 
dirbdamas Marijampolėje. Vis dėlto 
nagrinėdamas tik šeimos bylas galėjau gilintis 
į tam tikrą sritį. Visuomet buvau griežtas 
teisėjų specializacijos šalininkas. Manau, kad 
teisėjas turi dirbti kuo siauresnėje srityje, 
taip turėdamas galimybę tapti tos srities 
profesionalu. Kadangi visuomet siekiau savo 
pareigas atlikti maksimaliai gerai, pradėjau 
gilintis į šeimos teisę. Tik šeimos bylas 
nagrinėjau kiek daugiau nei dvejus metus. 
Vėliau kartu su šeimos bylomis teko nagrinėti 
ir kitas civilines bylas. Pastaruosius ketverius 
metus esu specializuotas apeliacinės 
instancijos šeimos bylų teisėjas. Per tą laiką 
teko išklausyti daug ir tarptautinių šeimos 
teisės seminarų. Išnagrinėjau daugiau nei  
1 000 šeimos bylų, mačiau įvairių situacijų ir 
šeimos modelių, atsirado patirtis. 

Taip, tai vienos iš emociškai sunkiausių 
bylų. Ypač kai sprendžiami klausimai, susiję 
su vaikų teisėmis. Atsiradus privalomajai 
mediacijai, pastebimai sumažėjo smulkių 
ginčų, pvz., dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, 
bendravimo tvarkos nustatymo. Teismą 
pasiekia tik tokie ginčai, kuriuose šalys 
savarankiškai neberanda kompromiso, 
laikosi principų neatsižvelgdamos į vaikų 
interesus.  Pats nesu mediatorius, tačiau daug 
bylų perdaviau mediatoriams. Jie atlieka 
milžinišką darbą, todėl esu jiems dėkingas. 
Ne kartą posėdžio metu esu ilgai įkalbinėjęs 
šalis pasirinkti mediaciją. Galbūt per tiek 
laiko ir bylą būčiau išnagrinėjęs. Vis dėlto 
tuo atveju, jei besiginčijantys žmonės randa 
kompromisą, susitaria, visuomet yra geresnis 
rezultatas. Kita vertus, vieno posėdžio metu 
yra pasakę: „Mes jau buvome sudarę taikos 
sutartį, bet jos sąlygų nesilaikėme. Mes 
negerbiame savo sprendimo, todėl prašome 
teismo sprendimo, kurį gerbsime.“

Neretai pasigirsta nuomonių, kad 
šeimos bylas nagrinėjanti teisėja 
geriau supranta besibylinėjančias 
puses. Kokia būtų Jūsų nuomonė?
Statistiškai šeimos bylas dažniau nagrinėja 
teisėjos moterys (kaip ir visas bylas, nes 
teisėjų moterų tiesiog yra daugiau). Vis dėlto 
yra ir ne vienas vyras, besispecializuojantis 
nagrinėti šios srities bylas. Nemanau, kad 
tai, ar šeimos bylą nagrinėja teisėjas vyras ar 
teisėja moteris, turi kokios nors įtakos teismo 
sprendimui. Juk teisėjas klauso tik įstatymo. 
Be abejo, kiekvienas remiasi ir savo asmenine 
patirtimi. Dar dirbdamas Marijampolėje po 
paskelbto sprendimo dėl turto padalijimo 

Rūta Andriuškaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Šių metų liepą sukanka dešimt metų, kai Kauno apygardos teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika tapo teisėju. Savo 
profesinę veiklą teisėjas pradėjo Marijampolės rajono apylinkės 
teisme, vėliau grįžo į gimtąjį miestą ir tęsė darbus Kauno apylinkės 
teisme, o šiuo metu jis dirba Kauno apygardos teisme, kuriame 
apeliacine tvarka nagrinėja šeimos bylas. Teisėją kalbiname ne tik 
apie jo nagrinėtas bylas ir kasdienybę, bet ir apie šios profesijos 
patrauklumą, kintančius artimųjų santykius po pandemijos ir 
sukauptą patirtį nagrinėjant šeimos bylas.
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santuokos nutraukimo byloje esu girdėjęs 
repliką: „Labai vyriškas sprendimas.“ Manau, 
kad tokios replikos paremtos emocijomis ir 
nepagrįstu kaltų ieškojimu, todėl nekreipiu į 
jas dėmesio.

Prieš porą metų žurnale „Teismai.lt“  
esate trumpai pristatęs XXI a. 
besiskiriančių šeimų portretą. O 
dabar beveik pusantrų metų visas 
pasaulis gyvena sąlygomis, kurios 
keičia bendravimą ir santykius tiek 
šeimose, tiek tarp artimųjų. Ar 
pandemija ir taikomi su ja susiję 
ribojimai keičia ir Jūsų nagrinėjamas 
bylas?  
Sakyčiau, jog šeimos bylas pandemija ir 
gyvenimas karantino sąlygomis veikia tik tiek, 
kad tiems, kuriems nerūpi vaikų interesai, 
atsirado dar viena priežastis piktnaudžiauti 
ribojant vaikų bendravimą su vienu iš skyrium 
gyvenančių tėvų, siekiant gyvenamosios 
vietos nustatymo, argumentuojant tuo, kad 
vaikas dėl karantino negali judėti, ir pan. 

Kalbant apie piktnaudžiavimo vaikų interesais 
atvejus, deja, tenka konstatuoti, kad su šiuo 
reiškiniu susiduriu dažnai. Vaikų interesų 
sąskaita sprendžiamos buvusių sutuoktinių 
ar partnerių tarpusavio nuoskaudos 
(pvz., mama, su kuria liko gyventi vaikas / 
vaikai, neleidžia tėvui su jais bendrauti ar 
stengiasi tą bendravimą paversti minimaliu. 
Tėvas kreipiasi į teismą dėl bendravimo 
tvarkos nustatymo. Tada tuojau pat teismui 
pateikiamas priešieškinis dėl išlaikymo 
padidinimo), net turto padalijimo klausimai 
(susitariama dėl mažesnio išlaikymo vaikams 
siekiant geresnio turto pasidalijimo balanso, 
tada praėjus nedideliam laiko tarpui 
pateikiamas ieškinys teismui dėl išlaikymo 
padidinimo. Mano manymu, tokiais atvejais, 
net ir tvirtinant sutartį dėl santuokos 
nutraukimo pasekmių, kai faktiškai nėra 
ginčo, labai svarbus teismo vaidmuo ginant 
tiek vaiko, tiek kiekvieno iš tėvų interesus, 
išaiškinant šalims sprendimo teisines 
pasekmes. Pvz., minėtu atveju sprendimas 
dalyje dėl turto padalijimo įgis res judicata 
galią ir jo pakeisti jau nebus galima, o 
sprendimas dalyje dėl išlaikymo dydžio 
gali būti keičiamas. Todėl tas sutuoktinis, 
kuris susitardamas nusileido dalyje dėl 
turto padalijimo, sutikdamas su mažesne 
jam liekančia turto dalimi po santuokos 
nutraukimo dėl mažesnio iš jo priteisiamo 
išlaikymo, gali neįvertinti, kad vėliau tas 
išlaikymas gali būti padidintas). Dažnai tenka 
susidurti ir su akivaizdžiu vaiko poreikių (tiek 
materialinių, tiek saugumo, tiek socialinių) 
nesupratimu. Liūdna, kai posėdžio metu 

buvę sutuoktiniai, besidalijantys turtą už 
kelis šimtus tūkstančių eurų, ginčo dalyje dėl 
išlaikymo priteisimo aiškinasi, kiek kilogramų 
vištienos vaikas suvalgo per mėnesį. 

Nagrinėjant šeimos bylas tikriausiai 
nepakanka vien teisinių žinių, nes 
reikia išmanyti suaugusiųjų ir vaikų 
psichologiją, jų tarpusavio santykius. 
Koks yra Jūsų žinių šaltinis? 
Šiuo metu suprasti šeimos santykių 
psichologiją bylose turbūt labiausiai padeda 
sukaupta patirtis. Be abejo, žinių semiuosi 
ir dalyvaudamas seminaruose, skaitydamas 
specializuotą literatūrą, diskutuodamas 
su didelę patirtį šioje srityje turinčiais 
kolegomis. Ne paskutinėje vietoje asmeninė 
patirtis. Auginu du mažus vaikus, todėl 
suprantu vaikų poreikius. Kartais teismo 
posėdžio metu juokingai skamba šalių 
įtikinėjimai dėl vienokių ar kitokių vaiko 
poreikių, prekių vaikams kainų, kai žinau, kad 
dar vakar aš tokią prekę pirkau. Be abejo, 
šalims to neparodau, tačiau priimti teismo 
sprendimą tai tikrai padeda. 

Neseniai teko nagrinėti bylą, kurioje buvo 
sprendžiamas klausimas, ar yra pagrindas 
grąžinti vaiką jo tėvams iš laikinų globėjų. 
Vaikas dėl nesaugių gyvenimo sąlygų ir 
nepriežiūros buvo paimtas, kai jam buvo 6 
mėnesiai. Praėjo treji metai. Vaikas gyvena 
toje pačioje globėjų šeimoje. O jo biologiniai 
tėvai per tą laiką susilaukė dar trijų vaikų, 
apsitvarkė buitį, vaikus prižiūri. Lyg ir nėra 
pagrindo negrąžinti jiems to globojamo 
vaiko. Vis dėlto buvo įvertinta ir tai, kad 
ryšio tarp vaiko ir jo biologinių tėvų beveik 
nėra, nes per visą globos laikotarpį tėvai tik 
kelis kartus buvo susitikę su vaiku. Vaikas 
savo šeima laiko globėjų šeimą. Teismo 
posėdžio metu paklausus biologinį tėvą, 
kaip jis įsivaizduoja vaiko paėmimą į savo 
šeimą, atsakymas buvo toks: „Nuvažiuosim, 
pakalbėsim, vaikas apsipras ir pasiimsim.“ 
Akivaizdu, kad jis nesuvokia, jog vaikas bus 
atskirtas nuo visos jo socialinės aplinkos, 
turės išvažiuoti su jam faktiškai nepažįstamais 
asmenimis, kurie kažkodėl sako, kad yra jo 
tėtis ir mama. Tokiose bylose teismas turi 
ypač kruopščiai įvertinti visus psichologinius 
aspektus.

Kalbant apie tėvų požiūrį į savo pareigas, 
reikia pasakyti, kad tenka matyti visokių 
žmonių. Yra tekę spręsti dėl tėvo valdžios 
ribojimo, nes jis tiesiog nenorėjo atlikti 
savo pareigų. Turintis būstą, dirbantis, 
įgijęs pakankamai socialinių įgūdžių, 
neturintis priklausomybių. Supranta, kad 
vaikas bus paimtas į globos namus, ir tam 
visiškai abejingas. Yra tekę spręsti dėl tėvo 

valdžios ribojimo, nes jis buvo pusę savo 
gyvenimo laisvės atėmimo vietose praleidęs 
recidyvistas. Teismo posėdžio metu šis vyras 
atsisuko į vaiko globėjus ir nuoširdžiai jiems 
padėkojo, kad augina jo vaiką. „Aš pasirinkau 
kitokį gyvenimo būdą ir negaliu auginti vaiko, 
todėl labai džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie 
rūpinasi, augina mano vaiką, ir galbūt jis 
užaugs kitoks nei aš“, – sakė jis. Tokios bylos ir 
tokie žmonės lieka atmintyje.

Jau kelerius metus Lietuvoje veikia 
mažųjų interesus apsaugosianti vaiko 
teisių apsaugos sistema. Kokius ir 
teismų veiklos pasikeitimus per 
tą nors ir neilgą laiką galėtumėte 
įvardyti? 
Ši sistemos pertvarka labiau palietė kitas 
vaiko teisių apsaugos institucijas. Be abejo, 
pokyčių įvyko ir teismuose. Atsirado leidimo 
paimti vaiką iš jo teisėto atstovo institutas, 
kuris iš karto po reformos sukėlė didelį 
šurmulį, nes buvo sprendžiamas leidimo 
paimti vaiką klausimas keliose rezonansinėse 
bylose. Vėliau susiformavo teismų praktika, 
kasacinis teismas sudėliojo pagrindinius 
aspektus, į kuriuos turi atsižvelgti tokį 
klausimą nagrinėjantis teismas, ir šiuo 
metu didesnių problemų nagrinėjant tokio 
pobūdžio bylas nekyla. Be abejo, kiekviena 
situacija yra labai individuali. Teismas turi 
įvertinti visas aplinkybes. Todėl, mano 
vertinimu, tokios bylos turi būti nagrinėjamos 
teismo posėdyje, išklausant tiek vaiko teisių 
apsaugos institucijos, tiek vaiko tėvų, taip 
pat ir paties vaiko ( jei tik jis geba išreikšti) 
nuomonę. Be to, labai svarbu įvertinti, ar 
nesaugi aplinka, iš kurios paimtas vaikas, 
buvo momentinis atvejis, ir tokios aplinkybės 
nėra išnykusios, ar nėra pagrindo vaiką 
jau grąžinti jo teisėtiems atstovams. Deja, 
kartais tenka įžvelgti ir vaiko teisių apsaugos 
institucijos siekį ginti ne vaiko interesus, o 
savo sprendimą dėl vaiko paėmimo. Visos 
tokios grėsmės teismo turi būti pašalintos 
atsižvelgiant tik į tai, kas geriausia vaikui.

Kokią norėtumėte matyti teismų 
sistemą po dešimties metų? Tai 
būtų Jūsų simbolinis palinkėjimas ir 
sau, ir kolegoms.
Stabilią, orią, gerbiančią visuomenę ir 
jos gerbiamą, vertinančią pačioje teismų 
sistemoje dirbantį žmogų, lygiavertę 
partnerę, įgyvendinant konstitucinį valdžių 
padalijimo principą, atliekančią tik jai 
būdingas funkcijas.

TE I SI N G U M O  V E I DA S
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Eglė Kirilauskaitė, Vilniaus miesto 
apylinkės teismo lituanistė
Mano naujausia poezijos knyga „Anapus 
Stikso“ (2021 m.) apima pastarųjų ketverių 
metų kūrybinį laikotarpį. Tai – ketvirtasis 
mano kūrybos rinkinys. Jame publikuoti 
eilėraščiai psichologijos, romantinių patirčių, 
asmenybės tapsmo, menų sąveikos ir net 
teisėsaugos tematika. Patekti anapus Stikso 
man reiškia būti anapus mirties, anapus 
materijos lygmens ir anapus savo žemiško 
tapatybės ribotumo. Antikos mitologijoje 
priesaika virš Stikso upės buvo laikoma 
pačia tvirčiausia. 

Poezija man visada prilygo tiesos sergėjimui. 
Tai – ne tik gyvenimo būdas ar saviraiškos 
forma. Poezija – tai galingas įrankis, 
apie tikrus ir teisingus dalykus kalbantis 
nuoširdžia menine kalba. Kartu poezija man 
yra alternatyva konformizmui, paliudijimas, 
kad galima gyventi, matyti ir jausti kitaip, 
savitai, nešabloniškai.

Poetinė kalba – tai galingas pasąmonės 
srautas, kuris aplanko pačiu netikėčiausiu 
metu ir nenuspėjamomis aplinkybėmis, 
belieka tik užrašyti. Eilėraščiai kartais 
nustebina mane pačią. Taigi, poezija – 
sveikas būdas pažinti savo pasąmonę, net 
tamsiausius jos užkaborius, ir nukreipti 
vidinę energiją menine linkme, kad ši 
neįgautų destruktyvių formų.

Poezija man taip pat yra būdas praplėsti 
realybės ribas. Tai – santykinai saugi erdvė 
savo vizijoms, lūkesčiams, fantazijoms 
įgyvendinti per meninę prizmę. Visa, kas 
neįmanoma mūsų tikrovėje, poezijoje 
įgauna meninį pavidalą. Šiuo požiūriu 
poeziją laikyčiau savotišku paraleliniu 
pasauliu.

Ateityje, kiek leis socialinės ir kultūrinės 
aplinkybės karantino sąlygomis, norėčiau 
toliau tęsti įprastą savo kūrybos sklaidą, 
organizuodama autorinius poezijos 
skaitymų vakarus nedidelėms auditorijoms 
bei leisdama knygas. Nesiekiu suburti pilnų 
salių su tūkstantinėmis žiūrovų miniomis ar 
išgarsėti visame pasaulyje. Poezija yra tylus, 
intymus, kamerinis žanras.

Visgi mano eilėraščiams būdingi stipriai 
romantizuoti, dramatiški, dekadentiški 

įvaizdžiai – tai liudija romantinę 
pasaulėjautą. Poezija nekuriama komforto 
zonoje. Ji gimsta ribinėse situacijose, 
pakylėtumo ar, priešingai, gilios kančios 
fone. Kiekvienas žodis tarsi gyvas, juo teka 
poeto gyvybinė energija. Poezija yra sielos 
apnuoginimas. Dedikuoti eilėraštį – tai 
atverti savo sielą, įsileisti kitą žmogų į savo 
vidinį pasaulį. Mėgstu rašyti akrostichus –  
eilėraščius, kurių kiekvienos eilutės pirmoji 
raidė skaitant žemyn sudaro vardą ir 
pavardę. Tai – mano dvasinės dovanos 
įkvėpėjams.

  Poetinė kalba – tai 
galingas pasąmonės 
srautas, kuris aplanko 
pačiu netikėčiausiu 
metu ir nenuspėjamomis 
aplinkybėmis, belieka tik 
užrašyti.  

Spausdintas žodis man yra nebraukomas, 
neredaguotinas, sakralus. Ir visgi, kadangi 
atstovauju performatyviajai neoromantinei 
krypčiai, man poezija nėra tik knyginis 
žanras. Tai – ir scenos menas. Savo renginių 
metu įvairiose kultūros erdvėse pasitelkiu 
teatralizuotus elementus, estetikos detales, 
specifinę išraišką, intonaciją. Kertinis 
elementas – kontaktas su publika. Šiais 
postpostmodernizmo laikais menas – tai ne 
tik pats meno kūrinys savaime, bet ir žiūrovo 
(ar skaitytojo) reakcija. Publika bei įkvėpėjai 

Silvija Smolskaitė, Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė

Knygos, skaitymas, kūryba. Vieniems kurti reiškia galimybę trumpam 
pabėgti nuo juos supančio pasaulio, kitiems – tai šansas išsikalbėti ir 
šiek tiek labiau pažinti save. Gal tai vienas iš būdų kažkaip įprasminti 
savo egzistavimą? O gal kūryba – tai tylaus protesto forma? Žurnalas 
TEISMAI.LT kalbina rašančias ir savo kūrybą leidžiančias Lietuvos 
teismų sistemos atstoves apie rašymą ir ką joms reiškia kūryba.

Darbas teisme ir 
kūryba – kodėl 
ir kam kuriame?

Eglė Kirilauskaitė
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poezijos proceso metu atlieka svarbų 
vaidmenį, kurio nenorėčiau nuvertinti.

Mano naujausia knyga yra dedikuota 
autoritetingam asmeniui, iš arčiau 
supažindinusiam mane su teisėsaugos 
niuansais, įnešusiam į mano profesinę 
kasdienybę dar daugiau spalvų ir 
priminusiam, kad didžiausia reikšminė 
plotmė dažnai slypi ne žodžiuose, bet už jų 
ribų.

Aurelija Ozolinia, Kauno apylinkės 
teismo Kėdainių rūmų teisėja
Aš ne tik rašau, bet ir mėgstu piešti, 
siuvinėju originalius paveikslus pagal pačios 
susikurtas schemas, turiu nemažą sodą – 
parkelį, kuriame taip pat mėgstu kurti kažką 
savito... Manau, jog būtent kūrybiškumas 
padeda apsivalyti mintims ir matyti 
pasaulį gražesnį, nes darbe gyvename 
nesibaigiančių konfliktų apsuptyje. Be to, jau 
labai seniai supratau, kad pats brangiausias 
gyvenime dalykas, kurio jokiu būdu 
nenusipirksi, – laikas. Išmokau jį branginti ir 
išnaudoti kiekvieną gautą minutę...

Mokykloje noriai ir sėkmingai dalyvaudavau 
skaitovų konkursuose ir, praėjus 
intensyviam pasakų skaitymo laikotarpiui, 
įnikau į poezijos studijas. Po truputėlį 
pradėjau rašyti pati. Tiesiog šiaip. Savo 
malonumui. Mėgau vienatvės valandėles, 
kai atsiverdavau dienoraščiui. Vis dėlto 
geresnis būdas reikšti jausmams buvo 
poezija. 1972 m. vasarą parašiau pirmuosius 
eilėraščius, tačiau jie, kaip ir daugelis vėliau 
parašytų eilių, liko neskelbti spaudoje. 
Beje, dienos šviesos nebūtų išvydęs 
nė vienas mano kūrinėlis, jei ne brolis 
Remigijus, buvęs mano kūrybos kritikas ir 
didžiausias ragintojas siūlyti ją Tauragės 
rajono laikraščio redakcijai. Po to rašiau ir 
į respublikinį radiją. Buvo malonu, kad kai 
kurie kūrinėliai pasirodydavo spaudoje, 

išgirdau skaitomus aktorių lūpomis. Kupina 
entuziazmo ėjau į susitikimus su poetais 
Meile Kudarauskaite, Pauliumi Dreviniu, 
Aleksu Dabulskiu, Gediminu Astrausku. Gilų 
įspūdį paliko susitikimai su Pauliumi Širviu ir 
Jonu Mačiukevičiumi.

  Esu dėkinga 
Aukščiausiajam, kad mano 
gyvenime yra Žmogus, 
vertas ne vienos poezijos 
knygos. Jo padedama, 
gyvenu su šypsena ir 
viltimi.  

Niekada negalvojau apie kūrybą kaip 
apie pagrindinį gyvenimo tikslą, profesiją. 
Rašydavau tada, kai ateidavo įkvėpimas, 
kildavo minčių, būdavo skaudu ar neramu... 
Kai 1978 m. baigus vidurinę mokyklą 
teko rinktis tolesnį gyvenimo kelią, sunku 
nebuvo – jau nuo trylikos metų žinojau, 
kad „eisiu teisybės ieškoti“. Po studijų 
teko dirbti juriskonsulte, prokurore, 
o nuo 1994 m. liepos – Kauno miesto 
apylinkės teisme teisėja. Devyniolika metų 
dėstytojavau. Specialybe visuomet buvau 
ir esu patenkinta. Jautriai reaguoju į žmonių 
problemas, skausmą. Ne kartą sunkiai 
slėpiau ašaras, skaitydama nuosprendžius. 
Artimiesiems esu pasakiusi, jog jeigu 
pradėsiu į darbą žvelgti ramiai, be emocijų, 
neatiduodama dalelės savęs, norėčiau, 
kad jie apie tai man pasakytų, – tai bus 
ženklas, jog laikas išeiti. Nenorėčiau, kad 
manyje mirtų jautrumas. Džiaugiuosi, kad 
ir žmonės mane myli. Nors daug metų 
nagrinėjau baudžiamąsias bylas, esu gavusi 
tik nuoširdžių, gerų laiškų, šiltų atsiliepimų. 
Dėl tokių akimirkų verta gyventi ir dirbti.

Pirmąją savo kūrybos knygelę 2000 m. 
išleidau Kauno technologijos universiteto 
leidykloje ir tik savo artimiesiems. Taip ir 
pavadinau – „Tik Jums“. Praėjus keleriems 
metams – 2004-aisiais – UAB „Mirandas“ 
išleido eilėraščių rinkinį „...prie žvakės...“

Taip pat teismo šimtmečio proga esu 
išleidusi Kėdainių teismo istoriją „Šimtmečio 
mozaika“, parašiau savo šeimos istoriją (430 
puslapių) ir... esu parašiusi romaną, kurį 
planuoju išleisti tik... išėjusi į pensiją. Tai 
vienos mano nagrinėtos bylos, kuri paliko 
itin didelį kartėlį, istorija.

Esu dėkinga Aukščiausiajam, kad mano 
gyvenime yra Žmogus, vertas ne vienos 
poezijos knygos. Jo padedama, gyvenu su 
šypsena ir viltimi. Nieko kūryboje iš anksto 
neplanavau ir šiuo metu neplanuoju. Bus 
įkvėpimo – bus ir naujų eilių, naujų knygų, 
gal ir parodų. Jei bus laiko, tai gal ir apie 
įdomesnes išnagrinėtas bylas parašysiu... Jei 
tik bus laiko...

Irma Randakevičienė, Vilniaus 
miesto apylinkės teismo teisėja
Išmokau skaityti būdama 4 metukų. 
Močiutė verpdama rateliu parodė pirmąsias 
raides ir pasakė, jog pagal paveikslėlius 
elementoriuje galima sužinoti kitas raides. 
Taip išmokau abėcėlę ir pradėjau skaityti. 
Pirmoji mano knyga buvo Radjardo Kiplingo 
„Kaip drugelis treptelėjo koja“. Pradėjusi eiti 
į mokyklą jau skaičiau įvairią literatūrą. 

Manau, jog knygų skaitymas žmogui duoda 
itin platų pasaulio suvokimą ir universalumą. 
Augau tokiame literatūriniame mieste kaip 
Anykščiai, šiame mieste labai daug vietų, 
kurios byloja apie kokį nors rašytoją ar 
poetą. 

Iki penktos klasės mokiausi Anykščių Jono 
Biliūno vidurinėje mokykloje (dabar – 
gimnazija), kurioje buvo dėstoma ir lotynų 
kalba, todėl šios kalbos pradmenis gavau 
nuo vaikystės. Nuo penktos klasės perėjau 
į Anykščių III vidurinę mokyklą (dabartinė 
vyskupo Antano Baranausko vidurinė 
mokykla). Dvyliktoje klasėje mane atleido 
nuo lietuvių kalbos ir literatūros pamokų, 
nes buvau stipriai pažengusi į priekį. Dar 
ir dabar palaikau labai mielus draugiškus 
ryšius su viena pirmųjų lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojų Dangira Nefiene. Ji 
pristatė ir mano poezijos knygą „Šiaurės 
eilės“ per 2019 m. vykusią Anykščių miesto 
šventę. 

Manau, kūrybinius genus paveldėjau iš 
protėvių. Netgi mano močiutė rašydavo 
eilėraščius. Yra jų sukūrusi ir promočiutė iš 
senelio pusės. 

Mano protėvis, Vilniaus gubernijos 
sekretorius Leonas Jurgis Jodkovskis 
(palaidotas 1882 m. Vilniaus Bernardinų 
kapinėse) studijų Vilniaus universitete 
metu priklausė „Mąstytojų draugijai“, kuriai 
vadovavo istorikas ir rašytojas Ignotas 

Irma Randakevičienė

Aurelija Ozolinia
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Juozapas Kraševskis, o idėjinis vadas 
buvo Vilniaus universiteto profesorius 
Joachimas Lelevelis bei jo studentas 
Adomas Mickevičius. Ši draugija iš pradžių 
užsiėmė literatūra, vėliau 1831 m. sukilimo 
dalykais. XIX a. protėvio sūnėnas Adomas 
Dominykas Bartuševičius buvo vienas 
didžiausių Galicijos knygų leidėjų, turėjo 
ir savo leidyklą, ir spaustuvę, vadovavo 
keliems Lvovo laikraščiams. Leidybos amato 
jis mokėsi Paryžiuje pas A. Mickevičiaus 
sūnų Vladislovą. Varšuvos literatūriniame 
A. Mickevičiaus muziejuje turėtų būti 
išlikusi A. D. Bartuševičiaus dešimties 
metų susirašinėjimo korespondencija su 
V. Mickevičiumi. Taip pat dvidešimt metų 
mano protėviai susirašinėjo ir su  
I. J. Kraševskiu. Kiek teko peržvelgti 
laikraščio „Vilniaus kurjeris“ archyvą, visi 
mano protėviai rėmė A. Mickevičiaus 
paminklo statybą ir jo vardo mokyklos 
įkūrimą. A. D. Bartuševičius po poeto 
Vladislavo Sirokomlės mirties rinko lėšas jo 
našlei ir vaikams išlaikyti. Jis yra išleidęs daug 
knygų istorijos, literatūros tematika, vienas 
paskutinių leidinių – visos A. Mickevičiaus 
poezijos rinktinė. 

  Manau, jog knygų 
skaitymas žmogui duoda 
itin platų pasaulio suvokimą  
ir universalumą.  

Mano protėvis L. J. Jodkovskis ir jo seserys 
gimė Jukniškių dvare, Onuškio parapijoje 
(10 km nuo Trakų). Tas dvaras priklausė 
bajorams Šabunevičiams, kurie ir iškrikštijo 
visus Jodkovskių vaikus. Apie tai esu rašiusi 
straipsnyje „Apie rašytojo, Nobelio premijos 
laureato Henriko Senkevičiaus sąsajas su 

Trakais“. Šabunevičiai buvo pirmosios  
H. Senkevičiaus žmonos Marijos proseneliai. 
Ji augo tame pačiame Jukniškių dvare. 

Protėvio L. J. Jodkovskio sūnus Jurgis 
Jodkovskis buvo dailininkas, mokėsi Vilniaus 
piešimo mokykloje, Sankt Peterburgo dailės 
akademijoje, jis yra mano prosenelio mamos 
brolis. Yra išlikusių šiek tiek jo piešinių. Taigi 
menininkų turėjome ne vieną.

Be to, visa mano protėvių aplinka buvo vien 
teisininkai ir teisėjai. Tai buvo prieš 200 
metų. Dabartiniu laiku, stodama studijuoti 
teisės, giminėje neturėjau nė vieno 
teisininko. Tai atėję iš ten, amžių glūdumos. 

Kūryba yra atsipalaidavimas, kurio taip 
reikia teisėjo darbe. Teisėjo darbas 
yra vienas sunkiausių, nes sprendžiami 
žmonių likimai, dėl to jaučiama didelė 
atsakomybė. O žmonės ypač dabartiniame 
skubančiame ir greitėjančiame pasaulyje 
yra pažeidžiami ta prasme, kad jų darbų 
krūviai (turiu omenyje visas sritis) gerokai 
viršija ribą, žyminčią balansą tarp darbo 
ir poilsio. Turiu mamą medikę, ji daugiau 
kaip 40 metų dirbo Anykščių ligoninėje 
ir reanimacijoje, todėl žinau, jog gerokai 
padidėjęs žmonių mirtingumas. Tokiu 
laikmečiu itin svarbu rasti sau poilsio zoną ar 
užsiėmimą, kuris amortizuotų, atpalaiduotų. 
Man tai yra kūryba, kitam galbūt sportas. 
Yra daug teisėjų, turinčių įdomių laisvalaikio 
užsiėmimų.

Knygą „Šiaurės eilės“ mane paskatino išleisti 
žinomas poetas Viktoras Rudzianskas. 
Pasitikiu šio profesionalaus menininko 
išmintimi. Kita vertus, ši knyga – duoklė 
mano vaikystei, kai, seneliui žuvus eismo 
įvykio metu, augau sustingusiame laike, 
svetimame nuo giminės kaime, 200 
kilometrų į šiaurę nuo Jiezno, kur pro 

vienkiemio namų langus švietė tik arimai 
kaip Tarkovskio raštai. Šiaurė perkeltine 
prasme – tai mano vaikystė, nors tai yra 
mano gimtinė, vis dėlto protėvių kraštas 
yra Jieznas ir Vilnius. Vilniuje palaidota 
apie 200–500 mano protėvių, tiek 
Bernardinuose, tiek Rasose. Kartais tarsi 
jaučiu jų apsaugą, o Vilniaus senamiestis 
man yra energijos šaltinis.

Save laikau šeštos kartos vilniete. 

„Šiaurės eilės“ – tai antroji mano literatūrinė 
knyga po romano „Reanimacijos palata“. Ji 
nėra lengva ir neskirta plačiajam skaitytojų 
ratui. Visuomet džiaugiuosi, jeigu sulaukiu 
kokio nors atsiliepimo apie vieną ar kitą 
mano eilėraštį. Pati esu rašiusi kelių poetų 
kūrybos recenzijas „Romuvos“ žurnale. 

Neturiu konkrečių kūrybinių planų, nebent 
kada nors prisėsčiau ir parašyčiau istorinį 
romaną apie protėvius.

Be to, esu sukaupusi daugelio Vilniaus 
XIX a. profesūros atstovų, žymių žmonių 
genealogijas, t. y. jų krikštų, santuokų, mirčių 
metrikus, išfotografavusi Rasų, Bernardinų 
kapines, kada nors kur nors tą medžiagą 
panaudosiu. 

Dėl to nuo kūrybos labiau linkstu į 
kraštotyrą. Priklausau vienai stipriausių 
Lietuvos kraštotyros draugijų, būtent 
Anykščių kraštotyros draugijai. Taip 
pat priklausau Anykščių literatų klubui 
„Marčiupys“, esame išleidę kelias poezijos 
rinktines, kuriose yra ir mano eilių. 

Labiausiai myliu Vilnių. Šis miestas man yra 
magiškas, pritraukiantis, jo istorija unikali. 
Kada nors norėčiau parašyti knygą būtent 
Vilniui.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S
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Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
vaikai, atsiradę iš teisėtos santuokos, 
įstatymų buvo ginami nuo jų pradėjimo, 
nes žmogaus pradėjimas prilygintas 
žmogaus gyvybei. 

Vyrui mirus, bajorei buvo draudžiama šešis 
mėnesius tekėti, kad būtų galima nustatyti, 
ar vaikas gimė teisėtai, nustatyti jo tėvystę, 
to nepadarius ir jai ištekėjus, ji prarasdavo 
savo vyro užrašytą kraitį. Taip buvo 
ginamos naujagimio teisės, apsaugant juos 
nuo neteisėto nušalinimo nuo paveldėjimo 
dėl savanaudiškų motyvų. 

Dėl neatsargumo sužalojus nėščią moterį 
ir, jeigu gimdavo negyvas kūdikis, tai 
kaltininkas pagal luomą atlygindavo žalą ir 
kartu ketveriems metams buvo baudžiamas 
pilies kalėjimu. „O dėl mirusio kūdikio 
(privalo) atgailauti prieš Poną Dievą: 
per metus keturis kartus, per didžiąsias 
krikščioniškas šventes prie bažnyčios 
durų ant alkūnių ant žemės parkritęs savo 
nuodėmę įeinantiems ir išeinantiems 
žmonėms išpažinti, o po to pasižadėti būti 
atsargiam, kad to niekad nebeatsitiktų.“ 
Žuvus moteriai kartu su būsimu kūdikiu, 
kaltasis buvo baudžiamas mirties bausme, o 
piniginė kompensacija išieškoma iš jo dvaro 
ir išmokama žuvusiosios artimiesiems.

Vaiko ir tėvo kraujo ryšys turėjo didelės 
reikšmės, kuriam iš luomų priklausys gimęs 
vaikas. Vaiko motina galėjo būti ir žemesnio 
luomo. Vaikas ir žmona tapdavo bajorų 
luomo, jeigu juo buvo tėvas. Vaikui tekdavo 
tėvo pavardė ir galėjo naudotis  luominėmis 
privilegijomis bei visuomenine padėtimi. 
Netekę tėvų vaikai privilegijų neprarasdavo. 
Mirus tėvui vaikai likdavo tėvo luomo, o 
jei motina būdama žemesnio luomo ir 
ištekėdavo už savo luomo asmens, jos pirmo 
vyro vaikai būdavo bajorų luomo, o antro 
vyro vaikai – pagal jo žemesnį luomą. 

Vaiko gimimas teisėtoje šeimoje dar 
nereiškė jo kraujo ryšio su abiem tėvais. 
Bet kuris iš tėvų turėjo teisę pareikšti, 
kad vaikas nėra susietas su abiem tėvais 
kraujo ryšiu. Tėvas tai galėjo padaryti 
iš karto gimus vaikui, nes tolesnis jo 
gyvenimas kartu su vaiku ir žmona 
automatiškai reiškė vaikų teisėtumo 
pripažinimą. Viešas paskelbimas, kad 
vaikas yra neteisėtas, turėjo būti pagrįstas 

rašytiniais įrodymais arba liudytojų 
priesaikomis. To neįrodžius, atsirasdavo 
teisinės pasekmės už apšmeižimą: kad vaiką 
pagimdė ne ta motina ir jis yra neteisėtas, 
šmeižikas galėjo būti nubaustas „dvigubai 
keturiasdešimtimis kapų grašių“ ir tuoj pat 
teisme privalėjo paneigti savo pasakytus 
žodžius, sakydamas: „ Jeigu sakiau ant tavęs, 
kad tu lyg būtum buvęs netikros motinos 
neteisėtas sūnus, tai lojau ant tavęs kaip 
šuo.“ 

Vaikai, gimę santuokoje, tačiau nuo kitos 
moters, buvo neteisėti vaikai. Jų statusas 
nesikeisdavo  ir tuo atveju, jeigu našliu 
likęs vyras oficialiai susituokdavo su vaikų 
motina. Vaikai, gimę po šios santuokos, 
neįgydavo teisėtų vaikų teisių ir buvo 
laikomi neteisėtais vaikais. Jie  negalėjo 
paveldėti savo tėvo nekilnojamojo turto. 

Vaikai už tėvų nusikaltimus neprivalėjo 
atsakyti, kaip ir tėvai už vaikų: „Niekas už 
jokį nusikaltimą neturi būti nubaustas ir 
nuteistas, tik tas, kuris pats dėl ko kaltas 
bus, nes to Dievo teisė ir krikščioniškasis 
teisingumas moko.“ Atsakomybė vaikams 
atsirasdavo tik jiems sulaukus 16 metų. Iki 
to amžiaus vaikams bausmės už įvykdytus 
nusikaltimus, nors už juos ir buvo numatyta 
mirties bausmė arba kankinimai, buvo 
pakeičiamos į pinigines baudas, kurias 
turėjo sumokėti tėvai iš vaiko dalies. Jeigu 
vaikas turto neturėdavo, tada privalėjo 
dirbti pas nukentėjusįjį, skaičiuojant metus 
už kapą grašių. 

Vaikų ir tėvų santykiai turėjo tam tikrų 
ypatybių. Tėvai galėjo išsižadėti savo vaikų 
1588 m. Statute numatytais atvejais, jeigu: 
sūnus arba duktė pykčio metu pasikėsintų 
ranka suduoti, suduotų arba pastumtų; 
vaikai be tėvų valios ir žinios atimtų jų turtą; 
dėl pykčio „tėvus persekiotų dėl mirties 
bausmės“; atsisakytų laiduoti už tėvus 
teisme; duktė paleistuvautų; nesirūpintų 
savo senais tėvais; tėvams patekus į nelaisvę 
atsisakytų juos išlaisvinti ar išpirkti, o 
jų turtu naudotųsi. Vaikų galima buvo 
išsižadėti tik tai įrodžius „aiškiai ir teisiškai“ 
teisme, išsižadėjimas reiškė vaikų nušalinimą 
nuo palikimo. Išsižadėjus vaikų, jų statusas 
pasikeisdavo ir jie tapdavo neteisėtais 
vaikais su Statute numatytomis pasekmėmis.

Laisvas žmogus badmečio metu galėjo savo 

vaikus parduoti į nelaisvę, o pasibaigus 
badui juos išpirkti, jeigu išpirkimui neturėjo 
pinigų – pats už skolą turėjo atidirbti.  

Tuo metu nelaisvo tėvo vaikai buvo laikomi 
„kilnojamuoju turtu“, jis parduotas negalėjo 
būti išpirktas.  

Tyčia vaiką užmušę tėvai buvo baudžiami 
pilies kalėjimu vieniems metams ir šešioms 
savaitėms ir privalėjo keturis kartus per 
metus prieš žmones bažnyčioje ar cerkvėje 
išpažinti savo nuodėmę. Jeigu vaikai iš 
anksto suplanavę atėmė savo tėvų gyvybę, 
jie baudžiami sunkia mirties bausme – „po 
turgų vežiojant žnyplėmis kūną draskyti, 
o po to įvyniojus į odą kartu su šunimi, 
žalčiu, kate užsiūti ir kur giliau vandenyje 
nuskandinti“, ir netenka garbės ir savo turto. 

Tėvas santykiuose su vaikais turėjo 
išskirtines teises. Po 1768 m. Seimo priimto 
įstatymo sūnūs buvo auklėjami pagal 
tėvo religiją, o dukros – pagal motinos. 
Iširus santuokai ar ją panaikinus, nesant 
sutuoktinių kaltės, tėvui buvo paliekami 
sūnūs nuo septynerių metų. Buvo manoma, 
kad iki sūnūs sulauks mokyklinio amžiaus 
labiau reikalingas motinos auklėjimas, o 
motinai buvo paliekamos dukros iki joms 
sudarant santuoką.  

A R  ŽI N A I,  K A D.. .

Merginos  port retas  i š  Š iau l ių  Aušros 
mu z ie jaus  fondų,  autor ius  než inomas

Vaikų teisės ir jų apsauga Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. 
pabaigoje
Alfredas Vilbikas, kadenciją baigęs Šiaulių apygardos teismo teisėjas, Lietuvos 
teismų istorijos ekspertas

Teodoro  Broe l–P l iater io  port retas  i š 
Š iau l ių  „ Aušros“   mu z ie jaus  fondų,  
autor ius  Johan Nepamuk Huebe
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Vaikų gynimo dienos proga – piešinių paroda 
„Mano svajonių darbas“
Lietuvos teismai tęsė tradicijas ir birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjo pristatydami virtualią piešinių 
parodą. Vaikų, kurių tėvai, seneliai ar kiti giminaičiai dirba mūsų šalies teismuose, šiemet paprašėme nupiešti, kaip jie 
įsivaizduoja savo svajonių darbą. Sulaukėme daugiau nei 70 darbų iš visos Lietuvos, taip pat prie teismų prisidėjo Vilniaus 
vaikų dienos centras „Duok ranką“. Dėkojame piešinių autoriams ir linkime jiems svajonių išsipildymo!

Aurėja, 7 m.

Auksė, 6 m.

Patricija, 9 m.
Armantė, 11 m.

Rugilė, 10 m.Sofija, 6 m.

Paulius, 10 m.

Eva, 9 m.Jokūbas, 8 m.

Luka, 14 m.

Jonas, 12 m.Gabrielė, 8 m.
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Ingrida, 11 m.

Julija, 12 m.

Gabrielius, 7 m.
Patricija, 6 m.

Aurėja, 7 m.

Justas, 7 m.
Kornelija, 7 m.

Milda, 11 m.

Adomas, 6 m.Lukas, 12 m.

Deimena, 5 m.

Bernardas, 5 m.

Adrija, 17 m.

Ema, 14 m.

Mėja, 7 m.

Gabrielė, 7 m.
Mykolas, 7 m.
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Luknė, 6 m.

Raigardas, 13 m.
Gabrielė, 6 m.

Ainė, 13 m.Raminta, 5 m.

Markas, 5 m. Jokūbas, 5 m.

Vestina, 11 m.Gerda, 11 m.Paulina, 13 m.

Ugnė, 9 m.

Lauryna, 11 m.

Patricija, 6 m.

Dominyka

Tėja, 5 m.

Eva, 10 m.

Matas, 8 m.

Konradas, 3 m.

Matas, 8 m.
Urtė, 10 m.

Ūla, 9 m.
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Elzė, 7 m.

Dagnė, 6m.

Mykolas, 3 m.

Andrėja, 7 m.

Emilija, 8 m.

Emilija, 14 m.

Dinas, 7 m.

Dorotėja, 7 m.

Emilis, 7 m.

Erikas, 4 m.

Paulina, 12 m.

Gaudrius, 10 m.
Dorotėja, 8 m.

Gedminė, 4 m.

Vakarė, 5 m.

Gabija, 6 m.

Gabrielius, 6 m.

Vitalis, 9 m.

Dovydas, 10 m.Milda, 11 m. Faustina, 10 m.

Faustina, 6 m.
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Tapk 
teismo 
savanoriu! 
Savanoriauti galite šiuose miestuose:
◆ Panevėžys ◆ Šiauliai ◆ Vilnius 
◆ Kaunas ◆ Klaipėda ◆ Mažeikiai

Šiemet teismo 
savanorių institutui 
sukanka      metai.5

Per šį laikotarpį teismo 

savanoriai suteikė pagalbą 

daugiau kaip 13 400  

asmenų.

Kokią pagalbą teikia savanoriai?
Pagalba teismo lankytojams (esant poreikiui, prižiūri mažamečius vaikus, 
padeda susiorientuoti teismo aplinkoje ir numalšinti kon�iktus, kilusius tarp 
proceso dalyvių, padeda proceso dalyviams susiorientuoti, atvykus ne į tą 
teismą, bendrauja su liudytojais, nukentėjusiaisiais, pasidalina su jais 
informaciniais teismo leidiniais ir kt.)

Pagalba posėdžių salėse (rezonansinėse baudžiamosiose bylose stebi 
nedrausmingus teismo lankytojus, visuomeninių organizacijų atstovus, 
bendrauja su proceso dalyviais)

Pagalba teisme renginių metu  (padeda o�cialiuose ir vidiniuose 
teismo renginiuose)

Nori prisidėti prie teismo savanorių tarnybos? 
Savo motyvacinį laišką (nurodydamas teismo 
pavadinimą, kuriame nori savanoriauti) 
siųsk el. paštu komunikacija@teismai.lt.


