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PRATARMĖ
Antroji knyga „Lietuva ir žmogaus teisės“ yra pirmosios knygos, kuri buvo išleista 

2008 metais, tęsinys. Pirmoje knygoje žmogaus teisių judėjimo vyksmas apėmė laikotarpį, 
kai Lietuva siekė  Nepriklausomybės ir ją atgavo, kai mūsų valstybė jau savarankiškai 
kūrė įstatymus ir  teisės aktus – šis laikotarpis datuojamas nuo 1989-ųjų iki 2000- jų metų, 
o antroje knygoje apibendrinama Lietuvos žmogaus teisių gynimo (LŽTGA) ir  Lietuvos 
žmogaus teisių (LŽTA) asociacijų veikla nuo 2000-ųjų iki 2010 metų. 

Savarankiškas mūsų valstybės gyvenimas, įstojus į Europos Sąjungą ir Lietuvai tapus 
NATO nare, iš esmės pakoregavo ir nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų veiklą. 
Stodama į Europos Sąjungą ir NATO Lietuva privalėjo prisiimti atitinkamus tarptautinius 
įsipareigojimus (ratifikuoti tarptautines konvencijas), tačiau įstojus daugelis  Vakarų 
organizacijų ėmė žymiai mažiau arba beveik nesidomėti žmogaus teisių padėtimi mūsų 
valstybės viduje. Nevyriausybinės organizacijos tarsi buvo paliktos pačios sau. Ypač tai 
pajutome, kai Lietuvos žmogaus teisių asociacija  kreipėsi pagalbos į Europos žmogaus 
teisių asociaciją (AEDH) ir Tarptautinę žmogaus teisių lygų federaciją (FIDH) dėl Orhuso 
konvencijos taikymo mūsų nacionalinėje teisėje – mat LŽTA yra šių organizacijų narė. 

Jokio atsakymo iš paminėtų organizacijų LŽTA negavo.
Kitas neišgirstas LŽTA kreipimasis – dėl LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo. Nors Europos žmogaus teisių asociacija  
(AEDH) susidomėjo šiuo įstatymu, netgi atsiuntė žinomos tarptautinės žmogaus teisių 
stebėsenos organizacijos (Human Rights Watch)  publikacijų nuorodas apie šio įstatymo 
sukeltą rezonansą,  tačiau ji užėmė neutralią lūkuriuojančią poziciją.

Viena vertus, toks elgesys rodo, kad mūsų valstybės demokratiniai valdymo 
instrumentai yra pakankamai išvystyti ir tarptautinės žmogaus teisių organizacijos gali 
mumis pasikliauti,  kita vertus, turėjome susitaikyti su nauja padėtimi, mažiau tikėtis 
pagalbos iš svetur ir imtis žymiai daugiau atsakomybės už žmogaus teisių priežiūrą 
išnaudojant tarptautinę teisę ir valstybės konstituciją.

Antroje knygoje LMA akademiko, Asociacijos signataro ir M. Romerio universiteto 
profesoriaus Antano Buračo siūlymu pateikti dokumentai, kurie dėl įvairių priežasčių 
nepateko į pirmą knygą, nes, jo nuomone, ši medžiaga  turi neabejotiną žmogaus teisių 
judėjimo istoriografinę vertę. 

Kaip ir pirmoje, taip ir šioje knygoje visa medžiaga teikiama chronologine tvarka, 
nurodant datas, atsižvelgiant į įvykių svarbą.

Antroji knyga parengta prisilaikant pirmojoje išdėstytos struktūros. Ją sudaro 6 dalys: 
„Neskelbti tarptautinių organizacijų dokumentai žmogaus teisių klausimais“,  „Pareiškimai, 
kreipimaisi, rezoliucijos“,  „Laiškai, raštai, prašymai“, „Straipsniai, interviu, apžvalgos 
ir korespondencijos“, „Žmogaus teisių ataskaitos”, „Žmogaus teisių forumų ir jų dalyvių 
nuotraukos”, „Pavardžių rodyklė“.

Dalyje „Neskelbti tarptautinių organizacijų dokumentai“ spausdinami 1974 02 16 JAV 
Kongresui pateiktas JAV lietuvių bendruomenės pranešimas apie žmogaus teisių 
pažeidimus  okupuotoje Lietuvoje, ištraukos iš JTO Žmogaus teisių ir ESBO komisijų 
išvadų dėl paramos Baltijos valstybėms siekiant nepriklausomybės, svarbus ESBO 
pranešimas apie rinkimus Baltijos valstybėse 1990 m., Lietuvos Helsinkio grupės 
memorandumai ir pareiškimai su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvos 
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Nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse. 
Šiame kontekste išskirtina Lietuvos Helsinkio grupės veiklos medžiaga ir Grupės 

įnašas steigiant LŽTGA  bei tolesnis šių organizacijų bendradarbiavimas  ginant Lietuvos 
žmonių teises nuo sovietinių okupantų. 

Spausdinamas 1991 m. Memorandumas Jungtinių Tautų  Žmogaus teisių komisijos  
47 sesijai bei kreipimasis Baltijos valstybių vardu, paremtas  LŽTGA, Lietuvos Helsinkio 
grupės, Lietuvos  rašytojų sąjungos ir senatoriaus Hough liudijimais  JT ESBO komisijai 
dėl kruvinųjų 1991 m. sausio 11-13 d. įvykių. Taip pat  itin svarbios  išvados apie šiuos 
įvykius, kurias Jungtinėms Tautoms pateikė nepriklausomi  visuomeninės organizacijos 
„Skydas” kariniai ekspertai (anglų k.).

Knygoje skelbiami iki tol neskelbti dokumentai, liudijantys  pasaulio valstybių reakciją 
į  sovietinę agresiją prieš Baltijos šalių nepriklausomybę.

 Antrame skyriuje „Pareiškimai, kreipimaisi, rezoliucijos“ yra pateikti abiejų asociacijų, 
jų vadovų ir narių, taip pat intelektualų kolektyviniai ir pavienių kovotojų už žmogaus 
teises viešai skelbti prašymai, reikalavimai bei kiti dokumentai, adresuoti Lietuvos 
valdžios institucijoms ir tarptautinėms  žmogaus teisių organizacijoms dėl Lietuvoje 
pažeidžiamų žmogaus teisių.

Trečiame skyriuje „Laiškai, raštai, prašymai“,  analogiškai kaip ir pirmoje knygoje, 
skelbiami Asociacijų reikalavimai ir siūlymai Lietuvos valstybės vadovams, valstybės 
valdžios institucijoms bei tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms dėl pažeidžiamų 
žmogaus teisių. Spausdinami valstybės institucijų, organizacijų atsakymai į asociacijų 
prašymus ir siūlymus,  įvairūs susirašinėjimo dokumentai su tarptautinėmis žmogaus 
teisių organizacijomis, liudijantys asociacijų darbą  stiprinant žmogaus teisių priežiūrą.

Ketvirtame skyriuje spausdinami Asociacijos periodiniuose leidiniuose bei mūsų 
šalies ir užsienio žiniasklaidoje skelbti rašytojų, dvasininkų, kultūros ir meno, politikos ir 
mokslo žmonių bei kitų iškilesnių asmenybių straipsniai, pokalbiai, nuomonės žmogaus 
teisių tema. 

Kaip ir pirmoje knygoje, nuosekliai laikomasi principo, kad straipsnių, korespondencijų 
ir pokalbių turinys savo esme liestų žmogaus teises. Temos parinktos iš periodinių, 
žmogaus teisių priežiūros veiklai nagrinėti skirtų leidinių bei tų žiniasklaidos šaltinių, 
kuriuose gausiausia medžiagos žmogaus teisių tema, ir tų, kurie, asociacijos narių 
įsitikinimu, objektyviausiai šias teises nušviečia. 

Penktame skyriuje pateiktos JAV valstybės departamento, Švedijos Karalystės 
ambasados Lietuvoje, Tarptautinės Helsinkio žmogaus teisių federacijos bei Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos parengtos ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. 

Šeštame skyriuje spausdinamos žmogaus teisių forumų ir jų dalyvių nuotraukos iš 
asmeninių archyvų.

Knygos gale nurodoma pavardžių rodyklė. 
Dauguma asmenų nurodytomis pavardėmis, asociacijos narių nuomone, turėjo ar turi 

sąlytį su  žmogaus teisių gynimo veikla. 
Siekiant išsaugoti pareiškimų, raštų, ataskaitų bei kitų dokumentų autentiškumą, jų 

kalba netaisyta.

Vytautas Budnikas
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas
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neskeLbti
 tarPtautiniŲ
organiZaCiJŲ 
Dokumentai

JAV lietuvių bendruomenės 1973 m. ataskaita apie žmo-
gaus teisių pažeidimus okupuotoje  Lietuvoje,  žmogaus 
teisių gynimo organizacijų naujienų biuletenis „Viesti 
iz SSSR”, kuriame skelbiama informacija ir straips-
niai apie žmogaus teisių padėtį sovietinėje Lietuvoje iki 
1990-ųjų metų, Lietuvos iniciatyvinės grupės Helsinkio 
susitarimams remti 1990  metų  dokumentų rinkinys 
- atviri laiškai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, JAV 
Prezidentui, VLIK’ui ir kt., 1990 metų birželio 22 d. 
Peterburge (Leningrade) vykusios 2-sios Tarptautinės 
žmogaus teisių konferencijos „Leningradas –Vilnius”  
medžiaga, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Ko-
misijos ataskaita apie rinkimus Baltijos šalyse 1990 m., 
JTO Žmogaus teisių komisijos dokumentai dėl Baltijos 
šalių nepriklausomybės, taip pat išvados dėl 1991-ųjų 
sausio 11-13 d. kruvinųjų įvykių Lietuvoje, kurias 
Jungtinėms Tautoms pateikė  visuomeninės organizaci-
jos „Skydas” nepriklausomi  kariniai ekspertai, ir pa-
saulio valstybių reakcija į šiuos įvykius.

Dokumentų ir straipsnių kalba netaisyta.

I  d a l I s
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Kanados URM raštas Kanados lietuvių bendruomenei, kuriame nurodoma, jog Kanada 
de jure niekada nepripažino Baltijos valstybių 

fCi 
uc ot h"""'1 
l"~_;o?lf1f:,!l::i: 
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Australijos Vyriausybės raštas dėl Baltijos valstybių juridinio  inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungos sudėtį

2] -

OEPARTMENT OF' F'OREIGN AFFAJRS 

CANDERRA, A.C.T. 2COO 

1 468 l 3/23/2 31 De ce:;:'Jer 1974 

Dear Sir, 

RE: I.EOA;:. STATUS OF FOR1.BR CI't:lZ'B~S OP '.rae . 
FCP.h\ER BA1':.110 S'.rA'.F'~$ 

(Your r efcrcnce •,•::; : 30) 

I refer to Ctl.r. 1 ėttor ėat.ed ~~ A1~~l~T. 1974. 

The gene .ral posi t ior: i ::. thst , ns t.he .tuatralia.tl 
'Governoent hac recogn:.sed the j·ll.ridical incor1)cr.o.tion o~ 
the fon::ier Baltic Stat ec i.:."ltc the Ur.i0-Yl {>f Soviė~ Socl~l.i.~t 
Republics the Auct ralia."1 G~vcrn.)'(e!lt in rto l orig c:t• ablc to 
acknowledp,e ei t 1zcn::.hi J) of t hcoc f crmcr countr,,,j. c.:~ . Cit i zen
ship or nationalit y 1 o! c:o1Jr:1c, i~ č.cr i ved from national 
and ti~t interna.tional ; 0-..1 . You l'.avc ~-::a.ted t.l:t:Jt 1:h~ c J. ig:-?t::: 
t o wi:ich you ::efer are not Auztro.liat~ cltiz;cr10. Whcti•ė r ot' 
not they are citizens of t~e Union of Soviet Sooi~list 
Reput·l ios de:pends o:-i Sc-viet la.Vi' o:i. na.t ionality and on the 
pa.rti cul ar 91rcl.lr..lat ance.t: ·of your =lier;.~·s . !f ir: fact t~cy 
are not Soviet citizen1:1·, a.n.d 1-.aYe no ot~'ler nationalit y 1 t hcj' 
01ay we.LJ. be a t ate.l et::s. In any ev~::-t1: 1 t.!\~ .b.ust.:::.-.:.:..L tan 
Goverr.ment wottld at:-ord Y"~:t· :;l1ėnt :~ thė nQrmal facil t tie-& 
to beccme Australian ~i tizens, and if t:aic ch~uli b~co~e 
t:0-1&1r wish, they shoulė c <Jrtt..a ct . t:'1e nea.~~$ t .:.~·ffi cė of tt.ė 
Australia'l DeJJartn:en:: (;f Labot:.r and Imigrati·:Jrl.. 

Ir. thc f1na1 paragr9.ph c f ~'l)lll' 1 e ·ttcr ynu a.:»k i f 
yo'll' c!lc:its ( in the evcr~t that j'),e}' are Scv:. et (: 1 t .t ~ens) 
11oald ·:ie "subj ect ed "t:> the jurisdiction of tte So·.rir:t U!'lt:)~ ··. 

'ihile yoll'!' e) 1en1.r.i rel':la~ r~ i n Au.str~lia, t:hcy ar(! .:;ub;Jt=:ct te 
.Auat ralJ ~ jur.tr;d.1-cti~n. Hn•Hevel', as et!.<:L count r :>' !la.i:; t·:e 
r ight t e p C"vtet:: t; t he perr. :":ll:::. anė 1.nt.crc:r.; t:tį .:::,t t ts. e; it ~ 7.ėns 
~'oroad 1 t'.'\ <=! .fil:·nbA.ssy cf tht Union .:Jf S:>vi~t Soctalii:i t: 
Republics ir. Car:.berra hag a lec;'!.·~ i.r:1ati=! r.~o:'l.sul.ar interest i~ 
its citi?.cns in A~J.s tra:i~ \L'ld:.r:ir tlJe t eiU1.a c·f the Vier.na 
Convention cn ~onst:.lar P.elati..::n&. Ihe Con,tent i on is s e t out 
j n t'"ull i.r'l thė Sc'r! ~:lu l ~ t.n thc CcnDu:1a.r PrtvilcgcG and 
Itnoounlt i es Act 1972. 

You ha1:c a~:<cd •Nha.t l a'"'o will appl:r regarding t~e 
_p crt1or1n'.l prop<i 't't:; of' y ntl t- :~ 1 ·i <i!'l1: n i rt l'Hl.(l<i:; !'>'f. f r'lt en~:ncy, \'/e: 

... /2 
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- 2 ·1 -

expect that the usl:al r.il cs of priva t e intcrrjatJ.onal law 
.1n n:uch c::t~A::i w! ll hi:: P-:p111 1c.;i,b1~. · 

'·ii th regarė. to yot:.r final ques tion, your c;l iRnt~ 
would, of course, be able t o tra•:el a ·croad on A.U$tr'A.J ian 
p<:ls::>;i:;.rti;. if the:; ·lfere te be~om~ .Australian t'~itigr.fn::o . Tf 
some of ycur c l 1 c;-i1,:-. ha'.rc bP.~n :;,r;J.~tn!! So·11· 1 ;.:t ei ti 2.enship 
un<JP.: SoYiet na.tior..al:t:.r lat·1 1 it m:.e1-Įt be P·=>~ sib.l ~, ! f tl;ey 
~·= wished 1 f o:- ;;hem t o trn.i1~1 a·:::r o::-11 ·.o;ith Sov1e :.. paH~:port s . 
l!' t~1ese clients oa.r: s ho11 eocė:. re:::.~ o:i for not \11is!lir.g: to 
t r·avel under So\• iet pas5portn, it rnight ·.~·ell be po::::::1J b l e, 
depen:d.ine on individt:.al oircucst~ce·~ , f or the:m LO ·L.i:·avi:il 
abr oad under · Aust r a l i.s.11 tr3vel dūctuuents (other lhan pa~~port~). 

I f ~cr:ne of your cl ients -are, in fact, ot.ateleos 
r·er.:~onl-.> , agaih .:t ::ni gbt be po:;;. ,;;.blę ~~x· t }:em t.o tra.vėl 
ab1·o~ci undc:- $Uch Au:jt1·ai i~n tt'&.vęl documents. 

·11e cugge::;t thn.t tha h tc.!:r'!> co·.trse of action !01" 
~/our clieutc 'llOt:.::i bū for i:h~i: t v scck A.uot1·al i<m citizen
ship.. 'Ne loag;i r:.o that, t:..n :rJc::tt :,;.f youJ.: clients would have 
'hiter. r esident in Ai;stral i~ f or scce considerat·l e ~i.me, it 
g lik<'ly tll<ct tbey cc"_<l 0btain At.t<~r·aliai-t cit i2enshi p in 
a relat ively e:hor t t ime. If t hey were th.en te travel a·oroad 
under Au~tr~lian pa3eport~ , the Ą~stralia.n Government would 
be entitled, ur.der internati~a.l la.\'i, to a::ford the:n"" nūrmal 
c on31.;J.a'r' protection. Ec,vėver, tbe 3oviat Government would 
:regard Avat.t'al .il::ln/Sovi€t ::itizen~ vi:$ itir:.g the Sovi.et Unioh 
a,.:j being predcCJ.inari-t l y So.,,·iet citizer„a, in. ·ut.ich caae t he 
degree of Auatr~lian con~ul3:i:· :prot0::ct:ion woi.:.lci be redųced.. 

1>.'e r~eret .:m~:- in:.cr~ven.ience t hat mo.y have been 
caueed „JY t he įela~r in rEpl~· ing t o your l ettf:-r. 

Your9 !'ai th!ully, 

A ·;,/ /k::-0 ~,;?'c,,-;r-____ _ 
. ,; "- -: -

(B.E. Mat <hews) 
f or tee Secretary 

~ ~>ue .to c.>=-c-tėssi:..;r:<.l r e a so:-; $ ? n~rne dėlė ted ) 
Solici tor, 
G.P.e . Box 
MELBCUP.NE, 'il (.!. 300 1 
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INTRODUCTION

Basic human rights,   as they are expressed in the Universal declaration of Human Rights and 
implemented in various international conventions,   cannot be considered as belonging to a category 
of policies that are within the exclusive sovereign concern of each state. From the legal and the 
humanistic points of view,   the violation of human rights anywhere is a concern for all mankind.    
some of the reasons for this were well expressed by the distinguished soviet scientist and courageous 
fighter for respect of human rights in the Soviet Union Andrei Sakharov,  who,   in his open letter of 
september 14, 1973 to the U.s.   Congress in support of the Jackson amendment, wrote:

If every nation is entitled to choose the political system under which it wishes to live,   this is true 
all the more of every individual person.    a country whose citizens are deprived of this minimal 
right is not free even if there were not a single citizen who would want to exercise that right.

But,   as you know,   there are tens of thousands of citizens in the soviet Union — Jews,   Germans,   
Russians,   Ukrainians, lithuanians,  armenians,   Estonians,   latvians,   Turks and members of 
other ethnic groups -who want to leave the country and who have been seeking to exercise that 
right for years and for decades at the cost of endless difficulty and humiliation.

You know that prisons,   labor camps and mental hospitals are full of people who have sought to 
exercise this legitimate right.

Your  surely know the name of the lithuanian, simas a. Kudirka, who was handed over to the 
soviet authorities by an american vessel, as well as the names of the defendants in the tragic 1970 
hijacking trial in leningrad. You know about the victims of the Berlin Wall.

There are many more lesser known victims. Remember them too!

For decades the soviet Union has been developing under conditions of an intolerable isolation,  
bringing with it the ugliest consequences.    Even a partial preservation of those conditions would be 
highly perilous for all mankind,   for international confidence and detente.

It should be no surprise that the democratic process can add its corrective to the actions of public 
figures who negotiate without admitting the possibility of such an amendment. The amendment does 
not represent interference in the internal affairs of socialist countries,   but simply a defense of 
international law,   without which there can be no mutual trust.

adoption of the amendment therefore cannot be a threat to soviet-american relations.    all the 
more,   it would not imperil international detente.

The abandonment of a policy of principle would be a betrayal of the thousands of Jews and non-
Jews who want to emigrate,   of the hundreds in camps and mental hospitals,   of the victims of the 
Berlin Wall.

such a denial would lead to stronger repressions on ideological grounds.    It would be tantamount 
to total capitulation of democratic principles in face of blackmail,   deceit and violence.    The 
consequences of such a capitulation for international confidence,   detente and the entire future of 
mankind are difficult to predict.
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Although Sakharov was defending  specifically the right of emigration,  he obviously had in mind 

the respect for other basic rights,  without which a peaceful and just world is impossible.    In another 
connection,   dr.  sakharov has warned that unless there is a democratization of the soviet system,   
detente will be illusory and dangerous -”that would be cultivation and encouragement of closed 
countries, where everything that happens goes unseen by foreign eyes behind a mask that hides its 
real face.    No one should dream of having such a neighbor,   and especially if this neighbor is armed 
to the teeth. 

From a legal point of view,  the soviet regime cannot claim to be immune from international 
concern about human rights in the Soviet Union because it has ratified the various international 
conventions protecting basic rights and freedoms.    Veniamin levich,   the highest ranking soviet 
scientist who has managed to leave the soviet Union,   has correctly pointed out that --

By the Soviet act of ratification,   the problem of free emigration [and,   one might add,   other 
basic rights-ed. ] is no longer a domestic problem of this country.    The request that it implement 
an international obligation should not be considered intervention in the domestic affairs of this 
country.    It is curious logic that one shouldn’t execute and persecute anyone for Communist 
ideas but it is possible for other convictions.    When Communists are concerned,  intervention 
in their fate is justly called humanism.    But when concern about the fate of other citizens is 
expressed, no matter how tragic,   this is interpreted as intervention in internal affairs. 

Therefore,   it is an international duty to expose the violations of human rights anywhere,   including 
especially those occurring in the closed society of the soviet Union.    With this in mind,  this report 
surveys the state of human rights during 1973 in lithuania,   which was forceably occupied and 
annexed by the soviet Union in June of 1940.    according to the available documentary evidence,   
in the area of national and political rights an intensified police and ideological suppression was 
notable in lithuania as part of the Kremlin attempts to strangle national,   democratic,   and religious 
protest in the entire state.    a number of instances of political persecution and numerous measures 
to impose stricter ideological controls over the population will be noted.    Instances of violations 
of religious freedom continued to be reported by the lithuanian underground publication Chronicle 
of the Catholic Church in lithuania - lietuvos Kataliku, Baznycios Kronika,       the latest issue of 
which (No.   7) covers events up to the fall of 1973.    These clandestine reports,   each numbering 
about 40 typewritten pages,   contain documentation of an intensive intervention of the state in 
matters of faith and the propagation of official beliefs - atheism.    LKB Kronika is among the last 
of more or less periodical samizdat publications in the soviet Union, which so far has escaped the 
intensive soviet police efforts of the last two years to suppress dissent.    a selected set of documents 
from this publication is presented below.
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ATTEMPTS  TO SUPPRESS DISSENT 
IN LITHUANIA

In the past few years,   national and religious protest was especially intense in Lithuania.       
For background,   it is relevant to recall that in 1972 three self-immolations in national protest  
were committed.     The self-immolation of the youth named Romas1

Kalanta in Kaunas was followed by nationalistic demonstrations and riots,   which had to 
be subdued by specially called-in security forces. Numerous other incidents,   such as student 
demonstrations against Russian athletes in Vilnius,   further stimulated national activity. On 
top of it,   the Catholics sent a petition with 17, 000 signatures to U. N. Secretary General 
Kurt Waldheim, requesting his intervention in respect to violations of religious freedom. The 
circulation of numerous other Catholic petitions and incidents between the believers and the 
authorities were reported by The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania.

With such national and religious unrest in view,   the republic party authorities became 
apprehensive about a possible purge,   ordered by Moscow,   if the unrest continued. Thus, 
in addition to the generally intensified attack on dissent ordered by the Kremlin,   a number 
of additional measures were undertaken,   apparently at the initiative of republic authorities,   
to suppress dissent and to forestall the loss of confidence by Moscow.    The republic party 
leadership  survived with minor bruises,   while the political and ideological restraints were 
expanded and intensified.

The effort to deal with dissent in Lithuania involved: (1) a vigorous ideological campaign 
against nationalism and religion and a generally harder ideological line; (2)some changes in 
personnel in charge of propaganda and mass communication areas;   and (3)  numerous arrests 
and investigations of suspected dissidents.

PERSONNEL CHANGES IN THE   
LEADERSHIP

The Communist Party of Lithuania,  under the leadership of its long-time First Secretary 
Antanas Sniečkus,  has survived the major political shocks in the Kremlin and Lithuania without 
serious  personnel purges.2      The stability of the Lithuanian regime has depended in large 
measure upon the ability of Antanas Sniečkus to balance Kremlin and local demands,  to create 
a rather effective team of administrators,  and to instinctively judge the balance of power in 
the Kremlin.    In addition,  through seniority,  Sniečkus has acquired powerful protectors in 
Moscow,  obviously including Politbureau member Mikhail Suslov and possibly Prime Minister 
Alexei Kosygin.

The nationalist and religious unrest in Lithuania in the last few years evidently did not shake 
the Kremlin’s confidence in Sniečkus and his political machine. Only a few personnel changes 
could be identified as stemming from the recent unrest.    Nevertheless,  the position of Sniečkus 
is by no means safe.    Private contacts with high officials in Lithuania suggest that there is an 
anxiety in regime circles that another intense nationalist incident could undermine Sniečkus and 
lead to extensive purges of the republic elite.

As is evident from the references in the press,  the most prominent casualty of the recent 
unrest was the head of the Agitation and Propaganda Section of the Central Committee of the 

1 For a survey and documents on national and religious protest in lithuania see Violations of Human Rights:    1971 
and 1972.
2 For a study of the Communist Party of lithuania and its leadership see Thomas Remeikis,   “The administration 
of Power: The Communist Party and the soviet Government, “ in V.   stanley Vardys,  ed.,   lithuania Under the 
soviets:  Portrait of a Nation, 1940-1965    (New York:  Praeger,   1965), pp.   111-140.
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Lithuanian Communist Party, P. Mišutis, who was replaced sometime after the events in Kaunas 
in 1972 by an unknown political worker, J. Kuolelis. There was a reshuffling in the editorial 
boards of a number of magazines.    The most notable was the change of the editor of the youth 
magazine Nemunas,  which is published in the  troublesome Kaunas.  Nemunas was a   very 
popular magazine because it shunned cheap propaganda and had a comparatively liberal 
orientation.    Under the new editor,   Nemunas began to reflect an ideologically hard line.    The 
result of all these changes was a notable strengthening of the ideological commitment of mass 
communications media. Finally,   the head of the Council for Religious Affairs in Lithuania,   
J.   Rugienius,  was replaced by a younger man,   K. Tumenas,   in an obvious effort to contain 
religious unrest. 3

REPORTS  OF ACTS  OF POLITICAL 
SUPPRESSION4

Reports of police efforts to suppress dissent are contained in the latest issues of the Chronicle of 
the Catholic Church in Lithuania,  which recently began to include some data on non-religious 
protests and police regime in general.    Some of these report are published below.    In addition,   
on December 23,   1973,  the Soviet press announced the arrests of three men who were obviously 
detained for nationalistic activities.    The announcement of such arrests is rare in Soviet practice,  
and they usually forewarn a public trial and press campaign.    As of the writing of this report, 
no further details on this case have been reported.

1.Reports of Arrests and Secret Police Investigations
Vilnius.    In 1973,  the following Lithuanians were under investigation by the security authorities 
of Vilnius:
1.[Miss] Birute Andrašiunaite,   an engineer,   on March 28;
2.[Miss] Marija Božyte,   senior in Lithuanian studies at the Vilnius University,   on March 28;
3.[Miss] Birute Burauskaite,  an engineer,   on April 2;
4.[Mr.] Kazimieras Eigminas,   a graduate of Vilnius University, a specialist in Lithuanian 
language,   on April 6;
5.[Miss] Elena Eimaityte,  a graduate in German language, on March 27;
6.[Miss] Reda Jakuclonyte,  an engineer,   on March 28;
7.[Mr. ] Zenonas Jakučionis,  a graduate of the conservatory;
8.[Miss] Veronika Janulevičiute,  a member of the Ethnographic Ensamble of the Youth Theater,   
on March 28;
9.[Mrs.] Virginija Jasiukaityte-Ašmontiene,  a student in Lithuanian studies;
10.[Mr.] Alfonsas Juška,   a biophysics specialist,   on March 27-28;
11.[Miss] Donata Kanevičiute,  a mathematician,   on April 3;
12.[Mr.] Danas Kaukenas,   a reporter for the “Evening News, “ on April 4;
13.[Mr.] Kęstutis Labanauskas,  a worker in the Institute for the Restoration of Monuments,   on 
March 28;
14.[Mr. ] Rimas Matulis,   a graduate in the English language, on March 28;
15.[Mr.] Kazimieras Misius,  an engineer,   on March 27;
16.[Mr.] Egidijus Norvaišas,  a graduate student in physics, on March 27;
17.[Mr.] Algimantas Petrauskas,   an engineer,   on March 28;
18.[Miss] Terese Povilaityte,  a graduate in Lithuanian language,   on March 28;
19.[Mr. ] Alfonsas Ramonas,   a specialist in physics-mathematics, on March 27;
20.[Mr. ] Albinas Simokaitis,   an instructor;
21.[Mr. ] Edma Stankevičius,  a student in journalism;

3 according to lKB Kronika,   1973,   No. 6,   the appoint ment of Tumenas was in February of 1973
4 From lKB Kronika,   1973,  No.   6.
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22.[Mr. ] Jonas Trinkunas,   a graduate student in history-philosophy,   on March 28;
23.[Miss] Zita Vanagaite,  an architect,   on April 3.

The secret police interrogated these individuals about their excursions to the Urals and 
Siberia:    Why did they associate with Lithuanian deportees,  why did they visit the camps?    
The secret police made the accusation that during the excursions attempts allegedly were made 
to establish ties with the nationalistic strata of Armenians,   Georgians,  and other nationalities.

The interrogators reproached them for showing an interest in and calling attention to the 
destruction of ancient cultural monuments as well as for burning candles on castle-hills while 
on an outing to the Sambia region of East Prussia.

The secret police were interested in the activities of the Folk Song Club of the Trade Unions 
Hall in Vilnius and of the Vilnius University Student Club Romuva (which was disbanded two 
years ago). Questions were asked about the Rasa festival in Kernave and about the archeological 
expedition to the Šventoji river.

The interrogated were scolded for their interest in the past and its idealization because 
nationalistic moods are spread thereby.

They were asked:    Why are only Lithuanian songs sung?    Why are partisan songs sung?    
Why is material about the partisan struggles being collected?5      In the meetings with the 
Latvians,  why are nationalistic moods being propagated?    Why are contacts with Lithuanians 
in Byelorussia being maintained,  books sent to them,  newspapers subscribed,   their children 
encouraged to attend Lithuanian schools in Lithuania?

The secret police inquired why so many youths are attracted to ethnographic activities.
R.  Matulis was ordered to sign that he will not participate in and will not organize any 

meetings without the sanction of official organs.
Kaunas.  At the end of March of 1973 the following persons were arrested in Kaunas:
1.Vidmantas Povilonis,   an engineer;
2.Antanas Bakalauskas,  a lecturer in the Department of Construction of the Politechnical 

Institute [Kaunas];
3.Šarunas Žukauskas,  a senior in the Institute of Medicine;
4.Rudaitis,  a doctor.
Juozas Rugys was arrested in mid-April;   during the search type was discovered.
Viktoras Kruminis,  a fourth-year student at the Politechnical institute,  was dismissed from 

the institute.
The mother of V. Povilonis addressed the secretary of the Central Committee of the Lithuanian 

Communist Party,   requesting :hat her son be released. The Procuracy of the Lithuanian SSR 
notified her that V.Povilonis had been arrested and indicted for committing a very serious crime 
against the state.    He had belonged to an anti-Soviet group,   and in February of 1972 had 
distributed anti-Soviet proclamations in Kaunas.
 

REPORT OF SOVIET EFFORTS TO CONTROL 
ILLEGAL PRESS6

At the beginning of 1973 the executive committees of a number of raions and cities demanded 
that all offices,   farms,  and organizations,   as well as religious communities,   submit types of 
typewriters.    Here is an example of the order:

Please send to the executive committee by March 22 of this year samples of type of typewriters 
in the possession of the office,   factory,   farm,   organization,   or private individual that is under 
5 Reference here is to the nationalist partisan movement after World War II,  which fought sovietization of lithu-
ania.    For a study of the partisan movement,   see V.   stanley Vardys,   “The Partisan Movement in Postwar lithu-
ania, “  slavic Review,   september, 1963, pp.  499-522.
6 From lKB Kronika,   1973,   No.   6.
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your direction.    Two original samples must be typed on a standard sheet of paper,   according 
to the enclosed example.    In addition,   please inform us of all’ other typewriters that are also in 
your possession,  whose type-samples cannot be submitted because of break down, repair,   or 
other reasons.

In sending type-samples it is necessary to indicate the number and name of the typewriter.
It is clear to everyone, that type-samples of typewriters are needed for the security organs. 

Why is the state security concerned about typewriters?
During the past several years,   the Catholics of Lithuania sent many complaints to various 

offices of the government.    It must not be forgotten,  that every complaint to the offices of 
the Soviet government concerning the restriction of religious freedom is considered a slander 
and an “ideological diversion. “   Therefore,  the organs of state security want to discover who 
inspires and organizes this “anti-Soviet” activity.

Furthermore,   in Lithuania,   religious literature,  which is used by people of various 
professions,   is reproduced with the aid of a typewriter.    In this manner Soviet citizens are 
being “harmed” ... It can be assumed that the security organs want to discover how this literature 
is being reproduced and especially they want to frighten everybody.

The efforts of state security officials to control even private typewriters reminds one of the 
period of the Stalin cult, when all typewriters had to be registered in government offices.

REPORTED SANCTIONS AGAINST STUDENTS FOR 
NATIONAL GESTURE7

The students of Vilnius University,  on a tourist trip to Dzukija [Southern Lithuania],   decided 
to visit also the monument of Vytautas - the Grand Duke of Lithuania,  located in Perloja (in the 
Rayon of Varena).    After buying flowers,  nine students took off on May 13.    In Perloja they 
placed the flowers at the monument of Vytautas, but did not sing or make speeches.    They were 
followed here by a security official,  who later called other secret policemen and the militia.    They 
stopped the students when they were on the way home,   returned them to Perloja,   and began 
interrogation.    And here are the results:   three most active and already previously suspected 
students were dismissed from the university;  they were Eugenijus Banys,   Remigijus Kajeckas,   
and Pranas Grigas.    First of all they were dismissed from the Communist Youth Organization 
(the Komsomol) for violations of Komsomol discipline,  and Kajeckas also for having “unstable 
opinions”   (during a search a prayer book was found).    All three students were dismissed from 
the university for blatant violations of discipline.    The Pro-Rector for Education Sudavičius and 
[University] authorities accused the students that they had placed flowers at the monument of 
Vytautas without any occasion being present.    According to the university authorities, this act 
was a masked commemoration of the Kalanta anniversary.8

The victimized students, searching for truth and support, even addressed themselves to 
the Central Committee of the Lithuanian CP; here also they were rebuffed: It is enough that 
you placed flowers near Vytautas - a feudal lord and a robber!    This is inconsistent with the 
principled attitude and patriotism of neither the Communist Youth nor the Soviet man!

Here is how tourism in Lithuania is encouraged and propagated!    Here is how the past of 
our nation is appreciated!

7 From lKB Kronika,   1973,   No.   7.
8  Reference is to the self-immolation in national protest of Romas Kalanta in Kaunas on May 14, 1972. For details, 
see Violations of Human Rights,   1972, pp.   17–24.
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REPORT ON EVENTS IN KAUNAS DURING THE 
ANNIVERSARY OF KALANTA’S 

SELF-IMMOLATION9

Kaunas.    A state of war was felt to be present in Kaunas on the occasion of the first anniversary 
since the tragedy of R. Kalanta. Militiamen were  swarming  not only on the   Freedom Boulevard, 
but also in all of Kaunas.    Even soldiers were dressed in militia uniforms.    Militiamen were 
on duty “armed” with “bananas” and walkie-talkies.    People from offices and schools were 
assigned to keep order in the streets.    On May 14,   Freedom Boulevard was jammed with 
people,  however the militia did not permit them to congregate.    During the night before May 
14,   the tricolor flag waved on the Kaunas’ Executive Committee building,  but it was quickly 
noticed and removed.    (This news item was heard from one security man. )   All individuals,   
who dared to place flowers on the grave of R.   Kalanta or at the spot of his self-immolation,  
were arrested.    It is not known how many were arrested.    The youth of Kaunas gathered in the 
Central Boulevard to commemorate briefly the first anniversary since R. Kalanta’s death.  The 
commemoration passed without special incidents.

This time the main demonstrators were the soldiers and the militia,   clearly showing how 
the Soviet regime is afraid of free ideas.    During these days, for various reasons, many school 
children were taken out of Kaunas.    At some schools “activities” lasted from 8 in the morning 
to 10 at night, just to keep the students from going to the city.    Besides,   those who were in 
school were ordered to keep away from the Freedom Boulevard and were even prohibited from 
going to the stores.

SOVIET PRESS REPORT OF ARRESTS FOR 
NATIONALISTIC ACTIVITY IN THE 

PROCURACY OF THE LITHUANIAN SSR
The republic organs of investigation have arrested and indicted Petras Pliura-Pliumpa,   living 

with false documents, Povilas Petronis, who has no permanent address and work,   and Jonas 
Stasaitis,   inhabitant of Salininkai in the Vilnius rayon, who, in violation of order prescribed by 
law,   illegally produced and reproduced various publications, including materials of reactionary 
content, which were distributed among the inhabitants of the republic.

Illegally obtained means of reproduction were used for these purposes.
The investigation continues.
ELTA

LIMITS ON CREATIVE   FREEDOM IN 
THE THEATER

In the Soviet society,   the creative individual works within a circumscribed field,  defined by 
the “principles of socialist realism. In effect,   this means that art must serve society;   specifically,   
it must serve the purposes of the regime.    The politicization of art forms imposes severe limits 
on the creative individual in the choice of content and the means for his work;   it prostitutes 
the integrity of the artist and the search for truth and beauty.    Nowhere is this evident as in 
the “open letter”   of Jonas Jurašas,   Senior Director in the Kaunas State Theater,   that was 
addressed to the Ministry of

 Culture of the Lithuanian SSR,  the Kaunas State Theater,   the Lithuanian Theater Society,   

9 From lKB Kronika, 1973, No. 7. Freedom Boulevard is the main street of Kaunas.    The reference to “tricolor” is 
probably to the flag of independent Lithuania, which consists of three equal   stripes of yellow, green, and red.
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and the Editors of Literatura ir Menas. Recently,   a copy of this dramatic protest against the 
bureaucratic interference with and control of the creative process reached the West and is 
reprinted here.    Obviously,   the “open letter”  was not published in Lithuania.    After this 
declaration of artistic independence,   Jurašas was dismissed from his position as the Senior 
Director of the Kaunas State Theater.

The following is a translation of this letter:
An Open Letter to the Soviet Authorities by Jonas Jurašas, Senior Director of Kaunas State 

Theater.
After years of work in the theater,  the necessity has matured to expound the accumulated 

thoughts concerning the principles of activity of the director as an artist and as a citizen.
Spiritual values are the only compensation of the creative Individual to the society for the 

right to live in it.    It would appear that the conditions for the creation here are favorable.    What 
does experience show?   A number of productions staged by me,   such as “The Warsaw Melody, 
“   “Tango, “   “The Hunt of the Mammoths, “ “Moliere, “   “Sventezeris, “   “House of Threat”   
received the lively attention of the public.    “The Duel, “   “The Bolsheviks, “   “Mother’s Field”  
were noted with diplomas and awards.    The theater is implementing successfully the financial 
plans.    Such a success could satisfy a director.    However,  what it hidden yonder?

Years of struggle for the right to stage a serious play.    The unending disputes with cowardly 
bureaucrats in proving the importance of the play to the society.    The purposeless expenditure 
of energy in self defense from demagogic attempts to perceive the intent of playwrights in the 
yet unstated plays.    The deformation of the text of the work through categorical insistence on 
elimination of even essential accents.    Finally,  the limitation of exploitation of productions or 
even their complete prohibition,   ignoring the opinion of the audience of the wide theater-going 
public.

Out of the twelve productions,   staged during five years,   I could consider only three as more 
or less revealing my sense of the world.    However,   even these were seen by the spectator in a 
damaged version,  with a loss of a substantial artistic impact.    The The finale of “Tango”  was 
taken out,   “The Hunt of the Mammoths” was abbreviated.    Both productions were prohibited.    
And so many spectators did not see them.    Especially important scenes of “The House of 
Threat”  were cut out,  the composition and finale were changed.

Compromise was the only way I could preserve to the audience my impaired stage 
productions.    Compromises .   .   . They are convenient for occasional adherents who are 
searching for a quiet bay in artistic circles.

Is the spiritual comfort not a betrayal of artistic conscience? Does betrayal remain 
unrewarded?

On the road of compromises the artist is unaware how his spiritual resources are evaporating,  
how he is approaching degeneration.

That road is not for me.
I cannot accept truths,   imposed from outside.    In actualizing alien “truths, “ the artist 

becomes a stranger to himself.    In isolating himself from his own micro-world,  the creator loses 
the ties with the contemporary world.

Through the creative work in the theater I want to express the spirit of the times,   the 
complexity of human condition,   its contradictions.    The theater is my life and my passion,  
the meaning of existence.    The theater is a tie,   connecting me with the people.    The theater is 
one of the most significant means in developing the motherland,   it is a barometer,   indicating 
her greatness and monopoly.    A sensitive and purposeful theater,   with all the diversity of 
styles and genres -- from tragedy to vaudeville -- can change the world view of the people in a 
few years.    An impaired theater,   with elevations instead of wings,   can prostitute the entire 
nation.

The theater is a school of tears and laughter,  an open forum in which the people can condemn 
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an anachronistic and deceitful moral ity and with a living example to reveal the eternal principles 
of the heart and feelings.

A nation which does not contribute to the creation of a theater is either dead or in a stupor.    
However,   if the theater,  through laughter and tears,   does not touch the pulse of society,   its 
history, the drama of its people,   the true colors of its landscape,   if it does not express the 
national spirit,  then it has no right to call itself a theater.    It must be called a gambling casino 
or a place where “time is annihilated”   shamelessly (F.   Garcia Lorca).

I have devoted all my powers to make the theater the carrier of truth,   goodness,  and beauty.    
I sought to realize these ideals also in my last staging of the play “Barbora Radvilaite. “   After 
great theatrical efforts a spectacle was born,   which could have been significant in the life of 
our theater.    However,   it is not clear when the public will see it.    Can it be that the fate of the 
earlier productions aits “Barbora Radvilaite”?

The viewer is the only valuator of my artistic work. The freely evolving criteria should not be 
replaced by opinions formed in the stuffy hermetic offices (of bureaucrats).

So far I have sought,   without receiving permission,   to stage J. Anouilh’s “Antigone,”  R.   
Hochhuth’s “The Deputy,”   T.   Rudzevich’s “My Little Daughters, “  Marat’s “Sade, “   L.   Zorin’s 
“Dion,” and other plays.    It was proposed to me to “select”  works from plan lists,   which do 
not correspond at all to my sense of the world.

Today I am being pained by the voice of unstated and impaired works.    The so-called 
success of individual productions is revolting me.    Compromises,   tactical cunning,   senseless 
treading In the bureaucratic corridors,  the degradation of human dignity, gloomy perspectives 
-- all this forces me to resolve:

-After long deliberations I begin with the refusal to change anything in completed 
productions;

- I refuse to buy the hope of producing mature works with the price of occasional 
productions;

-   I recognize only those criteria for evaluation of creative works which are born in the sharp 
struggle of opinions;

-   I create according to the command of the conscience of an artist and a citizen.

Jonas Jurašas
Senior Director of Kaunas State Theater

Kaunas,  August 16,   1972.

IMPEDIMENTS  TO  THE  PRESERVATION OF 
CULTURAL HERITAGE

The Soviet regime is “future oriented, “  especially in respect to the cultural heritage of the 
various nations in the Soviet Union (with the possible exception of the Russian nation).    The 
assimilation’s aspects of Soviet nationality policy tend to repress the cultivation and preservation 
of national culture and emphasize “internationalist” elements of culture.    Although the Brezhnev-
Kosygin regime has not engaged in direct de-nationalization of the various nationalities, 
nevertheless it has sanctioned and encouraged the indirect means of “growing together”  of 
Soviet peoples.    The Kremlin is not very anxious to permit the various nations a free hand in 
the cultivation of their national values.    The preservation of the paintings by M.  K. Čiurlionis 
is a case in point.

 M. K. Čiurlionis (1874-1911)  is the most renowned Lithuanian painter and composer,   a 
pioneer in abstract painting.    He is among the few Lithuanian artists who has been widely 
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recognized beyond the borders of his native land.10  His works are considered among the most 
precious national treasures.    Unfortunately,   his paintings are deteriorating because of the 
inferior paper and paints used.    There is a deeply felt concern that the treasures will soon rot 
away.   However,   the Lithuanian intelligentsia,   even the Lithuanian communist regime,   so 
far could not penetrate the walls of the Kremlin and receive permission to properly restore 
and preserve these national treasures.    The case is illustrative of the so-called sovereignty of 
union republics,  according to which the republic authorities cannot arrange on their own for 
a proper preservation of the most prized national values.    Recently a group of Lithuanian 
intellectuals,   especially painters of the younger generation,  wrote a rather emotional appeal 
to the Lithuanians abroad to raise the question of preserving Čiurlionis paintings for posterity.    
Evidently they hope that the publicity of the case will pressure Moscow and local bureaucrats 
to deal seriously with the problem.    The translation of this appeal,   which reached the West in 
late summer of 1972,  is printed here

AN APPEAL OF LITHUANIAN INTELLECTUALS ON 
PRESERVATION OF 

PAINTINGS BY M. K.ČIURLIONIS
With a great emotional uplift the Lithuanians in the entire world are preparing to meet the 

100th anniversary since the birth of M.   K.   Čiurlionis,   the genius of their nation,  the great artist 
and at the same time one of the brightest minds of mankind.    Recently a news item appeared in 
the press of Lithuania:   the East German publisher “Verlag der Kunst”  is preparing to publish 
a monograph on M.   K.   Čiurlionis,   only in the German language,  however.    Besides,   only 
a fourth of the illustrations will be in color.    Soon it will be a year since the formation of a 
committee in Lithuania to prepare for the jubilee.    However,   so far nothing is yet known that 
finally the Lithuanian nation will appropriately honor her own Čiurlionis.

Where is the competition to design a monument for the truly deserving brilliant artist?    
Where are the promises at least that finally a monograph on the work of M. K. Čiurlionis will be 
published in the Lithuanian language with quality color reproductions of all the works of M. K. 
Čiurlionis?    After all,   the great artist painted on an inferior paper with paints of short duration 
and his paintings are rapidly aging.    If on the occasion of the centennial quality reproductions 
are not produced,  the paintings may not survive till the next anniversary.   .   .  Is it sufficient to 
be satisfied with uncertain possibilities for restoration?    Finally,  what if some natural disaster 
or war occurred?    There is only one Čiurlionis !

The newspapers of Lithuania (“Tiesa, “   “Literatura ir Menas,”   “Gimtasis Kraštas”  and 
others),  as well as public agencies (the Ministry of Culture and others)  often receive letters from 
citizens,  asking what is being done to preserve and to honor the work of M. K. Čiurlionis.    The 
results of “internal pressure” so far are meager .   .   .

In the turmoil of history we became accustomed to be careful, skeptical, angry. It is said 
that we are slow, stubborn northerners.    It is said that we are culturally behind in the world.   
How-

ever,   one wonders whose fault it is that we are incapable of demonstrating to the world 
what we can do:    whether our Lithuanian backwardness must be tied to the pole of shame or 
only the various circumstantial obstacles?    It is strange,  but many Lithuanians have greater 
expectations of seeing a monument to Gediminas,   Kudirka, Basanavičius,   Baranauskas,   
Maironis,   Čiurlionis somewhere in Chicago,   rather than in Lithuania,   in the central (or 
peripheral) plazas of Vilnius.

10  Čiurlionis and his work is presented in a special issue of Lituanus, 1971, No. 2; see also Juozas Pivoriunas, “A 
Lithuanian Individualist:   The Art of M. K. Čiurlionis, “   Lituanus,   1965, No. 4.
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Yes,  we are telling the truth:   after many years we would like to visit good old Chicago,   
which has become a mother to many Lithuanians,   and to see there what a Lithuanian can do,   
to see how he loves his native land--o small and pure,  as a teardrop on the face of God .   .   .

No,  we are not traitors,   enemies of the nation.    We want Gediminas in Vilnius,   Maironis in 
Kaunas,   Basanavičius in Anyksčiai.    However,   experience has shown that when our brothers,   
living under foreign skies,   take initiative,   a movement arises. also among the thick-skulled 
bureaucrats.

We must remember and we do remember:   many noted people lived in Lithuania,  who dearly 
loved the Motherland and who gave her everything.    We want to honor them,   disregarding 
all conditions And difficulties-economic or other.    Only a man,   honoring the past, is a man.    
Only a man,   loving his native land,   is a man.    Only a man,  having faith in his people,   in his 
nation,   seeking for her a brighter tomorrow,   is a man.

The future is impossible without culture,   without spiritual life,   without that which is more 
valuable than money,   government, and all circumstances.    We believe in our nation,   her 
vitality, Which was confirmed by history.    We believe in the higher ideals, goodness and beauty,   
and finally in God himself.    We also believe this,   that the Lithuanians in the entire world will 
do everything in order to safeguard and appropriately honor the cultural heritage of the small,  
but creative and dear nation of ours,   that everything will be done-in Lithuania and elsewhere 
— to demonstrate to the world through Lithuanian perseverance and diligence the spiritual 
strength and beauty of our nation.

We must remember and we do remember that Lithuania has ancient cultural traditions, only 
they were suffocated for centuries by many covetous neighbors .   .   . During the brief rebirth 
of twodecades a giant forward leap was made (though we do not negate the shortcomings of 
the past).    The contemporary cultural achievement of Lithuania should not be negated either.    
However.   .   .

We hope that perhaps folios of color reproductions of M.   K. Čiurlionis paintings,  published 
by world-renown publishers,  will also reach us in Lithuania.    Perhaps some day we will not 
have to worry that the colors of some paintings still have not been preserved for ages.

Čiurlionis is alive and will live forever because his spirit is in us,   in the nation of Čiurlionis.    
We shall never permit the eternal flame of art to flicker out.

DOCUMENTARY MATERIALS ON THE VIOLATIONS OF 
FREEDOM OF RELIGION 

AND CONSCIENCE
The following are selections from the Chronicle of the Catholic Church in Lithuania.    Since the 

latter issues of 1972 reached the West sometime in 1973,  more significant documents pertaining 
to events in 1972 are also included here.    The Chronicle obviously represents the views of 
the more active Catholics,  who have abandoned the hope of finding a relatively satisfactory 
arrangement with a regime that uses all its governmental power to extirpate religious ideas and 
to destroy the church.    In the struggle against the repression of religion ,the militant church has 
provided a wealth of documentary evidence on the plight of the Catholic Church in Lithuania.
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A STATEMENT OF REV.   SIGITAS TAMKEVIČIUS TO THE 
PROCURATOR OF THE 

LITHUANIAN SSR11

We submit the statement of Rev. Sigitas Tamkevičius, the assistant pastor of the parish of 
Simnas, to the Procurator of the Lithuanian SSR: “On April 29,   1972 I was cited to appear 
before the executive committee of the rayon of Alytus.    The members of the committee met in 
rayon chairman’s office.  “They were:   the raion chairman,   two deputies,   the director of the 
propaganda and agitation section,   correspondent,   and the representative from the Council 
of Religious Affairs.    The pastor of Simnas Rev.   Matulevičius, the deacon of Alytus, Rev.  J.   
Grigaitis and the deacon of Daugai Rev.   Turčinskas were summoned as witnesses.

For about one hour the deputy chairman of the raion comrade Jančauskas charged me with 
such matters about which I have never dreamed before.    I was not allowed to explain myself.    
When I tried to talk,   comrade Jančauskas declared: We have gathered here not for discussion.  
And when I tried to answer regarding one slander, the representative of the Council of Religious 
Affairs replied sharply: “You will explain yourself in the procurator’s office.”    There-fore hearing 
the greatest accusations,   I had to be silent.    The murderers and the robbers have the right to 
speak up, but to me,  as a priest,   this right was denied.    In spite of this,   comrade Jančauskas 
called this spectacle ‘an utmost warning, ‘ stating that ‘we are very humanistic and that ‘after 
the war nobody would have talked with you in this manner. Because all the charges against me 
were slander, I feel that it is my duty to explain.    Since besides the government official’s there 
were also three priests who participated in the conversation,   and since the deacons had to 
report about this warning to the ecclesiastical administration,   I am sending the copies of my 
reply to the above mentioned deacons and curia’s.

First,   I was accused of slandering the Soviet school and way of life in my sermons.    This is 
not true.    There were times that I brought up in my sermons some of the grievances in regard 
to the violation of the freedom of conscience.    That was not slander, but the truth.    If necessary,   
I am ready to illustrate with numerous facts that I was not lying.    If necessary,   I can produce 
witnesses who will testify that I was telling the truth.

To me, who grew up after World War II, it is inconceivable that the government officials are 
afraid of the truth.    Surely, the truth should be the foundation of the state.    In my opinion, 
those who reprehended me unmercifully had to thank me,   that I drew their attention to the 
present grievances.    One should respect a citizen who is telling the truth,  and should be afraid 
of those who” pretend to be zealous patriots,  flatter the government and conceal from their eyes 
all their defects,  by which nobody profits and which do not render honor to anybody.

I was charged for organizing in Simnas and in Santaika the lodging of complaints to various 
government authorities.

Charging a person with something, one has to prove. Reliance on various suppositions does 
not give honor to the officials of the executive committee.

Further,   I was charged with the communication of information to the foreign press 
about teacher Briliene, about comrade Jančauskas first warning, about the funeral of teacher 
Babarskaite.

If I did not have any conscience,   I could state that the mentioned news was sent to the foreign 
press by comrade Jančauskas or by some higher ranking government official.    Since when 
does the Soviet law permit the public indictment of a citizen for one kind of offense or another 
without any proof?    It seems to me that with the expanding relations with foreign countries,   
one should not be surprised if the widely known news in Lithuania reached the foreign press 
also.    Surely,  it is not forbidden to talk about the present in Lithuania.    Even when comrade 
Jančauskas warned me for the first time, he did not order me to keep quiet.    If this was a state 

11 From lKB Kronika,   1972,   No.  3.
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secret, the pastor of Simnas and the chairman of the city of Simnas would not have been present.    
The secretary of the raion would not have boon sitting behind the open door.

I was accused of fabricating the court statement of Rev. Juozas Zdebskis, disseminating it 
in Lithuania, and giving it to the foreign press.    Only a very irresponsible official can make 
such charges.    Is it possible that the experts have no way of deter-mining who wrote the above 
mentioned statement?

Furthermore,   I was accused of organizing the children for serving at Mass.    Some kind 
of statement for signature was given to me by the chairman of the Council of Religious Affairs 
Kurojedov and an order was issued to turn away the boys from the altar and the girls from the 
procession.

I made a statement to those present at the committee’s meeting that I will sign the statement 
of Kurojedov when it will be made public in the “Government News”  and when it will have the 
juridical power.    I did not organize,  nor teach the children.    The parents sent them to serve at 
the Mass themselves.    Let comrade Jančauskas ask the children’s parents.

After hearing all the charges made against me,   I understood why the deacons were 
summoned and why I was not per-mitted to explain myself.    Comrade Jančauskas ordered me 
not to inform the curias about this procedure.    It means that first the church leaders and the 
priests have to start talking about me as though I were some horrible criminal.    This reminds 
one of the folk proverb:    “If you want to shoot a dog,   you have to announce that he is mad. “

Therefore,  I protest against such campaign of slanders and demand the procurator to take 
action to have the government officials cease persecuting me as a priest. “

AN APPEAL OF REV.  VICTORAS ŠAUKLYS,   MIC,   
CONCERNING12 AN ADMINISTRATIVE 

JUDGMENT AGAINST HIM

On June 16,   1972 the people’s court in the raion of Jurbarkas reviewed the appeal of Rev. 
V.Šauklys regarding the unlawful fine which was adjudged by the administrative commission 
of Jurbarkas raion. The court in its decision stated:

In his appeal the appellant Rev.   V. Šauklys indicates that the administrative commission 
of Jurbarkas raion fined him unlawfully with 50 rubles fine in its judgement of April 20, 1972, 
since he did not instruct the minors to participate in the church procession and did not see that 
the minors took part in the procession.   Carrying of church banners and scattering of flowers 
constitutes public worship of God.    From the explanation of the appellant V. Šauklys and from 
the testimony of E. Mockiene and Br.Bakšiene it is evident that the minors were participating in 
the church procession on April 2,   1972.    The organizing of the procession and dragging the 
minors into it was not connected with church worship.    Thus the rules established by law were 
violated.    From this evidence,   the decision made by the administrative commission on April 
20,   1972, to adjudge fine Of 50 rubles to V. Šauklys remains lawful.

Because the appeal of Rev.   Šauklys was rejected by the court, on May 30 he appealed to the 
chairman of the Supreme Court of the Lithuanian SSR, asking that the judgement passed by the 
court of the raion of Jurbarkas be overruled.    Here we submit some of Rev. Šauklys arguments 
from his appeal,   presented to the chairman of the Supreme Court:

“The administrative commission motivated its judgement that I used the minors from the 
school of Girdžiai for carrying of the church banners and for scattering of the flowers.  Mrs. 
E. Mockienė and Mrs. Br. Bakšiene testified that they themselves Right their daughters to the 
procession. Other women did the same. The pastor did not pressure anybody to participate in 
the procession. The people did this spontaneously, according to the old custom...

The court did not prove that I personally organized the procession or instructed the girls.    

12 From lKB Kronika,   1972,   No.   3.
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The Easter processions take place in all the churches since early times.    The parishioners know 
that the processions take place and they act accordingly...

The court in its judgement indicated that the minors were dragged into the work which was 
not connected with the performance of the cult...

a) The church canon law 1290 and the ordinances of 1966 for the dioceses of Lithuania hold 
the Easter procession to be an act of worship and command it as mandatory.    Therefore, the 
procession is not only an act of the cult but the performance of the cult itself- a public worship 
of God.

b) Because the girls held the ribbons of the banners or because they scattered flowers does not 
mean that they worked. The participation in church services was not work,   as the participation 
in public parades is not work.    The work was the same as of those who carried prayer books 
during the procession and of those who carried ribbons or the church banners or bouquets 
of flowers in their hands.    If a person is not penalized for holding prayer books during the 
procession,  why then should he be penalized for holding ribbons or scattering flowers?

c) The jurists said they don’t know a law which forbids minor girls to carry ribbons or scatter 
flowers.    I do not know such a law either.    If there were such a law,  it would be hard to enforce 
it.    It would be necessary to check the passports, because the girls,   who eagerly rush into the 
processions,   pretend to be of age . . .

The atheists of the raion of Jurbarkas,  taking advantage of the privileged situation,   show 
some unhealthy eagerness.   Here is why:

The head of the Agitation and Propaganda section of the Lithuanian Communist Party P.  
Misutis writes in the organ of the atheists,  Nauka i religiia (1972,  No. 3, p. 34):    At this time 
party organizations keep a close watch to prevent administrative abuses,  restrictions of the 
rights of the faithful,  roughness or untactful ness towards them.    Why do the officials of the 
raion of Jurbarkas, instead of fighting with ideological weapons,   resort to compulsory means?    
Perhaps they want to demonstrate that the atheistic ideology is inferior and that without a stick, 
and only with the methods of persuasion,   it cannot win?

The administrative means and roughness which were rebuked by the atheistic official 
newspaper, were used in regard to the servants of the cult in Girdžiai: the pastor and the 
organist were fined 50 rubles.    This evoked great dissatisfaction among the faithful.    To the 
astonishment of the organist they gave her a receipt showing that they already had paid to the 
bank the adjudged fine.    On this occasion one recalls the statement of K.  Marks and F. Engels 
in the book On Religion, p.   119:   ‘Persecutions are the best means to strengthen the undesirable 
beliefs. ‘

The Soviet press writes that the religious feelings of the faithful should not be offended.    Is 
it not an insult that the caricatures of the pupils from the school of Girdžiai, who participated in 
the Easter procession, were posted on the bulletin board? There were drawings of 5 outstanding 
upper grade girls, kneeling with the rosaries in their hands.    Underneath were the names and 
the inscription:   ‘They are repenting for all their sins committed during the year. ‘   Isn’t this a 
gross pressure?

We are accustomed to seeing the caricatures of drunkards and hoodlums, but is it pedagogical 
and permissible to mock the sacred beliefs of the people?

Decree No.   97 of June 20,   1966, adopted by the Presidium of the Supreme Soviet of the 
Lithuanian SSR, regarding the application of Article 143 of the Penal Code, provides penalties 
for inter-ference with religious worship.    Is it not an interference with religious worship in the 
case of fines against me and the organist by the officials of Jurbarkas raion?    Perhaps God will 
apply the cited article against them.”

The judgement of the court of Jurbarkas raion was left standing.
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A STATEMENT OF THE CATHOLICS OF CEIKINIAI PARISH 
TO SOVIET AUTHORITIES13

To the Secretary General of the CC/CPSU
Copies to: Chairman of the Presidium of the USSR Supreme Soviet; 
Chairman of the USSR Council of Ministers;  
Commissioner of the USSR Council of Religious Affairs; 
Secretary of the Lithuanian Communist Party; 
Chairman of the Presidium of LitSSR Supreme Soviet; 
LitSSR Council of Ministers; LitSSR Ministry of Education;
Representative of Council of Religious Affairs in Lithuania; 
The Curia of the Archbishopric of Vilnius

From: Believers in the Ceikiniai Parish,   Ignalina raion,   Lithuanian SSR

STATEMENT
We very much regret that we have to address ourselves even to Moscow in such a small 

matter as the repair of a church storage shed.    This trifle reminds us of a whole series of painful 
matters which we would like to forget.

Near the churchyard in Ceikiniai there stands a dilapidated parish shed and a nearly 
collapsing storehouse.    In the beginning of 1971 we asked for permission to repair it.    After 
many travels and petitions the deputy chairman of the raion executive committee, Vaitonis,   
told us on May 27,   1971,   that if we wanted to get a permit for the repair of the storehouse, 
we would have to see the Representative of the Council for Religious Affairs in Vilnius.    We 
took a trip there.    The Representative sent us back to our raion.    And so on without end-for 
almost two years.    How many trips we made seeking to obtain a permit for these repairs,   and 
how many times the officials of the raion visited us!    We were visited by the deputy chairman 
of the raion executive committee,   accompanied by the procurator, the director of the finance 
section,   the militia, the raion architect (four limes!), the raion chairman (several times), the 
party secretary, etc.    The documents concerning the materials we had bought fro the repairs 
were checked several times - as if they were multiplying themselves in the meantime.

On June 30,   1971, we wrote to the LitSSR Council of Ministers.    Finally,   on August 30,   
1971,   the raion executive committee gave us permission to go ahead with the repair of the 
building.   One well-known builder of our raion advised us to buy a house from people who had 
to leave their homestead because of land reclamation and to erect it here as a storehouse.    We 
did exactly that.    The building we purchased was some 80 centimeters wider,   but considerably 
shorter.    In addition, we moved the building one meter away from the churchyard toward the 
vegetable garden.

Does it matter very much whether a building is 80 centimeters narrower or wider in a rural 
area,   removed from the road? But this was not the cause.    As the popular saying goes:    “If 
someone wants to give you a beating, he will find a stick.“   The violation of the Construction 
Code was only a cover-up in this case.    On June JO,   1972, the executive committee of our 
religious community was invited to appear at the raion center.    The Representative of the 

13  lKB Kronika,   1972,   No.   5.
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Council of Religious Affairs told us there:   “Remove your children from the altar so that they 
don’t assist at the Mass, make sure that they don’t scatter flowers in processions, prevent visiting 
priests from helping out in the church - then we will allow you to repair the storehouse.“   But 
what connection can there be between a religious service and the repair of a storehouse?

In 1965 the raion authorities removed a cross in Ceikiniai that was very dear to us,   ostensibly 
because it interfered with traffic.    In the place of the cross, meanwhile,   a shrub is sprouting, 
and a newly erected post with electric wires is standing there.

On December 2, 1966, we were fined 59. 76 rubles for “violating” the laws for the protection 
of nature by chopping down rotten birch trees in our cemetery.    These trees were about to 
fall and threatened to smash the monuments over the graves.    Do rotten birch trees belong 
to the category of objects included in the protection of nature?    If so, why do the appropriate 
authorities allow them to fall and to rot?   Where is the logic?  The target of all this is obvious:   
we,   the believers.

 We wrote many times about ills of that kind.
On May 10,   1964, and February 14,   1965, we wrote to the Representative of the Council for 

Religious Affairs.
On December 19,   1966, and on April 16,   1967, we wrote to
the Chairman of the Council of Ministers of the LitSSR.
On February 25,   1968, we asked the Representative of the Council for Religious Affairs to 

indicate to us what exactly were those laws prohibiting children to serve as altar boys at the 
Mass. We have not received an answer yet.

On March 3,   1969, we wrote to the Ministry of Education.
On May 30,   1971,   December 9,   1971,   and June 20,   1972, we wrote to the Representative 

of the Council for Religious Affairs.
On June 30,   1971, and on July 27,   1972, we wrote to the Council of Ministers of the LitSSR.
We addressed ourselves many times more to the raion authorities. 
On June 24,   1968, the Representative of the Council for Religious Affairs summoned the 

Church Committee and told them not to write any more letters.    But those who hurt must 
complain.

On June 30,   1971, we listed our tribulations in a report to the USSR Council of Ministers as 
follows:

1. The sacrament of Confirmation has not been conferred a single time in our church since 
1940.    Therefore we ask that Bishop Steponavicius be allowed to come to Ceikiniai at least to 
do the confirmation.

2. The raion authorities had been refusing for a long time to allow the installation of electricity 
in our church.    In 1965 the deputy chairman of the raion executive committee told us:   “Six 
old women will light candles and you won’t need electricity.“   Last year the raion authorities 
disconnected a three-wire electric current to stop the little motor of the organ.    Electricity must 
be saved,   they maintained.    But we use very little of it in the church-only 457 kw in 1970.

 3. Various collective assistance projects are very frequently organized in our country:   
helpers come from the city, even from other republics.    Meanwhile we are forbidden to invite 
even neighboring priests to assist us.    When, on March 14,   1965, wo addressed ourselves 
to the Representative of the Council for Religious Affairs on this matter, he gave us an angry 
scolding: “You are grown men and you are bothering yourselves with church matters?    Aren’t 
you ashamed? “

On June 8, 1966, right before St. Anthony’s Festival, we were similarly treated by the chairman 
of the raion executive committee, Mrs.  Gudukis, who even refused to receive our petition.

4. On May 7,   1967, we had a visit from the head of the raion education department, Jadzevičius.    
He made our parish priest leave the church and obstructed the Mass as he kept interrogating 
him as to why the priest of Švenčionys was assisting at the service without permission.

5. In 1966, Mrs.  Šiaudinis, teacher at the Ceikiniai school, punished the sixth-grader 
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Martinkenas for parking his bicycle by the churchyard.    The penalty was washing the floor of 
the classroom for a whole month.

6. On December 9,   1968, a religious funeral took place in Ceikiniai for a student of the 
Ceikiniai school, P. Juršenas, who had perished tragically.    The funeral was held after school 
hours, but the students were deliberately not allowed to leave school. Even the classmates of the 
deceased could not accompany him to the cemetery.

7. On April 16,   1969, the head of the Ignalina department of education and other individuals 
made B.   Laupalis,   student of Ignalina high school,   leave the classroom and kept intimidating 
him because he rented a room from a priest.    They told him that they would write out a very 
negative character resume for him.

“You won’t get in anywhere,“ they said,  threatened to expel him from school, and ordered 
him to sign a statement directed against the priest,   saying “we shall take care of him. “   As soon 
as he turned 16,   the militia of Ignalina seized his birth certificate, while our parish priest was 
fined for having an unregistered student residing at his place.    But how could he have obtained 
a passport, if the police refused to return his birth certificate?

Similar things happen to other students when they attend church or do not join the 
Komsomol.  In 1971, when a young man from Ceikiniai,   an eleventh-grader at the first high 
school of Ignalina, was being compelled to join the Komsomol, he said the following:    “We 
have the freedom to join the Komsomol or not to join it.    Besides,   I don’t see the Communist 
youths as good models.    The Communist youths Ruchenko and Dervinis are even sitting in jail 
for their crimes.    Therefore I wi11 not join. “   Subsequently,   the Komsomol secretary Suminas 
took the youth behind closed doors and,   stomping his foot angrily, demanded that he “obey 
his elders.“

8. On the evening of June 9,   1971,   a taxi cab in Ignalina, with the parish priest of Daugeliškis 
as passenger,   gave a lift to several students of Ignalina high school.    The head of the department 
of education,   Jadzevičius,   noticed them.    In his view,   the children’s act of sharing a ride 
with the priest represented a “great crime.”   He immediately put everybody on his toes.    In 
school he compelled the youngsters to write “explanations.“   That WAS not enough.    To build 
up a proper indictment against the priest, the headmaster of the school,  after reading their 
explanations,   ordered the students to write that they had returned home after 10:00 P.M. ,  
while actually they were home around 9:00 P. M.

9. At the end of May 1971,   teacher Daukšiene at Ceikiniai dictated a “statement“word by 
word, which the fourth-grader D.Rakštelyte copied,   stating that the parish priest of Ceikiniai 
was preparing children for the first communion.    Thereupon some teachers used threats to 
make some young students (R. Miklasevičius, Z.Maskoliunas) copy that “statement” and sign it.    
The students’ parents went to school and protested:    “We want to know what our children are 
writing under compulsion.“   But nobody showed the written statements to the parents.

10. On May 31,   1971, we traveled to Vilnius to see the Representative of the Council for 
Religious Affairs and asked him to let the architects of the raion decide about the repair of 
the storehouse.    Unfortunately, we did not accomplish anything.   We are astonished that no 
specialists are interfering and dictating the work of highly qualified specialists.    It seems 
as if the deputy chairmen of the raion executive committee and Representatives of the 
Council for Religious Affairs are electricians,   architects, artists and even church wardens,   who 
are in charge of all matters related to the church that worry the faithful.

 11. We began repairing the broken roof of our church. On June 22,   1971,  an official of the 
raion center arrived and asked whether we had permission to repair the roof and also where we 
had obtained the materials.    He intimidated the workers and inter-freed with their work.    One 
of them even had to quit because of the fact that his wife is a teacher.

12. St.  Peter’s Day is one of our main religious holidays. Solemn services are held in all 
churches and not even the government organs disturb them.    But,   on June 29, the chairman 
of the kolkhoz in Ceikiniai, in the presence of kolkhoz workers, began to calumniate our parish 
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priest in every conceivable way.   Furious that he had celebrated the usual church services, the 
chairman called the priest “a bandit who should be shot, who should be reported to the KGB,    
etc.

A girl member of the Komsomol said that the wife of the kolkhoz chairman was collecting 
signatures under an accusatory statement against our parish priest.    “All kinds of stupidities 
are written in it!, “ the girl declared openly;   “I did not sign it. Also X, Y and Z did not sign it. 
“   Unfortunately there will always be people ready to sign the most stupid calumnies to please 
superiors.

Several young people from Ceikiniai who are students in the Ignalina high school were 
called out of their classroom during lessons in 1971 and interrogated about the above statements 
and forced to sign denunciations against the parish priest,   the content of which they had no 
knowledge about.

These facts,  which we put down in our statement addressed to the Lithuanian SSR Council 
of Ministers on June 30,   1971,   still occur with regard to people in the countryside.

We beg you to eliminate these discomforts.

ADDENDUM
While the above statement was being composed, the raion authorities informed us on August 11 
of this year, through the executive committee of Ceikiniai,   of the decision of July 21 of this
Ceikiniai August 1972 year to order the razing of the shed which we had begun to rebuild. The 
chairman of the church committee, who had to acknowledge receipt of this order,   sent in the 
following note:   “Please do not rush to carry out this decision until we have received the final 
word from Vilnius or even Moscow. “
On August 14,   1972, we sent an additional letter concerning this matter to the raion authorities:    
“Since the question is a controversial one, we are turning to higher authorities and we are asking 
you not to hurry with the execution of your decision until we have received the reply from the 
higher authorities. “
On August 24, 1972,  at  4:30 A. M.   (when everybody was still asleep), two militiamen 
accompanied by eight civilians,  including the chairman of the Ceikiniai kolkhoz,  arrived and 
demolished the storehouse we had been repairing.    They splintered and cut the logs, and 
even razed the foundations with some kind of machine.    Now it looks like something after 
an air raid, one cannot even make one’s way through it.    Why such a meaningless destruction 
of people’s labor and property?   Does such behavior contribute to raising the authority of the 
Soviet regime in the people’s eyes?
It appears that the raion executive committee has been vested with supreme power,   and it is 
meaningless to turn to higher authorities.    For instance, when on March 14,   1965, we took our 
complaints to the Representative of the Council for Religious Affairs in Vilnius, he sent us back 
to the raion:    “Everything will be taken care of there.“   Thereupon,   the deputy chairman of 
the raion committee,  Vaitonis,   told us:   “Well,  how much did you gain in Vilnius ? And I will 
stick to my word. “
Our petition addressed in 1971 to the LitSSR Council of Ministers was also transmitted to the 
raion executive committee and yielded no results.
On September 5,   1972, the Representative of the Council for Religious Affairs stated:   “In reply 
to your letter, addressed to the LitSSR Council of Ministers and transmitted to us,  we wish 
to inform you that the question of the shed building must be resolved in accordance with the 
procedure set by law. “
But do the raion authorities themselves adhere to the laws which guarantee equal rights and 
freedom of conscience to all citizens?
 Attached are three photographs of the building while under repair and after its demolition.
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This statement, addressed to the Secretary General of the Central Committee of the Communist 
Party of the Soviet Union, is signed by 1709 believers.    Please send reply to:   Juozas Maldžius, 
Didžiasalis village, Ceikiniai post, Ignalina raion,  LitSSR.

Ceikiniai,
September 5,   1972.

TO:   THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE LITHUANIAN SSR

A STATEMENT BY THE STUDENTS AND 
PARENTS OF LITHUANIA

We, students and parents,   comprehending well the purposes of the school as well as the 
duties to the younger generation, are often disappointed because the students are not offered 
that which they really need.

The textbook on Social Science notes: “Patriotism is among the best of innate manifestations 
of man.    It manifests as love of the land, where we were born and grew up,   as love of its history. 
“   But how can the students know the past of Lithuania, when the History of the Lithuanian 
SSR by J.  Jurginis is brief - barely 100 pages - and one-sided, while the History of the Lithuanian 
SSR by A. Gaigalaite (148 pages) relates only about the revolutionary movement and the post-
war years?    At the same time the History of the USSR consists of four parts - with a total of 650 
pages.    For this reason the student knows a lot about Pugachiov, Peter I, and others, but they 
know practically nothing about the great past of Lithuania.

The greatest evil is the forceful atheistic indoctrination of the students.    It is said that religion 
in the Soviet Union is a private matter that the Constitution of the USSR guarantees everyone the 
freedom of conscience, yet practice indicates the contrary.

Religious students are repeatedly ridiculed,   rebuked for religious practices; their caricatures 
“decorate”   school wall newspapers.    Religious medals and crucifixes are taken away from the 
students.    At times teachers even take the students out of church, for example, from funeral 
services.

Religious students are forced to speak and write against their beliefs, to draw anti-religious 
cartoons.    Those who refuse to be hypocritical find their grades lowered to failing.

The teachers force religious students to join atheistic organizations and clubs and,   for this 
reason, many are encouraged to be hypocritical.

A number of teachers use their class time for atheistic propaganda.    Atheism is proclaimed 
in the school and beyond its walls even through trickery, for example, by showing “miracles, “ 
by cruelly ridiculing and deliberately distorting the Catholic faith.

The grade for conduct is lowered to barely passing solely for church attendance.    The beliefs 
of religious students are noted in the character reference, thereby making it more difficult for 
them to enter schools of higher education.

Students are often required to respond to questionnaires dealing with religious convictions.  
We cannot understand why the conscience is forcefully violated.  Some students, unwilling to 
air their convictions, hypocritically answer the questionnaires.    Who benefits from this? 

We have mentioned only certain cases of violation of the conscience of the students, but 
even this forces the conclusion, that the Soviet school is most interested not in teaching, or 
upbringing, but rather in developing atheists. Such “upbringing” destroys the authority of the 
school and irreversibly harms the students.

We are tired of compulsory atheism and this evokes a reaction:   the rejection of ideas, 
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advocated by force.    How can this be reconciled with the Constitution of the USSR, which 
proclaims the freedom of conscience?

Therefore, we request the Ministry of Education to put an end to such harmful practices and 
request that nobody hinder the students to enjoy the freedom of conscience.

March 1973 14, 284 Signatures
Nota Bene:    About 25 percent of the signers are students.

 

TO:   THE REPRESENTATIVE OF THE COUNCIL FOR RELIGIOUS AFFAIRS 
K. TUMĖNAS  

A STATEMENT OF THE BELIEVERS 
OF LITHUANIA

In the March 1,   1973 edition of “Gimtasis Kraštas” we read a statement of Bishop R.  
Krikščiunas:

The Catholics of Lithuania publish books that are needed. Recently we published The Ritual 
of Roman Catholics for the Dioceses of Lithuania, The Prayer Book,   The Resolutions of the 
Second Vatican Council and other books.    The odor of printer’s ink is still present on the very 
significant publication The New Testament.

We, believers, wanted to buy The New Testament.    Regretfully, the local priests explained 
to us that they received only a few copies of The New Testament - approximately one copy for 
300 believers...

If the Lithuanian Catholics publish their own religious books, why is it that in the post-war 
years the most important book of all, namely the Catechism, has not been published?    Why 
only 10, 000 copies of the Bible were published?    Why we did not see The Resolutions of the 
Second Vatican Council could not get The Prayer Book, even though every Catholic is supposed 
to have it?    It is not enough that we are unable to secure the Bible for ourselves,  we now hear 
that someone is sending thousands of copies to Lithuanians abroad? Is it possible we will have 
to ask our relatives abroad to send us the Bible, which was published in Lithuania?

Since it is clear to us that religious books are published in very limited quantities and not 
by Catholics, but at the request of the bishops and you,  the Representative, by the Soviet 
government, we are therefore requesting the reprinting of the Bible and the Prayer Book in 
sufficient quantities so that every Catholic family could have at least one copy of each.    In 
addition, we are asking for a permit to publish an extensive catechism.    If we are not granted 
these requests,   it will be difficult to believe in any statement about the publication of the most 
needed Catholic books in Soviet Lithuania.

March of 1973 

16,498 Signatures
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A COMPLAINT OF A GROUP OF BELIEVERS CONCERNING 
RELIGIOUS DISCRIMINATION

TO:   THE PRESIDIUM OF THE SUPREME SOVIET OF THE LITHUANIAN SSR

A STATEMENT   OF A GROUP 
OF BELIEVERS

In the press,   at meetings,  in the schools,   on the radio and television,  in the movies and 
the theater,   a sharp anti-religious propaganda is being conducted,  including distortion of 
facts,  false accusations,  mockery and degradation of believers.    Under the cover of anti-
religious campaigns even the nation is shamefully-degraded.    This is being done in the film 
“Herkus Mantas, “  in which,   in the propagation of atheism,  a painful accusation,  which is 
not corroborated by historical facts,  is cast:   allegedly the Prussians burned live humans [as 
sacrifices to the gods].    There is no constraint in the use of even base means to degrade and 
discredit religion in the eyes of the people.

Religion is condemned, while atheism is forcefully foisted upon everyone.    What are the 
results of this?    Lenin has taught that the truthfulness of ideas, theories   and science is confirmed 
through practice.    For almost 30 years the younger generation in Lithuania, as well as everyone 
else, are being brought up and predisposed in the spirit of atheism.    During lessons in school 
and in all extracurricular activities atheism is propagated and religion is scorned.    Cartoons, 
mocking believers, are posted on school bulletin boards.    Students, who attend church, are 
interrogated, intimidated,   sometimes even punished, as in the case of Aurelija Račinskaite, 
whose conduct grade was lowered,   according to a notation, for “church attendance.“   What 
have been the consequences of this rather extensive practice of atheistic upbringing?

If prior to the introduction of atheistic education in the Lithuanian schools,   crimes such as 
pilfering,   robbery,  attempted murder,   sexual abuse were very rare,  today they are a common 
occurrence.    Children’s departments are established in militia stations as part of the battle against 
juvenile delinquency.   Alcoholism,   stealing,   murder,   lying, deceit fullness,   and insensitivity 
to duty were never so rampant in Lithuania as during the recent years.    Everywhere,   in 
dealing with public servants and officials in stores,   factories,   administrative and medical 
institutions,  and elsewhere,  we are exposed to an insensitive conscience.    Practice has shown 
that atheistic upbringing is incapable of training the youth with strong moral principles and 
that atheistic propaganda is unable to change the moral level of society.  Christian morality, 
proven by centuries,   which promotes sensitivity of conscience, encourages man to develop 
self-control and to overcome negative Inclinations, to perform the duty faithfully and to develop 
an inner sense of responsibility for his acts,   is negated and hindered. Article 123 of the USSR 
Constitution,  proclaiming the equality of all the citizens in all areas of social life,  and Article 125,   
guaranteeing to all the citizens of the USSR the freedoms of speech,   the press,  assembly,   and 
demonstrations,   are not applied to the believers.    They cannot defend their ideas in meetings, 
through the press,   radio or other media, which can be freely utilized by the atheists to spread 
their ideas.    It is forbidden to publish books with a religious content.  Of course,   during the 
years of Soviet government,   The Prayer Book,  The Resolutions of the Second Vatican Council, 
and The New Testament were published. Three books in almost 30 years.    Even so, there were 
so few copies printed and only a rare religious family was able to secure them. The press and 
the official statements of representatives of Soviet government frequently condemn racial and 
religious discrimination In other countries.    Why then is religious discrimination allowed In 
Lithuania?
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We, the undersigned believers, request the Presidium of the Lithuanian SSR Supreme Soviet 
to put an end to religious discrimination and allow the believers of Lithuania:

1) To defend and to disseminate their beliefs through the means of communication (the press,  
public lectures,   radio and television);

2) To establish associations of believers;
3) To publish newspapers and religious books;
4) Not to prohibit students to attend church,  not to persecute and prosecute them for church 

attendance;
5) Not to limit the number of candidates for the seminary;
6) To put an end to all means of religious discrimination.
We want to believe in the good will of the Soviet government. In Poland and other countries 

with the socialist system the believer attends church,   educate their children in the catechism, 
publish religious books without obstruction. We are awaiting the end to religious discrimination 
in Lithuania.

August of 1973 540 Signatures

[Explanatory note attached to the above statement]:

We are sending the text of the statement, which was signed by 540 believers,   to the Presidium 
of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR.    Original copies of the statement together with the 
signatures are not being presented for the following reasons:

J.Vilutis,   the investigator for especially serious cases, sent by the Procuracy of the Lithuanian 
SSR,  for several months terrorized the Catholics of Kaunas,   Panevžys and other cities solely 
because they were collecting,   or were at least suspected of collecting signatures on statements 
regarding discrimination of believers,  addressed to the Soviet government.    Those who signed 
the mentioned statements were also interrogated.    The government of the Lithuanian SSR 
demonstrated the unwillingness to respect the rights of the believers,   the aim of imposing 
forcefully upon the Catholics an alien ideology.    In August of this year [1973] the Sovie 
government forbade the Lithuanian bishops to administer the Sacrament of Confirmation until 
the “crops were harvested.”   This admit istrative interference of secular government in religious 
affairs clearly showed which “harvesting of crops” the Soviet government is really interested in 
the forceful detachment of the people, from religion.

Because of the aforementioned reasons, the text of the statement with 540 signatures will 
be sent to the Presidium of the Lithuanian SSR Supreme Soviet only when we are thoroughly 
convinced of the good will of the Soviet government.    At the moment we are only convinced of 
its desire quietly and quickly,   even through inhumane means,  to destroy the Catholic Church 
of Lithuania.

 We are also advising the Presidium of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR that four pages 
of the statement with 320 signatures, addressed to the Ministry of Education of the Lithuanian 
SSR, and four pages of the statement addressed to K.  Tumenas, the Representative of the Council 
for Religious Affairs, with 302 signatures, were received lately.    The aforementioned statements 
and signatures will be added to the previously collected pages of statements,   about which the 
Presidium of the Lithuanian SSR Supreme Soviet was informed on May 14,   1973.        Thus,   the 
statement to the Ministry of Education of the Lithuanian SSR regarding the discrimination of 
religious students was signed by 14, 604 believers,  while the statement to the Representative of 
the Council for Religious Affairs K.   Tumenas concerning the shortage of Catholic publications 
was signed by 16, 800 believers.

August 31,   1973
Representatives of Lithuanian Catholics
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A STATEMENT AND THE DEFENSE SPEECH OF REV.  A.   LIESYS BEFORE THE PEOPLE’S 
COURT OF THE RAION OF UTENA 

To: THE PEOPLE’S COURT OF UTENA RAION

Copies to:    
THE PRESIDIUM OF THE SUPREME SOVIET OF THE LITHUANIAN SSR, 
THE REPRESENTATIVE OF THE COUNCIL FOR RELIGIOUS AFFAIRS, 
THE CURIA OF THE DIOCESE OF PANEVEŽYS

A STATEMENT OF REV. A. LIESYS OF DAUNORIAI VILLAGE, 
THE RAION OF UTENA14

 The administrative commission of the Executive Committee, the Raion of Utena,   established 
that on June 12,   1973,  I taught cate-chism to a group of children in the church of Daunoriai.  
The corn-mission thereby decided that I violated the following decree of the Presidium of the 
Supreme Soviet of the Lithuanian SSR: The laws on religious cults are violated by the following 
actions: . . . the organizing and holding of special meetings for children and youths . . . having 
no relation to the performance of the cult.    (See the decree of the Presidium,   Supreme Soviet,   
Lith.   SSR,   May 12,   1966,   “On the Administrative Responsibility for Violation of Laws on 
Religious Cults”.)

After reading this decree of the Presidium,  it is clear that only those meetings of children,  
which have nothing to do with the performance of religious cults,  are prohibited.    Those meetings, 
which are related to the performance of the cult,   are not prohibited, in the aforementioned 
children’s meeting we prayed with the children.

I questioned them about the sacraments, prayer, God. I gave a sermon about God.   The 
sermons,   like the prayer, the saying of the Mass, the administering of the sacraments, are all 
essential parts of the Catholic cult.    Preaching,   the administration of the sacraments   is Catholic 
cult.    In other words, only actions of the cult were involved in that meeting. The cited decree of 
the Presidium does not prohibit meetings of the cult.    Also, Article 96 of the Constitution of the 
Lithuanian SSR explicitly permits meetings for cult activities. (“All citizens have the freedom to 
perform religious cults. “)

We priests are constantly being accused and punished by painful imprisonments (for example, 
the priests A.  Seskevičius, Zdebskis, Bubnys) on the basis of another decree of the Presidium 
of the Lithuanian SSR Supreme Soviet, which is: Violations of the laws on the separation of 
the church from the state and of the school from the church is understood [to include] . . . the 
organization of activities and the systematic implementation of religious education of juveniles, 
in violation of established legal rules.      (See the decree of the Presidium of the SS,   LSSR, May 
12,   1966.)

  We can clearly see that this decree also prohibits the organized teaching of religion to 
children not absolutely,  and not always, but only in those cases when,   in teaching religion in 
groups,   “the legally established rules” are violated.    It is not prohibited to teach religion to 
groups of children as long as one adheres to these “rules.

These “rules” to which the priests should adhere while teaching religion to groups of children 
are nowhere officially proclaimed.    In other words, they do not yet exist.    And if they do not 
yet exist, what is the juridical basis for the courts of the Lithuanian SSR to accuse the priests for 
violation of these imaginary rules and to punish them painfully?

We priests are constantly being reproached that in teaching religion to children we are 

14  From lKB Kronika,   1973,   No.   7.
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violating a constitutional law:    “The school is separated from the church: “   Honored jurists,  let 
us speak juridical, not poetically.   In legal terminology “a school” is an institution for teaching,   
devoted specifically to teaching.   In legal language,  nobody has the right to call “a school” 
a house of worship (where people pray) or a plant or a factory, because all these places are 
specifically devoted not to teaching, but to other ends,   although even there,  as in life in general,  
people are learning occasionally,  they specialize.    No doubt, poetically,   expres-sionalistically 
speaking,   everything,   even the entire life,   is “a school,“  but not from the legal point of 
view.

Juridically speaking,  we even have no right to equate the students and teachers to a school,  
just as we have no basis to call the janitors,   cooks,  waiters,  and customers a restaurant,   and 
to call the barbers,   shavers,   and customers a barbershop.    In legal language “a restaurant” is 
an institution for eating,   “a barbershop” is an institution for cutting hair,  and “a school” is an 
institution for teaching,  but not its janitors,   students,   and teachers.

Therefore,  the constitutional law “the school is separated from the church”   refers to the 
“school”  as an institution for teaching, but not as other institutions,  other places,  and also does 
not equate the school with the students and teachers.

In other words,  we priests,   in teaching religion outside the institutions for teaching (we 
do not even enter them),   do not violate in any way the noted constitutional law.    Thus,  the 
administrative commission of the Executive Committee of the Raion of Utena found me guilty 
and punished me (a fine of 50 rubles) without any juridical basis and,  besides,   immorally,  for 
to punish a priest for the performance of his sacred and honorable duties (imposed by Christ 
and the Church)  is,  indeed,   uncivilized and really an immoral act.

Therefore,   I request the People’s Court of Utena raion to annul this decision of the 
administrative commission.

 
DEFENSE SPEECH

Religious instruction to groups of children is allowed by the constitutional laws on speech,   
the press,   and assembly.    Article 97 of the Constitution of the Lithuanian SSR states: In 
conformity with the interests of the working people and in order to strengthen the socialist 
system,   the citizens of the Lithuanian SSR are guaranteed by law:   a) the freedom of speech; b)  
the freedom  of the press;   c)  the freedom of assemblies and meetings.

Let us consider the meaning of this article.    The introduction refers to the interests of the 
working people.    The welfare of the working people, their interests is concerns of every law.   
The lawmakers sometime note this objective within the text of the law, sometimes they do 
not.    But the essence of the law always remains the same, whether this objective (the welfare 
of the working people) is noted in the legal text or not.    Article 97 of the Constitution of the 
Lithuanian SSR explicitly notes this objective in the introductory statement:   “In conformity 
with the interests of the working people (i. e.  for the welfare of the working people,  for their 
benefit). . . it is guaranteed. . . “   Even if this introductory expression “in con-lormity with the 
interests of the working people” was not present, still the essence of this article would remain 
the same, which is: “The citizens of the Lithuanian SSR are guaranteed by law   a) the freedom 
of speech;  b) the freedom of the press;   c)  the freedom of assemblies and meetings. “

The citizens must obey every moral law unconditionally. In other words, Article 97 of the 
Constitution must be implemented unconditionally.    As we have noted,   its essence is as 
follows: ‘All citizens (thus including the priests) are guaranteed the freedom of speech,   of the 
press (in other words,   freedom for all kinds of speech,  for all kinds of press,  for different 
orientations,  thus also for speech and press of religious orientation).”    Thus, this ‘freedom” is a 
real freedom,   full and unrestricted.    This is the true meaning of Article 97 of the Constitution.    
However, many understand this article of the Constitution erroneously.    They believe that 
this article guarantees the freedoms of speech, the press, and assemblies,   conditionally, not 
absolutely.  They maintain that the Constitution of the Lithuanian SSR guarantees freedom only 
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for a speech,   a press, and assemblies which are “in conformity with the interests of the working 
people, “ the welfare of the people, which are useful to the working man.

If the Constitution would not acknowledge freedom for every speech,   every press,   every 
assembly, but only for the useful speech, the useful press,   the useful assembly (corresponding 
to the interests of the working people), then the Constitution would provide a clear criteria for 
differentiating the useful speech,   the useful press,   the useful assemblies from the harmful 
speech,   the harmful press, the Harmful assemblies.    I maintain that the Constitution would 
provide criteria for judging what kind of speech, press,   assemblies are to be considered as 
“harmful“ and the kind to be considered as “useful” for the welfare of the working people. 
However, the noted constitutional laws do not provide any criteria to differentiate between 
useful and harmful speech, between the useful and harmful press, between the useful and 
harmful assemblies.    Without a, clear criteria,  the constitutional laws on the freedom of speech,  
the press, and assemblies,   if understood in the latter manner,  become absolutely vague,  that is,  
it is completely unclear what kind of speech, press,  assemblies are considered useful and what 
kind are considered harmful to the welfare of the working people.

A vague law has no juridical value.  A vague law is a juridical nonsense.    Therefore, the 
mentioned constitutional laws on speech, the press, and assemblies,   if they were interpreted 
in the second sense, would become vague and worthless juridically. It stands to reason that the 
authors of the Constitution did not want their laws to become juridically worthless.    It follows,   
therefore,   that they wanted these laws to be taken not in the second sense, but rather in the first 
sense.

Consequently, Article 97 of the Constitution guarantees full and unrestricted freedom not 
just for the so-called useful speech, the so-called useful press,   the so-called useful assemblies, 
but for speech of every orientation,   for a press of every orientation, thus also for a press of 
religious orientation, and for assemblies of every orientation (without exceptions),  thus also for 
meetings of children, organized by priests.

No doubt, the authors of the Constitution knew that the citizens, in enjoying the freedoms 
guaranteed by the Constitution,   can commit many unfortunate mistakes.    However,   it was 
also clear to the authors of the Constitution,   that the truth will emerge and the mistake will be 
overcome not as a result of limitations by some party or its censors (who themselves can err),  
but only through the full freedom of speech and the press.    For this reason the authors of the 
Constitution guarantee this unrestricted freedom of speech, the press, and assemblies,  which is 
useful for the triumph of truth and the welfare of society and the working people. 

It follows that we priests also have a fully guaranteed constitutional freedom to call all 
kinds of meetings (for adults and for children) and to express there our opinions.    Thus,  the 
administrative commission of the Executive Committee of Utena raion had no juridical (and 
especially no moral) right to condemn and punish me because on June 12,   1973,   in the church 
of Daunoriai,  I talked to a handful of children about God,   His laws,  the sacraments,  prayer. 
Therefore,  I request the Court to annul this unlawful and unjust decision of the administrative 
commission.

I request the People’s Court of Utena raion to append this statement to the documents of my 
case.
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THE COURT OF UTENA AFFIRMED THAT REV. A. LIESYS WAS JUSTLY PUNISHED

SOVIET OBJECTIVE IN THE EUROPEAN 
SECURITY CONFERENCE

Soviet Foreign   Minister Andrei A. Gromyko, in the opening of the Helsinki Conference 
on Security and Cooperation in Europe on July 4,   1973,   spelled out the Soviet desire to 
make existing borders among states not only inviolable by force or threat of force, but also 
unchangeable under any circumstances.    The Soviet Foreign Minister said in part:

The Europeans, as no one else, were taught   by the bitter experience that wars used to 
commence when one state would begin raising territorial pretensions against another.    In the 
future this should not occur.    On this question there should be no ambiguity.    It is necessary to 
be guided by the unconditional recognition of the principle of inviolability of borders.

In the Soviet proposed declaration this was expressed as “the principle of inviolability of 
present borders now and in the future“ and “the principle of territorial integrity of states within 
their present borders.”   In effect the Soviet Union seeks to freeze forever existing arrangements 
in Europe and to extract international recognition of them.    If the Soviet Union succeeds in 
persuading the West to accept such a proposition, in effect it will gain psychological if not legal 
sanction of the world community to the territorial gains that accrued to the Soviet Union as 
a result of the Nazi-Soviet Pact of August 23,   1939 and the consequences of World War II in 
general.

The Soviet objective is understandable, for to this day their territorial gains have not received 
a complete international recognition.    In particular, the case of the Baltic States may be cited. 
Although the question of Baltic independence was not part of the agenda, unqualified approval 
of Soviet proposals would go a long way

to legalize Soviet occupation and forceful incorporation of Lithuania, Latvia,  and Estonia into 
the USSR.    The Soviets know well that they are unlikely to extract explicit Western recognition 
of the annexation of the Baltic States and thus are seeking an indirect way to attain the same end, 
possibly through a general European declaration of inviolability and exchangeability of existing 
borders as well as the integrity of existing states within their present borders.    Although from 
strictly military point of view the non-recognition of Soviet conquests of the Baltic countries is not 
problematical to the Soviets,   diplomatically and psychologically it represents the temporaries 
of existing borders and a source of instability and a challenge to the integrity of the existing 
Soviet state.

Soviet aggression against the Baltic States and the denial of the right to national self-
determination has been well documented and need not be presented in detail here.15

Briefly,   the following facts are established beyond a reasonable doubt.    According to the seret 
protocols to the Nazi-Soviet Pact of August 23,   1939, Stalin and Hitler divided Eastern Europe 
into Spheres of influence.  The secret clauses provided “that the territory of the Lithuanian state  
falls into the sphere of influence of the USSR.“16

15 The aggression of the soviet Union against lithuania and the illegal process of annexation is well documented in the 
following collections of diplomatic papers:   U.s.   department of state,   documents on German Foreign Policy 1918-
1945,   Series D,  Vols.   V,   VIII,   IX (Washington,   1953-1954);   U.S.   Department of State,   Foreign Relations of 
the United States:   Diplomatic Papers.    The Soviet Union, 1933-1939 (Washington,   1952);  U.S. Department of State,   
Foreign Relations of the United states:     diplomatic Papers,   1939,   Vol.   I (Washington,   1956) and 1940,   Vol.   I 
(Washington,   1959).   an important source on soviet aggression against the Baltic states is the massive collection of 
testimony and documentary materials by U. s. Congress,  select Committee on Communist aggression.
16  Forced Incorporation of the Baltic states Into the UssR.    Third In-terim Report,   83rd Congress,  2nd session,   
(Washington,  D. C., 1954);  and the preceding Hearings of this Committee.    The subject is treated by a number of his-
torical studies:   Boris Meissner,   Die Sowjetunion,  die Baltischen Staaten und das Volkerrecht (Koln, 1956);  Albert N.   
Tarulis,  Soviet Policy Toward the Baltic States, 1918-1940 (Notre Dame,  Ind. ,   1959);  V..  Stanley Vardys (ed.), Lithu-
ania Under the Soviets:   A Portrait of a Nation,   1940-1965 (New York,   1965);   Leonas Sabaliunas,   Lithuania in Crisis: 
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  With a free hand from Hitler, Stalin proceeded to take over the Baltic States.    First of 
all,  under a threat of force (which was very real,  as the Soviet attack on Finland indicated),   
the Soviet Union forced upon the Baltic States treaties of mutual assistance and acceptance of 
Soviet military bases on their territories. As Hitler’s armies were annihilating France, Stalin 
took the opportunity to finally extinguish Baltic independence, knowing well that with the 
German military involvement in the West, there will be no objections to his military moves 
against the Baltic States.  Thus, in mid-June of 1940, the Soviet Union presented ultimatums to 
the three Baltic countries,   demanding unlimited acceptance of Soviet troops and formation of 
governments,   acceptable to the Soviet Union. The Baltic governments decided not to oppose 
militarily the Soviet demands, and the Baltic States were occupied by the Red Army. Within six 
weeks after the occupation,   through puppet regimes set up under the auspices of Moscow’s 
representatives, formal incorporation of the Baltic States into the Soviet Union was completed 
on August 3,   1940. When the Soviet Union again occupied the Baltic countries in 1945, the 
republic status was riposted.

SOVIET CONQUESTS NOT 
RECOGNIZED

Soviet conquest of the Baltic States and other territories has failed to receive a universal 
sanction from various states, including the United States,   to this day.      Already in 1940 
the United States established a policy of not recognizing territorial gains made by force. The 
following statement was issued by the Department of State on July 23,   1940:

During these past few days the devious processes where-under the political independence 
and territorial integrity of the three small Baltic Republics - Estonia,   Latvia, and Lithuania - 
were to be deliberately annihilated by one of their more powerful neighbors, have been rapidly 
drawing to their conclusion. The policy of the government is universally known.    The people of 
the United States are opposed to predatory activities no matter whether they are carried on by 
the use of force or by the threat of force.    They are likewise opposed to any form of intervention 
on the part of one state, however powerful, in the domestic concerns of any other sovereign 
state, however weak.   .   .The United States will continue to stand by these principles, because 
of the conviction of the American people that unless the doctrine in which these principles are 
inherent once again governs the relations between nations,   the rule of reason,   of justice, and of 
law-in other words,   the basis of modern civilization itself--cannot be preserved.

This position in respect to the Baltic States has been consistently maintained to the present and 
for a number of years have been re- affirmed by official statements, including the latest statement 
by Secretary Rogers printed herein.    The United States has reaffirmed in the European Security 
Conference that the policy of non-recognition of Soviet conquests will not be surrendered,   even 
in the “era of negotiations. “   Thus on May 18, 1973 Assistant Secretary of State for European 
Affairs Walter J. Stoessel, in a letter to the leaders of Latvian organizations,   wrote:     “Although 
the Conference (in Helsinki) may reaffirm the generally accepted principle that frontiers should 
not be changed by force, we do not foresee any agreement which would alter our policy of not 
recognizing the annexation of the Baltic States by the USSR.“

U.S.  position in the Helsinki Conference was consistent with its non-recognition policy of 
Baltic annexation by the Soviet Union and contradictory to the Soviet efforts to freeze the existing 
arrangements forever.    In opposition to the static Soviet view of European arrangements, U.S.  
Nationalism to Communism,   1939-1940 (Bloomington,   1972).
Text of the secret protocol in U. s.   department of state, Nazi-soviet Relations,   1939-1940 (Washington,  d. C. , 1948), 
p. 107.
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Secretary of State William P.   Rogers proposed a dynamic concept of European peace.    In the 
opening address at the Helsinki Conference,   Secretary Rogers set down the U.S.  position as 
follows: This means [the principle that states refrain from use or threat of force],   of course,   that 
frontiers should not be violated by force or threats of force.    At the same time,   this does not 
rule out--and I emphasize, does not rule out--peaceful changes in frontiers if such changes are 
based on popular will and mutual agreement between states.   Certainly no one could validly 
contend otherwise,   for such contention would violate the twin principles of sovereignty and 
the right of self-determination. 

17A similar position was taken by other Western delegates.    For example,   seeing through 
the Soviet objectives, the Foreign Minister of the Netherlands Max van der Stoel urged that 
“Rather than try to freeze the existing pattern,   we should open the possibilities for change for 
adjustment in relationships and systems.” 18      

 Also notable in this respect is the Canadian position,  as it is reflected, for example, in the 
letter of the Canadian Secretary of State for External Affairs Mitchell Sharp,  reproduced in full 
in these pages.

SELF-DETERMINATION FOR THE 
BALTIC NATIONS

The position of the Western countries in the Helsinki Conference reaffirmed the right of   self-
determination for all peoples,   thus also for the Baltic nations, and frustrated Soviet efforts for 
the time being to extract explicit or implicit recognition of their conquests;   however, at the same 
time it does not raise the issue of specifically implementing this or other basic human rights 
either.    Yet, can peace be achieved if the injustices of World War II remain uncorrected?

The Helsinki Conference agreement instructs the negotiators to consider particularly 
important principles of relations among states, including “sovereign equality; refrain from the 
threat or use of force; inviolability of frontiers; territorial integrity of states;   respect for human 
rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience,   religion or 
belief;   equal rights and self-determination of peoples.” 19     

The consideration of these principles should include the right to self-determination to the 
Lithuanian people and other peoples of the world, as well as the Soviet treatment of its subjects 
in respect to human rights.    As long as the Soviet Union keeps its conquests and curtails human 
rights, peace in Europe will remain ephemeral.

From A Memorandum to the Participants of the European Conference on Security and 
Cooperation

The approaching Soviet-proposed European Conference on Security and Cooperation is 
viewed by the captive Lithuanian people with grave concern.    Their apprehension is shared 
by the overwhelming majority of the population of Eastern and Central Europe.    Eager as 
they are for a negotiated settlement of their problem in freedom and justice, they cannot help 
recalling the Soviet-Nazi secret deal of 1939,   as well as numerous wartime and postwar high 
level international conferences where the Soviets gained immense benefits in return for empty 
phrases and hypocritical smiles.

The memorandum was prepared by the Supreme Committee for Liberation of Lithuania,   a 
political organization, founded in underground in 1944 during the Nazi occupation of Lithuania 
as a representative of the Lithuanian people, and dedicated to the restoration of Lithuania’s 

17  The department of state Bulletin,   lXIX,   No. 1776 (July 30, 1973),  p.   178.
18  as cited from a UPI dispatch in The Philadelphia Inquirer, July 7,   1973,   11-a.
19  see “Text of Final Recommendations of the Helsinki Consultations, “   The department of state Bulletin,   
lXIX,  No, 1776 (July 30, 1973), p.   182.
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independence.  The memorandum was submitted on November 7,   1972, to “the Governments 
of France,  the United Kingdom,  and the United States,  members of the World War II Great 
Alliance, to the Government of Canada,   and to the Governments of the Free States of Europe.’1   
For reasons of space,  a few minor portions of text and several appended documents have been 
omitted here.    Instead of the omitted documents,   reference to them is given in the footnotes.    
Ed.

Aggression,   Occupation and Criminal Incorporation in Collusion with Hitler.
After Munich,   while Hitler was busy creating his “New Europe without any serious 

resistance of the West,   the Soviet leaders considered the time favorable for their own plans of 
imperialist expansion toward the West.

In March 1939,  addressing the Eighteenth Congress of the USSR Communist Party,   Stalin 
stated that under the existing political circumstances the time was ripe for “a reappraisal of 
existing international pledges and agreements. . . . Bourgeois politicians are well aware that the 
first imperialistic war brought about the victory of revolution in one of the biggest countries.    
They fear that the second imperialistic war may bring about the victory of revolution in one or 
many countries. “

The first portent of the reversal of Soviet policies was the dismissal of Maksim Litvinov, then 
People’s Commissar for Foreign Affairs,  and his replacement by a Great-Russian nationalist,   
Vyacheslav Molotov.20

In the summer of 1939, negotiations were held between the Soviet Union and Great Britain 
and France with a view to a conclusion of an Anglo-French Mutual Assistance Pact to prevent 
further Nazi expansion.    The main obstacle to the conclusion of the pact was the Soviet persistent 
demand for a permission to march into the Baltic States at their pleasure. 21

The next act of the European drama of 1939 was played in Moscow on August 23,   1939.    
After Joachim von Ribbentrop had made a last concession to Stalin’s request concerning the 
Latvian ports of Liepaja and Ventspils,   the Soviet-German Non-Aggression Pact was signed 
by Molotov and Ribbentrop. A Secret Additional Protocol was attached to it, by virtue of which 
“the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of spheres of influence of 
Germany and the USSR.”4     On September 28,   1939, after the military collapse of Poland,   the   
Secret Protocol was amended to the effect that “the territory of the Lithuanian State falls into the 
sphere of influence of the USSR while,   on the other hand, the province of Lublin and parts of 
the province of Warsaw fall to the sphere of influence of Germany. . . “22

The term “sphere of influence” for Stalin and Hitler had a particular connotation,   camouflaging 
outright annexation as witnessed by Germany’s selling to Soviet Russia,   on January 19,   1941, 
for 7. 5 million gold dollars of a strip of Lithuanian territory previously assigned to the “sphere 
of influence” of Germany. 23

The Stalin-Hitler conspiracy was followed by the conclusion of the Soviet-imposed pacts of 
mutual assistance between Estonia, Latvia and Lithuania and the Soviet Union,   stationing of 
Soviet military garrisons on the territory of the Baltic States, and Soviet ultimata.

On June 15-17,   1940, when Nazi troops were marching into Paris, large contingents of the 
armed forces of the Soviet Union invaded Lithuania.   In the wake of the Red Army,   a Soviet 
“proconsul, V. G. Dekanozov,   arrived in the newly occupied country.24    He removed the legal 
government of Lithuania,   staged mock elections to the so-called People’s Diet,  and imposed a 

20  For the significance of Mr. Molotov’s replacement see Documents of British Foreign Policy  1919-1939.
21For details see:   B. Meissner:   Die Grossmachte und die baltische Frage.    Osteuropa, 1952,  Heft 4,  p. 246;   M.   
Beloff:    The Foreign Policy of Soviet Russia 1929-1941,  vol. 2,   London,   1949, p. 262;   Speeches on Foreign 
Policy by Lord Halifax,   London, 1940, pp. 272,   340,   351;  William L. Langer and S. Everett Gleason: The Chal-
lenge to Isolation 1937-1940,   New York,   Harper,   1952, pp.   117,   119.
22  Nazi-soviet Relations,  1939-1941,   Washington, 1948, p.   78.
23  documents on German Foreign Policy, d, VIII,  No.   131 Nazi-soviet Relations,  p.   107.
24  documents on German Foreign Policy,   d, XI,  No.   638. Nazi-soviet Relations,   p.   154.
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Communist puppet regime.
The forcible incorporation of Lithuania into the Soviet Union was completed on August 3, 

1940.  All these events were but a gradual implementation of the infamous Soviet-Nazi Secret 
Protocols.

SOVIET ATTEMPTS TO JUSTIFY 
ANNEXATION

The Soviet Union has made repeated attempts to justify the annexation of Lithuania by 
maintaining,  among others,   that Lithuania joined the Soviet Union “voluntarily”;   that “a 
social revolution”  had taken place in Lithuania,   resulting in the Communist way of life;   that 
the Lithuanian nation had not observed the requirements of “peaceful coexistence”  with the 
Soviet Union and thus had forced her to demand a change in government “friendly” to her;   
or that the strategic reason of the time required the occupation and annexation of the Baltic 
States.

The factual and legal details and circumstances under which these acts of annexation were 
perpetrated have been thoroughly investigated and evaluated by a number of writers, by courts, 
and other institutions. The most thorough exploration has been conducted in 1954 by the United 
States Congress Select Committee to Investigate Communist Aggression and the Forcible 
Incorporation of the Baltic States into the USSR.    The Committee summed up its findings as 
follows:

I. The   evidence is overwhelming and conclusive that Estonia,   Latvia and Lithuania were 
forcibly occupied and illegally annexed by the USSR.    Any claims by the USSR that resolutions 
adopted by the parliaments petitioning for recognition as a Soviet Republic were legal,   are false 
and without foundation in fact.

II. That the continued military and political occupation of Lithuania,   Latvia and Estonia 
by the USSR is a major cause of the dangerous world tensions which now beset mankind and 
therefore constitutes a serious threat to peace.25

The Council of Europe stated in its Report on the Situation in the Baltic States (August 23,   
I960,  Doc.  1173):

Moscow is trying to persuade the free world that the Estonian, Latvian and-Lithuanian 
nations have joined the group of Soviet-enslaved peoples by their free volition and that the 
Estonian, Latvian and Lithuanian peoples have made appreciable economic and cultural 
progress under Soviet domination. . . In fact, however, Soviet propaganda has failed to produce 
any international legal act or contractual provisions in support of its contention. The statements 
made by the Soviet rulers are misleading and contradict the factual situation in Estonia,   Latvia 
and Lithuania.

The U. S.  Permanent Representative to the United Nations, Ambassador Adlai E.  Stevenson 
remarked in his comment on the Soviet memorandum of November 25,   1962:

Characteristically,  the Soviets took advantage of the turmoil and upheaval of the Second 
World War to continue the process of colonial subjugation of its neighbors.    The Soviet territorial 
aggrandizement included. . . the independent States of Estonia, Latvia and Lithuania. . . These 
are outright annexations of territories and those peoples are as enamored of freedom and as 
fully entitled to their right as are the peoples of Africa, Asia, and the Americas.

The noted Yugoslav Marxist Milovan Djilas, described the Soviet annexation most succinctly:   
“The Soviet Union has united with the Baltic countries by swallowing them. “ 26

25   9 Third Interim Report of the select Committee to Investigate Communist aggression and the Forced Incorpo-
ration of the Baltic states into the UssR,   House of Representatives,   83rd Congress, 1954,  p.   8.
26 Milovan djilas:   Conversations with stalin,   New York, p,   145.
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NATIONAL RESISTANCE
The invasion of Lithuania by the armed forces of the Soviet Union, in the early phase of the 

Second World War, evoked an immediate resistance of the Lithuanian people.    Ever since they 
have resisted the occupation, both actively and passively, and have striven to restore Lithuania’s 
independence and freedom.

The immediacy and scope of Lithuanian resistance is corroborated, among others, by the 
report of the Commissar of Interior of Soviet-occupied Lithuania,  Guzevičius,   senior major of 
State Security Forces, April 14,   1941:

From the moment of the establishment of Soviet rule in Lithuania, the counter-revolutionary 
nationalist element developed an active anti-Soviet movement.27

To break the backbone of the resisting nation, the Government of the USSR resorted to mass 
deportations,   arrests, and outright physical genocide.    Over 15 per cent of the entire population 
perished in the Soviet jails and concentration camps in the Arctic regions of Siberia.    Marshall 
Tito of Yugoslavia had that genocide in mind when he stated on July 29,   1951:

Where are hundreds of thousands of Estonians,   Latvians and Lithuanians?    Who is 
annihilating entire nations and committing mass murder?

The period of armed resistance, from 1944 to mid-1952, has claimed the lives of over 50. 000 
Lithuanian youths, killed in unequal battles against the units of the Soviet Security and Red 
Army.

The recent events in Lithuania give an indication of the scope and depth of the undiminished 
national resistance in the Soviet-occupied country.   The May 18-19  1972 riots in Kaunas, where 
thousands of youths battled Soviet security forces and demanded “Freedom for Lithuania, “ 
provide incontrovertible proof that the Lithuanian people refuse to accept Soviet rule.   Similar 
evidence is provided by numerous defections or attempts to defect to the free world, self-
immolations, demonstrations, and petitions to the United Nations protesting Soviet violations 
of the Universal Declaration of Human Rights, especially its provisions on religious freedom.

QUEST FOR INTERNATIONAL LEGALIZATION OF CRIMINAL ANNEXATION
The international rules on annexation of foreign territory have incurred a profound change 

in the past quarter of a century, endowing annexation, in the form perpetrated by the Soviet 
Union, with the qualities of an international crime.

Several leaders of Nazi Germany were found guilty by the International Military Tribunal 
because of their aggressive actions In incorporating Austria into the Third Reich, for their role in 
initiating, managing and concluding the incorporation of the Sudettenland into the Third Reich, 
as well as for the establishment of the Reich Protectorate of Bohemia and Moravia.

The Government of the USSR has been constantly striving to obtain international legalization 
of its criminal annexation of Lithuania and other Baltic States.    The most recent attempt to 
obtain this goal is the Mo scow-proposed European Conference on Security and Cooperation.   
As indicated by the published preliminaries of the Conference, the Soviet concept of security 
of the European states hinges on two prerequisites, namely:   (1) normalization of the situation 
in Europe, meaning normalization of the East-West relations, and (2) territorial integrity of the 
states and inviolability of their frontiers.

The first prerequisite presupposes the liquidation of the World War II legacy by means of an 
overall European settlement, which should include the righting of the wrongs done to Lithuania, 
as well as Latvia and Estonia, during World War II.

The second prerequisite asks, in fact, for a decision of the Peace Conference on territorial 
problems resulting from World War II.    The position taken by Sir Winston S.   Churchill is 

27 Third Interim Report of the select Committee on Communist aggression,  House of Representatives,   83rd 
Congress,  Washington, d. C.,   1954, p. 472.
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particularly appropriate in this connection:
We have never recognized the 1941 frontiers of Russia. . . They were acquired by acts of 

aggression in shameful collusion with Hitler . . . The Baltic States should be sovereign independent 
peoples.

Should the Western Powers eventually accept such formulae as contained in the Moscow 
and Warsaw joined communiqués of May 29 and June 1,   1972, a confused situation would 
inevitably result,   giving the Soviet Government the possibility to interpret those formulae in 
the sense of Western acquiescence in Soviet criminal annexation’s.

CONCLUSIONS
1. Lithuania has been among the first victims of the Soviet-Nazi conspiracy.    Her independence 

and freedom were destroyed by two aggressor powers -- the Soviet Union and Nazi Germany.    
The Lithuanian people have the right to expect that an overall European settlement should 
restore to them the free exercise of their sovereign rights.    They trust that the Western Powers 
will continue “not to be party to an agreement or treaty which would confirm or prolong the 
unwilling subordination of the formerly sovereign states of Central and Eastern Europe,  now 
held in bondage by the USSR, “  as stated in the Potomac Declaration of June 29,   1954. .

2. For the Western Powers,   especially for the members of the World War II Alliance,   a 
European Conference on Security and Cooperation should not only be a challenge but also an 
opportunity to firmly insist that the Government of the USSR honor its prewar commitments 
and pledges with respect to Lithuania by withdrawing its armed forces and administrative 
apparatus from the territory of Lithuania,  thus paving the way for Lithuania’s integration in the 
security and cooperation system of Europe.

3. Determined to fight on uncompromisingly until the sovereignty of the Lithuanian State is 
restored,  the Lithuanian people will consider null and void as well as not binding any and all 
decisions made without the participation of their lawful representatives and liable to prejudice 
or deny Lithuania’s rights and vital interests.
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JAV Valstybės Sekretoriaus laiškas dėl Lietuvos apsisprendimo teisės
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DĖL TIKĖJIMO IR SĄŽINĖS LAISVĖS

TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS 
GENERALINIAM PROKURORUI

Nuorašai:
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KURIJAI

RELIGIJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE TSRS MT ĮGALIOTINIUI 
LIETUVOS TSR,

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETUI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ
PAREIŠKIMAS

1979 m. vasaris
Lietuvos TSR

Pastaraisiais metais kai kurie mūsų respublikos rajonų vykdomieji komitetai pradėjo 
kviesti instruktažui kunigus ir vietinių religinių bendruomenių vykdomųjų organų 
narius, reikalaudami besąlygiškai vykdyti 1976 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo paskelbtus Religinių susivienijimų nuostatus. Kadangi tas dokumentas 
aiškiai nukreiptas prieš tikėjimo laisvę ir prieš religinių susivienijimų veiklos laisvę, 
reikalavimas besąlygiškai jo laikytis kelia didelį nerimą dvasininkijai ir tikinčiai 
visuomenei.

1. Autoritetingi  valstybės  ir  partijos  veikėjai  daug  kartų  yra  iškilmingai užtikrinę, 
kad valstybė neprivalo kištis į Bažnyčios vidaus reikalus, kad bažnyčioms priklauso  
teisė  netrukdomai  tvarkytis  pagal  savo  mokymą  ir  įstatymus.   Tačiau Religinių 
susivienijimų nuostatai ne tik nemini šios teisės,  bet ją tiesiog neigia.

Katalikų,  stačiatikių ir kai kurios kitos Bažnyčios savo prigimtimi ir pagal savo 
kanonus turi hierarchinę struktūrą, joms ir jų padaliniams gali vadovauti tik įšventinti 
asmenys – vyskupai ir kunigai, o Religinių susivienijimų nuostatai ir joms primeta kai 
kurių sektų struktūrą, kur vadovavimas priklauso eilinių tikinčiųjų atstovams. Dar 
keisčiau, kad vietiniams tarybiniams (ateistiniams) organams suteikiama teisė kištis į 
religinių bendruomenių vykdomųjų organų narių parinkimą, o hierarchijai draudžiama 
tai daryti.  Suprask, Bažnyčiai turi būti vis tiek, kas tvarkys jos vietinių padalinių reikalus: 
ištikimi krikščionys ar ateistų marionetės...  Čia ne šiaip sau kišimasis į Bažnyčios vidaus 
reikalus, o tiesioginis pasikėsinimas į Bažnyčios prigimtį, kurią ji yra gavusi iš Kristaus 
ir kurios ji negali pakeisti. Arba vėl: Kristus ir Bažnyčia kunigams sako: „Eikite į visą 
pasaulį ir skelbkite  Evangeliją visai kūrinijai (Mk 16, 15), o Nuostatai jiems draudžia 
už savo parapijos ribų patarnauti net ir sunkiai sergančiam ligoniui  ar  mirštančiam  
tikinčiajam.   Neverta  ir  klausti,   ko  tokiu  atveju  klausys Kristaus tarnas.  Tik kyla 
klausimas:  kam reikia valstybei savo nuostatais  statyti kunigus ir tikinčiuosius į tokią 
padėtį, kad jie būtų priversti jos neklausyti?

2. Tarybinių švietimo, santuokos bei šeimos ir kitų įstatymų „Pagrinduose” aiškiai 
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nurodyta, kad jei kuris nors tarybinių įstatymų straipsnis prieštarauja tarybinės 
vyriausybės ratifikuotiems tarptautiniams susitarimams, tai toks straipsnis negalioja 
ir turi būti taikomos tarptautinio susitarimo taisyklės. 1976 m. Nuostatuose ne vienas 
kitas, bet dauguma straipsnių prieštarauja tarptautinių susitarimų dvasiai ir raidei.

Konkrečiai   imant,   jie   prieštarauja   1948   m.   Visuotinės   žmogaus   teisių 
deklaracijos 18 str. – apie religijos mokymo laisvę; 19 str. – apie idėjų skleidimo laisvę 
ir 30 str. – apie draudimą bet kuriuos Deklaracijos straipsnius aiškinti teisių bei laisvių 
nenaudai. Taip pat jie prieštarauja 1960 m. konvencijos dėl kovos prieš diskriminaciją 
švietimo srityje 5b str., kuris reikalauja, kad tėvams būtų užtikrinta galimybė auklėti  
vaikus  pagal  savo  religinius  ir moralinius  įsitikinimus,  ir kuris draudžia primesti 
vaikams religinį mokymą ar antireliginį auklėjimą prieš jų pačių ir jų  tėvų  valią.   Tos   
pačios  konvencijos   3   str.   įpareigoja   pasirašiusias   valstybes panaikinti    visus    
įstatyminius    nutarimus    ir   administracinius    potvarkius,    kurie prieštarauja 
konvencijai,  o mūsų respublikos Aukščiausiosios Tarybos  Prezidiumas konvenciją 
ignoruoja.

3. Daugelis Nuostatų paragrafų, prieštaraujančių religijos laisvei ir tikinčių piliečių 
lygybei su netikinčiais, nesuderinami su TSRS konstitucijos 52 ir 34 str. ir atitinkamais 
Lietuvos TSR konstitucijos straipsniais.

Dėl čia išdėstytų priežasčių nei mes, nei mūsų tikintieji, kuriuos mes privalome 
tinkamai informuoti, negalime Nuostatų laikyti teisėtais, ir mūsų sąžinė neleidžia 
mums jų visų klausyti.

Kadangi Jums, didžiai gerbiamas TSRS Generalini Prokurore, Konstitucija yra 
uždėjusi aukščiausią teisėtumo saugojimo pareigą visoje TSRS teritorijoje, mes prašome 
Jus pareikalauti, kad:

a) LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas sustabdytų minėtų Nuostatų 
galiojimą;

b) garantuotų kiekvienai Bažnyčiai (konfesijai) teisę laikytis savosios struktūros ir 
vadovautis savais kanonais, taip pat pripažintų religiniams susivienijimams juridinių 
asmenų teises;

c) garantuotų hierarchijai, religiniams susivienijimams ir pavieniams asmenims 
tikintiesiems teisę laisvai skleisti savo pažiūras lygiai su kitų pasaulėžiūrų atstovais, 
taip pat sistemingo vaikų ir jaunimo religinio mokymo laisvę pagal jų tėvų ir jų pačių 
norą;

d) garantuotų savo tikėjimą viešai reiškiančių piliečių, turinčių atitinkamas dalykines 
kvalifikacijas, teisę užimti bet kurį postą bet kurioje gamybos, kultūros ir kitokios 
visuomeninės veiklos srityje.

Jei būtų įgyvendintas visiškas teisėtumas ir visiška piliečių lygybė, tai labai 
pasitarnautų tikrai piliečių vienybei, mūsų visuomenei iškylančių ūkinių, kultūrinių ir 
moralinių uždavinių įvykdymui ir tarptautiniam Tarybų Sąjungos prestižui.

Vilniaus arkivyskupijos kunigai, Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos 
visuomeninės grupės nariai: 
kun. K. Garuckas, kun. B. Laurinavičius, V. Černiauskas,   I. Paberžis,   I. Jakutis,   A. Keina,         
A. Valatka,   R. Blažys,   J. Vaitonis, V. Aliulis, N. Pakalka, V. Rūkas, K. Molis, K. Žemėnas, 
M. Stonis, A. Ulickas, J. Baltušis, J. Kardelis,      P. Jankus,      L. Savickas,      S. Valiukėnas,      
K. Valeikis,     V. Bronickis, S. Kakarieka,   P. Tarvydas,   M. Petravičius,    S. Puidokas,                               
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DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ PERSEKIOJIMO

TARYBŲ SĄJUNGOS KP CK GENERALINIAM SEKRETORIUI,
TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKUI

LEONIDUI BREŽNEVUI
Nuorašas:

TARYBŲ SĄJUNGOS GENERALINIAM PROKURORUI

Tarybų Sąjungos Vyriausybei pasirašius Helsinkio Pasitarimo Baigiamąjį aktą, kai 
kuriose Tarybų Sąjungos respublikose  susibūrė grupės žmonių, pasivadinusių Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti grupėmis. Jų tikslas – kelti aikštėn faktus, prieštaraujančius 
Helsinkio susitarimui bei Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, ir siekti, kad būtų į 
juos atkreiptas Tarybų Sąjungos Vyriausybės, taip pat pasaulio viešosios nuomonės 
dėmesys tam, kad tie faktai būtų atitaisomi.
Grupių veikla reiškėsi vien gyvu ar rašytu žodžiu.
Tačiau Tarybų Sąjungos Vyriausybė, klaidingai supratusi jų veiklos tikslą bei pobūdį, 
apšaukė jų veiklą antitarybine propaganda bei agitacija ir pradėjo vieną po kito suiminėti 
šių grupių narius ir skirti jiems ilgametes bausmes.
Šitaip buvo dorojamasi ir su Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos grupe. 
Rašytojui Tomui Venclovai, su leidimu išvykusiam į Vakarus, buvo atimta pilietybė. 
Viktoras Petkus prieš trejus metus buvo nuteistas 15 metų laisvės atėmimo. Šių metų 
pradžioje buvo suimti ir laukia teismo nuosprendžio du grupės nariai: Algirdas 
Statkevičius, gydytojas psichiatras, ir docentas Vytautas Skuodis. Kiek žinoma, gyd.   
A. Statkevičius yra laikomas Lukiškių kalėjimo ligoninėje, psichiatriniame skyriuje, kur 
jo sveikatai gresia pavojus.
Mes, visi Helsinkio susitarimui remti Lietuvos grupės nariai, pareiškiame, kad abu šie 
geros valios vyrai turi būti nedelsiant paleisti, o byla prieš juos nutraukta, nes jie veikė 
Helsinkio Pasitarimo Baigiamojo akto ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ribose.

Grupės nariai:
Ona Lukauskaitė-Poškienė, kung. Bronius Laurinavičius, Mečislovas Jurevičius

1980 m. l iepos 10 d. 
Nenugalėtoj i  Lietuva.  I I  t .  Sudarytojas Algimantas Liekis .  Vilnius.-  1993 m.  

K.  Gajauskas,   A. Čeponis, D. Baužys,     K. Gailius,     J. Grigaitis,     A. Kanišauskas,                  
A. Trusevič,     J. Obremski, D. Puidokas,   S. Malachovskij,   A. Merkys,   J. Juodagalvis,              
J. Kukta,   K. Vasiliauskas, J. Lauriūnas,    J. Tunaitis,    A. Andriuškevičius,    S. Tunaitis,             
N. Jaura,    A. Simonaitis, J. Budrevičius,      D. Valančiauskas,      K. Pukėnas,      D. Valiukonis,      
R. Černiauskas, K. Vaičionis,      M. Savickas,      A. Petronis,      J. Šlenys,      V. Ješkelevičius,          
P. Bekis, S. Markevičius.

Tikinčiųjų  teisėms ginti  Katal ikų  komiteto dokumentai ,  Vilnius.– 1994 m.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Nr. 38. –  1979 m. gegužės 1 d. 
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Lietuvos Vyriausiojo Išlaisvinimo Komiteto laiškas JAV Prezidentui Dž.Bušui

VYRIAUSIA$ llETUVOS IŠL.AISVINlllO l(OMITETAS 
SUPREJIE COHHITlEE FOR TH• L18ERATION OF LITHUANIA 

october 2, l 9SQ 

President ccorgc Bush 
White HOUSC 
washington. u.c . 

Oear Mr.. President: 

16U CCMMECTltUt AV!llUC, M.V. 
Sl.llTt 1. 'IMSMINtTOH1 11.C. 200°' 

202/,,7„1'80 

I would llkė lo Cūl11lnėn<l yotl f"or your strong suppo:rt of 
Lhu Baltic statcs ana their on going struggl e for 
inde'pendencė. As you are a~ ... '3.:rc., the political contour of 
the soviot: Union is changing daily. l1e hope you .,,.Til l 
con'ti:iue t.o raise the "Daltic J.ssue." in 4'Jll approprinte 
inter:iational forums. 

I n that regil.r d Mx. Pr es i de,t, I orn enclosin9 „un i.tppeol 
to yo1l, on beh<'llf of nll Lithuaniūns for your 
consider <lti on. 

sincėrėly yours, 

84~~ 
or. c.K. oobolis 
Chair man, Suprerne comnittee 
for the Liberation of Lith~ania 

i::ncl : ~ 
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APPEAL TO THE PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA

submitted by dr. C.K. Bobelis, Chairman, supreme Committee 
for the liberation of lithuania.

October 2, 1989

“The vital aim of all the world’s lithuanians is to restore an Independent lithuanian state.” 
This goal was adopted in the Gotland Communique, august 6, 1989, by all major political and 
governmental organizations committed to restoring lithuanian Independence, including sajudis, 
the supreme Committee for the liberation of lithuania, the lithuanian Freedom league, and 
the Chairman of Ideology of the lithuanian Communist Party.
The supreme Committee for the liberation of lithuania actively follows events in occupied 
lithuania, and continues to work in cooperation with lithuanian organizations, and urges Western 
Governments to publicly press a policy of non-recognition of soviet occupied lithuania and its 
illegal incorporation into the soviet Union in 1940.
On august 22, 1989 the lithuanian ssR supreme soviet Commission Examining the 1939 
Hitler-stalin Pact stated that:

The Hitler-Stalin Treaty of Non-aggression and its secret protocols contradicted the 
universally recognized basic principles of international law and are invalid from the 
moment of their signing;
The treaties between Nazi Germany and the USSR of 1939-41 and their secret protocols, 
as well as their enactment caused the loss of Lithuania’s sovereignty and independence 
through the forcible annexation in to the USSR;
The creation and execution of these agreements was in complete violation of International 
Law, as specified in the Covenant of the League of Nations, The Treaty of Paris, The 
Treaties of 1920, 1926, 1933, 1939 between Lithuania and Soviet Russia, and the 1939 Treaty 
between the Republic of Lithuania and Germany; and The enactment of the unlawful 
treaties of 1939-41 between Nazi Germany and the U.S.S.R. is an international crime. The 
elimination of its consequences is not only an internal matter of the USSR, but also that of 
Europe and the entire world community of States. (See Appendix II)
The findings of this Commission were approved by the Lithuanian Supreme Soviet by a 
vote of 274-0 September 23, 1989.
On August 23, 1989 the “Sajudis parliament” issued a statement, “that the U.S.S.R. 
ultimatum to the government of Lithuania on June 14, 1940, and the introduction of Soviet 
troops was an “act of aggression against a sovereign state.” Under these conditions of 
foreign occupation a puppet government was created and subjected to “political dictate” 
and terror. “The 194 0 elections to that people’s Diet were “illegal” and the “resolutions 
adopted by the Diet under the control of the Stalinist Soviet power never had and do not 
have any juridical power.” With the introduction of the Stalinist regime in Lithuania, 
crimes against humanity and war crimes were committed against the Lithuanians and the 
other nations of the Baltic States. (See Appendix I & II)

It is imperative that the illegal consequences of the Hitler-stalin Pact be exposed and corrected 
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and that the Baltic states of lithuania, latvia and Estonia, be allowed to determine the fate of 
their own destiny without the dictates of any external interference as provided by the Helsinki 
Final act, 1975.
This united crusade of all Baits to denounce the Hitler-stalin Pact and its secret protocols, as 
well as their consequences was further exemplified when over 2 million people joined hands 
from Vilnius to Riga to Tallinn to form a “human chain” over 380 miles long, in support of 
independence. another 1.4 million lithuanian residents have signed a petition  for freedom and 
independence.
Our greatest concern is that the United states and other Western Nations not assume a policy of 
indifference to the very real changes occurring in the Baltic states, in addition to their current 
policy of non-recognition of the illegal soviet annexation of lithuania, latvia and Estonia. 
Furthermore, we remain concerned that the Baltic states not be used as an instrument of 
appeasement in negotiations with the soviet Union.
On august 22, 1989 a Joint statement was issued by the “Mass Popular Movements” of all 
three Baltic states. The statement entitled the “Baltic Way,” set down the framework for all three 
Baltic states to achieve Independence in a peaceful, non-confrontational manner;
“The BALTIC WAY is a parliamentary way for the peaceful restoration of our statehood; The 
BALTIC WAY does not represent a threat to anyone; The BALTIC WAY will guarantee social 
security, civil rights and economic progress to all the people in the Baltic Republics regardless 
of their nationality; The BALTIC WAY is a way to democracy; and The BALTIC WAY is the 
only way to freedom, brotherhood and  equality  on  the shores of our common Baltic sea.”  (see 
appendix III)

The “BALTIC WAY” is the way of Europe, and the way to the abolition of the last remaining 
colonial empire in the World.
The Central Communist party has not looked favorably on recent events in the Baltic 
republics. Instead the CPSU issued the following harsh warning to the Baltic republics and 
their Independence movements; “Things have gone too far. The fate of the Baltic people 
is in serious danger. The consequences could be disastrous if the nationalists manage to 
achieve their goals. The very viability of the Baltic nations could be called in question.”

However, these warnings fail to address the primary question emanating from the 1939 Pact, 
which is that soviet occupation of the Baltic states was an illegal act of aggression and a violation 
of international law.
lithuania, latvia and Estonia once independent states and full members of the league of 
Nations base their claim for independence on international law. The precedent for their claim 
to independence is set down in the atlantic Charter, the Charter and Covenants of the United 
Nations, the Universal declaration of Human Rights and the Helsinki Final act. It is within 
these international treaties that a solution to the Baltic question must be addressed. Only a 
solution based on international obligations assumed by the soviet Union and other members 
of the international community which respects the full legal rights and self determination of 
peoples will rectify this gross historical injustice.
We appeal to you, Mr. President, to expose the illegalities of the Hitler-stalin Pact, its subsequent 
consequences of soviet occupation, and to support the efforts of the Baltic people to regain their 
lost freedom and independence.
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Eltos išplatintas Lietuvos visuomeninių judėjimų pareiškimas, kuris buvo įteiktas 
JAV Kongreso nariams (anglų k.)

tloveClber S, 1989 

The following signatoriee are com.mitted to the fUll 
r4~toration ot .Lithuanion Indepen:lence, and that the highest 
priority of all Lithuania.ns throughout the world is the 
rėostablishment of a sovereign i ndependent Lithuanian state. 

It is also· resolve.d that in any upcomihg- elect.ions in 
Lithuania, that the soviet Union hOt a.llew Sovlet troops to 
pa.rticipato. in Lithuanian Clėction!; un1e~z those t1;oops are 
co~prised of Lithuanian citizans. 

It is al&o r•solved that the use of Sovie.t Troop$ in past 
Lithuanian elections ha.va sw-ayed re9ional and local clcetions, euch 
as in ląnalina, and that unaccounted soviet Troop numbers 
participating in any Lithuanian ele.ction jeopardi.zes thll demccratic 
process of open and free elections. 

It is also resolved that t.ithuania ehould be allowed to 
est<l.blish its own foreign stud&nt ~xchan90 progra~š whereby, only 
Lithuania.n=- are allo-...ed to pal:ti<:ipato. directly, and that tbe 
Soviet Onlon have no tinal say in wbat students may participate in 
what axchango programs. 

It 1:. al~o .a9rcc(l thi1t the Supreme Committee. tor the 
Liberation ot Lithuania will pursua the advance~ent of these qoals 
throughout the parliaments of the tree vorld and the Unitcd Satus 
conql:ess. 

~· 
VIKTORAS• P~S, CHRISTBll 
OEMOCRATIC UUIOH 

AllTAllAS BURACAS, S>,JtlllIS 
COUNCIL 

JONĄS 

„ 

'I'ĘRt.ECKAS, LITHUAlfIA 
LEACU2 

EMOCAATIC 

~ilY if1uL~L1'4:/ ~ z,~ ~'UAA1(,<> 
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Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisijos kvietimas brifingui dėl žmogaus teisių padėties Lietuvoje su Lietuvai 
atstovaujančiais asmenimis
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Prancūzijos Amnesty International skyriaus prašymas A. Buračui dėl mirties bausmės 
moratoriumo Lietuvoje

AMNESTY INTERNATIONAt 
Cirnup:· 26b 

POMPC't' rROd l\RO IJVCRotJI'\ 
ll. 1 1.1e:Jt!:>IS-l('l'i'<!I~ 

54340 POMPE'Y 
it 8).4~.0S.43 

dt~·~u__ k.i~ 
,f{~2M~ 

-/J~,;,.',,.;f,.O,., ~fc._,;_,._;;,.._"-L,.. #.,,...._ 
k ~;t;zd?_ 9-i a, ...w..c~ ffl,,,,.,.„~„.__ 

,4tLo ~z.. - e 
t. o rr r/le-N'I ų.(' 

tnlant que membre d' l'.MNESTY IN'l'E:RNAllONAL. 

Je suis vivement prė<iccupėe par les condamnations a mort en 
LITUANIE, alors que votre pays a ėtė admis aux Nations Unies et a Ia Confėrcnce sur 
Ia Sėcurit& et Ia Coopėration en Europe (CSCE) di>puis 1991. 

Je vous prie de bien vouloir user de votre influenca pour domander 
qu'un moraėoire soit immėdiatcment inst:a.urė sur les ccndamnations 3: mort et les 
exėcutions. en atlendant qu'une ėtude complėte soit menėe sur Ia peine de morl 

Et je vous remercie par <1vance d'oeuvrer en faveur de l'introduction de 
l'abolition de Ia peine de mort dans Ia Nouvelle Constitudon et dans le Nouveau Code 
P$n~!. 

Je vous prie d'agrėer l'expression de ma plus haute considėration. 
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Komunikatas dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo (prancūzų k.)

COl'll'IUNlQUE 

l C!S SOU93ign~.9: 

K. uo:i::tt5, 
y 

•• HU11.11,CAS, 

.„ 
e. KU0o\8A, 

Pr,sident du Comit' SuprSne pour Įa L1~6 fat1on de le Lithuan1e, 

membre du Conaeil du Oarlement du MQuvuaunt Llt huanien pour l e 
Pe-c'!itroika, Prėaident ėe J'7t:;~o1;iatin11 tr'lll~:tulre et de Phi.loo:op'1ie 
d1.t- LithuanJ.a , 

membre du Conaeil du• Parleo:ient cu f'louvement. Lithuan.L.:sn pcur ~ 
Porestrotka, Pr6sidont du Fond Culturel de l ithuania, 

\l• LAnOSil(RCIS, Prfi:ideM: du Conssil dL Parl;ii:nilnt. du Mouvement Li t huanian pour la 
Peegst"to!ka, 

t' K. MOTI(KA, mambr:i du tonseil du Psrl:f"lent du Mouvement Lithu;Jniun Pour la 
otlra~troika, •J!ce,...P:59!de~ du Comit~ Ol ympit!j:ue t.lthutiniol'I, 

LUKOSEVICJENE, vice-priai~ente du Comit' Oiroct~ur du 1• Communa~t5 Mondiule 
des Lithueniens, 

\ 
· L. 

J.~. ~ALECkJS, Directeur du Dhpartemert d1 id,olo~ie du CC du Perti CommunJ.$tG 
Cile Lithuanie, 

A, T( ALECKAS1 P=~sldent de lo Llgue pcur lo Libartb de la Litnu~niu• 

r6unis :l l ' occJsion de la XXXVJe Sam;Jino Jt~udas dee Lithutinians d!f:t.·cope qui 
s'ėst tenua dhns l a loc~lit' de Katthamarsvik1 sur la cote oriental e dų l'lle ae 
Gotland, suade, du 30 jui!let au 6 a6ut 1~d9 , 

a.yant entendu 

l os r~p~a:ts sue l~ s i tuation pol itiqua, 'conomiqua, ~cologiqoe et aocialo oe 
l:~~~thu.inię qc:utQ lJ.e, ninai QUe aur les problO.r.es :ia l a culture, ~t} .;"~l.ldcqt.!{)0• . 
a{F, !.'ale de l'(qli~e -:h:m::; lo iiro<:o.:i:.u::i do :rnn;,isanncD natjoru1la1 nt 3y~nt f>TaC~d6 
A un ~cnan9a d'~d~O$ avac laa pa:tici~nta co l a Semaine d'Etucea eur lės voio3 
11l !ua 111oyuns. p1;rltl'Jtt.<.1nt. d' lilpoortsr des solutiona A cea prot.lė1Pes, 

d6clarant d' un commun accord : 

TOUS lES lITHU1'llJlf:p,IS 011 l'lONOE EHTIER OllT POUR oaJECTlf UI rAL L( R(TABLJSSEJflENT 
o'u~ (TAT INOEPEN~ĄNT~-llE

0

L[TtjUAMIC. 

ralt .:\ Kot thitm:>i~ik t l e 6 ao'Ut 1989 

ut 3i9n6 par: 

$ K-~wl~ 
K. Bobelis 

K. ftotJeka 
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Komunikatas dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo

l(QftU • \. KATAS 
' 

2-lau paa.l.n&~jJ: 

BcOllJe K. - VUJCa ~. 

8t.l-r.e11 A. - LPSfjŪdlio Sei.0 T•rybo• n11ry11, U•t.uvoo .oJit•lo !ato-rijos i r filo&o-

t ijoe eeociacijoe pir&inlnk•• • 

Kudeb1 C. - lP~ $fjŪd!idsei.a Taryboa n1ry1 ,~i•tuvoo KultŪtoa Fondo piraininkila, 

L•nd•b•rQi• V, - lPS,fūd!io Sei1110 Teryboa pirmlnink••• 

Lukol•vieieni l. - Pl.8 Valdyba• vtc1pi r.i nink6, 

flloti•k• K. - LPSĮ3ud!J.o Sei.a Taryboa n1.ry1, Lio~uvo• OlJ•pinio KollJ.teto ~ic•

pJ.,..ininka•, 

PIJ.1CkJ1 .:>.v„ - LKP CK ideolog1Jot akyri•U• vediiJ•• 

T1rl1tek•• A. - Lietuvaii Lainh ly90• piNinlnk•• 

XXXVl -oje Curopoe Uet\#iy Stvd!j\f Savait,je, vyku•loJ• ~ljoj• &o.t.lando aa-

101· ryt itW• pekrent6a ltett,....ttv.t-k* o vJetov6j e nuo 1989 •· llepoa „ n. 30 1td 

rųopjŪ!.io „n. 6 d., 

1 ' 1 „ l. u.' 
pr1.,,.l i-.,• apl• del;lertJntc Lietuvos politint, ekono•1nt, •~ololovJ.nt.ir aoci1l!nt 

ped6t .i, kultŪro1,lvi•tiM1 , jauni•o 1ukl,ji1110 p.robltm•• bei Be!nye io.t ..,aideenj. 

t 1uto1 •tQ!•1.a procese, o taip pat p•a!d•lint •lnt1•1• au Studij~ Savatt•a d•

l~v111• apit t~ proble"" gali11Ua apr•odim~ k•llv• J r b~dva, 

• u t e r ' m e 1 

VIS~ PASAULIO llCTUVIŲ CVVVSIHIS TIKSLAS YRA ~CPll]KLAUSO"OS LIETUVOS VALSTV8 rS' 
A T KOA lllA SJ. 

Kett~ė~vik 1989 08 06 

K„ &obelie 

J. lu~oA1..,ic?'ien6 

K. l'lotitke 

.J.V. Pol.ekla 

' 
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Lietuvos visuomeninių organizacijų pareiškimas dėl visiško 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo (anglų k.)
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LIETUVOS INICIATYVINĖS HELSINKIO 
SUSITARIMAMS REMTI GRUPĖS

Leidinys Nr. 4
Vilnius

1990 m. vasario 16 d.

VYRIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETUI

LIETUVOS  INICIATYVINĖS HELSINKIO SUSITARIMAMS 
REMTI GRUPĖS DOKUMENTAS NR. 61

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIUI

Išsamiau susipažinę su atspausdintąja (Vilnius, „Mintis“, 1988) Lietuvos Persitvarkymo      
Sąjūdžio bendrąja programa, priimta 1988 m. spalio 23 d., negalime nepareikšti savo nuogąsta-
vimų ir didelio susirūpinimo kai kuriais tos programos teiginiais.

Jos Bendrųjų nuostatų antrajame skyrelyje rašoma: „Sąjūdis laiko neteisėtais Ribentropo- 
Molotovo 1939 m. paktus su papildomais protokolais ir visus jų padarinius Lietuvos 
suverenitetui“.

Tokiu būdu Sąjūdis žodžiais deklaruoja Ribentropo-Molotovo pakto ir jų pasekmių 
neteisėtumą. Tad atrodytų, kad jeigu kieno nors kurį nors veiksmą pripažinę neteisėtu, 
turėtume pirmiausia stengtis įveikti neteisėtumą ir jo padarinius. Ribentropo-Molotovo paktas 
su jo pratęsimais iš tikrųjų buvo smurto aktas prieš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
Rumunijos nepriklausomas valstybes. To pakto auka tapo ir nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
Taigi, atrodytų, kad ir Sąjūdžio pirmaeilis tikslas turėtų būti likvidavimas šio neteisėtumo, t.y. 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. 

Deja, Sąjūdžio programa vien tik tekonstatuoja pakto neteisėtumą, bet nė vienu žodeliu 
neužsimena apie teisėtumo atstatymą. Už tai, pagal Sąjūdžio programą, išeitų, kad lietuvių 
tauta tryliktojo amžiaus pradžioje sukūrusi savo valstybę ir šimtmečiais ryžtingai gynusi savo 
laisvę ir nepriklausomybę ir 1918 m. vasario 16 d. aktu atgaivinusi savo valstybingumą, kuris 
Molotovo-Ribentropo paktu vėl buvo sutryptas, dabar jau nebenori atkurti savo nepriklausomos 
valstybės.

Dar daugiau. Programos Visuomenė ir valstybė skyriaus trečiajame skyrelyje skaitome: 
„Sąjūdis, įkūnydamas Lietuvos TSR piliečių valią, kovoja dėl Lietuvos TSR suvereniteto, Lietuvos 
TSR santykiai su kitomis Tarybų Sąjungos respublikomis turi būti grindžiami lenininiais 
federalizmo principais“ ir t.t. Reiškia, programos viename skyriuje Molotovo-Ribentropo paktas 
su jo padariniais pasmerkiamas, o kitame skyriuje to pakto padariniai – rusų okupacijos dėka 
sudarytoji taip vadinama Lietuvos TSR – laikomi teisėtais ir Sąjūdis visomis išgalėmis juos remia, 
kaip rašoma, vadovaudamasis „lenininiais principais“. Kažkodėl šiame skyriuje pamiršta, kad 
jei nebūtų buvę Molotovo-Ribentropo pakto, lietuvių tauta nebūtų jau beveik penkiasdešimt 
metų verčiama gyventi pagal „lenininius“, „stalininius“ ir panašius principus. 

Šiame pačiame skyriuje Sąjūdis skelbdamasis, kad jis įkūnija Lietuvos TSR piliečių valią, 
mažų mažiausiai prarado paprastą kuklumą. Antra vertus, visiškai nėra jokių Lietuvos TSR 
piliečių, kadangi net ir Programos paruošėjų pasuose įrašyta, kad jie – TSRS, o ne Lietuvos TSR 
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piliečiai. Bendruosiuose nuostatuose kalbama ir apie naują Lietuvos TSR konstituciją. 
Jau pateikėme ištrauką, kad neva Sąjūdis kovoja dėl Lietuvos suvereniteto. Žodį 

„suverenitetas“ Sąjūdis, regimai, savaip supranta. Dėl to, ruošiant konstituciją, nestudijuojamos 
nepriklausomos Lietuvos valstybėje paruoštosios konstitucijos, bet vadovaujamasi rusiškomis, 
pagamintomis Maskvoje.

Bendrųjų nuostatų pirmajame skyrelyje parašyta, kad Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis „remia 
ir plėtoja Tarybų Sąjungos Komunistų partijos vadovybės pradėtą socialistinės visuomenės 
persitvarkymą“. 

Kiek čia daug gudrybių! Kažin kas čia per paukštis ta „socialistinė visuomenė“? Turbūt 
Sąjūdis ir vėl savaip supranta kas tai per daiktas ta Tarybų Sąjungos komunistų partija. Argi 
ne tos partijos vardu Molotovas ir pasirašė kartu su Ribentropu tą prakeiktąjį paktą? Argi ne ta 
partija ir jos kariuomenė nuo pat 1940 m. vasaros tebeokupuoja mūsų tėvynę, versdami ir mūsų 
vaikus, ir brolius stoti į jos gretas ir kalbėti rusiškai. Argi ne ta pati partija vadovavo šimtams 
tūkstančių lietuvių išvežimui Sibiran ir sunaikinimui. Jeigu šito viso Sąjūdis nebūtų pamiršęs, 
jis tikrai nesivadovautų tos partijos programomis ir nesėstų į jos vežimą.

 Šis dokumentas nebuvo išspausdintas mūsų leidinyje Nr. 3, todėl, labai gražiai prašome 
Sąjūdžio nesiimti per daug sunkios naštos, kaip štai, nesiskelbti save lietuvių tautos valios įsi-
kūnijimu, jos siekių reiškėju, jos didžiųjų lūkesčių viltimi, kadangi, jeigu net didesnė ar mažesnė 
dalis išlikusios lietuvių tautos Jums nedrįs prieštarauti (nes neaišku, kas gali būti rytoj, juk jūs 
einate kartu su TSRS Komunistų partija!), tai gal vieną šviesią mėnesienos naktį okupantų išžu-
dytieji lietuvių tautos sūnūs ir dukterys Sibire, Šiaurėje prisikels ir grįžę Lietuvon kartu su čia 
nužudytais ir pajuokai suguldytais miestų aikštėse -  Jums gali liūdnai pasakyti: „Būkite tokie 
geri ir mūsų Jūs neatstovaukite!“ Mes Lietuvos kankinius paguosime: „Ilsėkitės ramybėje, mes 
neišduosime Jūsų ir mūsų didžiosios idėjos -nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo idė-
jos – ir tuo neišniekinsime jūsų kovos ir kapų“.

V. Bogušis, E. Finkelšteinas, B. Gajauskas, P. Gražulis, G. Gudanavičius, G. Iešmantas,             
   M. Jurevičius, K. Kryževičius, A. Macijauskas, E. Paulionis, V. Petkus, N. Sadūnaitė, V. Skuodis, 
A. Statkevičius, V. Vaičiūnas, T. Venclova.

Tarptautinės Žmogaus teisių asociacijos Lietuvos skyrius: A. Andreika, V. Anelauskas,                
G. Bogušis, J. Gelažius, T. Každailienė.

Ž a g a r ė ,  1 9 8 9  0 1  1 8

LIETUVOS  KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVYBEI  JO 
EMINENCIJAI KARDINOLUI, JO EKSCELENCIJOMS 

VYSKUPAMS IR VYSKUPIJŲ VALDYTOJAMS, VISIEMS 
BAŽNYČIOS DIGNITORIAMS IR KUNIGAMS,  TAIP PAT VISIEMS 

TIKINTIESIEMS IR LIETUVOS GYVENTOJAMS
ATVIRAS LAIŠKAS

Kada žlugdavo Lietuvos valstybė, lietuvių tauta nelikdavo viena pagairėje šiaurinio šalto vėjo. 
Ji turėdavo neįveikiamą užuovėją Lietuvos Katalikų Bažnyčios asmenyje. Iš ten ir gūdžiausią 
beviltiškumo naktį sklisdavo šviesa, padėjusi lietuvių tautai neprarasti vilties, nepasiklysti.

Su didžiule pagarba ir dėkingumu mes tariame didžiųjų vyskupų Juozapo Anupro Giedraičio, 
Motiejaus Valančiaus, Antano Baranausko, Vincento Borisevičiaus, Mečislovo Reinio, Teofilio 
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Matulionio, Pranciškaus Ramanausko vardus. Kol prie Baltijos jūros skambės lietuviškas žodis, 
niekados nebus pamirštos ir didžiosios šviesios asmenybės tokių Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kunigų, kaip Jono Mačiulio-Maironio, Aleksandro Dambrausko-Adomo Jakšto, Juozo Tumo-
Vaižganto.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia visados su tais, kurie kovojo už lietuvių tautos laisvę ir už tai 
juos korė, šaudė, žudė, kankino, trėmė ir persekiojo. Bažnyčia tuos kovotojus ir persekiojamuo-
sius laimino, guodė ir už juos meldėsi.

Taip buvo ligi paskutiniųjų dienų. Tebūnie mums leista dabar vėl kreiptis į Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vadovus.

Šiandien Lietuvoje jau beveik visi, nuo istorikų iki eilinių piliečių, suprantame, kad ir vėl 
gyvename okupuotame krašte. Taigi kyla klausimas, ar įmanomas normalus religinis, valstybinis, 
tautinis bei visuomeninis gyvenimas pavergtoje mūsų Tėvynėje. Savo valstybės neturime. Ji buvo 
prarasta 1940 m. vasarą. Taigi ar galimi normalūs rinkimai okupacinėmis sąlygomis? Atsakymas 
gali būti tik vienareikšmis – NE! Bent truputį pasvarsčius, iš karto aišku, kad susidaro absurdiška 
situacija, nes iškyla baisus klausimas: „Ką mes darome?“ Ogi sau renkame okupacinę, įstatymus 
leidžiančią valdžią, tuo ją pripažindami ir įteisindami. Todėl kiekvienam lietuviui šiandien turi 
būti visiškai aišku: kas balsuos, tas Lietuvą parduos. Parduos tą nepriklausomą Lietuvą, kurią 
su didžiausiu pasišventimu ir atkaklumu gynė ne vien tik mūsų proseneliai, bet ir mūsų tėvai, 
ir mūsų broliai. Eidami balsuoti už okupacinę administraciją, mes išduotume ir paniekintume 
kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę idealą, ryžtą, pasišventimą ir auką.

Be to, vadinamųjų rinkimų diena yra mūsų tautos nuo senovės labai gerbiamų ir mylimų 
Šventų Velykų švenčių diena. Tą dieną mūsų Viešpats prisikėlė, tad argi tą pačią dieną mes 
savo tautą guldysime į karstą jos pražūčiai ir sunaikinimui? Kadangi balsuodami už svetimųjų 
mums primestą administraciją mes negalime būti tikri dėl savo rytojaus, nes nežinome, ar ir vėl 
tos administracijos pareigūnai neišleis įsakų, liepiančių šimtus tūkstančių Lietuvos gyventojų 
išvežti į Sibirą ar sukišti į kalėjimus ir konclagerius.

Tad kartu su Prisikėlusiu Kristumi kelkimės ir mes, Jo tauta, iš to karsto, į kurį mus įstūmė 
svetimieji. Tebūnie Šventos Velykos ir visos lietuvių tautos, ir visų Lietuvos gyventojų sąmonin-
go Prisikėlimo šventė. Išdrįskime mūsų pavergėjams drąsiai ir aiškiai pasakyti: „Mes prisikėlė-
me kartu su mūsų Viešpačiu, mes jau nebe vergai“.

Vilnius,  1989 m.
Lietuvos Globėjo Šv.  Kazimiero parti ja  šventėje

Lietuvos Krikščionių Demokratų partija
Lietuvos iniciatyvinė Helsinkio susitarimams remti grupė 
Lietuvos Laisvės Lyga

KREIPIMASIS Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ LIETUVOJE 
IR IŠEIVIJOJE

1988 metų lapkričio 15 d. LLL Tarybos nutarimu Vytautas Bogušis už intrigas, drausminius 
nusižengimus buvo pašalintas iš Lygos. Jis turėjo galimybę veikti kitose visuomeninėse orga-
nizacijose: Lietuvos Helsinkio grupėje ir LKDP. Tačiau V. Bogušis ir čia ėmė veikti savo senu 
metodu – griauti šias organizacijas iš vidaus.
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Manome, kad V. Bogušio dalyvavimas bet kokioje visuomeninėje organizacijoje 
kompromituotų ją, įneštų nesantaiką tautiniame pasipriešinimo judėjime.

Daugėliškis ,  
1989 m. balandžio 29 d . 

Lietuvos Krikščionių Demokratų partija, kun. Edmundas Petras Paulionis, Alfredas 
Macijauskas, Sigitas Luneckas, Jonas Čekuolis, Vydas Dolinskas, Egidijus Bulota 

Lietuvos iniciatyvinė Helsinkio susitarimams remti grupė – Viktoras Petkus
Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ – Stasys Buškevičius 
Lietuvos Laisvės Lyga – kun. Aušvydas Belickas, Antanas Terleckas, Bronius Poškus, Leonas 

Laurinskas, Andrius Tučkus
Politinių kalinių gelbėjimo komitetas – Povilas Pečeliūnas, Petras Cidzikas, Antanas Pipiras

Į LIETUVOS VISUOMENĘ

JAV Prezidentas R. Reiganas paskelbė birželio 14-ją Pabaltijo Laisvės diena. Norėdama 
nukreipti dėmesį nuo šio fakto, okupacinė administracija birželio 14-ją pavadino „Gedulo ir 
vilties diena“, siūlydama paminėti ją daugeliu renginių. Mums leidžiama liūdėti dėl stalinizmo 
aukų, tačiau siekiama, kad, bėginėdami iš vieno renginio į kitą, žmonės užmirštų lietuvių tautos 
fizinio ir dvasinio genocido priežastį – Lietuvos okupaciją ir aneksiją.

Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga, suvienijusi opozicines partijas bei organizacijas, sie-
kiančias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kviečia visus šių metų birželio 11 dieną, sekma-
dienį, 16 val., Vilniaus Kalnų parke prisiminti 49-ąsias Lietuvos okupacijos metines.

Lietuvos Nepriklausomybės sąjunga
Lietuvos Demokratų partija 
Lietuvos Helsinkio grupė 
Lietuvos Krikščionių demokratų partija
Lietuvos Laisvės lyga
Lietuvos Tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“
Politinių kalinių gelbėjimo komitetas 

Vilnius,  1989 metų gegužės 30 d.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PREZIDENTUI
 

Didžiai Gerbiamas Pone Prezidente,
Prašome atkreipti dėmesį į labai apgailėtiną Lietuvos, o taip pat ir viso Pabaltijo tautų padėtį.
Stalino ir Hitlerio sandėrio dėka, Lietuvą ir visą Pabaltijį 1940 m. Sovietų Rusija okupavo 

ir klastingai prijungė prie TSRS. Baisiausiomis kančiomis nukankino penktadalį Lietuvos 
gyventojų. Fiziniu ir moraliniu genocidu bando palaužti lietuvių tautos laisvės troškimą. Tačiau 
Lietuva ryžtingai tebesiekia laisvės ir nepriklausomybės. 1989 m. birželio 1 d., protestuodamas 
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prieš Lietuvos okupaciją, Vytautas Milvydas (MILVYDAS) paskelbė bado streiką, prie kurio 15-
tą birželio – okupacijos dieną solidarizuodamiesi badavo apie 2000 žmonių.

Kaip pasiaukojančiai lietuviai, latviai ir estai bekovotų prieš Sovietinę Maskvos okupaciją, be 
užsienio užtarimo mes laisvės negausime.

Todėl mes kreipiamės į Jus prašydami mūsų nepamiršti.

Vilnius,  1989 07 04

Badaujantis Vytautas MILVYDAS 
Lietuvos Helsinkio grupės nariai:
Nijolė SADŪNAITĖ
Viktoras PETKUS 
Lietuvos Laisvės Lygos vardu:
Antanas TERLECKAS
Andrius TUČKUS. 

VYRIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI 
ATVIRAS LAIŠKAS 

KAUNO  VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ATKŪRIMO 
TARYBOS PIRMININKUI AKADEMIKUI

JURGIUI VILEMUI

Mūsų džiaugsmą, kad atkuriamas Vytauto Didžiojo universitetas, temdo šešėlis, slegiantis 
Lietuvą nuo jos okupacijos pradžios – 1940 m. birželio 15 d. Okupacinėmis sąlygomis jau 1940 
m. liepos 16 d. buvo uždarytas Teologijos-filosofijos fakultetas. Lietuvos vyskupų konferencija 
rugpjūčio ir spalio mėnesiais protestavo prieš šį uždarymą.

 Juk minėtame fakultete dirbo garbingi Lietuvos žmonės: pirmuoju dekanu buvo mūsų di-
dysis poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, dėstė mūsų filosofai Stasys Šalkauskis, Pranas 
Kuraitis, Pranas Dovydaitis, Antanas Maceina, tokios asmenybės kaip Juozas Eretas, Zenonas 
Ivinskis, Mečislovas Reinys, Petras Būčys, Jonas Grinius, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, Anta-
nas Maliauskis, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt.

Todėl negalima įsivaizduoti Vytauto Didžiojo universiteto be Teologijos-filosofijos fakulteto. 
Būtent ir be filosofijos, kadangi Lietuvos katalikai turi teisę savo inteligentiją ruošti krikščioniš-
kais pagrindais. Fakultetas turėtų vadovautis savo ankstesniu statusu.

Norėtume priminti, kad teisinga ir gera pradžia (atgaivinus Teologijos-filosofijos fakultetą), 
jau būtų pusė darbo, ir tikimės, jog svetimųjų užgaidų nebus paisoma, o jų padarytos didžiulės 
skriaudos visiems Lietuvos gyventojams, neišskiriant katalikų, bus atitaisytos.

Vilnius,  1989 m. l iepos 8 d.

Lietuvos Helsinkio grupė:
Jonas Čekuolis,Viktoras Petkus, Nijolė Sadūnaitė
Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga: 
Egidijus Bulota, Vydas Dolinskas, Alfredas Macijauskas
Lietuvos demokratų partija: 
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Petras Pečeliūnas, Saulius Pečeliūnas, Jonas Gelažius
Lietuvos Laisvės Lyga:
Algimantas Baltrušis, Antanas Terleckas, Andrius Tučkus
Lietuvos politinių kalinių gelbėjimo komitetas:
Povilas Pečeliūnas Petras Eidikavičius, Petras Cidzikas
Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“:
Stasys Buškevičius, Alvidas Čiūras, Ričardas Jakimavičius

VYRIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI 

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ IŠEIVIJOJE

Dabartiniu metu Lietuvoje dedamos visos pastangos nors šiek tiek normalizuoti krašto 
gyvenimą. Viena iš didžiausių problemų yra privačių mokyklų atkūrimas.

Dabartiniu metu atkurta Telšių vyskupijos kunigų seminarija, kuri Lietuvoje, siaučiant 
grubiam diktatui, buvo uždaryta, kaip ir visi vyrų ir moterų vienuolynai, bei nepaprastai 
suvaržytas ir įvairiais būdais trukdomas dvasiškijos paruošimas.

Todėl nūnai Telšių kunigų seminarijai yra opus dėstytojų klausimas. Todėl kviečiame mūsų 
išeivijos specialistus atvykti į Telšius ir skaityti seminarijoje paskaitų ciklus.

Vilnius,  1989 m. rugpjūčio 14 d.

Lietuvos demokratų partija – Jonas Gelažius
Lietuvos Helsinkio Grupė – Viktoras Petkus
Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga – Tomas Dobravolskis
Lietuvos laisvės lyga – Algimantas Baltrušis
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys – Romualdas Ozolas
Lietuvos tautinio jaunino sąjunga „Jaunoji Lietuva“ – Edvardas Kriščiūnas
Politinių kalinių gelbėjimo komitetas – Povilas Pečeliūnas
Studentų korporacija „Neo-Lithuania“ – Gytis Karalius
Tarptautinės žmogaus teisių asociacijos Lietuvos skyrius –  Auksė Aukštikalnienė
Tautininkų Sąjunga – Benediktas Girdauskas

KREIPIMASIS Į LENKŲ TAUTĄ, VISUS GEROS 
VALIOS LENKIJOS PILIEČIUS

Broliai ir seserys lenkai, 
1939 metais rugpjūčio 23 dieną hitlerinė Vokietija ir stalinistinė Rusija pasidalino Rytų Eu-

ropą į įtakos zonas. Lenkų tauta, kaip ir lietuvių, latvių, estų, suomių, ukrainiečių, moldavų, 
vienodai nukentėjo nacių–bolševikų suokalbio pasekmėje. Patekusi į Vokietijos įtakos zoną, tais 
pačiais 1939 metais Lenkija patyrė skaudžią nelaimę – nacistinės Vokietijos kariuomenė įžengė 
į jos teritoriją ir prasidėjo II pasaulinis karas. Neliko nuošalyje ir kitas tautų budelis – bolševi-
kinė-stalinistinė Rusija. Prabėgus 17 dienų, t.y. rugsėjo 17 dieną, jos tankai neteisėtai įsibrovė į 
nepriklausomos Lenkijos teritoriją. Bolševikų okupuotoje Lenkijos dalyje, kaip ir nacių okupuo-
toje, prasidėjo masinis lenkų tautos genocidas, nusinešęs į kapus tūkstančius gyvybių. Katynėje 
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į mirties duobę krito ne tik lenkai, bet ir lietuviai.
Suprasdami jūsų skausmą ir liūdesį, jausdamiesi vieno likimo tauta, kuri dviejų budelių 

dėka prarado savo valstybingumą, mes, lietuviai, reiškiame savo solidarumą su jumis, lenkais, 
šios skaudžios netekties ir gedulo dieną. Mūsų tautas riša ne tik istorija, bet ir bendri siekiai. 
Todėl ir ateityje vienykime savo pažangiąsias jėgas kovoje už mūsų ir jūsų laisvę. Telaimina jus 
Visagalis šventoje kovoje už laisvę ir demokratiją.

Vilnius, 1989 m. rugsėjo 14 d.

Lietuvos laisvės lyga
Lietuvos Helsinkio grupė
Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga
Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“
Lietuvos politinių kalinių gelbėjimo komitetas
Lietuvos humanizmo ir pažangos partija
Lietuvos korporacija „Neo-Lithuania“
Lietuvos Žaliųjų partija
Lietuvos savitarpio pagalbos sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija (Politinė taryba)
Labora  

POLITINIS KALINYS. KAS JIS?

Gintautas IEŠMANTAS

Galbūt kas nors suabejos: ar verta dabar, kai mes gurkštelėjome gaivaus laisvės oro, – tiesa, 
dar labai nedaug, bet vis dėlto paragavome, net spėjome šiek tiek apsvaigti juo, – kalbėti apie 
politinius kalinius, jų statusą? Manau, kad verta.

Kodėl?
Visuomenė dar neišsivadavo nuo praeities nostalgijos grėsmės, kuri nelyginant Damoklo 

kardas tebekybo virš mūsų galvų. Iš tribūnų tebegriaudžia perkūnai, ragina kontroliuoti, neleisti, 
uždrausti; viešumas tampa vienašališkas, dar nepanaikinti įstatymų straipsniai, pagal kuriuos 
už prieštaraujantį viešpataujančiai ideologijai mąstymą buvo persekiojama ir baudžiama. 
Tereikia mesti šūkį, jog valstybė, socializmas pavojuje, ir vėl kalėjimų kameros, koncentracijos 
stovyklos prisipildytų politinių kalinių.

Politinių, bet viešai vėl gali būti sakoma, kad jų nesą, kaip daryta ligi šiolei. Net tiems, kurie 
buvo teisti pagal 68 straipsnį (RTFSR kodekso 70), lageriuose visokiais būdais įtikinėta, kad 
politinių kalinių Tarybų Sąjungoje nesą. Koks nors prižiūrėtojas ar viršininkas nepriims tavo 
pareiškimo vien dėl to, kad tu jame pasirašai: politinis kalinys toks ir toks, arba įrodinės, jog 
tu valstybinis nusikaltėlis. Net M. Gorbačiovas savo veiklos pradžioje duotame „Jumanitė“ 
laikraščiui pasikalbėjime tokią mintį diegė užsienio visuomenei. Ką jau kalbėti apie spaudą? Čia 
politiniai kaliniai buvo paverčiami tiesiog kriminalistais.

0 juk ir šiandien panašiai jau vyksta, štai suimti Armėnijoje Karabacho komiteto nariai. Bet ar 
jie kaltinami kaip politiniai veikėjai? Vėl iškyla it šmėklos užkeikimai: už viešosios tvarkos ardy-
mą, už tautų nesantaikos kiršinimą ir t. t. Vėl taikomi tie patys baimės diktuojami metodai: kai 
mūsų uostamiestyje susidegino klaipėdietis Vytautas Vičiulis, tuoj pat jo bute padaryta krata, 
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paimti visi užrašai bei kitokie popieriai. Ginkdie, kad tik niekas nesužinotų to, ko nereikia. Už 
drąsą ir tiesą žmonės pradedami persekioti (K. Motiekos, B. Genzelio atvejai). Taigi, žmogaus 
teisės, nespėjusios įsitvirtinti mūsų visuomenėje, iš naujo atsiduria pavojaus zonoje.

Mes žinome, kad politiniai kaliniai atsiranda tada, kai pažeidžiamos žmogaus teisės (politi-
nės ir pilietinės laisvės), kurios sudaro demokratijos pagrindą, yra jos esmė. Tarybų Sąjungoje 
viešpatavo visiškas jų užgniaužimas. Totalitarinė sistema neleido pasireikšti ne tik jokiai opo-
zicinei veiklai, bet įgyvendino ir siaubingą kitokios nuomonės, minties profilaktiką, stengėsi 
užkirsti opozicinės dvasios pasireiškimą pačioje jos užuomazgoje. Taigi politiniu kaliniu galėjo 
tapti bet kuris pilietis, išdrįsęs demaskuoti melą, neteisingumą, panoręs skelbti ir platinti savo 
nuomonę raštu ar žodžiu. Tereikėdavo trijų ar keturių liudininkų. Tačiau ir tokiomis ekstrema-
liomis sąlygomis atskiri asmenys ar jų grupės ryždavosi imtis politinės veiklos, kuri pasireikš-
davo savilaida, tam tikrų sambūrių susidarymu. Pogrindinės spaudos leidimas, bendradarbia-
vimas joje, jos platinimas – štai svarbiausia terpė, kurioje brendo politiniai kaliniai. Bet buvo ir 
kitos sritys, kasdien gausinusios nuteistųjų skaičių. Tai ir noras išvykti į užsienį, ir mėginimas 
pereiti sieną, ir dvasiškių bandymai pasinaudoti visame pasaulyje pripažintomis jiems teisėmis, 
kurios Sąjungoje buvo susiaurintos iki minimumo, ir kareivių teisimas neva už šnipinėjimą, o iš 
tikrųjų už atvirumą pokalbiuose su draugais bei laiškuose artimiesiems.

Kiekviena yda yra slepiama. Taip ir totalinis žmogaus užgniaužimas buvo dangstomas 
melo, veidmainystės ir fariziejiškumo skraiste, Tarybų sąjunga pasirašinėjo visas galimas su-
tartis (SNO Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kiti paktai, Helsinkio pasitarimo Baigiamasis 
aktas ), bet ir nemanė jų vykdyti. Dėl to nuteistieji už politinę bei religinę veiklą, savo minčių ir 
nuomonių reiškimą, taigi už įsitikinimus, buvo apšaukiami kriminaliniais nusikaltėliais, jiems 
pritaikomi nepolitiniai straipsniai, o nesant galimybės to padaryti, mėginama sufabrikuoti kal-
tinimus. Siaubingu dalyku tapo uždarymas dėl įsitikinimų į psichiatrines ligonines, kuriose il-
giau pabuvęs žmogus iš tikrųjų gali tapti psichiniu ligoniu.

Saugumo, teisėtvarkos organų piktnaudžiavimas buvo tapęs įprastiniu reiškiniu. Už 
įsitikinimus nuteistiesiems netaikytas politinio kalinio statusas. Dažnai politiniai kaliniai 
buvo uždaromi į kriminalistų lagerius, laikomi kalėjimų kamerose, vežami etapu į kalinimo 
vietas drauge su kriminaliniais, šiuo klausimu yra tam tikri nurodymai, bet jų nepaisoma. Net 
tuose lageriuose, kurie buvo skirti daugiausia nuteistiesiems už įsitikinimus ( o tokių buvę 5 ), 
politiniai kaliniai yra traktuojami kaip visi kiti. Jie neturi tų teisių, kurios pripažintos politiniams 
kaliniams civilizuotose šalyse. Tarybiniai politkaliniai reikalavo bent minimumo – teisės nedirbti 
priverstinio darbo, netrukdyti susirašinėjimo, rengtis savais drabužiais, auginti plaukus ir pan.

Deja, ir tai buvo užginta, viešpatavo savivalė.
Dažnai apie politinius kalinius buvo skelbiama, o pas mus rašoma dar pernai, jog jie 

pažeidinėję įstatymus. Bet įstatymai įstatymams nelygūs. Jeigu jie neteisingi, užgniaužia ar 
pažeidžia žmogaus teises, tarnauja nužmoginimui, tai jų vykdymas ar nevykdymas yra ir turi 
būti kvestionuojamas. Fašistinė Vokietija irgi turėjo įstatymus, pagal kuriuos buvo teisiama 
ir žudoma. Tačiau antifašistų kova laikyta teisėta ir sveikintina. Todėl kalbos apie tarybinių 
įstatymų pažeidinėjimą, t.y. kad tas ar kitas asmuo nuteistas neteisėtai, yra ne kas kita, kaip 
fariziejiškumas. Dar ir šiandien mėginama pokario metų miškinius nelaikyti politiniais kaliniais. 
Bet jeigu pripažįstama, jog Lietuva 1940 metais buvo okupuota, tai ir tų asmenų kova prieš 
okupaciją buvo teisėta. Pagaliau jie ir buvo teisiami kaip politiniai.

Siekiant sukurti teisinę visuomenę ( norime tikėti, jog tai nėra tuščios kalbos ) būtina 
įsisąmoninti, kad žmogaus teisių įgyvendinimas yra kertinis akmuo šiame kelyje. Kaip atskiras 
individas, taip ir visa tauta turi įgyti teisę jomis viešai pasinaudoti. Vien tuomet neiškils politinių 
kalinių klausimas, vien tuomet nebus kelio grįžti į totalinės prievartos visuomenę. Žmogaus 
teisių kaina – laisvės kaina.
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Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos Liaudies švietimo ministerija atskirai ( 1988 12 15 ), o 
taip pat kartu su Komjaunimo Centro Komitetu ( 1988 12 15 ) išsiuntinėjo miestų ir rajonų 
liaudies švietimo skyriams bei LLKJS miestų ir rajonų komitetams raštą, kuriame reiškiamas 
susirūpinimas dėl padėties mokyklose. Jame, be kita ko, sakoma, jog „besikuriantys moksleivių 
neformalūs judėjimai nekoordinuojami, nesigilinama į jų veiklos turinį“, neigiamai žiūrima į 
susižavėjimą skautų judėjimu. Rašte reikalaujama remti tas vaikų organizacijas, kurios atitinka 
komunistinio jaunimo auklėjimo idealus. Kitoje instrukcijoje, pasirašytoje liaudies švietimo 
ministro, teigiama, jog nukrypstama nuo „teisingo ir pedagogiškai pamatuoto moksleivių 
veiklinimo prie tokių darbo su mokykliniu jaunimo formų, kurios negali duoti naudos jo 
pasaulėžiūros ir dorovės formavimui, nors neretai tai teisinama persitvarkymu“.

Mes suprantame švietimo vadovų bei kitų įstaigų susirūpinimą dėl drausmės bei tvarkos 
mokyklose, siekiant užtikrinti aukštą mokymo ir auklėjimo lygį. To nepadarysi nedidinant 
pedagogo, kaip žmogaus ir jaunosios kartos ugdytojo, autoriteto. Bet, mąstant apie šį uždavinį, 
negalima nutylėti ir tendencijos, ryškėjančios iš minėtų instrukcijų, kad vietomis pastebimas 
tam tikras drausminis pašlijimas tampa dingstimi užkirsti kelią mokinių būrimuisi į neformalius 
judėjimus, šiandien įgavusius mokyklose platų mastą. Kita vertus, šių judėjimų steigimasis, 
aiškiai matyti, suvokiamas kaip tvarkos trikdymas.

Mes manome, kad toks nusistatymas prieštarauja mokinių iniciatyvos, jų veiklumo bei 
savarankiškumo ugdymui, nepadeda lavinti augančio žmogaus mąstymo sugebėjimų. Negana 
to, neigiamas nusiteikimas skautų atžvilgiu susikerta ir su tautinės mokyklos koncepcija. Be to, 
paskutiniu metu kalbant apie jaunimo parlamento sukūrimą, mėginama įteisinti komjaunimą 
kaip visų naujų judėjimų vadovą ir įkvėpėją. O tai liudija, kad mokiniui ribojamas veiklos 
pasirinkimas, siekiama jam primesti tam tikrą įsitikinimų kryptį.

Mokinys – taip pat asmuo, individas, turintis reikmę naudotis pasaulyje pripažintomis 
žmogaus teisėmis. Jau mokykloje jis bręsta kaip būsimas pilietis, veikėjas, politikas. Ir kuo daugiau 
jis turės galimybių ugdytis reikalingus veiklos įgūdžius, tuo geresniu visuomenės nariu taps, 
tuo daugiau atneš naudos žmonėms, tautai. Mokykla pašaukta kurti visuomenės, pranašesnės 
už esančią, prielaidas. O kaip ji galės spręsti šį uždavinį, nepasinaudodama demokratiniais 
poslinkiais, vykstančiais suaugusiųjų gyvenime? Taip suprastas užklasinės veiklos tobulinimas, 
pernelyg smulkmeniškai jos nereglamentuojant, padės gerinti ir visą mokymo bei auklėjimo 
procesą, ugdys sąmoningos drausmės bei tvarkos įpročius.

Be to, abu aplinkraščiai prieštarauja TSRS vyriausybės 1962 m. liepos 2 d. ratifikuotai 
konvencijai dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje.

1989 03 07,  Vilnius
 
HELSINKIO GRUPĖ: V. Bogušis, E. Finkelšteinas, B. Gajauskas, P. Gražulis, G. Gudanavičius, 

G. Iešmantas, M. Jurevičius, K. Kryževičius, A. Macijauskas, E. Paulionis, V. Petkus, N. Sadūnaitė,               
V. Skuodis, A. Statkevičius, V. Vaičiūnas, T. Venclova
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Čekoslovakijoje vėl prasidėjo žmogaus teisių gynėjų teismai. 1989 m. vasario 21 d. Prahoje 
buvo teisiamas Žmogaus teisių gynimo judėjimo veteranas, dramaturgas Vaclavas Havelas.        Jis 
buvo apkaltintas „kurstymu bei pasipriešinimu valdžiai“ ir nuteistas griežto režimo įkalinimu 
devyniems mėnesiams.

Vasario 22 d. buvo dar septynių žmogaus teisių gynėjų teismas. Otas Vavelka buvo nuteistas 
kalėti vienerius metus, Jana Petrova – devynis mėnesius, o kiti penki sąlyginai terminui nuo 
dviejų mėnesių iki šešių. Jiems buvo pateikti tokie kaltinimai – kurstymas, nepaklusnumas 
valdžiai ir chuliganizmas. Spaudos pranešimais vienuolika liudininkų iš dvylikos, liudijusių 
teisme, buvo valstybinio saugumo bendradarbiai.

Visi kaltinamieji neprisipažino kaltais. Jie tvirtino, kad buvo areštuoti Vaclovo aikštėje 
(Prahoje); ten buvo atėję padėti vainikus atminimui Jano Palacho, kuris prieš 20 metų susidegino 
čia protestuodamas prieš tarybinės armijos įsiveržimą į Čekoslovakiją.

Lietuvos Helsinkio grupė Prahoje vasario mėnesį vykusius politinius procesus laiko disidentų 
persekiojimo praktikos atnaujinimu. Šis faktas kelia ypatingą pasipiktinimą, nes pasaulinio garso 
žmogaus teisių gynėjų ir jaunų disidentų areštai atsinaujino vos kelioms valandoms praėjus po 
to, kai Vienoje buvo pasirašytas „Protokolas dėl humanitarinių straipsnių Helsinkio Baigiamojo 
Akto sutartyje“.

Lietuvos Helsinkio grupė reiškia protestą dėl Čekoslovakijos žmogaus teisių gynėjų nuteisimo 
ir 35-ių, Helsinkio sutartį pasirašiusių valstybių vyriausybes kviečia daryti pastangas išlaisvinti 
nuteistuosius ir siekti, kad Čekoslovakijoje būtų nutraukta disidentų persekiojimo praktika.

Vilnius,  1989 03 29

HELSINKIO GRUPĖS DOKUMENTAS NR. 68

Pranešame, kad į mus I985 m. kovo 14 d. prašydami pagalbos kreipėsi Gracijus Jasulevičius, 
s. Vacio, ir Vincas Danielius, s. Vinco, gyvenantys Šiauliuose - persekiojamas G. Jasulevičiaus 
brolis Kęstutis Jasulevičius. 1988 m. gruodžio 7 d., pašauktas į tarnybą sovietinėje armijoje, 
K. Jasulevičius atsisakė duoti karinę priesaiką: „Duoti priesaiką tai armijai, kuri 1940 m. 
okupavo Lietuvą, griežtai – atsisakau. Reikia tarnauti savo Tėvynei“. Prasidėjo K. Jasulevičiaus 
persekiojimai; jį pradėjo engti fiziškai ir morališkai, 1969 m. sausio 2 d. jis buvo prievarta 
uždarytas į Kaliningrado karinę psichiatrinę ligoninę, kur dvi savaites buvo traumuojamas 
organizmą paralyžiuojančiais vaistais. Pastaruoju metu jam iškelta baudžiamoji byla. Tarnybos 
vietoje, Kaliningrado srities Tretjakovsko gyvenvietėje, paskutinio lankymosi pas K. Jasulevičių 
metu (1989 03 03) kuopos vadas kapitonas Kozak uždraudė pasimatymus ne tik artimiesiems, 
bet ir broliams. Šiuo metu K. Jasulevičiaus būklė nėra žinoma.

1989 04 03,Vilnius
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Lietuvos Helsinkio grupė primena visoms šalims, pasirašiusioms Helsinkio susitarimų Bai-
giamąjį aktą dėl Europos saugumo ir bendradarbiavimo, kad TSRS vyriausybė grubiai pažeidė 
Baigiamojo akto III dalies susitarimus. Kalbama apie tai, jog TSRS vyriausybė atsisakė leisti 
išvykti Vilniaus gyventojui Vladimirui Raizui su šeima.

Vladimiras Raizas (g. I941 m., vedęs, turi du vaikus; adresas: R. Čarno gt. 18-4, Vilnius, 
Lietuvos TSR) išvažiavimo vizos paprašė 1972 m., ir nuo to laiko išvykimu rūpinasi nuolatos. 
Tačiau Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija ir TSRS vidaus reikalų ministerija įvairiais 
pretekstais atsisako leisti jam su šeima išvykti. Akivaizdu, kad jokios priežastys, tame tarpe ir 
valstybinių paslapčių saugojimas, nėra pagrindas nesuteikti išvykimo vizos per 17 metų.

Be to, už pageidavimą išvykti iš TSRS ir atkaklumą, su kokiu V. Raizas siekia išvykimo vizos, jį 
ir jo šeimą nuolatos persekioja. V. Raizas ir jo žmona negali dirbti pagal specialybę.                        

V. Raizas, biologas mokslininkas daug metų dirba paštininku; jo žmona Karmela, buvusi 
Vilniaus filharmonijos orkestro smuikininke, ilgus metus visai nedirba. Oficiali tarybinė lietuvių 
spauda ne kartą spausdino šmeižtus, įžeidžiančius V. Raizą. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
valstybinio saugumo komitetas V. Raizą persekioja nuolatos.

Lietuvos Helsinkio grupė pareiškia, kad, nežiūrint tam tikros turistinių kelionių ir TSRS 
piliečių persikėlimo gyventi į užsienį pažangos, V. Raizo šeimos atvejis rodo, kad grubūs piliečių 
teisės susijungti su šeimomis užsienyje pažeidinėjimai Lietuvos TSR nesiliauja.

 1989 04 13,  Vilnius

HELSINKIO GRUPĖS DOKUMENTAS NR. 70

Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui

Informuojame Tarptautinę Helsinkio Federaciją ir užsienyje esančius Lietuvos Helsinkio 
grupės narius, kad nuo šių metų gegužės mėnesio 16 d. nelaikomi Lietuvos Helsinkio grupės 
nariais Vytautas Bogušis ir Mečislovas Jurevičius.

I989 05 16,  Vilnius

HELSINKIO GRUPĖS DOKUMENTAS NR. 71

Paryžiaus žmogaus teisių konferencijai

STATUS QUO LIETUVOJE
Tikslingiausia dabartinę padėtį Lietuvoje vertinti artėjančių Ribentropo-Molotovo pakto 50-

jų metinių šviesoje. Tai supranta žymi lietuvių dalis, ką parodo ir siūlymai šiuos metus pava-
dinti šio pakto metais. Tai būtų atskaitos sistema, kuri nusakytų tautos statusą, o pastarasis – ir 
žmogaus statusą Lietuvoje. Tarptautinis šio pakto neteisėtumo pripažinimas bei jo pasekmių 
likvidavimas faktiškai atspindėtų teisių sugrąžinimą tautai, o tuo pačiu ir teisių sugrąžinimą 
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žmogui. Dabartinę gi žmogaus teisių padėtį Lietuvoje būtų galima vertinti pagal tai, kiek toli 
dar esame iki šio teisėto, tarptautine teise ir susitarimais garantuoto statuso.

Pasaulį visais galimais būdais Sovietų Sąjunga stengiasi įtikinti, – kas, regis, dažnai ir seka-
si,– kad perestrojkos eigoje Sąjungoje vis labiau įsigali viešumas (glasnostj) ir demokratija, taigi 
tuo pačiu vis labiau paisoma žmogaus teisių. Tačiau tai tik perestrojkos reprezentacija užsieniui. 
Iš esmės gi padėtis faktiškai liko nepakitusi, pagrindinis demokratiją nusakantis žmogaus ir 
valstybės tarpusavio santykis liko nepakitęs – čia vis dar tas pats autoritarizmo santykis, todėl ir 
apie žmogaus teises galima kalbėti gana rezervuotai. Vadovybė, administracija, institucijos liko 
tos pačios, „avangarde“ vis dar tas pats Valstybės Saugumo Komitetas, ta pati sovietinė Armija, 
tik jau patyrusi pirmąjį pralaimėjimą Afganistane. Tariamai „demokratiškai“ išrinkti deputatai 
negali įnešti jokio svaresnio indėlio į tautos kovą už nepriklausomybę: nors, jų žodžiais tariant, 
jie ir stengėsi tapti deputatais, kad galėtų įgyti veikimo laisvę, tas pats deputato statusas ir apri-
boja jų veikimo laisvę ir verčia daryti kompromisus, kai turima reikalų su Maskva. Betgi ir patys 
rinkimai vyksta Maskvos inspiruojami ir tebeesant okupacinei kariuomenei. Vis dar egzistuoja 
cenzūra, informaciniai kanalai vis dar vienose rankose, Bažnyčia vis dar beteisė, visoms institu-
cijoms tebevadovauja Maskvai ištikimi statytiniai.

Tačiau visgi negalima nepažymėti, kad yra ir teigiamų poslinkių: po ilgos kovos buvo paleisti 
beveik visi politiniai kaliniai, slaptavietėse palaidotų 1944 - 1954 m. žuvusių partizanų palaikai 
perkeliami į kapines, jiems pradėta statyti paminklus.

Tuo pačiu pažymime, kad visoms žmogaus teisių gynimo grupėms šiuo metu itin svarbu 
neprarasti sugebėjimo blaiviai vertinti padėtį ir skirti padėties Sovietų Sąjungoje reprezentaciją 
tarptautinėje arenoje nuo realios padėties šalies viduje.

1989 05 22,  Vilnius

ĮSTATYMAS, RELIGIJA, TIKINTYSIS

Pernai, prieš pat Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmes Vilniuje, savaitraštis 
„Gimtasis kraštas“ paskelbė LTSR Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto 
vyr. mokslinio bendradarbio, teisės mokslų kandidato Felikso Laurinaičio straipsnį „Kauno 
katalikų nuomonė“. Ši publikacija sukėlė susidomėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, autorių 
užsipuolė radijo stotis „Laisvoji Europa“ ir Čikagoje išeinantis klerikalinis lietuvių laikraštis 
„Draugas“, apkaltinę net falsifikavimu. Mat apklausos „Tikintysis ir sąžinės laisvė“ rezultatai 
buvo labai parankūs antitarybiniams propagandistams.

Šiandien pradedame spausdinti ciklą F. Laurinaičo straipsnių apie anoniminės apklausos 
„Tikintysis ir sąžinės laisvė“ rezultatus.

Ką parodė tikinčiųjų apklausa?
Pernai aš pateikiau tik Kauno miesto katalikų apklausos rezultatus, apskaičiavęs juos 

redakcijos „Gimtasis kraštas“ prašymu. Dabar gi skaitytojams jau galiu pateikti visos apklausos 
rezultatus, kadangi juos apskaičiavo Mokslų Akademijos skaičiavimo centras. Pirmiausia 
norėčiau priminti, kad anoniminė apklausa „Tikintysis ir sąžinės laisvė“ buvo atlikta dešimtyje 
respublikos vietų: dviejuose didžiuosiuose miestuose – Vilniuje ir Kaune, taip pat aštuoniuose 
rajonuose – Akmenės, Biržų, Jonavos, Kapsuko, Kauno, Šilutės, Tauragės ir Telšių. Be katalikų, 
apklausoje dalyvavo taip pat judėjai ( Kauno m.) ir pravoslavai bei sentikiai ( Kauno m. ir Jonavos 
rajone). Šių miestų ir rajonų tikintieji žino, kaip ši apklausa vyko, tačiau daugumai skaitytojų tai 
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nežinoma. Iš tikrųjų parengus anketą iškilo sudėtingas klausimas, kaipgi ją pateikti tikintiesiems. 
Juk bendruose susirinkimuose neklausi, kas yra tikintysis, nes tai būtų sąžinės laisvės principo 
pažeidimas. Juk net mūsų oficialiuose dokumentuose (pasuose, kadrų įskaitos anketose, 
charakteristikose ir kt.) tokie klausimai nepateikiami. Kaipgi surinkti į vieną vietą tikinčiuosius 
ir išdalyti jiems anoniminę anketą „Tikintysis ir sąžinės laisvė“? Atrodo, paprasčiausia tai būtų 
padaryti maldos namuose. Bet ar tai neįžeis tikinčiųjų jausmų, ar nebus suprasta kaip kliudymas 
atlikti religines apeigas, už ką LTSR Baudžiamojo kodekso 145 straipsnis numato baudžiamąją 
atsakomybę. Nerealu buvo taip pat pabandyti išdalyti anketas po pamaldų išeinantiems 
tikintiesiems prie bažnyčios durų, nes kažin ar daug kas prisirengtų tas anketas užpildyti, o juo 
labiau atsiųsti į institutą. Bet išeitį suradome: Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos 
įgaliotinis Lietuvos Respublikai P. Anilionis sutiko, kad sociologai išdalys anketas tikintiesiems, 
sukviestiems miestuose ir rajonuose į susitikimą su šios organizacijos atstovais. Štai tokiu būdu 
ir vyko ši apklausa. Taip kad ši apklausa vyko demokratiškai, anketas pildė, kas norėjo, tikintieji 
galėjo nebijoti dėl savo atsakymų, kadangi apklausa buvo anoniminė – nereikėjo nurodyti nei 
pavardės, nei adreso. Ir dar: šioje apklausoje iš esmės dalyvavo bažnyčios aktyvas – vykdomųjų 
organų (parapijos komitetų) ir revizijos komisijų bei „dvidešimtukų“ nariai.

Koks gi buvo apklausos „Tikintysis ir sąžinės laisvė“ tikslas?
Skaitytojai turbūt žino, kad mūsų filosofai ir sociologai yra atlikę nemažai tyrimų tarp 

įvairių Lietuvos gyventojų grupių, studijuodami žmonių pasaulėžiūros evoliuciją. Tačiau tų 
apklausų metu nebuvo išaiškintas toks svarbus klausimas: o kaip Lietuvos tikintieji realizuoja 
Konstitucijos garantuotą sąžinės laisvę, kokias galimybes jie turi atlikinėti religines priedermes, 
na, ir kokia yra tikinčiųjų pilietinė padėtis socialistinėje Lietuvoje?

Šitoks mūsų sociologų „neapsižiūrėjimas“ pasirodė besąs naudingas religiniams 
ekstremistams, kurie štai jau šešioliktus metus pogrindyje leidžiamoje „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikoje“ tvirtina, kad Lietuvoje persekiojami tikintieji, kad nuolatos pažeidinėjamos 
jų pilietinės teisės. Ir nors mes visi žinome, kad tai melas, šmeižtas, ekstremistai šiuos 
prasimanymus platina užsienyje, tokiu būdu bandydami diskredituoti socializmą, Tarybų 
Lietuvą. Todėl atsirado reikalas išsiaiškinti, kaip į šias ekstremistų insinuacijas žiūri patys 
tikintieji, ypač Lietuvos katalikai, kuriems ypatingą dėmesį skiria buržuaziniai propagandos 
centrai? Kaip patys tikintieji vertina savo pilietinę padėtį socialistinėje valstybėje?

Apie ką gi kalba apklausos rezultatai? Pirmiausia, kad Lietuvos tikintieji yra normalūs ta-
rybiniai piliečiai, savo krašto ir socialistinės santvarkos patriotai. Antra, pasitaikančius sąžinės 
laisvės įstatymų pažeidimus jie vertina ne kaip valstybės politiką, o kaip atskirų pareigūnų biu-
rokratų nukrypimą nuo bendrosios politikos. Trečia, apklausos rezultatai liudija apie didžiulę 
tikinčiųjų toleranciją netikinčiųjų atžvilgiu. Ir pagaliau iš atsakymų matome, kad dabartiniai 
Lietuvos katalikai – tai nebe tie prieškarinių laikų užguiti žmogeliai, o savarankiški ir mąstantys 
žmonės, nors, kaip vėliau pamatysime, jų bendras mokslo cenzas gana neaukštas.

Anoniminėje anketoje „Tikintysis ir sąžinės laisvė“ buvo toks klausimas: „ Ar jūs domitės 
tikybos klausimais? Iš kokių šaltinių semiatės žinių?“ 17 proc. apklaustųjų Lietuvos katalikų 
pažymėjo atsakymą: „Nesidomiu. Tenkinuosi vaikystėje gautomis prieš pirmąją Komuniją 
žiniomis“. Vadinasi, 17 proc. katalikų visiškai nesidomi religine propaganda, 34 proc. nesiklauso 
pamokslų ir tik 16 proc. pažymėjo, kad pasiklauso Vatikano radijo ir kitų užsienio radijo stočių 
religinių laidų.

Buvo anketoje ir toks klausimas: „Ar pasidomite priešiškomis religijai pažiūromis? Iš kokių 
šaltinių gaunate žinių?“ 45 proc. apklaustų katalikų pažymėjo atsakymą „nesidomiu“. 34 proc. 
nurodė, kad pasiskaito ateistinių knygų ir straipsnių, 12 proc. – klausosi ateistinių paskaitų, 27 
proc. klausosi ateistinių Vilniaus radijo valandėlių „Akiratis“, 22 proc. žiūri Lietuvos televizijos 
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laidas „Argumentai“.
Štai kokie žingeidūs yra dabartiniai Lietuvos katalikai.
Aš galiu spėti, kad už tokį atvirumą „bedieviams“ jie gali būti po šio straipsnio išbarti per 

pamokslus. Bet viešumas ir atvirumas neleidžia man nutylėti šių faktų, kaip ir kitų, kurie paro-
dys dar tebesančius sąžinės laisvės principų pažeidimus.

Kadangi anketoje „Tikintysis ir sąžinės laisvė” buvo 38 klausimai, apie kitus Lietuvos katalikų 
atsakymus papasakosiu vėlesniuose straipsniuose. Čia norėčiau tik pridurti, jog tarp šioje 
apklausoje dalyvavusių Lietuvos katalikų 36 proc. buvo vykdomųjų organų, arba, paprasčiau 
sakant, parapijų ar bažnyčių komitetų nariai, 8 proc. – revizijos komisijų nariai, 38 proc. – 
vadinamųjų „dvidešimtukų“ nariai ir 18 proc. apklaustųjų buvo tikintieji be bažnytinių pareigų. 
Kadangi apklausoje dalyvavo bažnyčios aktyvas, todėl tarp apklaustųjų 70 proc. sudarė vyrai 
ir tik 30 proc. moterys. Todėl po straipsnio „Kauno katalikų nuomonė“ daugelis stebėjosi, kaip 
čia išeina: juk bažnyčiose daugiausia susirenka moterų? Taip, tai tiesa: į bažnyčias tikrai moterų 
susirenka žymiai daugiau negu vyrų, ir tai visi žino. Tačiau tarp bažnyčios aktyvo dominuoja 
vyrai, todėl tokie ir apklausos rezultatai.

Pateikiu kitus apklausoje dalyvavusių Lietuvos katalikų demografinius duomenis.
Pagal amžių tik 2 proc. apklaustųjų buvo iki 30 metų, 3 proc. sudarė iki 40 metų, 15 proc. 

buvo tarp 40 ir 50 metų. Du kartus daugiau, o tiksliau – 33 proc. sudarė tokie, kurie turėjo tarp 
50 ir 60 metų. Beveik pusė visų apklausoje dalyvavusių katalikų – 47 proc. buvo pensininkai, 
turėjo daugiau kaip 60 metų.

Pagal išsilavinimą: 4 proc. apklaustųjų turėjo aukštąjį arba nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, 
7 proc. – specialųjį vidurinį ir 11 proc. – bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Taigi nė ketvirtadalio 
nesudarė katalikai su aukštuoju ir viduriniu išsilavinimu. 32 proc. apklaustųjų turėjo 5-8 klasių 
išsilavinimą, o likusieji 46 proc. buvo pradžiamoksliai. Pagal specialybę apklausos dalyviai 
pasiskirstė šitaip: 13 proc. nurodė, kad jie tarnautojai, tiek pat – kad specialistai. Kolūkiečiai 
sudarė 28 proc. ir beveik pusę – 46 proc. darbininkai.

Taigi anoniminėje apklausoje „Tikintysis ir sąžinės laisvė“ dalyvavę katalikai buvo parapijų 
aktyvistai, tarp jų dominavo vyrai, darbininkai, pensijinio amžiaus ir nedidelio išsimokslinimo 
žmonės. Tokie demografiniai apklausos duomenys.

Feliksas LAURINAITIS – Teisės mokslų kandidatas

Valst iečių laikraštis . -  1988 09 10,  Nr.  109.

DĖL  A. KLIMAIČIO  SIŪLYMO 

Vasario 6-ją Vilniaus Gedimino aikštėje įvyko LLL organizuotas protesto mitingas prieš Eu-
roparlamento deputatų ir A. Klimaičio nuostatą, kuri nepriimtina lietuvių tautai. A. Klimaitis 
ir kai kurie Europarlamento deputatai siūlo Lietuvai ribotą autonomiją – „suverenitetą Tarybų 
Sąjungos  ribose“. Prieš atvykdamas į Lietuvą, A. Klimaitis žadėjo diskutuoti įvyksiančiame 
mitinge. Deja... Eilinį kartą teko įsitikinti jo nesąžiningumu. Anot A. Čekuolio ir kitų korespon-
dentų, mitingo metu pasakytose kalbose buvo įžeisti svečiai. Kad gerbiami skaitytojai galėtų 
susidaryti savo nuomonę, spausdiname kai kurių kalbų ištraukas. Jei ką domina pilni tekstai, 
prašome kreiptis į redakciją.
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(...) Vakaruose susidaro įspūdis, kad Klimaitis sausio 3-ją gavo visos lietuvių tautos įgaliojimus 
su maždaug tokia formuluote (žinoma, vaizdžiai kalbant): „Mes, lietuvių tauta, per beveik 50 
vergijos metų praradome valią būti laisvais, mus, lietuvius, pilnai patenkina Sąjūdžio ir pono 
Klimaičio siūloma pusiau laisvė, pusiau vergija...“ (...). Vakaruose gyvenantiems ir lietuviškai 
neužmiršusiems ar ten išmokusiems (kaip Klimaitis) ponams noriu pateikti tokį klausimą: kas 
būtų įvykę su mūsų Lietuva, jeigu 1918 metais lietuvis valstietis būtų nepradėjęs berti laisvės 
grūdo vasario 16-ją, o laukęs, iki Kapsukas su rusiška Pskovo divizija būtų užgrobęs visą Lietuvą 
arba Lietuvos okupacijos aktą įvykdęs toks pat lietuvis Pilsudskis, tik lenkiška kariuomene 
vedinas.

Tautiečiai! Neleiskime politinės nuovokos stokojantiems kai kuriems inteligentams žaisti 
Lietuvos laisve. Jeigu šiandien mes nereikalausime okupantų išsikraustymo iš Lietuvos, pasaulis 
įvertins šį mūsų neryžtingumą kaip laisvės atsisakymą, ir liksime tik su teise į savivaldą, kurią 
irgi dar reiks išsiprašyti iš Maskvos.

Sakoma, kad kiekviena tauta tegali būti laisva tik tiek, kiek pati nusipelno. Tad reikalaukime 
laisvės ir nepriklausomybės!

Petras Gražulis – Lietuvos Helsinkio susitarimams remti grupės narys
Lietuvos Laisvės Lyga 

Valst iečių la ikrašt is . -  1989 m. ,  Nr.6.
,
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EVENTS IN LITHUANIA

17/18-5 On 30-31 August 1989 the Institute of Philosophy, Sociology and Law at the Academy 
of Sciences of the Lithuanian SSR conducted an opinion poll among the residents of the republic. 
93% of Lithuania’s population approved the “Baltic Way” action (98% of Lithuianians and 76% 
of non-Lithuanians). The conclusions of the Commission of the Lithuanian Supreme Soviet 
which was appointed to evaluate the M0L0T0V-RIBBENTROP pact were approved by 80% (86; 
57). 82% (90; 53) took a negative view of the statement made by the Central Committee of the 
CPSU concerning the situation in the Baltic States. 69% (77; 36) declared themselves in favour of 
independence for the Communist Party of Lithuania, including 64% of CPSU members and 70% 
of non-members. 93% (97; 70) were in favour of passing the law on citizenship at the forthcoming 
session of the Supreme Society of the Lithuanian SSR. 82% (85; 71) declared themselves in favour 
of the actions of A.BRAZAUSKAS, and “Sajudis” had the support of 76% (86; 35).

On 2 September 1989 a meeting took place in Nagorny Park in Vilnius, organised by the 
Lithuanian Inter-ethnic Coordinating Association, the Union of Lithuanian Workers and the 
Union of Lithuanian Women. It was attended by 10-15 thousand people, including guests from 
other parts of the country. The state of inter-ethnic relations in the republic was discussed. The 
speakers at the meeting condemned the statement made by the Central Committee of the CPSU 
on the Baltic States.

On 3 September 1989 a - meeting was held in the same place, organised by the “Committee 
for the Defence of Soviet Power in Lithuania” (an organisation established on the basis of 
“Yedinstvo” or “Unity”). Representatives from Klaipeda, Snečkus and other towns and districts 
of the republic took part. There were around 20 thousand participants in all. They expressed 
approval for the Central Committee of the CPSU’s statement.

On 5 September 1989 a session of the Council of the Seim of “Sajudis” took place in Vilnius. 
The situation in the districts of Lithuania that have a significant Polish population was discussed, 
as were the dangers created by the setting-up of strike committee in a number of enterprises 
where the majority of workers are non-Lithia-nians. The reaction in Lithuania to the statement 
by the Central Committee of the CPSU was also discussed.

On 6 September 1989 an extraordinary session of the District Soviet of People’s Deputy took 
place in Salcininkai, called at the request of a majority of deputies. They discussed the question 
of declaring on the territory of the Salcininkai District a Polish national district, bearing the same 
name, which would be self-determining under the auspices of the Lithuanian SSR. (Poles now 
represent 81% of the 40 thousand population of the district) . A non-stop meeting took place in 
front of the headquarters of the District Executive Committee where the session was taking place. 
The Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR, V.ASTRAUSKAS, 
addressed both the session and the meeting, as did the Secretary of the Central Committee of 
the Lithuanian Communist Party, S.GEDRAITIS.’ Both of them called on participants not to be 
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over-hasty in making decisions. Neverthless, by a majority of 50 votes to 14 the session voted in 
favour of declaring a national territorial district.

On 12 September 1989 representatives of the Polish community in Vilnius, Salcininkai, and 
the Vilnius, Moletai, Švenčionys, Trakai and Varena districts of Lithuania and the Council of the 
Seim of “Sajudis” were invited to the Presidium of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR. 
Polish-Lithuanian relations were discussed at the meeting.

On 15 September 1989 an extraordinary session of the Vilnius District Committee also took 
place in the town of Nemenčine. By a majority of 93 out of 149 a decision was passed to make 
the district into a self-governing national district within the Lithuanian SSR. Appeal from the 
Secretary of the Presidium of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR, L.SABUTIS, met with 
no success.

The coordinating council for the formation of a Polish Autonomous Region within the 
Lithuanian SSR published a statement concerning to intention to seek the creation of an 
autonomous region for the 300,000-strong Polish population in the republic.

On 21 September 1989 the Presidium of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR passed 
a decree declaring the decisions of the Salci-ninkai and Vilnius District Soviets null and void, 
since they contradicted the constitution of the Lithuanian SSR and the Law on the District Soviet 
of People’s Deputies. The decree also proposed that the Council of Ministers of the Lithuanian 
SSR “study the problems of economic, cultural and social development of these districts”.

On 8 September 1989 the Procuracy of the Lithuanian SSR announced the results of the work 
of a commission of judicial psychiatric experts which has carried out a posthumous psychiatric 
examination of Romas KALANTA, who on 18 May 1972 set fire to himself in Kaunas in protest 
against the Soviet occupation of Lithuania. The commission did not confirm any deviation 
from psychiatric norms. The Presidium of the Supreme Court of the Lithuanian SSR agreed 
to the supervisory protest made by the Deputy Procurator of the Lithuanian SSR in relation 
to a large group of people convicted in 1972 of “violating public order” during the funeral of 
R.KALANTA.

On 8 September 1989 an inter-republican meeting on the development of direct economic 
links between the Baltic republics took place in Panevežys. The move to economic independence 
and the creation of a Baltic market were discussed. The meeting was organised by “Sajudis” and 
the Latvian and Estonain Popular Fronts, with officials from the State planning Committee and 
other authorities from the three republics participating. The meeting came to the conclusion 
that a Baltic market should be established in two stages: from 1990 an inter-republican division 
of labour would be established and inter-governmental agreements reached on regulating the 
exchange of goods. By 1993 the creating of a Baltic market would be complete.

On 9 September 1989 a meeting of the Baltic council took place in Panevežys. The council 
approved the results of the inter-republican meeting. It also appealed to the Presidium of the 
USSR Supreme Soviet and the Supreme Soviets of the three republics with a demand that 
conscripts from the Baltic states should do their military service only within the Baltic military 
district. The Council also put forward a declaration concerning the territorial integrity of Estonia, 
Latvia and Lithuania.

On 10 September 1989 the founding conference of the Natioanl Union of Lithuania took 
place in Vilnius with the aim of re-establishing the organisation which from 1926 to 1939 
constituted the ruling party of Lithuania. The “Young Lithuania” union and the political youth 
club “Alternativa” also declared themselves members of the National Union. The programme 
and charter of the Union were approved.

On 13 September 1989 a meeting took place in Moscow between M.GORBACHEV and the 
1st Secretaries of the CP, the Chairmen of the Presidium of the Supreme Soviets and the Council 
of Ministers of the three Baltic republics. M.GORBACHEV called on his interlocutors to preserve 
the Soviet federation and the unity of the party.

On 22-23 and 28-30 September 1989 a session of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR 
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took place. The session approved the draft law of the USSR on the economic independence of 
the Lithuanian, Latvian and Estonian SSRs and proposed that it be presented to the Supreme 
Soviet of the USSR. The session also approved the results of the work of the commission of the 
Lithuanian Supreme Soviet which had studied the German-Soviet agreements of 1939. The law 
on elections- to the Supreme Soviet of the republic was passed. Before the passing of the law 
on citizenship of the Lithuanian SSR electoral rights are offered to Soviet citizens permanently 
residing in the republic and having permanent employment or a legal source of income. At the 
first reading the draft laws on a referendum and on citizenship were discussed.

On 23 September 1989 a demonstration of mourning devoted to the 26 -anniversary 
of the signing of the second secret protocol to the MOLOTOV-RIBBENTROP pact and to 
commemorating the breaking up of the peaceful demonstration of Gediminas Square on 28 
September 1988 (1988, 17/18-3) took place in Vilnius. A column of demonstrators stretching for 
800 metres and waving mourning flags marched up Gediminas Avenue to Cathedral Square. In 
the Cathedral a mourning mass was sung, while a meeting took place outside.

On the same day a meeting took place in the city park in Mazeikiai, organised by the local 
branch of “Sajudis” and the Union of Lithuanian Workers. Over a thousand people took part. 
The question of preparing for the elections to the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR was 
discussed.

EVENTS IN LATVIA

17/18-6 At the beginning of September 1989 officials from the Liepaja Regional Department of 
Internal Affairs visited the places where the Citizenship Committee are organising registration 
of the citizens of Latvia, and served warnings to the registrars that their activity was illegal. The 
heads of the institutions in the premises where the registration was taking place received orders 
not to render assistance to the Committee.

On 8 September 1989 Valery  BELYABLYA was detained at the market in Riga. A placard 
saying “Take the occupying troops out of Latvia!” was taken from him. V.BELYABLYA was put 
under administrative arrest for 10 days.

On 9-10 September 1989 the founding Congress of the Union of Latvia Workers took 
place in Riga. Over 400 delegates from Riga, Jelgava, Daugavpils, Ogre and other cities took 
part in the congress. The Union declared itself to be an inter-professional independent trade 
union which undertakes to protect the interests of workers in the republic. A worker from the 
Riga carriage construction factory and a member of the Duma of the Latvian Popular Front, 
Sergei YEGORENOK, was elected chairman of the Union. The congress passed a number of 
resolutions, in particular one condemning the statement of the Central Committee of the CPSU 
on the situation in the Baltic states as deliberately informing inter-ethnic hostility.

On 13 September 1989 the People’s Court of Jurmala considered the case of H.§TEINBERGS 
who was charged with refusing call-up to the army. H.STEINBERGS refused to receive a 
summons to come for military training, as he did not wish to serve in an “occupying army”. The 
court sentenced N.STEINBERGS to a 150 rouble fine. 

On 16 September 1989 a “solidarity march” (see following report) arrived in Riga. In 
connection with this a meeting of Interfront took place with participants in the march. Banners 
saying “We won’t let Slavs be offended!” and “We protest against the mockery made of sacred 
objects of the state!” etc. were raised.

On 16-17 September 1989 a plenum of the Central committee of the Latvian Komsomol took 
place in Riga. A decision was passed to hold the 24th Congress of the Latvian Komsomol in 
January 1990 to review its charter and programme. The newspaper of the Latvian Komsomol, 
“Sovetskaya molodezh” (“Soviet youth”) will be called “Molodezh Latvii” (“Youth of Latvia”) 
as of 1 January 1990.

On 22 September 1989 on the initiative of the Women’s Christian League and the Club to 
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Protect the Environment, an anti-war meeting, attended by some 4,000 people, took place 
with official permission in Riga in Dom Square. Participants in the meeting spoke in favour of 
conscripts from Latvia doing their military service within the territory of the Baltic states and of 
introducing alternative forms of service for objectors on religious or pacifist grounds.

On 30 September 1989 around 30 deputies to the Supreme Soviet of the USSR - representatives 
of the popular movements of Latvia, Lithuania and Estonia set up a Baltic parliamentary group 
in Krimulda, near Riga, with the aim of seeking independence for their republics.

EVENTS IN ESTONIA

17/18-7 As of 1 September 1989 the Council of Ministers of the Estonian SSR abolished higher 
income tax for priests, which has sometimes reached 69% (as opposed to a maximum of 13% for 
other workers) . The tax rates are now identical for all categories of citizens.

On 1 September 1989 the XV Plenum of the Central committee of the Estonian Communist 
Party took place in Tallinn. It discussed the political situation in the republic following the 
statement made by the Central Committee of the CPSU concerning the situation in the Baltic 
states (1989, 15/16-5). Personnel changes were made in both the Central Committee of the 
Estonian CP and its Politburo. In the judgement of local observers the position of reformists 
was strenthened as a result of these changes. A decree was passed “Concerning the tasks of the 
Estonia CP in stabilising the political situation in the republic”. In the decree the statement of the 
Central Committee of the CPSU is judged to be “unexpected”, and the decree states that several 
of its formulations “could aggravate the political situation in Estonia”. The decree pays attention 
to the danger of the “imperial, chauvinistic extremes”.

On 6-7 September 1989 a routine meeting between representatives of the strike committees 
and the leadership of the republic took place in Tallinn. The talks concluded with a statement of 
the positions of the two sides, which had drawn no closer.

On 7 September 1989 the leadership of the Estonian Popular Front and of regional Popular 
Fronts published an appeal “to patriots of Estonia” calling on them to refrain in September 
1989 from holding mass political events on the streets and to turn their efforts to parliamentary 
activities. The Popular Front of Estonia rejected the holding of a mass political events on 
Pevcheskoye Pole (Singers’ Fields) on 10 September 1989.

On 12 - 17 September 19«9 a “march of solidarity” with the international movements of the 
Baltic republics was held. The march was organised with support of the Union of Writers of 
the RSFSR. Around 350 people took part in it and were accomodated in 10 buses which were 
escorted by the GAI (cars with flashing lights and sirens) . The march followed a route from 
Moscow to Kalinin, Novgorod, Leningrad, Narva, Tallinn, Riga and back to Moscow. Upon 
their arrival in Tallinn, participants tried to organise a meeting, but only 100 people turned up 
for it. The participants, dressed in military uniforms of Peter the Great’s time, laid flowers at 
the monument to Soviet troops. Banners saying “The USSR is our common home!” and other 
slogans were held up.

On 22 September 1989 the memorial to the victims of the terror of 1941 in the village of Kautla 
was defiled. A board bearing the names of those who perished was hacked up with an axe and 
covered in paint. “Death!” was written on the monument. On the night of 26 September 1989 
unidentified persons destroyed the premises of a special nursery school, No.59, for Estonian 
children.

On 22-23 September 1989 the 3rd Forum of the peoples of Estonia, in which delegates from 
14 national societies of the Estonian SSR participated was held in Tallinn. All the societies belong 
to the Association of National Cultural Societies of Estonia.
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JEWISH CULTURAL CENTRES

17/18-13 At the present time a large number of Jewish cultural centres exists in the Soviet 
Union. The Society for Jewish Culture in Vilnius is at: Venuolio, 5 (Director: Sara LAPITSKAYA). 
In Riga the Latvian Society for Jewish Culture (LOEK) is at: A.Upits iela, 6. In Tallinn the Jewish 
Cultural Centre publishes the newspaper “Hashahar” (“Dawn”). Its editor is Gidon PAIENSON 
(Tallinn, p/ya 2385).

MISCELLANEOUS REPORTS

17/18-23 In the middle of September 1989 in Moscow on the initiative of the Fellowship of 
Russian Artists there was the constituent assembly of the congress of patriotic and cultural-
educational movements of the Russian Republic, which formed the association “United Council 
of Russia” (UCR). Over 300 delegates took part from the Fellowship of Russian Artists, the All-
Russian Cultural fund, the Leningrad and Moscow United Workers’ Fronts, the Moscow society 
“Fatherland”, the group “Renewal” of the Moscow writers’ organisation, the Moscow Union 
of spiritual renewal of Fatherland, the Russian patriotic movement “Fatherland” (Leningrad), 
International Movements from Latvia, Lithuania and Estonia and many other organisations. 
Statutes of the association were adopted, and a Coordinating Council elected. The UCR is in 
favour of “a united state system of nations of the USSR within historically developed borders”, 
and of granting Russian the “status of a federal state language in all republics”. It support the 
statement of the Central Committee of the CPSU on the situation in the Baltic states, and declares 
that “socialism has been achieved through the suffering of generations of workers, it expresses 
their historical hopes and ideals”.

17/18-78 The Latvian group “Helsinki-86” publishes an information bulletin “Fatherland” in 
Latvian. The editor is K.LIEPINS.

17/18-79 IN Riga the samizdat extra-confessional Christian journal PAKAPIENE (“Steps”) 
appears once every two months.

17/18-80 On 16 September 1989 issue No.l of the Lithuanian newspaper “Republic”, newly 
published by “Sajudis”, appeared. The editor is V.TOMKUS. From the New Year the newspaper 
will be a daily one.

Published fortnightly by DAS LAND UND DIE WELT e.V.
Schwanthalerstrafie 73, 8000 MuNCHEN 2, BRD, Tel.(089)530514

Telex 52 18017 unbt d; Telefax 534603

This „USSR News Brief“ has been prepared using information from human rights 
organisations and publications in the USSR: „Express Chronicle“, the SMOT Information 
Agency, „Informator“ and others, and also from Soviet and foreign mass media, from foreign 
human rights organisations and own private sources.
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ADDRESS OF LITHUANIAN ORGANIZATIONS TO:

THE SECURITY COUNCIL, UNITED NATIONS;
THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, UNITED NATIONS;
THE TRUSTEESHIP COUNCIL, UNITED NATIONS;
THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, THE HAGUE;
AMNESTY INTERNATIONAL ORGANIZATION;
EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION, 
Brussels 1000, RueMontagne Aux Herbes Potageres, 37-41;

INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNION;
WORLD.CONFEDERATION OF LABOR, 
So Rue Joseph II, Brussels 1040, Belgium;

COUNCIL OF EUROPE, 
Palais De 1’ Europe, 67006 Strasbourg, Cedex, France;

EUROPEAN  FREE  TRADE  ASSOCIATION,  
9-11 Rue de Varembe, -  12126 Geneva 20, Switzerland;

NORDIC COUNCIL

APPEAL
April, 1990

We appeal to you hoping for a practical help to resist Soviet aggression against the Republic 
of Lithuania, which on March 11, 90 proclaimed its independence.

From the first days of the restoration of.. Lithuanian statehood and proclamation of its 
independence, the Soviet Union started to undertake crude actions against the Republic of 
Lithuania which ignore international agreements ratified by the Soviet Union itself in Moscow:

Universal Declaration of Human Rights ;
Final act of Helsinki Conference;
Pact on Civil and Political Rights;
Pact on Economic, Social and Social and Cultural Rights;
Geneva Convention of August 12, 1949

By order of the Soviet Government occupational military troops are still being deployed 
in Lithuania: they are supplemented with new tank and para troop divisions, airplanes and 
helicopters, openly demonstrating their force in from of the peaceful Lithuanian people with 
a purpose to evoke fear and tension. Paratroopers and soldiers dressed as local militiamen are 
occupying state and public buildings, are assuming control of the Lithuanian-Polish border, 
of airplanes and ships to — and — from Lithuania and are capturing our young people for 
conscription in the Soviet Army.

Now the Soviet Government has proclaimed an economic blockade of Lithuania. 
Therefore, we appeal to you in search for the support of democratic aspirations of Lithuania 

and the other Baltic republics. 
We would hope you will respond to the blockade with a blockade - by refusing to receive 

from and deliver goods to the Soviet Union, by freezing  agreements and letters of credit,  by 
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suspending hypocritical disarmament  agreements.  It  is  impossible to sincerely pursue the 
path of strengthening peace among nations when Lithuania is given no chances to free itself 
from the prison of the Soviet empire.

On behalf of: 
Lithuanian Society of deportees  Saulius ŽUKAUSKAS (member of the board)
Lithuanian Helsinki group Jonas ČEKUOLIS
Lithuanian Christian democratic union Viktoras PETKUS
Lithuanian national youth federation Stasys BUŠKEVIČIUS
Lithuanian initiative  group on defense of  universal human rights Antanas BURAČAS,   

Stasys UOSIS 
Lithuanian christian democratic party Egidijus KLUMBYS (head of management )
Lithuanian social democratic party Kazimieras ANTANAVIČIUS
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Memorandumas JAV Valstybės Sekretoriui

Vylaut as LundsbergiS 
Chai rmnn ot t h« e.xecut" i Vl!I cou.1,c l L 
of the Li'thuuniun Re f'orm Moi.;emenl 11 Sajudis , • 
Pcople's OAputy of ths <.:ongress of Dsputlcs 
o! tho ussn 
CP.(1i mi no Pros pect. Nr . l 
2.32001 Vilnius~ LJLh.uania 

The llonorol:>le J M\08 A. B11k+<r" ll l 
Secratary of š tat e 

Fs brullry 9 , L990 

V.'c. thc l euder tthic.> u f t J1e L.fthuanian Rc f orm Movcmont •sn; 1111t s , • 
ond e.L pr eaent , t M onl y e l ected depu t!u r epr cscntlmt t ho 
Lithuuoi.un people, have lhs honor to submit this ;ipµAftl t:c l-'OU 
and to ths government of the Uni ted states of An:.A; ica. Si neo the 
l!nttMd StiltQ8 <Jf Ame 1·lce he& novor rocoAn izocl tho f01"C l hlA o<: ... 
cupatlon and ille gal annexnt1011 o f 1.lLhuanlA, Lalvia and Es:onla 
by Lhe soviet Union, and conside ring the ėmėrgence of massive 
movcm~nts for genu!ne democ ra ll c r eform ln Lithuania and e l se
whe r e i n ll&stor1' lluropc , wc e,ppeci l to you, i n your meettngg wi t h 
the le(~derS:>)) ip of thE=i s oviel unl on. to support thc demands of tl'e 
Li t hL1ani an nation for freedom or.d natton31 independence. 

We are c orm1i t ted t<.> freeoom, demoėracv and lhs restoratlon of i n
<lepen<JAnce o( Lhe H.Qpublic :>f Li thuania by non-viol ent 1 egal. 
Politica l ond -porliomentor y meane. The r e.ror e . 111e requcs t t hat 
you urgB thB Chairman ot t te Sup rerne Sovi e t of the ussR, Mr. 
Michail Gorbachev. ond other sovi et leaders Lo accept Lithuania's 
proposal for negotiations with the government of the soviet Unlon 
concef'll ing the rutore tion of Lithuen le ' a i ndcpcndenco oM f u l l 
sovereignty. \l.lt•iCh have t>ecorne inoperable. as a resul t of a99rti8-
oion in 1940. 

ThB poople o! Lithuania cannot allow continued captivity to lae t 
beyond the fiftiet:h anniversary of its occupation. Only a rsal 
prospect for freedom, based on Li thuanian- soviat nsgotiations. 
a nd o aet. date for the raatoret ion ot indopondcnco , cen rnalnte ln 
stability and ordcrly polltical evoluUon in th!s rcgion of 
Europe. 
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MEMORANDUM

We, legally elected deputies of the people of Lithuania and members of the Executive 
Council of the Lithuanian Reform Movement “Sajudis,” express our nation’s sincere 
gratitude for the persistent refusal of the democratic countries to recognize the forcible 
incorporation of Lithuania, as well as Latvia and Estonia, former members of the League 
of Nations, into the USSR in 1940.

— Considering the fact that the USSR has publicly declared its determination to 
uphold the right of self-determination of nations, which is expressed in the Charter of 
the United Nations, Helsinki Final Act and other declarations,

— reflecting upon the occupation of the Baltic States and their forcible incorporation 
into the USSR, and the policy of genocide against the Baltic people in 1940-1953 (in 
Lithuania every sixth resident was deported to Siberia and other remote, harsh areas of 
the USSR, or else destroyed physically),

— considering the irreversible democratic processes in Eastern Europe, which 
Lithuania had always considered itself to be an integral part of, and continues to do 
so,

— we address nations of the free world and their governments to take the following 
factors into account in political negotiations with the USSR government concerning the 
perspective

for a democratic Europe:
1. The II Congress of the People’s Deputies of the USSR on December 24, 1989 and the 

fourth convocation of the XIII and XVII sessions of the Supreme Soviet of the Lithuanian 
SSR, declared null and void the secret protocols of 1939 between Germany and the 
USSR, based on which Lithuania, Latvia and Estonia were occupied and afterward 
annexed through military force in 1940.

2. The determination of the Baltic States to achieve restoration of their national 
independence, their demand to withdraw the Soviet forces of occupation from the 
Baltic territory and to establish other conditions for self-determination were expressed 
in November of 1988 through 1,800,000 signatures and in July-October, 1989 through 
1,600,000 signatures by residents of Lithuania, as well as on August 23, 1989, during the 
“Baltic Way,” a human chain consisting of 2 million people stretching from Vilnius to 
Tallinn.

3. On January 11, 1990, at rallies during the visit of the President of the Supreme 
Soviet of the USSR, Michail Gorbachev, to Lithuania, where hundreds of thousands 
of people had gathered, the determination by the people of Lithuania to attain their 
national independence was clearly expressed once again, in spite of all the promises 
and threats made by this honored guest.

After presenting these facts, we appeal to you:
— to continue to support the demand of the people of Lithuania and other Baltic 

States to restore their national sovereignty and demilitarize their territories; this is also 
in the interests of other Baltic nations, in particular the Scandinavian nations,

— to support the Lithuanian people in their determined effort to restore the 
independence of the Lithuanian State by constitutional, parliamentary and democratic 
means, and to firmly object to any plans by the Soviet government to force our people 
to remain in the USSR through violence or an economic blockade,
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JUNGTINĖMS TAUTOMS

LIETUVOS  PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO  IR 
LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  

 MEMORANDUMAS

Mes, Lietuvos gyventojų teisėtai išrinkti deputatai ir Sąjūdžio Seimo Taryba,  
išreikšdami nuoširdžią tautos padėką už nuoseklų Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos, 
buvusių Tautų Sąjungos narių, prievartinio inkorporavimo į TSRS sudėtį 1940 metais 
nepripažinimą, atsižvelgdami į tai, kad TSRS yra viešai pareiškusi ištikimybę SNO 
Visuotinės žmogaus teisių, Helsinkio ir kitoms tautų laisvanoriško apsisprendimo 
teisių deklaracijoms, prisimindami Pabaltijo valstybių okupaciją ir aneksiją, prieš 
Pabaltijo tautas vykdytą genocido politiką 1940-1953 m., jas prievarta įjungus į TSRS 
sudėtį (Lietuvoje kas penktas-šeštas jos gyventojas buvo deportuotas į Sibirą ir kitus 
atokiausius TSRS rajonus arba sunaikintas fiziškai), atsižvelgdami į reikšmingus 
bei negrįžtamus demokratinius procesus Rytų Europoje, kurios sudėtine dalimi 
visada save laikė ir tebelaiko Lietuva, kreipiamės į Jus, laisvojo pasaulio tautas, ir Jus 
atstovaujančius aukščiausius nepriklausomų valstybių vadovus politinėse derybose su 
TSRS valdžios instancijomis dėl demokratinės Europos perspektyvų priimti dėmesin 
sekančias aplinkybes:

1. TSRS liaudies deputatų II suvažiavimo 1989 12 24 ir XI šaukimo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 13 ir 17 sesijų nutarimais neteisėtais ir negaliojančiais yra 
paskelbti slaptieji susitarimai prie 1939 m. Vokietijos-TSRS sutarčių, kurių pagrindu 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo karinės prievartos keliu 1940 m. okupuotos ir po to 
aneksuotos.

2. Pabaltijo tautų ryžtas siekti savo valstybinės nepriklausomybės atstatymo ir jų 
bendras reikalavimas išvesti iš Pabaltijo teritorijos okupacinius Sovietų armijos dalinius 
bei sudaryti kitas būtinas sąlygas laisvanoriškam apsisprendimui dėl valstybingumo 

— to take into consideration that the youth of Lithuania massively refuses to serve in 
Soviet armed forces since they include an army of occupation.
We send this memorandum with our most sincere greetings to all the nations of the 
free world and wish them the best in proceeding on a path of peace, progress and 
democracy.

Antanas BURAČAS    Vytautas LANDSBERGIS
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— to take into consideration that the youth of Lithuania massively refuses to serve in 
Soviet armed forces since they include an army of occupation.
We send this memorandum with our most sincere greetings to all the nations of the 
free world and wish them the best in proceeding on a path of peace, progress and 
democracy.

Antanas BURAČAS    Vytautas LANDSBERGIS

atkūrimo ir visuomenės santvarkos pasirinkimo buvo tvirtai išreikštas 1 milijono 800 
tūkstančių Lietuvos gyventojų parašais 1988 m. lapkričio mėnesį, taip pat 1989 m. 
rugpjūčio 23 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų surengtosios gyvosios 2 milijonų 
žmonių grandinės, nusitęsusios 650 kilometrų (nuo Vilniaus iki Talino) „Baltijos kelio” 
akcija.

3. 1990 m. sausio 11 d. TSKP CK Generalinio sekretoriaus TSRS AT Pirmininko 
Michail Gorbačiov vizito į Lietuvą metu vykusiuose mitinguose, subūrusiuose šimtus 
tūkstančių žmonių, šis mūsų respublikos gyventojų ryžtas siekti savo valstybinės 
Nepriklausomybės dar kartą buvo tvirtai ir bekompromisiškai išreikštas viešai, 
nežiūrint visų šio aukštojo svečio pažadų ir grasinimų.

Išdėstę šiuos faktus ir argumentus, mes Jus prašome:
- ir toliau palaikyti Lietuvos ir kitų Pabaltijo respublikų gyventojų teisėtą gyvybinį 

siekį atkurti savo valstybinį suverenitetą ir demilitarizuoti savo teritorijas - tai atitinka 
ir kitų Baltijos, pirmiausia skandinavų, tautų interesus,

- paremti Lietuvos siekius konstitucinės ir parlamentinės demokratijos keliu atkurti 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, griežtai smerkti bet kuriuos sovietų valdžios 
ketinimus smurto arba ekonominės blokados keliu toliau versti mūsų gyventojus likti 
TSRS sudėtyje,

- atsižvelgti į tai, kad Lietuvos jaunimas masiškai atsisako toliau tarnauti sovietiniuose 
okupaciniuose daliniuose.

Mes siunčiame šį memorandumą su mūsų nuoširdžiais linkėjimais visoms Jūsų šalių 
tautoms daug sėkmės, žengiant pažangos, intelekto bei demokratijos keliu.

1990 metai
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BALTIC STATES

INTRODUCTION

The three Baltic republics of Latvia, Estonia and Lithuania were ceded to the Soviet Union 
in the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact, whose secret protocols recognized the Baltic states as 
falling within the Soviet sphere of influence. Resistance to incorporation in the Soviet Union 
took the form of armed resistance in the inmediate aftermath of the war and was met with 
mass deportations of the politically active in each of the three areas. By the mid 1950s, armed 
resistance was effectively crushed throughout the Baltic.

Nonetheless, dissent movements have emerged in all three Baltic republics. In each case, 
there has been a strong nationalist element opposing Russification efforts. Dissent has, however, 
also exhibited pacifist and religious elements.

Outside the region, there are numerous Joint efforts by the Estonian, Latvian and Lithuanian 
communities (which often refer to themselves as the “Captive Nations”) to keep alive the hope 
of independent and democratic Baltic states. Within the Soviet Union, cooperation between 
Baltic communities has faced greater obstacles.

There have been two attempts to establish Joint Baltic committees to struggle for the 
Independence of the Latvian, Estonian and Lithuanian people, but both were short-lived. 
Ludmilla Alexeyeva notes that, in the autumn of 1979, “the idea of cooperative effort was 
realized in the so-called Appeal of the Forty-Five, timed to coincide with the fortieth anniversary 
of the Molotov-Ribbentrop Pact. The authors of the appeal disavowed the Pact and called upon 
the Soviet government to renounce the gains resulting from it. Most of the signatories were 
Lithuanians, but there were four Estonian and four Latvian signatures.” A wave of searches 
and interrogations followed, leading to the arrest and sentencing of three Lithuanians and two 
Estonian signatories.

Other evidence of collaboration between the three communities was manifested in an Open 
Letter to the United Nations on the Soviet invasion of Afghanistan, calling for the immediate 
withdrawal of foreign troops. It was signed by 21 people — three Estonians, one Latvian, and 17 
Lithuanians. The letter noted that the Baltic countries, like Afghanistan, had had agreements of 
friendship and mutual aid with the Soviet Union and that, in 1940, Soviet troops had been sent 
to these countries. “So the Estonian, Latvian and Lithuanian peoples understand both the aims 
and the future results of such actions.”
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Then, in October 1981, a memorandum with 38 signatures — equally divided among the 

three Estonians, Latvians and Lithuanians — reflected a common concern that the Baltic area not 
become a testing ground for the nuclear weapons of the superpowers. Addressed to the leaders of 
the Soviet Union and Scandinavian governments, the authors supported an officially-approved 
Soviet initiative to declare a Scandinavian nuclear free zone but called for its extension to the 
Baltic Republics and for the removal of Soviet missiles from their territory. The memorandum 
illustrated the close connection between the nationalist and pacifist strands of Baltic dissent.

NON-OFFICIAL ORGANIZATIONS

BALTIC FEDERATION
The Baltic Federation was an underground organization discovered by the authorities in 

1962. It aspired to a Joint effort to link Latvians, Lithuanians and Estonians together to restore 
the national sovereignty of these peoples. This may, however, have been more aspiration than 
reality in that all of those arrested in connection with the Baltic Federation were Latvians. One of 
those accused of participation in the Baltic Federation, Gunars Rode, emigrated to Sweden after 
serving a 15 year term of imprisonment.

 

MAIN COMMITTEE OF THE NATIONAL MOVEMENT 
OF LATVIA, ESTONIA AND LITHUANIA

 

In the summer of 1977, there appeared to be an  other attempt to establish a Joint Baltic 
organization which went under the name of the Main Committee of the National Movement 
of Latvia, Estonia and Lithuania. It was an initiative of former political prisoners from all three 
Baltic areas who had been in camp together and knew each other well. Among them was a key 
figure of the Lithuanian Helsinki Watch Group and long-time activist in the Catholic movement, 
Viktoras Petkus. The effort was, however, nipped in the bud when Petkus was arrested in August 
1977.

ORGANIZATIONS ELSEWHERE

J0INT BALTIC AMERICAN NATIONAL COMMITTEE (JBANC)
400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850, USA. Tel. ,(301) 340-1954
.
Chairman: Dr. John Genys; Estonian Representative: Marl-Ann Rikken (Estonian American 

National Council); Latvian Representative: OJars Kalnins (American Latvian Association); 
Lithuanian Representative: Gunars Meicrovics (Lithuanian American Council); Director of 
Public Relations: Zinta Arums. Staff: 2; 3 summer interns.

The Joint Baltic American National Committee was formed in 1961 following a meeting of the 
presidents of the Estonian American National Council, the American Latvian Association and 
the Lithuanian American Council. The conference resulted in a proclamation “recognizing the 
common bond the tragic Soviet occupation had placed on the peoples of the Baltic States and 
resolving to form a government liaison committee ... to take action on behalf of American Baits.

JBANC now represents the interests of Baltic-Americans and endeavors to keep the American 
public and government aware of the Baltic States and their struggle for independence. Its 
primary objectives include: continued government support for the policy of non-recognition of 

Ž M O G A U S  T E I S I Ų  A P Ž V A L G A  B A L T I J O S  V A L S T Y B Ė S E
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the illegal Soviet occupation of the Baltic States; and monitoring national movements and human 
rights issues in the Baltic States. JBANC supplies the media and government with information 
compiled by Baltic organizations or coming directly from the Baltic itself. It actively supports 
the initiatives of international broadcasting services and monitors the Conference on Security 
and Cooperation in Europe (CSCE).

JBANC conducts campaigns on behalf of individual dissidents from each of the Baltic States. 
Most recently, JBANC has publicized the cases of, and has had resolutions passed in Congress 
on behalf of, Estonian dissident Mart Niklus, Lithuanian Vytautas Skuodis and Latvian Alfreds 
Zarins.

Publications: Press releases, information kit on the Baltic States and JBANC ANNUAL 
REPORT.

Human Rights Holdings: Documentation on Baltic samizdat; files on Baltic dissidents, 
prisoners of conscience and Baltic national rights issues. Available to the general public.

Membership: American Latvian Association (ALA); Estonian American National Council 
(EANC); and Lithuanian American Council (LAC).

Affiliated with: Baltic World Conference (BWC) (USA).

BALTIC AMERICAN FREEDOM LEAGUE (BAFL)
P.O.. Box 29657, Los Angeles, CA 90029, USA. Tel. 3) 666-1820.
President: Valdis V. Pavlovskis; Vice Presdents : Dr. A. Blakis; Anthony Mazeika; and Avo 

Piriisild.
Founded in 1981, the Baltic American Freedom League aims to focus American public 

opinion on Soviet human rights violations in the Baltic States. BAFL maintains a speakers’ 
bureau; Places articles in the press; meets with governmental and elected officials to discuss 
concerns and organizes human rights seminars/conferences and demonstrations. The League 
undertakes individual prisoner casework.

Publiactions:   BALTIC BULLETIN   (bimonthly,   since 1982).
Membership; organizations and l,5O0 individuals.
 
BALTIC WORLD CONFERENCE (BWC)
East 34th St., New York, NY 10016, USA. Tel. USA Tel. (212)    685-0776.
President: Ilmar Pleer.
Baltic World Conference, founded in 1972, irises three organizations with a total membership 

of over 1 million: the Supreme Committee the Liberation of Lithuania; the World Fed-ion of 
Free Latvians; and the Estonian World council. The three work together in the hope the 
Lithuanian; Latvian and Estonian nations can free themselves from the Soviet Union and achieve 
independence and self-determination. The BWC coordinates joint political actions, exchanges of 
information, and holds monthly conferences.

BATUN
UNITED BALTIC APPEAL (UBA) / BALTIC APPEAL TO THE UNITED NATIONS
(BATUN)
Schurz Ave., Bronx, NY 10465, USA. Tel. (212)628-2237.
President: Dr. Heino Ainso.
Founded in 1966, United Baltic Appeal/Baltic Appeal to the United Nations presents the 

case of the Soviet-occupied Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania to the United Nations 
and, on occasion, to other fora. UBA-BATUN follows closely the fate of human and national 
rights activists in the Baltic States and attempts to publicize cases of repression in this region. 
Additionally, the organization periodically organizes letter-writing campaigns to Baltic prisoners 
of conscience and to Soviet authorities on their behalf.
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Publications: BALTIC PRISONERS OF CONSCIENCE GROUPS NEWSLETTER (3-4/year, 

since 1979); CHRONOLOGY OF EVENTS IN THE BALTIC STATES (2/year, since 1980); press 
releases; annual report.

Membership: 1,300 individuals.

BALTIC COMMITTEE IN SWEDEN
Box 16 042, 103 21 Stockholm, Sweden.

BALTIC FORUM
Box 419, S-40126, Gothenburg, Sweden.
The BALTIC FORUM is a periodical which deals with the history and culture of Estonia, 

Latvia and Lithuania.
 
NOTICIER0 DE LOS PAISES BALTICOS / BULLETIN OF THE BALTIC COUNTRIES
 Calle Falcon S-27, Prados del Este, Caracas, Venezuela.
This is the Venezuelan branch of ELTA Information Services: Supreme Committee for the 

Liberation of Lithuania, USA (see separate entry).
Publications: NOTICIERO DE LOS PAISES BALTICOS (in Spanish).

LITHUANIA

INTRODUCTION

Lithuania, which had enjoyed a brief twenty-two year period of Independence (1918-1940), 
was occupied by the Soviet Union on June 15, 1940. Resistance against the Soviet regime 
continued for ten years and it is estimated that as many as 50,000 Lithuanians lost their lives 
during the guerrilla war while another 50,000 were sent to forced labor camps with 25 year 
sentences. In addition to those who perished or were sent to the camps, an additional 350,000 
were exiled without trial to the eastern regions of the Soviet Union. These losses paralyzed the 
underground resistance until the end of the 1960s.

Dissident movements emerged again in Lithuania in the 1970s, but according to Ludmilla 
Alexeyeva, contemporary forms of resistance are not a continuation of the partisan tradition but 
a new form of struggle manifested largely in the form of national, religious and civic opposition. 
Lithuanian dissent has given rise to two open human rights organizations — a Lithuanian 
Helsinki Group which followed the pattern of the Moscow Helsinki Group, and the Catholic 
Committee to Defend the Rights of Believers. Most recently, information has also been received 
of an underground organization called Lithuanian Youth Association which has chosen as its 
platform the movement for human rights and national self-determination.

Lithuanian is believed to have the highest rate of samizdat per capita in the USSR. Some 17 
underground journals have appeared in Lithuania since the early 1970s, despite relentless KGB 
warfare against them and draconian sentences meted out to those involved in any aspect of 
publication. Mass popular support and the enthusiasm of those directly involved in publishing 
has enabled the Lithuanian underground press to survive in the face of intimidation and 
reprisals. During 1986, only the CHRONICLE OF THE LITHUANIAN CATHOLIC CHURCH 
and AUŠRA (see separate entries) seem to have been appearing with any regularity. However, 
since only a small portion of the samizdat material reaches the West, this is more likely to reflect 
increasing
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caution among Lithuanian dissidents and the success of the authorities in curbing the flow of 
information to the West, not the cessation of samizdat publishing.
In the descriptions which follows, we list first human rights organizations and publications then 
national rights groups, and lastly other samizdat publications.
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NON-OFFICIAL ORGANIZATIONS

HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS
AND PUBLICATION’S

HELSINKIO SUSITARIMŲ ĮGYVENDINIMUI REMTI LIETUVOS VISUOMENINĖ 
GRUPĖ (LITHUANIAN PUBLIC GROUP TO PROMOTE OBSERVANCE OF THE
 HELSINKI  ACCORDS (LITHUANIAN HELSINKI GROUP)
Following the example set by the Moscow Helsinki Group, the Lithuanian Helsinki Group 

was set up on November 25, 1976, by five founding members. Its formation was announced at 
a press conference on December 1 of that year in Moscow (with the assistance of the Moscow 
Helsinki Group), apparently to maximize coverage by western reporters who rarely visit 
Vilnius.

A glance at its initial membership reveals that the Lithuanian Helsinki Group represented 
the principal currents of Lithuanian dissent, its members being associated with, or active in, 
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religious, democratic, national and minority dissent. The five charter members of the group 
were: its leader, Viktoras Petkus, a scholar of Lithuanian literature and history with a long-
standing involvement in the Catholic youth and dissent movement; the Rev. Karolis Garuckas, a 
Jesuit priest and a leader of the Catholic rights movement; Ona Lukauskaitė-Poškienė, a poetess 
and prominent intellectual of the left; Tomas Venclova, a poet and Lithuanian scholar and son 
of a prominent Communist official, and refusenik-physicist Eitan Finkelstein, a representative 
of the Jewish emigration movement. Six others were to eventually join the group, for a total of 
11 members.

The objectives of the Lithuanian Helsinki Group, as stated in its initial announcement, were 
somewhat broader than those of the Moscow Helsinki Group, namely the defense of the human 
and national rights of all citizens living in the Lithuanian SSR, irrespective of their nationality, 
by concentrating “on those articles (of the Helsinki Final Act) that relate to human rights and 
basic freedoms, including freedom of thought, conscience, religion and belief.” The result can 
be seen in some of the Group’s documents, which include reports on discrimination against 
Volga Germans living in Lithuania, the persecution of a Russian Pentecostal, and the psychiatric 
mistreatment of nonconformists. Unlike the Moscow Helsinki Group, which announced its 
disbandment on September 8, 1982. the Lithuanian Group simply disappeared as a result of 
imprisonments, exiles and deaths.

Tomas Venclova was allowed to leave Lithuania for a teaching assignment at the University 
of California only two months after the formation of the Group. On June 14, 1977, he was 
stripped of his Soviet citizenship and now lives in the USA. On July 10-13, 1978, Viktoras Petkus 
was sentenced to 10 years labor camp and five years’ internal exile, primarily attributable to 
his involvement with the Lithuanian Helsinki Group. Father Garuckas died of lung cancer on 
April 6, 1979. Two noted dissidents, Balys Gajauskas and Vytautas Skuodis, asked to be made 
numbers of the group even though they were imprisoned and could not participate actively in its 
work. In 1979, Rev. Bronius Laurinavičius, Dr, Algirdas Statkevičius and Mečislovas Jurevičius 
joined the Group. Dr. Statkevičius was committed to a psychiatric institution in August 1980. 
Mr. Jurevičius received a three year sentence in July 1981 for organizing a. religious procession. 
Father Laurinavičius was killed in November 1981 by four men who reportedly pushed him 
under a truck. Engineer Vytautas Vaičiūnas was arrested a few months after joining the Group, 
and received a two-and-a-half year sentence for organizing a religious procession. On December 
4, 1983, Ona Lukauskaitė-Poškienė, the last fully active member of the Group, who appeared to 
have taken over its leadership after Petkus incarceration, died at the age of 76. Eitan Finkelstein, 
denied permission to emigrate since April 1971, was finally allowed to emigrate to Israel with 
his family on December 18, 1983. He had withdrawn from the Group for personal reasons in 
1980.

Some of the Group’s functions were later taken over by the Catholic Committee to Defend the 
Rights of Believers (see separate entry), which was founded in November 1978.

PUBLICATIONS
In addition to its founding document, the Lithuanian Helsinki Group published at least 29 

documents, the last of which is dated February 28, 1981. It also issued two longer statements to 
the Belgrade Conference, an individual statement by Dr. Eitan Finkelstein, and a joint statement 
(dated July 15, 1978) with the Moscow Group concerning the trials of Anatoly Shcharan-sky, 
Aleksandr Ginzburg and Viktoras Petkus.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ K0MITETAS (CATHOLIC COMMITTEE TO
 DEFEND THE RIGHTS OF BELIEVERS)
The Catholic Committee to Defend the Rights of Believers was established in Lithuania on 

November 13, 1978 and formally launched at a press conference in Moscow on November 22 
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of that year. It was formed by five Roman Catholic priests who, like the founding members 
of the Lithuanian Public Group to Promote Observance of the Helsinki Accords (see separate 
entry), publicly identified themselves: Jonas Kauneckas, Vincas Vėlavičius, Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius and Juozas Zdebskis, A statement handed to the press at the conference 
declared: “Since the end of World War II, the bishops, priests and faithful of Lithuania have often 
encountered religious discrimination. The situation of other religious believers in the Soviet 
Union is similar. Believers do not have the rights which atheists enjoy in this country. The Soviet 
Constitution proclaims freedom of religion, but even this limited freedom is often restricted 
in actual practice. Most of the laws which regulate the affairs of believers are inadequate for 
conditions in Lithuania and contradict not only the Soviet Constitution, but international 
agreements as well .... We Catholics have therefore resolved to found the Catholic Committee to 
Defend the Rights of Believers, which will strive to attain for Catholics rights equal to those of 
atheists .... For a long time we were called the Church of Silence .... Conscious of our responsibility 
before God and the Church we, the priests of Lithuania, have resolved to speak out and to 
defend the sacred rights of the Church and of the faithful.” When journalists asked if the priests 
termed themselves “dissidents,” Svarinskas replied: “In Lithuania, everybody is a dissident.”

The Committee reaffirmed its two main goals, namely to secure equal rights for, and 
elimination of discrimination against, religious believers. It also outlined its other objectives: 
“1) to draw the attention of the Soviet State to specific cases of discrimination against religious 
individuals; 2) to inform the Church hierarchy and, if need be, the public about the situation 
of believers in Lithuania and in the other Soviet republics; 3) to see that Soviet laws and their 
practical application with respect to the Church and religious believers do not contradict the 
USSR’s international agreements; 4) to explain their rights to priests and believers and to help 
defend those rights .... The Catholic Committee will act publicly and will not seek any political 
goals .... Although the Committee will primarily concern itself with the defense of Catholics’ 
rights, it will also attempt to help other believers who appeal .... The Catholic Committee 
expresses its solidarity with defenders or human rights in the Soviet Union and in the whole 
world. We desire especially close cooperation with the Christian Committee for the Defense of 
Believers’ Rights in the USSR. We will consider this cooperation as a modest contribution not 
only to the defense of human rights and those of believers, but to the ecumenical movement; 
and if any member of the Catholic Committee is prevented from exercising his duties, his 
place will be taken by one of the candidates who have been selected in advance.” Finally, the 
document invites all interested persons with questions of concern to contact any members of the 
Committee, and lists the personal addresses of the five founding members.

Rural areas and small villages provide most of the Catholic Committee’s support, although 
with the recent increase in Catholic influence, the movement has gained ground in larger cities 
as well. The Committee received support for its repudiation of the “Regulations Governing 
Religious Associations,” passed on July 28, 1976 by the Presidium of the LSSR Supreme Soviet. 
These Regulations severely restrict religious activity in Lithuania, allowing Soviet government 
intervention in every aspect of Church life. Among other things, the Regulations provide that all 
religious communities must be registered; that anyone under 18 years of age is forbidden to be a 
member of a religious community; that any possessions acquired by a religious community, such 
as buildings or means of transportation, “belong to the state” and that, if a religious community 
is dissolved, all property is confiscated by the state; that religious communities are denied status 
as a legal entity; that religious instruction of minors is prohibited and “religious instruction is 
allowed only in theological schools”; and that “church workers” (e.g., priests, organists and 
sextons) are denied pensions. Petitions in support of the Catholic Committee statement were 
signed by over three-quarters of Lithuania’s clergyman.

The Committee’s fourth document declares: “As long as these regulations are in force, 
Catholics in Lithuania will consider themselves second-class citizens of the Soviet Union.” 
Document No. 5 is more outspoken: “If the Soviet government forces clergy and lay believers 
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to follow these regulations, as well as contradicting the Universal Declaration of Human Rights 
and other international agreements signed by the USSR, the result will be havoc on a rational 
scale, and millions of believers will feel downgraded and humiliated. Therefore ... we ask the 
Presidium of the USSR and the LSSR Supreme Soviet to revoke these regulations as soon as 
possible.”

The five founding members, and other persons closely associated with the Committee, have 
been subjected to house searches, confiscation of religious materials, intimidation, interrogation 
and arrest. Despite this, three more priests, Leonas Kalinauskas, Algimantas Keina and Vaclovas 
Stakėnas, joined the ranks of the Committee, as did one lay member, Vytautas Skuodis. In 1982, 
Father Kazimieras Žilys became a member of the Catholic Committee.

One of the founding members of the Catholic Committee, Juozas Zdebskis, was hospitalized 
after a mysterious accident in October 1980. In July 1984, KGB agents raided his home and 
confiscated manuscripts, documents, typewriters, and two locked safes. On February 6, 1986, 
Fr. Zbebskis was killed under suspicious circumstances in an automobile accident, and many in 
Lithuania suspect foul play.

Other activist priests have been killed in recent years. In 1980-1981, there was a wave of 
violent assaults against priests which are widely believed to have been officially inspired or 
condoned. Three Catholic priests were brutally murdered, five others were beaten, stabbed or 
burned. All were active in the human rights movement and had protested against religious 
persecution. On August 22, 1985, there was an attempt against the life of Fr. Vaclovas Stakėnas 
who was assaulted by unknown assailants and thrown into a pond.

The Catholic Committee is one of the few remaining dissident bodies unbroken by the 
Soviet crackdown on unofficial human rights monitoring groups, although government attacks 
and threats have forced it underground, Vytautas Skuodis, an Associate Professor of Geology 
claiming American citizenship, was sentenced on December 22, 1980 to seven years of strict-
regime camps and five years Internal exile on charges of “anti-Soviet agitation and propaganda.” 
Charter members Fathers Alfonsas Svarinskas and Sigitas Tamkevičius were also arrested. 
Svarinskas was sentenced in May 1983 to seven years of strict regime camp and three years exile, 
while Tamkevičius received a sentence of six years in strict regime camp and four years exile in 
December 1983. The group, nonetheless, continues to function underground.

PUBLICATIONS
As of 1983, the Committee had published over 50 documents, protesting discrimination 

against and persecution of religious believers in Lithuania, and providing a wealth of detail 
on the daily life of the faithful under the Soviet regime. The Committee has also been an active 
contributor to the CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA (see separate 
entry), and has issued joint statements with the Moscow-based Christian Committee for the 
Defense of Believers’ Rights in the USSR. Since going underground, the Committee has issued at 
least three documents protesting harassment  of believers and official interference with religious 
activities

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA (CHRONICLE OF THE CATHOLIC
 CHURCH IN LITHUANIA )
THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA is Lithuania’s oldest 

and most authoritative continuing underground journal, and the best known in the West. It 
was launched on March 19; 1972 by a group of Catholic dissidents, and, in their words, aims to 
be “the nation’s conscience, the voice of the fighting Church, and a cry for help that circles the 
whole world.” The founders confessed that initially they were hampered by a small circulation, 
lack of information and fear among the readers.

The CHRONICLE, modeled after Moscow’s CHRONICLE OF CURRENT EVENTS, provides 
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data on violations of religious rights. Regular features include news about state restrictions on 
pastoral activity, about discrimination in education against believing children, about raids and 
interrogations, and about the situation of prisoners. Although devoted almost exclusively to 
Catholic rights, the CHRONICLE also includes information on the struggle for national and 
cultural rights, and brief reports on religious persecution in Moldavia, Byelorussia, Ukraine 
and other Soviet republics. The CHRONICLE’s editors take special care to confirm all data, 
with the result that the journal has acquired a widespread reputation for the reliability of its 
information.

Between March 1972 and December 1986, 72 issues, each averaging about 50 typed single-
spaced pages, have been produced and transmitted to the West. These are published in English 
by Lithuanian Catholic Religious Aid (LCRA) in the USA (see separate entry). There have been 
KGB efforts to silence the CHRONICLE, involving at least 16 arrests for alleged participation 
in activity related to the publication, among them Sergei Kovalyov, Genovaitė Navickaite, Ona 
Vitkauskaitė, Povilas Buzas and Anastazas Janulis. In 1985, 78-year-old Vladas Lapienis was 
again arrested for distributing the CHRONICLE and sentenced to four years in prison and two 
in internal exile. (He had already served a three year sentence for the same offense following his 
early arrest in 1976.)

LITHUANIAN YOUTH ASSOCIATION (LYA) JUVENTUS ACADEMICA / ACADEMIC 
YOUTH

Recently, information reached the West about the founding of the Lithuanian Youth 
Association in 1985 on the occasion of the International Year of Youth. LYA is said to have taken as 
its platform the human rights movement and national self-determination. It claims membership 
in the World Lithuanian Youth Association, an émigré organization with chapters in a number 
of Western countries (see separate entry).

In its appeal to Lithuanian youth, LYA declared: “The preservation of our nation’s spiritual 
values, and the spiritual and physical well-being of our youth depend not so much on our 
organizational or political unity, as on the individual and personal readiness of each one of us 
for the spiritual and human struggle against our occupier’s tyranny, terror, cultural and physical 
genocide.”

This information was announced in a new samizdat publication issued sometime after 
February 14, 1986 called JUVENTUS ACADEMICA (Academic Youth). One assumes, though it 
is not clearly stated, that the publication is a product of the LYA. The one issue which has reached 
the West, a 25-page typed newsletter, contains, among other items, an article on Afghanistan 
which encourages young men entering the military to refuse to take the oath of allegiance to 
the Army. The appeal reads: “For five years, our colleagues have been dying in Afghanistan 
for nothing, ostensibly doing their so-called ‘international duty’ ... killing innocent citizens of a 
sovereign nation, burning their villages and towns. . . . Based on the Universal Declaration of 
Human Rights . . . let us not become the timid instruments of our occupiers.”

The editors, who are not identified, state that they plan to reprint the works of the years 
of Lithuanian independence (1918-1940) that have been banned by the Russian censors. 
JUVENTUS ACADEMICA , which is patriotic in its orientation, traces its spiritual roots to the 
Ateitis Federation (the major Catholic organization of Lithuanian Catholic Academics in the 
years between the wars and in exile), and reprints a few articles and poems published in the 
journal ATEITIS (The Future) during the 1920s and 1930s. JUVENTUS also contains the minutes 
of a LYA meeting.
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NATIONAL RIGHTS GROUPS

NACI0NALINIS LIAUDIES FR0NTAS / NATIONAL PEOPLE’S FRONT (NPF)
Little is known about the National People’s Front (NPF), which supposedly was formed 

in 1955 and alleged to include a number of opposition groups. The Front’s character has 
remained nebulous. It probably represents a small group of dissidents and fictional constituent 
organizations.

An editorial note of introduction to “A Declaration of the Lithuanian National People’s Front” 
in VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, (1975) states:

“The following document from the National People’s Front, an underground organization in 
Lithuania that allegedly was formed in 1955 and is an umbrella for a number of organizations, 
was received in the West sometime during the first half of 1975. The authenticity of the document 
cannot be absolutely determined; however, the sources of the document as well as its contents 
and eyewitness testimony constitute a strong support for accepting its validity.”

“The declaration proceeds from a radical point of view of contemporary world politics, 
obviously drawing “inspiration” from a Chinese-Albanian as well as Gaullist conception of 
world order. It calls for a dismantling of the US-Soviet hegemonic system and the fragmentation 
of the USSR into its constituent national units. Such radical views suggest that the authors may 
be younger nationalist “socialists” or “communists.” Unfortunately, it is impossible to determine 
how widely such views on world order are accepted in Lithuania; at the same time the demands 
for self-determination and freedom are almost universally sympathized with. From this point 
of view the political significance of the document would remain even if in fact there was no 
such organization as the National People’s Front, even if the document was authored by a 
few individuals. No doubt, the authors of the declaration reflect a widely shared viewpoint in 
Lithuania.”

LIETUV0S LAISVĖS LYGA / LITHUANIAN FREEDOM LEAGUE (LFL) or LEAGUE FOR 
A FREE LITHUANIA
The Lithuanian Freedom League was formed in Vilnius on June 14-15, 1978, as an ad hoc, 

non-partisan organization devoted to the democratization of Lithuania. Issue No. 12 (August 
1978) of the underground publication AUŠRA (see separate entry) published the text of the LFL’s 
initial declaration, dated June 15, 1978. This declaration states that the League’s objectives are 
“to promote religious, national and political consciousness and to raise the issue of Lithuania’s 
freedom in International fora,” with the ultimate goal of restoring independence to Lithuania.

The text goes an to state: “The LFL will not have an organizational structure. Every inhabitant 
of Lithuania may consider himself a member of the LFL if he fights (to the extent possible) for 
the goals of the LFL. To carry out the objectives indicated above, a supreme institution of the 
LFL is being created: the National Council. The LFL will be represented abroad by the Foreign 
Council. Should the KGB liquidate the National Council or if its activity were to collapse for 
other reasons, the functions of the National Council are to be entrusted to the Foreign Council.” 
Finally, in this document the LFL “appeals to the governments of democratic states in Europe 
and America, and also the People’s Republic of China ... to raise the question of Lithuania’s 
freedom before the General Assembly of the U.N.”

In 1979, the LFL made public a “moral ultimatum to the USSR government,” demanding 
that Lithuania be granted liberty; the August 1979 issue of AUŠRA devoted a large portion of 
its pages to this “ultimatum,” which concludes: “The LFL challenges the Soviet government to 
make public all the documents of the Hitler-Stalin ‘conspiracy, to apologize to all the nations 
they have wronged, to restore Lithuanian independence, and to liquidate the entire system of 
‘colonial oppression”

No new information concerning the League’s activities has been received since 1979.
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LIETUV0S REV0LIUCINI0 IŠSIVADAVIM0 FR0NTAS / LITHUANIAN REVOLUTIONARY
 FRONT (LRLF)
This organization, which surfaced in 1975, was somewhat similar in structure to the 

Lithuanian National People’s Front (see separate entry). It reportedly included a number of 
organizations about which we have no information and which may be fictional: the Lithuanian 
National Revolutionary Council; a Human Rights Committee; a Lithuanian branch of Amnesty 
International; the Lithuanian Freedom Fighters’ Movement; and the Free Communist Party of 
Lithuania. The LRLF has never been mentioned by other Lithuanian underground journals and 
its existence is still unconfirmed.

The first issues of the samizdat publication VARPAS (The Bell) (see separate entry) were 
supposed to have been published by the LRLF, although later issues suggest a change of editor 
or publisher.

LIETUV0S K0MUNISTŲ SĄJUNGA-JUDĖJIMAS UŽ IŠSTOJIMĄ IŠ   TSRS / LITHUANIAN
COMMUNIST ASSOCIATION FOR SECESSION FROM THE USSR also known as UNION
 OF LITHUANIAN COMMUNISTS FOR THE SECESSION OF LITHUANIA FROM THE
 USSR
This group — sympathetic to Euro-communist views — is mentioned in the Lithuanian 

underground publication PERSPEKTYVOS (see separate entry). During his trial, prisoner of 
conscience Gintautas Iešmantas revealed he had written an article on the programs of the above-
mentioned organization. However, this article is unavailable in the West.

OTHER SAMIZDAT
AUŠRA / THE DAWN
First published in October 1975 with no indication as to the nature of its publishers, AUŠRA 

is considered an organ of Lithuanian Catholic nationalism, seeing religion as a central aspect of 
national existence. It is one of the two Lithuanian samizdat publications (THE CHRONICLE OF 
THE LITHUANIAN CATHOLIC CHURCH being the second) which is published with regularity. 
It considers itself a successor to an earlier Lithuanian monthly with the same name, published 
between 1883 and 1886 and even continues its numeration. The 19th century AUŠRA played an 
important role in the Lithuanian “national awakening.” Emulating that model, the new AUŠRA 
considers itself an organ of national rebirth. The editors see a dual threat to national survival: 
linguistic and cultural Russification and the destruction of the Catholic faith.

AUŠRA’s primary task today, as expressed in the first issue’s editorial, is to work towards the 
regeneration of national spirit and morality. In addition, it emphasizes “spiritual values” and 
“cultural progress” in order to preserve Lithuanian “national identity,” which the editors see 
as threatened by the Soviet occupation. AUŠRA states that, as under tsarist rule, “the existence 
of the Lithuanian nation is again in danger .... Lithuania is being spiritually weakened and 
physically destroyed” (No. 1, October 1975).

One of AULA’S primary concerns is the Soviet regime’s distortion of Lithuanian history- 
Consequently, the journal alms “to show Lithuanians their past, to correctly evaluate the present, 
and to assist in the conception of the future of Lithuania.”

All issues of AUŠRA except Nos. 38, 44 and 46 have reached the West, the most recent being 
No. 47, dated February 1985.

FREE PRESS INITIATIVE GROUP / ALMA MATER
ALMA MATER started publication in February 1979 and its four and only issues for 

university students appeared during that same year. Its publishers called themselves “The Free 
Press Initiative Group” and were apparently closely associated with the University of Vilnius. 
Indeed, all four issues of ALMA MATER are dedicated to the University’s 400th anniversary.
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In one of its issues, it stated: “Every conscientious Lithuanian, especially one who seeks to 

be an intellectual, must feel an active concern and great responsibility for our country. No one 
must stand on the sidelines ...”

Nonetheless, in the fourth issue of ALMA MATER, its editors express doubts as to whether 
publication will continue, despite their belief that a publication of this kind is “truly necessary.” 
The editors admit that the literary input of ALMA MATER might have been of higher quality, 
but they remind their readership that professional writers wishing to continue being published 
officially “are afraid to collaborate with us, in order to avoid the government’s suspicions and 
the possibility that their style might be recognized.”

Gratitude is expressed to foreign radio stations, which publicized the existence of ALMA 
MATER and helped make it popular. Special thanks are given to the “grey heroes,” who “risked 
their freedom, sacrificed all their free hours and their health,” to duplicate ALMA MATER under 
great stress.

Several political prisoners, including Vytautas Skuodis and Povilas Pečeliūnas, have been 
linked with ALMA MATER. Only issues one, three and four have reached the West.

AUŠRELĖ / THE GENTLE DAWN
An anthology of historical articles from LAISVĖS ŠAUKLYS (see separate entry) was 

published under the title of AUŠRELĖ, dated February 16, 1978. This issue, available in the West, 
is devoted primarily to national questions.

PERSPEKTYVOS / PERSPECTIVES
PERSPEKTYVOS began publication in 1978. Its purpose is summed up in its first issue: 

PERSPEKTYVOS shall raise the most topical problems of our daily life and will indicate ways for 
their solution. The readers will be given the opportunity to express their opinions and views. We 
will acquaint them with the opinions of those people who are persecuted and even Jailed in the 
Soviet Union for their views and convictions. PERSPEKTYVOS wants to help find the way out 
of the present dead-end road to a renovation based on the principles of genuine democracy and 
international obligations.” A liberal, nationalist journal, PERSPEKTYVOS aims to be a forum for 
a broad exchange of divergent views, and shares the concerns of other Lithuanian underground 
publications about the Soviet regime’s Russification and denationalization policies.

Of the 22 issues published by 1981, only six reached the West: Nos. 2, 9, 11, 20, 21 and 22. No. 
2 consists of a Lithuanian-language version of Andrei Sakharov’s book MY COUNTRY AND 
MY WORLD; No. 9, issued in 1979, reports on a press conference between Journalists from 
Reuters, Agency France Press and the LOS ANGELES TIMES, and a dozen or so dissidents. This 
issue also discusses the “denationalization” of the Lithuanian minority in Byelorussia and the 
“colonization” of East Prussia; No. 1l is 50 pages long, and contains the following: Sakharov on 
the struggle for human rights in the Soviet Union and Eastern Europe; “A New Threat to the 
Lithuanian Language”; the text of an appeal distributed in the dormitories of the University of 
Vilnius; a polemical reply to Party Journalist Aničas on Lithuanian culture in the diaspora; a 
symposium on the subject of socialism; and an article by Yugoslav dissident Mihailo Mihailov. 
No. 20 (1980, 74 pages) contains a lengthy essay, arguing that, contrary to the official Soviet line, 
Lithuania has a third option and is not limited to the choice between Soviet or “imperialist” rule. 
No. 21 (1980, 36 pages) is devoted to a critical analysis of the USSR Constitution. No. 22 (1981, 
141 pages) contains the transcript of the trial of Gintautas Iešmantas, Povilas Pečeliūnas and 
Vytautas Skuodis. They were sentenced in December 1980 to long terms in labor camps for their 
alleged involvement with PERSPEKTYVOS.

LAISVĖS ŠAUKLYS / HERALD OF FREEDOM or MESSENGER OF FREEDOM
LAISVĖS ŠAUKLYS was launched in 1976. None of its eight issues, however, have ever been 

received in the West. It has been reported that the KGB forced this nationalist periodical to 
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stop publication at the end of 1977. The contents of several of the issues were published in 
AUŠRELĖ (The Gentle Dawn) (see separate entry), a special publication issued on February 16, 
1978 to commemorate the defunct LAISVES ŠAUKLYS. According to AUŠRA (No. 11, 1978), the 
Communist authorities claimed that security agents dug up issue No. 4 of LAISVĖS ŠAUKLYS 
in the garden of Antanas Terleckas, who was subsequently sentenced in 1980 to a term in labor 
camps.

VYTIS / THE MOUNTED KNIGHT
Six issues of VYTIS (The Mounted Knight) havbeen published since the summer of 1979; 

Nos. and 6 (dated 1980) have been received abroad Among the articles that have appeared in 
VYTIS are “Vilnius and Its People through the Eyes of a Dissident,” by Estonian Mart Niklus; 
excerpt: from Lithuanian Helsinki Group member Dr. Algirdas Statkevičius’ book THE ABC’S 
OF SOCIAL LIVING; and excerpts from the letters of prisoner Julius Sasnauskas.

LIETUVIŲ ARCHYVAS / LITHUANIAN ARCHIVES LITHUANIAN HISTORICAL FUND
LIETUVIŲ ARCHYVAS is published by the “Lithuanian Historical Fund.” Four volumes 

have been re ported published, but none are available in the West. Vol. 4 is said to be typewritten 
and son 300 pages long; it is described as a compendium of memoirs and eyewitness statements 
documenting the suffering and death of Lithuanian deportees

TAUTOS KELIAS / THE NATION’S ROAD or PATH OF THE NATION
The first issue of TAUTOS KELIAS appeared in April 1980. Document No. 43 of the 

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA (see separate entry) describes 
the editors’ goals thus: “The ranks of those who are struggling and sacrifica ing themselves to 
keep alive the nationwide determination to recover liberty is constant] increasing. This growing 
movement has prompted the appearance of TAUTOS KELIAS ... It wishes to support those 
compatriots who are waging an struggle and to replace those who were forced to retreat from 
the battlefield. ... The hour of liberation shall come, and Lithuania will be free and independent 
again. This conviction prompts us to take our first step.” Issues 1, 2 and 3 have reached the 
West.

TIESOS KELIAS / THE ROAD OF TRUTH or THE WAY OF TRUTH
TIESOS KELIAS, first issued in 1977, was envisaged as a continuation of a magazine of the 

same name, published to meet the clergy’s professional needs by acquainting them with recent 
developments in philosophy and theology, presenting news items on Catholics worldwide, and 
fostering a dialogue among Lithuanian priests. Of 20 issues published, only the first, published 
in January 1977, has managed to reach the West.

DIEVAS IR TĖVYNĖ / GOD AND COUNTRY or GOD AND HOMELAND or GOD AND
 FATHERLAND
The Catholic conservative Journal DIEVAS IR TĖVYNĖ was launched in 1976. The editors saw 

their purpose as defending religion in Lithuania and waging a “struggle against the occupying 
power with spiritual weapons.” The Journal focuses on anti-atheist criticism, but also deals with 
political and national questions. The Lithuanian CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 
has criticized the tone of some of its articles as being “too abusive.” Nineteen issues had been 
published by 1981, 17 of which have reached the West.

RŪPINTOJĖLIS / THE SORROWING CHRIST
Launched in 1977, RUPINTOJĖLIS (The Sorrowing Christ) is a pastoral Journal serving 

the religious and cultural needs of the faithful. Seventeen issues of this magazine have been 
published, one of which has been received abroad.
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LIETUVOS ATEITIS / LITHUANIA’S FUTURE ATEITIS CIRCLES
LIETUVOS ATEITIS bears the same name as a magazine published by the Lithuanian Catholic 

youth organization “Ateitis.” Founded during T3arist times in 1910, the original magazine 
flourished during Lithuanian independence from 1918 to 1940 and was then carried abroad 
with fleeing members of the Catholic intelligentsia during World War II. Clandestine “Ateitis” 
circles exist in Lithuania today. Leading Lithuanian dissident Viktoras Petkus was arrested for 
his involvement with “Ateitis.”

The first issue of LIETUVOS ATEITIS was dated January 1982. Seven issues of the Journal are 
known to have appeared by 1983, two, of which have reached the West.

PASTOGĖ / SHELTER
Two issues of PASTOGĖ have been published — one in 1978 and the other in 1979; both 

have reached the West, the first taking over a year to do so. PASTOGE is youth-oriented, and its 
concerns are philosophical, cultural and literary.

The editors describe their purpose as fostering unimpeded creativity, as well as a religious 
and cultural revival. In its emphasis on youth and religious values, PASTOGE is closely related 
to such Lithuanian underground Journals as ALMA MATER and LIETUVOS ATEITIS (see 
separate entries). Also, according to an editorial statement, PASTOGĖ seeks to provide a shelter 
for those who wish to speak out and to create “without restriction.” To be a free artist means 
not only to challenge external censorship, but to win the inner battle against “the most insidious 
enemy of the artist — internal censorship,” which endangers the very core of culture and fosters 
“pseudo-creation” and “sterility and vice beneath its loud colors.” The editors charge that for 
many years their generation has been hearing “nothing but lies or half-truths” from the cultural 
establishment of Lithuania. They refuse to have anything to do with compromise and Juxtapose 
to the official culture their “moral position.”

VARPAS / THE BELL
 VARPAS takes its name from an anti-tsarist Journal published from 1899-1906. The first four 

issues of the Journal appeared in 1975-76 and were purportedly published by the Lithuanian 
Revolutionary Front, an organization whose existence has yet to be confirmed. Their contents 
include a statement on Soviet nuclear arms in Lithuania; an appeal to join the Front; a demand 
for the re-establishment of Lithuania’s independence; and an appeal for an amnesty for political 
prisoners.

Issues 7, 8 and 10, published in 1978 and 1979 and received in the West, are of an entirely 
different character, suggesting a change in editorship. The first issues, each only a few pages 
long, were single topic statements. The latter ones, averaging about 30 pages, assumed a more 
comprehensive character. Some of the topics covered in these latter issues include “Vilnius 
University during the First Year of Soviet Occupation,” “Problems Facing Literary Journals,” 
and “Desecration of Historical Monuments.”

 

BLAIVYBĖJE – JĖGA / STRENGTH IN TEMPERANCE or
STRENGTH IN SOBRIETY
The first issue of BLAIVYBĖJE-JĖGA (Strength in Temperance) to make its appearance in 

the West is dated 1981, the Year of Temperance, and was issued in response to widespread 
alcoholism. According to a review in the underground CHR0NI-ICLE, the Journal states that 
it was “created to nurture the flame of enthusiasm for temperance in society, to publicize good 
experiences, to band temperance activists together, to spread the activities of the temperance 
movement.”
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ORGANIZATIONS ELSEWHERE

SUPREME COMMITTEE FOR THE LIBERATION OF LITHUANIA (SCLL) / ELTA
 INFORMATION SERVICE / VYRIAUSIASIS LIETUV0S IŠLAISVINIMO KOMITETAS
1611 Connecticut Ave., NW, Suite 2, Washington, DC 20009, USA. Tel. (202) 667-1980.
President: Dr. C.K. Bobelis.
The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania/ ELTA Information Service was 

formed in Lithuania in 1943 by underground political parties and resistance movements. 
It currently comprises representatives of 15 exiled Lithuanian political groups and has been 
operating in the US since the 1950s. The stated purpose of SCLL is “to restore the sovereignty 
of the Republic of Lithuania, currently under Soviet domination.” To this end, it supports ELTA 
Information Service which collects and disseminates information in several languages on the 
current situation in Lithuania.

Publications: ELTA INFORMATION BULLETIN and ELTOS INFOFMACIJOS (monthly, 
in English and Lithuanian) reports on human rights violations in Lithuania and monitors the 
activities of such human rights groups as the Lithuanian Helsinki Group and the Catholic 
Committee for the Defense of Believers’ Rights. The Bulletin also documents new Lithuanian 
groups and underground publications, reproducing their contents in full or in part. French, 
Italian and Spanish versions of the BULLETIN are published by branches in France, Italy and 
Venezuela under the titles ELTA BULLETIN LITHUANIEN, ELTA-PRESS, and NOTICIERO DE 
LOS PAISES BALTICOS respectively.

 Branch Offices: ELTA Bulletin Lithuanien, 17, avenue de la Tourelle, 94000 Pare St Maure, 
France; ELTA-Press, Via Casalmonferrato 33, 00182 Rome, Italy; Noticiero de los Paises Balticos, 
Calle Falcon S-27, Prados del Este, Caracas, Venezuela.

Membership: organizations and individuals.
Affiliated with: Lithuanian National Foundation (at the same address as ELTA); Baltic World 

Conference (BWC) (USA).
 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION (LNF)
1611 Connecticut Ave., N.W., Suite 2, Washington DC 20009, USA. Tel. (202) 667-1980.
Executive Vice-President: Dr. D. Krivickas. Staff: 2.
The Lithuanian National Foundation, founded in 1922, collects and disseminates information 

on Lithuania and the Lithuanian situation. LNF supports the work of ELTA Information Service: 
Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (see separate entry) which monitors human 
rights violations in Lithuania and the activities of Lithuanian human rights organizations.

 

Human Rights Holdings: library of 1,000 volumes relevant to Lithuanian concerns.
Affiliated with: Baltic World Conference (BWC), USA.
Affiliates: ELTA Information Service: Supreme Committee for the Liberation of Lithuania 

(USA).

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL (LAC)
2606 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, USA. Tel. (312) 778-6900.
National President: Teodoras Blinstrubas; Director of Information: Rev. Joseph Prunskis. 

Staff: 1 full-time; 1 part-time.
The Lithuanian American Council, founded in 1941, was created in response to the Soviet 

take-over of Lithuania in June of 1940. The goals of the LAC include the following: to “uphold 
the principles of the UN charter as Lithuania strives to regain de facto control of its national 
territory; to strive for the restoration of Lithuania’s independence; to provide aid to the Lithuanian 
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people illegally persecuted for practicing their civil and national rights, and to cooperate with 
the diplomatic offices of the Republic of Lithuania. “

The organization is not involved in individual casework but attempts to work on behalf of 
all those who are held in prison or concentration/ labor camps behind the “iron curtain” as well 
as those persecuted for their religious beliefs. As part of its overall policy in the area of human 
and natural rights, the LAC sends advisors-observers to Helsinki, Belgrade and Madrid when 
provisions of the European Security and Cooperation Treaty are examined.

Publications: AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS INFORMACIJA (Lithuanian American 
Council Information) (bi-weekly); pamphlets: LITHUANIA (1983) and LITHUANIA’S JEWS 
AND THE HOLOCAUST (1979).

Human Rights Holdings: Library of 1,000 volume including information from the Lithuanian 
underground press.

Branch Offices: 28 chapters and about 800 local groups, with a total of approximately 100,000 
members.

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY OF THE USA (LACUSA)
9660 Pine Rd., Philadelphia, PA 19115, USA. Tel. (215) 677-1684.
National President: Stanley A. Gečys.
The Lithuanian American Community of the USA was founded in 1951 “to preserve 

Lithuanian culture and fight for the restoration of Lithuania’s independence.” It is dedicated to 
the defense of human rights in Lithuania and the Baltic States and the fostering of Lithuanian 
cultural and educational activities among Americans of Lithuanian descent.

The Community informs its members of human rights activities and existing programs 
through its monthly newsletter; it lobbies for the release of political prisoners, publishes an 
annual survey of human rights violations in Lithuania, and collects documentation pertaining 
to human rights issues and the Baltic States, including Baltic samizdat.

Publications: VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA 
(formerly an annual, now biannual, since 1971), presenting direct English translations of 
Baltic samizdat with a minimum of editorial comment; BRIDGES (monthly). Books include: 
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA (Thomas Remeikis, 1980); LA LITHUANIE 
ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE (Lithuania and World War II, Bronis Kaslas, 1981); and 
A REGISTER OF DEPORTED LITHUANIANS (Kerulis, 1982). The organization’s annual report 
is available in Lithuanian only.

Human Rights Holdings: Available to the general public.
Membership: 10-15,000 individuals in 81 chapters at the urban community level.
Affiliated with: Lithuanian World Community (USA).

LITHUANIAN WORLD COMMUNITY
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, USA. Tel. (312) 778-2200.
Executive Vice-President: Dr. Thomas Remeikis.
Established in 1949, the Lithuanian World Community serves as a coordinating body to 

Lithuanian communities throughout the world (presently organized in 19 countries) and 
provides them with various cultural, social and communication services, including information 
on the situation in Soviet-occupied Lithuania.

Publications: PASAULIO LIETUVIS (monthly, -in Lithuanian); LIETUVOS POGRINDŽIO 
SPAUDA (Underground Lithuanian publications) in Lithuanian (14 issues since 1981); occasional 
reports in English and Lithuanian on the situation of human rights in Lithuania.

Membership: Lithuanian organizations in 19 countries.
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LITHUANIAN INFORMATION CENTER (LIC)
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA. Tel. (718) 647-2434.
Director: Rev. Casimir Pugevičius; Associate Directors : Ginte Damušis & Marian Skabeikis. 

Staff: 9.
The Lithuanian Information Center was founded in 1979 to monitor human rights violations 

in Soviet-occupied Lithuania and to focus international attention on such abuses. LIC’s activities 
include the collection, translation and dissemination of information smuggled out of Lithuania, 
which it distributes to the media and human rights groups. Additionally, LIC employs audio-
visual media to inform the public about current events in Lithuania and organizes travelling 
exhibits on underground publishing activity and the persecuted Lithuanian Catholic Church. 
The Center compiles data on Lithuanian prisoners of conscience and documents Soviet non-
delivery of mall.

Publications: APPEALS FOR PRISONERS OF CONSCIENCE (newsletter); regular press 
releases; fact sheets on human rights violations in Lithuania.

Human Rights Holdings: Library contains information on Lithuanian history and current 
events, and human rights and religion in the USSR. LIC’s archives also contain a collection of 
photos from Lithuania. Resources available to the general public upon request.

Affiliated with: Lithuanian Catholic Religious Aid (LCRA) (USA).
 
LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC PRIESTS’ LEAGUE OF AMERICA
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA. Tel. (718) 647-2434.
President: Rev. Albert Contons; Vice-President: Father Zenon Smilga; Treasurer: Rev. Casimir 

Pugevičius.
The Lithuanian Reman Catholic Priests’ League of America serves as an information 

clearinghouse for Lithuanian priests in the US and coordinates activities and policy on behalf of 
Lithuanian Catholics both in the US and the Soviet Union. In addition to its domestic concerns, 
the Priests’ League publishes the Lithuanian sam-izdat CHRONICLE OF THE CATHOLIC 
CHURCH IN LITHUANIA in English translation. It has published the entire text since 1973 
(56 consecutive issues to date) . Copies are sent to bishops of seven English-speaking countries, 
members of the US Congress and government leaders in other countries, as well as representatives 
of the media, human rights groups “and other people of good will.” Over 250,000 copies have 
been distributed in this fashion.

Membership: 600 individuals.
Affiliated with: Lithuanian Catholic Religious Aid (LCRA), USA.

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID (LCRA)
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA. Tel. (718) 647-2434.
Executive Director: Rev. Casimir Pugevičius; Associate Directors: Ginte Damušis & Marian 

Skabeikis. Staff: 9.
Lithuanian Catholic Religious Aid was founded in 1960 “to aid the 4 million Roman Catholics 

in Lithuania under Soviet occupation.” The organization sends material aid to prisoners of 
conscience and their families in Lithuania; sends medical supplies, Bibles, prayer-books and 
other religious help to the Church in Lithuania; and “tells the story of the people of Lithuania” 
to religious leaders, the media, legislators and human rights activists via the Lithuanian 
Information Center (see separate entry).

Publications: CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA (approx. 5/year, 
since 1973, in English translation; formerly published by Lithuanian Roman Catholic Priests’ 
League of America; FROZEN INFERNO (1978; description of forced deportations to Siberia); 
CATHOLICS IN SOVIET-OCCUPIED LITHUANIA (published by Aid to the Church in Need, 
1981; describes changes in Catholic Lithuania since the Soviet occupation of 1940) .

Hunan Rights Holdings: Material on Lithuanian history and current events, including human 
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rights and religion in the USSR and Soviet religious policies. Available to guests upon request.

Affiliated with: National Catholic Resettlement Council (USA); Lithuanian Roman Catholic 
Catholic Priests’  League of America (USA).

Affiliates: Lithuanian Information Center (LIC) (USA).
 
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA  (ULRA)
Lithuanian Plaza Ct., 2558 W. 69th St., Chicago, IL 60629,   USA.   Tel.   (312)   776-7582.
President: Mary P. Rudis.  Staff:  2.
Founded in 1944, the United Lithuanian Relief Fund of America furnishes aid to Lithuanian 

refugees in various lands and rehabilitates stranded and destitute persons of Lithuanian heritage 
in other countries. It provides educational aid, immigrant and social welfare assistance and 
charitable aid to the poor, aged, sick, homeless and needy.

Membership: 2,000 individuals in 60 local groups.
 
Affiliated  with:   American  Council   of   Voluntary Agencies  for Foreign Service  (USA).

The Community informs its members of human rights activities and existing programs 
through its monthly newsletter; it lobbies for the release of political prisoners, publishes an 
annual survey of human rights violations in Lithuania, and collects documentation pertaining 
to human rights issues and the Baltic States, including Baltic samizdat received via “circuitous 
routes.”

 
Publications: Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania (annual since 1971), 

presenting direct English translations of Baltic samizdat with a minimum of editorial comment. 
Books include: Opposition to Soviet Rule in Lithuania (Thomas Remeikis, 1980); La Lithuanie et 
la Seconde Guerre Mondiale (Lithuania and World War II, Bronis Kaslas, 1981); and A Register 
of Deported Lithuanians (Kerulis, 1982). The organization’s own annual report is available   in 
Lithuanian  only.

Human Rights Holdings: Available to the general public.
Inc.; TE; M/A: 10-15,000 individuals in 75 chapters at the urban community level; the 

Community is an affiliate of the Lithuanian World Community. Budget: $85,000, funded by 
membership dues, sale of publications, private donations, cultural   events  and   fund-raising  
activities.

 
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL (LAC)
6643 South Francisco Ave.,   Chicago,   IL 60629. Tel.   (312)  778-6900
National President: Kazys Šidlauskas; Director of Information: Rev. Joseph Prunskis; Staff: 1 

full-time,   1  part-time.
The Lithuanian American Council, founded in 1941, was created in response to the Soviet 

occupation of Lithuania in June of 1940. The goals of the LAC include the following: to “uphold 
the principles of the U.N. charter as Lithuania strives to regain de facto control of its national 
territory; to strive for the restoration of Lithuania’s Independence; to provide aid to the Lithuanian 
people illegally persecuted for practicing their civil and national rights, and to cooperate with 
the diplomatic offices of the Republic of Lithuania.” The LAC has 28 chapters throughout the 
country. The organization is not involved in individual casework but attempts to work on behalf 
of all those who are held in prison or consent ration/labor camps behind the “iron curtain” as 
well as those persecuted for their religious beliefs. As part of its overall policy in the area of 
human and natural rights, the LAC sends advisors-observers to Helsinki, Belgrade and Madrid 
when provisions of the European Security and Co-operation Treaty are  examined.

Publications: Amerikos Lietuvių Tarybos Informacija (Lithuanian American Council 
Information) (bl-weekly); pamphlets: Lithuania (19 8 3) and Lithuania’s  Jews   and   the  
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Holocaust   (1979).
Human Rights Holdings: Information from the Lithuanian  underground   press.
Inc.; TE; M/A: 13 Lithuanian American cultural, political and fraternal organizations and 

their chapters; Budget: $70,000, funded by publication  sales   and   private  donations.
 
LITHUANIAN  CATHOLIC  RELIGIOUS  AID
351  Highland  Blvd.,   Brooklyn,  NY  11207. Tel.   (212)   647-2434.
Executive Director: Rev. Casimir Pugevičius; Associate  Director:   Gintė  Damušis;   Staff:   3
Lithuanian Catholic Religious Aid was founded in I960 “to aid the 4 million Roman Catholics 

in Lithuania under Soviet occupation.” The organization sends material aid to prisoners of 
conscience and their families in Lithuania; sends medical supplies, Bibles, prayer books and 
other religious help to the Church in Lithuania; and “tells the story of the people of Lithuania” to 
religious leaders, the media, legislators and human rights activists via the Lithuanian Information  
Center  (see   separate  write-up).

Publications: Frozen Inferno (1978; description of forced deportations to Siberia); Catholics in 
Soviet-Occupied Lithuania (published by Aid to the Church in Need, 1981; describes changes in 
Catholic Lithuania since the Soviet occupation of 1940); An Infant Born in Bondage (a 1955 book   
published   in   1982).

Human Rights Holdings: Material on Lithuanian history and current events, including human 
rights and religion in the USSR and Soviet religious policies. Available to guests upon request.

Inc.; TE; M/A: not a membership organization; Lithuanian Catholic Religious Aid is an affiliate 
of the National Catholic Resettlement Council and has its own affiliate, the Lithuanian Information 
Center. Budget: funded by private  donations.

 
LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS / LITHUANIAN INFORMATION CENTER
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Tel. (212)  647-7434.
Director:   Rev.   Casimir   Pugevičius;   Associate Director:   Gintė  Damušis;   Staff:   3
The Lithuanian Information Center was founded in 1979 to monitor human rights violations in 

Soviet-occupied Lithuania and to focus international  attention  on  such  abuses.
LIC’s activities include the collection, translation and dissemination of information smuggled 

out of Lithuania, which it distributes to the media and human rights groups. Additionally, LIC 
employs audio-visual media to inform the public about current events in Lithuania and organizes 
traveling exhibits on underground publishing activity and the persecuted Lithuanian Catholic 
Church. The Center compiles data on Lithuanian prisoners of conscience and documents Soviet 
nondelivery of  mail.

Publications: Press releases, a prisoner of conscience newsletter, and fact sheets on human 
rights  violations  in Lithuania.

Human Rights Holdings: Library contains information on Lithuanian history and current 
events, and human rights and religion in the USSR. LIC’s archives also contain a collection of 
photos from Lithuania. Resources available to the general public  upon  request.

M/A: LIC is an affiliate of Lithuanian Catholic Religious Aid, based at the same address. Budget:   
funded   by  private  donations.

LITHUANIAN   ROMAN   CATHOLIC   PRIESTS’   LEAGUE  OF AMERICA
351  Highland  Blvd.,   Brooklyn,   NY   11207. Tel.   (212)   647-2434
President: Rev. Albert Contons; Vice-President: Rev.   Casimir   Pugevičius.
The Lithuanian Roman Catholic Priests’ League of America serves as an information 

clearinghouse for Lithuanian priests in the US and coordinates activities and policy on behalf of 
Lithuanian Catholics  both in  the US  and   the   Soviet  Union.

In addition to its domestic concerns, the Priests’ League publishes the Lithuanian samizdat  
Chronicle   of   the   Catholic  Church in Lithuania.
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Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, Latvijos bei Estijos Liaudies frontams 1990 metais laimėjus rinkimus į šių 
valstybių valdymo organus ir pradėjus pertvarką dėl šių valstybių Nepriklausomybės atkūrimo ir išsivadavimo 

iš sovietinės okupacijos, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisija ta proga išleido apžvalgą, kurioje daug 
dėmesio skiriama žmogaus teisėms Baltijos valstybėse
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Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo komisija
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Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo komisijos ataskaitos apie 1990-ųjų metų rinkimus 
Baltijos valstybėse pratarmė

ESB KOMISIJOS ATASKAITA APIE 1990 M. RINKIMUS BALTIJOS VALSTYBĖSE
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INTRODUCTION
Reflecting on the stunning developments in the Soviet Union over the last several years leads 

one to formulate a whole series of questions that begin “Who would have thought that...?” With 
respect to the cycle of Supreme Soviet elections in the Baltic States and the 12 Soviet republics 
that has now ended, such a question might go: “Who would have thought that when Mikhail 
Gorbachev, facing increasingly politicized coal miners on strike in the summer of 1989, agreed 
to let republics organize elections to their legislatures, or Supreme .Soviets, that it would come 
to this?” A harried Mikhail Gorbachev must be asking himself the same question these days.

Gorbachev’s concession to the coal miners, of course, just fleshed out some details in a 
larger process of his own making. As perestroika developed, one of its key guiding principles 
was decentralization; the June 1988 Communist Party Conference had accordingly called for 
expanding the rights of republics. Far more important, however, was the impact of the Congress 
of People’s Deputies, which convened in May 1989. Once Gorbachev created an all-Union 
legislature elected on a partially democratic basis — a landmark in his campaign to undercut the 
power of the Communist Party and its ability to impede his economic reforms - new elections to 
republic legislatures were sure to follow.

But in a repressive multi-national state divided into nationally-based republics, the 
combination of elections and glasnost has proved explosive. Encouraged by the country’s top 
leadership to take responsibility for their own governance, and finally unafraid to express pent-
up national grievances and longings, the peoples of the various republics have gone to the polls to 
choose their lawmakers. The results have been dramatic. For the first time, republic legislatures 
have taken on genuine significance. The election campaigns and the actions of newly-elected 
Supreme Soviets have been instrumental in fostering the most fundamental reform processes 
in the USSR.

These include the abolition of the Communist Party’s constitutionally mandated monopoly of 
power and the introduction of multi-party elections; a legitimized parliamentary opposition in 
the republics; the loss of communist control of the Baltic legislatures; the elaboration by republic 
Communist Parties of their own programs and statutes; Lithuania’s declaration of independence; 
the meteoric rise of Boris Yeltsin, transformed from “Communist Party maverick” to “Russian 
nationalist” politician; the accelerating series of sovereignty declarations; the all-consuming, 
all-embracing conflict between center and republics, pointing to the possible disintegration of 
the USSR; and, finally, Gorbachev’s feverish efforts to stitch the union together via a new Union 
Treaty.

For a graphic sense of the impact of the republic Supreme Soviet elections, one need only 
compare the change in atmosphere and shift in centers of power in the Soviet Union over the past 
year.  In November 1989, observers of the Soviet political scene were still hopefully abuzz about 
the prospects of the Congress of People’s Deputies and the Supreme Soviet, while conservative 
Prime Minister Nikolay Ryzhkov was griping about Gorbachev’s transfer of authority from the 
CPSU to the infant parliament. One year later, all these institutions had fallen into disrepute 
or irrelevance. Supreme Soviet deputies complained bitterly to Gorbachev of their impotence, 
groaning that their laws went unheeded in the republics and questioning the sense and purpose 
of their labors. As for the CPSU, it lay neglected in the corner, surrounded by truculent defenders 
mostly from the military and Party apparatus. Gorbachev’s critics on the right - now joined by 
the Nobel Peace Prize winner himself ~ were still gnashing their teeth, but out of frustration over 
the devolution of power from the discredited and increasingly ineffectual center to the republic 
legislatures.

Lost from most people’s sight in the sweeping rush of sovereignty declarations in 1990 is where 
and when this fashionable trend started. In fact, ironically enough, the most serious threat since 



121
World War II to the structural integrity of the largest country on earth was peacefully launched 
from tiny Estonia. In November 1988, fearful that changes proposed by Gorbachev to the Soviet 
constitution would endanger republic rights, Estonia took an unprecedented step. Arguing that 
the constitution designated republics as “sovereign socialist states,” its Supreme Soviet yielded 
to the prodding of the Estonian Popular Front and declared “sovereignty.” Henceforth, Soviet 
laws would not enter into force in Estonia without ratification by the Estonian Supreme Soviet. 
In response to this quiet defiance, Moscow harrumphed a good deal but ultimately could only 
muster a lame decree on the impropriety of Estonia’s declaration. The world has never been the 
same since.

Throughout the process, Estonia, Lithuania and Latvia have played a pioneering and 
galvanizing role. The rise of Baltic popular fronts, which Gorbachev promoted in mid-1988, 
created a de facto multi-party system under the guise of umbrella organizations that embraced 
communists and non-communists ostensibly united in support of perestroika. The collapse 
of communist regimes in Eastern Europe in late 1989 further emboldened opposition forces 
inside the USSR, where pressures to open the Soviet political system grew irresistible. Contests 
in which non-communists could compete for seats in representative bodies took place for the 
first time in local elections in Estonia and Latvia on December 10. The same month, Lithuania 
ignored Moscow’s rumblings and, in preparation for its February 14, 1990 Supreme Soviet 
election, was the first to abrogate officially the CPSU’s constitutionally mandated monopoly on 
power. At the February Central Committee plenum, Gorbachev himself, reversing his earlier 
dismissal of a multiparty system as “rubbish,” proposed amending the Soviet constitution along 
the same lines. The republic Supreme Soviet elections that followed, even if they took place in 
the absence of clear laws on political parties, nevertheless permitted non-communist groups, as 
well as unaffiliated individuals, to compete and campaign.

But holding elections in a period of heightened national consciousness ensured that the 
central issue of the election in republics where such consciousness was most developed would 
be the relationship between non-Russian republic legislatures and the Russian-ruled center. 
This brought to the forefront demands for independence, and made likely the rise to power of 
intellectuals and artists, the primary articulators of national consciousness. It also led minority 
groups, which had already begun organizing in some republics to protest what they saw as 
aggressive “majority” nationalism, to intensify their efforts to gain parliamentary representation. 
In a word, the call for elections crystallized political and national differences within the social 
structures of the republics and focused everyone’s attention on the prospects of winning power 
and influence through the electoral process.

Naturally enough, given the diversity of conditions over the USSR’s vast expanses, election-
generated reforms have not developed uniformly or at the same speed throughout the country. 
Non-communist nationalist groups have won control of legislatures in Lithuania, Latvia, Estonia, 
Georgia and Armenia. Lithuania and Armenia have already declared their independence, 
the others have made clear their intention to do so. Moldavia’s Supreme Soviet has not yet 
proclaimed its intentions, but the pro-independence Moldavian Popular Front is the dominant 
group in parliament.

In the Slavic republics, the Byelorussian Supreme Soviet remains in the thrall of communist 
arch-conservatives, although about one-third of the deputies belong to the “Democratic Club.” 
Pro-independence sentiment in Ukraine, even with its “Rukh” opposition only a strong minority 
in the legislature, has surged with surprising speed and swelled beyond its expected geographic 
boundaries. As for the Russian republic, it has provided the base for the astonishing political 
career of Boris Yeltsin and his historic challenge to Mikhail Gorbachev. In fact, whatever turns 
Yeltsin’s career may take, the rise of Russian nationalism and demands for Russian sovereignty 
may well be the most fateful development of the last five years in the USSR.

There has been relatively little change in Central Asia. After elections that exemplified 
spruced up “old thinking,” the Communist Party still maintains a numerical majority in the 
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Supreme Soviets in Kazakhstan, Kirgizia, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan, where 
opposition groups complain about official unwillingness to reform. Azerbaijan’s election took 
place in a state of emergency that has remained in effect since the Soviet army’s “pacification” 
of Baku in January 1990, and which allowed the Party to crush its muzzled opposition. The 
communist leaderships of these republics have, however, been more assertively presenting 
republic demands and priorities to Moscow.

How, then, to characterize the general level of democratization in the USSR on the basis 
of these elections? To begin with, the one-party system is finished. But if non-communist 
groups were nowhere officially barred from participation, the Communist Party everywhere 
enjoyed enormous advantages, including virtual monopoly control of print media and printing 
facilities, a well-established organizational base and unrivaled financial resources and patronage 
possibilities. In fact, given these advantages, the Party’s resounding defeat in various republics 
was a telling demonstration of its political bankruptcy.

The laws that governed the conduct of the elections ~ irrespective of how scrupulously 
observed or blatantly violated they were by the Party ~ differed in important respects and 
generally reflected the correlation of forces between the Party and the opposition. A good 
illustration of this proposition were the vastly different electoral experiences in the last two 
elections. Azerbaijan’s election law permitted the authorities to exclude “people kept under 
guard by a decision of the criminal court,” which, according to local sources, allowed them to 
bar many opposition candidates. Georgia’s law, by contrast, contained remarkable protections 
for non-communist parties and candidates (although these guarantees did not extend to non-
Georgian parties, whose ability to participate was severely constrained).

Despite the variety of these elections, their outcomes and consequences, all republic 
legislatures by the end of 1990 had declared sovereignty and proclaimed the primacy of their 
own laws over those passed in the all-Union Supreme Soviet in Moscow. The refusal of these 
parliaments, backed by their electorates, to continue obeying Moscow’s dictates has produced 
a constitutional crisis of the first order. Its outcome is still uncertain and much will hinge on the 
future of this confrontation. Here are just a few of its ramifications.

First, the republic Supreme Soviet elections had a direct impact on the status and prospects 
of Mikhail Gorbachev. By endorsing in the republics the principle that the elected have a right 
to govern, Gorbachev endangered his own position. The President of the Soviet Union got his 
job, after all, not by winning a popular election but with the majority of votes in the Congress 
of People’s Deputies -- a body he has controlled since its inception. Next to the elected leaders 
of some of the republics, Mikhail Gorbachev by his own lights has no right to govern, however 
eager he may be to rule. It is noteworthy, in this connection, that while Gorbachev may accuse 
republic legislatures of nationalist, separatist sins and threaten to introduce presidential rule, he 
has not publicly questioned their legitimacy.   How could he?2

In fact, declarations of sovereignty had been issued by pre-election Supreme Soviets in 
Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Georgia and Moldavia. The post-election declarations, 
however, enjoyed greater authority and were more radical.

The legitimacy of republic Supreme Soviets has, however, been rejected from the beginning 
in Estonia, Latvia and Georgia by radical opposition groups not bound by Gorbachev’s 
circumspection. After a quick start, their efforts to create alternative parliaments have lately lost 
some steam.

More threatening to Gorbachev are the implications of the republics’ claim to legislative 
primacy. For if republic law takes precedence over all-Union legislation and republic Supreme 
Soviets are now drafting their own constitutions, an all-Union legislative body becomes 
superfluous. Without it, Gorbachev has no institutional leg to stand on, since his chances in 
a popular election, according to public opinion surveys, have shrunk dramatically. If the all-
Union Congress of People’s Deputies and Supreme Soviet disappear, he would need to create 
some other central base, which would function not as a legislature but perhaps as a coordinating 
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mechanism between the republics and whatever becomes of the center. This could prove difficult, 
given Gorbachev’s need to win the leadership of such a body through an election, and Boris 
Yeltsin’s stated preference for “a small center.”

Second, the republics’ declarations of sovereignty inspired imitators on the regional level 
who asserted their own grievances and sovereignty against republic authorities whom they 
now openly consider overlords. For republic politicians, the corrosive downward spread of 
democracy, which one Soviet political commentator called “sovereignty mania,” was sobering. 
Boris Yeltsin, for instance, missed no opportunity in the second half of 1990 to proclaim that 
Gorbachev and his “center” could not boss around the giant Russian Republic. His enthusiastic 
support for democracy from the bottom up must have tasted somewhat sour, however, when 
he found himself the target of similar accusations and measures from the RSFSR’s Autonomous 
Republics, Oblasts and Okrugs. Not for nothing does the RSFSR’s draft constitution reaffirm 
Moscow’s control over autonomous territories.

The same thing happened outside the RSFSR, where the national cast of regional and local 
sovereignty declarations has been especially pronounced. In Georgia, Ossetians and Abkhazians 
have declared sovereignty, which has led Georgia to revoke Southern Ossetia’s autonomy; 
Russians in Estonia, who have no formal autonomy, have long been threatening to secede 
and join the RSFSR; and the efforts by Russians and Gagauz to escape Moldavian jurisdiction 
have already led to violence. Thus far, Moscow’s response to such intra-republic separatism 
has varied, from condemnation in Georgia (Eduard Shevardnadze’s home base) to none-too-
subtle encouragement in the RSFSR, as a means of weakening Boris Yeltsin. In any event, the 
sanctification of the idea of sovereignty will necessitate tough decisions about what constitutes 
a proper and sufficient basis for it. Nationality? But what is a “nation?” Size? But how large is 
sufficient? And who decides?

Third, newly elected legislatures have often found themselves unable to actualize their 
declarations and protestations of sovereignty. Boris Yeltsin, chairman of the Supreme Soviet 
of the largest, richest and most powerful republic, trumpeted his resolve to plow ahead with 
radical economic reform but ultimately had to pull up short before Gorbachev’s recalcitrance. 
Recent opinion polls demonstrate growing public disenchantment with what seems like endless 
debate by legislatures incapable of implementing reforms that might alleviate economic woes, 
and even some liberal political commentators have called for a “strong hand.” (Cynics might 
suspect that Gorbachev and his advisors had foreseen this outcome when they agreed to republic 
elections.) Such trends, if they continue, could undermine popular support for political reform 
and jeopardize the progress of democratization in the republics.

Fourth, republics seeking to make their own way, and forced by economic decline to make 
their own deals, have concluded agreements on economic, scientific and cultural cooperation 
among themselves. This growing tendency to bypass the center promises to create a widely 
ramified network of mutually-beneficial, horizontal links. But republics left to face each other 
without central intermediacy may also have to address competing territorial claims: Ukraine 
may clash with Moldavia over Bukovina, Estonia with Russia, Lithuania with Byelorussia, and 
Georgia with all of its neighbors. The tragic history of Armenia and Azerbaijan locked in conflict 
over Nagorno-Karabakh needs no comment. Granted, it has been in Moscow’s interest to present 
itself as the arbitrator of these clashes. But without Moscow’s involvement, the republics will 
have nobody to blame if knotty issues are not resolved. From this perspective, being responsible 
and accountable to highly nationalistic masses may well test the leadership and courage of 
elected representatives and complicate political solutions.

Confronting the powerful centrifugal forces generated and accelerated by the republic 
Supreme Soviet elections, Gorbachev has placed his hopes on a new Union Treaty. The response to 
his initiative so far has given him few grounds for optimism. Estonia, Latvia, Lithuania, Armenia 
and Georgia have flatly refused to sign any such document. Russia and Ukraine have said they 
will not sign it until their legislatures adopt new constitutions that protect their sovereignty. 
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Even the conservative Central Asian republics have insisted on important amendments.
Perhaps in anticipation of this hostile reception, the draft Union Treaty does not specifically 

state that republic Supreme Soviets must ratify the new agreement. In fact, Gorbachev at the 
Congress of People’s Deputies on December 17 proposed gaining popular approval of the 
Union Treaty through country-wide referendum’s. Given the institutionalization of electoral 
politics throughout the USSR, however, this effort to bypass the republic parliaments is highly 
problematical. A Union Treaty not ratified by elected republic Supreme Soviets will enjoy dubious 
legitimacy, except perhaps among national minorities within the republics ~ a scenario that risks 
even deeper and more convoluted constitutional conflicts and, quite possibly, violence.

The question of republic sovereignty that Estonia raised in November 1988 and that the 
republic Supreme Soviet elections have now brought to a head remains unresolved. The Kremlin 
is a prisoner of its own terminology and its unwillingness under Gorbachev — thus far - to 
employ mass repression to keep people and peoples from taking its terminology seriously. For 
years, the Soviet constitution described republics as “sovereign.”   Gorbachev can no longer 
retract or change this word: he can only try to convince the republics to accept his definition 
of its scope, and therein lies the rub. They will not. As Edgar Savisaar, then a leader of the 
Estonian Popular Front and today Estonia’s Prime Minister, said in November 1988 of the novel 
constitutional conflict between the Soviet government and Estonia, “both we and Moscow cited 
one and the same Soviet constitution; at times we even cited the same statutes, yet we interpret 
them in completely different ways.”    One man’s sovereignty is another man’s servitude.

Soviet republics were sovereign according to the Soviet constitution long before Mikhail 
Gorbachev came to power. But he must bear the responsibility for introducing into Soviet 
political life the principle set forth in his draft Union Treaty — otherwise a very reactionary 
document - that “republics recognize the common fundamental principle of democracy based 
on popular representation and seek the creation of a rule-of-law state.”

A noble idea. The U.S. delegation to the April 1989 CSCE Meeting on the Human Dimension 
in Paris proposed that participating states affirm their support for free elections. Since then, 
Mikhail Gorbachev’s government has done so, most recently in the Charter of Paris for a New 
Europe signed in November 1990. But it is striking that the draft Union Treaty, which carefully 
distinguishes between Union and republics, ascribes only to the latter this recognition of 
democracy based on representation. 1990 has demonstrated that the republics ~ unevenly, to be 
sure, and with varying degrees of conviction ~ accept the proposition. 1991 will show whether 
the Union is prepared to let them act on it.

 
This report is based on the findings of a Helsinki Commission staff delegation to Vilnius, 

Lithuania, from February 21 through February 26, 1990. The delegation interviewed 
representatives of the Communist Party, the Lithuanian Reform Movement Sajudis, the 
Lithuanian Democratic, Christian Democratic, Social Democratic and Green Parties, Yedinstvo, 
the Union of Poles in Lithuania, and various other organizations and minority groups. Officials 
from district and republic-level electoral commissions, as well as candidates, their supporters 
and the voters at the polls, were also interviewed.

SUMMARY
The results of the February 24 Lithuanian Supreme Soviet elections ~ the first multi-party 

elections to take place under Soviet power — pave the way for a dramatic confrontation, possibly 
within a week, between Vilnius and Moscow over the question of independence.

This unprecedented exercise in representative government came off without a hitch; despite 
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some complaints, the elections appeared to be reasonably free and fair.

Most run-off elections, originally scheduled for March 10, were moved up in order to assure 
a quorum and convene the parliament by March 10 or 11 - before March 12, when the Congress 
of People’s Deputies in Moscow is expected to grant Gorbachev expanded presidential powers 
that might allow him to move against the independence-bound Lithuanians.

In the first two rounds, candidates supported by the pro-independence movement Sajudis 
have won 89 of the 141 seats in the new parliament (25 seats are still to be determined). Sajudis-
backed candidates are guaranteed a comfortable majority in the new parliament.

Efforts by Lithuanian communists to enhance their popularity by jumping on the independence 
bandwagon and splitting off from the Soviet Communist Party (CPSU) brought them minimal 
electoral success. So far, communists have gained only 38 of 116 seats ~ 31 of these went to the 
“independent” faction of the Lithuanian Communist Party. Communists, whether independent 
or loyal to Moscow, will constitute a minority in the Lithuanian Supreme Soviet. This is the first 
time that communists will not control a republic legislature in the USSR.

Sajudis control of the legislature may have immediate consequences: it appears that the 
Lithuanian Supreme Soviet is planning to adopt a resolution on independence from the Soviet 
Union during its first convocation to forestall any preemptive measures by Moscow. Sajudis-
backed members of the new Supreme Soviet have put together negotiating teams for talks with 
Moscow about restoring Lithuania’s statehood.

The victory of pro-independence forces in the Lithuanian elections poses difficult problems 
for Gorbachev: unless Moscow is prepared to stop the independence steamroller, Lithuania 
appears headed out of the Soviet Union.

The Sajudis victory also presents Washington with difficult questions: what to do if Moscow 
moves against Lithuania or if Lithuania declares independence and appeals to Washington for 
recognition?

THE POLITICAL LANDSCAPE
INTRODUCTION

All political thought and activity in Lithuania is currently focused on the question of 
Lithuania’s relationship to the Soviet Union. Lithuania’s independent statehood, guaranteed in 
a 1920 peace treaty with Moscow, ended with the Soviet occupation in 1940. For the past two 
years, in a peaceful, orderly manner, using the language of self-determination and exploiting the 
democratic and organizational possibilities Mikhail Gorbachev has made available, the majority 
of the Lithuanian population (3.7 million, 80 percent of which is Lithuanian) has made clear its 
intention to seek the restoration of independent statehood.

On February 24, 1990, the people of Lithuania voted on candidates to a newly restructured 141-
member parliament - the Supreme Soviet - in the first multi-party elections under Soviet power. 
As was widely predicted, the preliminary results confirmed the victory of pro-independence 
forces. Many expect the newly elected legislature to declare formally Lithuania’s independence 
sometime in 1990, and possibly as early as March.

Even if independence were not a issue, the elections have resulted in a restructured legislature 
no longer controlled by communists. This development marks a watershed in the ongoing 
transformation of relations between Lithuania and the Soviet Union and, by extension, between 
Moscow and all of the Soviet Unions’s non-Russian republics. It has important implications for 
the international diplomatic agenda and for the United States as well.
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THE NEW POLITICAL SCENE IN LITHUANIA
From the end of World War II until 1988, the Communist Party was the only legal political party 

in Soviet-occupied Lithuania. On December 7, 1989, the Lithuanian Supreme Soviet abolished 
the Communist Party’s monopoly on political power and legalized a multi-party system, but 
even before this formality, many movements had emerged and had acquired political influence 
in Lithuania. Most prominent among them is Sajudis, or the Lithuanian Reform Movement.

Three political parties are formally registered; each has held a founding congress and 
received official status which grants them state support. These parties were joined by several 
other movements and organizations in fielding candidates to the February 24 Supreme Soviet 
elections.

The programs of the various parties differed on particular issues; on others there was virtual 
agreement. For instance, all parties, with the exception of the Moscow-loyalist faction of the 
Lithuanian Communist Party, support a multi-party democratic system and advocate Lithuanian 
independence from the Soviet Union. With varying degrees of urgency, all parties also stress the 
urgent need for legislation to address Lithuania’s environmental crisis.

The main features of the programs of the larger and more influential political parties are 
sketched below.

THE COMMUNIST PARTIES AND SAJUDIS
On December 20, 1989, at the extraordinary 20th Congress of the Lithuanian Communist 

Party (LCP), a resounding majority of the delegates (82.2 percent) rejected Mikhail Gorbachev’s 
repeated pleas for Party unity and voted for independence from the Communist Party of the 
Soviet Union (CPSU). As a result, there are now two distinct Communist Parties in Lithuania.

THE INDEPENDENT LITHUANIAN COMMUNIST PARTY
The imminent elections to the Lithuanian parliament were a principal motivation for the 

December 20 decision. The LCP’s extremely poor showing in the March 1989 elections to the 
USSR Congress of People’s Deputies and a November 1989 public opinion poll showing the 
Communist Party with a mere 16 percent approval rating led realistic Communist leaders to 
conclude that only a clear break from the discredited CPSU might >salvage their chances in the 
February 24 elections. On December 28, 1989, the newly independent LCP formally registered as 
a political party within a multi-party system. The break with Moscow paid off ~ by early January 
1990, public approval of the LCP had climbed to 73 percent. According to Party leader Algirdas 
Brazauskas, the independents have about 80,000 adherents, most of whom are Lithuanian.

The newly independent LCP declared its intention to strive for Lithuanian sovereignty 
and put forward its own program, calling for establishment of a social democratic state and 
renouncing many of the traditional tenets of communism (such as democratic centralism, the 
incompatibility of party membership and religious observance, and the ideologization of science, 
culture, education, and information). The independent LCP supports many Sajudis planks and 
in fact, many LCP members are closely affiliated with Sajudis and vice-versa. Nowhere in the 
Soviet Union has the cooperation between a communist party leadership and a broad-based 
nationalist movement been as close as that between the independent LCP and Sajudis.

When pressed for a specific definition of “independence,” party spokesmen stress the 
process of regaining economic and political independence and argue that a “declaration of 
independence” is not meaningful. They link the success of this process to political, economic 
and moral preconditions not yet achieved and to the maintenance of good relations with the 
Soviet Union and the CPSU. As for ultimate goals, the independent LCP calls for negotiations 
on Lithuanian independence, but stops short of openly advocating complete secession from the 
Soviet Union.

The economic plank of the independent LCP platform calls for a transition to a market-based 
economy which would promote competition, permit all forms of ownership (including private 
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property and hired labor), and incorporate a flexible price and taxation policy.

The independent LCP bases its nationality policy on a November 1989 law passed by the 
Lithuanian Supreme Soviet which guarantees minorities equal rights. Although explicitly 
against the formation of national-territorial regions within Lithuania, the LCP professes concern 
for the education and culture of the national minorities.

THE LITHUANIAN COMMUNIST PARTY 
ON THE CPSU PLATFORM

A minority contingent of the former LCP has remained loyal to Moscow. The CPSU 
Central Committee condemned the independent LCP for splitting off from the all-Union Party 
organization and has provided both moral and monetary support to the loyalists (LCP-CPSU). 
According to recently published figures, the LCP-CPSU numbers about 35,000 members of the 
formerly united LCP.

Although claiming to favor “Lithuania’s independence from diktat, voluntarism, strong-
arm tactics and bureaucratic centralism,” the loyalists advocate “an autonomous, socialist 
and free Lithuanian Republic within a union of such republics.” Thus, on the key question of 
independence, the LCP-CPSU sees Lithuania remaining within a renewed Soviet federation. As 
regards communist party structure, the LCP-CPSU obviously opposes federalizing the CPSU.

The LCP-CPSU closely follows Moscow’s lead on policy and platform and therefore would 
support Gorbachev’s recent call for amending the constitutional guarantee of communist primacy 
in the political process so that communists would have to earn their place in the political arena 
by appealing to voters. With respect to the economy, the LCP-CPSU would not be as supportive 
of a transition to a market economy as the independent LCP and would stress the rights of 
workers and in particular, their right to be free of exploitation.

On nationality issues, the pro-Moscow LCP calls for greater guarantees for non-Lithuanian 
— especially Russian and Polish ~ national cultures, specifically for these languages.

SAJUDIS:   THE LITHUANIAN REFORM MOVEMENT
Since its formation in mid-1988, the Lithuanian Reform Movement Sajudis has become the 

most significant political force in Lithuania. Sajudis, whose leadership and adherents include 
both communists and non-communists, is not a political party, but serves rather as an umbrella 
organization for the great majority of Lithuania’s pro-independence political forces. As for 
Sajudis’ relations with the communists, it “supports the actions of the LCP leadership which 
might prove useful for the restoration of the Lithuanian state.”

Most pro-independence candidates in the February elections ran on a joint platform elaborated 
by the Sajudis National Assembly. The Commission which finalized the platform on February 
3, 1990 included, among others, the heads of the Social Democratic, Christian Democratic and 
Green Parties, as well as representatives of the independent LCP.

Sajudis explicitly calls for a repeal of all of Lithuania’s constitutional obligations to the Soviet 
Union and the decolonization of Lithuania in accordance with international law. The focus of 
the platform is the restoration of the independent democratic state of Lithuania and its return to 
the European and world communities.

The Sajudis plan for the Lithuanian economy, much like that of the independent LCP, calls 
for the establishment of a market economy and equal rights for all forms of ownership. Sajudis 
goes further, though, advocating the establishment of a separate system of currency, finance and 
credit.

The Sajudis election platform concentrates on the promotion of Lithuanian national culture 
and does not very clearly articulate a policy on national minorities. It does promise, however, to 
“grant wide cultural autonomy to ethnic minorities and to support them in their efforts to foster 
their own cultures.”
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PARTIES AND ORGANIZATIONS UNDER 
THE SAJUDIS PLATFORM

The following parties and organizations generally accept the Sajudis platform, with some 
variation on language and emphasis:

THE SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
On May 19, 1989, the Lithuanian Social Democratic Party (LSDP) was reestablished in 

Vilnius. First created in 1896, the LSDP continued its activity in exile in the West after it was 
outlawed by the Soviets.   The LSDP was officially registered on January 17, 1990 and now 
claims approximately 2,000 members. 

The LSDP program emphasizes humanitarian values, truth and the value of the individual, 
declaring that its main objective is the independence of Lithuania and its social and political 
welfare. This program sounds like that espoused by the independent LCP, but the LSDP 
leadership asserts that the LCP remains a Bolshevik party.

On the question of independence, newly-elected deputy Kazimieras Antanavicius, chairman 
of the LSDP and a member of the Sajudis Executive Council, compared the Soviet Union to a 
ship bound to sink. “We can stay aboard only as long as it serves us well (and certainly not 
longer than two years), but we must be prepared to jump if the ship goes down.”

Believing that an economy must be built which is “worthy of democracy,” the LSDP lays out 
a detailed plan for the future. Based on the state’s independence, the plan includes close contacts 
and trade relations with the West, relying to a certain extent on loans and investments to get 
Lithuania through the transitional period.

THE CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY
Although not yet officially registered, the Lithuanian Christian Democratic Party (LCDP) 

was formally reestablished at a congress in Kaunas on January 27-28, 1990 and has some 1,500 
registered members. First founded in Lithuania in 1905, the LCDP played a vital role in the 
creation of independent Lithuania. When the Soviet army occupied Lithuania in 1940, the LCDP’s 
activities were discontinued. The program manifesto adopted at the January congress declared 
the party’s principal aim is to reestablish an independent Lithuania in which parliamentary 
democracy would flourish.

LCDP activists argue that Lithuania can no longer wait for Moscow to free Lithuania and favor 
a formal declaration of independence as soon as possible. The LCDP program (based on that of 
the Christian Democratic International) for independent Lithuania stresses individual freedom, 
private ownership which serves society as a whole, and dialogue with national minorities.

THE DEMOCRATIC PARTY
At its founding congress on July 29-30, 1989, the Lithuanian Democratic Party (LDP) adopted 

a program criticizing the Soviet Union for its “imperialist, criminal policy” of continued 
occupation of Lithuania. The LDP was officially registered along with the independent LCP 
on December 28, 1989. Although it supports Sajudis’ main goals, the LDP is strongly opposed 
to working with the Communist Party. Jonas Mugevicius, an LDP leader and a candidate to 
the new parliament, explained that the Communist Party still maintains an unfounded and 
illegal supremacy in Lithuania. As for regaining independence, the Democratic Party calls for 
Lithuania immediately to begin operating on the basis of the independence and equality set 
forth in the Lithuania-Russia peace treaty of 1920.

The LDP sees independence not as isolation but as a refusal to permit external forces to 
dictate the country’s future. The Democrats see the February 24 elections as an important step 
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towards democracy, but demand that they be followed by an end to the Soviet occupation. 
Soviet institutions (such as the Supreme Soviet) would then dissolve and a genuine parliament 
of Lithuania would have to be elected.

Mugevicius asserts that, although economic stability is important to the LDP, current 
conditions should not prevent the assertion of Lithuanian independence. The economy of a free 
Lithuania will have to be integrated with those of other countries and a separate Lithuanian 
currency will have to be created in order to solve economic and societal problems.

THE GREEN MOVEMENT AND THE GREEN PARTY

From within the ranks of the widely supported Lithuanian Green Movement, the Green Party 
was formed on July 15, 1989 in order to address “green” issues by political means. The Green 
Party, which has registered 200 members, plans to hold its founding congress in the spring of 
1990 (after which it would be eligible for formal registration), but many members of the Green 
Movement do not plan to enter the official Green Party.

The Green Movement developed the environmental issues plank for the Sajudis election 
platform. The Greens stress the intermarriage of economic and environmental policy, believing 
that both can be soundly realized only by a new government within a neutral, demilitarized, 
and fully independent Lithuania.

“These elections,” explained one parliamentary candidate from the Green Movement, “are 
not for independence, but for changing the system and joining the Western world.” The Greens 
view independence as an instrument to achieve the final goal of a democratic Lithuania in which 
different nationalities live in harmony.

MINORITY ORGANIZATIONS
Lithuanians comprise 80 percent of the country’s population; the remaining 20 percent 

includes Russians, Poles, and smaller numbers of Byelorussians, Jews, and Ukrainians. Many 
non-Lithuanians share the goals of the Sajudis platform and do not see Lithuanian independence 
as a threat to their national cultures. However, the poor economic situation and the destabilized 
political atmosphere have aggravated tensions between various national groups and the majority 
Lithuanian population. For many non-Lhhuanians, the biggest grievance was a January 1989 
law making Lithuanian the only official language.  A law on ethnic minorities was passed 
in November 1989, ensuring the free promotion of culture and education within minority 
communities and calling for formation of a council on nationalities in the Lithuanian Supreme 
Soviet. Apprehension among non-Lithuanians about linguistic discrimination appears to have 
eased somewhat, but concerns continue to be raised in some quarters.

YEDINSTVO
Yedinstvo (“Unity”) is an almost exclusively non-Lithuanian organization, which has 

consistently and vocally resisted the movement toward Lithuanian independence. Valery 
Ivanov, the head of the movement, was Yedinstvo’s only candidate in the February 24 elections. 
Ivanov ran against another Russian (from the LCP-CPSU, whose members, according to 
Ivanov, make up about 30 percent of Yedinstvo supporters), and a Sajudis-endorsed member 
of the Green Movement. Ivanov describes his platform as based on the 1948 UN Declaration of 
Human Rights and the 1975 Helsinki Accords. He appeals for equal rights for individuals and 
nationalities (calling attention to the “discriminatory” language law), social defense of workers, 
and a sovereign Lithuania within a centrally regulated, renewed federation.
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THE UNION OF POLES
Although some members of the nearly 300,000-strong Polish minority are involved in 

Yedinstvo, most are represented by the more moderate Union of Poles in Lithuania. This 
organization calls for the recognition of Polish as an official language in those districts where Poles 
constitute a majority of the population, and demands the right to proportional representation in 
state governmental agencies and in local self-government bodies. Thirty Polish candidates ran 
for seats in the new parliament.

Jan Sienkiewicz, the head of the Union of Poles and a candidate himself, described his 
platform as “similar to that of Sajudis,” but added that a democratic, independent Lithuania 
must also be a Lithuania free from nationalism and totalitarianism. He argues that the political 
and economic risk of isolation dictates caution and he rejects the idea that the West is ready to 
pick up the pieces if Lithuania takes radical and provocative steps to assert its independence. In 
the end, he believes that a “compromise” with Gorbachev could be the best plan.

Sienkiewicz expects that a new law will soon be passed to protect the Polish language. In 
general, he says, the Lithuanians have become more realistic and moderate, and are willing 
to accept the proposals of the Polish minority. Attempts to create autonomous Polish regions 
within Lithuania were not warmly greeted (in fact, the Lithuanian Supreme Soviet has on several 
occasions declared such proclamations unconstitutional and illegal), but Sienkiewicz denies 
that this remains a key goal of the Poles. He says the proposal succeeded in raising awareness 
within the Polish population, but the negative reaction from the Lithuanians was, in his opinion, 
unfortunate. The most important goal of the Polish population in Lithuania is to have the right 
to speak and be educated in Polish, and to be comfortable in the land they consider their home.

BOYCOTTS
There are other movements that enjoy substantial political support, but did not field 

candidates in the Supreme Soviet elections. Radical activists maintain that these elections cannot 
be truly free and democratic because the Supreme Soviet is an institution imposed on the people 
of Lithuania by a foreign occupier.

Among these radical groups are both the Lithuanian Freedom League (LFL) and the Christian 
Democratic Union (CDU), which call for the immediate and unconditional independence of 
Lithuania. Both groups initially advocated a boycott of the entire election process. Ultimately, 
however, the LFL did not formally boycott the elections and implicitly endorsed a number of 
candidates. In fact, one LFL activist registered as a candidate for the LDP in order to mount a 
propaganda campaign against a candidate from the LCP-CPSU.   He then withdrew from the 
race.

The official CDU boycott was supported by the Lithuanian Helsinki Group, the Young 
Lithuanians and some members of “Geneva-49” (a draft resistance group based on the 1949 
Geneva Conventions, which protect citizens of occupied countries from serving in the army of 
the occupier).

Although the CDU did not expect to stop the election process all over Lithuania, they were 
successful in leading a boycott in the district of Snechkus, where there is a 92 percent Russian-
speaking population. After a nominated clergyman was transferred to a church in Siberia, the 
CDU launched a campaign to keep people away from the polls rather than validate an election 
in which there was only one candidate ~ a member of the LCP-CPSU.
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THE ELECTION LAW AND CAMPAIGNING

REGULATIONS AND PROCEDURES
According to the Lithuanian electoral laws, first published in October 1989, “all citizens of 

Lithuania, 18 years of age and over, are eligible to vote.” The only exceptions are those residents 
who have been declared incompetent because of mental illness or who are in jail.   Candidates 
must also be citizens of Lithuania and at least 21 years of age.

Whereas previously only organizations of the Communist Party, labor collectives and other 
public organizations were permitted to nominate candidates, the new electoral law grants this 
right to various public and political organizations and to citizens’ movements according to their 
place of employment and residence. Minutes from a nomination meeting attended by at least 250 
persons must be submitted to the district (okrug) electoral commission along with a statement of 
candidacy by the nominee. Only upon receipt of these mandatory documents were candidates 
formally registered and placed on the ballot.

One peculiarity in the procedure is that candidates can be nominated to any district in the 
country, regardless of where they live. This resulted in the candidacy of many better-educated, 
urban residents in the more remote parts of the country; more than one-half of the candidates 
were from Lithuania’s three largest cities (Vilnius, Kaunas and Klaipeda). District electoral 
commissions had the right to deny candidates the right to run in their districts, but had to 
submit a written justification of their denial. This system resulted in the calculated shifting of 
many candidates during the registration period. Top LCP candidates, for instance, ran in small 
towns where they were almost assured victory, and one LDP candidate moved from district to 
district seeking endorsement from the central Sajudis Council.

Nominations to fill the 141 seats originally totaled 650, but due to violations of the new 
registration procedures, only 522 of these were formally entered into the race. By election day, 
there were 472 candidates (including only 28 women) on the final ballots. Among them were 
398 Lithuanians, 30 Russians, 30 Poles, six Byelorussians, two Jews, and two Ukrainians. The 
average number of contestants for a given seat was 3.5, with the highest number (8) running in a 
district within the capital of Vilnius. Eight of the seats were uncontested (there is no requirement 
that there be more than one candidate for any given seat).

As mandated in the new Lithuanian electoral law, a Republic Electoral Commission was 
created and invested with complete authority in the organization and implementation of the 
February 24 elections. This body is made up of representatives from a wide range of organizations, 
including the Communist Party, Sajudis, the Union of Poles and the Lithuanian Greens.

CANDIDATES AND SAJUDIS ENDORSEMENT
At the February 1990 Sajudis pre-election conference, a list of 142 Sajudis-supported 

candidates (including nine women) was ratified by the assembly. These candidates had been 
nominated for endorsement by local Sajudis councils in each of the districts. There were four 
districts where Sajudis did not endorse any candidate, and five where Sajudis candidates ran 
against each other.

Before the legalization of a multi-party system in Lithuania, pro-independence forces 
informally agreed that Sajudis would represent them in the nomination procedure and that 
candidates from these organizations would run on a Sajudis platform.  Once they could formally 
do so, however, many parties and organizations nominated their own candidates, many of 
whom did not receive Sajudis endorsement. The LDP, in a defiant move, made an explicit effort 
to nominate candidates to run against Sajudis-supported LCP candidates. The Kaunas chapter 
of Sajudis, reputed to be consistently more radical than the Vilnius chapter, made a conscious 
decision not to support the candidacy of any member of the Communist Party.
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Sajudis was the only organization to publish a list of “its” candidates. The breakdown of 
Sajudis endorsements along party lines was as follows:

Party    Total Candidates      Sajudis Endorsed
No party affiliation   142   94
Independent LCP   205   30
LCP (CPSU platform)    78                     0
Social Democratic Party    23   11
Democratic Party    16                     3
Green Party      4                           2
Christian Democratic Party    2                        2
Lithuanian Komsomol     2                 0
Total:                 472               142

STRUCTURE OF THE NEW PARLIAMENT
Unlike the Soviet parliament in Moscow, in which the Congress of People’s Deputies elects 

a Supreme Soviet, the Lithuanian parliament has only a Supreme Soviet directly elected by the 
voters. The presidium of the Lithuanian parliament will be elected from within the body, as will 
the chairman. A proposal to have the president directly elected by the voters has not yet received 
much attention, but may be debated when the new body assembles. The candidates elected will 
serve five-year terms as full-time legislators.

Another difference between the new Lithuanian Supreme Soviet and the USSR Congress 
of People’s Deputies is that unlike the latter body, which set aside 750 of the 2,250 seats for 
representatives of official organizations, all seats in the Lithuanian parliament were determined 
by direct vote.

THE ROLE OF TROOPS
On January 15, 1990, the Lithuanian Supreme Soviet passed legislation establishing criteria 

for citizenship at a minimum residency of 10 years, thereby reversing its decisions of September 
and December 1989 that permitted Soviet troops stationed in Lithuania to take part in the 
elections.    For the first time, Soviet troops who are not citizens of Lithuania and therefore not 
eligible to vote, have been disenfranchised in elections to a republic Supreme Soviet.

This new regulation was formulated specifically to address concerns about Soviet military 
troops voting in large numbers and significantly affecting the outcome of particular races. Other 
than some Yedinstvo complaints about the rights of Lithuania’s “defenders,” there was never any 
significant reaction to the passage of the new regulation, and there were no formal complaints 
of its violation.

DISTRICTING
The Lithuanian Supreme Soviet formerly contained some 350 members. In conjunction 

with the passage of new electoral laws in October 1989, and in order to cut costs and increase 
effectiveness, the total number of deputies was more than halved. Under the new system, the 
voting-age population of 2.6 million was divided into 141 districts of approximately 18,400 
voters each. One representative from each of the districts will serve in the new parliament.

The only major complaint about the new districting came from Yedinstvo leader Valery 
Ivanov. He charged that the districts were formed expressly to break up minority populations and 
give Lithuanian candidates an advantage in every district. Ivanov also claimed that districting 
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decisions were concealed from the public and that his appeals for information on the procedure 
were repeatedly ignored.

Polish leader Jan Sienkiewicz did not join in the criticism of districting arrangements. In fact, 
there were a number of districts where Russians or Poles made up a majority of the electorate.

FUNDING AND ACCESS TO MEDIA
Whereas the elections to the previous Lithuanian Supreme Soviet were completely financed 

on 300,000 rubles, 2.5 million rubles were allocated from the republic budget to finance the 
February 24 elections (a representative of the electoral commission conceded that “democracy 
is expensive”).

By law, each officially registered candidate received one month of paid leave from work. 
The state provided printing resources for 350 pamphlets for each candidate and ensured each 
individual seven minutes of television or radio air time. Beyond that, candidates were left to 
their own devices and fund raising methods; each candidate could open a campaign account 
into which donations could be made, but total campaign expenses were not to exceed 1000 
rubles. Even the proffered minimal state support was of questionable value; several candidates 
claimed that they had received their campaign pamphlets only days before the vote.

- 22 -
 
Many non-communist candidates made it clear that despite this equal minimum opportunity 

for exposure, Communist Party candidates dominated the campaign scene. Because of their 
long-entrenched and institutionalized power, they had far more ready access to both the print 
and visual media. Sajudis candidates, although not as well-resourced as the LCP, also received 
better exposure than members of smaller organizations.

A general paper shortage hindered printing and presses were not obliged to fulfil the wishes 
of every candidate. Newspapers could be quite selective and were not bound by law to give 
equal exposure to all candidates. This practice led candidates to complain that they had no way 
of defending themselves against political attack. The campaign organizers of one LDP candidate 
reportedly went on a hunger strike until a newspaper would print a rebuttal to an article which 
he considered slanderous.

CAMPAIGNING
The Western-style art of the political campaign did not make it to Lithuania in time for 

February 24. The campaign period lasted only one month after candidate registration, and for 
many candidates campaigning consisted almost wholly of conversations with the voters. In most 
districts, several all-candidate meetings took place where questions were fielded from a formal 
panel as well as from a public audience. These meetings often became quite emotional, as in a 
Vilnius district where a member of the Green Movement ran against the head of Yedinstvo and 
another Russian candidate. One woman stomped out of the meeting hall when the Yedinstvo 
candidate refused to admit that Lithuania is an occupied country, and a band of Yedinstvo 
supporters jeered the Green candidate as soon as he began to speak.

On election day, when Western politicians would have been knocking on doors to get the vote 
out, candidates to the Lithuanian Supreme Soviet were forbidden by law from campaigning in 
any form. This regulation was not strictly enforced, and in fact many Sajudis posters remained 
visible throughout Vilnius. In what was perceived by many as a direct provocation, the LCP 
newspaper Tiesa published a front-page appeal for support of LCP candidates.  These violations 
did not result in any formal charges.

Harassment, Intimidation and Complaints
No formal complaints were registered about the election process leading up to February 24. 

Several candidates did register informal complaints that could not be confirmed. One would-
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be Yedinstvo candidate alleged that he had been denied the right to run by a biased electoral 
commission. There were several reports that collective farm directors were using implicit threats 
to dictate the voting of their workers. In some districts the LCP-CPSU was accused of handing 
out scarce goods to influence voters. 

Some post-election reports voiced suspicions of KGB “subversionary tactics” against the 
campaigns of pro-independence candidates. According to these reports, pamphlets were 
purposely misprinted, mailings were misdirected and candidates were harassed at public 
meetings.

THE BALLOTING AND RESULTS

VOTING
The formalities of the Soviet voting system were basically left unchanged when freer elections 

began last March. The principle difference is that previously, ballots contained the name of 
only one candidate. Voters were given the option of crossing the name out, but well-placed 
“observers” provided a strong disincentive for doing so.

Shortly before February 24, every citizen of Lithuania over 18 years of age was sent an 
“invitation” to vote. This small slip of paper, which was not required in order to actually vote, 
informed the recipient of the location at which his or her name would be included on the list of 
voters. These lists were available for review and amendment up until and including the day of 
the vote.

On February 24, voters came to one of 2,106 designated polling stations between 8 a.m. and 8 
p.m. During the course of the day, the Helsinki Commission delegation visited polling stations 
in three of Vilnius’ 21 districts to observe the procedures. At the polling stations, voters could 
review brief biographies of each candidate before moving on to the balloting room. Each person 
had to present a passport (which includes a stamp confirming residence) and a signature to 
receive a ballot. The ballots, 5” x 8” pieces of apparently recycled paper, listed the district’s 
candidates, including their profession and their hometown (but not a party affiliation). To cast 
a vote, one had to go behind a curtain, cross out all but one of the names, and then emerge and 
place the paper into the slot at the top of a large wooden box.

All polling stations were manned by officials of the district electoral commission and 
accredited observers were permitted at all hours. Voter tallies were done by hand; the total 
turnout for the day was estimated at 70 percent of the 2.6 million registered voters.

COUNTING
After the polls closed, counting began at each of the polling stations. Election officials then 

completed an official form and the results were taken to the offices of the district electoral 
commission, where the tallies from all stations were added up. In order to ensure against fraud, 
each candidate or party was allowed to send accredited observers to monitor the counting at any 
or all of the polling stations. 

In order for a vote to be considered valid, 50 percent of the eligible voters in a given district 
had to cast a ballot (voting is no longer mandatory by law) and at least two-thirds of the votes 
cast must be valid. To win a race, a candidate must receive 50 percent plus one of the votes 
cast.
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RESULTS

By the morning of February 25, Sajudis had compiled preliminary results (later confirmed as 
accurate) using reports from observers in each of the districts. Ninety seats were determined in 
the first round, of which 72 had been endorsed by Sajudis. The breakdown of the 90 winners is 
as follows:

Party    Total Deputies  Sajudis Deputies
No party affiliation    48   46
Independent LCP    22   13
LCP (CPSU platform)     7     0
Social Democratic Party     9     9
Green Party       2     2
Christian Democratic Party     2     2
Total:     90   72

This total includes 77 Lithuanians, five Poles, three Russians, and one Jew. It also includes 
almost all members of the Sajudis Executive Council who competed in the election, and all four 
secretaries of the independent LCP Central Committee.

Run-off elections were originally scheduled for March 10, but almost all local councils 
responded to a Sajudis appeal to move them up. On March 4, run-off elections were held in 28 
districts, and from them 26 more seats were determined, assuring a quorum (116/141) which will 
allow the new parliament to convene as early as March 10. The breakdown of run-off winners 
is as follows:

Party     Total Deputies  Sajudis Endorsed
No party affiliation                                     16  12
Independent LCP      9    4
Democratic Party      1    1
Total:     26  17

Sajudis has thus far won a total of 89 seats and the independent LCP has won 31 (17 of which 
are backed by Sajudis). The 17 remaining run-off elections will take place from March 7-10.

Because of insufficient voter turnout, new elections will be required in at least eight districts 
(six from the first round and two from the March 4 run-off). In Snechkus, where the Christian 
Democratic Union organized a boycott of the first-round elections, only 35 percent of the voters 
came to the polls.   Re-elections are scheduled for April 7.

FRAUD OR OTHER COMPLAINTS
The implementation of various precautionary measures seemed to assure the majority of 

the population that these elections would be virtually free from fraud. The most effective of 
these safeguards was the use of accredited observers at all of the voting stations and during the 
counting of the ballots.

Although there did seem to be opportunities for fraud ~ there was no numbering system 
for the ballots to monitor their use and the ballot boxes (which were wooden and therefore not 
transparent) raised some suspicions - there were no suggestions that any widespread fraud took 
place. Stories of irregularities included that of a woman who signed for both herself and her 
son and cast two ballots (this type of voting was permitted in previous Soviet elections) and an 
unconfirmed report that people came to a voting station outside Vilnius and were told that they 
had already voted.
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POLITICAL IMPLICATIONS 
OF RESULTS

LEGITIMIZED POLITICAL ROLE FOR NON-COMMUNIST 
FORCES

The Lithuanian elections were the first multi-party elections to a republic Supreme Soviet. 
Latvia has followed Lithuania’s lead in legalizing non-communist parties and Mikhail Gorbachev 
has called for amending the Soviet constitution’s guarantee of the Communist Party’s exclusive 
control of the political process. The ground has thus been prepared throughout the Baltic States 
and the Soviet Union for the emergence of many political parties and their participation in 
electoral contests. The Lithuanian experience may serve as an inspiration for regions of the Soviet 
Union where non-communist political organizations are non-existent or still in their infancy.

IMPACT ON COMMUNIST INFLUENCE OVER THE 
POLITICAL PROCESS

The outcome of the Lithuanian elections is not necessarily a model for elections elsewhere, 
given the strength of pro-independence and anti-communist sentiment among the largely 
ethnically homogeneous Lithuanians. Nevertheless, the results bode ill for communist 
domination of legislatures outside the RSFSR (except, possibly, in Central Asia). Communists 
now face the unprecedented challenge of acting as minority parties within governing coalitions 
in Supreme Soviets. 

The split in the Communist Party before the elections obviated the possibility of a unified 
communist attempt to control the political process. Judging from the first two rounds, in which 
the LCP-CPSU won seven seats and the independent LCP — despite the popularity of its leader 
Algirdas Brazauskas — gained only 31, the former are likely to play a minimal role in the new 
parliament; the latter will exert more sway, but will still be overshadowed by a non-communist 
majority. Communist influence on the political process in Lithuania will therefore depend 
largely on the congruence of communist goals with those of the non-communist majority.

MOSCOW’S LIKELY RELATIONS WITH NEW POLITICAL 
FORCES

Soviet leaders have abjured the use of force in Lithuania and it seems improbable that Moscow 
will blatantly try to change or cancel the outcome or will fail to recognize the legitimacy of the 
newly elected parliament.

The Sajudis victory means that non-communist forces will now attempt to gain control of 
the executive organs of power as well, including the police, army and internal security services. 
Moscow can no longer expect communist-dominated political institutions to carry out orders; 
instead, the Kremlin will have to negotiate with non-communist forces.

Moscow’s bargaining power in these negotiations seems limited. Even under the old 
communist-controlled Supreme Soviet, popular pressure resulted in the passage of many laws 
based on Sajudis programs; now the pressure will be even greater and will likely focus on more 
radical goals, including a campaign for realizing Lithuanian independence.

This prospect may lead the Kremlin to speed elaboration of the promised law on secession 
so as to provide a damage-control framework for a process it no longer appears capable of 
stopping. But the Lithuanians see themselves as illegally occupied, not as a Soviet republic, 
and they reject the applicability of secession mechanisms to their situation. In any case, the 
Lithuanian Supreme Soviet has already declared the primacy of its own laws over Soviet laws 
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and has proved its willingness to defy Moscow in this regard. The Kremlin is unlikely to simply 
abandon the loyalist Lithuanian Communist Party but the latter’s limited influence will force 
Moscow to deal with the independent LCP (and may well promote factionalist tendencies in 
other communist parties). Essentially, this will mean dealing with Sajudis, not only because 
Sajudis will have a majority in the legislature but because of the intermingled membership of 
Sajudis and the independent Lithuanian Communist Party.

The electoral victory of pro-independence candidates and the related diminution of Moscow’s 
influence on Lithuania’s legislature will likely alarm elements of the non-Lithuanian population 
already concerned by Lithuanian nationalist sentiment. They may now appeal to Moscow for 
support and, given the need to reassure the large numbers of Russians and other Soviet citizens 
living outside their native republics, Moscow will probably try to offer whatever assistance it 
can.

PROJECTED LEGISLATION
The most important legislative initiative on the agenda is assuring the right to declare 

independence. This is particularly urgent now that Mikhail Gorbachev is about to acquire much 
enhanced presidential powers ~ including the right to dissolve a republic Supreme Soviet. The 
Lithuanians (and the other Baltic peoples) have made clear their determination to enter into 
negotiations with Moscow over the restoration of their independence. In fact, run-off elections 
originally scheduled for March 10 were moved up to March 4, so that Lithuania can convene 
its new parliament and present a united pro-independence front when the Soviet Congress 
of People’s Deputies meets on March 12 to endorse Gorbachev’s proposals for a presidential 
system. Newly elected deputies have already formed negotiating teams and Moscow has no 
easy way of refusing to participate in such talks.

Late reports out of Vilnius indicate that the Lithuanian Supreme Soviet may pass a resolution 
on independence as early as its first convocation, on March 10-11. If true, future legislative 
initiatives will depend on Moscow’s reaction.

IMPACT ON FUTURE RELATIONS BETWEEN MOSCOW AND 
LITHUANIA

If Lithuania eventually secedes from the Soviet Union, all Soviet laws governing center-
periphery relations will be irrelevant; relations between the Soviet Union and newly independent 
Lithuania will be regulated by treaty. If, however, Lithuania remains part of the Soviet Union, 
its relationship with Moscow will have to be drastically reworked. Moscow would have to offer 
Lithuania a great deal of autonomy to induce it to remain within the federation.

ASSESSMENT OF DEMOCRATIZATION
Democracy in Lithuania is undoubtedly taking root. The newborn multi-party system has 

passed its first test with the February 24 elections, which allowed voters to challenge and defeat 
the established communist apparatus. Barring repression by Moscow, the prospects for the 
consolidation of democratic, representative government appear promising.

Now that the institutions of representative government based on popularity and electoral 
success have been established in Lithuania, the ground has been prepared for the emergence of 
Western-style politicians. For now and for the foreseeable future, however, national questions 
will probably play a key role in determining electoral success.
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IMPLICATIONS FOR 
WASHINGTON

The new situation in Lithuania now confronts Washington with two sets of difficult choices, 
depending on the course of events. If Lithuania votes to secede from the Soviet Union and appeals 
for recognition of its independent status to the United States and other CSCE countries on the 
basis of self-determination, the United States will have to consider its response, knowing that 
Moscow could consider Western support for Lithuanian independence highly provocative.

Whether or not the Lithuanian Supreme Soviet votes for independence, Washington must 
decide whether the February 24 elections justify a reconsideration of its decades-old policy of 
non-recognition. The Supreme Soviet, as well as other institutions imposed on Lithuania after 
the Soviet occupation, has never been officially recognized by the United States as the rightful 
representative of the Lithuanian people. Yet, as most of the people of Lithuania consider the 
elections democratic and representative of the popular will, Washington may be called upon to 
recognize the legitimacy of the newly elected Lithuanian Supreme Soviet.
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MEMORANDUM IN SUPPORT OF THE RIGHT

OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF 
LATVIA AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA TO SELF-

DETERMINATION

INTRODUCTION

The Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania, were occupied by Soviet military forces 
in June, 1940 pursuant to the terras of the secret protocols to the Treaty of Non-Aggression 
concluded between the Union of Soviet Socialist Republics and the German Reich on August 
23, 1939. In March and May, 1990, the freely-elected legislatures of the Baltic states declared 
the re-establishment of that state independence lost in 1940 as a result of the invasion of Soviet 
armed forces. In light of the January, 1991 massacre of Baltic civilians and Baltic defense force 
personnel in Latvia and Lithuania; the continuing abduction of young Baltic men by Soviet army 
detachments; and the refusal of the Soviet Government to enter into constructive negotiations 
with the Baltic states in order to resolve Baltic-Soviet differences peacefully, the Baltic states 
request the member states of the United Nations Commission on Human Rights to: (1) support 
the passage of a resolution affirming the Baltic States’ right to self-determination and urging 
the Soviet Union to terminate its occupation of Estonia, Latvia and Lithuania; and (2) appoint a 
special rapporteur to investigate the on-going Soviet violation of the human rights of the peoples 
of the Baltic states.

In support of the Baltic states’ request in this regard, the Baltic republics submit this 
Memorandum as evidence of the Baltic states’ legal and political right to self-determination and 
independence.

THE DOCTRINE OF SELF-DETERMINATION AND 
INDEPENDENCE OF THE BALTIC STATES 1918-1920

World War I has been referred to as the war of self-determination. Indeed, by early 1918 the 
re-establishment of Poland and the creation of other democratic eastern European nation states 
on the basis of the right of peoples to self-determination had become an avowed aim of the 
allies - Britain, France, the United States, Italy, Romania and Serbia in their war with Germany, 
Austria-Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire.

Among the foremost champions of self-determination as a legal right was United States 
President Woodrow Wilson. In his address to Congress of February 11, 1918, Wilson outlined 
four principal requirements for a just and lasting peace in Europe:

“First, that each part of the final settlement must be based upon the essential justice of that 
particular case and upon such adjustments as are most likely to bring a peace that will be 
permanent;

Second, that peoples and provinces are not to be bartered away from sovereignty to 
sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, even the great game, now forever 
discredited, of the balance of power;

Third, every territorial settlement involved in this war must be made in the interest and for the 
benefit of the populations concerned, and not as a part of any mere adjustment or compromise 
of claims amongst rival states; and

Fourth, that all well-defined national aspirations shall be accorded the utmost satisfaction 
that can be accorded them without introducing new or perpetuating old elements of discord or 
antagonism that would be likely in time to break the peace of Europe and consequently of the 

M E M O R A N D U M A S  J T  Ž M O G A U S  T E I S I Ų  K O M I S I J A I
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world.”
The Public Papers of Woodrow Wilson, 182-183 (R. Baker and W. Dodd eds. 1927)
Wilson’s demands that the peoples of Europe have a voice in the determination of their 

political futures was echoed by the leaders of France, Britain and Russia and Germany. Thus, on 
January 11, 1918, French Foreign Minister Stephen Pichon declared that among the three French 
conditions for a just and lasting peace was “un reglement territorial .. base sur le droit des 
peuples a disposer d’eux-memes.” Similarly, on April 10, 1917, the Russian Prime Minister, Prince 
Lvov, declared that Russia repudiated its domination of other nations, proclaimed autonomy 
for Estonia and Poland, and called for “a stable peace on the basis of the self-determination of 
peoples.”

On November 8, 1917, the newly formed Soviet Bolshevik Government issued its “Declaration 
of Peace” which called for:

“[A]n immediate peace without annexation ... and with indemnities. By annexation or 
seizure of foreign territory, the government in accordance with the legal concept of democracy 
in general and of the working class in particular, understands any incorporation of a small and 
weak nationality by a large and powerful state without a clear, definite and voluntary expression 
of agreement and desire by the weak nationality regardless of the time when such forcible 
incorporation took place, regardless also of how backward is the nation forcibly attached or 
forcibly detained within the frontiers of the larger state, and finally, regardless of whether or not 
this large nation is located in Europe or in distant lands beyond the seas.

If any nation whatsoever is detained by force within the boundaries of a certain state and if 
that nation, contrary to its expressed desire - whether such desire is made manifest to the press, 
national assemblies, in parties’ decisions, or in protest and uprising against national oppression 
- is not given the right to determine the form of its state life by free voting and completely free 
from the presence of the troops of the annexing or foreign state, and without the least pressure, 
then the adjunction of that nation by the stronger state is annexation, i.e., seizure by force and 
violence.”

REPRINTED IN M. LASERSON, THE DEVELOPMENT OF SOVIET FOREIGN POLICY 
IN EUROPE 1917-1942. AT 10 (1943)

One week after the “Declaration of Peace”, the Soviet Government issued its “Declaration 
of Rights of the Peoples of Russia.” In this latter proclamation, signed by Lenin in his capacity 
as Chairman of the Council of the Peoples’ Commissars, and Stalin, in his capacity of Peoples’ 
Commissar for Nationalities’ Affairs, the Soviet Government declared:

“The Congress of Soviets has proclaimed in June of this year the right of Russia’s nationalities 
to free self-determination. The Second Congress of Soviets has confirmed more categorically 
and determined this inalienable right of Russia’s nationalities.

The Council of Peoples’ Commissars, executing the will of those Congresses, has decided to 
lay down as a foundation of its policy toward the problem of Russia’s nationalities, the following 
principles:

1.The equality and sovereignty of Russia’s nationalities;
2.The right of Russia’s nationalities to free self-determination up to seceding and the 

organization of an independent state.” Id. at 11.  (emphasis supplied)

Soviet Russia’s declaration with respect to the rights of captive nations was echoed by the 
leaders of the German Reich. On November 29, 1917, the day Trostsky announced the German 
acceptance of Bolshevik peace initiatives, German chancellor von Hertling declared in the 
name of Germany a recognition of the right of Lithuania, Poland and Courland to exercise self-
determination.

The nearly universal embrace accorded the doctrine of self-determination by the Allied 
Leaders, Germany, and the Bolshevik regime was not ignored by the peoples of the march lands 
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of east-central Europe or their leaders. For the Estonians, Latvians, Finns, Czechs, Slovaks, 
Slovenes and Croatians, the right to freely decide their respective national destinies meant an 
opportunity to throw-off more than two centuries of oppressive Russian, Baltic-German, or 
Austro-Hungarian rule. For the Lithuanians, Poles and Bessarabians, self-determination meant 
restoration of independent 

states forcibly annexed by the Russian armies of Catherine II and her successors.
Thus, on December 6, 1917, the Finnish parliament declared Finland’s independence of 

Russia. On February 24, 1918, as German troops began to occupy Estonia following the break-
down of German-Soviet peace talks at Brest-Litovsk, the Estonian National Council proclaimed 
the independence of Estonia and a Provisional National Government was formed under the 
leadership of Prime Minister Konstantin Pats. Lithuania had been occupied by the German 
army since 1916, but the nation’s leaders were determined to obtain international recognition of 
their right to independence and on February 16, 1918, members of the provisional Lithuanian 
assembly, meeting in Vilnius, declared the re-establishment of the Lithuanian state on the basis 
of its de jure continuity since the Russian annexation of 1795, and the severing of all ties with 
other peoples and nations.

Latvia had been divided by the armies of Germany and Russia throughout most of the 
World War and therefore it was not until November 18, 1918, following the abdication of Kaiser 
Wilhelm II, and the decomposition of the German armed forces, that representatives of all major 
regions of the Latvian nation could meet together and proclaim Latvia’s independence. The 
Latvian proclamation, made by Vice-President Gustav Zemgals, declared: “Latvia, united in its 
ethnographic limits, is a self-governing, independent, democratic republic, whose constitution 
and relations with foreign states shall be in the near future specifically defined by a Constituent 
Assembly convoked on the basis of direct, equal, secret and proportional suffrage for both 
sexes.”

The independence of the Baltic states and Finland was paralleled by events in Poland and 
the Romanian province of Bessarabia, which had been taken by Czarist Russia from Romania 
during the nineteenth century. On January 24, 1918, the people of Bessarabia declared themselves 
independent as the Democratic Moldavian Republic of Bessarabia, and on March 27, 1918, the 
independent Bessarabian state voted to unite with the Kingdom of Romania.

In Poland, the founder of the Polish army in World War I, Jozef Pilsudski, returned to Warsaw 
on November 10, 1918, from the Germany city of Magdeburg where he had been imprisoned. 
On November 11, Pilsudski was appointed Commander-in-Chief of the Polish army, and asked 
by the Regency Council to form a national government. On November 16, foreign governments 
were informed that the Polish state, like that of Lithuania, had been reborn on the basis of the 
state’s de jure continuity since the time of the final partition of Poland in 1795.

The declarations of independence by the newly-constituted east-central European states 
bolstered the population’s morale, but it did little to halt the rampage of Baltic-German armies 
and Bolshevik legions who blithely ignored the solemn commitments to self-determination 
made the previous year by Soviet and German leaders.

Estonia and Latvia were invaded by Bolshevik forces in late 1917, only to find their 
eastern enemies driven out in turn by German armies intent on annexing both nations to the 
Reich. Shortly after the collapse of Imperial Germany on November 11, 1918, the Soviets once 
again invaded Estonia and Latvia. The Estonians, however, were well organized and with the 
assistance of Finnish volunteers and British war material and logistical support, the Bolshevik 
forces were driven back into Russia.  On May 28, 1919, Estonia’s army captured Pskov and 
secured the nation’s eastern frontier. Turning its attention southward, Estonia’s army, under 
the command of the brilliant young general Johannes Laidoner, came to the assistance of the 
Latvian forces battling the Bolsheviks in Latgale and German Landeswehr battalions operating 
in Courland and Livonia under the command of General Riidiger von der Goltz. After months 
of heavy fighting the Germans were decisively defeated on June 22, 1919, at the northern Latvian 
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city of Cesis by combined Estonian-Latvian forces.
While Estonia was able to sign an armistice with Soviet Russia on December 19, 1919, Latvia 

continued to battle the Red Army in her eastern territories. Indeed, the Estonian armistice 
prompted the Soviet regime to concentrate its potentially overwhelming forces against the 
Latvian units to the south. Faced with this precarious situation, Latvia appealed to her fellow-
sufferer from Bolshevik aggression, Poland, and Marshal Pilsudski promptly ordered 20,000 
Polish troops to come to the aid of the 100,000 Latvians in the field. On January 3, 1920, Polish 
forces under the command of General Rydz-Smygly stormed the key fortress city of Daugavpils, 
which fell two days later. By January 20, 1920, not a Bolshevik soldier remained on Latvian 
territory.  On February 1, 1920, Latvian representatives concluded an armistice with Soviet 
Russia. In Lithuania, occupation by Germany came to an end on November 11, 1918 with the 
collapse of the Kaiser’s government in Berlin. Simultaneously, Augustinas Voldemaras formed 
the first independent Lithuanian government since the eighteenth century. A Ministry of 
National Defense was created on November 23, and an appeal published for volunteers to enlist 
in a national army.

As was the case in its northern neighbors, Lithuania soon felt the full force of a Bolshevik 
invasion from the east and the Lithuanian government hastily left Vilnius to seek refuge in the 
ancient city of Kaunas. On January 5, 1919, Vilnius was occupied by Bolshevik forces.

 The Soviet aims in invading Lithuania were made clear in an Izvestia editorial of December 
25, 1918:

“Estonia, Latvia and Lithuania are directly on the road from Russia to Western Europe and are 
therefore a hindrance to our revolution, because they separate Soviet Russia from revolutionary 
Germany ... This separating wall has to be destroyed. The Russian Red Proletariat should find 
an opportunity to influence the revolution in Germany. The conquest of the Baltic sea would 
make it possible for Soviet Russia to agitate in favor of the social revolution in the Scandinavian 
countries so that the Baltic Sea would be transformed into the Sea of Social Revolution.” 

A. Bilmanis, A History of Latvia 110 (1951)

Relying on volunteer troops and guerilla units, the newly-created Lithuanian armed forces 
stopped the Soviet advance before it reached Kaunas, and by February, 1919, the front lines 
had stabilized. In mid-March the Lithuanians began to push the Soviets eastward, and on April 
19th Polish forces hit the Soviet left flank and pushed on to capture Vilnius. By August, 1919, 
the Red Army had been driven into a narrow sector in the northeast part of Lithuania and were 
finally driven out of Lithuanian territory in October. Not long after the Bolshevik defeat, another 
army invaded Lithuania from the north, these forces being under the command of the former 
Czarist general Bermondt-Avalov and units of von der Goltz’s Landeswehr. Although defeated 
in Latvia, the combined Baltic German - White Russian Army intended to subdue Lithuania 
and use it as a base for attacks against the Bolsheviks. The combined forces of Bermondt-Avalov 
and von der Goltz were finally defeated at the battle of Radviliskis in north-central Lithuania in 
November, 1919.

The decisive defeat of the Bolshevik armies, and the courage and determination of the Baltic 
troops and civilian population to preserve Baltic independence soon forced Soviet-Russia to 
negotiate peace treaties with its western neighbors. On February 2, 1920, a Treaty of Peace was 
signed by Soviet Russia with Estonia at the famed university city of Tartu; a similar treaty was 
signed by the Soviet state with Lithuania in Moscow on July 12, 1920, and with Latvia in Riga, 
on August 11, 1920. Other treaties were signed during this period by Soviet Russia with Finland, 
Poland, and Romania and served to confirm Finland’s rights to Karelia and Petsamo, Poland’s 
rights to Galicia, Volhynia and Podholia, and Romania’s right to Bessarabia and Bukovina.

The Baltic peace treaties are historically and politically significant in that they formally 
terminated a state of war between Soviet-Russia and the Baltic states, and laid the foundation 
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for a period of political and economic independence. But the treaties also possess an important 
legal dimension for they clearly indicate that the resulting de jure Bolshevik recognition of Baltic 
independence was based on the legal right of self-determination of peoples. Thus, 

Article 2 of the Latvian-Soviet Peace Treaty states:
“By virtue of the principle proclaimed by the Federal Socialist Republic of the Russian 

Soviets, which established the right of self-determination for all nations, even to the point of 
total separation from the states with which they have been incorporated, and in view of the 
desire expressed by the Latvian people to possess an independent national existence, Russia 
unreservedly recognizes the independence, self-subsistence and sovereignty of the Latvian State 
and voluntarily and for eternal times renounces all sovereign rights over the Latvian people and 
territory which formerly belonged to Russia under the then existing constitutional law as well 
as under international treaties’ which, in the sense here indicated, shall in the future cease to 
be valid. The previous status of subjection of Latvia to Russia shall not entail any obligation 
towards Russia on the part of the Latvian people or territory.”

See Treaty of Peace, August 11, 1920, Latvia-Russia, 2 League of Nations Treaty Series 122 
(hereinafter cited as L.N.T.S.)

Thus did the Soviet Union clearly and voluntarily acknowledge the international obligation 
to recognize the de jure independence of the Latvian state. Simultaneously, this act denounced 
those former treaties by which Russia had gradually annexed the old Latvian provinces: the 
Treaty of Nystadt of 1721, whereby Livonia, or 35 percent of modern Latvia, was taken from 
Sweden; the Treaty of Poland, 1772, the First Partition, annexing Latgale (24 percent of Latvia); 
and the Treaty of 1795 wherein the German nobles of Courland laid the province at the feet of 
Catherine II of Russia.

Article 3 of the Latvian-Soviet Peace Treaty settled the border of Latvia and Russia along 
strict ethnographical lines. Other sections of the Treaty provided for the repatriation of Latvian 
refugees; the restitution of deposits, personal property and archives sent to Russia during the 
World War; and Soviet compensation for war losses. An advance payment of four million rubles 
was the first and last installment on reparations which the Latvian government was to receive 
from the Soviet Union.

Similar recognition of the right of the Baltic peoples to independence on the basis of the 
doctrine of self-determination is found in the preambles to the Lithuanian, Estonian and Polish 
peace treaties.  Thus, the Lithuanian-Soviet treaty declares:

“Proceeding from the right, proclaimed by the Russian Socialist Federated Soviet Republic 
of all nations to free self-determination up to their complete separation from the state into the 
composition of which they enter, Russia recognizes without reservation the sovereign rights 
and independence of the Lithuanian State, with all the juridical consequences arising from such 
recognition; and voluntarily and for all time abandons all the sovereign rights of Russia over the 
Lithuanian people and their territory.”

See Treaty of  Peace ,  Lithuania-Russia ,  July 12,  1920,  3  L.N.T.S.  122

M E M O R A N D U M A S  J T  Ž M O G A U S  T E I S I Ų  K O M I S I J A I



154 NESKELBTI TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ DOKUMENTAI

THE BALTIC STATES AND THE 
LEAGUE OF NATIONS

As already noted, the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania joined the League of Nations 
in 1921. As a result of repeated Soviet and German invasion between 1914 and 1920, the newly-
elected Baltic governments were determined to solidify the territorial and international juridical 
order consecrated by the Peace Treaty of Versailles and later embodied in the League of Nations 
Covenant.

The preamble to the Covenant set forth the League’s main purposes:
“The High Contracting Parties, in order to promote international co-operation and to achieve 

international peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war, by the 
prescription of open, just and honourable relations between nations, by the firm establishment of 
the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and 
by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of 
organized peoples with one another, agree to the Covenant of the League of Nations.” 

Clearly, the main purposes of the League were the preservation of international peace and 
security and the promotion of international co-operation.   The avoidance of war by the peaceful 
I settlement of international disputes therefore became one of the most important tasks of 
the League.  The Covenant of the League also marked an important advance in the matter of 
settlement of disputes by collective action.  Thus, unlike the earlier Hague Convention relating 
to mediation and good offices, the Covenant accepted the principle of the right and duty of the 
League assist the parties - and, more generally, to take action - with respect to the settlement 
of disputes.  Members of the League therefore bound themselves not to resort to war before 
submitting their disputes to the procedures outlined in the Covenant.  They also accepted the 
obligation to act upon the recommendation of the League Council or League Assembly to the 
extent of not waging war against an opponent accepting the recommendations of these League 
organs.

By Article 10 of the Covenant the Member States of the League agreed to “respect and 
preserve against external aggression the territorial integrity and existing political independence 
of all members of the League.”  Article 10 thus constituted a binding legal guarantee concerning 
external aggression against territorial integrity and existing political independence of the League’s 
Member States, including Latvia, Lithuania and Estonia.

In spite of the safeguards present in the League of Nations Covenant, the Baltic states 
realized their geographical vulnerability to aggression and therefore exerted all possible effort 
to I support the workings of the League of Nations in order to bring peace to the world by 
the development of systems and formulas for universal disarmament, collective security, and 
international cooperation.

The Baltic states’ fear of a resurgence of militarism and their desire to thwart it was indicated 
as early as 1921. Acting pursuant to a recommendation of the Council of the League, Estonia and 
Latvia joined Germany, Finland, Great Britain, Italy, Poland and Sweden in signing the Aaland 
Convention. The Convention provided for the permanent neutralization of the Aaland Islands 
in the Baltic Sea so that they might never become “a cause of danger from the military point of 
view.”

In 1923, Latvia and Estonia concluded a political and military treaty in which they undertook 
to achieve a peaceful policy towards all nations (especially their neighbors); to pursue a mutual 
and concerted course in international relations; to provide armed aid in the event of attack; 
and finally, not to conclude an alliance with a third party without consent from the other. That 
same year, representatives of Finland, Poland, Estonia and Latvia met at Riga to consider the 
application of the principles of the Washington Naval Conference of 1922 to the eastern coast of 
the Baltic.  The four countries agreed to support proposals at Geneva for armament reduction, 
together with a Treaty of Mutual Guaranty. In May 1924, Lithuania agreed to join its two Baltic 
neighbors in forming a common foreign policy.
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BALTIC-SOVIET AGREEMENTS FOR THE PEACEFUL 

SETTLEMENT OF DISPUTES 1926-1940
Throughout the early 1920’s, all three Baltic States evinced a fear of Soviet Russia. The 

revolutionary nature of the Soviet Government and its professed claim of spreading revolution 
abroad affected the geopolitics of the new East European States. These fears were heightened by 
an attempted Communist coup in Tallinn, Estonia, in 1924. Later in the decade, however, there 
was a shift in emphasis in Soviet policy from the advocacy of immediate world revolution to an 
orientation centered upon the development of Soviet Russia as a socialist state. The expulsion of 
Leon Trotsky in 1927, and Stalin’s emphasis on the success of the first five-year economic plan, 
led Russia to gradually revert to a policy of greater engagement in European affairs and reliance 
on traditional diplomacy to achieve the peace and security necessary for the consolidation of 
Communist rule.

In August 1928, the Kremlin responded to a French invitation to sign the Treaty of Paris 
(Kellogg-Briand Pact) on the renunciation of war. Apparently not willing to rely solely upon 
Western guarantees, the Soviet Government, before final ratification of the pact, moved to 
promote a protocol in which its border states would agree to regional application of the treaty’s 
principles. The Lithuanian Government accepted the protocol’s language, and recommended to 
the Estonian and Latvian Governments that they also adhere. Poland and Romania, suspicious 
at first, later announced their acceptance. Estonia and Latvia signed the protocol in February 
1929 after their respective Parliaments had given approval.

The Soviet Union also had concerns about the stability and security of its western borders. 
This caused the Soviet Government to pursue a diplomatic course designed to strengthen those 
states along its frontier. Treaties with its neighbors were signed embodying three major principles: 
nonintervention, nonaggression and neutrality. On September 28, 1926, such a Lithuanian-Soviet 
Treaty of Nonaggression was signed at Moscow. See Treaty of Non-Aggression, September 28, 
1926, Lithuania-U.S.S.R., 60 L.N.T.S. 145.

The Lithuanian-Soviet Treaty declared:
The President of the Lithuanian Republic, of the one part, and the Central Executive Committee 

of the U.S.S.R., of the other part, being convinced that the interests of the Lithuanian people and 
the peoples of the U.S.S.R. demand constant cooperation based on mutual confidence, have 
agreed, in order to contribute to the best of their ability to the maintenance of universal peace, to 
conclude a treaty with a view to strengthening the friendly relations existing between them ....

Article 1.
The relations between the Union of Socialist Soviet Republics and the Lithuanian Republic 

shall continue to be based on the Treaty of Peace between Lithuania and Russia, concluded at 
Moscow on July 12, 1920, all the provisions of which shall retain their force and inviolability.

Article 2.
The Lithuanian Republic and the Union of Soviet Socialist Republics undertake to respect in 

all circumstances each other’s sovereignty and territorial integrity and inviolability.
Article 3.

Each of the two Contracting Parties undertakes to refrain from any act of aggression 
whatsoever against the other Party.

Should one of the Contracting Parties, despite its peaceful attitude, be attacked by one of 
several third Powers, the other Contracting Party undertakes not to support the said third Power 
or Powers against the Contracting Party attacked.

With respect to peaceful resolution of any dispute between the parties, Article 5 of the Treaty 
declared that “should a dispute arise .. . the Contracting Parties undertake to appoint conciliation 
commissions, if it should not prove possible to settle the dispute by diplomatic means.”

In light of events occurring in 1939-40, this pact of nonaggression has particular importance.  
By the terms of the treaty it is clear that Lithuanian independence was reaffirmed and] that both 
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contracting parties undertook engagements of nonaggression against the other.  Lithuanian 
sovereignty was, therefore, given further support, both moral and legal, and Lithuanian] security 
against a Soviet attack became fixed in international law. On April 4, 1934, the Lithuanian and 
Soviet Governments agreed to extend their 1926 nonaggression treaty until December 31, 1945. 
See Protocol Renewing the Treaty of Non-Aggression of Sept. 28, 1926, Apr. 4, 1934, Lithuania-
U.S.S.R., 186 L.N.T.S. 267.

Etonia and Latvia were not enthusiastic about the Lithuanian-Soviet treaty, but nevertheless 
continued their negotiations with Moscow. It was not until 1932 that Baltic confidence in Soviet 
good faith was sufficient to place complete reliance upon instruments of nonaggression. On 
February 5, 1932, Latvian and Soviet representatives signed a Treaty of Nonaggression at Riga 
which was to remain in force until December 31, 1945. See Treaty of Non-Aggression, February 
5, 1932, Latvia-U.S.S.R., 148 L.N.T.S. 123.

The Latvian-Soviet Treaty stated in pertinent part:

THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC 
AND THE CENTRAL EXECUTIVE

COMMITTEE OF THE UNION OF SOVIET 
SOCIALIST REPUBLICS

Having in view the Peace Treaty concluded on August 11th, 1920, between Latvia and the 
Russian Socialist Republic, the effect of which extends to the entire territory of the Union of 
Soviet Socialist Republics, and all the provisions of which remain invariably and permanently 
the firm foundation of the relations between the High Contracting Parties;

Being convinced that it is in the interests of both High Contracting Parties to adopt certain 
provisions which may contribute to the development and consolidation of the friendly relations 
between two States;

Being firmly resolved to respect mutually and unreservedly each other’s sovereignty, political 
independence, territorial integrity and inviolability;

Being guided by the desire to contribute to the consolidation of world peace;
Declaring that none of the obligations so far assumed by either of the Parties hinders the 

peaceful development of their mutual relations or is incompatible with the present Treaty ....

Article 1.
Each of the High Contracting Parties undertakes to refrain from any action of aggression 

directed against the other, and also from any acts of violence directed against the territorial 
integrity or political security of the other Party, or to any treaties, conventions, or agreements 
aiming at any economic or financial boycott of either of the Contracting Parties.

With respect to the peaceful resolution of disputes between the Parties, Article 4 of the 
Latvian-Soviet Treaty declared:

In view of the obligations assumed in the present Treaty, the High Contracting Parties 
undertake to submit all disputes, whatever their kind or origin, which may arise between them 
after the signature of the present Treaty and which cannot be settled within a reasonable period 
by ordinary diplomatic procedure of conciliation in a joint conciliation commission of which 
the composition, powers, and procedure are to be fixed by a special Convention which the two 
Parties undertake to conclude as early as possible, and which shall come into force at the same 
time as the present Treaty.

On May 4, 1932, Estonia signed a similar Treaty of Nonaggression with Moscow. Treaty of 
Non-Aggression and Peaceful Settlement

of Disputes, Estonia-U.S.S.R., May 4, 1932, 131 L.N.T.S. 305. The preamble to the Treaty 
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specifically notes the desire of the Estonian Government and the Government of the U.S.S.R. 
to supplement and define, their mutual relations with respect to the general international legal 
requirements set forth in the Treaty of Paris (Kellogg-Briand Pact) signed by both Estonia and 
the Soviet Union.

The Treaty declares in pertinent part:
Article 1.

Each of the High Contracting Parties guarantees to the other Party the inviolability of the 
existing frontiers between them, as defined by the Peace Treaty signed on February 2, 1920, 
and undertakes to refrain from any act of aggression or any violent measures directed against 
the integrity and inviolability of the territory or against the political independence of the other 
Contracting Party, whether such acts of aggression or such violent measures are undertaken 
separately or in conjunction with other Powers, with or without a declaration of war.

Article 2.
 
Each of the High Contracting Parties undertakes not to take part in political agreements 

manifestly directed in an aggressive sense against the other Party, nor in coalitions of the same 
nature having as their object to subject the other Party to an economic or financial boycott. 

Article 3.
The obligations mentioned in the preceding Articles of the present Treaty shall in no case 

affect or modify the rights and international obligations devolving on the High Contracting 
Parties from treaties concluded or obligations assumed prior to the entry into force of the present 
Treaty, so far as the said rights and obligations contain no elements of aggression within the 
meaning of the present Treaty.

Article 4.
Taking into consideration the obligations assumed in virtue of the present Treaty, the High 

Contracting Parties undertake to submit all disputes, whatever their nature or origin, which 
may arise between them subsequent to the coming into force of the present Treaty, and which it 
may not have been possible to settle within a reasonable time through the ordinary diplomatic 
channel, to a procedure of conciliation in a mixed Conciliation Commission, whose composition, 
powers, and procedure shall be fixed by a separate Convention, which the two Parties undertake 
to conclude within the shortest possible time, and which shall come into force simultaneously 
with the present Treaty.

As is the case with the Lithuanian-Soviet and Latvian-Soviet nonaggression treaties, the 
Estonian-Soviet nonaggression treaty reaffirmed the validity of the Estonian-Soviet Peace 
Treaty of 1920 and such Peace Treaty’s recognition of Estonian independence. Moreover, the 
nonaggression treaty bound the U.S.S.R. to refrain from any aggressive act or “violent measure” 
directed against Estonia’s territory or political independence.

Both Baltic nations now received the same basis international legal guarantees of their frontiers 
as Lithuania had received in 1926. In addition, both Estonia and Latvia signed a Convention for 
Conciliation of Disputes with the Soviet Union later that year. Conciliation Convention, June 16, 
1932. Estonia-U.S.S.R., 131 L.N.T.S. 309; Conciliation Convention, June 18, 1932, Latvia-U.S.S.R., 
148 L.N.T.S. 129. The Conventions were adopted pursuant to Article 4 of the Non-aggression 
Treaties and called for a abilateral commission designed to “elucidate disputed questions and to 
propose to both governments the interpretation or the bases of conciliation which it shall deem 
to be equitable and on which it shall recommend them to reach an agreement by the diplomatic 
channel.”

Estonia, Latvia and Lithuania also agreed to sign the so-called “Litvinov Conventions.” 
These “Conventions for the Definition of Aggression” were successfully concluded on behalf 
of the Soviet Government by Soviet Foreign Commissar Maxim Litvinov 1933 after months 
of negotiations. The first Convention was signed on July 3, 1933, by Afghanistan, Estonia, 
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Latvia, Poland, the U.S.S.R., Romania and Turkey. The second was signed the following day 
by Czechoslovakia, Yugoslavia and, again, by Romania and Turkey. On July 5, 1933 Lithuania 
signed the Convention with the U.S.S.R. Convention of July 3, 1933, 147 L.N.T.S. 69. The text of 
the two Conventions is virtually identical. The Convention for the Definition of Aggression of 
July 3, 1933 declared:

Article 1.
Each of the High Contracting Parties undertakes to accept in its relations with each of the 

other Parties, from the date of the entry into force of the present Convention, the definition of 
aggression as explained in the report, dated May 24, 1933, of the [League of Nations] Committee 
on Security Questions (Politis Report) to the Conference for Reduction and Limitation of 
Armaments, which report was made in consequence of the Soviet delegation’s proposal.

Article 2.
Accordingly, the aggressor in an international conflict shall, subject to the agreements in 

force between the parties to the dispute, be considered to be that State which is the first to 
commit any of the following actions:

1. Declaration of war upon another State;
2. Invasion by its armed forces, with or without a declaration of war, of the territory of 

another State;
3. Attacks by its land, naval or air forces, with or without a declaration of war, on the territory, 

vessels or aircraft of another State;
4. Naval blockade of the coasts or ports of another State;
5. Provision of support to armed bands formed in its territory which have invaded the 

territory of another State, or refusal, notwithstanding the request of the invaded State, to take, 
in its own territory, all the measures in its power to deprive those bands of all assistance and 
protection.

Article 3.
No political, military, economic or other consideration may serve as an excuse or justification 

for the aggression referred to in Article 2. The Annex to Article 3 of the Conventions was worded 
as follows:

The High Contracting Parties . . .
Desiring, subject to the express reservation that the absolute validity of the rule laid down 

in Article 3 of that Convention shall be in no way restricted, to furnish certain indications for 
determining the aggressor, Declare that no act of aggression within the meaning of Article 2 of 
that Convention can be justified on either of the following grounds, among others:

A.The internal condition of a State:
E.g., its political, economic or social structure; alleged defects in its administration; 

disturbances due to strikes, revolutions, counter-revolutions or civil war.
B.The international conduct of a State:
E.g., the violation or threatened violation of the material or moral rights of interests in a 

foreign State or its nationals; the rupture of diplomatic or economic relations; economic or 
financial boycotts; disputes relating to economic, financial or other obligations towards foreign 
States; frontier incidents not forming any of the cases of aggression specified in article 2.

The High Contracting Parties further agree to recognize that the present Convention can 
never legitimate any violation of international law that may be implied in the circumstances 
comprised in the above list.

In light if the use of Soviet armed force against the Baltic states in 1940 and in 1990 and 
1991, the Litvinov Conventions clearly indicate the aggressive and illegal nature of such Soviet 
actions.

The rejection by Germany of a Soviet offer to guarantee Baltic sovereignty and independence, 
and rising European tensions in the mid-1930’s, brought the three Baltic nations even closer 
together economically, militarily and politically. On September 12, 1934, a treaty of understanding 
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and cooperation was signed at Geneva which created a Baltic entente dedicated to economic 
interdependence and a united foreign policy of absolute neutrality.  Baltic fears of a second 
European conflagration were exacerbated by the Italian invasion of Ethiopia, the Austrian 
anschluss, and Hitler’s annexation of Czechoslovakia.

At the Fourth Annual Conference of the Baltic Entente, the Estonian Foreign Minister 
declared:

The chief object of our meetings is the consolidation of peace, but today peace seems farther 
off than at the time of our first conference. During the recent international conflicts, the League 
of Nations has shown itself powerless and has thus lost the best part of its prestige and influence. 
The armaments race has begun again in all countries, the pre-war system of alliances is growing 
up, and mutual distrust between the nations is increasing day by day.

Despite these concerns, the Baltic states continued to reaffirm their faith in the League, 
demanded the equality of guarantees of security for all parts of Europe, and offered their 
cooperation in the construction of a general system of security. Throughout this period, Soviet-
Baltic relations remained reasonably good. In June 1937, Foreign Commissar Litvinov used the 
Moscow visit of Latvian statesman Wilhelms Munters as an occasion to reassure the Baltic States 
of continued Soviet friendship. Alluding to seventeen years of good relations between Soviet 
Russiia and Latvia, Litvinov declared: “Latvia’s geographical position is such that the U.S.S.R. 
cannot help being interested in the maintenance of her complete independence.”

SOVIET INVASION AND INCORPORATION 
OF THE BALTIC STATES

In March 1939, Germany seized that part of the territory of the Czechoslovak Republic which 
had not annexed in 1938, as well as the Lithuanian port of Memel. The German aggression 
prompted the Western democracies to initiate talks with the Soviet Union in order to achieve 
a mutually satisfactory security agreement. An agreement was also sought with Poland so as 
to guarantee its frontiers. While Western diplomatic discussions with the U.S.S.R continued 
the Government of Germany offered the Soviet Union a Non-aggression Pact with certain 
confidential protocols in which the German Government agreed to the U.S.S.R.’s annexation of 
the Baltic states, Bessarabia and Bukovina, eastern Poland and the Finnish territory of Karelia. 
With reference to the Baltic states, paragraph one of the Nazi-Soviet protocol stated: “In the 
event of a territorial and political rearrangement in the areas belonging to the Baltic states 
(Finland, Estonia, Latvia, Lithuania), the northern boundary of Lithuania shall represent the 
boundary of the spheres of influence of Germany and the U.S.S.R.” For the Soviet Union, the 
Pact with Hitler represented a disavowal of the principles underlying every major international 
agreement it had entered into since the Bolshevik Revolution in 1917.  Indeed, if the Baltic states 
had any illusions of maintaining ‘absolute neutrality,’ they would have been quickly dispelled 
had they been witnesses to the Ribbentrop-Molotov conversations. By the terms of the protocol 
all obstacles, save one, had now been removed to made clear the way for final Soviet conquest 
of the Baltic states.

The invasion of Poland occurred on September 1, 1939, and on September 18, the Soviet Union 
began its diplomatic offensive against Estonia. The Soviet new agency Tass alleged that a Polish 
submarine had taken refuge in Estonian naval bases. According to Tass, the Polish submarine 
had done so “with the connivance of the ruling circles”; an allegation Estonia quickly denied. On 
September 25, Stalin informed Berlin that with German consent -which was forthwith granted 
- he would proceed to “solve the problem of the Baltic countries.” By September 23, increased 
detachments of Red Army troops had been concentrated along the Estonian border. On September 
27, Estonian Foreign Minister Karl Selter went to Moscow where he was presented with Soviet 
demands for a Soviet-Estonian “mutual assistance” pact. In a meeting at the Soviet foreign 
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office, Selter was curtly told: “There will be no preliminary conversations. You have the Soviet 
proposal and there can by only one answer: Yes or no. Molotov will receive you this evening and 
you must be ready with the answer. “ Molotov received the Estonian Foreign Minister and in 
the presence of Stalin confirmed the Soviet demands. The following day, September 28, the Pact 
was signed by Molotov and Foreign Minister Selter. Pact of Mutual Assistance, Sept. 28, 1939, 
Estonia-U.S.S.R., 198 L.H.T.S. 227.

By the terms of this agreement, Estonia was compelled to hand over to the Soviet Union 
naval and air bases on Estonian territory and to provide for a garrison of some 25,000 Soviet 
troops. In Article 5, the Soviet Government renounced any intention of compromising Estonian 
sovereignty, stating specifically that “[t]he enforcement of the present Pact shall in no way impair 
the sovereign rights of the Contracting Parties nor, more especially, their economic system or 
political structure.”

The Soviet press gave wide coverage to this alleged self-denying clause, pointing to it as 
proof of Soviet belief in the principles of independence and national self-determination. On this 
point, “Bolshevik”, the leading Soviet party journal, commented:

Aggression and the desire to oppress small nations are alien to the spirit of the U.S.S.R. 
The Soviet people is [sic] interested in lasting peace and in fraternal collaboration. This can be 
realized only if it is based on mutual trust and the principle of noninterference in each other’s 
internal affairs. Because it respects the sovereignty of other states, the Soviet Union does not 
interfere in their internal affairs.

 The Kremlin turned next to Latvia after exercising hegemony over Estonia. Although Latvian 
Foreign Minister Wilhelms Munters was received more warmly than his Estonian counterpart, 
the results of his talks with Molotov and Stalin were the same. On October 5 a Latvian-Soviet 
agreement was signed which repeated word-for-word the terms of the Estonian-Soviet Pact. 
Pact of Mutual Assistance,

October 5, 1939, Latvia-U.S.S.R., 198 L.N.T.S. 381. On October 30, 30,000 Soviet troops entered 
Latvia and occupied army bases in Liepaja and Ventspils, naval facilities and several airfields. 0n 
October 10, a Pact was signed between the U.S.S.R. and Lithuania.

Although these pacts of “mutual” assistance were proclaimed by the Soviet Government as 
agreements between equals, and therefor legal under international law, their lack of legitimacy 
was clearly demonstrated by the force and intimidation which had been used and the obvious 
disregard of the free will of the Baltic peoples. Notwithstanding this demonstration of 
compulsion, the Soviet Government gave continued assurances that Baltic independence would 
not be impaired. In a speech delivered before an extraordinary session of the Supreme Soviet in 
October 1939, Foreign Commissar Molotov declared:

The pact with the Baltic states in no way imply the intrusion of the Soviet Union in the internal 
affairs of Estonia, Latvia, and Lithuania, as some foreign interests are trying to make believe .... 
These pacts are inspired by mutual respect for the political, social, and economic structure of the 
contracting parties and are designed to strengthen the basis for peaceful neighborly cooperation 
between our peoples. We stand for scrupulous and punctilious observance of pacts on a basis of 
complete reciprocity, and we declare that all nonsense about sovietizing the Baltic countries is 
only to the interest of our common enemies and of all anti-Soviet provocateurs.

Six months later, Molotov offered further Soviet assurances:
On the basis of a half year’s experience, one can draw on a completely definite positive 

deduction about the treaties with the Baltic states. These treaties [have] contributed to the 
strengthening of the international position of the U.S.S.R., as well as of Estonia, Latvia, and 
Lithuania. Contrary to the fears of imperialistic circles inimical to the U.S.S.R. the political 
independence and independent policy of Estonia, Latvia, and Lithuania has not suffered [and] 
on the basis of these treaties one can expect the further amelioration of relations between the 
U.S.S.R. and the Baltic Republics. Despite these assurances, Soviet pressure on the Baltic states 
began to increase. The Soviet Legation in Riga began to distribute propaganda films, and a series 



161
of sporadic strikes were initiated by Communist trade union members in Riga and Liepaja. 
These were unsuccessful in disrupting Latvia’s economic and political life because Latvian 
workers withheld their support. On December 10, 1939, a Russian warship sunk an Estonian 
freighter in the Gulf of Finland. Soviet warships fired upon an Estonian airplane at Tallinn on 
February 2, 1940. On May 28, 1940, an article sharply critical of Estonia appeared in the Soviet 
paper Pravda;

A certain part of the Estonian intelligentsia regards the occupation of Norway and Denmark 
by the Germans as an aggression, as an enslavement of small nations. This part of the intelligentsia 
preaches a loyal attitude towards England and expresses its hatred of Germany and everything 
German. In commercial circles the opinion predominates that it was more profitable to trade with 
England than with Germany and that English goods are better than German. The newspaper 
Tallinna Post published a feuilleton on May 10 in which the bad quality of German goods was 
ridiculed. That section of the Estonian intelligentsia which is hostile to Germany spread rumors 
alleging that the friendship between Germany and the U.S.S.R. is unstable and will not last and 
that a war between the two States is inevitable. Some of the persons preaching such feelings are 
connected by various threads with the British and American Legations. The University of Tartu 
is also a place where pro-British propaganda is being carried on. The ruling circles of Estonia 
are trying to remain neutral with regard to the events in the west. The political figures neither 
condemn nor approve Germany’s actions in their speeches. They try not to refer at all to the 
Soviet Union. No facts concerning the trade between Estonia and the U.S.S.R. are published. 
In all these precautions there transpires the endeavour to tone down and conceal from public 
opinion the role of the U.S.S.R. with regard to Estonia and Estonia’s fear of England for her 
relations with the U.S.S.R. The Estonian press likewise tries to avoid awkward problems and 
emphasized its loyalty towards England.

Lithuania also felt increasing pressures from the East. On May 16, the Soviet paper Izvestia 
accused the Lithuanian Government of involvement in the disappearance of three Russian soldiers 
stationed in Lithuania. The Lithuanian Government presented a note to the Soviet Government 
three days later stating that two of the soldiers had returned to their bases and offering to set 
up a comission to investigate the whereabouts of the third. The Soviets offered no response 
to the note. On May 30, the Soviets repeated their charges of Lithuanian involvement in the 
soldiers’ disappearance and accused the government of kidnapping and torturing the men. On 
June 6, Prime Minister Antanas Merkys traveled to Moscow to meet with Molotov.  During the 
course of their meeting the following day, Molotov requested the resignations of the Lithuanian 
Minister of the Interior and the Director of the Security Department. On June 9, a second meeting 
was held at which Molotov denounced Lithuania for its participation in the Baltic entente and 
accused the Lithuanian Government of organizing a Baltic military alliance against the U.S.S.R.  
The Prime Minister denied that the purpose of the 1934 tripartite Baltic convention was anti-
Soviet. He stated that there was no harm in such regional rapprochement.   The following day, 
Molotov accused the Prime Minister himself of complicity in the “kidnappings” and it became 
clear that further Lithuanian concessions would only increase Moscow’s demands.

On June 14, Molotov presented to the Lithuanian Minister of Foreign Affairs, at that time 
in Moscow, an ultimatum on the pretext that the Lithuanian police had kidnapped the three 
Soviet soldiers.   The ultimatum accused the Lithuanian Government of entering into a secret 
military alliance with Estonia and Latvia in violation of Article 4 of the Soviet-Lithuanian pact 
of Mutual Assistance which had forbidden either nation to conclude “any alliance or to take part 
in coalitions directed against Contracting Parties.”

An immediate emergency meeting of the Lithuanian Cabinet was held later that day. At 9 a.m. 
on June 15, 1940, Foreign Minister Urbsys transmitted the Lithuanian Government’s acceptance 
of the demands to the Soviet Government. President Smetona left the country that morning and 
by evening huge military formations of Red Army troops had occupied Lithuania.

The following day, hundreds of Soviet tanks with strong artillery and mechanized infantry 

M E M O R A N D U M A S  J T  Ž M O G A U S  T E I S I Ų  K O M I S I J A I



162 NESKELBTI TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ DOKUMENTAI

support began assembling on the Latvian frontier. At 2 p.m. Molotov summoned the Latvian 
Minister to Moscow and handed him an ultimatum that required by answer by 8 P.M. Molotov 
stated that if a reply was not received by that hour Soviet troops would march into Latvia and 
put down all resistance. The Soviet Government made five principal charges against Latvia: 
(1) conclusion of a secret military alliance with Estonia and Lithuania; (2) failure to denounce 
the military alliance treaty with Estonia of November 1, 1923; (3) participation during 1939 and 
1940 in two secret conferences of the foreign ministers of the Baltic states; (4) improvement of 
relations between the general staffs of Estonia and Lithuania, and (5) establishment of a special 
press organ of the Military Baltic Entente, La Revue Baltique.

An emergency session of the Latvian Cabinet was held to consider the ultimatum. As in 
Lithuania, there was sharp disagreement among the members of the Cabinet whether the 
Government should resist the Soviet demands with armed force or accept the ultimatum. The 
Minister of Foreign Affairs took the position that the ultimatum should be accepted because of 
Soviet threats to bomb all Latvian cities and the terrible loss of life which would ensue.

 His argument prevailed and the Latvian Cabinet accepted the Soviet ultimatum. The 
following day, the first Red tank columns appeared at Riga. By nightfall, two hundred thousand 
Soviet troops had occupied the country.

On June 15, 1940, a commercial Estonian airliner on its way from Tallinn to Helsinki, Finland, 
was shot down without warning by two Soviet fighter planes over the sea north of Tallinn. 
Its crew and passengers were killed and the presence of a Soviet submarine at the scene lent 
strength to the report that the attack had been planned well in advance.

On June 16, the Soviet press agency Tass reported that the three Baltic nations had concluded 
a military alliance. At 2:30 p.m. Molotov handed to Estonian Ambassador Rei a demand for 
the replacement of the Estonian Cabinet and for admission of additional Soviet troops into 
Estonia. The Estonians were given eight and one-half hours to accept or reject the Kremlin’s 
demands. That same afternoon, the Estonian Cabinet hurriedly gathered to consider the text of 
the ultimatum. As in Latvia and Lithuania, resistance was viewed a futile and Ambassador Rei 
transmitted the Government’s compliance with Moscow’s demands that evening. Soviet troops 
crossed the Estonian border in the early hours of June 17.

On June 21, 1940, according to Tass, “a spontaneous uprising of the working people,” took 
place in every large borough of Estonia, Latvia, and Lithuania. According to one Western 
observer:

The slogans, distributed from the Soviet legations, were precisely identical everywhere. 
The processions, which nowhere had many participants, were invariable protected by Russian 
armoured cars and infantry on trucks with machine guns at the ready, following one another 
at intervals of 100 yards. Soldiers of the Russian engineering forces installed loud speakers and 
uniformed politruks (political instructors) of the Red Army stood beside the operators on the 
platforms.

Quoted in J. Swettenham, The Tragedy of the Baltic States 73 (1952)
New governments were installed in each of the Baltic states that evening and elections were 

announced for July 14 and July 15. The new regimes immediately proceeded to prohibit civil 
rights guaranteed to the citizens of the Baltic states by their constitutions. Free associations and 
labor unions were dissolved, newspapers closed, radio stations nationalized, police and soldiers 
disarmed, and mass meetings banned. The new directors of state security ordered the arrests of 
the leaders and active members of all non-Communist political parties.

On the night of July 11, over 2000 people were arrested in Lithuania alone. The President of 
Estonia, Konstantin Pats; the Chief   of the Estonian General Staff, Johan Laidoner; ten of the 
eleven Estonian Cabinet members; sixty-eight of the ninety-six members of Parliament and seven 
of the members of the Estonian Supreme Court were arrested and deported.  In Lithuania, the 
Prime Minister, Antanas Merkys; the Foreign Minister, Juozas Urbsys; twelve cabinet members 
and twenty-two other members of political parties were arrested and sent east in sealed railway 
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cars.  In Latvia, a similar fate befell the President, Karlis Ulmanis; General Janis Balodis of the 
Latvian General Staff; twenty cabinet members and thirty-one members of Parliament.

On July 14 and 15, elections were held in all three Baltic states for “People’s Assemblies,” 
Voting was obligatory and only members of the “progressive” political parties were selected to 
run for office.

The new Estonian Assembly convened in Tallinn and proclaimed Estonia a Soviet Socialist 
Republic of July 21. The following day, the Chamber of Deputies agreed to “petition the Supreme 
Soviet of the U.S.S.R. to admit the Estonian Soviet Socialist Republic into the Soviet Union as a 
constituent republic . . . .” Similar resolutions were passed in the new Lithuanian and Latvian 
Parliaments. All private land, industrial enterprises, banks, mines and means of transportation 
were declared public property.

On August 3, 1940, the Supreme Soviet of the Soviet Union decided to “receive favorably the 
demand of the Lithuanian Diet and the admit the Soviet Socialist Republic of Lithuania into the 
Union.” On August 5, Latvia was admitted as the fourteenth constituent Soviet Republic, and on 
August 6 Estonia was admitted to the U.S.S.R. as the fifteenth Soviet republic.

AN APPRAISAL OF THE LEGALITY 
OF THE SOVIET UNION’S ANNEXATION OF THE 

BALTIC STATES
The Soviet Union advanced five reasons for its occupation of the Baltic nations: (1) the Baltic 

states had entered into a secret anti-Soviet military alliance; (2) Estonia and Latvia had failed to 
denounce their military alliance of 1923; (3) the Baltic foreign ministers had participated in two 
secret conferences in 1939 and 1940; (4) the general staffs of the Baltic states had improved their 
relations; and (5) a press organ of the Military Baltic Entente, La Revue Baltique, was established. 
None of these reasons have withstood the test of history.

The Soviet charge that the three nations had entered into a secret military alliance was 
untrue. There was no alliance, secret or otherwise. The allegation could not be proven even after 
the Soviets had obtained access to the secret archives of the Baltic states after their complete 
subjugation. The Soviet Union must have known that the allegation was false because it has 
available, in addition to its own intelligence, all information known to the German authorities.  
A teletype memo sent by Dr. von Grundherr of he Political Division in Charge of Baltic Affairs 
in the German Foreign Office to German Foreign Minister von Ribbentrop on June 17, 1940, 
stated:

The assertion, now made by Russia, that Lithuania had joined the Estonian-Latvian military 
pact, is, according to information available here, without any foundation . . . . Since the conclusion 
of the Soviet Mutual Assistance pacts with the Baltic countries in September-October 1930, there 
has been no closer cooperation in an anti-Russian sense among the Baltic states. In view of the 
occupation of their countries by Soviet Russian troops, the three Baltic Governments were aware 
of the danger of such policy.

Quoted in Baltic States; A Study of their Origin and National Development: Their seizure and 
Incorporation into the U.S.S.R., 83 rd Congress, 2d Sess. 292 (Washington, D.C. 1954)

The Soviet charge that Latvia and Estonia did not denounce their mutual defensive alliance 
is curious. The Treaty was registered with the League of Nations and, therefore, universally 
known. The Soviet Union did not protest when the Treaty was ratified in 1924, and did not 
demand abrogation of the Treaty when Latvia and Estonia signed the Pact for Mutual Assistance 
with the Soviet Union in the Autumn of 1939.

The charge by the Soviets that secret conferences had occurred among the Foreign Ministers 
of the Baltic States was also untrue. Two conferences were held, one in December 1939 and 
another in March 1940, but they were part of a series of routine conferences among the Foreign 
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Ministers and were not secret. On June 17, 1940, the German Foreign Office, in an internal 
memo, rejected the Soviet charge: “The cooperation between the Baltic States ... is based on the 
Treaty of Mutual Understanding and Cooperation concluded for ten years by these three states 
on September 12, 1934 .... In practice, the political cooperation consisted mainly of semiannual 
conferences of Foreign Ministers and joint press conferences ....”

The Soviet Union’s allegation that there had been an “improvement of relations between 
general staffs of the Baltic countries” was never substantiated by the Soviets.

The flimsiest Soviet charge was that the Baltic states had jointly established a special press 
organ of their alleged joint military command, called the “Revue Baltique.” The “press organ” 
was in reality a publication of the Societies of Friendship of the Baltic Peoples. It was dedicated 
exclusively to economics, social and cultural affairs. The few articles which mentioned the Soviet 
Union were complimentary. In the June 1940 issue, Latvian Foreign Minister Munters declared: 
“We can describe our relations with the oviet Union as very satisfactory both from the political 
and economic points of view.”

Clearly, the Soviet Union could not advance any substantive reason for breaching its legal 
obligations pursuant to the Pacts of Mutual Assistance of 1939. Furthermore, the occupation of 
the three Baltic nations was a breach of every major treaty signed between the Soviet Union and 
the Baltic states subsequent to the U.S.S.R.’s recognition of the Baltic states’ perpetual right to 
sovereignty and independence in the early 1920’s. The use of force had been outlawed in Soviet-
Baltic relations by the treaties of non-aggression and peaceful settlement of disputes of 1926 and 
1932. Moreover, “aggression” had been clearly defined in the Conventions for the Definition 
of Aggression of July 3, 1933. The Soviet invasion was an “aggressive act” as defined by those 
agreements. Article 3 declared that “no political, military, economic, or other considerations 
may serve as an excuse for justification for aggression.

The Baltic states had also agreed with the U.S.S.R. to “submit all disputes, whatever their 
origin, which may arise between then subsequent to the coming into force of the present treaty, 
and which may not have been possible to settle within a reasonable time through the ordinary 
diplomatic channel, to a procedure of conciliation in a mixed Conciliation Commission. The 
Soviet Union never attempted to use this mechanism to settle its disputes with the Baltic states.

The mutual assistance pacts had confirmed the principle of noninterference in the internal 
affairs of each party. Article V of the Estonian pact held that “[t]he enforcement of the present 
pact may in no way impair the sovereign rights of the Contracting Parties, or, more especially, 
their economic system or political structure.” Yet, in spite of this treaty having been concluded 
less than a year before, the Soviet Union demanded that the Lithuanian, Latvian and Estonian 
Governments resign and establish new governments which “would be capable and will to 
warrant the honest execution” of the Mutual Assistance Pacts.

Besides being a clear breach of the bilateral agreements between the Baltic states and the 
Soviet Union, the invasion and incorporation flagrantly disregarded the major multinational 
agreements signed by the U.S.S.R., particularly Article 10 of the Covenant of the League of 
Nations and, the Treaty of Paris of 1928.

Indeed, only two years before the seizure of the Baltic states, the Soviet delegate to the League 
of Nations, Foreigr Commissar Maxim Litvinov, had strongly defended the principle of mutual 
respect for territorial integrity in a speech before the League Assembly in which he denounced 
Italy’s annexation of Ethiopia.  The Soviet ambassador declared:

 It must be clear that the League of Nations has no intention of changing its attitude, whether 
to the direct seizures and annexations of other people’s territory, or to those cases where such 
annexations are camouflaged by the setting-up of puppet “national” governments, allegedly 
independent, but in reality serving merely as a screen for, and an agency of foreign invader.

League of Nations Official Journal 340 (1938)
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POST-WAR DEVELOPMENT OF THE RIGHT 

OF SELF-DETERMINATION
On September 24, 1941, the Soviet Union acceded to the Atlantic Charter, 204 L.N.T.S. 382, 

a joint agreement first entered into by the United States and Great Britain on August 12, 1941. 
The Atlantic Charter set forth certain basic principles upon which the United Nations agreed to 
base their foreign policy during the course of World War II and afterwards. In pertinent part the 
Charter stated that none of its signatory states would seek territorial aggrandizement and that no 
territorial changes would be legally permissible which did not accord “with the freely expressed 
wishes of the peoples concerned.” The Charter also most notably declared the right of all peoples 
to choose the form of government under which they would live and the desire to see sovereign 
rights and self-government returned to those people who had been forcibly deprived of them. The 
Atlantic Charter’s principles were later restated in the Declaration of the United Nations signed 
at Washington, D.C. on January 1, 1942, and in the Moscow Declaration of 1943. Its focus on self 
determination soon found resonance in scores of United Nations resolutions and agreements, 
including Article 1(2) of the United Nations Charter. A. Critescu, The Right to Self-determination, 
Historical and Current Development on the Basis of United States Instruments 17-18 (U.N., New 
York 1981)

Critescu, the Special Rapporteur of the United Nations Sub-Zommission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities stresses the fact that “the incorporation of the principle 
of equal rights and self-determination of peoples in the Charter of the United Nations is the 
culmination of a fairly long development. It marks not only the legal recognition of the principle (as 
a constituent part of the Charter ...) but also the point of departure of a new process - the increasing 
dynamic development of the principle and its legal content, its implementation, and its application 
to the most varied situations of international life.”  Id.

The history of the preparation by the Commission on Human Rights of the International 
Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural rights, to which Covenants the U.S.S.R. is a party, attests to the fact that the right to self-
determination is applicable to all peoples. 

“A proposal to include a provision dealing with self-determination in the covenant being drafted 
on human rights was made by the U.S.S.R. in 1949.  That proposal would have imposed duties to 
grant self-determination only on colonial powers.  The U.S.S.R.  suggestion was  not accepted,  but  
other states -Afghanistan and Saudi Arabia - later renewed the initiative, attracting wide support 
among the developing states.   These proposals, however, had wider scope, asserting or implying 
rights not only for colonial peoples but also for peoples oppressed by despotic governments, 
peoples under alien domination, and peoples of multinational states deprived of self-determination 
by central authorities.  Efforts by the “Socialist bloc” in the Human Rights Commission and in the 
General Assembly to narrow the provision so that it would apply only to colonial peoples did not 
succeed, and Article 1 of the Covenant on Civil and Political Rights as it emerged implies no such 
limitation.”

A. Cassese, “The Self-determination of Peoples” in The International Bill of Human Rights, 92 
(L. Henkin ed. 1981)

Most significantly, the debates leading to the adoption of the articles referring to self-determination 
in the Human Rights Covenants clearly indicate the fact that “self-determination . .. applies to the 
people of a sovereign state living under foreign domination, whether this domination results from 
annexation of territory or from direct or indirect military hegemony. This view was shared by both 
the proponents of the Article and by some of its opponents; it was advanced several times in the 
form of accusations leveled against Socialist states by Western countries, and vise-versa.  These 
charges were clearly part of the Cold War, but irrespective of their merits, the accusations show 
that the states involved agreed that a state which subjects the people of another state to domination 
violates [such peoples’] right to self-determination.”  Id. at 95.  (emphasis added)

The foregoing interpretation of the right to self-determination enjoyed by peoples living in 
territory occupied by a foreign power is borne out by a review of the trauvaux preparatoires of 
the Commission on Human Rights and other United Nations organs charged with the drafting of 
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the Covenants. Thus, in a Third Committee debate on the right of self-determination in 1951, the 
United States pointed out that the “principle of self-determination” was applicable not only to the 
peoples which had not yet achieved full self-government but also to those currently self-governing 
but living under the constant threat of foreign imperialism ...”   No delegate challenged this  view.    
The zechoslovakian delegate responded by stating that “the U.S.S.R. had always respected the 
right of peoples to self-determination.” This view was also taken up by the delegate of Byelorussia, 
who noted that “all peoples, whatever their numbers, power or circumstances, had the right to 
self-determination ....” Later that year, in the Commission on Human Rights, the Belgian delegate 
challenged the Soviet definition of self-determination and asked “whether the Soviet Union’s 
concept of self-determination was shared by the peoples of Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, 
Romania and Czechoslovakia.” Id. at pp 95 and 421. See also UN Doc A/C, 3/SR 364 para. 19 (1951), 
SR 368 para. 15, and UN Doc E/CN.4/SR. 254 at 6 (1952). Yugoslavia, a strong champion of the 
proposed inclusion of the right of self-determination in the Covenants argued in 1951 that “no 
legalistic argument could refute the fact that the peoples of the European countries which had been 
occupied during the Second World War had been entitled not only to demand, but to fight for the 
right to decide their own fate.” UN Doc A/C.3/SR. 647 para. 41 (1955). Thailand agreed with the 
Yugoslav position, and argued that “some incidents have recently jeopardized the right of self-
determination when it has been a question of the occupation of one country by another for the 
benefit of the latter ... No country should be tied up to another country without the full agreement 
of the former ....” UN Doc. A/2910/Add.2 (1955).

CONCLUSION
The Baltic peoples’ right to independent statehood was recognized by the U.S.S.R. in 1920, by 

the Allied powers at the
Paris Peace Conference and by the member states of the League of nations.
Baltic independence was forcibly suppressed in 1940 as a consequence of the invasion of the 

Baltic states by Soviet military forces. The subsequent attempt by the U.S.S.R. to annex the Baltic 
states has never been recognized by the United States, France, Germany, the United Kingdom, 
Norway, Denmark, Belgium, Luxembourg, Belgium, Spain, Portugal, Iceland, Brazil, Venezuela, 
Canada, Australia, the Holy Sea, Switzerland, Yugoslavia and many other states.

From 1940 to 1960, more than 600,000 Baltic people were deported and executed by the Soviet 
occupation regime. In February, 1990 the Baltic peoples voted in free elections (in which the sole 
principal campaign issue was the restoration of independence) for parliamentary representatives 
who voted to reestablish the state sovereignty of Estonia, Latvia and Lithuania lost as a result of 
the Soviet invasion of 1940. The results of the February, 1990 elections clearly constituted the freely 
expressed will of the Baltic peoples.

Since that date, however, the Baltic peoples and their freely-elected governments have been the 
target of constant threats and .-intimidation either from Soviet military forces in the Baltic states; 
Soviet governmental officials or Soviet Communist party representatives. Soviet military forces 
have forcibly seized, brutalized and deported young Baltic men who refuse to serve as conscripts 
in the Soviet Army; Soviet paratroopers have killed more than 20 peaceful Baltic civilians and 
Soviet special forces have wounded more than 600 civilians most recently in Lithuania and Latvia 
in January.

From April until July 1990 the Government of the Soviet Union enforced a blockade against 
the Republic of Lithuania so as to compel the population of Lithuania to renounce the state 
independence established in 1918 and re-established in 1990.

In light of the aforementioned history of the Baltic states, and the clear mandate of international 
law with respect to the rights of people to self-determination, the Republic of Estonia, the Republic 
of Latvia and the Republic of Lithuania urge the member states of the Commission on Human 
Rights to (1) adopt a resolution recognizing the right of the Baltic peoples’ to self-determination 
and independence and calling on the Soviet Union to terminate its occupation of the Baltic States; 
and (2) appoint a special reporters to investigate continuing violations of human rights in the Baltic 
States by Soviet occupation forces.
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Attachment 3 to the

APPEAL TO THE UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN  
RIGHTS REGARDING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS (FOLLOWING) IN 

CONNECTION WITH INTENSIFYING USSR AGGRESSION 
IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA

A LIST OF YOUTHS, WHO HAD LEFT THE SOVIET 
ARMY MILITARY UNITS,

DETAINED FORCE IN 1990
 
 
SURNAME, NAME     CIRCUMSTANCES OF DETENTION
 
Staniulis Jonas               - He was captured by the militia Of the district of Salčininkai and  
                handed over to the commandant’s office in Vilnius
Sakalauskas Aidas        - He was taken away from his home in Biržai by the military wearing
   civilian clothes to an unknown destination.
Keturakis Raimondas   - He was taken away from his home in Kaunas by the military wearing
   civilian clothes no one knows where.
Bružas Vitalijus,  
Burbuolis Remitas, 
Krikštaponis, 
Nausėda  Egidijus          - All of them were serving in the Soviet Army in Czechoslovakia when
   they left the military unit. They were captured While crossing Poland.
Vitkūnas                          - He was detained by the representatives of the military unit in 
   Ignalina.
Kasperavičius Audrius  - His house was surrounded at night. The soldiers broke into the flat. 
   The youth was beaten up and taken away. This happened in Ukmerge.
Miniauskas                      - He was captured in Kaunas. During the investigation in the 
   commandant’s office he tried to escape, but was shot dead by the 
   soldiers.
Leipkus Tadas                -He was detained by six soldiers armed with sub-machine guns and 
   taken away no one knows where.
Fedorov Andrei              - He was captured at home in Vilnius, handcuffed and taken away, He 
   is married.
Kniukas  Vitalijus           - He was captured on the street in Druskininkai, kicked beaten and 
   taken away. He was sentenced to 1  year in the disciplinary battalion.
Šimkus Arūnas               - He was captured  by  two officers in Vilnius and  sentenced  by  court  
   to 2 years on probation. Then he escaped again.
Grigėnas Ričardas          - He was taken away by four soldiers wearing civilian clothes who had 
   broken into his flat in  Vilnius.
Golovach Evgeny           - He was detained at home in Vilnius by soldiers wearing civilian
    clothes and taken away.
Efimenko Arvydas         - He was detained by two militiamen in the dance pavilion in Pabrade 
   and handed over to the military waiting in a car. He was kicked and 
   beaten.
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Beloziorovas  Artūras    - He was taken away from Raseiniai to Tallinn by the military who had 
   arrived in two cars.
Tamoshevsky  Slavomir -He was detained by the militia in the Ukraine where he had gone 
   shopping. He was sentenced to 2 years on probation.
German Vladimir           - During his leave he was in hospital. After returning home, he has 
   detained and sentenced to 2 years in the disciplinary battalion.
Zibūda Arūnas                - He was captured by the military in Varena.
Sinkevich Andzhei         - He was detained at home by the soldiers of his military unit.
Matulianec Zenon          - He went to the commissariat of his own free will in order to be sent 
   back to the military unit. He was temporarily released, but shortly 
   after detained by the military and taken away.
Patackas               - He was captured by the military. During a show-trial held in the
    military unit he was sentenced to 4 years in  prison.
Vaitiekūnas Laimis        - He was captured in January, 1991 and taken away to the unit.

 

A LIST OF YOUTHS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
CONVICTED IN THE USSR ARMY

SINCE MARCH 11,1990
 
 Vabalis Viktoras   - 3 years  in     the    disciplinary    battalion  for  a road  accident.
 Montvidas Vidas   - 2 years in the disciplinary battalion for drinking spirits and
    assaulting a militiaman.
Stankovsky Andrei   - 1,5 years in the disciplinary battalion for being involved in thefts (the 
     sentence has been repealed by the commission’s efforts).
Starolis Rolandas   - 1, 5 years in the disciplinary battalion for stealing food stuffs.
Cirtautas Antanas  - 1 year in the disciplinary battalion for hijacking a car (the sentence
Bakšys Gintaras     has   been repealed  by   the  commission’s efforts).
Gajauskas  - 2 years corrective labor for resisting the commander and leaving the 
      military unit.
Vasiliauskas Erikas   -  3.5 years in prison for leaving the military unit (through the
      mediation of the commission an appeal for a reprieve has been  
      handed in).
Travinas Petras   -  1 year in the disciplinary battalion far leaving the military unit.
German Vladimir  -  2 years in the disciplinary battalion for leaving the military unit.
Kniukas Vitalijus   - 1 year in the disciplinary battalion for leaving the army (the
      commission could not help him because solicitor Elsbergas  
      persuaded him not to write an appeal).
Urba Geraldas    -  2  years in the disciplinary battalion for leaving the military unit (he 
      escaped while being taken to the place of imprisonment).
Antipkin Yuri   - 1 year in the disciplinary battalion for leaving the military unit (he 
      escaped while  being  taken  to the place of imprisonment).
Patackas    - He was captured by the military. During a show-trial held in the 
      military unit he was sentenced to 4 years of imprisonment
Tamoshevsky Slavomir   -  1   year  in  the disciplinary battalion   for leaving the 
       military unit.
Kasperavičius Robertas   -  He was tried in court, but by  the efforts of  the commission 
       and deputy Sličytė he was sentenced to l year on probation.
Misius      -  3 years of   imprisonment  for  leaving    the mi1itary unit.
Balkevičius Kęstutis    -  1.5  years  in  the  disciplinary  battalion.
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INTRODUCTION
Mr. Chairman and members of the Commission.  I want to thank for this opportunity to 

address you regarding the current crisis  stemming from the Soviet Union’s continuing military on 
the democratically elected governments of three Baltic states:     Estonia, Latvia and Lithuania.

At the request of the staff of the Commission I have been asked to provide you with (1) a brief 
summary of my observation of events in Lithuania in March and April, 1990 as pro-bono legal 
advisor to the Lithuanian Parliament; (2) a review of international  reaction to Soviet aggression 
in the Baltic states; and (3) a legal analysis of the forcible conscription of young Baltic men into 
the army of the U.S.S.R.  I would also like to review several recent incidents in which the United 
States’ executive brunch policy vis-à-vis the Baltic states may have sent the USSR Government 
the signal that the United States does not seriously support Baltic independence.  Finally, I 
would hope to draw your attention to the immediate need for the de facto recognition of the 
governments of the Baltic states, the raising of the  Baltic crisis at the United Nations Security 
Council and certain other necessary policy initiatives.

1.EVENTS IN LITHUANIA:  
March and April, 1990 In early March 1990, I was asked by Vytautas Landsbergis, then 

chairman of the Executive Council of the Lithuanian political movement “Sajudis” and the 
Congress of Estonia to travel to the Baltic states to observe the declaration of the re-establishment 
of Lithuanian independence and the convening of the Congress of Estonia  in Tallinn.  I should 
particularly stress the term “ re- establishment” of independence with respect to Lithuania, 
Latvia and Estonia because Estonian, Latvian and Lithuanian statehood has never ceased to 
exist as matter of international law. What did cease to exist in 1940 were Baltic governments 
capable of independently acting on the basis of the Baltic states Constitutions. This concept 
of state continuity during a period of foreign occupation is not new.  Indeed, the Polish and 
Lithuanian Constitutions of 1920 stressed the fact that the Republics of Poland and Lithuania 
were the direct legal continuation of the Polish-Lithuanian state annexed in the late 18th 
century by the Prussian, Russian and Austrian Empires. More recently, the continuity of states 
as a matter of law was acknowledged by the Austrian and Czechoslovak Republics after the 
end of World War II.  As I noted in my testimony to this Commission in October 1989, the 
de jure state continuity of the Baltic republics is based upon the ancient Roman maxim ex 
inuria jus non oritur, or “legal rights shall not arise from wrongdoing.” Thus, the adoption 
of the Covenant of the League of Nations in 1920, and the Covenant’s prohibition of forcible 
seizure of territory formed  the legal basis for a 1932 decision by all of the world’s principal 
member states, sitting as the League of Nations Assembly, “not to recognize any situation or 
fact” brought about by a violation of the Covenant of the League or a violation of international 
law.  This generally-recognized prohibition of the recognition of the so-called right of conquest 
was further strengthened by the entry into force of such multilateral agreements as the General 
Treaty for the Renunciation of War of 1928 (“Kellogg-Briand Pact”), the 1933 Anti-War Treaty of 
Non-Aggression and Conciliation, the United Nations Charter, the Charter of the Organization 
of American States, and the political principles outlined in the Helsinki Final Act.
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Insofar as these instruments prohibit aggressive war, and recognition of the fruits of 
aggression, they render invalid any conquest on the part of a state which has resorted to war 
contrary to its international obligations, thereby confirming the legal principle enunciated in the 
aforementioned Roman maxim.  It is important to note in this regard that mere non-recognition 
of territorial seizure does not, per se, render conquest illegal -it does, however, constitute an 
announced intention, and the assumption of an obligation by the non-recognizing state, not to 
validate by an act of recognition a claim to territorial title which originates in an illegal act and 
which is, accordingly, itself invalid.

While this analysis may seem highly theoretical, it has important ramifications for the 
current debate with respect to United States policy towards the Baltic states, and in particular 
the determination as to whether the United States should recognize the governments of the 
Baltic states now in power in Tallinn, Riga, Vilnius.  I will defer, however, any further analysis 
of the recognition issue until later in this testimony.

The first several days in Vilnius after the re-establishment of  Lithuanian independence on 
March 11, 1990 were reasonably optimistic ones. After all, Mr. Gorbachev had signed a declaration 
of the Congress of Peoples’ Deputies on December 24, 1989 in which the Soviet legislature 
acknowledged the illegal nature of the Hitler-Stalin Pact of 1939. Moreover, Gorbachev himself 
had visited Lithuania in early 1990 to hear the overwhelming demands of the Lithuanian people 
for independence. Many Lithuanians believed at the time that Gorbachev would never have 
permitted Lithuania to hold such a free election if he was unwilling to live with the only possible 
result:  a free and independent Lithuania.

The atmosphere in Lithuania quickly changed however, after the Soviet news program 
Vremya broadcast a stinging attack on Lithuania’s government on March 14th. Shortly afterwards, 
Soviet attempts to intimidate Lithuania began. Such efforts to frighten the population included 
massive convoys of Soviet armor moving trough populated areas day and night, the take-over 
of public buildings and the Lithuanian press center, the abduction of young men  fleeing Soviet 
military conscription, the entry into Lithuania of swarms of plain clothed KGB and Soviet 
interior ministry (MVD) officers, and the flight of helicopters over the rooftops of Vilnius and the 
dropping of propaganda leaflets from those helicopters which declared:  “Rise up Lithuanians 
and overthrow your bourgeois oppressors. Where is the West’s recognition of Lithuania? Where 
are Sajudis’ western credits?”  In one particularly outrageous attempt to spur anxiety, plain 
clothed Soviet agents were seen re-marking the border between that area of Lithuania which 
had been occupied by Poland from 1920-1939 and which had later been returned to Lithuania by 
the U.S.S.R. after the September 17, 1939 Soviet invasion and occupation of Poland, as well as the 
remarking of that portion of the border which had existed until 1924 between Lithuania and the 
German-controlled port-city of (Klaipeda) Memel. The ostensible reason for such actions given 
by the Soviet agents to farmers in the vicinity who inquired as to the nature of the activity:  in 
the event of Lithuanian independence, Byelorussia and the Soviet Government sight demand 
sections of these territories.  President Gorbachev himself had warned the Lithuanian government 
in early March 1990 that the U.S.S.R. would consider annexing Klaipeda if Lithuania declared 
independence. Gorbachev argued that Soviet solders had died driving the Germans from the 
city at the end of World War II, and that it would therefore be impossible for the U.S.S.R. to 
permit the loss of Soviet control over the port. A similar argument has been made recently by the 
Soviet general in charge of the Ukrainian military command to justify the Soviet Union’s claim 
to the Romanian province of Moldova, forcibly annexed by the U.S.S.R. in 1940 pursuant to the 
secret protocols to the Hitler-Stalin Pact. To my knowledge, these Soviet demands on Lithuania 
constitute the first attempt by a Helsinki Agreement signatory state, i.e. the U.S.S.R., to question 
a recognized European border.  I should note, however, that insofar as the Byelorussian border 
is concerned, the Byelorussian Popular Front has denounced these provocations as an attempt 
by the Byelorussian Communist Party to foment Lithuanian-Byelorussian antagonism.

Unfortunately, the attempt to remark the former Lithuanian-Polish border was only one of 
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many attempts by Mr. Gorbachev’s government and its agents in Lithuania to foment hatred 
between the Baltic peoples on one hand, and Poles, Russians and Byelorussians on the other.  In 
the early days of Lithuanian independence those of us in the Lithuanian parliament building 
were able to observe so-called ethnic “protest” rallies organized by the Lithuanian Communist 
Party loyal to Moscow in which groups of pensioners were seen being transported into Vilnius 
to demonstrate against Lithuanian independence in busses with license plates indicating the 
passengers had come from Byelorussia and the Kalingrad oblast. On one occasion, the Latvian 
Popular Front informed the Lithuanian Government that Soviet soldiers stationed in Latvia 
had been given a free weekend pass to travel to Lithuania and participate in anti-Lithuanian 
demonstrations.  These scenes have been repeated recently in Estonia, where nearly 20 busses of 
Soviet citizens were brought in from the Russian republic to form the core of last week’s Inter-
front demonstration against the government of Prime Minister Edgar Savisaar. Sadly, this type 
of organized Soviet demonstration is nothing new. The vast majority of those members of the 
so-called Baltic proletariat who demonstrated for the overthrow of Baltic governments in June 
1940 had their shaven heads hidden by fedoras, so as  to obscure the fact that they were actually 
Soviet army conscripts stationed in the Baltic republics.

One particularly outrageous example of Mr. Gorbachev’s
government’s duplicity, in particular, stands out in my memory. On March 11, 1990, the 

Lithuanian parliament had reinstated the 1938 Lithuanian Constitution as the supreme law of 
Lithuania, but

then suspended certain of the Constitutional provisions in favor of a temporary constitution 
until such time as a more progressive Constitution could be drafted. This temporary constitution, 
which I annex hereto as Exhibit 1 to my testimony, guarantees all citizens of Lithuania basic 
human rights and creates the position of Lithuanian state procurator to enforce the laws of 
Lithuania in Lithuanian territory.  The Lithuanian procurator, Arturas Paulauskas, quickly won 
the allegiance of the nation’s judges and lawyers. The Soviet Government, realizing the threat 
to the enforcement of Soviet laws in Lithuania thereupon sent its deputy procurator general, 
Aleksei Vasileyev, to Vilnius. Vasileyev brought with him an ethnic Lithuanian, Antanas 
Petrauskas, from the Soviet military command procuracy in Riga who Vassileyev insisted 
replace Palauskas.  In a meeting in the procurator’s office on Gogol Street on March 30, 1990, all 
of the office’s employees were called together to decide which procurator they would support. 
As described to me by Anatole Lieven, a reporter for the London Times who witnessed the 
event, the overwhelming number of employees informed Vasileyev that he had no legal right 
to  insist on the appointment of a Soviet procurator in Lithuania and urged him to return to 
the Soviet Union.  The employees thereupon exited to room, leaving Petrauskas and Vasileyev 
alone with a few pro-Soviet employees. Casimir Motieka, an attorney who is the Vice Chairman 
of the Lithuanian Supreme Council, then asked Vasileyev to return to the Supreme Council 
for a press conference. There, in the presence of scores of journalists, vasileyev insisted that 
“no force would be used” to resolve the “procuracy problem.” Vasileyev also denied that he 
knew anything about the expulsion of journalists from Lithuania - in spite of the fact that Soviet 
Foreign Ministry officials had for several days been ordering journalists to leave.

As Vasileyev left Vilnius that evening, truck loads of Soviet paratroopers pulled up outside 
the building of the procuracy broke down the doors and occupied the building.  Indeed, we later 
learned that the order to forcibly break into the procuracy had already been given by the time 
that one of ranking law enforcement officials in the U.S.S.R. was telling the international press 
that no force was to be used.

Mr. Chairman and members of the Commission, when the ranking law enforcement officials 
in the U.S.S.R. are willing to openly fabricate the truth before the world press, and these same 
individuals have been entrusted with the creation of a state based on law, one must seriously 
question whether the rule of law in the Soviet Union will ever be possible under President 
Gorbachev.
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2. CONSCRIPTION OF BALTIC CITIZENS INTO 
THE U.S.S.R. ARMED FORCES

Certainly the most tragic episode during my stay in Lithuania this spring occurred on the 
night of March 26-27 when Soviet paratroopers invaded and ransacked two Lithuanian hospitals, 
threatened an ABC American-Polish T.V. camera team filming the event with execution if they 
did not agree to turn their film over to the paratroopers, and forcibly beat and abducted more 
that  20 young Lithuanian men who had taken shelter in the hospitals under the flag of the Red 
Cross.  These young men, who did not resist the Soviet troops, were beaten with rifle butts, their 
noses and ribs smashed, and deported by military aircraft to Anadyr,  a Siberian border city, 
controlled by the KGB, across the Bering Strait from Alaska. The official report from physicians 
on duty at the hospital during the Soviet attack states as follows:

(reported by phone)

GREATLY ESTEEMED MINISTER
We inform you, that on March 27, 1990, at 3:00 a.m., a Ziguli automobile drove up to the 

hospital gates; two armed army officers got out of the car and demanded the person on duty 
to open the gates, not permitting him to phone anywhere. Two army vehicles then drove onto 
hospital grounds; about 40 armed paratroopers got out of these vehicles. After that, the vehicles 
drove up to the door of the reception room. Valentina Gavrilova,  the nurse on duty, opened the 
door and the armed paratroopers came in. All of the young men and medical staff inside the 
hospital became frightened.  Some of the young men ran away trough a side door, while about 
twelve young men stated that they  were not going to run anywhere. These young men, even

though they did not offer any kind of resistance, were pushed around and beaten by the 
paratroopers. There is blood on the stairs, and one smock was bloodied.  Doors were broken 
down, windows shattered, beds overturned. The door leading to the administration offices was 
broken down.  The staff on duty in the men’s reception office called the Naujoji Vilnia Region 
Internal Affairs Office, requesting help.  When the militia arrived, the paratroopers pulled one 
of the militiamen out of the militia car, took away his pistol, beat him, kicked him as he lay 
on the ground, hit him with the barrels of their guns.  They did all of this with the medical 
staff watching.  The paratroopers, while seizing on hospital grounds the young men who had 
escaped from the army, created a great racket, which woke and greatly stressed the over 1,500 
patients and the entire medical staff.  The hospital ground lawns were trampled by the military 
vehicles. Having seized the young men, the soldiers made off to an unknown destination.

K. Daskevicius Physician on duty
D. Domarkas
Assistant senior physician

A similar incident occurred on the morning of March 27, 1990 in Kaunas, Lithuania. The 
official report of the Kaunas hospital states as follows:

(Reported by phone)

Ziegzdriu Psychiatric Hospital To the Minister of Health:
We report, that this morning, five trucks of Soviet Army paratroopers drove onto the hospital’s 

territory. From about 6:00 a.m., these soldiers intruded into various sections of the hospital, 
broke down doors, cut [phone] lines, examined medical documents, acted in a rude manner 
with patients, and walked around arbitrarily while armed with sub-machine guns, ignoring 
all appeals and remarks from the medical staff. Two young men— Gintaras Botyrius from the 
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Vilkaviskis Region, and Oleg Ulickij from Jonava—were forcibly seized and driven away to an 
unknown destination.

We will report separately about material damage and loss. We ask you to take measures to 
ensure the safety of patients and medical institutions.

Mrs. Meginiene
Acting Senior Physician

Since that date, the Soviet military has continued to abduct, beat and deport scores of young 
Baltic men, as well as  other young people fleeing Soviet conscription in Georgia, Moldova, 
Armenia, Azerbaijan and Ukraine, territories annexed in direct violation of international law 
in 1918, and in the case of Moldavia and Western Ukraine, in 1939-1940 as a consequence 
of the Hitler-Stalin Pact. As you know, such state-sponsored terror has only reinforced the 
determination of young men not to serve in the Red Army.

As one indication of such abuse, I would like to draw your attention to the following letter 
from young Lithuanian men

serving in the U.S.S.R. army which was received in Lithuania on March 29, 1990:

TO THE COMMISSION ON LITHUANIAN CITIZENS 
SERVING 

IN THE SOVIET ARMY:
Writing to you is a group of soldiers, serving in the construction battalion of a military 

division located in a town near Moscow. While we are far from our homeland, we would like to 
express in correspondence our problems based on the fact that we are Lithuanian.

Serving in the army has become impossible.  Phenomena, such as “gangs based on nationality” 
are commonplace here. Officers and non-comes pay no attention to this. Mostly Lithuanians and 
soldiers from the other Baltic States suffer at the hands of the soldiers from the Transcaucasus. 
Everyday, for no reason, we have to endure insults, humiliation, slander and even beatings. 
For this reason, there have been many instances where Lithuanians and other Baits, unable 
to withstand this sort of life, have left their military units and have fled to Lithuania while 
others have hidden themselves in a factory and have not returned to their companies. After 
such incidents, searches take place in which the Lithuanian suffers while the culprit continues 
as usual. Very recently, there was such a case in which a soldier did not return to his company, 
but instead hid and slept in the factory. He was slandered and punished by the officers.  He had 
already been unable to work with the representatives of the Transcaucasus Republics and was 
asking for a transfer to another job. However, the officers paid no attention to this.  Finally, he 
did not return to his division after work.

Another horrible incident was that a young soldier, having served two months, was raped. 
After this incident, he was transferred to another unit so that others would not laugh at him. The 
culprit had been the commander of his section.  He was transferred to another job and that is all.  
Money are other personal belongings are constantly being taken away from the Lithuanians.  In 
other words, one can say that in the army, a “racket” has already appeared.  They say that on 
such and such a day, there must be so many rubles. Clearly if a certain sum is not brought in, 
a price will be paid.  This is why the soldiers (we also work with civilians) are forced to ask for 
loans of money.

In other words, life is unbearable. We are asking you if you are able to help in any way. 
We are still living according to old attitudes. Because we do not see all that is happening in 
Lithuania, we are afraid to utter even one word.  If you are able, please make it possible for us to 
leave this unit as quickly as possible. As for those of you who are finishing military service, do 
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everything that, after an order, we would be immediately released home. We beg of you. Help 
us get out from under this oppression. We can no longer listen to people calling as such names 
as “German!”*, etc.  Soldiers have even slashed their wrists so that they could end up in the 
hospital and avoid having to serve with these people.

Respectfully, a group of Lithuanians:
[Signed by 19 young Lithuanian soldiers.]
Undated.

Note:  In this context, “German is synonymous with “Fascist.”

For those of us in Vilnius on the morning of the abduction of the young conscripts, there was a 
feeling of great despair at the failure of the West to recognize Lithuania’s independence. Yet,  the 
Lithuanian people hoped that the United States Government would at the very least condemn 
the atrocity committed by the Soviet Spetsnaz forces at the two Lithuanian hospitals. Sadly, the 
confident hope that the United States would support Lithuania in her hour of need was dashed 
once again as wire services in Lithuania reported the fact that the Soviet Government was 
justifying its seizure of the conscripts by referring to remarks made by Vice President Quayle 
in a television interview on March 26, in which he conceded the right of an army to capture its 
deserters!

In a clear de facto admission of a Baltic policy founded on the doctrine of appeasement, the 
United States Department of State refused to condemn the outrageous breach of international law 
represented by these abductions.  Indeed, after the violent hospital attacks, the State Department 
issued a statement in which it urged the U.S.S.R. not to use force to solve the Lithuanian issue. 
This statement completely ignored the fact that violence had already been used by the Red 
Army against unarmed civilians. Later last spring, when I returned from the Baltic states, I 
worked with Baltic-American leaders to draft a request to President Bush in which the Baltic 
leaders requested among other policy initiatives a State Department “white paper” on Baltic 
conscription. At a meeting at the White House in early April, the administration rejected the 
Baltic-American request for such a document.

Such fear of confronting the Soviet Government on the legal question arising from the 
forcible conscription of Baltic men is unjustifiable.  It is also sadly reminiscent of the efforts 
of President Bush, General Brent Scowcroft, and others to mute international reaction to the 
massacre of students in Beijing in 1989. Nevertheless, let it be quite clear:  if we do not recognize 
the annexation of the Baltic states, if we regard the Hitler-Stalin Pact as a breach of international 
law, then the Baltic states constitute nations whose territory is occupied by the army of the 
U.S.S.R.  Indeed, President Bush’s Baltic Freedom

 Day proclamation of 1989 specifically refers to the “occupied” status of the Baltic states.
Pursuant to the Hague Conventions of 1907 regulating the laws of war, the Geneva Convention 

of 1949, and generally recognized principles of international law, the citizens of states occupied 
by foreign military forces enjoy a protected status.  It should be noted that the various Hague 
Conventions at first appeared to be considerably limited in their effective application by the 
incorporation of a so-called “general participation clause” which provided that the Conventions 
would be binding only if all the belligerents to a conflict were parties to the Conventions. If this 
clause had been strictly interpreted, it would have deprived the Conventions of their binding 
force either from the beginning of war, or in the course of a conflict, as soon as a non-signatory 
State, however insignificant, joined the ranks of the belligerents.

However, judicial decisions indicate that such a strict interpretation of the Hague Conventions 
has been rejected.  See, e.g., The Blonde and Other Ships, 1 Admiralty Court Reports 323-324 
(1922) in which “a quibbling interpretation of the Convention” in the above sense was rejected 
by Lord Sumner.  Other authorities have argued that the Hague Conventions’ substantive 
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provisions were operative inasmuch as they embody rules of customary international law.  See, 
e.g. Des Gouttes, La Convention de Geneve de 1929 (1930) at pp. 187-189. This was the view 
adopted by the Nuremberg International Military Tribunal in 1946. The Tribunal held:

“The rules of land warfare expressed in the [Hague] Convention undoubtedly represented 
an advance over existing International Law at the time of their adoption. But the Convention 
expressly stated that it was an attempt to “revise the general laws and customs of war” which 
it thus recognized to be existing.  But by 1939 these rules laid down in the Convention were 
recognized by all civilized nations and were regarded as being declaratory of the laws and 
customs of war....”

JUDGMENT OF THE INTERNATIONAL MILITARY 
TRIBUNAL 64, 125 (1946).

For the foregoing reason the Tribunal found that although Czechoslovakia was not a party 
to the Hague Convention of 1907, the rules of land warfare expressed in that Convention were 
declaratory of existing international law and therefore fully applicable as a standard for judging 
the actions of German occupation forces.

A nearly identical view was expressed by the Judgment of the
International Military Tribunal for the Far East which held as follows:

Although the obligation to observe the provisions of the Convention as a binding treaty may 
be swept aside by operation of the “general participation clause” or otherwise, the Convention 
remains as good evidence of the customary law of nations, to be considered by the Tribunal 
along with all other available evidence in determining the customary law to be applied in any 
given situation.”

15 UNITED NATIONS WAR CRIMES REPORTS 13 (1949).
Similarly, the German argument that the U.S.S.R. was not a party to the 1929 Geneva 

Convention on the treatment of prisoners of war, and that therefore, the Convention was not 
binding with respect to the treatment by Germany of Soviet war prisoners, was not, in the view of 
various war crimes tribunals sufficient to excuse the violation by Germany of generally accepted 
principles of international law pertaining to the subject.  Thus, in its decision in The German 
High Command Trial, 12 U.N. War Crimes Reports 88-91 (1949), the Nuremberg Tribunal cited 
at length the numerous provisions of the Geneva Convention as being “clearly an expression of 
the accepted views of civilized nations” and as such, binding on Germany.

That the forcible conscription of Baltic, and certainly Moldavian, men is a war crime is borne 
out by the 1946 decision of the French Military Tribunal in the Case of Robert Wagner, Gauleiter 
of Alsace Loraine and others, 23 (1948) III Law Reports of Trials of War Criminals. Wagner was 
accused of ordering the forcible conscription of thousands of French Alsatian men from Serman-
occupied Alsace into the Wehrmacht.  Wagner argued that Alsace had been incorporated into 
the Third Reich after the defeat of France in 1940 and that its citizens had therefore become 
German citizens, unable to avail themselves of the protections which international law would 
normally afford to citizens of occupied territory. Wagner also argued that he had only followed 
orders given by Hitler in conscripting draft age men  living in Alsace, Loraine and Luxembourg 
and that he should not, therefore, be held responsible. Wagner’s deputy, Gadeke, who actually 
drafted the conscription order, made similar arguments to the Tribunal.

The Tribunal dismissed the arguments of Wagner and Gadeke noting that the German 
attack on France of June, 1940 and the ensuing annexation of Alsace were gross violations of 
international law. Accordingly, Alsace constituted territory occupied by the German army and 
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its citizens were entitled to protection under international law from forcible conscription. The 
fact that Wagner and Gadeke had followed Hitler’s orders in carrying out the conscription was 
not enough in itself to overcome the evidence before the Tribunal that Wagner, Gadeke and 
others had, as chiefs of the German civil administration in occupied Alsace, willingly promoted 
the war aims of the Third Reich. Both men were sentenced to death and executed.

In light of the history of the development of the law with respect to the protection of the 
rights of civilians in territory occupied by foreign powers, it is important to note that the Fourth 
Geneva Convention of 1949 relating to the protection of civilians in both belligerent territory 
proper and in occupied territory, represents an attempt to supplement and to make more precise 
the provisions of the Hague Conventions on the subject. See Oppenheim, II International Law;  
The Laws of War § 172(b), page 451 (1955). Oppenheim notes that Articles 47-48 of the Geneva 
Convention, which are concerned exclusively with occupied territory are “to a large extent 
declaratory of existing international law - though in some ways they go beyond the provisions 
of the Hague Regulations and supersede them ....” Thus, the occupying power must not deport 
or transfer parts of its own civilian population into occupied territory - a prohibition intended to 
deal with those situations in which the occupant plans population transfers of its own nationals 
into occupied territory so as to displace the indigenous population.  The Geneva Convention also 
specificallv prohibits the occupying power from compelling the inhabitants of occupied territory 
to serve in its armed or auxiliary forces; indeed, the occupant is prohibited from permitting the 
use of propaganda or pressure aimed at securing voluntary enlistment.

3. INTERNATIONAL REACTION TO THE
SOVIET UNION’S AGGRESSION

 IN THE BALTIC STATES.
Reaction to the recent Soviet attack on unarmed civilians and the democratically-elected 

governments of Estonia, Latvia and Lithuania constitutes the strongest and most vociferous 
international outcry with respect to the suppression of the Baltic peoples rights of self-
determination since the annexation of the Baltic states in 1940.

Although the following summary of international reaction to the events in the Baltic states is 
current as of January 22, 1991, it is not exhaustive.

A.  THE EUROPEAN COMMUNITY
On January 10th, the European Community issued a statement stating:
“the Community and its member States are deeply concerned by the situation in the Baltic 

republics ... they expect that the Soviet authorities, in conformity with their commitments under 
the Helsinki Final Act and the Charter of Paris, will refrain from any act of intimidation. The 
Community and its member States hope that the Soviet Union will enter as soon as possible into 
negotiations with the elected representatives of the Baltic Republics in order to meet, through 
a peaceful solution, the legitimate aspirations of the Baltic peoples.  The Community and its 
member States recall to the Soviet authorities the negative effect which the present developments 
have on their public opinions.”

ON JANUARY 14TH THE FOREIGN MINISTERS OF THE 
TWELVE EUROPEAN COMMUNITY NATIONS ISSUED THE 
FOLLOWING STATEMENT AFTER MEETING IN BRUSSELS:
“The Community and its member states are convinced that the use of force as happened 

in Lithuania is unacceptable. They deeply regret that this repression has caused innocent 
victims. A solution can only be found through a dialogue between Soviet authorities and the 
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elected representatives of the Baltic peoples with a view to satisfying the legitimate aspirations 
of these peoples. The CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe) process, 
from the Helsinki final act to the Charter of Paris, has as guiding ideas that the use of force 
constitutes among the 34 states participating in the CSCE an unacceptable means of resolving 
differences. The architecture of the new Europe can only be based on the principles of the rule 
of law .... The development of this cooperation cannot, however, have any other basis than 
shared values and objectives. That is why the Community and its member States insist that the 
situation which prevails in Lithuania should not be prolonged in any way or extended to the 
other Baltic states.  Otherwise, they would have to draw the conclusion that it was necessary 
to react through appropriate measures and to suspend the implementation of the European 
Community’s cooperation with the Soviet Union. Considering how much is now at stake for the 
Soviet Union and Europe, the Community and its member states appeal to President Gorbachev 
to do everything in his power to preserve the hopes raised by the Charter of Paris for a new 
Europe, free and democratic.”

On January 22, the European Parliament blocked approval of approximately $1 billion in 
food aid to the U.S.S.R. in light of the Kremlin’s refusal to suspend assistance if further use of 
force continued.  European Community political directors also affirmed a decision to postpone 
an E.C.-U.S.S.R. summit meeting on economic cooperation. Postponement of the meeting 
scheduled for January 24-25 effectively suspended EC technical assistance to the Soviet Union 
valued at $580 million dollars and credits for food purchases of $680 million dollars. Foreign 
Minister Jacques Poos of Luxembourg, which holds the rotating EC Presidency, said that aid to 
the Soviet Union is “subject to reexamination” due to the deaths of four Latvians in Riga at the 
hands of Soviet special forces. He urged the Soviet Union to renounce the use of force and to 
begin a dialogue with the Baltic states to reach a peaceful solution to the crisis.

B.  THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) issued a statement on January 11th regarding 
the events in Lithuania, in which it announced its support for a peaceful solution to the Baltic 
crisis on January 11 th, and urged the Government of the U.S.S.R. to refrain from the use of 
violence in the Republic of Lithuania. In its statement NATO said that its 16 member nations 
were “deeply concerned about the evolution of the situation in the Baltic republics, in particular, 
the Soviet deployment of armed forces.”  The NATO statement also expressed its hope that the 
U.S.S.R. would enter into negotiations so as to resolve the Baltic peoples’ demands in a peaceful 
manner.

The NATO statement also said:  “The allies expect that the Soviet authorities will comply 
fully with their CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe) commitment, in 
particular with the Paris charter.”

C.  AUSTRALIA
Australia’s Prime Minister, Bob Hawke, issued the following statement on January 14th, with 

respect to the Baltic crisis:
“The Australian Government deplores the Soviet Government’s use of force over recent 

days in Vilnius, the capitol of Lithuania .... The Soviet military’s action in Lithuania threatens 
to undermine the more favorable attitude of Western countries towards the Soviet Union 
since the reform process began .... Australia does not recognize under international law the 
incorporation of the Baltic States in the Soviet Union.  The aspiration of Lithuania and the 
other Baltic states for independence has been clearly reaffirmed by their democratically elected 
parliaments.  The resort to force fails to acknowledge the fundamental democratic mandate of 
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the Lithuanian Government and Parliament .... I urge the Soviet Government to reconsider its 
dispatch of additional military forces to the Lithuanian capital. I urge the Soviet authorities to 
exercise restraint .... The Australian government will be carefully watching future developments 
in Lithuania, in the hope that the tragedy which appears to be in the making can be avoided 
and peaceful dialogue restored.  We are registering our deep concern about developments in 
Lithuania with the Soviet government.”

The Acting Minister for Foreign Affairs, Dr. Neal Blewett on January 11th stated that the 
Australian Government “believes that the declarations of independence in 1990 by the freely 
elected parliaments of the Baltic states reflect the aspirations of the Baltic peoples to achieve 
economic and political independence through peaceful and democratic means. The Government 
hopes that all parties concerned will exercise maximum restraint to prevent the situation from 
deteriorating further and urges the Soviet government to refrain from actions that would 
jeopardize the prospects for peaceful resolution of the future of the Baltic states, in an atmosphere 
free of the threat of force.” 

On January 22, Dr. Blewett summoned the Soviet ambassador for a third time in eight days to 
complain about military action in the Baltic states but stated that Australia had not yet decided 
on trade sanctions.  Foreign Minister Gareth Evans, speaking to reporters said “It would be 
a tragedy if recent events in the Soviet Union were to amount to a retreat from political and 
economic reforms.” He added that Australia was “deeply disturbed” by the use of force in the 
Baltic states.

D. AUSTRIA
The Austrian government’s statement of January 14th said: “The most recent events in the 

Baltic Republics, especially the military action in Lithuania and the loss of human lives caused 
by it, give rise to greatest concern .... Pressure, coercion and violence and the threats thereof 
.... is incomprehensible especially in this time in which totalitarian forms of government are 
overcome in Europe; it constitutes a step backward in the democratic development. The Federal 
[Austrian] Government considers the events in Lithuania to be a serious contravention of the 
spirit and the principles of the Helsinki Final Act of the CSCE, in particular of the principles of 
European Security and Cooperation, which only recently were reconfirmed by all European 
nations in the Charter of Paris.”

E.  BULGARIA
The first formal Bulgarian statement about events in Lithuania came on January 14th from the 

Coordinating Council of the opposition Union of Democratic Forces and was read over Radio 
Sofia.  In a sharp tone it spoke of a relapse into Stalinism, a threat to democratic developments 
in Eastern Europe and a risk for Gorbachev’s authority as an initiator of perestroika.  Later, the 
radio reported that President Zhelyu Zhelev had called in Soviet Charge d’affaires Vladimir 
Ivanisov and told him that events in Lithuania are “a heavy blow to perestroika and, therefore, a 
cause of serious concern in Bulgaria”.  The extremely dangerous form of repression made many 
Bulgarian citizens and organizations indignant, Zhelev said. Separate statements came from 
the Ministry of Foreign Affairs, the Bulgarian Agrarian National Union, and the human rights 
organization Helsinki Civic Assembly.

At least two demonstrations were held in from of the Soviet embassy protesting the Soviet 
crackdown in the Baltic states.

F. CANADA
The Canadian Government also has expressed its strong disapproval of Soviet use of force in 

the Baltic states. On January 11th, 1991, Canada’s Secretary of State for External Affairs, the Rt. 
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Hon. Joe Clark expressed Canada’s strong opposition to Soviet moves in the Baltic states to the 
Soviet ambassador in Ottawa.  Earlier in the week, on January 8th, Secretary Clark expressed 
concern about the announced movement of military forces into the Baltic states, Ukraine and 
several other republics.  “Our concerns have been forcefully conveyed today to the Soviet 
ambassador” stated Mr. Clark.  “We are urging restraint on all sides in this potentially dangerous 
situation.”

Mr. Clark called on Soviet authorities to refrain from further intimidation and the use of force 
expressing the hope that solutions to the outstanding differences between the republics and 
Moscow can be negotiated.

Mr. Clark recalled that Soviet Foreign Minister Shevardnadze had assured him several 
times that there would be no crackdown in the Baltic states, and that President Gorbachev had 
reaffirmed this to Prime Minister Mulroney.

On January 22, External Affairs Minister Clark said in a special emergency debate in the 
House of Commons:  “We have drawn a direct linkage between Canadian assistance and the 
continuation of Soviet reform.  Canada has condemned the crackdown in the Baltic states to 
both the Soviet ambassador in Canada and that country’s foreign minister in Moscow.”  Clark 
went to state that “Canada strongly condemns the brutal and unwarranted military force used 
against the democratically elected government of Latvia”.

G. THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC
On Wednesday, January 9th, Czechoslovakia’s Deputy Foreign Minister Zdenek Matejka 

expressed Prague’s concern regarding Soviet troop deployments in Lithuania to Soviet 
Ambassador Boris Pankin. The Czechoslovak news service CTK reported that Matejka said that 
the use of Force could seriously hamper efforts for a peaceful solution of problems between 
Moscow and the Baltic states. Also on Wednesday, President Vytautas Landsbergis of Lithuania 
read a message of support to the Lithuanian Parliament from Czechoslovakian President Vaclav 
Havel. Havel’s message stated in part “truth and love should prevail over lies and hatred.  I wish 
this were indeed so.”

On January 21, the Foreign Ministers of Czechoslovakia, Hungary and Poland met to discuss 
the Soviet aggression in the Baltic states. A joint communiqué issued after the meeting declared:  
“The Foreign Ministers also expressed their deep concern over the current situation in the Baltic 
republics.  They emphasized their shared conviction that attempts aimed at reversing by force 
the peaceful transition towards democracy and the rule of law endangers stability in Central 
and Eastern Europe. The Foreign Ministers expressed their sympathy and support for the 
aspirations of the Baltic republics and they were of the firm opinion that efforts must be made to 
solve the conflict, without resorting to the further use of force, through dialogue with the elected 
bodies of the republics. The Foreign Ministers stressed the necessity for full compliance with the 
obligations enshrined in the Charter of Paris.”

H.  DENMARK
Denmark’s Foreign Minister Uffe Ellemann-Jensen warned the U.S.S.R. on Friday, January 

11, that European Community economic aid to the U.S.S.R. was linked to its handling of the 
Baltic states.  “Denmark is the EC member state nearest to the Baltic republics and we feel great 
concern” about the situation there, Ellemann-Jensen told Danish Radio News.  “At a time when 
the West is negotiating with Moscow on economic aid for the Soviet Union, it is important 
that Moscow appreciates there is a connection between this and the political situation in the 
Baltic states,” Ellemann-Jensen said.  In a separate statement, Ellemann-Jensen said Gorbachev’s 
message to Vilnius “was in fact an ultimatum to Lithuania to give up all efforts to achieve its 
independence .... the Baltic people chose their representatives in free elections last spring, but 
President Gorbachev seems to have forgotten this,” the statement said. Denmark’s Ministry of 
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Foreign Affairs issued a press release on January 13th which states that on that day:
“The Minister for Foreign Affairs Mr. Uffe Ellemann-Jensen .... on behalf of the Danish 

Government .... presented the Ambassador [of the Soviet Union] with the .... statement [that] the 
Government of Denmark most strongly protests against the unprovoked attack by the Soviet 
authorities on civilians in Lithuania and the attempt of the Soviet authorities to inactivate the 
legitimate government of Lithuania .... The use of force by the Soviet authorities to suppress 
the freely elected representatives of the Lithuanian people and to violate freedom of speech 
will inevitably have very negative consequences .... The Government of Denmark expects 
that the Soviet Union will withdraw its forces from the public buildings in Lithuania at once 
and stop any form of violence and threats against the population of Lithuania and its elected 
representatives.

Speaking on January 22, after a Danish cabinet meeting, Denmark’s Prime Minister Poul 
Schluter said he put “the responsibilities for the bloody incidents in Lithuania and Latvia on the 
leaders in Moscow even if there are doubts about who initiated these acts of repression.” Mr. 
Schluter hoped “that the suspension of economic cooperation with the Soviet Union will make 
such a big impression that it will lead the Soviet leaders to begin peaceful negotiations with the 
Baltic states with a view to restoring their independence”. Mr. Schluter declared that Denmark, 
with the agreement of the other members of the EC “must suspend all economic cooperation 
with the Soviet Union”.

I.  FINLAND
Finland has distanced itself from support for the Baltic peoples’ demands that international 

opinion condemn recent Soviet activities in the Baltics.  Finnish President Mauno Koivisto 
said that Finland could not afford to make an enemy of the Soviet Union. Koivisto declared:  
“Statements saying that one should not support the Soviet Union or Mikhail Gorbachev are in 
conflict with our aims.” On January 10, Koivisto told the Associated Press that Finland should 
not give economic aid to the Baltic states since such assistance could be viewed as support for 
Baltic political goals and Finland must guard its own interests. On February 8, at a conference on 
the Baltic Sea, Finnish parliament chairman Kalevi Sorsa cut off debate at the afternoon plenary 
session when speakers took the podium to condemn Moscow’s troop deployment in the Baltic 
states, and Finnish Prime Minister Harri Holkeri told his visiting counterpart Edgar Savisaar 
in early January that Finland could not support a plan for Iceland to mediate between Moscow 
and the Baltic states.

J.  FRANCE AND GERMANY
The Ministers of Foreign Affairs of France and Germany in a joint statement released January 

13th declared that:
“Despite the appeals of the international community and assurances given yesterday by 

the leaders of the U.S.S.R., the Soviet army has continued its act of force in Lithuania.  France 
and Germany condemn this blow struck against democracy and the law, in violation of the 
principles of the Charter of Paris for a new Europe.  The right to self-determination and freedom 
of expression for the Baltic peoples and the restoration of the law must be guaranteed.  France 
and Germany appeal to President Gorbachev to order .... the ending of the act of force and to do 
everything possible to resume the dialogue with the freely elected representatives of the Baltic 
peoples.”

In a statement to the Bundestag on January 14th, Germany’s
Chancellor, Helmut Kohl, stated that:
“We, Germans .... must also maintain our united, unambiguous position on the military 

intervention in Lithuania last weekend. We deplore the large number of deaths and injuries. We 
extend our heartfelt sympathy to the bereaved families .... I therefore sent a message to President 
Gorbachev yesterday.  I appealed to him in the spirit of the CSCE principles, which we recently 
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reaffirmed in the Charter of Paris for a new Europe, to stop the use of force, to return to dialogue 
and understanding, and to ensure that the results of the free elections in Lithuania and other 
Soviet republics are heeded. As recently as last week the Soviet leadership promised that force 
would not be used in the Baltics ... the normal functioning of the elected representatives of the 
Lithuanian people must be safeguarded .... We are firmly convinced that respect for human rights 
and fundamental freedoms is the basic pre-requisite for the advancement of [all-European] ... 
peaceful order. The events in Vilnius are a major blow to progress .... We are deeply convinced 
that only democracy, human rights and the rule of law are viable precepts for the future.  They 
are the basis for a just and lasting peaceful order in Europe.”

 

K.  HUNGARY
The Embassy of Hungary in Washington, D.C. released a statement on January 15th which 

reported that Speaker Gyorgy Szabad of the Hungarian Parliament had sent an informal telegram 
to Lithuania’s President Vytautas Landsbergis expressing “deep sympathy .... following your 
brave struggle in defence of Lithuanian constitutionality.” The press release also reported that 
Prime Minister Jozsef Antall had issued a statement on behalf of the Hungarian government 
which declared:  “We express our solidarity with the people of Lithuania and reiterate our belief 
only through peaceful negotiations can this problem be settled.”

Hungary’s Foreign Minister, Geza Jeszenszky met with Soviet Ambassador Ivan Aboimov and 
stressed that Hungarians cannot accept the argument that Soviet troops intervened in response 
to a request form Lithuanian officials.  Jeszenszky asked Aboimov to forward Hungary’s request 
to Soviet authorities, to allow Hungarian Red Cross humanitarian aid to enter Lithuania.

The first extraordinary session of the Hungarian Parliament unanimously accepted the 
statement drafted by the Foreign Affairs Committee:  “Hungary demands an end to violence 
and the withdrawal of Soviet troops from Lithuania.”

The parliamentary group of the Hungarian Democratic Forum stated “Nothing can justify the 
murder of defenseless people. The Lithuanian people have freely elected their representatives 
and leaders, whom no power can attempt to remove forcefully by arms, in flagrant defiance to 
a nation’s will.” A press release reports the Hungarian Democratic Forum’s National Presidium 
urges the Hungarian government to immediately join the democratic forces of central Europe 
and the Soviet Union to halt the aggression.

The Hungarian political party, the Alliance of Free Democrats ‘ Executive Body stated:  “If 
[Soviet aggression] is not rejected in a firm manner, then the aggression could spread all over the 
Baltic states, endangering the process of troops pull-out in the whole of Eastern Europe.”

The National Community of the Federation of Young Democrats released a statement 
condemning Soviet aggression in Lithuania: “All this bears a striking resemblance to those tragic 
days of 1956 in Hungary .... We demand immediate withdrawal of troops and tanks and an end 
to violence.”

The Hungarian Red Cross, the first to offer help through the International Red Cross, sent 
emergency aid to Vilnius via Warsaw on January 16th.  It is acting in cooperation with Red Cross 
organizations in Czechoslovakia and Poland.

L.  ICELAND
On January 21, 1991 the Foreign Ministers of Iceland and Estonia issued the following joint 

statement:
(Signed at 11 AM, Jan. 21, 1991 Tallinn time)

The Foreign Ministers of Iceland and Estonia have been following the events in Riga, Latvia, 
during their working meeting in Tallinn, the capital of the Republic of Estonia, and condemns 
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in the strongest way possible the use of Soviet military force against the population and 
government of the Republic of Latvia, which has caused several casualties, including five people 
killed according to preliminary reports. 

The officials of the Soviet Government deny having played any role in this. However, the 
same scenario appeared last week, on January 13 in Lithuania where 14 people were killed as 
local TV station was attacked by Soviet troops.

For several weeks now, the Soviet Union has been using military force against democratically 
formed institutions of the Baltic states. Under international law this is viewed as an act of 
aggression.  The Soviet Union cannot escape responsibility for the activities of its military 
units. An independent commission under UN should study the events in question and give an 
independent opinion.

The regulation of the Baltic crisis should immediately start on a international level. A proper 
forum for this should be provided by the UN.

The policies of the Soviet Union towards the Baltic countries, as well as the situation of 
human rights and democratic freedoms in the Soviet Union should in the future be under close 
surveillance of the world community. No state, either big or small, has a right to violate its 
international obligations. When doing so, it must be strongly reminded about the illegality of 
such actions.

Further violence in Latvia, as well as in Estonia and Lithuanian would have far-reaching 
consequences for future developments in Europe and the willingness of European nations to 
cooperate with the Soviet Union and give financial and economic aid to the Soviet leadership.

Jon Baldvin Hannibalsson             Lennart Meri
Minister of Foreign Affairs           Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Iceland            of the Republic of Estonia

M.   JAPAN
Japan has urged the Soviet Union not to unleash military force in Lithuania.  In a statement 

issued late Friday, January 11, official Foreign Ministry spokesman Taizo Watanabe said “Japan 
is watching with concern as the situation in Lithuania becomes increasingly tense. Japan strongly 
hopes that the issue will be solved peacefully without resort to arms, through negotiations 
between the federal government of the Soviet Union and each of the republics concerned.”

On January 22, Mr. Watanabe stated that Japan’s Foreign Minister, Taro Nakayama, would 
express to his Soviet counterparts Japan’s concern regarding the use of military force in Latvia. 
“We have much concern about what is taking place there”, Mr. Watanabe said.  “The mood for 
perestroika is continuing, but if the current changes drastically, then we will have to change how 
we are going to treat humanitarian aid [to the U.S.S.R.]”.

N.  NEW ZEALAND
New Zealand’s Prime Minister Jim Bolger said in a press statement on January 14th that 

“The use of Soviet military force against civilians in Lithuania is alarming and unjustified .... I 
am particularly concerned at the latest developments, because the main message I received in a 
round of meetings with senior Soviet officials in Moscow last year was that troops would not be 
used to resolve the dispute between the Soviet Union and Lithuania .... New Zealanders must 
now share the hope, with other members of the international community, that the unjustified 
use of force against civilians will not be repeated, and the earlier determination to resolve 
any differences with Lithuania through peaceful dialogue will reassert itself within the Soviet 
leadership.”

On January 22, New Zealand’s Minister of External Relations and Trade, Don McKinnon, 
summoned the Soviet Ambassador Sokolov to express New Zealand’s concern about the recent 
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use of force by Soviet military units in Lithuania and Latvia.  Following the meeting a press 
release was issued by Mr. McKinnon:

“I told Ambassador Sokolov that New Zealand was concerned and distressed at the injuries 
and loss of life resulting from the actions of Soviet forces in Riga on Sunday and Vilnius last 
week.

The use of force is contrary to the principles of the Helsinki Accords, and is abhorrent to 
the Government and people of New Zealand and to the international community.  It is also at 
odds with the clear message Mr. Bolger [Prime Minister] received from senior Soviet officials in 
Moscow last year that the issues in dispute with the Baltic states would be solved by peaceful 
means without the use of force.

I told the Ambassador that we understand the tensions that can be caused by rapid political 
and economic reform. But we urge the Soviet authorities to renounce any further use of force, 
and to resolve their differences with the Baltic governments by peaceful negotiation.  I said that 
I hope the authorities in the Baltic states and Moscow will take steps to ease the tension between 
them, and to work towards a solution acceptable to both sides.”

0.  NORWAY
Norway’s Minister of Foreign Affairs met with the Soviet Ambassador to Norway on January 

7th and expressed grave concern about the situation in Lithuania.  Norway’s Foreign Minister, 
Thorvald Stoltenberg relayed a letter to the Foreign Minister in Moscow. Mr. Stoltenberg has 
also sent two emissaries to the Baltic states as his personal representatives. The emissaries 
are members of the Law Faculty and Institute of Human Rights of Oslo and will consider the 
situation in the human rights sector.

P.  POLAND
Poland’s political leaders and people expressed solidarity with Lithuania on January 11th and 

January 12th. On Saturday, January 12th, two separate demonstrations were staged in Warsaw 
and Krakow in protest of the Soviet military action in Lithuania. In Warsaw, a demonstration 
gathered in front of the Soviet embassy chanting “Gorbachev go home” and “Free Lithuania.”  
The crowd handed Soviet embassy officials a letter demanding that Soviet troops immediately 
halt all action against the independence of Lithuania and that Soviet troops withdraw from 
Estonia and Latvia as well as from Lithuania.

Also on January 9th, Polish President, Lech Walensa also sent a telegram expressing his 
support for Lithuania, which Lithuania’s President Landsbergis read to his Parliament.

On Friday, January 11th, the Parliament of the Republic of Poland denounced the use of force 
by the U.S.S.R. in Lithuania and urged the Soviet Government to hold negotiations with the 
Lithuanian Government. A resolution approved by a vote of 293-3, with 10 abstentions, noted 
Moscow once vowed to allow small nations to decide their own futures and urged the promise 
to be kept:  “We hope that the Soviet authorities will keep their word and will allow the other 
nations to decide their political fate,” said the resolution.  “All controversial issues should be 
solved by means of talks and negotiations.”

The Polish Foreign Ministry also responded to the use of force by Soviet troops in Lithuania 
saying it was watching with concern the developments in Lithuania’s capital, Vilnius.  It called 
on the Soviet leadership to resolve all controversial issues through negotiations.  “Poland follows 
with concern the development of the situation in Lithuania” said a Foreign Ministry statement 
released after the attack by Soviet troops Friday on the Lithuanian Department of National 
Security and the nation’s main printing plant. The Foreign Ministry statement noted its support 
of Lithuania’s decision on March 11, 1990 to reestablish the nation’s independence.

Before voting on the resolution legislators heard an impassioned plea “to save Lithuanian 
freedom” from Czeslaw Okinczyc, a Polish deputy in the Lithuanian parliament who had 
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arrived in Warsaw.  “The Red Army is entering Lithuania,” he said tears falling down his cheeks 
“President Mikhail Gorbachev is demanding the recalling of the independence of Lithuania 
and all other laws.” Okinczyc predicted Moscow would impose martial law in Lithuania unless 
the declaration of independence was cancelled. “I came here from Lithuania to ask you to save 
Lithuanian freedom,” he said. Okinczyc asked for recognition of Lithuania by Poland.

Meanwhile, in Warsaw, former US national security advisor Zbigniew Brzezinski, on a visit 
to Poland said the use of force by Moscow to resolve its internal problems may negatively 
influence relations between East and West. Brzezinski said Moscow’s resorting to force was a 
“violation of international norms,” noting that Soviet authorities recently denounced as invalid 
a 1939 pact between Nazi Germany and the Soviet Union that Moscow used as a pretext for its 
forcible annexation of Estonia, Latvia, and Lithuania in June 1940.

Brzezinski said that most western nations, including the US have not recognized the 
incorporation of the Baltic states into the USSR.  “So, the Lithuanian problem is not the internal 
affair of the Soviet Union and it is an international issue.”

Q.   ROMANIA
Romania’s Ministry of Foreign Affairs issued a statement on January 14th declaring:  

“Romania is following with concern the events in the Baltic Republics, particularly the use of 
force in Lithuania, resulting in loss of lives and wounded.  The Ministry of Foreign Affairs is 
expressing its hope that the central and local Soviet authorities will act .... in keeping with the 
provisions of the Final Helsinki Act and other documents of the CSCE, with the view to settling 
the issues at stake by way of dialogue and putting an end to the use of force.”

R.   Sweden
On Tuesday, January 8th, 1990, the Swedish Foreign Minister, Sten Andersson, summoned 

Soviet Ambassador Nikolai Uspensky to protest the decision to send troops to Armenia, 
Georgia, the Western Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania and Moldavia.  A Swedish statement 
indicated that Andersson said that pressure, violence and the threat of violence could not be 
accepted and antagonisms should be solved by political means and through negotiations,  in 
the statement Sweden also reminded Moscow that the present Baltic parliaments are regarded 
as the legitimate representatives of their peoples and have declared their right to independence. 
The Swedish Under-Secretary of State for Foreign Affairs had expressed Sweden’s concern 
with respect to events in the Baltic states as early as December, 1990 in talks with the Soviet 
Ambassador in Stockholm who conveyed this concern on January 3 and 4 to various high-level 
Soviet representatives in Moscow.

On January 15th, the Swedish Minister for Foreign Affairs, Sten Andersson, replied at 
length to questions concerning measures to support the Baltic peoples. Andersson said that 
“The government views the turn which events in the past week in Baltic Republics have taken 
with deep concern, sorrow and dismay.” Referring to the attack by Soviet troops ont he Vilnius 
television broadcasting tower, he said, ... Human lives have now ... been wasted.” Mr. Andersson 
traced the development of the crackdown, saying, “Negative signals came as early as December 
last year during the session of the Soviet Congress of People’s Deputies .... I am thinking ... of 
the statements ... made by the Soviet Minister of Defense Mr. Yazov, the head of the KGB, Mr. 
Kryuchkov, and ... Mr. Gorbachev.” He recalled a series of explosions in Riga and the seizure of 
several properties by Soviet Interior Ministry troops in Riga and Vilnius.

“The situation became aggravated last week ...,” Andersson said, when central Soviet 
authorities dispatched airborne units to several republics to purportedly ensure that conscripts 
join up for military service.  However, just a few days later these units began to storm and 
occupy different public buildings in Lithuania.  In the early hours of Sunday morning, a bloody 
attack on the civilian population in Vilnius followed, despite the fact that the Soviet leadership 
had given assurances the day before at a meeting with the Council of the Federation that further 
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force would not be used.

The situation in the other two Baltic republics is very tense and there have been demonstrations 
of military force in both Latvia and Estonia.

The measures the central Soviet leadership has taken fill us with anger and abhorrence.
Under no circumstances can Sweden accept that Soviet troops intervene as they did in 

Lithuania or try to stop the political process which is underway there, or in any of the other 
Baltic republics.  I consider what has taken place to be a clear violation of the principle of the 
right of peoples to self-determination as expressed in the Helsinki Document.

Attempts to undermine the legitimate power of the people by various puppet-like national 
salvation committees reveals a deep contempt for what is perhaps one of the most important 
elements in the Soviet reform process, namely the emerging parliamentary system.

The Soviet Union’s escalation of the conflict between the central authorities and the Baltic 
republics can lead to developments with cannot be controlled. There is a danger of disturbances 
and bloodshed in other republics, including Russia.

In my view, Soviet action will also result in a crisis of confidence in the Soviet Union’s 
international reputation. Furthermore, these developments will not be without consequences 
for bilateral Swedish-Soviet relations.

The Swedish Government’s firm position in the current conflict between the Baltic republics 
and the central leadership in Moscow is well known. Undue pressure, force and the threat of 
force can never be accepted. The antagonisms which have arisen must be settled by political 
means and through negotiations.

Nor can we accept attempts, with the aid of dubious ‘National Salvation Committees’ or the 
like, to undermine the legally elected Baltic parliaments and the governments springing from 
them, which Sweden considers to be the legitimate representatives of the Baltic peoples.  I would 
remind you that Europe’s Heads of State and Government recently solemnly declared in Paris 
that democracy is the only acceptable form of government.  The authorities have thus thereby 
undertaken to promote, and not to obstruct, the work of the representatives of the people.”

Sweden’s Prime Minister Ingmar Carlsson said on Friday, January 11th, that the Soviet 
Union’s use of force in Lithuania

was deeply ominous and could only harm relations between Moscow and the Baltic republic.  
“I therefore express the Swedish Government’s determined view that resorting to violence cannot 
be tolerated. The existing differences must be solved through dialogue and negotiations,” he 
said in a statement.  The information reaching us from Vilnius that Soviet troops opened fire and 
stormed public buildings is deeply ominous.”

Sweden’s national news agency TT reported that Sweden’s ambassador to the Soviet Union, 
Orjan Berner, returned to Moscow today to deliver a letter form Foreign Minister Sten Andersson 
to his counterpart, Eduard Shevardnadze. The text of the letter was not disclosed, but the agency 
said it indicated a sharpening of the attitude of the Swedish government.

S.  TURKEY
On January 15th a Spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of Turkey issued the 

following statement:  Turkey is deeply concerned that the Soviet armed forces have resorted 
to the use of force in Lithuania with the declared aim of enforcing conscription in the Baltic 
Republics, which has led to the loss of lives. Turkey is of the conviction that this act runs contrary 
to the positive developments underway in East-West relations and in Europe.

The tragic events which took place in Azerbaijan last year during the same period are still 
remembered with grief in Turkey. With the hope that similar tragedies will not recur, Turkey 
invites all the involved parties to resolve their problems through dialogue, and without resort 
to violence or the use of force.”
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T.  UKRAINE
On January 14th the Presidium of the Supreme Soviet (Parliament) of the Ukrainian SSR 

issued the following statement: “The Presidium expresses its deep concern of the developments 
of recent days in Lithuania and around it; stands for the securing of the Constitutional order 
respect for the law in any region; supports legally elected state executive organs of the Republics 
and beholds that any violent actions against national statehood on the part of political parties, 
public and other groupings are unlawful; considers inadmissible the use of military force on the 
territory of any Republic for solving of the internal and inter-ethnic conflicts without approval 
of the legitimate Republic’s authorities.  Such actions contradict the Constitution and other legal 
instruments of the Republic’s authorities.  Such actions contradict the Constitution and other 
legal instruments of the U.S.S.R., Constitutions and Declarations of the State Sovereignty of the 
Republics.  Contradictions arising during the process of formation of the new commonwealth 
of USSR nations should be resolved exclusively by peaceful means and political methods; .... 
Presidium of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR calls upon all parties involved into the 
conflict in Lithuanian Republic to prevent its escalation and make everything possible to solve 
it peacefully.”

U.  THE UNITED KINGDOM
On Friday, January 11, the United Kingdom’s Foreign Office summoned Soviet Charge 

d’affaires Vladimir Ivanov, to Whitehall to protest Soviet Troop actions in Lithuania. Mr. 
Ivanov was told that Britain saw “no justification” in the firing of tear gas and the seizure of 
the Lithuanian national guard headquarters and the state printing plant.” A Foreign Ministry 
spokesman said that foreign office political director John Weston urged the USSR Government 
to withdraw Soviet troops from the streets of Lithuania’s cities, end military action, and resume 
talks with the Lithuanian government.

On January 14th, British Foreign Secretary Douglas Hurd said in an interview with the BBC: 
“I don’t see how we could continue with the kind of programs of help for reform in the Soviet 
Union .... if the Soviet Union has turned its back on the West and on the ideas of reform and 
gone back to its Stalinist shell.  I’m not saying that has finally and definitely happened .... We 
can’t yet be sure whether this is a concerted and absolute Soviet policy or a series or repressive 
mistakes, but in any case we have to take it very seriously ... Trying to decide these matters by 
force, by tanks, by soldiers ... won’t work in this case and will be a very damaging step as for the 
cooperation, the relationships patiently built up over five years between President Gorbachev 
and the West.”

V.  THE UNITED STATES
On January 13th, President George Bush condemned the use of force in Lithuania. Bush called 

the violence in Lithuania “deeply disturbing.” Bush denounced the turn of events as “completely 
inconsistent” with reformist policies that have “helped create a basis for unprecedented 
cooperation and partnership between the U.S. and the Soviet Union.”

“We condemn these acts, which could not help affect our relationship,” Bush said.  “At this 
hour, the United States and the West will redouble our efforts to strengthen and encourage 
peaceful change in the Soviet Union.”

Bush said he inferred from a telephone conversation Friday with Gorbachev that the Soviet 
president still wanted to “peacefully negotiate” the Kremlin’s differences with Lithuania.  Bush 
expressed concern about the “internal affairs” of the Soviet Union in response to suggestions 
that Gorbachev might have lost some degree of control over the situation.

On the NBC News program Meet the Press, Brent Scowcroft, National Security Advisor, said 
the confrontation “certainly could” damage U.S.-Soviet relations.  “Violence is incompatible 
with a solution to this problem, it’s incompatible with perestroika and it’s incompatible with the 
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move of U.S.-Soviet relations toward partnership,” he said.

On the CBS News program Face the Nation, John Sununu, White House Chief of Staff, 
said the intent of the U.S. response would be “to encourage a movement back towards the 
democratization and the more open structure that was the hallmark of the last three years” in 
the Soviet Union.

ON JAN. 13TH, SECRETARY JAMES BAKER ISSUED THE 
FOLLOWING

 STATEMENT WHILE IN TURKEY:
“President Bush has spoken to President Gorbachev about his concerns in the Baltics. As you 

know, when I was in Milan I expressed my concerns about Soviet actions as well.  Moreover, I 
conveyed those concerns directly to Minister Shevardnadze.  The events of the last 24 hours are 
deeply disturbing and make us even more concerned. Let me make several points:

First, the United States has never recognized the forcible incorporation of the Baltic States 
into the Soviet Union; We support - and will continue to support - the aspirations of the Baltic 
peoples to determine their future.

Second, we have supported perestroika and glasnost and democratization in the Soviet Union 
because they have offered the best prospects for lasting improvement in U.S.-Soviet relations 
and for a better, freer, future for the Soviet peoples.

Third, the use of force by the Soviet government in the Baltic’s fundamentally and tragically 
contradicts the basic principles of perestroika, glasnost and democratization.  Peres-troika is 
based on the rule of law, not rule by force.

Fourth, we will continue to monitor the situation closely. Soviet interests above all else require 
the reform process to go forward.  Only with continued reform will progress and hope for the 
Soviet Union be possible and in the end, enduring U.S.-Soviet cooperation, indeed partnership, 
depends upon continued reform -for partnership is impossible in the absence of shared values.

Fifth, its hard for me - and many of the colleagues I have been speaking to on this trip - to 
understand how force can be used, especially now, to suppress newly-emerging democratic 
institutions.  Finally, let me just simply say I am deeply disturbed and saddened by these 
institutions. Finally, let me just simply say I am deeply disturbed and saddened by these 
institutions.  Finally, let me just simply say I am deeply disturbed and saddened by these 
developments.  Peaceful dialogue, not force, is the only path to long-term legitimacy and 
stability.”

On January 16th, Secretary of State James Baker told Soviet Foreign Minister Aleksandr 
Bessmertnikh that U.S.-Soviet relations are at risk because of Soviet actions in the Baltic States.

State Department spokeswoman Margaret Tutwiler said on January 16th that Baker made 
the statement during a phone call to Moscow yesterday to congratulate Bessmertnikh on his 
appointment. She quoted Baker as saying the U.S. sees no justification for the troop action in the 
Baltic States.

Baker told Bessmertnikh that the U.S. considers continued economic and political reform 
in the Soviet Union essential to continued good relations with the U.S. Baker also stated that 
enduring cooperation is not possible in the current situation.

On January 16th the United States Senate warned Moscow of “grave consequences” if the 
Soviet Union pursues its crackdown in Lithuania and the other Baltic states.  By voice vote, the 
Senate adopted a resolution sponsored by Sen. Robert Byrd, D-W. Va., strongly critical of the 
Soviet Union’s repression of democracy in Lithuania and called on President Bush to consider 
suspending economic aid.

The resolution urged Bush to immediately review all economic benefits provided by the 
U.S. government to the Soviet Union; to report to Congress whether those benefits should be 
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suspended; to immediately suspend all technical exchanges; consider withdrawing U.S. support 
for Soviet membership in the International Monetary Fund, World Bank and GATT; and not 
continue most-favored-nation trade status.

Those sanctions would stay in place until Soviet troops stop obstructing the governments 
in Lithuania, Latvia and Estonia; Moscow withdraws the troops deployed January 7; ends 
obstruction of the media; begins good faith negotiations with the governments of the Baltic 
states; and provides assurances that grain purchased with U.S. credits are not used to coerce any 
Soviet republic to sign the Union Treaty.  The resolution cited to “brutal and violent actions by 
the Soviet armed forces” against the resistance of the Lithuanians.

The United States Senate unanimously passed a resolution condemning Soviet moves in the 
Baltic states on Friday night, January 11th. The resolution declared:

SENSE OF THE SENATE RESOLUTION
CALLING UPON PRESIDENT GORBACHEV TO REFRAIN FROM FURTHER

USE OF FORCE IN LITHUANIA, LATVIA, AND ESTONIA
WHEREAS, President Gorbachev has deployed Soviet troops to Lithuania and begun to 

use force to impose his rule in place of the democratically elected government of Lithuania, 
WHEREAS, the United States has never recognized the forcible annexation of Lithuania, Latvia, 
and Estonia into the Soviet Union;

WHEREAS, these Baltic nations have been at the forefront of economic reform and real 
democratization among the people of the Soviet Union, and;

WHEREAS, the government of Lithuania has responded with an urgent appeal for the 
immediate support of all democratic countries to protect the independence and democracy of 
Lithuania and the Baltic states:

NOW, therefore, be it
RESOLVED, that the Senate calls upon President Gorbachev to refrain from further use of 

coercive tactics against the democratically elected governments of Lithuania, Latvia or Estonia. 
Such coercive tactics are unacceptable among the community of democratic nations and 
especially so at a time when the world, including the Soviet Union itself, is united in opposition 
to the forcible annexation of another small nation, Kuwait, by its brutal neighbor, Iraq.

The United States Government also issued a statement deploring the Soviet actions. At a press 
briefing, Presidential spokesman Marlin Fitzwater said the Soviet decision to send additional 
military forces to Moldavia, Ukraine, Georgia, Armenia and the Baltic states “represents a serious 
step toward an escalation of tensions within the U.S.S.R. and makes the peaceful evolution of 
relations among the peoples of the Soviet Union more difficult.” Fitzwater said the military 
moves against the Baltic states were “provocative and counterproductive” and could damage 
prospects for peaceful and constructive negotiations on the future of those states.  “The United 
States urges the U.S.S.R. to cease attempts at intimidation and turn back to negotiations that are 
conducted free of pressure and the use of force” Fitzwater said.

 

W. THE RUSSIAN SOVIET FEDERAL SOCIALIST
 REPUBLIC

In an historic and courageous move, shortly after the Soviet massacre of Lithuanian in Vilnius 
on January 13, 1991, Boris Yeltsin, President of the Russian Republic flew to Tallinn, Estonia 
where he signed a Joint Announcement with President Arnold Ruutel of Estonia, President 
Anatolij Gorbunov of Latvia and President Landsbergis of Lithuania. The Baltic-Russian 
document states as follows:



189

JOINT ANNOUNCEMENT BY THE CHAIRPERSON
OF THE SUPREME COUNCILS

OF THE BALTIC NATIONS AND THE RUSSIAN REPUBLIC
13 January 1991, Tallinn

The latest actions taken by the government of the USSR relative to the Baltic nations 
demonstrated real threats to the sovereignty of the republics, led to an escalation of violence, 
and increased the number of human victims.

Demonstration the unbending will of their people to defend and strengthen sovereignty — a 
will which has been stated by the highest authorities of these republics;

Understanding the clear threats of human rights violations against all those who live in the 
Baltic region, regardless of their nationality; and

Acknowledging the fact that further development of our nations is possible only if radical 
changes based on freedom and democracy are implemented;

The Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Russian Soviet Federated Socialist 
Republic, and the Republic of Estonia announce the following:

1) The sides recognize the state sovereignty of each other;
2) The authority of power in each of the republics which have signed this document is 

exercised only be legally elected bodies; any parallel structures which pretend to have authority 
are illegal.

 3) All sides consider it unacceptable that force is used to resolve internal disputes, unless the 
legally elected governmental authorities deem it to be necessary;

4) Latvia, Lithuania, the Russian Federation, and Estonia, believe it to be unacceptable that 
their citizens participate in activities which cause losses to the sovereignty of any side;

5) All sides are ready to concretely support and assist each other in instances where real 
threats to sovereignty have arisen;

6) All sides believe that it is illegal to provoke international conflicts in the name of political 
aims, and condemn such acts;

7) Latvia, Lithuania, the Russian Federation and Estonia are read to develop mutual 
cooperation, basing it on international rights and mutual agreements;

8) All sides call on the nations of the world, including those inside the Soviet Union, to 
condemn sharply the armed violence against the independence of the Baltic nations and their 
peaceful inhabitants which has created true threats to democracy and stability in the Soviet 
Union and throughout the world.

This announcement shall be submitted to the United Nations, as well as other international 
organizations, and the parliaments and governments of the nations of the world.

Signed in the Republic of Estonia, city of Tallinn, January 13, 1991
Signed by Anatolijs Gorbunovs, president of Latvia
Vytautas Landsbergis, president of Lithuania

Arnold Ruutel, president of Estonia

Boris Yeltsin, president of the Russian Federation

4.  UNITED STATES POLICY WITH RESPECT TO 
ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA

In my testimony to this Commission on October 19, 1989, I noted the sad irony that while 
many nation states had refused to recognize the legality of the Soviet annexation of the Baltic 
states, not one state in the post-war period had attempted to propose a diplomatic initiative 
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designated to end the on-going Soviet occupation. While the United States has been more 
openly critical of the Soviet occupation of the Baltic nations than any other nation, it has not 
only failed to use international forums such as the United Nations to raise the Baltic question in 
a substantive manner (as opposed to mere token denunciations of the Soviet occupation), but it 
has also consistently undercut the non-recognition position whenever a short-term political or 
economic benefit could be gained.  Such short-sighted policy, which is usually justified by being 
described as “pragmatic”, invariably undercuts the legal precept which serves as the foundation 
of the non-recognition doctrine, i.e., the ancient Roman maxim, “ex inuria jus non oritur”, or 
“legal rights shall not arise from wrongdoing.”

a.  The 1990 United States-U.S.S.R. Civil Aviation and Maritime Agreements 
One of the most egregious recent examples of such a tendency on the part of the United States 

Government to criticize the Soviet Union on one hand for its occupation of the Baltic nations, 
while on the other hand rewarding the U.S.S.R. for its assertion of legal title to the Baltic states 
occurred on June 4, 1990, when Presidents Bush and Gorbachev executed a Maritime Agreement 
and Civil Aviation Agreement with the U.S.S.R. which had been negotiated on behalf of the 
United States by the United States Department of Transportation. At the end of each of the 
Transport Agreements is an appendix which lists those “Soviet” cities which are covered by the 
terms of the Agreements.  Among the so-called “Soviet” cities included in these appendixes are 
the Estonian cities of Tallinn and Parnu, the Lithuanian city of Klaipeda, and the Latvian cities 
of Ventspils, Liepaja and Riga.

Mr. Chairman, there can be absolutely no justification for the specific inclusion of the Baltic 
states in any international agreement with the U.S.S.R. Yet, the United States Government sat 
down at a negotiating table with representatives of the Soviet Government in order to discuss 
access by United States vessels and aircraft to Baltic territory. Without even informing the 
accredited charge d’affaires of the Baltic states in Washington and New York, the Department 
of State, the Department of Transportation and the U.S.S.R. government agreed to regulate the 
right of Soviet and United States shipping and air carriers to access and exploit two vital Baltic 
resources - air space and access to territorial waters.

It should be noted that the aforementioned agreements were criticized by the three Baltic 
Foreign Ministers in a press conference on May 26, 1990, as well as by Lithuanian President 
Vytautas Landsbergis, whose government was not consulted before the agreements were 
executed. That the democratically elected government of Lithuania was not consulted is 
particularly outrageous in light of the fact that the Lithuanian port city of Klaipeda, referred 
to in the Maritime Agreement, has been threatened with annexation to the U.S.S.R. by Soviet 
President Gorbachev.  By its decision to enter into the Maritime Agreement the United States 
Government has given credibility to Gorbachev’s claims that Klaipeda is in fact a “Soviet” port.

It is also clear that the Maritime Agreement and Civil Aviation Agreements conflict with 
the Baltic treaties of Friendship, Commerce and Navigation negotiated with the Baltic states in 
the 1920’s. Although the United States Department of State lists the Baltic treaties as being “in 
force”, apparently such a listing is for domestic political consumption only.

Of course, the Department of State eventually issued a press release contemporaneous with 
the signature of the Aviation and Maritime Agreements by Presidents Bush and Gorbachev in 
which the United States Government averred its continuing non-recognition of the annexation 
of the Baltic states.  Of course such announcement was made after the agreements had been 
completed and approved for signature by Gorbachev by the Soviet Government.

Mr. Chairman and members of the Commission, it is not the existence of illegal acts which 
forms the supreme challenge to international law.  Rather, it is the possibility of such acts giving 
rise to legal rights on equal footing with lawful acts. In view of the legal precepts which form 
the basis for the non-recognition doctrine; in view of the fact that the United States continues 
to recognize the legal, diplomatic and representative capacity of the charge d’affaires of the 
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three Baltic states resident in the United States; and given the fact that Lithuanians and Latvians 
have given their lives to defend the vital principle that the Baltic peoples must have the right 
to control their own territory free of foreign domination, it is deplorable that the United States 
Government would have directly recognized the de facto right of the Government of the U.S.S.R. 
to engage in international diplomacy with respect to the control of the territory, the borders and 
resources of the Baltic states.

b.  The National Security Council Directive Prohibiting Direct Assistance to the 
Baltic States and Republics of the U.S.S.R.

A similarly egregious breach of the non-recognition doctrine occurred in November, 1990 
when the United States Government refused to permit Assistant Secretary of the Treasury, Mr. 
Bruce Bartlett, to attend a private market economics seminar in Vilnius, Lithuania sponsored 
by the Heritage Foundation. According to a news release issued by the Lithuanian-American 
Community in the U.S.A. Inc. (“LAC”) on November 21, 1990, and an article in the Washington 
Times on November 22, 1990, Mr. Bartlett was informed shortly before his departure for Vilnius 
by a NSC official, Nick Burns, that a National Security Council directive forbid any direct United 
States governmental assistance to the republics of the U.S.S.R. without the approval of the 
central Soviet Government. The decision to prohibit Mr. Bartlett from travelling to Lithuania was 
appealed to Mr. Robert Gates of the National Security Council but Gates denied the appeal. As 
a result of the NSC directive, reportedly drafted by President Bush’s Soviet Affairs advisor, Dr. 
Condoleezza Rice, not only was Lithuania and its democratically-elected government deprived 
of an expert on private market economics, but the Soviet government and the Lithuanian people 
were clearly informed that Lithuania was in fact a “Soviet Republic” and not a nation under 
Soviet occupation.

 Once again, the United States Government breached its treaties with the Baltic states, ignored 
the wishes of the charge d’affaires of Lithuania and the Lithuanian American population in the 
United States, and threw its support behind Soviet President Gorbachev, whose hold on power 
in Moscow was apparently threatened by the mere appearance of an assistant secretary of the 
Treasury in Vilnius.

c.  Failure to Raise the Baltic Crisis at the United Nations
In recent weeks, the National Security Council has also reportedly moved to block the raising 

of the Soviet attack on the
Baltic states at the United Nations Security Council.  In my conversations with members 

of several European Missions to the United Nations on behalf of Baltic Appeal to the United 
Nations, a twenty-five year old international human rights organization based in New York, as 
well as our own diplomatic representatives in New York, I have learned that the United States 
Government has used its influence to dissuade various nation states from raising the Baltic 
crisis before the Security Council. Ostensibly, the United States Government wants to raise the 
question at the Conference on Security and Cooperation in Europe (“CSCE”), but such an effort, 
while useful, ignores the fact that the threat to international peace and security created by the 
Soviet attack on the Baltic states, is one which is imminent.  Such an immediate threat can only 
be meaningfully addressed by the United Nations Security Council. The fact that the United 
States has failed to even propose observer status for the Baltic states at Copenhagen

New York, Paris, or Malta is another indication that the United States does not intend to 
seriously pursue the Baltic states’ occupation by the U.S.S.R. at the CSCE, and that the United 
States Government is more seriously committed to protecting Mikhail Gorbachev and his 
erstwhile allies in the military and the K.G.B. than it is in obtaining serious consideration in 
international forums of a solution to the Baltic crisis, d.  Refusal to Recognize Baltic Independence 
Perhaps most significant among the recent indicia of de facto United States recognition and 
support for the Gorbachev regime and such regime’s claim to the Baltic states, is the failure of 
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the United States Government to recognize the governments of the Republic of Estonia, the 
Republic of Latvia and the Republic of Lithuania.

At first it was argued that the failure to recognize the Baltic governments was based upon 
the argument that recognition of the Baltic governments would invite the so-called hardliners in 
the Soviet Government to begin a violent crackdown on Baltic independence drives. President 
Landsbergis and others in Lithuania, Latvia and Estonia, argued that this was a patently 
erroneous analysis of the Baltic political situation.  In fact, it was the hardliners in the local Baltic 
pro-communist factions which saw the failure of world recognition of Lithuania’s government 
as a signal that the world not support Baltic independence and that the hard-liners would meet 
with little or no protest if they conspired with the military in a putsch.  As we all know too well, 
this is exactly what has transpired. As I noted earlier in this testimony, the fact that the West’s 
failure to recognize Lithuania’s independence was being used against Lithuania was readily 
apparent as soon as the Soviet army began dropping propaganda leaflets over the rooftops of 
Vilnius in March, 1990 taunting Sajudis for its failure to obtain Western recognition of Lithuanian 
independence or Western credits and urging the workers of the country to rise up against the 
government of President Landsbergis and Prime Minister Casimira Prunskiene.

5.  OBSERVER STATUS FOR THE 
     BALTIC STATES AT CSCE

     On January 17, 1991, Assistant Secretary of State Raymond Seitz replied to a written question 
posed to the Department of State by the United States Senate regarding whether the United 
States would propose observer status for the Baltic states at the pending CSCE meeting in 
Cracow, Poland. Seitz replied that “once [the Baltic States] have gained effective independence” 
they may choose to become CSCE members.
        Seitz’ attempt to avoid answering the Senate’s inquiry by proffering a newly-minted criterion 
for CSCE membership not only directly undermines the Baltic governments’ credibility in 
the international arena, but also violates the concept of de jure continuity of Baltic statehood 
recognized by the United States Government for 50 years.  I will discuss the legal basis for such 
continued de jure statehood in Section 6 of this testimony, and will at this point therefore solely 
focus on the legal basis for Baltic CSCE Observer status.

 The Republics of Estonia, Latvia and Lithuania have a clear legal right to observe meetings 
of the CSCE pursuant to the terms of Article 54 of the Final Recommendations of the Helsinki 
Consultations.  Article 54 states in pertinent part:

“All European states, the United States and Canada shall be entitled to take part in the Conference on 
Security and Cooperation in Europe.  If any of these States wishes to attend as an observer it may do so. 
In that case, its representatives may attend all stages of the Conference and of its working bodies, but 
shall not participate in the taking of decisions”.

Pursuant to generally-recognized doctrines of international law, as opposed to Mr. Seitz’s sui 
generis bench mark criterion of “effective independence”, the Republics of Estonia, Latvia and 
Lithuania are indeed “States” within the meaning of the term as used in Article 54 of the Final 
Recommendations of the Helsinki Consultations and therefore entitled to CSCE Observer Status 
at Cracow. The generally accepted definition of the term ‘State’ in international law was adopted 
in Article 1 of the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 165 League of 
Nations treaty Series 19 (1933). Article 1 of the Convention states in pertinent part:

“The State as a person of international law should possess the following qualifications:  (a) a permanent 
population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other 
states”.
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There is no question that the Montevideo Convention’s definition of the criteria for statehood is 

relevant today. Iindeed, in 1979 the Legal Advisor of the International Labor Organization (“ILO”) in 
Geneva specifically referred to Article 1 of the Convention when reviewing the application of Namibia, 
then occupied by South African forces, for I.L.O. membership. Namibia’s application was later approved 
by the I.L.O. Selection Committee.

 A.  With respect to criterion (a) of the definition of Statehood contained in the Montevideo 
Convention, Estonia, Latvia and Lithuania have permanent populations.  Indeed, the Baltic 
people have occupied their current territories for nearly 4000 years.  Before the declarations of 
Baltic sovereignty and the peaceful Baltic political revolutions of the spring of 1990, reestablishing 
Baltic independence, the Government of the U.S.S.R. had attempted to forcibly depopulate the 
Baltic states by deporting more than 600,000 Baltic citizens to Soviet territories in Siberia and the 
Far East. At the same time, a large influx of non-indigenous, Soviet citizens into the Baltic states 
had been orchestrated by Soviet planners intent upon diluting Baltic efforts to maintain ancient, 
cohesive, indigenous cultures.

Although today indigenous Baltic peoples comprise a greatly reduced percentage of the 
overall population of the Baltic states compared to the situation existing in 1939, the Republics 
of Estonia, Latvia and Lithuania have offered citizenship to all those people living within their 
borders - including those who settled in the Baltic states during the period of Soviet rule and 
occupation.  New immigration legislation is now under consideration by the parliamentary 
assemblies or Supreme Councils of the Baltic states, and passage of such legislation is imminent.  
In order to confer scarce state - sponsored benefits such as housing and education on only these 
individuals who posses Estonian, Latvian and Lithuanian citizenship or residency, identity 
cards are in the process of being issued to residents of the three Baltic republics.  Baltic passports 
issued by the overseas diplomatic representatives of the Baltic states, in the United States, 
Canada, Vatican City, The United Kingdom, France and Australia are internationally recognized 
as evidence of Baltic citizenship or nationality, by many member states of the CSCE, including 
Italy, Spain, Germany, France, Belgium, Sweden, the United States and Canada.

 B.  With respect to criterion (b) of the definition of Statehood contained in the Montevideo 
Convention, all three Baltic republics have a defined territory recognized by the member states 
of the League of Nations after the Baltic states were admitted as members of the League in 
1921.  Most European member states of the League of Nations later subscribed to the terms of 
the Atlantic Charter of 1941, in which the signatory states agreed to restore to the inhabitants of 
Europe such “territories” and “sovereign rights” forcibly taken from them during the course of 
the Second World War.

Most significantly, the territories of Estonia, Latvia and Lithuania were specifically described 
and recognized de jure by the Union of Soviet Socialist Republics in the Treaties of Peace 
concluded with Estonia, Latvia and Lithuania in 1920 and registered with the League of Nations 
later that year.  Such registration established the Peace Treaties, and the borders specifically 
defined therein, as part of the recognized legal fabric of European security. With the exception 
of recent remarks by President Mikhail Gorbachev of the U.S.S.R. questioning the right of 
Lithuania to its present frontiers, no European state has questioned the territorial frontiers of 
the three Baltic states.

C.  With respect to criterion (c) of the Montevideo Convention, the Baltic states currently 
possess governments which were elected after multi-party political campaigns earlier this 
year during the last days of Soviet-installed quisling regimes: the so-called Estonian, Latvian 
and Lithuania Soviet Socialist Republics. Commencing with the March 11, 1990 declaration 
of the Lithuanian legislature re-establishing the independence lost by Lithuania in 1940 after 
Lithuania’s invasion by the armed forces of the U.S.S.R., the three Baltic legislatures have elected 
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Prime Ministers, Presidents and Councils of Ministers dedicated to the full re-establishment of 
Baltic independence and sovereignty on the basis of the de jure legal continuity of the Republics 
of Estonia, Latvia and Lithuania founded in 1918. While the Soviet Government continues to 
maintain that the Baltic states must accept Moscow’s diktats on a variety of economic and political 
subjects, the newly-elected Baltic governments have firmly refused to comply.  In the economic 
domain, Baltic industry has already began to shift its focus to meet the needs of parties accepted 
as trade partners by the Baltic Prime Ministers, including the City Councils of Moscow and 
Kiev, and the Government of the Russian S.F.S.R.  In so doing, the Baltic states have successfully 
and openly refused to follow the directions of the Government of the U.S.S.R.  Perhaps the 
clearest example of international recognition of the de facto existence of Baltic governments can 
be found in the resistance of the Lithuanian government to a full-scale economic blockade of 
Lithuania by the U.S.S.R. from April to July, 1990 and the efforts of Baltic leaders to deal with the 
crisis created by recent Soviet military attacks on Baltic civilians and official buildings.  During 
these crises, the Presidents, Prime Ministers and parliamentarians of all three Baltic nations have 
traveled to, and have been received by, many member states of the C.S.C.E. including the United 
States, Canada, Germany, Norway, Czechoslovakia, Poland, Denmark, Sweden, and The United 
Kingdom, in their search for international support and assistance.  These officials have been 
received not as representatives of the Soviet state, but’ as representatives of the Baltic states.  
Only recently the Icelandic government has announced its intention to establish diplomatic 
relations with Lithuania.

Today, nearly every facet of life in the Baltic states is supervised by ministers appointed by 
the Supreme Councils elected by the Baltic peoples. The pending redrafting of election laws and 
the current reformulation of pre-war Baltic Constitutions will prepare the ground for future 
democratic elections, free of any taint of Soviet coercion or involvement.

D.  With respect to criterion (d) of the Montevideo Convention definition of statehood, the 
Baltic states have already established a twenty year history of successful capacity to enter into 
relations with other states.

Diplomatic representatives of the Baltic states, including the three Baltic foreign Ministers, 
have been received as official representatives by a number of CSCE participating states in the 
past several months thus acknowledging the right of the Baltic republics to engage in state to 
state relations.

The fact that the Baltic states meet this particular criterion of the Montevideo Convention is 
underscored by the remarks of the noted international legal scholar Hyde:

“... there must be a capacity to enter into relations with the outside world . . .  Independence is not 
essential . . . The requisite personality, in the international sense, is seen when the entity claiming to be a 
State has in fact its own distinctive association with the members of the international society . . . which, 
howsoever concluded on its behalf, mark the existence of definite relationships between itself and other 
contracting parties ...”

In spite of the aforementioned hard-won political gains following the peaceful Baltic 
revolutions of 1990, it must be admitted that the U.S.S.R. Government has refused to evacuate 
its military forces and secret police from the Baltic states and has used such forces to attack the 
civilian population, to bar foreigners from crossing into Baltic territory, and to savagely beat and 
abduct Baltic citizens, including defenseless women and young men who refuse Soviet efforts to 
conscript them into Soviet military service.

The governments of the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania respectfully suggest that 
while such Soviet forces indeed limit Baltic sovereignty, that such resulting limitations do not 
preclude a determination by the membership of the CSCE that the Baltic republics are in fact 
“States” within the meaning of the term as used in Article 54 of the final recommendations.
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Under generally accepted principles of international law, a State need not have total or 

absolute control over all aspects of its internal political or economic status in order to be an 
accepted member of the international family of nations.  Nor must a State have absolute control 
over foreign military forces which may have illegally violated its sovereignty. This fact was 
noted by Philip Jessup, Deputy United States Representative in the Security Council (and later 
Justice of the International Court of Justice in the Hague), speaking before the Security Council 
on December 2, 1948, in connection with Israel’s application for membership in the United 
Nations. Judge Jessup outlined the legal basis for supporting Israel’s claim to statehood at a time 
when Israel was faced with massive armed attacks on its territory and internal Arab resistance 
to its declaration of independence.

Judge Jessup argued:
“The Charter of the United Nations in article 4 specifies that membership in the United Nations 

is open to ... ‘peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter 
and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations’. 
This formulation comprises the requirements laid down by the Charter for admission of new 
members to the United Nations. Reduced to their essence these requirements are as follows:  
The political entity in question must be a state; it must be a ‘peace-loving’ state; it must accept 
the obligations contained in the Charter; and it must be able and willing, in the judgment of the 
United Nations, to carry out these obligations. My Government considers that the state of Israel 
meets these Charter requirements.

“The first question which may be raised in analyzing this fourth article of the Charter and its 
application to the membership of the state of Israel is the question whether Israel is a ‘state’, as that term 
is used in article 4 of the Charter.  It is common knowledge . . . that while there are traditional definitions 
of a state in international law, the term has been used in many different ways.  We are all aware that 
under the traditional definition of a state in international law all of the great writers have pointed to four 
qualifications:

“First:  There must be a people 
“Second:  There must be a territory. 
“Third: There must be a government. 
“Fourth: There must be capacity to enter into relations with other states of the world.

“So far as the question of capacity to enter into relations with other states of the world is 
concerned, learned academic argument can be and have been made to the effect that we already 
have among the Members of the United Nations some political entities which do not possess full 
sovereign freedom to form their own international policy which traditionally has been considered 
characteristic of a state. We know, however, that neither at San Francisco nor subsequently has 
the United Nations considered that complete freedom to frame and manage one’s own foreign 
policy was an essential requisite of United Nations’ membership. ... in this respect I believe that 
there would be unanimity that Israel exercises complete independence of judgment and of will 
in forming and in executing its foreign policy.  The reason I mention the qualifications of this 
aspect of the traditional definition of a state is to underline the point that the term ‘state’ as used 
and applied in article 4 of the Charter of the United Nations may not be wholly identical with 
the term ‘state’ as it is used and defined in classic textbooks of international law. When we look 
at the other classic attributes of a state we find insistence that it must also have a government. 
No one doubts that Israel has a government. . . . Although, pending their scheduled elections, 
they still modestly and appropriately call themselves the ‘Government of Israel’, they have a 
legislative body which makes laws; they have a judiciary which interprets and applies these 
laws; and they have an executive which carries out the laws and which has at its disposal a 
considerable force which is responsive to its will.
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“According to the same classical definition, we are told that a state must have a people and 
a territory. Nobody questions the fact that the state of Israel has a people.  It is an extremely 
homogeneous people:  a people full of loyalty and of enthusiastic devotion to the state of 
Israel.

“The argument seems chiefly to arise in connection with territory.  One does not find in the 
general classic treatment of this subject any insistence that the territory of a state must be exactly 
fixed by definite frontiers.  We all know that historically many states have begun their existence 
with their frontiers unsettled.  Let me take as one example my own country - the United States. 

“Although the formulas in the classic treatises vary somewhat one from the other, both reason and 
history demonstrate that the concept of territory does not necessarily include precise delimitation of the 
boundaries of that territory. The reason for the rule that one of the necessary attributes of a state is that it 
shall possess territory, is that one can not contemplate a state as a kind of disembodied spirit. Historically 
the concept is one of insisting that there must be some portion of the earth’s surface which its people 
inhabit and over which its government exercises authority.  No one can deny that the state of Israel 
responds to this requirement.”

“Discussion of Israeli Application for Membership”, Security Council, Paris, Dec. 2, 1948, XIX 
Bulletin, Department of State, No. 493, Dec. 12, 1948, pp. 723-724. [emphasis supplied]

A similar position as that enunciated by the United States Government with regard to the 
requisites of statehood has been taken by the Federal Republic of Germany.  From the German 
perspective, a state may lose control of vast sections of its territory to foreign military occupation 
but at the same time not lose its sovereignty.

Thus, when faced with the establishment of the German Democratic Republic by the armed 
forces of the U.S.S.R. in 1954, the German Federal Republic declared:

“By this declaration the Soviet Government seeks to create the impression that the part of Germany 
occupied by it has become an independent state with status equal to that of other sovereign states.

“The Soviet declaration cannot, however, alter in any way the fact that there is, was, and will be only 
one German state, and that it is solely the government organs of the Federal Republic of Germany which 
today represents this German state which has never perished. Nor is this fact altered by the painful reality 
which is that German sovereignty cannot at present be exercised uniformly in all parts of Germany.”

II BUNDESTAG STENOGRAFICHE BERICHTE (1954) 794. 
[emphasis supplied]

Clearly, impairment of Baltic sovereignty by the armed forces of the U.S.S.R. is no bar to 
recognition of the fact that the Baltic republics are in fact sovereign European states entitled 
to participate in the CSCE.  Indeed, one need only review the membership of the CSCE itself 
to determine that among its members are States which lack effective control of their frontiers 
and which have none of the other classic attributes of sovereignty or independence including a 
diplomatic corps or a separate monetary system.

While the request of the Baltic states for CSCE Observer status rests primarily upon the 
legal basis that, as European States, their participation in the CSCE process is appropriate and 
necessary, there exists a second legal foundation for their request, stemming from the ancient 
legal maxim fundamental to all jurisprudence, ex inuria ius non oritor, which, as noted in part 
2 of this testimony, embodies the conception that legal rights should not arise from wrongful 
acts.

Upon this fundamental maxim of jurisprudence is based the generally-recognized proposition 
of international law that illegal seizure of territory, such as accomplished by the U.S.S.R. 
armed forces in 1940 in the Baltic states, shall not be recognized as valid.  Pursuant to this 



197
norm of international law, the Baltic states‘ legal identity and continuity has been specifically 
recognized by most member states of the CSCE and by the Council of Europe in its 1986 report 
on the legal status of the Baltic states. Thus, Baltic diplomats are officially accredited today in 
a representational or personal capacity in Canada, The United States, Australia, The United 
Kingdom, The Holy See and France.

The fact that illegal foreign occupation of a peaceful neighbor state should not bar its 
inhabitants from membership in international organizations is underscored by the 1979 decision 
of the International Labor Organization to admit Namibia as a member in spite of the fact that 
Namibia was at the time subjugated by South African occupation.

In its decision, the I.L.O. Selection Committee declared:

„Noting that Namibia is the only remaining case of a former mandate of the League of Nations where 
the former mandatory Power is still in occupation. Considering that an application for membership in 
terms of Article I is prevented only by the illegal occupation of Namibia by South Africa, the illegal nature 
of this occupation having been confirmed by the International Court of Justice in its Advisory Opinion 
of 21 July 1971.

Affirming that the International Labour Organization is not prepared to allow the legitimate rights 
of the Namibian people to be frustrated by the illegal actions of South Africa. Making it clear that in now 
granting the application for membership it does not overlook the wording of Article I and believes that 
in the near future the illegal occupation of Namibia by South Africa will be terminated.Decides to admit 
Namibia to membership in the Organization . . . . „

In light of the foregoing there is not a shadow of a doubt from a legal standpoint that the 
Republic of Latvia and the Republic of Lithuania have the right to participate as Observers 
pursuant to the terms of Article 54 of the Final Recommendations of the Helsinki Consultations.  
It is clear, however, that the United States is currently pursuing a policy of appeasement with 
respect to the actions taken by the Gorbachev regime in Moscow.

Accordingly, Assistant Secretary of State Seitz‘s response to the Senate inquiry should be 
interpreted as another attempt by the United States Government to obfuscate the reality that the 
Baltic Republics are in fact „states“ and therefore worthy of support in the CSCE.

6.  SUGGESTIONS WITH RESPECT TO UNITED STATES 
POLICY 

TOWARDS THE BALTIC STATES
A.   “De Facto” Recognition of the Governments of the Baltic States.
Foremost among the urgently needed policy initiatives to be taken by the United States 

Government in order to concretely and substantively support the right of the Baltic peoples to 
self-determination would be recognition de facto of the three Baltic governments.

At the outset I should note that there is an important distinction between recognition of a 
state and recognition of a particular government of such state. The Baltic states were recognized 
de jure as “states” from 1918 to 1922 by the Allied. 

Powers at the Paris Peace Conference, the member states of the League of Nations and by the 
United States.  For those states which recognized the Republics of Lithuania, Latvia and Estonia, 
Baltic statehood reflected the free will of the Baltic peoples and the legitimate outcome of larger 
process of East-European self-determination which developed during the course of the First 
World War.

The invasion of the Baltic states in June, 1940 by the U.S.S.R. did not, however, extinguish 
the legal existence or continuity of the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania, just as the 
annexation of Poland or Czechoslovakia in 1938 and 1939 by the U.S.S.R. and Germany failed 
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to extinguish Polish or Czechoslovak statehood. The fact that Baltic state continuity has been 
unimpaired is indicated by the continued presence in the United States, Australia, Canada, 
Britain and the Vatican of diplomatic representatives of the Baltic Republics.  It is also supported 
by the fact that the State Department continues to list United States treaties with the Baltic States 
as continuing “in force.”

Such recognition of Baltic statehood can also be found in the legal decisions of various 
nations. Thus, in The Republic of Latvia Case, decided by the Restitution Chamber of Berlin in 
1953, the court held:

“According to a communication from the Foreign Office of the Federal Republic of Germany, The 
Republic of Latvia is regarded as continuing to exist, because the annexation of the territory of Latvia by 
the Soviet Union is not recognized by the Federal Republic.”

 
Similarly, in the case of Gerbaud v. Medem, decided by the Supreme Court of France in 1951 

the Court held:

“Considering, that no act on international significance has intervened to obliterate the recognition 
of the Latvian State; that no treaty has intervened to sanction the disappearance of that state as a holder 
of rights and liable to legal obligations, that the Court of Appeals has rightly decided that so long as the 
Peace Treaty has not determined the fate of Latvia, it is impossible to say that Latvians at present have no 
nationality.”

[emphasis added]
Given the fact that the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania continue to exist, as a mater 

of law, it is obvious that no new states may be deemed to have succeeded to the rights of the 
Baltic states established in 1918. Thus, the so-called Estonian, Latvian and Lithuanian Soviet 
Socialist Republics remained largely unrecognized as subjects of international law insofar as 
they constituted not “states” but, in fact, mere organs of Soviet civil administration whose 
primary goal was the enforcement of the will of the occupying power.  This analysis of the legal 
status of the Baltic states has been specifically endorsed by the Swiss government to justify its 
refusal to deliver Baltic activities, real estate and other assets in Switzerland to the U.S.S.R. in 
spite of repealed Soviet requests that Switzerland do so.

In view of the continued legal existence of the Baltic states, the question arises as to whether 
the current governments of the Baltic republics are entitled to recognition.  While recent state 
practice indicates that most nations have tended to explicitly recognize only “states” and not 
“governments” per se, specific recognition of a particular government is not unusual after a 
period of upheaval or instability.  Thus, after Manuel Noriega rigged Panama’s elections in 
1988, the United States explicitly recognized the Guillermo Endara as the de jure leader of 
the government of the republic, although Noriega clearly possessed de facto authority over 
Panamanian territory.

International law subscribes to two forms of diplomatic recognition: de facto recognition and 
recognition de jure. De facto recognition is a provisional form of recognition granted in those 
instances when a government has not acquired sufficient stability or does not yet offer prospects 
of complying with other requirements of recognition such as an ability to fulfill international 
obligations.  Such a form of recognition may be 

withdrawn if the government fails eventually to achieve a suitable degree of stability or 
effective control of its territory.  According to diplomatic practice, de facto recognition does 
not as a rule, bring about either full diplomatic intercourse or the conferment of diplomatic 
immunities upon the representative of the de facto government.

De jure recognition on the other hand permits inter alia the recognized government to:
a. Enter into diplomatic relations with other states and execute treaties and other agreements;
b. Revive former treaties which may have existed between the recognized state and the recognizing 

state;
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c. Sue in the courts of law of the recognizing state; 
d. Acquire immunity for itself and its property in the courts of the recognizing state.
I believe that the de facto recognition of the governments of the Baltic states would strengthen 

the Baltic peoples politically with respect to any future negotiations with Moscow, would permit 
Baltic envoys to be received on a quasi-official basis in the foreign ministries of recognizing 
states, and would send a strong signal to the electorate of the Baltic nations that we respect the 
choice made by the Baltic peoples in the parliamentary elections of 1990.

I am not unmindful of the fact that in Latvia and Estonia the current governments have 
been elected by a substantial number of voters who still affirmatively claim allegiance to the 
Soviet Union, including large numbers of Soviet military personnel and their dependents.  
Nor do I wish to denigrate the legitimate and important representative capacity of the Latvian 
and Estonian Citizens’ Congresses.  I believe these Congresses are correct in insisting on new 
elections to the Latvian and Estonian Supreme Councils in 1991 which will void any participation 
by residents of Estonia and Latvia who proclaim allegiance to the Soviet Union. However, the 
provisional, interim nature of the governments of Estonia, Latvia and Lithuania has already 
been recognized by the governments themselves, and I see no threat to restoration of Estonian 
or Latvian statehood de facto, nor a submergence of the rights of de jure Estonian and Latvian 
citizens by according provisional recognition to the governments of Prime Minister Savisaar 
and Prime Minister Godmanis.  Once such governments have been strengthened by Western 
statements of recognition and economic and technical assistance, de jure recognition of any 
future governments in all three states would have to await the adoption of Constitutions, the 
regulation of voting rights, residency rights and citizenship for all those who are not de jure Baltic 
citizens, and the certification of the re-establishment de facto of the Republics of Estonia, Latvia 
and Lithuania by the diplomatic representatives of the Baltic states accredited in Washington as 
well as a vote by the citizens’ Congress of Estonia and the citizens’ Congress of Latvia.  Such a 
requirement that any present or future government of Estonia and Latvia receive the approval 
of the citizens’ Congresses before de jure recognition would be accorded will strengthen those 
representative bodies during the transition period and provide them with the needed leverage 
to insist that the Savisaar and Godmanis governments remain faithful to the democratic ideals 
expressed in the Latvian and Estonian Constitutions.

It is important to note that there is ample historic precedent for a statement of de facto 
recognition during a period of Baltic political transition.  In 1918 and 1919, shortly after the 
Baltic states declared independence from Russia, Western states accorded the Baltic governments 
de facto recognition in order to politically support the Baits in their effort to defeat invading 
German and Bolshevik armies. Thus, on September 26, 1919, Foreign Minister Holsti of Finland 
stated in a letter to Latvian Foreign Minister Meierovics that:

 
“The President of the Republic, who has always admired and sympathized with Latvia, has asked me 

to convey to your Excellency that he is happy to recognize the Government of the Republic of Latvia as the 
government de facto of said country and that he conveys his best wishes for the prosperity of the new state 
and for the establishment of friendly ties between our two countries .”

Similarly, on November 11, 1918, the British Foreign Secretary, Arthur Balfour declared:

“His Majesty’s Government have viewed with the deepest sympathy the aspirations of the Lettish 
people and its desire for liberation from the German yoke. They are glad to reaffirm their readiness to 
grant provisional recognition to the Lettish National Council as a de facto independent body until such 
time as the Peace Conference lays the foundation of a new era of freedom and happiness for your people.  
In the meantime, His Majesty’s Government will be glad to receive [Zigfrids Meierovics] as the informal 
diplomatic representative of the Lettish Provisional Government.”
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Given the fact that the Baltic states already enjoy internationally recognized statehood and 
in view of the appeal by all three Baltic governments for a tangible signal of Western diplomatic 
and political support, de facto recognition of the governments in Tallinn, Riga and Vilnius is the 
most important policy initiative the West can undertake at this time.

B.   Repeal of the National Security Council directive Prohibiting Direct Aid to Soviet 
Republics

As noted in Section 4 of this testimony regarding United States policy towards the Baltic 
states, direct United States governmental assistance to the Baltic nations and the Soviet republics 
including Russia, Georgia, Armenia, Ukraine and Moldova, is reportedly being deterred by a 
National Security Council directive which requires that all such assistance be cleared by the 
Soviet central Government in Moscow.  Presumably the directive is designed to offer United 
States support in preventing the collapse of the Soviet Government.  The NSC directive should 
be immediately repealed.  The governments of Russia, Ukraine, Georgia and Armenia have been 
democratically elected and deserve direct United States assistance. Moreover, such governments 
have already evinced strong support for the draconian political and financial steps needed to 
restore real order, stability, and respect for democratic values in their respective nations.  Indeed, 
while Mr. Yeltsin, the Baltic governments, Georgian President Gamsakhourdia and Moldavian 
Prime Minister Mircea Drue have been in the forefront of attempts to dismantle the Communist 
party’s dead hand control of Soviet society, and strengthen free market initiatives, Mr. Gorbachev 
has:

1. Decreed that the Soviet army begin patrolling the streets of major Soviet allies;
2. Decreed that the Soviet armed forces may justifiably use force to prevent “inter-ethnic” discord; 

protect the rule of the Soviet Constitution, and defend monuments to Lenin;
3. Acted to end freedom of the press, radio and television;
4. Appointed as interior minister a member of the KGB who under Brezhnev was responsible for the 

arrest, harassment and deportation of human rights advocates;
5. Decreed that the KGB may seize private business and bank records without a court order;
6. Campaigned to prevent the Russian parliament from passing laws returning farm land to the 

peasants;
7. Instructed Soviet factory managers to contract directly with one another, then issued them “priority” 

state orders that had to be filled first;
8. Called for a private market transition plan to be drafted by respected Soviet economists, but then 

vetoed the plan as too radical;
9. Proposed a free emigration law, then repeatedly acted to prevent its approval by the Soviet 

legislature;
10. Threatened the republics with a grain embargo if the republics refuse to ratify the so-called Union 

Treaty;
11. Enforced an embargo of oil, medical products and other resources against the republic of Lithuania, 

the western Ukraine, Moldavia and Georgia; and
12. Has presided over the massacre of civilians by the Soviet armed forces in Lithuania, Latvia, 

Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan.  (See Helsinki Watch News Release January 
14, 1991).

Clearly, any further assistance to the Soviet central Government only increases the power 
and prestige of those very Soviet governmental organs:  the military, the KGB and the central 
bureaucracy, which are most diametrically opposed to the values which the American republic 
is founded upon.  We can and must support our friends and weaken whenever possible those 
who oppose democratic values.
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C.  Raising of the Baltic Crisis at the United Nations
The United States should raise the Baltic crisis in the United States Security Council and at the 

meeting of the United Nations Commission on Human Rights in Geneva in February - March, 
1991. With respect to the Security Council it may be argued that a Soviet veto would prevent the 
adoption of any draft resolution condemning Soviet aggression against the Baltic states. While 
such veto power is a reality, a Soviet veto threat has not prevented the United States or other 
United Nations member states

In the past from debating threats to International peace and security at the Security Council.  
Thus, the 1968 Soviet invasion of Czechoslovakia was raised at the Security Council by Denmark, 
France, Britain, and the United States without the slightest doubt that the Soviet Union would 
block any attempt to adopt a resolution on the Czechoslovakian crisis.

As noted in a debate on August 26, 1968 between United States U.N. Ambassador George 
Ball, and Soviet U.N. Ambassador Malik, the Security Council is the most appropriate arena for 
the discussion of questions related to international peace and security in time of crisis and threat 
to world political stability. Ambassador Ball declared at the time:

A small independent nation, seeking once again the simple right to assert its own national 
personality and freedom, has been squashed under the heel of Moscow.  This has been done 
without the knowledge, and against the will of the people.  It was planned in secret, at a time 
when the public air was full of smiles and embraces.  It was a gross act of perfidy.  It is contrary 
to every canon of international law.  It should be universally and rightly condemned by world 
opinion, no matter where in the world it occurs.

The ravaging of Czechoslovakia that we have witnessed is, of course, not evidence that, by 
nature, the people of the Soviet Union are any more aggressive than anyone else.  It is irrefutable 
evidence, however, that the harassed and nervous leaders of the Soviet Union ... fully realize 
that the brand of communism they insist on maintaining in their own territories is incapable of 
surviving in an atmosphere where there is even the most rudimentary of fundamental human 
freedoms.  It is further evidence, reinforcing that which the world witnessed in the Posnan 
riots, in the Hungarian rebellion in 1956 and in the obscene reality of the Berlin Wall, that the 
communist system is, in short, a fungus that will die once it is exposed to the sunlight of freedom.  
And they know it.  It can live only in the dark, only in the dark of ignorance and repression.

This is a sad conclusion - sad for all of us, sad in its implications for the future. As far as my 
country and people are concerned, this tragedy is particularly grievous not only in itself but for 
the shadow it casts on the future of world peace.

My government has made clear in many ways, here in the United Nations and elsewhere 
in recent years and months, its earnest desire that great-Power tension should diminish, that 
the arms race should be brought under control, and that the foundations of peace in the world 
should be more firmly established. How severe a blow to these hopes has been dealt in the 
past twenty-four hours it is too early yet to tell.  But much may depend on developments in 
the immediate future.  President Johnson has already spoken for the United States in calling 
publicly on the Soviet Union and its associates in these events “to withdraw their troops from 
Czechoslovakia,” and he added what must surely be in all our minds at this moment:  “It is 
never too late for reason to prevail.”

Therefore, the United States strongly appeals for immediate action by the Council, which, 
under the Charter, is the body primarily responsible for the maintenance of International peace 
and security.  It is also as a matter of reality, a principal instrument by which world public 
opinion can be given expression in moments such as these, moments of danger and crisis.  In 
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both capacities, we who sit on this Council have a responsibility to act and act quickly. The 
invasion of Czechoslovakia casts a shadow across the world.  It says to every small nation which 
has a big communist neighbor: When might alone makes right, you too may be in danger.

[emphasis added]

In so far as the Human Rights Commission is concerned, Baltic Appeal to the United Nations 
(“BATUN”) urges the United States Government to support the appointment of a special 
rapporteur to investigate the U.S.S.R.’s massive violation of the human rights of the Baltic 
peoples, including the right to national self-determination and the forcible conscription of Baltic 
men into the Red Army. BATUN also urges the United States to work toward the adoption of a 
resolution by the Commission. Such a resolution might request the Secretary General to use his 
good offices to mediate between the Soviet Government and the Baltic states. BATUN urges the 
United States to pursue a resolution that would strongly support the legal rights of the Baltic 
peoples, would condemn the Soviet Union for the use of violence in the Baltic states, and would 
urge the Soviet Government to enter into good faith negotiations with the Baltic governments as 
the legitimate representatives of the Baltic peoples.

It is important to note that the Commission may make a decision by simple majority, therefore, 
the Soviet Union cannot by itself prevent the adoption of such a resolution.  I would certainly 
hope that the Administration would evince the same degree of political will on this issue as it 
has exhibited in recent years in its efforts to obtain passage of a resolution in the Commission 
condemning Cuban human rights violations and obtaining support for investigations into 
human rights abuses in Poland and Iran.

I also would like to add that the Presidents of the three Baltic states, the Congress of Estonia, 
the parliaments of the three Baltic states, and the President of the Russian Republic have all 
expressed their desire that the member states of the United Nations raise the case of Soviet 
aggression in the Baltic states at all appropriate United Nations forums.  I have included the text 
of the Baltic-Russian appeal in the section of this testimony devoted to an analysis of international 
reaction to the Soviet actions in the Baltic states.

D.  Financial and Technical Assistance
I would urge as a final immediate policy initiative, the appropriation of financial and technical 

assistance to the Baltic states by Congress with the proviso that such assistance be granted only 
after direct, bilateral agreements are signed between the United States Government the Baltic 
governments in Tallinn Riga and Vilnius, and the Baltic diplomatic representatives in the United 
States. Such assistance might include funds to:  (1) provide for medical supplies and machinery; 
(2) re-equip the Lithuanian Radio and Television Center destroyed by Soviet paratroopers; (3) 
establish United States cultural and library facilities in the Baltic capitals; (4) provide for the 
construction of a pipeline for the transport of petroleum products from the port in Klaipeda 
to the Lithuanian refinery at Mazeikiai; and (5) establish a private agricultural and business 
initiatives development bank for the Baltic states. Such a bank, jointly developed and capitalized 
with the assistance of Britain, France, Germany, Denmark, Sweden, Norway and Iceland, might 
conceivably be modelled after the European Bank for Reconstruction and Development.  Upon 
the successful conclusion of Baltic-Soviet negotiations on the question of Baltic independence, 
such bank’s activities could be incorporated into the EBRD.

CONCLUSION
The President and other officials of the United States Government have recently proclaimed 

Europe “whole and free” and the Cold War at an end.  Sadly, such is not the case.  Europe’s 
geographical, historical and cultural border stands not at Brest-Litovsk, on the Polish-Soviet 
frontier, but on the summits of the Urals.  Indeed, the strict geographic center of Europe can be 
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found not near Berlin or Vienna, but 20 miles from Vilnius, Lithuania.

For the peoples of the Baltic states, Karelia, western Ukraine, and Moldavia, the Second World 
War has not come to an end. The promises of the Atlantic Charter, a binding treaty commitment 
of the Soviet, British and American Governments have not been fulfilled.  Self-determination 
and sovereignty have not been restored to those peoples from whom they had been forcibly 
wrenched. The Soviet Union’s territorial gains pursuant to the terms of the Stalin-Hitler Pact 
are still a reality. For the peoples of the Baltic states, Moldavia, Russia, Byelorussia, Ukraine, 
Armenia, Azerbaijan and Georgia, freedom and human rights is still a yet unattained goal.

Influential members of the United States Government may justify their lack of support for 
Baltic independence; their deaf ear to the appeals of the human rights group Geneva “’49 or 
the Georgian or Moldavian parliaments; and their refusal to recognize and openly support the 
aspirations of the Russian people who elected Boris Yeltsin, by insisting that only Gorbachev 
and his regime can deliver and provide for the ratification of a strategic arms agreement and a 
conventional forces accord.  But there are dangers in such a myopic approach to diplomacy.

Nations such as the U.S.S.R. do not arm themselves because they are democracies - they 
arm themselves because they are unstable tyrannies founded upon forcible occupation of 
neighboring states and a forcible suppression of internal dissent and political freedom. To a 
large extent, weapons and arms are the symptoms of the virus of tyranny.  In fact, world peace 
and security may be arguably much more successfully enhanced by a deliberate diplomatic, 
political and economic attempt to strengthen those democratic forces within armed totalitarian 
states who possess popular support.  The virtues and rewards of such a deliberate, consistent 
and public international policy designed to strengthen the civil opposition to totalitarian rule 
can be seen most concretely in Poland, where the Solidarity movement and its allies were openly 
funded and supported by the West for eight years until the ultimate success of Polish democrats 
in the round-table discussion of March, 1989.

Unfortunately, the historical precedents in which world peace and security have been 
threatened as a result of the failure of Western democracies to openly advocate and support 
those who believed in democratic and human rights values are legion - the collapse of Iran after 
years of support for the Shah; the collapse of Philippine democracy and guerilla war after years 
of seemingly blind support for Ferdinand Marcos; and the military victory of the Sandinistas in 
1979 after decades of political support for the Somoza dynasty.

In this testimony I have charged that United States policy with respect to the Baltic states 
amounts to appeasement of the Gorbachev regime. One can only speculate as to whether such 
appeasement is designed to achieve an important United States foreign policy objective in some 
other sphere of geo-political or strategic relations.  I do know, however, that the lessons of history 
are clear and that the so-called pragmatic approach to foreign policy, frequently founded upon a 
blatant disinterest in the precepts of international law, is a slippery slope which often leads our 
nation into ruinous circumstances.  The failure to openly support democratic values and those 
who cherish such values does have a price.

President Vytautas Landsbergis has on more than one occasion justifiably compared the 
Soviet campaign against the Baltic states and the Soviet republics of Georgia and Moldavia, to the 
German campaign against Czechoslovakia in 1938. The vicious German propaganda campaign 
of the time against the Czechoslovakian Government, the allegations by Hitler regarding the 
oppression of Sudeten-German minority rights, the infiltration of Nazi provocateurs, the appeals 
for fraternal German assistance from local Sudeten-German protection committees all have their 
eerie parallels in the events of 1990-1991 in Estonia, Latvia and Lithuania.

In 1938, the failure of the West to support the government of President Benes, and its single-
minded pursuit of peace at any price led not only to the dismemberment of the Czech state, 
but to the defeat of the German anti-Nazi democratic opposition in the German-Wehrmacht 
which had hoped in vain for a strong Anglo-French stand against Hitler so as to provide the 
opportunity for a putsch to remove him from power.
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In his radio broadcast to the Czechoslovak nation on September 21, 1938, President Benes 
described the Anglo-French ultimatum to the Czechoslovak Government in which London and 
Paris had demanded Benes’ acceptance of a diplomatic formula under which the country’s most 
important defense installations and the entire Sudeten region would be ceded to Germany.  
Benes noted Germany’s threat to go to war if the plan was not accepted and declared to his 
people:  “We had no other choice, because we were left alone.”

Mr. Chairman and members of the Commission, I urge you and your Congressional 
colleagues to continue your steadfast and vitally important support for the human rights of the 
peoples of Europe as recognized by the Charter of Paris and the Helsinki Final Act.  We can and 
must not permit the Baltic peoples to be forsaken.  Our national security, and world peace and 
stability, will be most safely guaranteed not by strategic missile reduction agreements, but by 
the attainment of human rights and democracy by the peoples of the Baltic states, Leningrad, 
Kiev, Kishniev, Yerevan, Baku and Tbilisi.
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CONCLUSIONS OF THE INDEPENDENT MILITARY EXPERTS

OF THE PUBLIC ORGANIZATION “SHIELD”
ON THE EVENTS IN VILNIUS, 

JANUARY 11-13, 1991

At the invitation of the State Commission of the Republic of Lithuania created to investigate 
the events of January 11-12, 1991 (Chairman, Prime Minister G. Vagnorius), a commission of 
independent military experts, including a captain of the first rank in the reserves of the USSR 
Army, A. A. Yevstigneyev (Commission Chairman and Peoples’ Deputy of the RSFSR, Ph.D. in 
engineering), a lieutenant-colonel in the reserves of the USSR Army, I. V. Bychkov; a colonel of 
the USSR Army, S. M. Kudinov (Peoples’ Deputy of the RSFSR); a captain of the second rank in 
the reserves of the USSR Army, G. M. Molkov (doctor of law, professor of law); and a major in 
the reserves of the USSR Army, N. M. Moskovchenko, conducted the following investigation 
from February 3 to 12, 1991:

a. studied the documents made available to the commission, reviewed three video films 
of the events of January 11-13; studied the tapes of radio intercepts conversations of the 
military; studied the documents and conclusions of legal-medical experts, as well as the notes 
and affidavits of medical and auxiliary personnel in hospitals and the morgue, and reviewed 
statements given to the press by various government, military, Party, and public officials, and 
other relevant documents;

b. held detailed discussions with members of the Government of the Republic of Lithuania, 
with members of the Lithuanian Procuracy (prosecuting authorities), with heads of departments, 
and other officials;

c. had meetings and detailed discussions with members of the Communist Party of Lithuania 
(“CPL”) (Secretary of CPL central Committee Jarmalavichus -- the main contact for the CPL and 
the National Salvation Committee; Secretary of the CPL Central Committee General Naudziunas 
and a member of the National Salvation Committee according TASS rapports in “Izvestiia”;

Secretary of the CPL City Committee Khadunkin; member of the CPL Central Committee 
Shurupov; and others); with the [Soviet] Procurator General of the ‘Lithuanian SSR” Petrauskas; 
with a representative of the USSR KGB, Rukshenas, and with managers of the Vilnius radio 
factory;

d. had discussions with the vice chairman; of the Democratic Labor Party, V. Berzhonas and 
V. Berinzovas;

e. had meetings and discussions with soldiers and officers of the Vilnius garrison and their 
family members, and with Vilnius residents of various ages and ethnic backgrounds; 

f.  [had a telephone discussion with] the military commander of the Vilnius garrison, Major-
General Uskhopchik, who refused to have an official meeting, saying that he did not recognize 
the Government of the Republic of Lithuania, and stated “your official mission means nothing 
to me.”

The Military Commander of the Vilnius garrison, Colonel Belous, refused to meet, maintaining 
that all available documents had already been handed over to the [U.S.S.R] investigator.

The head of the garrison’s political department, Colonel Smokarev, refused to have a meeting.  
Repeated attempts to establish contact with him and others were fruitless.

A discussion with the head of the political department of the Military Commissariat for the 
Republic of Lithuania, Lieutenant-Colonel Golubev, was held, in which he asserted that he did 
not recognize the Government and the laws of the Republic of Lithuania.

President Landsbergis and Prime Minister Vagnorius received the commission members.
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Conclusions and recommendations

On the basis of the investigation, the Independent Military Experts arrived at the following 
conclusions:

1. On January 11-13, in Vilnius, an attempt was made to stage a coup d’etat with the aid of 
armed forces, internal troops of the USSR Ministry of Internal Affairs and of the KGB with the 
aim of restoring the political power of the Communist Party of the Soviet Union (“CPSU”) as 
represented by its constituent part — the CPL.

The USSR President cannot claim ignorance of the planned joint actions by the Soviet Armed 
Forces, internal troops of the USSR Ministry of Internal Affairs and of the USSR KGB. Such 
actions could not be carried out without his personal permission.

2. The participation of USSR military units in the coup d’etat had been planned, coordinated 
and approved by the Centre.

3. The organizer of the coup d’etat was the CPL Central Committee.
4. For carrying out its designs, the CPL Central Committee established the so-called “National 

Salvation Committee” whose membership and leaders are being kept in secrecy so that in the 
event of failure they could evade responsibility.

Secretary of the CPL Central Committee Jarmalavichus, authorized to maintain contact 
between the National Salvation committee and the Vilnius garrison, is the only officially known 
person linked

to the National Salvation Committee.
The Independent Military Experts consider that the following persons constituted the 

nucleus of the National Salvation Committee:  first secretary of the CPL Central Committee 
(“CC”) Burokevichus, Secretary of the CPL CC Jarmalavichus, Secretary of the CPL Major-
General Naudziunas, head of the department of the CPL CC and colonel in the reserves of the 
USSR Army Shurupov, First Secretary of the Vilnius City Committee of the CPL Lazutka, Second 
Secretary of the Vilnius City Committee of the CPL Khadunkin, Secretary of the CPL primary 
organization of the Vilnius radio factory Dostal, and military commander of the Vilnius garrison 
Major-General Uskhopchik.

5. The National Salvation Committee and the CPL had counted on the support of the people 
dissatisfied with deteriorating living conditions, as well as Russian-speaking population and 
the military whose rights had been curtailed by certain laws of the Republic of Lithuania.  With 
this aim in view, members of the CPL had carried out deliberate agitation and ideological 
propaganda.  Political bodies and CPSU organizations had carried out analogous propaganda 
in military units and among family members of the military.

In this way an atmosphere of ill-will and animosity was artificially created between the native 
population and the army.  At the present time the Government of the Republic of Lithuania is 
using all its energies to improve relations with the army units stationed on the territory of the 
Republic, and to normalize the situation.  However, military commanders categorically refuse 
to establish contact.

6. Convinced of its victory and impunity, the National Salvation Committee, relying upon 
military units of the Vilnius garrison and units of the USSR Ministry of Internal Affairs and 
the KGB sent to Lithuania by the Centre, attempted to state a coup d’etat, which caused great 
casualties among civilians and significant material damage.

7. There is no evidence to indicate the usage of arms on the part of civilians and guards of 
public buildings.  Shots were fired only by the military.  As a result, 13 persons were killed and 
604 injured.  All the victims were civilians.  Among 13 killed was a lieutenant of the USSR KGB 
who was accidentally wounded by his own men and died because the military did not render 
him timely qualified medical aid.

 8. The military used 5.45 caliber dum-dum bullets that greatly increase the sufferings of the 
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wounded and are banned under international conventions.

9. The coup d’etat was aborted by the people of Lithuania who rose in defense of their lawfully 
elected government. The results of the population poll held on February 9, 1991 emphatically 
end convincingly testified to the choice of the people of the Republic of Lithuania.

10. Responsible for the attempt to stage the coup d’etat, and for the numerous victims and 
material damage are:

(1) The USSR President [Mikhail S. Gorbachev) who failed to perform his constitutional 
duty;

(2) Minister of Defense [Dimitri] Yazov, Minister of Internal Affairs [Boris] Pugo, and 
Chairman of the USSR KGB Kryuchkov who gave permission to use the military forces under 
their command in pursuing anti-constitutional, criminal goals;

(3) Deputy Minister of Defense Colonel-General Achalov, military commander of the Vilnius 
garrison Major-General Uskhopchik, regiment commander of the Paratroop Forces Colonel 
Kustriuk, regiment commander of the 107th Motorized Rifle Division Colonel Astakhov, who 
direct the actions of the troops under their command in carrying out the criminal designs of the 
National Salvation Committee and CPL Central Committee.

(4) Soldiers, sergeants and officers who shot at civilians.
11. The  USSR President,   the USSR Ministry of Defense, the USSR Ministry  of  Internal 

Affairs,   the USSR KGB and the CPL are  responsible  for  the material damage caused to the 
Republic of Lithuania,   its  state  institutions,   as  well as to  legal   and natural  persons  of   the 
Republic.

12. The  National  Salvation Committee is  an unconstitutional,   criminal  organization,   the 
activities  of which must be banned,   and proceedings must  be instituted against  its members   
for having  committed an especially grave crime  against the  state.

13. Taking  into account  direct contact between the members  of  the National  Salvation 
Committee and the CPL  in carrying out the  coup d’etat,   the  activity of  the CPL must be 
suspended until  the   end of  the  investigation.

 14. Central newspapers, radio: and Central Television gave a biased interpretation of the 
January 11-12 events in Vilnius, adhering to the stand of the CPSU and CPL.

15. It would be expedient to repeal the laws restricting the rights of the Russion-speaking 
population, of the military and their family members.

16. Taking into account the current political situation, when the laws of the USSR are not 
being enforced on the territory of the Republic of Lithuania, whereas the laws adopted by the 
legislative body of the Republic run counter to the laws of the USSR, it is necessary to work out 
a special provisional legal document protecting the rights, honor, dignity and property of the 
military and their family members until an appropriate agreement between the USSR and the 
Republic of Lithuania is concluded.

17. For the coordination of efforts between republics aimed at protecting their sovereignty, 
political and economic independence from the dictate of the Centre, and for the coordination 
of joint actions in situations analogous to the January 11-12 events in Lithuania, horizontal 
agreements between the republics enabling them to resist this dictate should be concluded.

18. In order to maintain state sovereignty and to enforce law and order, it is necessary to form 
national guard units in the republics.

19. Supreme Councils of the republics must adopt legislation defining the notion of a “criminal 
order” and establishing that legal proceedings may be instituted for executing such an order.

20. The events in Vilnius rank with other cases when the Soviet Army was used against its 
own people:  in Novocherkask in 1962, in Tbilisi in 1989, in Baku in 1990.

21. The events of January 11-13 are not related to any international conflicts and are of a 
purely political character. The events showed that:

- the Party leadership is striving to turn the Soviet Army into a hostage of its criminal political 
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designs and its soldiers -- into mindless and submissive executors;
- depolitization at the Armed Forces, the Ministry of Internal Affairs, and the KGB of the 

USSR is an objective necessity and must be carried out without delay;
 - all nationalities are equally endangered by the plot hatched by the party and military 

leadership who are striving to retain power by all possible means, impudently violating laws 
and condemning peoples to poverty, hunger and death.

The Independent Military Experts deem it their duty to bring these Conclusions to the notice 
of People’s Deputies of the USSR and of the RSFSR, other republics and the world community, 
governments of foreign states, and the United Nations Organization.

Independent Military Experts

Captain of the 1st rank in the reserves of the Army of the USSR, Ph.D. in Engineering, 
People’s  Deputy   A. Yevstigneyev

Lieutenant-colonel in the reserves of the USSR Amy   I. Bychkov

Colonel, People’s Deputy S. Kudinov
Captain of the 2nd rank in the reserves, doctor of the law, professor of law G. Melkov

Major in the reserves of the USSR Army N. Moskovchenko

February 11, 1991

Vilnius,
Republic of Lithuania

NOTE:    This summary was translated by the Supreme Council Bureau of Information of the Republic 
of Lithuania, Vilnius, and telefaxed to Baltic Appeal to the United Nations by the Lithuanian Information 
Center of Brooklyn, New York.
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JAV Baltųjų rūmų raštas dėl Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos kelionės 
po Baltijos valstybes
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Vokietijos Amnesty International skyriaus prašymas A. Buračui  dėl mirties bausmės moratoriumo 
ir jos visiško panaikinimo Lietuvoje

Elfrtede Fetke 
Bruno-Taut-Ring 5b 
D-1000 Berlin 47 

Litauische Vereinigung zum 
Schutz der "11enschenrechte 
Herrn Prof. Antanas Buracas, Vorsitzendor 
Silo 62-6 
2055 Vilnius 
Republik Utauen 

Sehr geehrtėr Herr Professor Buracas! 

ai amnesty 
lnlemational 

9ez!""t< G.wppe 

3100 1487 

Berlin. 19. Apoi 1993 

Amnesty lntemational ss.tzt slch weltweit ror di9 Einhaltung dėt IVlėnschenrechte ein. Dazu 
gehOn aucil die vOllslanCtiQeĄOsctl§ffūng daTTho-e!fsttafe~fe •.vii· a!s eiiiė au"'Berst 
grausame, unmenschliche und ernicdrigende Bestrafung ansehen, diė laut Art. 5 der 
Allgemeinen Erkl!rung der riAenschenrechte und anderer tv1enschenrechtsabkommen 
\•erboten ist. darunter auch Art. 7 des lntemationalen Pakts Ober borgerliche und politische 
R.echte. Oas Risiko eines Fehlurteils bei der Anwendung derTodesstrafe ist nicht zu 
vermeiden, die Strafe ist jedoch unv1iderruflich. Bis heute \•1urde keln schlūssiger BeiNeis 
datūr vorgelegt, da.B die Todesstrafe eine besonders abschreckende Witkung hat. Fast die 
Halfte aller Staaten hat die Todesstrafe fūr Verbrechcn in FriOOensteitėn im Gesetz oder in 
det Praxis abgeschafft. 
Wir bitten Sie, dle Forderungen von Amnesty lnternational zu unterstūtzen: ~ 
- einen sofortigen Stopp aller Todesurteite und Hinrichtungen solange :zu verfūoen, bis eine 
orsch()pfellde Oberprūfung der Todesstrafe slattgefunden hat, 
- dic Abschaffung der Todesstrafe ins Strafgesetzbuch und in die Verfassung etnzuarbetten, 
„ die zur Zeit bestehenden 8estimmul')9ėn zur Verfahrensweise bei Hinrichtungcn zu 
ūberprUfen, da diesc in sich selbst auch e:ine srausame. unmenschliche und emicdrigende 
Behandtung odor Besttafung darstellen kann. Oi ese Bestimmungen bitten wir zu 
verOHentlichen. 
• schtieBlich bitten wir um Umwandlung alfer zųr Zeit bestehenden Todesurteile. 

Die Wiėderherste!lung ėer Unabh8ngigkeit Lit2uens und der in Gang gesetzte ReformprozeB 
in den Bereichen Gesetzgebung und Rachtsprachung bielen ėlnė einzigartige Getegenheit. 
diė grundlegenden Fragen zum Thema Todesstrafe zu diskutieren und sith der langen lis te 
europaischer Staaten aRztJschlieBen, die die Todess1rafe vOllig abgeschafft haben oder auf 
dem 'A'eg zur volligen Abschaffung sind. Diese Gefegenheit darf nicht v-ers~umt wen::IF.n l 
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DĖL RUSŲ IR KITŲ KALBŲ MOKYMO

Antanas BURAČAS – LMA akademikas, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto 
pirmininkas iki 1992 m., Asociacijos steigėjas ir signataras

Kuo žmogus daugiau moka kalbų, tuo jis turtingesnis. Tai nereiškia, kad viena ar 
kita konkreti svetima kalba turi būti privaloma Lietuvos mokykloje.

Podraug turime pripažinti natūralų poreikį sustiprinti tos antrosios kalbos mokymą, 
kurią, greta valstybinės, daugiausia naudoja viena ar kita tautinė mažuma. Tą praktiką 
plačiai naudoja ir dvikalbė Kanada, ir daugiakalbė Šveicarija. Netgi JAV, Kalifornijoje 
ir kitur praktikuojama mokyti ispanų, o ne kitų užsienio kalbų, nes ten daugiausia 
naujų imigrantų iš Meksikos. Patys gyventojai ar jų vaikai renkasi – mokytis ispanų, 
prancūzų, japonų ar kitas kalbas.

Rezoliucija dėl rusifikacijos, kurią palaikė ir Lietuvos žmogaus teisių gynimo 
asociacijos nariai, sukėlė nemažai aistrų ne vien tarp rusų kalbos pamokas turinčių 
mokytojų bei deputatų. O juk ar blogesnė, ar mažiau reikalinga kitos mūsų kaimynės - 
lenkų - kalba? Per ją bendrauti su bendra europine kultūra ne mažesnės galimybes, nei 
per rusų kalbą, ypač sustiprėjus kuriam laikui Rusijos kultūros politizacijai pastarosiomis 
vėluojančio tautinio atgimimo dienomis! Analogiškai nėra privalu dubliuoti užsienio 
filmus išimtinai tik rusų kalba.

„Kauno tiesa”, spausdindama balandžio 27 d. (Nr. 82, p. 2) minėtą rezoliuciją, 
nepagrįstai neatspausdino išskirtinės mano pozicijos – išlygos dėl rusų grupių 
aukštosiose mokyklose, užrašytos prie parašo. Pritardamas, kad rusų pamokos 
neturėtų būti privalomos, drauge atkreipiau rezoliucijos autorių (o kartu ir tų, į kuriuos 
kreipiamasi) dėmesį į kitą aplinkybę. Pageidaujant tėvams ar besimokantiems, tokios 
grupės netgi galėtų būti skatinamos – lygiai kaip anglų, žydų, skandinavų ar lenkų 
kalbomis. Kai kuriose aukštosiose Lietuvos mokyklose rusų kalba dėstomos grupės 
atsirado keičiantis tam tikrų specialybių studentais su Latvija, Estija, todėl reiktų naujai 
aptarti jų tolesnio išsaugojimo tikslingumą. O besikuriančiame Klaipėdos universitete 
tokių grupių sudarymas, be abejo, apsiribojant Lietuvos gyventojais, netgi padėtų 
mažinti nepagrįstus tautinius konfliktus bei įtampą tarp „aborigenų” (jedinstvininkų 
žargonu) ir „migrantų” („mūsų” radikalų leksikone).

Jau dabar didėjantis mūsų, ypač ankstyvesniųjų kartų emigracijos atstovų, 
entuziazmas grįžti į protėvių žemę ir sunkumai jiems adaptuotis pirmaisiais Lietuvoje 
metais, lygiai kaip ir dalies pasaulio profesūros didelis noras padėti nepriklausomai 
Lietuvai savo žiniomis, verčia kai kuriuos dalykų kursus pristatyti studentams anglų, 
rusų ar kitomis tarptautinėmis kalbomis. Anglų ar rusų kalba savo naujausių tyrimų 
rezultatais mūsų aukštosiose mokyklose galėtų labiau dalintis vizituojantys užsienio 
politologai ir informacijos specialistai, konstitucinės teisės ir tarptautinių finansų 
žinovai. Įvairių menedžmento aukštesnės kvalifikacijos centrų organizatoriai Lietuvoje 
jau keleri metai taip pat nuolat sau į talką kviečiasi tokius specialistus, nedarydami 
ideologinių barjerų tarp anglų, rusų ar lietuvių kalba perteikiamų naujų žinių.

Liberali, demokratiniais pagrindais kuriama valstybinė ar kitos valdžios institucijos 
neturi diktuoti, kokią tikybą ar svetimą kalbą privalo mokytis mūsų piliečiai. Betgi 
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privalu sudaryti sąlygas visiems įsigyti išsilavinimą - tiek tikybos, tiek estetikos, tiek ir 
tarptautinių (užsienio) kalbų įvaldymo srityje, nes be to neįmanoma išugdyti kultūringų 
žmonių ir užtikrinti visokeriopą socialinę pažangą.

NUO REDAKCIJOS. Pritariame akademiko A.Buračo minčiai dėl rusų ir kitomis kalbomis 
dėstomų grupių išsaugojimo tikslingumo tam tikrais atvejais. Tačiau 14-os partijų ir judėjimų 
atstovų pasirašytoje rezoliucijoje, atneštoje į „Kauno tiesos” redakciją, gerb. A. Buračo minimos 
išlygos nebuvo. Redakcija gautąjį tekstą išspausdino pilnai, nieko neišbraukdama.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО,
ЛИТВА  И  СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ

Викторас  Пяткус,  
Председатель Литовской Хельсинской  групы

Доклад 
на слушанях по вопросам прав человека, 

организованных Международной Хельсинской Федерацией  
7-8 сентября 1991 года в Вильнюсе

 11 марта 1990 года Литва обьявила с восстановлении своей государственности, так 
как вследствие вторжения в Литву Красной армии 15-го июня 1940 года Литва была 
инкорпорирована в СССР незаконно,

 Вновь восстановленная Литовская республика ратифицировала Всеобщую 
декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах 
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

Упомянутые международные документы, а также Конвентция о предупреждении 
предступления геноцида и наказании за него, Женевская конвенция от 12 августа 1949 
года и Заключительный акт Совещания в Хельсинки были в свае время ратифицированы 
и Верховным Советом СССР, Все эти документы гарантируют не только права и свободы 
отдельного гражданина, но и права и свободы народа, Заключительный акт Хельсинского 
совещания предусматривает изменение междугосударственных границ мирным путем, 
Женевская конвенция 1949 года регламентирует положение окупированои страны, 
Согласно этой конвенции, в частности, окупирующая страна не только не  имеет права 
призывать на свою военную службу жителей окупированной страны, но и использовать 
их на военно строительных работах.

Как же Советский Союз соблюдал эти им же самим ратифицированные международные 
соглашение на територииокупированного Литовского государства, беря только период 
после Акта о восстановлении государственности от 11 марта 1990 года.,

Молодежь призывного \ по советским законам \ возраста задерживалась силой и 
тайно вывозилась за пределы Литвы, В1990 году Литве была обьявлена экономическая 
и политическая блокада, переброшены дополнительные контингенты Советской армии, 
а также части специального назначения КГБ СССР и МВД СССР, В Вильнюсе был 
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сформирован ,, прославившийся,, разбойными действиями отряд милиции особого 
назначения \ ОМОН \, подчиненный МВД СССР и получавший вооружение и снабжение 
от Советской армии, 

Все эти силы начали на територии республики проводить диверсии, захватывать здания 
учреждений печати, культуры, науки , архивов, общественных организаций, расхищая их 
имущество. 

В ночь с 12-го на 13-е января 1991 года десантные воиска КГБ СССР \ так называемая група 
,, Альфа,, \ совместно с регулярными частями Советской армии, используя бронетанковую 
технику, силой захватили в Вильнюсе здание Комитета по телевидению и радиовещанию 
и здание телецентра \ т,е, телебашни\, Во время захвата погибло 13 человек, большинство 
из них застрелены, Все погибшие погибли у телебашни, Следует подчеркнуть, что жители 
города собрались для чисто символической защиты упомянутых зданий, они не только не 
были вооружены \ и внутри этих зданий не было никакой вооруженной охраны\, но и не 
оказывали никакого активного физического сопротивления, При захвате зданий открывать 
огонь не только в воздух, но именно по людям, не было никакой военно – тактической 
необходимости, По предварительным данным огонь по безоружным людям , а не только 
в воздух, как до того, был открыт уже после того, как група захвата обеспечила себе себе 
возможность проникнуть в телебашню, То есть, это было обычное массовое убийство, 
квалифицируемае как военное преступление и преступление против человечности, В 
целом было ранено более 500 человек, из которых 47 имеют пулевые ранения.

ОМОН исползовался для разгрома литовских таможен, избиения их сотрудников\ 
не имевших права изменять огнестрельное оружие и не оказывавших сопротивления\, 
уничтожения и разграбления имущества, 31- го июля в Мядининкай неустановленная 
терористическая групировка зверски расстреляла не оказывавших сопротивления и 
сдавшихся в плен 6 таможеников и полицейских, 7-ой умер позже, 8-ой тяжело ранен, 

А насколько изменилась в этом отношении положение после попытки переворота в 
Москве 19- 21 августа сего года.,

Вновь назначенный председатель КГЬ СССР В, Бакатин направил в Литву своего 
заместителя Лебедева, Может быть, это должностное лицо выясняло ущерб, 
нанесенный жителям и государству Литвы , Ничуть не бывало, Скорее, его целью было 
обеспечить бывшим сотрудникам КГБ высокие пенсии, хорошие квартиры и хорошее 
соцобеспечение, 

Северный городок Вильнюсского гарнизона предоставил прибежище сотрудникам 
ОМОН,а , там же нашли приют и руководители Комунистической партии Литвы, 
организаторы и сотрудники попытки переворота и убийств 13- го января, Официально 
обьявлено, что ныне часть омоновцев с семями переведены в Россию, Неужели новая 
Россия станет покровительницей террористов и убийц, Не достаточно ли того, что им 
покровительствует Советская армия.

 В  1989 году в Литве было собрано свыше полутора миллионов подписей под требованием 
вывести из Литвы вооруженные силы СССР и удалить военную администрацию, Было бы 
хорошо, если бы руководство СССР ныне учло это требование и не только подписывало 
бы международные соглашения , но и строго  их соблюдало.



214 N E S K E L B T I  T A R P T A U T I N I Ų  O R G A N I Z A C I J Ų  D O K U M E N T A I

ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО 
ВОПРОСАМ БЕЭОПОСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В 

ЕВРОПЕ В ООН СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЬЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГРУП ХЕЛСИНКИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

         
 Около 40 государств признали независимость Литовской Республики. В том 

числе и СССР , анексировавший ее в 1940 году. Начались переговоры о выводе 
с територии Литвы советской армии. Верховный Совет Литовской Республики 
ратифицировал основные международные документы по правам человека , 
принял законы и государственные акты, гарантирующие эти права,

В целях укрепить государственую независимость Литвы международными 
гарантиями мы призываем,

1, Поддержать просьбу Литовской Республики \ члена Лиги наций с 1920 г \ о 
восстановлении ее полноправного членства в ООН ,

2, Потребовать опубликовать сроки и другие условия вывода из Литвы 
оккупационных военных подразделений СССР и создать международную 
комисию для контроля над осуществлений между СССР и Литовской Республики 
по данному вопросу,

3, Поддержать требования Литовской Республики к Правительству СССР о 
возмещении ущерба, нанесенного ее народу и государству во время советской 
оккупации и анексии Литвы, а так же в результате массовых депортаций 
литовского народа,

4, Передавать обьективную информацию о законодательной деятельности 
нынешнего правительства Литвы по защите прав человека и национальных 
меньшинств в Республике с целью предотвратить распостранение в СССР и за 
рубежом ложной информации о якобы имевших место подобных нарушениях в 
Литве,

 
От Литовской Хельсинской групы и 
Литовской Ассоциации эащиты
прав человека                                                   
                                                               
Почетный Председатель ассоциации  В. Петкус 
Вицепредседатель ассоциации  А. Думчюс
Монсиньор Каунаской аркивискупии А. Сваринскас
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DĖL VYTAUTO JOKŪBAIČIO VEIKLOS VLIK-E

LIETUVOS VYRIAUSIOJO IŠLAISVINIMO KOMITETO 
PIRMININKUI PONUI
 DR. KAZIUI BOBELIUI

1992 m. birželio 3 d.
Vilnius

Mus nustebino ir nuliūdino kai kurie dalykai, dėjęsi paskutiniojo VLIK-o seimo posėdžio, 
įvykusio š. m. gegužės 30 d. Vilniuje, metu.

Pirmininkavęs VLIK-o vicepirmininkas Vytautas Jokūbaitis įvairiomis gestikuliacijomis, 
mimikos priemonėmis, žodžiais ir savo elgsena prievartavo salėje sėdinčius žmones, 
įsakinėdamas, kada jiems stotis, šaukti pagyrimus bei pašlovinimus, ploti ir t.t. Mus tokia iš 
kažkur Vytauto Jokūbaičio atsivežta tvarka ir įžeidė, kadangi net Stalino laikais tokių priemonių 
bei įsakymų, sklindančių atskirai nuo scenos, nėra tekę matyti.

Kai kurių Lietuvoje esančių grupuočių nariams ponas Vytautas Jokūbaitis leido kalbėti, bet 
griežčiausiai atsisakė leisti pasisakyti kam nors iš politinių kalinių. Ir todėl ar ne šventvagystė, 
kai Jokūbaičio leistas ponas Juozas Tumelis kalbėjo apie politinius kalinius, jų vargus bei kovas 
Vorkutoje, Karagandoje. (Taip, tai tas pat Juozas Tumelis, kuris pats ne tik niekuomet nėra buvęs 
politiniu kaliniu, bet griežtai uždraudęs politiniams kaliniams net atsisveikinti prie kapo su jo 
uošviu, buvusiu politiniu kaliniu „anais laikais”, taip, tiesa, tas pats Tumelis dabar vadovauja 
Sąjūdžiui.)

Kai Lietuvos okupacijos laikotarpiu buvusiems politiniams kaliniams neleisdavo pasisakyti 
lyg ir aišku, bet kad ponas Vytautas Jokūbaitis tęsia okupantų veiklą – mums visiškai 
nesuprantama. Ir todėl griežtai protestuojame prieš pono Vytauto Jokūbaičio antidemokratiškas 
pastangas ir kovotojų už Lietuvos laisvę gilų įžeidimą.

Didžiosios Lietuvos sąjunga
Krikščioniško jaunimo sąjunga
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VLIK-O IR HELSINKIO AKTŲ REIKŠMĖ LIETUVAI

Trečiadienį Marijampolėje įvyko konferencija „Lietuva – Helsinkio procese”, skirta 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) 50 metų sukakčiai bei 18-osioms 
Helsinkio aktų pasirašymo metinėms. Į konferenciją atvyko buvęs VLIK-o vadovas, dabar 
jau Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas K. Bobelis, Helsinkio grupės 
įkūrėjas, Seimo Žmogaus teisių komiteto patarėjas V. Petkus, taip pat Helsinkio grupės 
nariai V. Skuodis, A. Žilinskas bei kiti disidentinio judėjimo dalyviai.

Kalbėdamas apie VLIK-o veiklos ir Helsinkio pasitarimų reikšmę šiandieninei Lietuvai, 
K.Bobelis akcentavo, kad VLIK-as suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos išlaisvinimo byloje. 
Iš pat pradžių stengėsi išlaikyti Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje tęstinumą 
bei Lietuvos okupacijos nepripažinimą. Tuo laiku didelė dalis pasaulio valstybių buvo 
nusistačiusios prieš pavergtųjų tautų išlaisvinimą.

Bet 1975 metais pasirašytas Helsinkio aktas kaip tik atvėrė naujas perspektyvas 
Lietuvos išlaisvinimo kovai. Susitarimuose buvo apibrėžiamos ne tik žmogaus teisės, bet 
ir tautų teisės į laisvę ir nepriklausomybę. VLIK-as buvo pirmasis, įvertinęs Helsinkio akto 
pagrindinius principus, kuriais Lietuva galėtų remtis atkurdama nepriklausomybę. 1975 
metų rugpjūtyje buvo pasirašyta pirmoji Helsinkio akto interpretacija, kurioje išdėstytos 
galimybės, leidžiančios iškelti Lietuvos laisvės bylą tarptautinėse arenose. Tuo metu išeivija 
buvo prieš Helsinkio aktą ir manė, kad šis aktas įteisina tautų pardavimą. Visos Vakarų 
valstybės, privertusios pirmą kartą buvusią Tarybų Sąjungą pasirašyti tokį aktą 34 pasaulio 
valstybių akivaizdoje, reikalavo ir vykdyti įsipareigojimus. Tad padėjo atkurti Lietuvos bei 
kitų buvusių pavergtų tautų nepriklausomybę.

V. Petkaus pranešimo tema buvo „Žmogaus teisės Vakarų pasaulyje ir Lietuvoje”. Jis 
trumpai apžvelgė žmogaus teisių rutuliojimąsi per visuomenės istoriją, papasakojo, kaip 
būrėsi Lietuvoje Helsinkio grupė, kuri rūpinosi žmogaus teisėmis jau pačioje Lietuvoje. 
Pranešėjas siūlė, kad moksleiviai dar bendrojo lavinimo mokyklose būtų supažindinami su 
dokumentais, garantuojančiais žmogaus teises.

Po Helsinkio grupės nario prof. V. Skuodžio minčių apie Lietuvos Seimo narį K.Bobelį 
bei tuos, kurie šiandien „drumsčia vandenį”, per salę nuvilnijo nepasitenkinimo banga. 
Matyt, kai kas šiuos žodžius prisitaikė sau. Tačiau replikos iš salės nesuglumino pačių 
konferencijos svečių. Jie atsakė į pateiktus klausimus, dar kartą aiškino VLIK-o ir Lietuvos 
Helsinkio grupės veiklos reikšmę.

Beje, ši konferencija, skirta VLIK-o ir Helsinkio aktų pasirašymo metinėms, pirmoji 
kregždė. Panašias konferencijas-susitikimus su visuomene ketinama rengti ir kituose 
Lietuvos kampeliuose.

Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga “Jaunoji Lietuva”
Lietuvos Helsinkio grupė
Lietuvos jaunimo aktyvistų frontas
Lietuvos katalikiškojo jaunimo sąjunga
Lietuvos komitetas “Ženeva-49”
Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga
Lietuvos laisvės lyga
Lietuvos nepriklausomybės sąjunga
Lietuvos politinių kalinių gelbėjimo komitetas
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ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMAS LIETUVOJE 

OKUPACIJŲ SĄLYGOMIS

Viktoro Petkaus  paskaita Kauno Vytauto Didžiojo universiteto seminare-diskusijoje, 
skirtoje Lietuvos Helsinkio grupės 25-mečiui.

1940 metų birželyje Raudonosios armijos įsiveržimu buvo pradėta vykdyti 
Lietuvos aneksija ir visiškas jos inkorporavimas į Sovietų Sąjungą. Šiam tikslui buvo 
sukurtas okupacinis totalinis režimas. Jau neužteko Maskvos ambasados Lietuvoje, 
bet buvo atskraidintas specialus emisaras - Vladimiras Dekanozovas. Jo pastangomis 
buvo sukurtos naujos ir pakeisti asmenys visose buvusios nepriklausomos Lietuvos 
senosiose struktūrose. Vietoj pasitraukusio Lietuvos prezidento Antano Smetonos bei 
jo pavaduotojo Antano Merkio Dekanozovas paskyrė Justą Paleckį. Emisaras taip pat 
suprato, kad svarbu numatyti Valstybės saugumo departamente  „tinkamą žmogų”,  
nes jam  teks įvykdyti pirmąsias represijas Lietuvoje. Ir Dekanozovas tokį žmogų 
surado – Antaną Sniečkų.

Ir prasidėjo pirmosios bolševikų okupacijos gyventojų masiniai suėmimai, kalinimai, 
trėmimai ir žudymai. Pirmieji masiniai areštai buvo įvykdyti liepos 11-12 naktį, kuriems 
instrukciją paruošė naujasis saugumo departamento direktorius Antanas Sniečkus. Tą 
naktį buvo suimta ir įkalinta daugiau kaip 1600 asmenų. Iki prasidedant 1941 m. karui 
suimtų skaičius siekė apie 12000. Kaune buvo kalinama 3700, Vilniuje 3200, Šiauliuose 
800, Marijampolė 750 ir t.t.

Karo išvakarėse birželio 14-15 naktį buvo suimta ir ištremta 34260 asmenų nuo 
kūdikių iki šimtamečių senelių. Šį kartą išvežimų instrukciją visiems trims Baltijos 
kraštams paruošė maskviškis KGB valdininkas Serovas. Pagal profesijas daugiausiai 
buvo išvežta ūkininkų, toliau ėjo švietimo darbuotojai, darbininkai, kariai, studentai ir 
t.t. Ištremiamųjų sąrašą Lietuvoje pasirašė Justas Paleckis, kaip ir anksčiau pirmosios 
šeimos – Antano Merkio ištrėmimą iš Lietuvos su parašyta Antano Sniečkaus 
rekomendacija.

Kodėl Sniečkaus ir Paleckio parašais okupantai pradėjo negirdėtą terorą? Juk niekas 
į atėjūnus įsibrovėlius nebuvo paleidęs nė vieno šūvio. Reiškia žmonės buvo naikinami 
avansu, pritaikant prielaidą, kad jie ateityje gali atsikvošėti ir bandyti pasipriešinti.

Tarp į gyvulinius vagonus sugrūstų tremiamųjų buvo ir paties Sniečkaus motinos 
brolio ir sesers sūnūs. Kai kiti broliai ir seserys kreipėsi pagalbos į patį Sniečkų, jis 
šaltai atsakė, kad nesą ko jaudintis, nes tie giminės esą „buožės” ir jiems taip pat atėjęs 
laikas naudingiau padirbėti. Kai į trėmimų vagoną buvo įkištas žinomo rašytojo, seno 
Paleckio bičiulio Antano Vienuolio sūnus Stasiukas, rašytojas nubėgo pagalbos pas 
Paleckį, o šis tik skėstelėjo rankomis sakydamas: „Taip reikia”. Pasirodo, jog Stasiukas 
buvo kaltinamas, kam jis priklausęs jūrų skautų korporacijai.

Raudonasis okupantas atsinešė ir reklamavo „Stalino konstituciją”. Buvo pamintos 
nepriklausomos Lietuvos konstitucijos garantijos: asmens neliečiamybės ir sąžinės 
laisvė, susižinojimo paslaptis, žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvė.

Vokiečių okupacijos metais buvo Lietuvoje nužudyta per 12500 Lietuvos žydų. 
Priverstiniams darbams į Vokietiją išgabenta apie 30000. Kalėjimuose ir konclageriuose 
įkalinta apie 6000 asmenų. Dėl vokiečių bandymo kolonizuoti Lietuvą, žydų bei lenkų 



218 N E S K E L B T I  T A R P T A U T I N I Ų  O R G A N I Z A C I J Ų  D O K U M E N T A I

Lietuvoje vykdomo genocido į vokiečių okupacinę valdžią protestuodami kreipėsi buvęs 
Lietuvos prezidentas dr. Kazys Grinius ir buvę ministrai kunigas Mykolas Krupavičius 
ir Jonas Aleksa. Šie vyrai rašė: „Šiandien lietuvių tauta yra pastatyta į tokias sąlygas, 
kuriose ji neturi jokios oficialios institucijos, jokios visuomeninės organizacijos, kuri 
galėtų jos nusistatymą pareikšti... Dėl to mes, žemiau pasirašiusieji esame priversti 
pasisakyti... Esame visiškai įsitikinę, kad mūsų nuomonė šiuo klausimu pilnai atitinka 
ir plačiosios lietuviškosios visuomenės nusistatymą. Vokiečių grąžinimą į Lietuvą 
mes laikome Lietuvos kolonizacijos pradžia. Lietuvių tauta negali pritarti tokioms 
priemonėms, lygiai kaip ji nepritaria priemonėms, taikomoms Lietuvos žydams”. 
Vokiečiai visiems trims pritaikė represijas. Tuomet vienintelės vokiečių okupacinės 
valdžios leistos veikti organizacijos „Savitarpinės pagalbos” vyriausiojo komiteto 
pirmininkas prof. Ignas Končius įteikė vokiečių Generaliniam komisarui Kaune 
pareiškimą: „Patirtomis žiniomis 1942 12 05 atitinkamu vokiečių organo nutarimu 
ištardyti ir ištremti: 1. dr. K. Grinius iš Kauno į Sasnavą ir 2. M. Krupavičius ir J. Aleksa 
į Vokietiją už Tamstai suteiktą memorandumą... Savitarpinė Pagalba, kaip vienintelė 
lietuvių visuomenės organizacija, laiko savo šventa pareiga pareikšti Tamstai, p. 
Generalini Komisare, kad memorandume išdėstytos mintys yra ne tik jų, pasirašiusių 
asmenų nuomonė, bet visos lietuvių tautos aiškus nusistatymas”. Šie keturi nepabūgę 
vyrai ir yra laikytini pirmaisiais viešais žmogaus teisių gynėjais Lietuvoje okupacijos 
sąlygomis.

Be keleriopai didesnių žudynių, suėmimų, įkalinimų ir trėmimų antrosios 
bolševikinės okupacijos metu buvo panaudota dar keletą priemonių. Rusijos teritorijoje 
buvo sukurti vadinamieji filtracijos konclageriai, rusiškai vadinami gostfiltrlageriai. 
Raudonajai armijai, 1944 m. vasarą ir rudenį iš Lietuvos išstūmus vokiečius, tuojau 
prasidėjo žmonių areštai. Dalį suimtųjų kiek patardę greitai išveždavo į tuos 
konclagerius, pareiškiant, kad jiems bus sudarytos bylos bei jų likimas bus sprendžiamas 
po karo. Jie buvo nuvežti į konclagerius, kuriuose viešpatavo bado mirtis ir prievartinis 
darbas. Apie juos sovietinė valdžia prisiminė tik 1947 m. vasarą. Išlikusiems gyviems 
buvo pasiūlyta: kas nori, jų likimas gali būti sprendžiamas vietoje, o kas nesutinka bus 
transportuotas į Lietuvą. Kiek šitokių žmonių buvo uždaryta į filtracijos konclagerius 
vis dar neturime žinių ir ar kada nors sulauksime?

1953 m. pradžioje į Lietuvą, nepasitikėdamas vietiniais Lietuvos sovietizatoriais, 
tuometinis SSSR Ministrų Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų ministras L. Berija atsiuntė savo emisarą generolą leitenantą 
Sazykiną, kuris surinko žinias apie padėtį tuometinėje Lietuvoje. Tas žinias dabar 
paskelbė Bronius Puzinavičius, kurio darbu čia ištisai pasinaudosime. Svarbu, jog 
niekas negali apkaltinti, kad tos žinios tendencingos, parengtos sovietinės santvarkos 
priešų.

1953 m. balandžio pabaigoje L. Berija telefonu skambino pirmajam sovietinės 
Lietuvos komunistų partijos sekretoriui A. Sniečkui, kuris skundėsi, kad L. Berija su juo 
kalbėjęs šiurkščiai, juodinęs esamą padėtį Lietuvoje, tarp kitų kaltinimų smerkęs, jog į 
atsakingus postus neiškeliami vietiniai nacionaliniai kadrai, partijos komitetų antrieji 
sekretoriai visur yra rusai.

Maskvos emisarų surinktus duomenis 1953 m. gegužės 26 d. svarstė Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos centro komitetas ir priėmė nutarimą „Lietuvos SSR 
klausimai”. Jame kaltinama Lietuvos sovietizatorių vadovybės veikla, ypač parenkant, 
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ugdant ir paskirstant kadrus. Sakoma, kad partinės ir valstybinės valdžios institucijose 
respublikos centre ir rajonuose trūksta vietinės kilmės darbuotojų lietuvių. Rajonų 
partijos kaimiškuose komitetuose lietuviai tesudaro 40 %. Iš 92 tarybinių ūkių 
direktorių tik 27 lietuviai, iš 132 mašinų-traktorių stočių direktorių tik 53 lietuviai. Iš 
87 prievolių okupacinei valdžiai surinkėjų (agentų) tik 25 lietuviai. Nedaug lietuvių 
dirba vadovaujantį darbą ir pramonės ministerijose, trestuose – apie 33 %. Komunistų 
partijos bei administracijos įstaigų daugelis darbuotojų nemoka lietuvių kalbos, 
nesusipažinę su Lietuvos gyventojų kultūra, jų buitimi. Viešajame gyvenime daugiausia 
vartojama rusų kalba. Todėl sunku suartėti su vietiniais žmonėmis, plinta antirusiškos 
ir antisovietinės nuotaikos. Pasak nutarimo, Sovietinės Lietuvos vadovybė dėl tariamo 
budrumo prisibijant nacionalistų, nepasitikėjo vietiniais darbuotojais ir dėl to atstūmė 
mases, neturėjo atramos plačiuose gyventojų sluoksniuose. Valstiečiai priešiškai žiūrėjo 
į kolchozų kūrimą. Užuot skleidžiant antireliginę propagandą, bandyta represijomis 
palaužti katalikų dvasininkiją, tuo sukeliant didelį gyventojų nepasitenkinimą ir 
dar labiau didinant Katalikų Bažnyčios įtaką, stiprinant jos ryšius su pogrindžiu. 
Respublikoje dar nelikviduotas buržuazinis-nacionalistinis pogrindis. Jis įleidęs gilias 
šaknis, turįs didelę gyventojų paramą. Nutarime pripažįstama, kad vykdant masines 
represijas buvo areštuota, įkalinta ir ištremta iš Lietuvos labai daug žmonių remiantis 
vadinamąja mažareikšme medžiaga arba be jokio pagrindo.

Taigi, Maskva pripažino, jog Lietuvoje dėjosi ir dedasi tokie dalykai, nors po karo 
jau buvo praėję aštuoneri metai.

Kaip  į šitokios padėties Lietuvoje Maskvos įvertinimą reagavo Lietuvos 
sovietizatoriai? Ar neėmė braškėti A. Sniečkaus ir J. Paleckio kėdės? Be jokios abejonės, 
toks Maskvos nutarimas jiems įvarė baimės, nors ir kaip parsidavėliškai jai betarnavo.

Buvo sušauktas Lietuvos komunistų partijos plenumas. Juk apkaltintiems baisiais 
nusikaltimais reikėjo teisintis ir kažką daryti, nes SSSR Komunistų partijos centro 
komiteto gegužės 26 d. nutarime daroma išvada: nesiimant veiksmingų priemonių 
padėčiai ištaisyti, gali susidaryti rimta grėsmė sovietinei santvarkai Lietuvoje.

Todėl Vilniuje 1953 m. birželio 11–13 d. įvykusiame Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto plenume buvo pripažinta, kad Maskvos nutarime „visiškai teisingai 
įvertinta politinė padėtis Lietuvos SSR”.  A. Sniečkus savo pranešime sutiko, kad 
Lietuvoje vadovaujamuose postuose nepakankamai lietuvių, bet tie nelietuviai, anot jo, 
padėjo Lietuvoje įtvirtinti sovietinę santvarką, nors tarp jų buvę ir netinkamų darbuotojų, 
nes sovietinės Lietuvos vadovybė nepakankamai kontroliavusi atvykstančiųjų srautą. 
Administracinės priemonės prieš dvasininkiją ir Bažnyčią duoda atvirkščią rezultatą: 
didina Bažnyčios autoritetą. Lietuviai beveik nedalyvavo likviduojant nacionalistinį 
pogrindį. Tai darė beveik išimtinai rusų tautybės žmonės. Valstybės saugumo 
centriniame aparate iš 496 darbuotojų tik 86 lietuviai, iš 17 skyrių viršininkų tik 1 
lietuvis, iš 80 viršininkų pavaduotojų tik 6 lietuviai, iš 87 rajoninių saugumo skyrių 
viršininkų tik 9 lietuviai, iš 87 milicijos rajonų skyrių viršininkų – 12 lietuvių. Buvusi 
Saugumo ministerijos vadovybė visa nelietuviška.

Nuo A. Sniečkaus neatsiliko kitas Lietuvos sovietizatorius M. Gedvilas, kuris tuo 
metu buvo Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas, bolševikams tarnavęs nuo 
1934 m. Jis teigė, kad sovietų valdžia Lietuvoje nutolusi nuo liaudies, inteligentijos, 
esančios palankios sąlygos antisovietinėms nuotaikoms. Jis kvietė apie padėtį nespręsti 
tik iš laikraščių ir žurnalų. Jo nuomone, Maskvos nutarimas yra labai teisingas.                                     
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M. Gedvilas stengėsi į daug ką pažiūrėti eilinio lietuvio akimis ir pamatė, kad visur, kur 
tik besikreiptų pilietis – ar sostinėje, ar srityje, dažnai ir rajone, – jį sutinka nelietuviškai 
kalbantys pareigūnai. Žmogus, eidamas į kokį posėdį, pasitarimą ar susirinkimą žino, 
kad ir ten dažniausiai bus kalbama nelietuviškai. Skundus, pareiškimus ir prašymus 
taip pat dažniausiai tenka rašyti rusiškai. Užtat eilinis pilietis ir daro išvadą, kad sovietų 
valdžia – tai rusų valdžia. M. Gedvilas siūlė nedelsiant į atsakingus postus paskirti 
lietuvius, kad visur su interesantais būtų kalbama lietuviškai. M. Gedvilas prisiminė 
Nikitos Chruščiovo žodžius, jog kadaise lietuviai mėginę valdyti rusus, tai rusams 
nepatikę, dabar lietuviams irgi gali nepatikti, jei juos mėgins valdyti rusai.

Po M. Gedvilo kalbėjęs senas bolševikų agentas Lietuvoje (nuo 1923 m.), jo 
pavaduotojas (Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas) M. Šumauskas 
taip  pat pritarė Maskvos nutarimo teiginiams ir išvadoms pareikšdamas, kad masinės 
gyventojų represijos negalėjo nesukelti jų pasipriešinimo. Jis plačiausiai kalbėjo apie 
žemės ūkį, pabrėždamas, kad kolchozine tvarka nepatenkintų nuotaikos sparčiai 
plinta.

Iš Rusijos atsibastęs svieto perėjūnas, Lietuvos SSR Valstybės kontrolės ministras 
A. Jefremovas pateikė gausių faktų: 1950–1952 m. už mokesčių nemokėjimą buvo 
nuteista 107,9 tūkst. žmonių, o už žemės ūkio produktų prievolių nevykdymą – 33,1 
tūkst. žmonių. 1952 m. prievolių neįvykdė 87,6 % pavienių valstiečių. Iš prievolių 
neatlikusių valstiečių mokesčių agentai neretai atiminėjo paskutines karves, kiaules, 
avis, namų apyvokos reikmenis, chuliganiškai elgėsi, grasino ginklu, mušė valstiečius. 
Ir jis nurodė vietoves ir tokių agentų pavardes. Neteisingai esą sustatinėjami buožių 
sąrašai, pvz., patikrinus Vilniaus rajone iš tokių sąrašų buvo išbraukta net 46 % ūkių ir 
todėl neteisingai į Sibirą buvo ištremta 13 išbuožintų ūkininkų šeimų.

Bolševikų agentas nuo 1919 m., buldozerinis ateistas B. Pušinis kalbėjo apie 
valstiečių nuotaikas, jų pasipiktinimą išbuožinimais ir trėmimais. Valstiečiai apkrauti 
nepakeliamais mokesčiais ir prievolių našta, grasinant juos dar išvežti atsako: 
„Išvežkite, išvežkite visus, mums ir ten nebus blogiau”. Pušinio žodžiais, kovojant su 
religinėmis atgyvenomis  taip pat padaryta daug klaidų. Bet dvasininkai įtikinėjimams 
nepasiduodavę ir 1948 m. pabaigoje jiems buvę pritaikytos administracinio poveikio 
priemonės: daug dvasininkų buvo izoliuota (t. y. įkalinta ir ištremta), vienuolijos 
uždraustos, vienuolynų bažnyčios uždarytos. Tos priemonės padėjusios palaužti 
dvasininkijos pasipriešinimą, bet kita vertus, jos sukėlė tikinčiųjų pasipiktinimą. 
Nepaisant to, administracinės priemonės ir toliau taikomos. Kauno miesto finansų 
skyrius dėl nesumokėtų mokesčių ėmėsi surašinėti miesto kunigų turtą, kad galėtų jį 
parduoti iš varžytinių.

Bolševikų agentas nuo 1917 m.  Lietuvos SSR karinis komisaras J. Macijauskas pritarė 
B. Pušiniui, kad KGB organai dažnai trėmė, represavo žmones, net nepasitarę su vietos 
pareigūnais.

Nuo 1928 m. bolševikams tarnaujantis Lietuvos SSR vidaus reikalų ministras                   
J. Vildžiūnas apgailestavo, kad kovojant su reakcingąja dvasininkija nesugebėta 
panaudoti lojalesnių dvasininkų ir su jų pagalba neutralizuoti reakcionierių. Mūsų 
uždavinys, kad katalikų dvasininkai ne tik patys palaikytų, bet ir kviestų tikinčiuosius 
palaikyti sovietų valdžią. Jis kritikavo J. Paleckį, kuris sakęs, kad nevalia pamiršti, jog 
Lietuva perėjo prie sovietinės santvarkos ne tiesiog nuo carizmo, bet dvidešimt metų 
turėjo valstybingumą.
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Koks ten valstybingumas, kada, anot J. Vildžiūno, „visiems aišku, kad liaudis tuo 

metu kentėjo priespaudą”.
J. Žiugžda, bolševikams nuėjęs tarnauti tik nuo 1947 m., kalbėjo apie amžinąją 

lietuvių ir rusų draugystę.
S. Lazutka nuogąstavo, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose trūkstant dėstytojų, 

mokančių lietuvių kalbą, tenka apie 70 % paskaitų studentams skaityti rusiškai. Kartais 
egzaminuojama per vertėją. Nepasitikima aukštąsias mokyklas baigusiais lietuviais. 
Lietuvos SSR prokuroras G. Bacharovas pareiškė politinį nepasitikėjimą 21 iš 36 Vilniaus 
universiteto teisės absolventų.

Generolas J. Žiburkus, nuo 1918 m. tarnaujantis bolševikams, skundėsi, kad Pabaltijo 
Raudonosios armijos apygardos vadai esą nepatenkinti, jog lietuvių tos armijos 
junginyje Vilniuje vartojama lietuvių kalba. Anot generolo, to dalinio kariai prievarta 
įrašomi į komjaunimą iš jų atimami kryželiai ir maldaknygės.

Plenumas priėmė nutarimą sutelktomis pastangomis likviduoti nacionalistinį 
pogrindį, krašte sustiprinti sovietinę valdžią, plačiau į gyvenimą įsileisti lietuvių kalbą, 
smerkiamas prievartinis jaunimo įrašymas į komjaunimą. Po plenumo tuojau pradėtas 
pokario metais atvykusių vadovaujančių darbuotojų prievartinis išsiuntimas iš Lietuvos. 
Iki dabar turimomis žiniomis, iš Lietuvos į Maskvą 1953 m. buvo sugrąžinta daugiau 
kaip 3 tūkst. žmonių, iš jų 1133 represinių organų, 269 partiniai, 793 ministerijų ir kitų 
žinybų pareigūnai.

Ir staiga viskas sustojo. Lietuvos nuo pat pirmųjų sovietizacijos metų tebesanti 
nomenklatūra galėjo ramiai miegoti: Maskvoje rietenose dėl valdžios buvo įveiktas      
L. Berija ir sušaudytas.

Antrojo pasaulinio karo metu Lietuva prieš jos valią buvo įtraukta į tas sąlygas, apie 
ką čia ir kalbama. Ar galėjo tuometinėje Lietuvoje kas nors rūpintis, nors bent kalbėti 
apie žmogaus teises, kai viešpatavo totalinis smurtas ir prievarta? Kur paminta žmogaus 
vertė, ar galima kalbėti apie žmogaus teises: asmens laisvę, neliečiamybę, nuosavybę, 
lygybę, pasipriešinimą priespaudai. Žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizavimosi, 
įstatymų iniciatyvos teisė okupantų lūpose buvo panaudojami pajuokai. Diktatūrinis 
okupacinis rėžimas formavo klusnią vergiško darbo valstybę ir tos valstybės pilietis 
turėjo būti beteisė darbo jėga. Tik vienintelę tokios valstybės pilietis tegalėjo turėti teisę: 
teisę į privalomą priverstinį darbą. Toks režimas prieštaravo žmogaus prigimčiai. Šituo 
rėmėsi prasidėjęs disidentinis judėjimas.

Lietuvoje žmonės ilgai maitinosi iliuzijomis, jog Vakarai atsikvošės ir sunaikins 
komunistinį režimą, nes jo buvimas, – tai grėsmė ir laisvajam Vakarų pasauliui. Ta 
viltis ir toks įsitikinimas suvarė į miškus mūsų drąsiausią ir ryžtingiausią jaunimą. Mat 
Lietuvos žmonės buvo įsitikinę, kad Vakarų politikai ir vadovai žodžiais nesišvaisto, 
savo burnos veltui neaušina. Melagystės ir apgaulės etalonas buvo komunistai. Todėl 
tikėta, kad kai JAV prezidentas Ruzveltas su Anglijos premjeru Čerčiliu 1941 m. 
rugpjūčio 14 d. Atlanto vandenyne kariniame laive paskelbė, kad visos Europos tautos 
po karo atgaus laisvę ir bus atkurtas jų valstybingumas,– mūsų žmonės šventai tikėjo, 
kad šitaip ir bus. Be to, sklido kalbos, kad Čerčilis į paklausimą dėl jo ilgaamžiškumo 
esą atsakęs, kad jis gyvensiąs, kol nebūsiąs sunaikintas komunizmas.

Mums trūko informacijos. Todėl mūsų žmonės nežinojo, kad Teherano konferencijoje 
jau dominavo ne Vakarai, o Maskva. Jaltos ir Potsdamo konferencijose Vakarai jau 
tiesiog Maskvai užleido ne tik rytinę, bet ir centrinę Europą. Ir tik tada, kai Čerčilis 
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buvo praradęs valdžią, Fultone jis ėmė kviesti į kryžiaus žygį prieš komunizmą. 
Reiškia Vakarai į tiesioginę kovą stoti su komunizmu nesiryžo. Ir tik Dievo angelas 

ir begalėjo atitolinti nuo Lietuvos aną baisią nelaimę. Mūsų tauta per visas Antrojo 
pasaulinio karo okupacijas niekada nepasimetė. Ji suprato, kad ir okupacijoje tauta negali 
išnykti, todėl jai reikia gyventi. Bet kaip gyventi, kad išgyventum baisųjį laikotarpį? 
Tautos gyvasties, tautinės sąmonės, tautinės kultūros ir jos tęstinumo išsaugojimui 
okupantų talkininkai bei įvairiausio plauko prisiplakėliai ir kolaborantai tarsi stengėsi 
priešpastatyti ekonominį faktorių. Beje, žmogus ne vien tik duona gyvas. Ir, be to, tautos 
brandumą ekonomika lemia tik ekonomikos srityje, o kaip su dvasinėmis vertybėmis, 
tautos mentalitetu? 

Laisva visuomenė, pripažįstanti visų žmonių lygybę prieš įstatymą nepriklausomai 
nuo įsitikinimų, yra demokratinės santvarkos laidas, o ne valstybė. Jei tokia visuomenė 
valstybėje nedominuoja, jokia valdžia valstybę demokratiška nepadarys. Iš visuomenės, 
išaugintos diktatūrinėmis teroro, priespaudos ir jos suniveliavimo antidemokratinėmis 
sąlygomis, laukti demokratijos brandumo nerealu. Juo labiau iš tos visuomenės 
dalies, kuri pati buvo okupantų statytinė ir norom, ir nenorom jų užmačių vykdytoja. 
Dešimtmečiais okupantų formuluota jų mąstysena negali staiga pasikeisti ar visiškai 
išnykti. Gal ir patys būdami nusistatę prieš ją, iš tikrųjų jie tebebus jos įtakoje. Buvo 
aišku, kad pasiliks visos okupacinės pasekmės, kurių svarbiausioji – pavergtas žmogaus 
protas, atitinkama linkme paruošta jo mąstysena. Todėl tų žmonių žingsniai kurti naują 
gyvenimą gal ir nestigs gerų norų, bet bus sunkūs ir komplikuoti.

Visa tai suvokus reikėjo vietoj pasibaigusios tiesioginės ginkluotos kovos tęsti kovą 
dėl žmogaus, neleisti, kad jis būtų ir dvasiškai sugniuždytas. Buvo svarbu, kad žmogus 
išsaugotų savo vertės ir teisių supratimą. Tam reikėjo po partizanų pasipriešinimo 
spaudos žlugimo vėl atkurti pogrindžio spaudą, demaskuojančią okupantų darbus, 
sustiprinti žmogaus tikėjimą amžinomis bendražmogiškomis vertybėmis, jog asmuo 
turi pirmesnes ir aukštesnes teises negu valstybė, kurios uždavinys yra tas teises 
saugoti. Juo labiau totalistinėje diktatūrinėje valstybėje visomis išgalėmis reikia ginti 
individo teises ir laisves, pasisakant už personalistinę visuomenės sampratą, nes tik 
ten, kur pripažįstama asmens vertė, galima kalbėti apie asmens teises. Ir kad tam 
priešingybė yra kolektyvizmas ir totalizmas, kurie laiko asmenį paprastu mechanizmo 
ratuku, nesavarankiška valstybės ar šiaip kokios visuomenės junginio dalele.

Iš atgaivintos pogrindžio spaudos katalikai pirmieji išleido „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”, kurioje buvo keliamos nuoskaudos, Lietuvos sovietizatorių 
daromos Katalikų Bažnyčiai. Ji nuo Maskvoje leidžiamų „Kronikų” skyrėsi tuo, jog jos 
leidėjai viešai nebuvo įvardijami ir apėmė tik vieną gyvenimo sritį – religiją. Pogrindžio 
spauda veikiai plėtėsi ir vienu metu ėjo net vienuolika periodinių leidinių.

Sovietų Sąjungai pradėjus ratifikuoti įvairias tarptautines žmogaus teises ginančias 
sutartis ir ypač 1975 m. rugpjūčio 1 d. pasirašius Helsinkio pasitarimų Baigiamąjį aktą, 
kuris numatė jo vykdymo tarptautinę kontrolę, atsirado galimybė steigti viešas žmogaus 
teises ginančias organizacijas. Gimė viltis, kad gali būti sukurta tarptautinė žmogaus 
teisių apsauga. Helsinkio Baigiamasis aktas pasisakė už pagrindines žmogaus teises: 
minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę bei tų įsitikinimų teisę platinti visomis 
komunikacinėmis priemonėmis. Ir ypač svarbu, kad jį pasirašiusioms valstybėms jis 
turėjo teisinę galią, kas nebuvo suteikta 1948 m. gruodžio 10 d. paskelbtajai Visuotinei 
žmogaus teisių deklaracijai, nes ji teturi tik rekomendacinį pobūdį.
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Pirmąja kregžde Rusijoje buvo 1970 m. lapkričio 4 d. Maskvoje susikūręs Žmogaus 

teisių komitetas, kurį žmonės vėliau vadindavo Sacharovo komitetu. Jį sudarė Andrejus 
Sacharovas, Andrejus Tviordochlebovas ir Valerijus Čalidzė su dviem ekspertais 
Volpynu ir Cukermanu, o Galičas ir Solženicynas buvo paskelbti garbės nariais. Tai 
visuomeninė organizacija, visiškai nepriklausoma nuo valstybės.

Antra panaši organizacija taip pat susikūrė Maskvoje 1976 m. gegužės 12 d — 
Maskvos Helsinkio grupė: Liudmila Aleksejeva, Elena Bonner, Piotras Grigorenko, 
Jurijus Orlovas, Anatolijus Marčenka, Maliva Landa, Anatolijus Ščaranskis ir kt.

Su abiem organizacijom kai kurie lietuviai užmezgė ryšius ir stengėsi vieni kitiems 
padėti, ėmė bendradarbiauti. Tais pačiais metais lapkričio 9 d. susikūrė Helsinkio 
grupė iš devynių asmenų Kijeve, o 25 d. – Lietuvos Helsinkio grupė iš penkių asmenų 
(Karolis Garuckas, Eitanas Finkelšteinas, Ona Lukauskaitė - Poškienė, Tomas Venclova 
ir Viktoras Petkus). 1977 m. Helsinkio grupės susikūrė Odesoje, Gruzijoje (1977 m. 
sausį), Armėnijoje (1977 m. balandį) bei kituose SSSR miestuose.

Įsikūrus   1976   m.   pavasarį   Helsinkio   susitarimų   pagrindu   žmogaus   teisių 
organizacijai Maskvoje, rudenį T. Venclova, E. Finkelšteinas, V. Petkus keletą kartų 
susirinkę nutarė organizuotis. V. Petkui teko kreiptis į vyskupą Julijoną Steponavičių, 
kas galėtų atstovauti Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Vyskupas nurodė keletą kunigų ir 
jų eilės tvarką, jei kuris būtų sutrukdytas nuo veiklos. Todėl V. Petkus ir nuvažiavo 
pas nurodytus du pirmuosius: jėzuitą Karolį Garucką ir kunigą Bronių Laurinavičių. 
Abu sutiko. E. Finkelšteinas turėjo atstovauti tautinėms mažumoms. Jis buvo kilęs 
iš Kauno žydų. Su kitais pakalbintais žmonėmis sekėsi žymiai sunkiau, nes žmonės 
suvokė, kad sovietinė valdžia šito tylomis nepraleis: ką nors būtinai suims. Būsimasis 
monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas V. Petkui pasakė: „Kam jau kam, o tau teks eiti į 
kalėjimą. Kaip bebūtų, juk tu šioje srityje labiausiai ir prityręs. Turbūt, ko gero, ir būsi 
pirmasis kamikadzė”. Be bendrų žmogaus teisių reikalų Lietuvos Helsinkio grupė nuo 
visų turėjo skirtis tuo, kad jai reikėjo kelti Lietuvos okupacinę padėtį. Tai jau žaidimas 
su ugnimi. Nuo šito mus atkalbinėjo maskviečiai anksčiau, o ypač kai tenai nuvykome 
kiekvienas skirtingu traukiniu T. Venclova, E. Finkelšteinas ir V. Petkus paskelbti apie 
Lietuvos Helsinkio grupės (LHG) susikūrimą. Jie teigė, kad keldami Lietuvos pavergimo 
klausimą, pasirašome sau sunkų likimą. Jie taip pat patarė, jog laikinai, kol atlaikysime 
pirmuosius smūgius, grupės nariais neskelbti tų, kurie su ginklu rankose kovojo prieš 
Lietuvos sovietizaciją. Tą padarysite vėliau. Ir iš tikrųjų buvo partizaninio karo žmonių, 
norėjusių įstoti į mūsų gretas. Maskviečiai sukvietė užsienio žurnalistus (1976 12 01) 
į akademiko Jurijaus Orlovo butą, kur padarėme savo pareiškimą. Jį išplatino anglų 
informacijos agentūra Reuter. Vertėjas į anglų kalbą buvo Anatolijus Ščaranskis. Be trijų 
mūsų, dar dalyvavo J. Orlovas, L. Aleksejeva, A. Ginsburgas.  Gal ir dėl to Lietuvos grupė 
kūrėsi sunkiai, nes iš pakalbintų apie 50 asmenų tik penki ėmė burtis. Pakalbintųjų 
didžioji dauguma pritarė tokios grupės reikalingumui ir pasižadėjo kuo galėdami 
paremti. Bet viešai paskelbti savo pavardės, nurodyti gyvenamąją vietą jie sakėsi negalį 
dėl įvairių priežasčių: valdžia išmes iš darbo, pradės persekioti besimokančiųjų vaikus 
ar anūkus ir t.t.

Penketuko kiekvienas žmogus savo įsitikinimais buvo atskiras pasaulis, bet tas jiems 
nekliudė ir jie gražiausiai sutarė. Lietuvos Helsinkio grupė savo veikloje vadovavosi 
keturiais tarptautiniais dokumentais, kuriuos pripažino ir sovietų valdžia: be jau 
minėtų Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos ir Helsinkio Baigiamojo akto, dar 



224 N E S K E L B T I  T A R P T A U T I N I Ų  O R G A N I Z A C I J Ų  D O K U M E N T A I

dviem: 1966 m. gruodžio 16 d. tarptautiniais paktais apie pilietines ir politines teises, 
ir apie ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Esant reikalui remdavosi ir kitais 
tarptautiniais dokumentais, kaip Konvencija dėl priverčiamojo ir privalomojo darbo 
(1930 04 28), Konvencija dėl okupuotų kraštų (1949 08 12), Konvencija dėl kovos su 
diskriminacija švietimo srityje ir kt.

Lietuvos Helsinkio grupės paruošti dokumentai apie žmogaus teisių pažeidimus 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, apžvalginių tarptautinių konferencijų, kaip vykdomi 
Baigiamojo akto nutarimai, buvo Belgrade ir Madride viešai iškelti JAV delegacijos. 
Lietuvos Helsinkio grupės tikslas buvo informuoti pasaulio visuomenę, ypač šalių, 
pasirašiusių Helsinkio Baigiamąjį aktą vyriausybes, apie žmogaus teises ir jų pažeidimus 
okupuotoje Lietuvoje. Madrido konferencijoje Lietuvos Helsinkio grupei atstovavo jos 
narys Tomas Venclova.

Tuo metu nei Latvijoje, nei Estijoje panašių organizacijų į mūsų Grupę dar nebuvo. 
Todėl LHG teko, kai į ją kreipėsi estas Erikas Udamas dėl jo persekiojimo, daryti ne tik 
oficialų pareiškimą, bet ir kartu nuvažiuoti Maskvon ir pristatyti užsienio žurnalistų 
konferencijai, sušauktai generolo Piotro Grigorenkos bute. (Konferencijoje dalyvavęs 
stačiatikių kunigas Jakuninas prašė sugrįžus pasveikinti tėvą Stanislovą Dobrovolskį 
bei kitus katalikų veikėjus paprašant, kad jie sudarytų komitetą, ginantį tikinčiųjų teises, 
ar bent prisijungtų prie jo organizuoto komiteto. Sugrįžęs tą viską perdaviau kunigui 
Alfonsui Svarinskui.)  Vėliau į mus kreipėsi panašiu reikalu ir ilgametis dabartinio Estijos 
parlamento narys Ennas Tarto, to paties parlamento buvęs narys Mart Niklus. Kreipėsi 
Pavolgio vokiečiai dėl jų išleidimo į Vokietiją, iš kurios jie buvo iškeliavę prieš 200 
metų. Pradėjo kreiptis įvairių sovietų valdžios nemėgiamų krikščionių bendruomenių 
nariai, kaip sekmininkai, evangelikai liuteronai. Kiek beišgalėdami stengiamės jiems 
visiems padėti.

Skelbėme Grupės pareiškimus dėl neteisėtai tremtyje laikomų vyskupų 
Julijono Steponavičiaus, vėliau ir dėl arkivyskupo Vincento Sladkevičiaus, vėliau 
kardinolo. Darėme pareiškimus dėl įvairių lietuvių neteisėto persekiojimo ir jų teisių 
pažeidimų: Vlado Lapienio, Jono Matulionio, Marijos Jurgutienės, Valės Anholdaitės- 
Bielopetravičienės, Henriko Jaškūno, Povilo Pečiulaičio, Balio Gajausko, Algirdo Žiprės, 
Romo Ragaišio ir t.t. Dėl politinių kalinių diskriminavimo ir grįžimo į Lietuvą. 

Belgrado komisijai, tikrinančiai, kaip vykdomi 1975 m. pasirašyti Helsinkyje 
tarptautiniai susitarimai, pasiuntėme išsamius pareiškimus „Dėl Romos Katalikų 
Bažnyčios bei kitų tikinčiųjų padėties Lietuvoje” ir „Pareiškimą dėl dabartinės padėties 
Lietuvoje”. Protestavome, kad Lietuvoje leidžiami įstatymai, kurie prieštarauja 
tarptautiniams susitarimams, prie kurių yra prisijungusi ir Sovietų Sąjunga, pvz., „Dėl 
Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo priimtų „Religinių susivienijimų 
nuostatų”.

Be Maskvos Helsinkio grupės, buvo užmegzti ryšiai su Gruzijos Helsinkio grupe, 
su Latvijos Helsinkio grupe, su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu. Lietuvoje 
buvo teisiamas Maskvos Helsinkio grupės narys Sergejus Kovaliovas, suimta tos pačios 
grupės narė Tatjana Velikanova. 

LHG protestavo prieš akademiko Andrejaus Sacharovo neteisėtą ištrėmimą, 
prieš Sovietų Sąjungos intervenciją Afganistane, paskelbtas protestas Čekoslovakijos 
vyriausybei dėl žmogaus teisių pažeidimų.

LHG laikėsi viešumos principo ir veikė esamųjų įstatymų ribose, bet neišvengė 
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represijų. Pirmiausiai 1977 m. rugpjūčio 23 d. buvo suimtas ir nuteistas Viktoras Petkus, 
o vėliau ir kiti LHG nariai: Vytautas Skuodis, Mečislovas Jurevičius, Vytautas Vaičiūnas, 
į psichiatrinę ligoninę uždarytas Algirdas Statkevičius. Neišaiškintomis aplinkybėmis 
žuvo Bronius Laurinavičius. Bet grupė pasipildė naujais nariais: 1979 m. prie grupės 
prisijungė Algirdas Statkevičius, Mečislovas Jurevičius, 1980 m. prisidėjo Vytautas 
Skuodis, o 1981 m. Vytautas Vaičiūnas. Mirusį tėvą Karolį Garucką pakeitė kunigas 
Bronius Laurinavičius. Šiam žuvus jo vietą užėmė filtracijos konclagerių buvęs kalinys 
kunigas Gustavas Gudanavičius.

Vakarų valstybių radijo balsams perdavus Grupės pareiškimą ir skelbiant mūsų 
dokumentus sovietinė valdžia visą pusmetį tylėjo. Grupės nariui Tomui Venclovai 
išvysčius veiklą Vakaruose reagavo Maskva: jam atėmė Sovietų Sąjungos pilietybę. Tai 
buvo tarsi signalas ir KGB Vilniuje.

Mūsų aplinkos žmonės džiaugėsi Grupės veikla ir stengėsi jai padėti pateikdami 
įvairios  informacijos apie žmogaus teisių pažeidinėjimus, daromus sovietinės 
okupacinės valdžios.  Šiek tiek  nustebinti buvome gavę piktą laišką iš tuometinio Rietavo 
klebono. Jis mūsų Grupę vadino komitetu, protestavo prieš jos sudarymą, klausė, kas 
mus įgaliojo tokiai veiklai, kas mus išrinko ir t.t. Su tuo laišku teko nuvažiuoti pas 
tuometinį Viduklės kleboną kunigą Alfonsą Svarinską. Jis tuojau sėdo ant motociklo ir 
išvažiavo į Rietavą... Vienas kitas kauniškių katalikų priekaištavo, kam susidraugavome 
su Maskvos disidentais, nes reikėję laikytis saviškių, nors vėliau ir jie rėmė LHG veiklą. 
Grupės veiklą rėmė jaunimas. Pvz., Kęstutis Subačius ir Audronis Ažubalis vežiojo jos 
dokumentus į Maskvą, kad šie patektų į Vakarus. Lietuvos Helsinkio grupė, skirtingai 
nuo kitų panašių organizacijų (Maskvos, Kijevo, Gruzijos, Armėnijos), nenustojo 
veikusi visą sovietų okupacijos laikotarpį, savo veiklos nenutraukė ir Lietuvai atsikūrus. 
Jos veikloje epizodiniais laikotarpiais dalyvavo apie 40 asmenų. Grupės paskelbtieji 
dokumentai buvo verčiami ir spausdinami įvairiomis pasaulio kalbomis, skaitomi per 
radijo stotis. 

LHG (kartu su kitomis Helsinkio grupėmis) 1978 m. ir 1979 m., o 1981 m. V. Petkus 
(kartu su J. Orlovu, M. Rudenko ir A. Ščaranskiu) buvo tarp Nobelio taikos premijos 
kandidatų.

1978 m. lapkričio 13 d. Lietuvoje susikūrė taip pat iš penkių asmenų Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitetas. Tas komitetas kartu su LHG kovoje už žmogaus teises, 
anot Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vaizdingo pasakymo, buvo 
tarsi dvi pusseserės.

Ir dabar Lietuvos Helsinkio grupė, kaip ir sovietiniais laikais, priima piliečių skundus, 
renka ir platina įvairią informaciją apie žmogaus teisių padėtį jau nepriklausomoje 
Lietuvoje. Bet šiandien ji bando įtakoti leidžiamus įstatymus bei nurodyti kitus 
nukrypimus nuo tarptautinių žmogaus teisių.
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PareiŠkimai, 
kreiPimaisi

ir reZoLiuCiJos 
 Asociacijų (LŽTGA ir LŽTA), kitų žmogaus teises ginan-

čių organizacijų bei pavienių žmogaus teisių gynėjų viešai 
skelbti dokumentai dėl žmogaus teisių Lietuvoje, taip pat 
pareiškimai, prašymai bei reikalavimai, kuriuose  Lietuvos 
žmogaus teisių gynėjai, intelektualai reiškė susirūpinimą 
žmogaus teisių padėtimi

Dokumentų kalba netaisyta

I I  d a l I s



228 L i e t u v a  i r  ž m o g a u s  t e i s ė s .  i i  D a L i s

DĖL SUSITIKIMO SU S. ŠARECKIU

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS 
PRANEŠIMAS

Vilnius

1999 09 03

Informuojame, kad šiandien, Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, šiuo metu 
einantis Baltarusijos Respublikos Prezidento pareigas, Semionas Šareckis susitiko su LR Seimo 
nariu, radijo stoties „Baltijos bangos“ koordinatoriumi Rimantu Pleikiu. Seimo narys informa-
vo, kad leidimas veikti radijo stočiai yra gautas. S. Šareckis paprašė pagreitinti radijo stoties 
veiklą, nes Baltarusijoje yra informacijos blokada, A. Lukašenkai nepavaldžios politinės jėgos 
neturi galimybių reikšti savo nuomonių elektronine žiniasklaida. Susitikimo metu susitarta su-
vienyti pastangas dėl radijo stoties darbo.

Taip pat Semionas Šareckis eilinį kartą susitiko su užsienio valstybių ambasadoriais, 
reziduojančiais Vilniuje. Šiandien įvyko susitikimas su Estijos Respublikos ambasadoriumi 
Alar J.R. Olljum. Ambasadorius domėjosi padėtimi, kuri susiklostė Baltarusijoje po š.m. liepos 
21 d., taip pat derybomis, kurios lyg tai turėtų prasidėti tarpininkaujant ESBO. S. Šareckis 
pakomentavo ir pademonstravo dokumentą, kuriuo A. Lukašenka derybas suveda į pasitarimą 
su visuomene, užvilkina derybų pradžią. Tai netgi reiškia derybų neigimą, nesutikimą pradėti 
derybas.  A. Lukašenkos pasirašytame dokumente net žodis „derybos“ neminimas.

Rytoj, apie 10 val., į Vilnių susitikti su S. Šareckiu atvyksta Baltarusijos Konstitucinio teismo 
teisėjas, profesorius, teisės mokslų daktaras Michailas Pastuchovas. Baltarusijos Konstitucinis 
teismas, kaip ir demokratinių valstybių vyriausybės, nepripažino 1996 metų referendumo re-
zultatų.

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL RENGIAMOS KONFERENCIJOS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRANEŠIMAS

Vilnius

1999 11 10 

Informuojame, kad lapkričio 11 d., 12 val., Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 403 audi-
torijoje (Saulėtekio al. 9) įvyks konferencija „KALINIŲ PADĖTIS LIETUVOJE. DABARTIS IR 
PERSPEKTYVOS“. Konferencijos rengėjai: Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos 
nacionalinės grupės Vilniaus skyrius, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Lietuvos 
žmogaus teisių asociacija ir Pataisos reikalų departamentas.

Kviečiame dalyvauti!

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS
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DĖL SUSITIKIMO SU S. ŠARECKIU

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRANEŠIMAS

Vilnius

1999 11 15

Informuojame, jog rytoj, lapkričio 16 d., 12.00 val., prieš išvyką į ESBO konferenciją Stam-
bule, Lietuvos delegacijos vadovas ESBO, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto narys dr. Kazys 
Bobelis LR Seimo Veidrodinėje salėje susitiks su Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pirminin-
ku Semionu Šareckiu. Susitikimo tikslas – aptarti politinę padėtį, ESBO konferencijoje Stambule 
numatytus svarstyti klausimus.

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL PENITENCINĖS REFORMOS

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS „PENITENCINĖS 
REFORMOS EIGA IR PERSPEKTYVOS“ 

REZOLIUCIJA
1999 m. spalio 19-20 d.
Vilnius

Išklausę pranešimus ir pasisakymus diskusijose, konferencijos dalyviai:
1.Konstatuoja:
1.1. Respublikos penitencinė reforma pagal LR Seimo 1998 06 25 nutarimą „Dėl teisinės 
sistemos reformos metmenų“ vykdoma lėtai.
2.Siūloma:
2.1. Kuo skubiau priimti naują Baudžiamąjį ir Pataisos (Elgesio su nuteistaisiais) kodeksus; 
2.2. Perduoti Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įstaigas 
Teisingumo ministerijos žinion, panaudojant užsienio valstybių – Kanados, Švedijos ir 
kitų Europos šalių – patirtį;
2.3. Pakeisti Bausmių vykdymo kodekso projekto pavadinimą į Pataisos kodeksą arba 
analogiškai Jungtinių Tautų priimtom Tipinėm minimaliom elgesio su 
nuteistaisiais taisyklėm – Elgesio su nuteistaisiais kodeksą (tarptautinėje literatūroje –
 Penitencinės veiklos kodeksą);
2.4. Svarbiausiomis penitencinės reformos kryptimis laikyti:
- įkalintųjų skaičiaus mažinimą pataisos įstaigose, humanizuojant bausmių vykdymo 
politiką ir taikant alternatyvias laisvės atėmimo bausmes;
- darbo vietų kaliniams kūrimą, kalinių profesinį ir bendrąjį lavinimą;
- nuteistųjų buitinių ir laikymo sąlygų bei pataisos įstaigų darbuotojų darbo sąlygų 
gerinimą.
3. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę:
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- kad būtų skirta pakankamai lėšų penitencinės reformos projektų finansavimui (steigiant 
probacijos ir parolio tarnybas Respublikos miestuose bei rajonuose ir kuriant bei taikant efekty-
vias nuteistųjų pataisos programas);

- įsteigti Nacionalinę parolio tarnybą, kuri ne teismo tvarka spręstų visų nuteistųjų (išskyrus 
ypač pavojingus visuomenei), atlikusių 2/3 bausmės, siuntimą parolio tarnybų žinion, atitinka-
mai padarius Baudžiamojo kodekso ir Pataisos (Elgesio su nuteistaisiais) kodekso pataisas.

4. Kreiptis į Teisingumo ministeriją, kad Lietuvos teisės akademija būtų įtraukta į Lietuvos ir 
Švedijos Teisingumo ministerijų „Teisinio bendradarbiavimo“ sutartį.

5. Lietuvos teisės akademijai ir Teisingumo ministerijai siūloma:
- į Penitencinės veiklos fakulteto studijų programas įtraukti nuteistųjų korekcijos kursus, 

parengtus kartu su Kanados ir Švedijos specialistais, kviesti juose dėstyti Kanados ir Švedijos 
specialistus;

- į Penitencinės teisės ir veiklos bei socialinio darbo studijų programų kūrimą įtraukti 
studijuojančiuosius, plėsti laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą, skatinti kitose aukštosiose 
mokyklose dėstomų dalykų studijavimą, sudaryti sąlygas, kad Penitencinės veiklos fakulteto 
studentai pasirinktinai galėtų studijuoti profesinių studijų arba bakalauro ir magistrantūros 
studijų programą, įtraukti tų problemų sprendiman Kanados-Lietuvos pataisos projektą ir 
Lietuvos-Švedijos teisingumo ministerijų „Teisinio bendradarbiavimo“ sutartį;

- kelti pataisos įstaigų darbuotojų kvalifikaciją Teisės akademijoje, sudaryti sąlygas dėstyto-
jams, dirbsiantiems pagal naująją programą stažuotis, o studijuojantiesiems – atlikti praktiką 
Europos Sąjungos šalių bei Kanados pataisos įstaigose;

- reorganizuoti Penitencinės veiklos fakulteto Socialinio darbo katedrą į Socialinio darbo 
ir penitencinės psichologijos katedrą naujų korekcijos programų kūrimui ir jų praktiniam 
įgyvendinimui, atitinkamai koreguoti studijų programas, kad jos atitiktų Europos Sąjungos 
šalių patirtį, kur rengiant pataisos įstaigų darbuotojus glaudžiai siejamos socialinio darbo ir 
praktinės psichologijos žinios bei įgūdžiai;

- plėsti Penitencinės veiklos fakulteto katedrų mokslo tiriamąjį darbą, papildyti jį Europos 
Sąjungos šalių (ypač Skandinavijos) mokslinės teorijos ir praktikos apibendrinimais, įvesti tam 
reikalingus etatus;

- parengti rekomendacijas dėl nuteistųjų kūrybinės veiklos naudojimo jų elgesio korekcijai;
- gerinti penitencinės sistemos darbuotojų profesinį rengimą, suteikiant daugiau socialinių, 

psichologinių, pedagogikos mokslo žinių bei ugdant atitinkamus praktinius įgūdžius.
6. Pataisos reikalų departamento prie VRM Mokymo centre paspartinti priežiūros ir apsau-

gos kontrolierių pirminį rengimą, atitinkantį Europos šalių standartus.
7. Penitencinės reformos tobulinimo problemas svarstyti kas 3 metai tarptautinėse 

konferencijose, siūlyti jas įtraukti į Europos Tarybos  „Baltia Correction“ planą.
8. Rekomenduoti Pataisos reikalų departamentui ir Teisės akademijos Penitencinės veiklos 

fakultetui kontroliuoti rezoliucijos vykdymą.
9.  Siūlyti Lietuvos teisės akademijos Penitencinės veiklos fakultetui apibendrinti ir publikuo-

ti konferencijos medžiagą, kad ja galėtų naudotis ir studentai, ir pataisos įstaigų darbuotojai.

„ P o z i c i j a .  N u o m o n ė s “ . -  N r . 1 ,  2 0 0 0  m .



231P a r e i Š k i m a i ,  k r e i P i m a i s i  i r  r e Z o L i u C i J o s

DĖL KONSTITUCINIŲ IR PILIETINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
ATVIRAS LAIŠKAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETUI

    
2000 m. balandžio 18 d.

 
Dėkojame už Jūsų raštą (2000 04 07 Nr. 102-99) ir už dėmesį pilietės Genovaitės Markovskajos 

pilietinėms teisėms apginti.
Minėjome, jog G. Markovskaja beveik dvejus metus bylinėjasi su SP  UAB „Vilniaus vande-

nys“ administracija dėl grubių įstatymų pažeidimų ir teisingumo atstatymo.
Visa tai derėtų patikėti teisėtvarkos institucijoms ir laukti profesionalaus verdikto. Tačiau 

Asociacijos susidomėjimą sukėlė tai, kad į šį, dažnai praktikoje pasitaikantį konfliktą tarp darb-
davio ir darbuotojo, šališkai įsivėlė teismų pareigūnai, kurių priedermė saugoti įstatymą ir vyk-
dyti teisingumą.

Šiuo atveju Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas, šališkai išnagrinėjęs civilinę bylą (jo 
sprendimą galop panaikino Vilniaus apygardos teismas), toliau ignoravo įstatymus, nevykdy-
damas aukštesniojo teismo sprendimo. Dar daugiau, šio apylinkės teismo pareigūnai netgi ėmė-
si iniciatyvos keisti aukštesniojo teismo sprendimą.

Šiuos teisinio nihilizmo faktus ir norėtume pakomentuoti.
2000 01 20 Vilniaus miesto apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija panaikino 

1999 12 08 Vilniaus m. 3-osios apylinkės teismo sprendimą (civ.byla Nr.2A34-59). Sprendimas 
vykdytinas skubiai.

Jūsų rašte (2000 04 07 Nr. 102-99) sakoma, kad „ Civilinio kodekso 370 straipsnis numato, jog 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas, kolegija, išplėstinė kolegija 
ar plenarinė sesija turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą, iki byla bus išnagrinėta 
kasacine tvarka“.

Tačiau po Apygardos teismo sprendimo praėjo daugiau kaip mėnuo, o į jį Apylinkės teismas 
net nesureagavo. Tik 2000 m. vasario 24 d. Teismo antstolių kontora išsiuntė raginimą SP UAB 
„Vilniaus vandenys“ geruoju sumokėti ieškovei G. Markovskajai priteistą jo sumą. Nustatytas 
laikas – iki kovo 13 d. Taip antstolių kontora netiesiogiai dar 20 dienų atidėjo Apygardos teismo 
sprendimo vykdymą.

Įtarti kontorą užmaršumu neįmanoma, nes Apygardos teismo sprendimo vykdymu aktyviai 
rūpinosi ieškovė ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija.

Taigi, praėjus 20 dienų, nieko neįvyko. Antstolių kontora aiškiai vilkino ir lūkuriavo. Greitai 
paaiškėjo – ko.

Kovo 15 d. atsakovas (SP UAB „Vilniaus vandenys“) parašė kasacinį skundą LR Aukščiau-
siajam Teismui.

Savo rašte Jūs paaiškinote, kas turi teisę sustabdyti Apygardos teismo sprendimą. Taigi, ka-
sacinio skundo parašymas iš esmės nepakeitė Apygardos teismo sprendimo. Tačiau antstolių 
kontora tai traktavo kitaip ir toliau šio sprendimo nevykdė. Tik tuomet, kai istorija įgavo di-
desnį rezonansą, antstolių kontoros antstolis kovo 29 d. (praslinkus daugiau kaip 2 mėnesiams 
po Apygardos teismo sprendimo priėmimo) parašo patvarkymą, kuriuo įstatymai apverčiami 
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aukštyn kojom – antstolis imasi Aukščiausiojo Teismo funkcijų!
Štai kaip antstolis rašo: „Skolininkas (SP UAB „Vilniaus vandenys“) padavė LR AT kasacinį 

skundą ir prašo atidėti vykdymo veiksmus iki bus išnagrinėtas kasacinis skundas. LR AT 
nestabdo vykdymo veiksmų, todėl nėra pagrindo atidėti vykdymo veiksmus“.

Toliau antstolis nutarė: „Neatidėti vykdymo veiksmų dėl išieškojimo iš SP UAB „Vilniaus 
vandenys“ priteistos sumos G. Markovskajos naudai“. Po šiuo patvarkymu seka prierašas: 
„Patvarkymas gali būti apskundžiamas Vilniaus m. apylinkės teismui per 10 dienų“.

Argi ne kurioziška? Apygardos teismo sprendimo nevykdymas gali būti apskundžiamas 
tam, kuris jo nevykdo!

Tokiu „saliamonišku“ sprendimu Apygardos teismo sprendimo vykdymas atidedamas dar 
10 dienų. Praktiškai sprendimo numatoma nevykdyti iki balandžio 9 d., t.y. vos ne 3 mėnesius.

Atrodo, antstolis smarkiai įsijautė į Aukščiausiojo Teismo funkcijas, delsdamas vykdyti 
sprendimą, „nestabdydamas“ sprendimo vykdymo, duodamas kasatoriui AT adresuoto kasaci-
nio skundo pagrindu neigiamą atsakymą, kurį galima apskųsti per 10 dienų.

Kas tai? Teisinis aplaidumas, nemokšiškumas ar kazuistika?
Toliau dar painiau. Vilniaus m. 3-osios apylinkės teismas rašo raštą (2000 04 04 v/b Nr.460-

2000), kuriame teigiama, kad jau 2000 03 30 inkasaciniu pavedimu Nr.64 AB Vilniaus banko 
Naujamiesčio filialui nurodė nurašyti nuo SP UAB „Vilniaus vandenys“ 8551,03 Lt. G. Markovs-
kajos naudai.

Gal būta, o gal ir nebūta tokio inkasacinio pavedimo. Tačiau iki balandžio 3 d. jokios skolos 
G. Markovskaja neatgavo.

Balandžio 3 d. priimama LA Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis. Atrodo, to ir laukta. Šis 
intriguojantis teisinis jovalas pasitarnavo tam, kad nebūtų įvykdytas Apygardos teismo kolegi-
jos sprendimas.

 Nutartį pasirašo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Č. Jokū-
bauskas, kuris sustabdo tą Apygardos teismo kolegijos sprendimo dalį, susijusią su kompensa-
cijos išmokėjimu. Nutartyje konstatuojama, jog „kasatorius savo prašymą ( sustabdyti kompen-
sacijos išmokėjimą) grindžia tuo, kad ... panaikinus sprendimus bylose dėl pinigų išieškojimo 
pagal reikalavimus, kylančius iš darbo teisinių santykių, atgręžti įvykdymą neleidžiama...“

Visų pirma kasatorius  SP  UAB „Vilniaus vandenys“ savo kasaciniame skunde to visai ne-
prašė (pridedamas kasacinis skundas). Antra, Skyriaus pirmininko nutartimi pakeistas Vilniaus 
m. Apygardos teismo kolegijos sprendimas, t.y. leista G. Markovskajai gauti tik vieno mėnesio 
vidutinio darbo užmokesčio dalį!

Tai iš tiesų įdomu.
Ši teisiniu požiūriu keista istorija kad ir nenusipelnė atidaus kvalifikuotų teisininkų nagri-

nėjimo, bet Teisės akademijos studentų studijos ir nuoširdus žiniasklaidos dėmesys jai garan-
tuotas.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija su žiniasklaida ėmėsi sisteminti panašius įstatymų 
pažeidinėjimo faktus pačioje teisėtvarkos sistemoje. Mes pasirengę bendradarbiauti su LR 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu, nes manome, kad tai neabejotinai pasitarnaus vykdant 
Lietuvos teisinę reformą.

Kartu maloniai prašysime dar kartą skirti dėmesį G. Markovskajos teisėms apginti. Mes 
manome, jog šiuo atveju pažeidžiami ne darbo santykius reguliuojantys įstatymai, o Lietuvos 
pilietės G. Markovskajos konstitucinės ir pilietinės teisės, t.y. teisės, kurias garantuoja LR Kons-
titucija ir mūsų valstybės ratifikuoti tarptautiniai teisės dokumentai..

Manytume, kad pilietė G. Markovskaja turi teisę tikėti Lietuvos teismų objektyvumu ir 
besąlygišku teismų sprendimų vykdymu.
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Ar pagrįstos tokios abejonės, Jūs įsitikinsite pažvelgę į pridedamus prie šio rašto priedus 
(dokumentų kopijas).

Redakcijos prierašas:
Po to, kai buvo išspausdintas šis laiškas, redakcija gavo Teismų departamento prie 

Teisingumo ministerijos atsakymą, adresuotą Lietuvos žmogaus teisių asociacijai, ku-
riame teismo antstolių kontorų darbo organizavimo ir kontrolės skyriaus viršininkas 
V. Stungurys rašo: „Įstatymų pažeidimų teismo antstolio P. Makaravičiaus darbe ne-
nustatyta“.

Ar toks pareigūno teiginys išlaikys tarptautinės žmogaus teisių institucijos vertinimą, 
jeigu, nepavykus Lietuvoje išnarplioti pastarosios bylos vingrybių, tektų į ją kreiptis?

Lietuvos vardas nuolat minimas tarp neįgalių valstybių, nepajėgiančių sukurti teisi-
nės sistemos, garantuojančios teismų teisingumą ir užtikrinančios žmogaus teises.

Lietuvos žmogaus te is ių  asociaci jos  per iodinis  le idinys „Pozici ja“ . -  2000 m.

DĖL LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2000 m vasario 9 d. 
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas yra tos nuomonės, kad 1999 m. 
lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios 
SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų 
apsaugos įstatymas yra ydingas ir pažeidžia žmogaus teises.

Ankstesniųjų Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Seimo kadencijų metu 
KGB agentai ir kadriniai darbuotojai jau buvo raginami prisipažinti, ką daugelis ir padarė 
tuo metu valdančiųjų partijų suformuotoms saugumo tarnyboms. Yra bloga praktika 
reikalauti iš naujo „savanoriškai“ raštu prisipažinti slapta pranešinėjus buvusios SSRS 
arba dabartinėms specialiosioms tarnyboms, pvz., apie valdančiosios partijos politinius 
oponentus ir t.t. Įstatymas vertintinas tik kaip dešimt metų pavėluota netekusios tautos 
pasitikėjimo grupuotės (asmens) priešrinkiminė gudrybė. Lenkijoje ir kitose Rytų Europos 
šalyse ir laiku priimti Liustracijos įstatymai nepasiekė savo tikslo.

Skirtingai nuo postkomunistinių Rytų Europos šalių Lietuva 50 metų buvo neturintis 
savo valstybingumo okupuotas kraštas, o slaptas bendradarbiavimas buvo nesavanoriškas 
– priverstinis. Žmogus neturėjo kitos išeities: turėjo bendradarbiauti norėdamas išlikti, 
išvengti represijų, išsaugoti save ir savo šeimą. Tik siekimas destabilizuoti santarvę, 
draskyti užgijusias žaizdas slystant valdžiai iš rankų, galėjo padiktuoti grasinimus skelbti 
neprisipažinusiųjų sąrašus, riboti jų darbinę veiklą, žinant apie įrodymų nepatikimumą ir 
jau teismų padarytas klaidas.

KGB, kaip ir naciai, vykdė Lietuvoje karo nusikaltimus, genocidą, represijas, politinį 
persekiojimą. Neabejojame ir reikalaujame, kad tie asmenys, kurie slapta padarė 
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nusikaltimą arba žalą, už tai turi atsakyti individualiai pagal Lietuvos įstatymus. Tačiau šis 
Liustracijos įstatymas numato tik kolektyvinę atsakomybę, – veiklos apribojimą, prievolę 
savanoriškai raštu pranešti ir iš naujo registruotis panašiai, kaip naciai elgėsi su žydų 
tauta. Čia pažeidžiama Lietuvos gyventojų nekaltumo prezumpcija, nes pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumo neįrodė 
įsiteisėjusis teismo nuosprendis.

Įstatymas vienašališkas ir provokuojantis konfrontaciją su rytais, nes reikalaujama raštu 
pranešti žinomą informaciją apie save ir kitus asmenis, susijusius su 19 buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis, pradedant nuo 1918 m. spalio mėn. veikusia GRU ir nieko 
nekalba apie vakarų valstybių kolaborantus ir užverbuotus agentus Lietuvai dar nesant 
NATO ar kito bloko nare. Saugumo departamentas, vykdantis tik valdančiosios partijos 
politinės policijos funkcijas, akivaizdžiai toleruoja vakarų slaptųjų tarnybų skverbimąsi 
į Lietuvą. Priėjome iki to, kad Didžiosios Britanijos žvalgyba viešai skelbia jos slaptai 
surinktą informaciją apie korupciją Mažeikių naftos bendrovėje.

Ši liustracija yra ydinga ir tuo, kad ji reikalauja toliau slapta pranešinėti, toleruoja ir 
nepasmerkia šnipinėjimo fakto kaip principo. Nei sava, nei kita specialioji tarnyba neturi 
teisės versti vieną slapta pranešinėti apie nenusikaltusį kitą. Taip pažeidžiama ne tik 
apskųstojo teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, bet ir paversto skundiku žmogaus 
teisė būti oriam ir garbingam.

LŽTA komiteto nariai,
LŽTA komitetas

DĖL LEONO BARTAŠEVIČIAUS ĮKALINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS ŽINIASKLAIDAI  

2000 m. spalio 11 d.
Vilnius

2000 m. spalio 10 d. kartu su LR Seimo nariu, gydytoju Audriumi Butkevičiumi, Vil-
niaus universiteto ligoninėje, Santariškių klinikose, aplankėme kaltinamąjį baudžiamojoje 
byloje dėl Sausio 13-sios įvykių Leoną Bartaševičių, besigydantį po atliktos ausies opera-
cijos. Mūsų nuomone, sunkiai sergančiam ligoniui Leonui Bartoševičiui reikalingi medi-
cininiai tyrimai ir operacija atlikti praėjus nepateisinamai ilgam laiko tarpui, nes jau 2000 
m. rugpjūčio 24 d. apsilankymo metu Pataisos reikalų departamento ligoninėje Lukiškėse 

Leonas Bartoševičius skundėsi stipriais galvos skausmais, be to, jau tuo metu jam buvo 
diagnozuota daugybė nepagydomų pavojingų ligų. Teisiamasis yra pripažintas II grupės 

invalidu.
Mano kreipimasis į Lietuvos Apeliacinį teismą 2000 m. rugsėjo 4 d. dėl kardomosios 

priemonės, kardomojo kalinimo (suėmimo) panaikinimo, atsižvelgiant į teisiamojo amžių ir 
sveikatos būklę, teismo liko nesvarstytas formaliu pretekstu, jog nesu proceso dalyvis.

Leono Bartaševičiaus atveju yra pažeidžiamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis, draudžiantis žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 
orumą elgesį ar kankinimą. Apie šį atvejį bus informuotos tarptautinės žmogaus teisių or-
ganizacijos.

 Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS



235P a r e i Š k i m a i ,  k r e i P i m a i s i  i r  r e Z o L i u C i J o s

KMU SENATO IŠKILMINGAS POSĖDIS, SKIRTAS LIETUVOS 
VALSTYBĖS ATKŪRIMO 83-OSIOMS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO 11-OSIOMS
METINĖMS PAMINĖTI

Arimanto Dumčiaus – KMU Senato nario, medicinos profesoriaus, Lietuvos žmogaus teisių 
gynimo asociacijos Garbės pirmininko, Asociacijos steigėjo ir signataro, kalba

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena, kurios 83-ąsias metines šiandien 
minime, yra viena garbingiausių istorinių datų, neišdildomai įaugusių į lietuvių tautos sąmo-
nę. Tai data, kuri visoms mūsų kartoms yra ir bus lietuvių gyvybingumo ir dvasinio tvirtumo 
šventė. Jos iš mūsų atminties neištrynė nei svetimųjų valdžia, nei šiurkšti tvarka, palaikoma 
psichologinio bei fizinio smurto ir teroro. Be 1918 metų vasario 16 d. nebūtų buvę ir 1990 metų 
Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Dienos.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
10-čio paminėjime kalbėjo: „Nebūtume šiandien turėję Nepriklausomybės, jeigu aušrininkai, 
varpininkai ir kiti juos sekusieji nebūtų pažadinę apmirusios tautos. Praeities dvasia mus atgaivino. 
Lietuvos vadai, jos didieji kunigaikščiai, iš jų pranašiausias Vytautas Didysis, yra palikę mums 
didingos valstybės tradicijas. Mūsų senovės paveikslas sunkiausiu metu drąsino Daukantą, 
Basanavičių, Kudirką ir kitus tautos žadintojus ir gaivino viltį, kad Lietuva atgims. Vasario 16 d. 
turi mums priminti, kaip lengva yra prarasti tautos laisvę ir kaip sunku ją atgauti“.

1918-1940 metais Lietuvos Respublika gyveno pilnakraujį nepriklausomos valstybės gyve-
nimą. Buvo parodyta, ką gali padaryti dvasiškai brandi, kūrybines galias mobilizavusi, tauti-
nės demokratijos pagrindu vadovaudamasi nedidelė lietuvių tauta. Šiandien visus stebina, kiek 
buvo pasiekta per tą trumpą laikotarpį. Vienos kartos augime sugebėta išugdyti gausią, darbščią 
inteligentiją, sukurti vakarietiško lygio aukštojo mokslo sistemą, varžytis žemės ūkio srityje su 
priešakinėmis Europos šalimis, garsėti sporto ir kultūros pasiekimais pasaulyje. Galima manyti, 
kad to meto, t.y. 1939-40 metų, jaunuolis, išauklėtas tautinės mokyklos, jei būtų pakviestas, au-
kotųsi Tėvynės laisvės vardan. Tą jis įrodė vėliau, dešimtmetį trukusioje partizaninėje kovoje.

Dabar sunku įvertinti 1939-1940 metų įvykius Lietuvoje. Viena aišku, kad Lietuva tapo Vo-
kietijos ir SSSR imperializmų suokalbio auka. Ji buvo priversta įsileisti Raudonosios armijos 
įgulas ir greitai buvo aneksuota. Lietuvos Respublika turėjo dvi politinės realybės galimybes: 
arba laviruoti, arba konfrontuoti ir Suomijos pavyzdžiu pasipriešinti ginklu. Mūsų vadovy-
bė pasirinko laviravimo kelią. Ar jis buvo teisingas, o gal klaida, pareikalavusi daug didesnių 
aukų? Gal, kai dar galėjo, 1939-1940 metais, reikėjo priešintis, bandant susijungti su latviais ir 
estais, o po karo, kai grįžo sovietai, gal reikėjo pereiti į tylią rezistenciją? Stasys Šilingas, ilgame-
tis Valstybės Tarybos pirmininkas, tautininkų ideologas, vėliau Sibiro kankinys, yra sakęs: „Pa-
kanka mums vienos kartos klaidų – ir tauta gali prarasti visą savo Laisvę ir Nepriklausomybę“. 
Šie žodžiai buvo pranašiški, žvelgiant į vėlesnius įvykius: fašistinę ir sovietinę okupacijas, trė-
mimus, kurių buvo vienuolika, dešimtmečio partizaninį karą, 5 dešimtmečius trukusį Lietuvos 
sovietinimą ir rusinimą. Lietuvos gyventojų ir materialiniai šalies nuostoliai buvo milžiniški. 
Nacių okupacijos ir karo aukomis tapo 245 tūkst. žmonių (iš jų sunaikinta 200 tūkst. žydų), 490 
tūkst. buvo priversti repatrijuoti į Vakarus (Lenkiją, Vokietiją ir kitas šalis). Sovietinio teroro 
(trėmimų, įkalinimų, nužudymų) aukomis tapo 456 tūkst. žmonių: iš jų žuvo 28 tūkst. trem-
tinių, 90 tūkst. politinių kalinių ir apie 25 tūkst. partizanų. Sovietinis teroras tiesiogiai palietė 
kas trečią suaugusį, kas antrą vyrą, kas 8-ą moterį ir kas 15-ą vaiką. Lietuva  prarado 1mln. 190 
tūkst. gyventojų, o tai sudaro 33% bendro 1940 metų gyventojų skaičiaus. Lietuvai buvo pada-
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ryta milžiniška materialinė žala, siekianti apie 278 milijardus USD (čia neskaičiuojamas gyvosios 
jėgos praradimas). Ilgametis dvasinis genocidas – sovietizavimas ir rusinimas – atnešė nemažos 
žalos lietuvių kalbai ir tautos mentalitetui, jo padarinius tebejaučiame ir dabar. Vis dėlto totalinio 
sovietizavimosi ir integravimosi dvasiniame lygmenyje neįvyko. Priešingai, vėlesnis sovietinio 
gyvenimo liberalizavimas gana sėkmingai buvo panaudotas tautinės savimonės, kultūros, moks-
lo, sporto, ekonomikos ir žemės ūkio stiprinimui esamomis sovietinio geto sąlygomis. Tačiau di-
džiausią tautinės savigarbos jausmo stiprinimą suteikė krikščioniškos šeimos tradicijos, Lietuvos 
istorijos pažinimas, pagarba ir meilė savo kraštui, užsienio lietuvių veikla ir įtaka. Visi prisime-
name, kaip visose tuometinio gyvenimo srityse jutome mūsų orios tautos pirmavimo jausmą. Ir 
ne vien Kauno Sporto halėje. Sovietinė Lietuvos mokykla taip pat užėmė laviravimo strategiją. 
Menu savo botanikos mokytojo Kazio Pajarsko žodžius: - „Turite eiti ir siekti, kad užimtumėte 
visas pozicijas, priešingu atveju jos atiteks nelietuviams. Ir vargas tada bus Lietuvai, kai reikės 
apsispręsti“. Tautos išsivadavimo viltis kiekvieno pasąmonėje ruseno, buvo brandinama. Todėl, 
atėjus M. Gorbačiovo  „perestrojkai“, išsivaduojamasis judėjimas išaugo spontaniškai, nuosekliai 
ir nepalaužiamai, jis įgijo masinio neprievartinio pasipriešinimo formas. Lietuvių tauta 1989-1990 
metais parodė stebėtiną susitelkimą, nepaprastą atsidavimą Laisvės ir Nepriklausomybės idealui. 
Prisimename šimtatūkstantinius mitingus, Baltijos kelią ir kitus kvapą užgniaužiančius įvykius. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pergalė demokratiniuose rinkimuose į LSSR Aukščiausiąją Ta-
rybą 1990 m. vasario 24 d. išreiškė tautos valią parlamentiniu keliu atkurti Lietuvos valstybingu-
mą. Lietuvos gyventojai savo valia suteikė išrinktiems deputatams atstovo mandatą ir prievolę 
atstatyti Lietuvos valstybingumą ir reikšti tautos suvereninę galią per Aukščiausiąją Tarybą. Nuo 
1990 metų kovo 11 d. 18 val. ji bus vadinama Lietuvos Aukščiausioji Taryba. Dokumentas buvo 
priimtas 126 deputatų balsais (6 susilaikė). Lietuvos Aukščiausioji Taryba iškilmingai paskelbė 
Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Priimtame Akte „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės 
Atstatymo“ sakoma: „Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas 
ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės vals-
tybės niekada nebuvo nustojęs galios ir yra Lietuvos konstitucinis pamatas“. Taip buvo teisiškai 
atkurta laisva nepriklausoma Lietuvos valstybė, kuri 50 metų buvo nublokšta į civilizacijos šali-
kelę. Dar kartą, kaip ir praėjusio šimtmečio pradžioje, buvo įrodyta, kad mokslas, švietimas, išsi-
lavinimas yra ne tik dvasios ir kultūros vertybės, bet ir stabilaus valstybingumo garantas. 1990 m. 
kovo 11-ąją išpuoselėjo Lietuvos kūrybinė inteligentija ir akademinė bendruomenė, kuriose, nors 
ir sovietinio rėžimo sąlygomis buvo išlikęs stiprus tautinės sąmonės ir laisvės siekimo pradas. 
Lietuvos Sąjūdžio idealus parėmė visa tauta, o jo pergalę įteisino 1992 m. spalio 25 d. visuotiniu 
referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Dabar, kai praėjo 11 metų nuo Nepriklausomybės Atstatymo, turime susimąstyti apie tas 
vertybes, kurios lemtingais apsisprendimo momentais tapdavo tautos egzistencijos pagrindu. 
Išgyvename išties dramatišką šalies istorijos tarpsnį. Nors formaliai esame laisvi, naudojamės 
demokratijos privalumais, tačiau gyvename tarsi nelaisvėje, tarsi sunkiai sirgtume. Juk nestiprėja 
valstybės pamatai, toliau progresuoja ekonomikos nuosmukis. Pasireiškia su teisine valstybe 
nesuderinami požymiai: valdžios biurokratija, oligarchija ir korupcija. Didėja chaosas ir socialinė 
įtampa visose gyvenimo srityse, stokojama elementarių socialinių garantijų. Todėl stringa 
pasitikėjimas bet kokia valdžia. Visa tai iššaukia tautinės savimonės, savigarbos silpnėjimą, 
netikėjimą savo ir valstybės ateitimi, sparčiai didėja intelektualinio jaunimo emigracijos banga, 
didėja nusikalstamumas ir kiti neigiami globalizacijos požymiai.

LR Konstitucijos  1.2 straipsniuose sakoma, kad esame Nepriklausoma Demokratinė Respu-
blika, tauta yra valstybės suverenas. Tuo tarpu žodžiai „tauta ir tautiškumas, patriotiškumas“ 
išnyko iš vadovėlių programų ir bendravimų turinio, o su jais išnyksta idealizmo dvasia. Susi-
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daro įspūdis, kad valstybė ir jos aukšti pareigūnai, tarsi pasisavino tautos pirmaeiles teises, ją 
keičia atvira kosmopolitine pilietine visuomene, o tautietį lietuvį – pasaulio piliečiu. Gal norime 
kurti atvirą pilietinę ir informacinę visuomenę, naują civilizaciją be tautos ir tautiškumo? Žy-
mus sociologas A. Smitas 1991 metais rašė: „tauta yra pirminės politinės ištikimybės pagrin-
das“. Jei norime, kad valstybė išliktų nepriklausoma ir stiprėtų – reikia pirmiausia remtis tauta, 
jos valia ir būti atsakingiems. Juk prancūzui, vokiečiui, norvegui ir danui pirmiausia rūpi jų 
nacijos gerbūvis.

Todėl ar ne laikas peržengti asmenines ambicijas, įsisenėjusias ir naujas nesantaikas, korup-
ciją, oriai tvarkytis, sakyti tiesą ir kurti tai, kas nuo mūsų valios ir galių priklauso. 

Taip pat nevalia niekam pamiršti testamentinių visai tautai Justino Marcinkevičiaus žodžių: 
„Istorija yra gyvas, nenutrūkstamas procesas ir tai, kas buvo, įvyko – neturi galutinės, užbaig-
tos prasmės, o tęsiasi ir vyksta mumyse. Dabar ir visados. Mumyse – vadinasi, kiekviename iš 
mūsų, kad ir kur kas būtume, kad ir ką veiktume, kad ir ką rytą, dieną, vakarą galvotume, naktį 
sapnuotume, mūsų jausmai, mūsų mintys, mūsų ryžtas ir veiksmai turi būti nukreipti į tai, kad 
neištirptume, o išliktume amžiams kompaktiška tauta su nesudarkyta kalba, su savo neiškreip-
tomis tradicijomis ir kultūra, su savo vientisa, nesuniokota žeme – teritorija. Šiandien. Dabar ir 
visados“.

2001 m. kovo 11 d.

DĖL VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMO 
ATLYGINTI ŽEMĖS SAVININKUI

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkui 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS 
KAUNO SKYRIAUS

KREIPIMASIS

2001 m. rugpjūčio 17 d.

Esama padėtis diktuoja būtinybę siūlyti peržiūrėti valstybės įsipareigojimų piliečiams vyk-
dymo eiliškumą pagal įsipareigojimo motyvą bei svarbą.

Nepagrįstai padidintas dėmesys skiriamas rublinių indėlių atstatymui. Nepagrįstai todėl, 
kad piliečių turėtų indėlių atžvilgiu valstybė netaikė jokių žymesnių sankcijų, ribojančių indėlių 
disponavimą. Milijardus kainuojanti rublinių indėlių atstatymo programa, tai greičiau ne vals-
tybės, bet atskirų politikų pažadų vykdymas. Beje, pelnęs tarptautinių finansinių organizacijų 
neigiamą vertinimą.

Kur kas opesnė problema, nevienareikšmė pagal įsipareigojimo motyvą, tai kompensacijų 
už valstybės išperkamą žemę (toliau – kompensacija) skyrimas bei mokėjimas. Didžioji kom-
pensacijoms priskaičiuotų lėšų dalis (apie 700 mln.Lt) atitektų piliečiams, savanoriškai atsisa-
kiusiems savo žemę atsiimti natūra, taip pat piliečiams, kurių žemė dar tarybiniais laikais buvo 
užstatyta įvairiausiais statiniais ir pan.
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Ypatingą pogrupį sudaro piliečiai, kuriems priklauso išmokėti apie 400 mln. Lt. Ypatingą 
tuo, kad šių piliečių žemę kaip vertingiausią, turėjusią didžiausią paklausą (žalia zona) valstybė 
pripažino negrąžintina ir nepaisydama buvusių žemės savininkų valios minėtą žemę išdalino, 
išpardavė manydama, kad tokiu būdu užtikrina kitų piliečių geresnį gyvenimą.

LR Konstitucinis Teismas svetimos (savos valstybė neturėjo) žemės dalybas įvertino 
vienareikšmiai. Buvusiam žemės savininkui privaloma teisingai atlyginti. Deja, tai, kas vyko ir 
vyksta, nieko bendro su teisingu atlyginimu neturi. Kasmet ieškomos ir randamos objektyvios 
priežastys, pateisinančios eilinį kompensacijos nemokėjimą, nemokama netgi ta dalis 
kompensacijos, kuri pripažinta valstybės vidaus skola (skola susidarė iki 1997 m.). Įstatymai, 
reglamentuojantys kompensacijų mokėjimą, dažnai keičiami, atskirais atvejais kas mėnesį, ir 
nevykdomi. Įstatymų nevykdymas tapo norma. Kompensacijos atgavimo sąlygos bloginamos. 
Nutrauktas palūkanų skaičiavimas. Atimta pirmumo teisė gauti kompensaciją piliečiams, 
kurių žemę (žalia zona) valstybė išpardavė. Kompensacijos mokėjimas, netgi ta kompensacijos 
dalis, kuri pripažinta valstybės vidaus skola, neįtraukiama į Vyriausybės veiksmų planą. Kokia 
būtinybė paaiškinti tai, kad iš ligonių, I gr. invalidų pirmumo teisė gauti kompensaciją atimama 
ir suteikiama kitiems jau pagal kitus požymius (II gr. invalidams ši teisė neatstatyta). Paskutinėje 
nuosavybės atstatymo įstatymo pataisoje (1999 12 23) kompensacija tampa nebe kompensacija, 
bet greičiau kažkokia „premija“, kuri gali būti išmokėta tik tuo atveju, jei valstybė neišlaidaus, 
racionaliai naudos išteklius ir tik tuo atveju, jei liks lėšų nuo kitų programų. Esant tokiom 
sąlygom, pilietis paliktas visiškoje nežinioje, nebegali planuoti naudingo lėšų panaudojimo. Tuo 
tarpu valstybė už dar neišpirktą žemę reguliariai gauna pajamas žemės mokesčio pavidalu.

Tokių veiksmų (neveikimo) pasėkoje piliečiai patiria ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą.

Siūlyčiau šį veiksmų planą:
Rublinių indėlių atstatymą, kompensacijų už žemę mokėjimą piliečiams, atsisakiusiems savo 

žemę imti natūra (pasiūlyti žemę atsiimti), taip pat piliečiams, kurių žemė dar tarybiniais laikais 
buvo užimta įvairiausiais statiniais ir pan., kompensavimą pristabdyti tam laikui, kai valstybė 
bus pajėgi spręsti šią problemą. Arba išduoti lakštus su reikiamais apribojimais.

2. Tikslu nebegilinti konflikto su LR Konstitucinio Teismo reikalavimu „teisingai atlyginti“, 
piliečiams, kurių žemę valstybė pripažino negrąžintina ir negrąžino (žalia zona), kompensavimui 
panaudoti lėšas (dalį lėšų), gautas iš privatizavimo. Numatyti eilutę 2002 m. biudžete. Sudaryti 
kompensacijos mokėjimo grafiką. Lėšų poreikis apie 400 mln. litų.

3. Kuo trumpiausiais terminais kompensacijas išmokėti I – II gr. invalidams, kurių 
žemę valstybė pripažino negrąžintina. Bent jau tai daliai invalidų, kurie MSEK pripažinti 
neterminuotai nedarbingais. Atstatyti pirmumo teisę įpareigoja tai, kad šie piliečiai nebepajėgūs 
pasirūpinti savo materialine gerove, tuo tarpu jų žemę valstybė panaudojo kitų piliečių geresnio 
gyvenimo užtikrinimui. Gal būtų tikslinga minėtos grupės piliečiams neatidėliojant išmokėti 
tą dalį kompensacijos, kuri pripažinta valstybės vidaus skola. „Taupymas“ neįgaliųjų sąskaita 
neatpirktų moralinio praradimo, kai lėšų randama mažiau svarių tikslų įgyvendinimui.

Tikiuosi geranoriško, objektyvaus siūlymo įvertinimo ir pritaikymo praktikoje.
 
Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas
 Anatolijus Petras TREČIOKAS
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DĖL RUGSĖJO 11 TERORO AKTO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2001 m. rugsėjo 12 d.
Vilnius

JAV AMBASADAI LIETUVOJE

Mus sukrėtė barbariškas, peržengiantis civilizuoto mąstymo ribas teroro išpuolis prieš Jūsų 
valstybės miestus, prieš taikius ir niekuo nekaltus žmones.

 Į tūkstančių amerikiečių namų duris pasibeldė kančia ir tragedija. Viso pasaulio civilizuoti 
žmonės sukrėsti vakarykštės šiurpios tragedijos. Negali žodžiai atsverti netekties ir siaubo, kurį 
šiandien pergyvena žuvusiųjų motinos, tėvai ir vaikai. 

Nėra tokių žodžių.
Šią  nepakeliamai sunkią netekties valandą mes nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų 

artimuosius, gedime kartu su jais ir visa Jūsų tauta. Tesuteikia Dievas Jums ištvermės.

Vytautas BUDNIKAS,
Lietuvos žmogaus teisių asociacija

DĖL PADĖTIES VALSTYBĖJE

LIETUVOS PILIETINĖS BENDRUOMENĖS (LPB) 
MEMORANDUMAS

(KAS GINS LIETUVOS ŽMONES NUO VALDININKŲ 
IR SUKČIŲ SAVIVALĖS ?)

2002 m. sausio 5 d.

Tuo turėjo užsiimti Sąjūdis. Po Nepriklausomybės atgavimo galėjo būti toks tikslas statomas. Bet 
buvo padaryta didelė klaida ir Sąjūdis pavirto protestus rašančia organizacija. Tie, kas apsiėmė ginti 
žmonių interesus, su šiuo darbu nesusidorojo. Jei aukštojoje mokykloje konkurse į katedros vedėjo 
postą vakarykštė studentė, dar nė disertacijos neapsigynusi, nugali profesorių, habilituotą mokslų 
daktarą, tai reiškia, kad voratinklis apraizgė visas mūsų gyvenimo sritis. Dabar reikia pradėti viską 
iš naujo. Lietuvos pilietinės bendruomenės (LPB) memorandumas (LA 2001 12 20) mums primena, 
ką dar reikia padaryti. Jeigu LPB programos autoriai sugebės pakviesti ir apjungti Sąjūdžio, Lietuvos 
piliečių sąjungos bei kitų judėjimų pastangas, sparčiau pajudėtume iš nevilties taško.

Ne visos politinės jėgos suinteresuotos sukčių, kyšininkų ir vagių sutramdymu. Štai pieno pra-
monėje iššvaistyta šimtai milijonų litų. Ką daro valdžia? Grąžina dalį žmonėms padarytos žalos iš 
Garantinio fondo, t.y. iš mūsų visų surinktų pinigų. O sukčių nejudina. O juk vagis kaip reikiant 
papurčius galima būtų Garantinį fondą žymiai padidinti ir galbūt iš jo derėtų atlyginti pacientams 
padarytą žalą.

Prisiminkite, kaip greit buvo numarinta diskusija apie prisiekusiųjų teismus. Nieko gero jie 
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neduos, ir viskas. Taip teigia tie, kurie nenori, kad į teisėsaugos darbą gilintųsi visuomenė. O 
juk, ko gero, nebūtų mokyklos direktorius pasodintas į kalėjimą pripaišius jam žmogžudystę, jei 
į bylą būtų gilinęsi prisiekusieji. Jei prisiekusius iš savo tarpo išrinktų profsąjungos, religinės bei 
kaimo bendruomenės, suaktyvintume žmones. Bandymai kovoti pavieniui prieš regeneruojančią 
nomenklatūrą ilgai trunka ir net pavojingi. Ar prisimenate Seimo narį Tautvydą Lideikį, kuris 
pasakė, kad pradės domėtis naftos reikalais. Kai tik pradėjo domėtis, netrukus buvo užmuštas. 
Blogio išbujojimas turėtų mumyse sukelti norą suvienyti savo pastangas. Mūsų iniciatyvinei gru-
pei kelia nerimą didelis dešiniųjų jėgų susiskaldymas. Jei reikalai nesitaisys, dešiniųjų laukia toks 
pat liūdnas likimas kaip Lenkijoje. Pažvelgus į didžiųjų miestų savivaldybių rinkimų rezultatus 
(LA,2000 03 21), nesunku pastebėti, kad apsijungusios dešiniųjų pajėgos galėjo gauti 18 vietų, t.y. 
apie 9 procentus visų vietų. Ar to maža pirmam kartui? Šustausko fenomenas rodo, kad žmonės 
linkę balsuoti už ryžtingas reformas siūlančiuosius. Jei Šustausko komandai nebūtų pritrūkę su-
manumo ir jėgų, šiandien jie galėtų puikuotis ne tik baliaus išardymu...

Prezidentas Valdas Adamkus, būdamas idealus prezidentas užsienio politikos srityje, yra per 
švelnus vidaus politikoje. Ar tai jo būdo bruožas, ar jo patarėjai jį tokia linkme stumia? Ar žino jis, 
kokių veiksmų imasi Latvijos prezidentė, pasunkėjus situacijai kurioje nors srityje?

Ar žino daktaras Kazys Bobelis, kad reketas rajono poliklinikoje prasideda nuo reketo registra-
tūroje, kai iš toliau atvykusiam pacientui pareiškiama, kad šiandien jis nebus priimtas, nes neliko 
talonėlių? Ar sugebės daktaras Bobelis (jei bus išrinktas prezidentu) pasirinkti ryžtingų ir teisingų 
patarėjų komandą, su kuria galima būtų bandyti įveikti valdininkų savivalę ir nemokšiškumą? 
Kaip jis tai padarys?

Atgimstant Sąjūdžio puoselėtoms idėjoms LPB darbo programoje, manome, kad verta ta proga 
mažiau skaitlingiems dešiniųjų dariniams apsijungti, junginį pavadinant taip, kad būtų supran-
tamas žmonėms, pvz., Dešiniųjų jėgų blokas. Tai nereikštų dirbtinio partijų sujungimo. Partijos 
dirbtų taip, kaip jos nori, bet deleguotų savo narius į bloką, kuris pradėtų dirbti tais klausimais, 
kuriais visi dešinieji sutaria. Naudojant lanksčią burtų sistemą, galima sudaryti tokią eilutę (kad 
ir rinkimams į Seimą), kad visi liktų vienodai patenkinti.

Viena iš palankiai susiklosčiusių aplinkybių yra atsigavęs „Lietuvos aidas”. Šiandien jam rei-
kia atlikti „Varpo” vaidmenį ir kviesti: Kelkite, kelkite, kelkite! Kadangi greitesnio dešiniųjų jėgų 
vienijimosi ir Sąjūdžio idėjų įgyvendinimo iniciatyvinė grupė yra periferijoje, o jos informacinės 
galimybės ribotos, prašome LA redakciją sukviesti pasitarimui minėtais klausimais šiuos LA skai-
tytojus: 

Adomas Lukšys, Algimantas Bytautas, Algimantas Kojelis, Algimantas Zolubas, Algirdas Pilvelis, Al-
girdas Statkevičius, Aloyzas Dirsė, Antanas Baskas, Antanas Terleckas, Arimantas Dumčius, Artūras Ra-
čas, Birutė Surinėnaitė, Bronius Švilpa, Danguolė Ziukienė, Egidijus Vareikis, Feliksas Palubinskas, Gedi-
minas Sakalnikas, Jonas Jonaitis, Jonas Misevičius, Jonas Novogreckis, Jonas Patriubavičius, Jonas Valatka, 
Jonas Žekonis, Julius Milieška, Jurgis Kairys, Justinas Gruodis, Jūratė Cimbolaitytė, Kazys Bobelis, Kazys 
Saja, Kazimieras Petraitis, Kazimieras Uoka, Laima Andrikienė, Lina Pečeliūnienė, Marija Jackevičienė, 
Mečislovas Zeringis, Mindaugas Murza, Nerimantas Žutautas, Ona Voverienė, Petras Cidzikas, Povilas 
Jakučionis, Povilas Stakionis, Rasa Juknevičienė, Renata Juškienė, Rimantas Dagys, Rimantas Sližys, Ry-
tas Kupčinskas, Romas Veteikis, Romualdas Grigas, Romualdas Ozolas, Saulius Kubiliūnas, Saulius Peče-
liūnas, Stanislovas Buškevičius, Stasys Pancerna, Stefanija Veversevičienė, Tadas Klimas, Viktoras Petkus, 
Vytautas Bogušis, Vytautas Radžvilas, Vladislovas Ivaška.

Iniciatyvinės grupės vardu Nijolė URBONIENĖ
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DĖL PENSIJŲ
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui 
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkui 
Algirdui Sysui 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui

VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ
PAREIŠKIMAS

2002 m. sausio 16 d. 
Kaunas

             Kauno  miesto  ir  Kauno  rajono  visuomeninių  organizacijų  posėdyje,  įvykusiame        2002 
01 16 apsvarstytas klausimas dėl pensinio amžiaus bei socialiai remtinų asmenų susidariusios ekonomi-
nės padėties dėl elektros ir kuro pabrangimo nuo 2002 01 01. O pabrango viskas. Visi su nerimu laukia 
didžiausių sąskaitų už komunalinius patarnavimus. Sumokėjus už gautas sąskaitas, žmonėms beveik 
neliks pinigų pragyvenimui. Lietuvoje pensininkai labiausiai engiami žmonės, nes pensijos yra labai 
mažos ir neužtikrina net minimalių poreikių, jos yra žemiausios iš visų Baltijos valstybių (pvz., kaimy-
ninėje Lenkijoje vidutinė pensija sudaro 70 proc. vidutinio atlyginimo, o Lietuvoje – tik 38 proc.).

Lietuvoje labiausiai pažeidžiamas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25-asis straipsnis, pagal 
kurį „kiekvienas žmogus turi teisę į tokį pragyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius, gyvenamąsias 
patalpas, medicininę priežiūrą ir būtiną socialinį aptarnavimą, koks yra būtinas jo paties ir jo šeimos 
sveikatai bei gerovei palaikyti“.

Pensinio amžiaus žmonės yra ligoti ir be vaistų neapsieina, o vaistų kainos didžiausios. Šiuo metu 
kai kuriems pensininkams lieka vienas litas per dieną. Žiniasklaida kartais iškelia į viešumą, kad ener-
getikai (ir ne tik jie) gauna kosminius atlyginimus. Kodėl tokia disproporcija tarp „išrinktųjų“ ir eilinių 
Lietuvos piliečių?!

Girdime, kad nuo š. m. balandžio mėnesio dar žadama kelti kainas už elektros ir kuro energiją, ir tuo 
pačiu vėl viskas brangs. Mums dabar nesuprantami duoti pažadai prieš rinkimus – „Mes nusipelnėme 
gyventi geriau“, kurie pasikeitė – „Mes nusipelnėme gyventi blogiau“.

Lig šiol buvome kantrūs, bet kantrybė baigėsi, ir, jeigu balandžio mėnesį vėl bus kainų šuolis, būsime 
priversti imtis drastiškų priemonių.

Girdime, kad Europos Sąjunga kelia vis naujus reikalavimus. Įdomu, ar ji žino ir turi informacijos, 
kaip gyvena eiliniai pensininkai, turintys darbo stažo po 30 – 40 metų, socialiai remtini žmonės ir kiti 
dirbantieji bei bedarbiai? O gal reikia mums Europos Sąjungą informuoti apie socialinę katastrofą Lie-
tuvoje?!

Mes reikalaujame (anksčiau prašėme – deja, be rezultatų) sustabdyti begalinį kainų augimą ir galų 
gale įsiklausyti ir atsižvelgti į susidariusią katastrofišką ekonominę situaciją, kol neįvyko socialinis spro-
gimas. Žadėtas pensijų padidinimas 6-8 litais nepadengs daug didesniu tempu augančių kainų.

 
Laukiame Jūsų atsakymo adresu: M. Garšvienė, Juozapavičiaus pr. 29-5, Kaunas.

LPS „Bočiai“ Kauno bendrijos pirmininkė Marija GARŠVIENĖ
Kauno krašto invalidų ir pensininkų socialinėms teisėms ginti sąjunga  Vytautas ANDRIJAUSKAS
Lietuvos invalidų draugijos Garliavos skyriaus pirmininkė Aldona GRIKIETIENĖ
Lietuvos invalidų draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Zigizmundas VESKO
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas Pranas KAVALIAUSKAS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas Jonas BAČIULIS
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DĖL VISUOMENĖS SUSITELKIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS 
PIRMININKO ARIMANTO DUMČIAUS

KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES
 

2002 m. balandžio 14 d.

Lietuva – tai saulėlydis prie Baltijos jūros ir žvaigždėtas nuostabus dangus. Tai Juodkrantė 
su Raganų kalnu, Nida su laivais, Palanga su Birutės kalnu, menančiu Kęstučio laikus. Jei nu-
važiuosi į žemaičius, užsuk pas Orvidus, į Akmenų pasaulį, pateksi, kur žemė sutampa su dan-
gum. Jeigu panorėsi iš aukščiau pasidairyti po apylinkes, užlipk ant Šatrijos ir Medvėgalio. Ten 
atsiveria kuo nuostabiausi vaizdai. Pravažiuosi Raseinius, matysi Dubysą, beraižančią krantus. 
Prisiminsi Maironio eiles.

Aukštaitija - ežerų, ežerėlių, miškų miškelių kraštas. Zarasai ir Luodis, Molėtai, Ignalina, 
Dubingiai. Kernavė mena Pajautą ir Kernių, prie piliakalnių šventų, ten stovyklausim, švęsim, 
prisiminsime Lietuvos kūrėjus – karalių Mindaugą, Gediminą, Vytautą. Tai Lietuvos didinga 
istorija.

Lietuvių tauta – tai yra seniausios indoeuropiečių kalbos tauta. Mūsų šaknys – šioje žemėje 
ir tautos tradicijose, jos istorijoje. Mes sustabdėme mongolų veržimąsi į Europą, laimėjome 
Žalgirį ir Durbę. Turėjome vieną vien Europoje teisinį Statutą. Donelaitis, Poška, Filomatai ir 
Filaretai. 1863 m. sukilėliai, Čiurlionis, Basanavičius, Vydūnas, Kudirka, 1918 m. vasario 16 -oji. 
Ramanauskas-Vanagas, Lukša-Daumantas ir kiti. Laisvės lyga, Sąjūdis, Baltijos kelias atvedė 
mus į 1990 m. kovo 11-ąją.

Kiekvienas mūsų, stovėdamas Baltijos kelyje, svajojo apie šviesią Lietuvos valstybės ateitį. 
Ar galėjome patikėti, jog lietuviai krepšininkai beveik nugalės NBA svajonių komandą, lakū-

nas Jurgis Kairys stebins pasaulį skrydžiais po tiltais, alpinistas Vladas Vitkauskas iškels Lietu-
vos Trispalvę aukščiausiose pasaulio viršūnėse, lietuvių menininkas Eimuntas Nekrošius savo 
sukurtais spektakliais užkariaus pasaulio teatrų scenas. Mes apie tai svajojome, tai išsipildė.

Bet ar galėjome pagalvoti, kad lietuvis lietuvį reketuos Lietuvoje ir Ispanijoje, jog lietuvė 
mergina parsiduos už grašius Amsterdame ir Hamburge. Kad lietuvaitės mėtys savo vaikus 
liftuose ir šiukšlių dėžėse. Nesitikėjom, kad Lietuva su džiaugsmu parduos savo paskutinį 
banką, kad lietuvis juoksis iš praskolintos savo valstybės. Apie tai mes negalvojome. Dvasinis 
nuosmukis ir spartus gimstamumo mažėjimas, teisinis nihilizmas, nesuvokimas, kas yra gėris, 
kas – blogis, kas nusikaltimas ir nenusikaltimas, kas tiesa, o kas melas. Tautinės savigarbos 
ir savimonės praradimas pasiekė kritinę ribą. Ignoruojamos pastangos gaivinti lietuvių etninę 
kultūrą. Netikima ateities perspektyva, jaunimas bėga iš tėvynės. Statistika teigia, kad ekonominė 
situacija gerėja, tačiau bendra atmosfera slogi: klesti pavydas, cinizmas, korupcija, melas ir t.t. 
Kai nėra žmogaus atsakomybės prieš valstybę ir valstybės atsakomybės prieš žmogų, sunku 
tikėtis net elementariausio teisingumo ir tvarkos.

 Atsibusk, Tėvyne Lietuva! Laikas susivienyti ir nugalėti savo bejėgiškumą, nevisavertišku-
mo jausmą. Turime pakilti, naujai atgimti ir skirti didžiausią dėmesį visuomenės sąmoningumo 
ugdymui. Jeigu greitai ir efektyviai nestosime į kovą su blogiu, jis be gailesčio nugalės mus. 
Turime prikelti ir prabočių vertybes: Tėvynės meilę, žmogaus orumo, savigarbos jausmus, sąži-
ningumą, pagarbą gamtai, žodžio tesėjimą, atsakomybę prieš valstybę.

Sėkmingas valstybės vystymas įmanomas tik bendromis visų jos piliečių pastangomis. Todėl 
šiandien, stojant į Europos Tautų Sąjungą, itin aktualus visuomenės tautinis pilietinis ugdymas. 
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Tokia visuomenė yra solidari, tolerantiška, pasiryžusi padėti kiekvienam bendruomenės nariui, 
o tuo pačiu ir valstybei. Tokios visuomenės nariai gerai supranta ne tik savo teises, bet ir 
pareigas. Išsivysčiusių užsienio šalių pavyzdys rodo, kad tik brandi tauta ir visuomenė sukuria 
šiuolaikinę modernią valstybę.

Kreipiamės į Lietuvos žmones, kviesdami visus nepaisant jų politinės orientacijos skirtumų, 
į aktyvų darbą gražesnei Lietuvos ateičiai. Miestų ir kaimų gyventojus raginame jungtis į 
bendruomenes, į patriotizmo kultūros ir pilietiškumo ugdymo organizacijas. Būtina visiems 
aktyviai dalyvauti savivaldos, krašto tvarkymo ir visuomenės ugdymo darbuose. Kuo daugiau 
bus įvairių iniciatyvinių sambūrių, turinčių savo nuomonę, tuo labiau valdžios institucijos bus 
priverstos atsižvelgti į visuomenės reikalus. Tik susitelkusi tauta ir visuomenė pajėgi sutramdyti 
įvairių grupuočių kėslus Seime ir kitose valdžios institucijose. Tai reali galimybė piliečiams 
įsijungti į valstybės reikalų tvarkymą. Tik suvieniję Lietuvos žmonių protus bei jėgas, greičiau 
pasieksime bendrą tikslą, išlaikysime savo tautinį tapatumą, sukursime modernią valstybę, 
pastatytą ant teisėtumo, teisingumo, padorumo ir pagarbos savo tautos kultūrai pamatų, kartu 
su tuo užtikrinančią normalų visų piliečių gyvenimą. Tikimės vienybės ir aktyvaus dalyvavimo 
pilietinio tautinio judėjimo veikloje, sprendžiant visas iškylančias problemas, nes, tariant 
poeto Bernardo Brazdžionio žodžiais, „Kam užges Tėvynė širdyje, tam tuščias ir beprasmis šis 
pasaulis“.

Arimantas Dumčius
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DĖL NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMO
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DĖL SVEIKATOS APSAUGOS BIUDŽETO 2003 METAIS

LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui
LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui
LR Seimo Finansų ir biudžeto komitetui
LR Seimo Ekonomikos komitetui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2002 m. spalio 28 d.
Nr. A – 51

Dėl neapgalvotai vykdomos sveikatos apsaugos reformos, ženkliai nepakankamo finansa-
vimo, netinkamo sveikatos apsaugos sistemos, tame tarpe ir farmoekonomikos, valdymo susi-
klostė gana pavojinga situacija šalyje. Ji tiesiogiai veikia ir jau neigiamai atsiliepia sergamumui 
ir ligų išeitims.

Reikalaujame:
Svarstant biudžetą, sveikatos apsaugai skirti 5 proc. nuo BVP, jei bus prisirišama prie pro-

centinių nuostatų, jei ne – legalizuoti visas priemokas ir, išlaikant nurodytą santykį, oficialiai 
skelbti spaudoje.

20 Lietuvos visuomeninių organizacijų vardu Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto 
pirmininkas prof. Arimantas DUMČIUS 

DĖL DIRBANČIŲ PENSININKŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

LR Seimo Pirmininkui
LR Premjerui
LR Socialinės apsaugos ir darbo Ministrei

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
KREIPIMASIS 

2002 m. gruodžio 9 d.
Nr.-A 54

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija nuo 1994 m. daug kartų kreipėsi į aukščiausias 
valstybės institucijas, kad būtų panaikinta dirbančių pensininkų diskriminacija ir atstatyti LR 
Konstitucijos pažeidimai bei reikalavo jiems mokėti visą paskirtą pensiją ir gaunamą uždarbį. 
1999 m. spalio 19 d. šie klausimai buvo kartu aptarti vyriausybėje. Nežiūrint į tai, R. Pakso 
Vyriausybės prašymu nuo 2001 m. sausio l d. buvo sumažintos senatvės pensijos ir dirbantiems 
pensininkams palikta bazinė pensija. Visą tą laikotarpį iš įvairių valstybės institucijų gaudavome 
tik atsirašinėjimus ir neteisinius sprendimus. 2001 m. kovo 30 d. raštu Nr. D-17 LR Konstitucinio 
Teismo kancleris V. Rinkevičius mums nurodė, kad šie klausimai bus išnagrinėti įstatymo 
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nustatyta tvarka, jei grupė Seimo narių kreipsis į Konstitucinį Teismą. Tautos išrinktieji to 
nepadarė, todėl toliau reiškėme pilietinę iniciatyvą. Po to, kai buvo laimėti pavieniai teismai, 
Aukštesnysis  administracinis  teismas  kreipėsi į Konstitucinį Teismą ir nuo š. m. lapkričio 
27 d. įsigaliojo jo sprendimas, kad pensijų apribojimas dirbantiesiems pensininkams buvo LR 
Konstitucijos neatitikimas. 2002 m. gruodžio 5 d. Seime buvo pritarta ministrės V. Blinkevičiūtės 
pateiktoms Valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatymo pataisoms, pagal kurias pensijos 
bus mokamos visiems dirbantiesiems pensininkams ir neįgaliesiems, neatsižvelgiant į jų 
gaunamas pajamas ar pensijos dydį. Linkėdamas sėkmingai įgyvendinti šio įstatymo pataisas, 
tuo pačiu pareiškiu :

– Siekiant išvengti chaoso „ Sodros” darbe ir būsimuose teismuose, prašau priimti sprendi-
mą kaip kompensuoti neišmokėtas pensijas anksčiau dirbusiems pensininkams, 

– Panaikinti Darbo Kodekso 129 str. 3 dalyje ir jos 5 pastraipoje susidariusią teisinę koliziją, 
kai darbdavys gali nutraukti darbo sutartį darbuotojui, kuriam sukako pensinis amžius,

– Neriboti amžiaus terminu darbo stažo augimą dirbantiems ir mokslininkų valstybinę pen-
siją turintiems pensininkams, kuriems suteiktas ar nostrifikuotas mokslinis laipsnis arba peda-
goginis mokslinis vardas ir kurie dirba respublikos valstybinėse ir mokslo institucijose. 

Pagarbiai, 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas prof. Arimantas DUMČIUS

DĖL LAISVĖS KOVŲ DALYVIO STATUSO

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui 
p. Artūrui Paulauskui

KREIPIMASIS

2004 m. vasario 17 d.

2003 m. sausio 31 d. konferencijos „Lietuvos Sąjūdis Kaune“ organizacinio susirinkimo var-
du kreipėmės į Jus, Pone Pirmininke, dėl Sąjūdžio Seimo nariams Laisvės kovų dalyvio statu-
so pripažinimo. LR Seimo kanceliarijos priimamojo vedėja B. Baltrušaitytė 2003 m. vasario 18 
d. raštu Nr. 450-213/02 informavo, kad šis klausimas pavestas nagrinėti Seimo Darbo grupės 
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso ir Pasipriešinimo 1940– 
1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymams tobulinti vadovui, Seimo nariui                             
A. V. Indriūnui. Šiuo klausimu sprendimas Seime iki šiol nepriimtas. Mes palaikome Seimo 
nario A. V. Indriūno nuomonę, kad pirmiausiai reikia pasirūpinti nuo okupacijų nukentėjusiųjų 
ir žuvusiųjų šeimomis, nes „jie už Nepriklausomybę pasirašė krauju, o signatarai – popieriuje“. 
Panašią nuomonę reiškia ir Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas G. Dalinkevičius 
(„Respublika“, 2004 01 19).

Mūsų žiniomis (jos preliminarios), iš buvusiųjų pirmos kadencijos (1988 – 1990) Sąjūdžio 
Seimo narių 50 yra Kovo 11-osios akto signatarai, 14 jau yra mirę, dalis yra garbaus amžiaus 
pensininkai. Suprasdami valstybės biudžeto padėtį, materialinio klausimo mes nekeliame. Ta-
čiau atkreipiame dėmesį, kad 1999 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940 
– 1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 1. 2 str. pakeitimo ir papildymo įsta-
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tymo Nr. VllI-1201 2-o str. 2 p. įrašyta: „ 2) 1940 – 1990 m. veikusių ir siekusių atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę pogrindinių organizacijų nariai, pogrindžio spaudos leidėjai, bendradarbiai 
ir platintojai, taip pat pasipriešinimo akcijų dalyviai bei asmenys, kitokiais būdais ar veiksmais 
dalyvavę kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Laisvės kovų dalyvio statusas šiems asmenims 
pripažįstamas, jei jie nebendradarbiavo su okupacinėmis represinėmis struktūromis.“

Vadovaujantis šia įstatymo formuluote pirmosios kadencijos (1988-1990) Sąjūdžio Seimo 
nariams turėtų būti pripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas.

Manome, kad Jums, kaip tuo laikotarpiu (1988 – 1990) aktyviai dalyvavusiam ginant Lietuvos 
laisvės bylą Žmogui, šitai yra gerai žinoma ir nėra reikalo įrodinėti, kad Sąjūdis ir jo Seimas tuo 
metu buvo priešakinis būrys, organizavęs kovą už Nepriklausomybės paskelbimą.

Būtume nuoširdžiai dėkingi, jeigu atitinkamas sprendimas būtų priimtas iki Nepriklauso-
mybes atgavimo 14-ųjų metinių.

Sąjūdžio Seimo narių iniciatyvinės grupės pavedimu –

LŽTGA pirmininkas, konferencijos „Lietuvos Sąjūdis Kaune” pirmininkas 
prof. Arimantas DUMČIUS
Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Ričardas ŠLEŽAS
Sąjūdžio Seimo narys Vytautas ČEPONIS
Sąjūdžio Seimo narys Vidmantas VELIUKAITIS
Sąjūdžio Seimo narys Jonas KAIREVIČIUS

DĖL LR PREZIDENTO APKALTOS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2004 m. kovo 3 d.

Būdama įsitikinusi, kad Lietuvos valstybės vidaus politika, grindžiama teisingumu, kuris 
gyvybiškai svarbus visuomenės saugumui, patvirtindama savo nuoseklų principų laikymąsi 
saugojant moralines ir dvasines vertybes kaip bendrą lietuvių tautos paveldą ir politinių 
laisvių bei teisinės demokratinės valstybės tikrąjį šaltinį; tikėdama, kad šioms moralinėms ir 
dvasinėms vertybėms apsaugoti reikalinga visų Lietuvos piliečių parama ir bendradarbiavimas, 
Lietuvos Žmogaus Teisių Asociacija atkreipia LR Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, LR 
Konstitucinio Teismo, LR vyriausybės, valstybės institucijų, žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį 
į tai, kad:

1. Lietuvos Respublika 1995 metais ratifikavo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių konvenciją, kuri įsigaliojo 1995 metais. Pagal šios Konvencijos nuostatas buvo atlikti Lietu-
vos Respublikos įstatymų pakeitimai, todėl Konvencijos nuostatos yra privalomos kiekvienam 
Lietuvos Respublikos piliečiui, įskaitant ir Lietuvos valstybės institucijas.

2. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 2 dalis skel-
bia, kad „Kiekvienas žmogus, kaltinamas nusikaltimo padarymu, laikomas nekaltu tol, kol jo 
kaltumas neįrodytas pagal įstatymą“. To paties straipsnio 3 dalis skelbia, kad „Kiekvienas as-



249P a r e i Š k i m a i ,  k r e i P i m a i s i  i r  r e Z o L i u C i J o s

muo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę mažiausiai į šias garantijas, viena kurių–    
kad jam būtų kuo skubiau ir nuodugniai pranešta tokia kalba, kurią jis supranta, apie pareiškia-
mo jam kaltinimo pagrindą ir motyvus“.

3. Konvencijos 8 str. skelbia, kad „Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo priva-
tus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas“.

4. Naujausios Europos Paryžiaus Chartijos pagrindiniai principai skelbia, kad „Kiekvie-
nas žmogus turi teisę į teisingą ir atvirą teisminį nagrinėjimą, kai jam pateikiamas kaltinimas 
padarius nusikaltimą“.

Atkreipdama dėmesį į šiuos ir kitus, Lietuvos Respublikos ratifikuotus tarptautinės teisės 
aktus, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pagrindinį įstatymą – Konstituciją, bei kitus 
valstybės teisės aktus, įvertindama šiandienos mūsų valstybėje susiklosčiusią politinę situaciją 
ir tai, kaip šioje situacijoje veikia Lietuvos valstybės teisės sistema, Lietuvos Žmogaus Teisių 
Asociacija atkreipia dėmesį į tai, kad mūsų valstybės institucijų veikla prezidentinio skandalo 
atžvilgiu nuolat stebima ir analizuojama tarptautinėse žmogaus teises ginančiose organizacijose. 
Analizuojama, ar su šiuo politiniu skandalu susijusių valstybės institucijų veiksmai neprieštarauja 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatoms bei kitiems Lietuvos 
Respublikos ratifikuotiems žmogaus teisių ir laisvių dokumentams, taip pat mūsų valstybės 
Konstitucija ir kitais teisės aktais įtvirtintoms žmogaus teisių normoms.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija visada teigė ir teigs, kad kiekvieno piliečio privataus 
gyvenimo slaptumas yra vienas iš svarbiausių mūsų demokratijos iškovojimų, įtvirtintų Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje bei mūsų valstybės Konstitucijoje, todėl dės 
visas pastangas, kad ši norma būtų privaloma be išimties visoms mūsų valstybėje veikiančioms 
organizacijoms.

 
Atsižvelgdama į tai, kad 2004 metų vasario 19 d. LR Seime prasidėjo Lietuvos Respublikos 

Prezidento apkaltos procesas, kai Lietuvos valstybė yra įstojimo į Europos Sąjungą bei NATO 
išvakarėse, Lietuvos Žmogaus Teisių Asociacija pareiškia, kad ji nepritaria tolesniam politiniam 
proceso eskalavimui ir kviečia:

1. LR Seimą apkaltos proceso metu griežtai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 
mūsų valstybės ratifikuotų ir galiojančių tarptautinės teisės aktų bei normų, užtikrinančių žmo-
gaus teises ir laisves.

2. LR Konstitucinį Teismą, svarstant Lietuvos istorijoje neturintį precedento klausimą, na-
grinėti LR Seimo pateiktus Lietuvos Respublikos Prezidento apkaltai dokumentus su ypatinga 
atida, įvertinant didžiulę apkaltos atsakomybę ir tai, kad pirmasis Lietuvos valstybės svarbiau-
siojo vadovo apkaltos procesas įeis į Lietuvos istoriją, kurią nagrinės dabarties ir ateinančios 
kartos, tai, kad šis procesas neabejotinai turės reikšmingą įtaką tolesnei mūsų valstybės demo-
kratijos raidai.

3. Lietuvos žiniasklaidą įvertinti didžiulę savo atsakomybę prieš piliečius ir objektyviai 
nušviesti apkaltos procesą, laikantis nuomonių pliuralizmo principų, vengiant šališkų pačios 
žiniasklaidos darbuotojų nuomonės, kuri priešina visuomenę ir dar labiau skatina piliečių 
susiskaldymą. Asociacija siūlo susilaikyti nuo visuomenės rimtį destabilizuojančių laidų ir 
straipsnių, o Lietuvos žmones semtis kantrybės ir laikytis rimties šiuo svarbiu mūsų valstybės ir 
visuomenės demokratijos išbandymo momentu.

Lietuvos Žmogaus Teisių Asociacija tiki, kad mūsų visuomenės branda, nepriekaištingas 
įstatymų leidėjų ir valstybės aukščiausiųjų institucijų darbas išlaikys istorinį egzaminą, susti-
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prins visuomenės pilietiškumą ir pasitikėjimą, o Lietuvos piliečiai galės teisėtai didžiuotis savo 
valstybe, kuri Europos Sąjungos bendrijon priėmimo išvakarėse sugeba pademonstruoti savo 
susitelkimą ir ištikimybę visuotinai pripažintiems teisės ir moralės principams.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto nariai:

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, Žmogaus teisių fondo pirmininkas )
Antanas BURAČAS (akademikas)
Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkui 

ATVIRAS LAIŠKAS

2004 m. birželio 4 d.
Vilnius

Pastarųjų dienų įvykiai politinėje šalies arenoje kelia pagristas abejones dėl pagarbos 
žmogaus teisėms Lietuvoje.

Man ir mano šeimai metami nepagrįsti kaltinimai Lietuvos valstybės niekinimu. Vieši 
raginimai atimti iš manęs Lietuvos pilietybę tik patvirtina, kad kai kurios politinės jėgos 
nesupranta, ką reiškia pagarba žmogaus teisėms demokratiškoje Europos valstybėje.

Visus šiuos atvejus laikau mano, kaip asmens ir piliečio, teisių pažeidimu bei atviru tautinės 
nesantaikos kurstymu ir tautiniu persekiojimu.

Prašau Jus asmeniškai įvertinti Sąjūdžio tarybos prašymą, š. m. birželio 2 d. įteiktą laikinai 
einančiam pareigas Prezidentui A. Paulauskui, atimti iš manęs Lietuvos Respublikos pilietybę 
bei parlamentaro G. Šileikio š. m. gegužės 13 d. pateiktą skundą, kuriame esu kaltinamas „Lie-
tuvos valstybės bei jos žmonių niekinimu ir tautinės nesantaikos kurstymu“. 

Laukiu iš Jūsų, kaip Lietuvos žmonių teisių užtikrinimo vardan dirbančiųjų organizacijų 
ir institucijų, nuomonės ir įvertinimų, ar tokiais pareiškimais, kuriuose pabrėžiamas tautybės 
veiksnys, nėra pažeidinėjamos žmogaus teisės bei kurstoma tautinė neapykanta kitataučių 
Lietuvos piliečių atžvilgiu.

Esu tikras, kad šie atvejai, kurstomi rinkimų metu ir nukreipti prieš ne Lietuvoje gimusius 
valstybės piliečius, dirbančius Lietuvos žmonių labui bei atstovaujančius jų interesams ir valiai 
menkina mūsų valstybės, tik ką tapusios ES ir NATO nare, autoritetą.

Su pagarba,
Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktor USPASKICH
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DĖL ČIGONŲ (ROMŲ) TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

Lietuvos Respublikos Prezidentui J.E. Valdui Adamkui
LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui
LR Vyriausybės Pirmininkui Algirdui Brazauskui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2004 m. gruodžio 10 d.
Vilnius

Lietuvos Žmogaus Teisių Asociacija reiškia rimtą susirūpinimą dėl grubiai 
pažeidinėjamų mūsų šalies tautinės mažumos – čigonų (romų) teisių.

Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva buvo pradėti griauti čigonų taboro, įsikūrusio 
Kirtimuose, laikini būstai. Tokie savavališki, be teismo sprendimo vykdomi aktai yra 
neteisėti ir grubiai pažeidžia žmogaus teises.

Čigonai, šaltinių liudijimu, Lietuvoje gyvena nuo 15 amžiaus vidurio. Lietuvos 
valdovai gerbė čigonų gyvenimo būdą, duodavo jiems apsaugos raštus ir privilegijas, 
leido jiems laisvai judėti po visą kraštą.

Bet čigonų padėtis Europoje nebuvo visada gera. Jais vis mėginta atsikratyti. Ypač 
žiauriai su čigonais elgėsi naciai – iki šių dienų nėra nustatyti čigonų holokausto 
Europoje mastai.

Čigonų gyvenimo būdas visur ir visada buvo glaudžiai siejamas su nusikaltimais. 
Vilniaus čigonų taboras nėra išimtis. Jame klesti narkotikų vartojimas ir prekyba. Tačiau 
tai nesuteikia teisės be nusikalstamos veikos tyrimo, įrodymų ir teismo bausti visus, o 
tarp jų ir tuos, kurie niekam nėra nusikaltę.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija siūlo skubiai sustabdyti čigonų taboro naikinimo 
akciją nesiejant to su prevencinėmis priemonėmis nusikalstamai veikai užkirsti, 
nes čigonų iškeldinimas iš Vilniaus regiono neapsaugos kitų Lietuvos regionų nuo 
narkotikų plitimo.

Manome, jog būtina stiprinti kovą su narkomanija ir narkotikų platinimu. Kartu 
būtina ryžtingiau šalinti socialines šios problemos priežastis. Būtina padėti Lietuvos 
čigonams, pirmiausia teisinėmis priemonėmis, greičiau integruotis į valstybės socialinį 
ir kultūrinį gyvenimą, kaip to reikalauja Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių laisvių 
Konvencija (14 straipsnis. Diskriminacijos uždraudimas), kurią 1995 metais ratifikavo 
mūsų valstybė.

Ir šią tautinę mažumą kviečiame laikyti neatsiejama ir ypač vertintina mūsų valstybės 
bei visuomenės dalimi.

LŽTA komiteto nariai: Viktoras Petkus, Vytautas Girdzijauskas, 
Petras Grėbliauskas, Stasys Stungurys

LŽTA signatarai: Bronius Genzelis, Egidijus Klumbys

Komiteto pirmininkas  Vytautas Budnikas
Sekretorius  Albertas Žilinskas
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DĖL PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KULTŪROS RŪMŲ GAISRO

Lietuvos Respublikos Prezidentui J.E. Valdui Adamkui
LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui
LR Vyriausybės Pirmininkui Algirdui Brazauskui

 
 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2004 m. gruodžio 10 d.
 
Lietuvos žmogaus teisių asociacija reiškia rimtą susirūpinimą dėl to, kad tai yra trečias kartas, 

kai pastate Vilniaus centre, Profesinių sąjungų kultūros rūmuose, vyko gaisras. 
2004 m. gruodžio 2 d. gaisro metu sudegė ir apgriuvo dalis pastato, dėl ko sustojo čia įsikūrusių 

profesinių  sąjungų, kultūros įstaigų ir meno kolektyvų veikla. Pastato gaisras siejamas su noru 
jį nugriauti ir jo vietoje pastatyti didelį pelną duosiantį daugiabutį namą.

Profesinės sąjungos pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 str. atstovauja dirbantiems 
Lietuvos žmonėms, todėl gaisru buvo suduotas skaudus smūgis visiems Lietuvos žmonėms. 
Valstybė yra įpareigota apsaugoti profesines sąjungas nuo kriminalinių nusikaltimų tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijomis Nr. 87 ir 98 ir peržiūrėta Europos socialine chartija – tai yra 
tarptautiniais instrumentais, kurie teisiškai privalomi mūsų šaliai. Valstybė privalo užtikrinti 
profesinių sąjungų laisvą veikimą ir privalo imtis visų galimų priemonių, kad profesinės 
sąjungos galėtų veikti be bauginimų.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriau-
sybę imtis neatidėliotinų veiksmų apsaugoti profesines sąjungas nuo panašių išpuolių, išsau-
goti pastato kultūrinę visuomeninę paskirtį, padėti profesinėms sąjungoms likviduoti gaisro 
padarinius.

LŽTA komiteto nariai:

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, Žmogaus teisių fondo pirmininkas )
Antanas BURAČAS (LMA akademikas)
Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

LŽTA signatarai: 
Bronius GENZELIS (profesorius)
Egidijus KLUMBYS (gydytojas, LR Seimo narys) 
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DĖL SMURTO PROPAGAVIMO

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos žiniasklaidai

 
LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS

KREIPIMASIS

2005 m. balandžio 21 d.

 Didžiajai netekčiai ištikus pasaulį, mirus popiežiui Jonui Pauliui II, įsitikinome, kad žmones 
ir tautas vienija stiprūs bendrystės saitai. Lietuvos visuomenė pademonstravo vienybę, susi-
kaupimą, gražesnio ir tauresnio gyvenimo siekį. Netgi nuolatiniai politiniai oponentai nugalėjo 
visuotinai aptarinėjamą susipriešinimą ir telkė visuomenę meilei ir gėriui.

 Itin reikšmingas vaidmuo teko žiniasklaidai, kurios dėka žmonės pamatė pasaulio bendruo-
menės susiklausymo ir taikaus sambūvio pavyzdžius. Gedulo savaitę buvo ribojama smurto, 
cinizmo ir brutalumo sklaida, nors pats blogis neišnyko. Buvo teigiamas suartėjimo, dvasinio 
apsivalymo ir doros kelias. 

 Deja, vos po savaitės žiniasklaidos vertybinis vektorius iš esmė pakito – vėl grįžo į senąsias 
vėžes. Pirmuosiuose laikraščių puslapiuose vėl mirga neapykantos, pažeminimo vaizdai, nusi-
kaltimai, žmogžudystės, prievartavimai, nelaimės tapo nelyg reklamos užsklanda.

 Turime pripažinti, kad savireklamos tikslais žiniasklaidos palaikomas smurto ir jėgos kultas 
pažeidžia individo saugumą, naikina pamatines šeimos, tautos bei valstybės vertybes. Lietuvo-
je nuolat didėja sergamumas psichikos ligomis, pirmaujame Europoje savižudybių skaičiumi, 
auga ir žiaurėja paauglių nusikalstamumas.

  Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos 10 straipsnio 1 
dalis skelbia, kad „kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo 
nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant 
valstybės sienų“. Tačiau tos pačios Konvencijos 10 straipsnio 2 dalis teigia: „Naudojimasis 
šiomis laisvėmis, kadangi tai susiję su pareigomis bei atsakomybe, gali būti priklausomas 
nuo tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios 
demokratinėje visuomenėje yra būtinos, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams 
ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų žmonių garbę ar teises.”

 Lietuvos visuomenė pasaulinio gedulo dienomis davė ženklą, kad nori ir sugeba gyventi 
darniau, be neapykantos ir smurto. Tai turi būti privalomas orientyras politikams, valdinin-
kams, žiniasklaidai. Moralumo ir darnos siekį privalu laikyti teisėtvarkos ir valstybės valdymo 
pagrindu. Šis siekis turi būti suderinamas su žodžio ir saviraiškos laisve. 

Remdamasi Lietuvos Respublikos ratifikuotais tarptautinės teisės dokumentais, Lietuvos 
Respublikos Konstitucija bei kitais valstybės teisės aktais, Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
pareiškia:

1. Kad kiekvieno piliečio saviraiškos ir žiniasklaidos laisvė buvo ir bus pamatinių verty-
bių centre.

2. Kad žiniasklaidos laisvė susijusi su pareigomis bei atsakomybe, o šiuo metu jos sklei-
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džiama informacija apie smurtą, pornografiją, žmogžudystes, prievartavimus ir kitus negaty-
vius reiškinius neleistinai viršija privalomąsias žinias, kurias būtina teikti visuomenei infor-
muoti, kad šioje srityje ji atlieka ne informatyvų, bet destruktyvų vaidmenį ir tampa įstatymų 
nereguliuojama verslo bei reklamos dalimi.

3. Kad perdėtas prievartos ir smurto propagavimas neatitinka Lietuvos visuomenės mo-
ralinių ir dorovinių interesų, nesutampa su krikščioniškosios moralės nuostatomis, silpnina as-
menybės formavimą, ardo šeimos pamatus, daro akivaizdžią žalą jaunosios kartos auklėjimui.

4. Kad laisvė propaguoti prievartą ir smurtą neatitinka Europos žmogaus Teisių Ir Pagrin-
dinių Laisvių Konvencijos nuostatų bei kitų Lietuvos Respublikos ratifikuotų žmogaus teisių ir 
laisvių dokumentų, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir teisės aktais įtvirtintų žmo-
gaus teisių ir moralės normų.

5. Kad mūsų šalyje šiandien nepakanka įstatymų ir teisės aktų, ribojančių smurto, porno-
grafijos ir prievartos propagandą, kad įstatymai ir teisės aktai, skirti saugoti žmonių sveikatą ar 
moralę, garbę ar teises, kaip tai numato Konvencija, neveikia arba veikia blogai. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija kviečia: 
4. LR Seimą – priimti trūkstamus teisės aktus, ir patobulinti įstatymus, ribojančius smurto 

ir prievartos propagandą žiniasklaidoje, reklamoje, kuriamoje ir platinamoje kino ir video pro-
dukcijoje bei kompiuteriniuose žaidimuose.

5.  LR Vyriausybę – griežčiau naudotis esamais įstatymais ir teisės aktais, sustiprinti 
smurto ir prievartos propagandos kontrolę kuriamoje ar platinamoje reklamoje, kino ir video 
produkcijoje bei kompiuteriniuose žaidimuose. Įsteigti konsultacinę tarnybą, kuri stebėtų, kad 
smurtą propaguojančios medžiagos gaminimas, rodymas ir platinimas vyktų tik pagal įstatmais 
nustatytą reglamentą. 

6. LR Sveikatos ministeriją – informuoti visuomenę apie smurto ir prievartos propagados 
žalą žmonėms, jos poveikį psichinei sveikatai.

7. LR Švietimo ministeriją – rūpintis, kad visų tipų mokyklų programos remtų ir skiepytų 
socialines bei etines vertybes, ugdančias šeimos ir visuomenės dorovę, skatintų kritišką nuostatą 
bei gebėjimą tinkamai įvertinti televizijos, radijo bei spausdintinės ir internetinės žiniasklaidos 
produktus. 

8. Lietuvos žiniasklaidą – įvertinti jai tenkančią atsakomybę prieš piliečius, prieš Lietuvos 
visuomenę, o žurnalistus – laikytis profesinio moralės kodekso.

9.  Lietuvos žmones – būti nepakantiems prievartos ir smurto tiesioginiam ir netiesiginiam 
protegavimui. Raginame piliečius susirūpinti, individualiai ir kolektyviai reikšti savo požiūrį 
smurto ir prievartos reklamos gamintojams, komercinių interesų turintiems asmenims ir 
valdžios įstaigoms. Užmegzti dialogą tarp visuomenės ir žiniasklaidos, kad pastaroji geriau 
suvoktų realius poreikius bei interesus tų, kuriems ji tarnauja.

Šiuo kreipimusi Lietuvos žmogaus teisių asociacija pabrėžia susirūpinimą prievartos, smuto 
ir pornografijos sklaidos etine bei praktine prigimtimi ir skatina Lietuvos piliečius aktyviau 
rūpintis asmens bei šeimos moraline sveikata, tautos dorovės, krikščioniškųjų vertybių 
išsaugojimu.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto nariai:

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, Žmogaus teisių fondo pirmininkas )
Antanas BURAČAS (LMA akademikas)
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Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

DĖL BENDRADARBIAVUSIŲJŲ SU KGB

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
 KOMITETO 

PAREIŠKIMAS

2005 m. rugsėjo 14 d.
Vilnius

Pastaruoju metu Lietuvoje tiriamos bendradarbiavusių su KGB asmenų bylos susilaukė 
nevienareikšmio žmogaus teisių organizacijų įvertinimo. Lietuvos valstybei būtina tirti ir 
viešinti šias bylas. Antra vertus, bylų tyrimas neturėtų tapti panacėja ir priedanga svarbiausiems 
nusikaltimams dangstyti.

Vykstantys teismų procesai, kuriuose nagrinėjamos bendradarbiavimo su KGB bylos, pa-
rodė, jog iš esmės vis dažniau imamasi bylų, kurios iškeltos asmenims, dėl savo veiksmų ar 
įsitikinimų patekusiems tuometinės valdžios nemalonėn: LŽTA yra žinoma, kad tarp bendra-
darbiavusiųjų su KGB pasitaikė ir tremtinių bei politinių kalinių. Kalėdami lageriuose, kalėji-
muose, jie buvo kankinami ar kitaip prievartaujami. Kai kurie jų, neištvėrę fizinių išbandymų 
ir šantažo, pasidavė okupacinės valdžios prievartai ir, baimindamiesi dėl savo artimųjų, sutiko 
teikti represinėms struktūroms pageidaujamą informaciją, ar naudojant prievartą jiems buvo 
primesta kitokia bendradarbiavimo forma. Sunku buvo atsispirti sadistiškiems KGB tardymo 
ir kankinimo metodams, pagrįstiems biologijos, chemijos, psichologijos ir net parapsichologi-
jos metodų taikymu. Daugelis kalėjusiųjų saugumo kamerose ar lageriuose tuo metu negalėjo 
apeliuoti į civilizuotų valstybių teisę. Net ir vėliau, įsigaliojus Europos Žmogaus Teisių ir Lais-
vių Apsaugos Konvencijai, jiems negaliojo šios Konvencijos reglamentuotos laisvės, kaip teisė 
į laisvę ir saugumą (15 straipsnis ), teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (6 straipsnis). Jie neturėjo 
teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, pilnavertę gynybą ir pan. Negalėdami naudotis 
demokratinių valstybių piliečių teisėmis ir gniuždomi prievartos, silpnesnieji palūždavo, kai 
kurie net „savo noru“ pasitraukė iš gyvenimo. Nekyla abejonių, kad sutikimas bendradarbiau-
ti su represinėmis okupacinės valdžios struktūromis, išgautas kankinimais, šantažu ir kitokia 
prievarta, nėra adekvatus laisvos asmens valios išraiškai. Net ir asmenys, viešai nenukentėję 
nuo okupacinio režimo, tačiau dėl įvairių priežasčių priversti bendradarbiauti su KGB, negali 
būti vertinami kaip piktavališki nusikaltėliai. Manome, kad okupacijos sąlygomis panašūs pra-
sižengimai, jeigu jie nėra susiję su savanaudiškais kėslais, o įvykdyti neištvėrus fizinės ir morali-
nės prievartos, gelbstint savo ir savo artimųjų gyvybes, negali būti traktuojami kaip piktavališki 
nusikaltimai, o prievarta išgauti rašytiniai pasižadėjimai bendradarbiauti su KGB, juo labiau 
negali būti prilyginami nusikaltimams, įvykdytiems laisva valia, siekiant savanaudiškų tikslų, 
materialinės naudos ar dominavimo visuomenėje. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija rėmė ir rems teisingumo siekį atskleisti ir įvertinti 
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nusikaltimus prieš žmoniškumą. Jiems negali būti taikoma senatis. Kartu pabrėžiame, jog 
menamas teisingumas, eskaluojant negatyviąją žmonių praeitį, negali būti naudojamas kaip 
susidorojimo priemonė ar kiršinimo tikslais.

LŽTA atkreipia Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos 
Seimo, Vyriausybės, teismų, Liustracijos komisijos, LR gyventojų genocido ir rezistencijos 
aukų tyrimo centro bei visuomenės dėmesį į tai, kad valstybė ir jos vadovai jau daugelį metų 
deklaruoja istorinio teisingumo atstatymą. Tačiau prasidėjusi tremtinių, politinių kalinių ir kitų 
rezistencijos dalyvių diskriminacijos banga anaiptol netalkina šiems tikslams. 

Įstatymų leidėjai privalo žinoti, kad „LR asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios 
SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų 
apsaugos įstatymas” (1999 m. lapkričio 23 d. Nr. VIII-1436) įvairiais aspektais neatitinka Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nuostatų. Šis įstatymas prieštarauja LR Konstitucijos 7 straipsniui, 
kuris skelbia: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai“. Konstitucijos 111 
straipsnis skelbia, kad ... „Teismai su ypatingais įgaliojimais taikos metu Lietuvos Respublikoje 
negali būti steigiami“.

Atkreiptinas dėmesys, kad Liustracijos komisijos veiksmai įgijo visus teismams būdingus 
bruožus, – komisija savo nuožiūra gali viešai skelbti bendradarbiavusiųjų su KGB pavardes, t.y. 
be teismo nuspręsti, kas yra kaltas, o kas ne.

LR Konstitucijos 21 straipsnis deklaruoja, kad „...Žmogaus orumą gina įstatymas“. 22 
straipsnis skelbia, kad „Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto 
kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą“.

LR Konstitucijos 31 straipsnis skelbia, kad „Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas 
neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu“.

Liustracijos komisija, viešindama bendradarbiavusiųjų pavardes, akivaizdžiai pažeidžia 
pacituotas Konstitucijos nuostatas, nors minėtam Įstatymui vykdyti visuomeninės komisijos 
nutarimai jokios juridinės galios neturi. 

Taigi, komisijos sprendimą turėtų patvirtinti teismo sprendimas, nes asmenį be teismo 
nuosprendžio paskelbus kaltu bendradarbiavus su KGB, pažeidžiamas kertinis teisinis teiginys, 
kad asmuo turi būti laikomas nekaltu, kol teismo metu neįrodoma atvirkščiai. Šis teiginys, buvęs 
abejotinas sovietinės teisės doktrinoje, dabar nekvestionuojamas nė vienoje teisinėje valstybėje.

Analizuojant Įstatymą, aptinkama ir daugiau spragų, kurios sudaro galimybę Liustracijos 
komisijai pažeidinėti LR Konstituciją. 

Konstitucijos 31 straipsnis skelbia, kad ... „ Draudžiama versti duoti parodymus prieš 
save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius“. Aptariamo Įstatymo 6 straipsnis numato 
prisipažinimo tvarką, o komisija, keldama sąlygą prisipažinti bendradarbiavus su KGB, už 
nepaviešinimą apie tokį bendradarbiavimą, tiesiogiai verčia „duoti parodymus prieš save, savo 
šeimos narius ar artimus giminaičius“ (31 str.).

LR Konstitucija deklaruoja kitą nuostatą, kad „Niekas negali būti baudžiamas už tą patį 
nusikaltimą antrą kartą“ (31 str.). 

O Liustracijos komisija peržiūri sovietmečio tremtinių ir buvusių politinių kalinių baudžia-
mąsias bylas. Remdamasi tardymo protokolais, kaupia medžiagą, įrodančią asmenų pasižadė-
jimą bendradarbiauti su KGB. Nesigilindama, kokiu būdu išgauti pasižadėjimai, išskirdama 
juos iš baudžiamosios bylos konteksto, komisija, remdamasi tokia abejotinos vertės informacija, 
verčia asmenis liudyti prieš save, o šiems atsisakius liudyti, tos pačios baudžiamosios bylos pa-
grindu pripažįsta asmenis padarius dar vieną nusikaltimą – bendradarbiavus su KGB.

LŽTA nuomone, skelbdama baudžiamosiose bylose tardymo būdu iš asmenų išgautus pasi-
žadėjimus bendradarbiauti su KGB, Liustracijos komisija piktnaudžiauja ir naudoja juos politi-
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niais tikslais, vienas kurių – kompromituoti pokario rezistenciją Lietuvoje.
Lietuvos žmogaus teisių asociacija ragina LR Seimą, LR Prezidentą ir LR teismus uždrausti 

Liustracijos komisijai priimti ir skelbti nuosprendžius be teismo, nes LR Konstitucijos 109 
straipsnis skelbia, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“. 

Atkreiptinas teismų dėmesys į LR Konstitucijos 110 straipsnį, kuris skelbia, kad   „Teisėjas 
negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, 
kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja 
Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašyda-
mas spręsti, ar šis įstatymas, ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją“.

Įvertindama, kad Įstatymas sukuria akivaizdų LR Konstitucijos pažeidimo precedentą, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacija ragina LR Prezidentą, LR Seimą inicijuoti „Asmenų, slapta 
bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, 
įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo “ pataisas, juoba kad valstybė neišgali garantuoti 
numatyto įslaptinimo: internetu jau skleidžiama informacija su prisipažinusiųjų pavardėmis, 
šantažuojami Lietuvos piliečiai.

LR Seimui, LR Prezidentui ir LR Konstituciniam Teismui būtina įvertinti, kad pradėjus 
analizuoti Įstatymo sukeltas pasekmes Europos žmogaus teisių institucijose – Europos Taryboje, 
Europarlamente, Europos Žmogaus Teisių Teisme ir kitur, – gali iškilti pagrįstų klausimų dėl 
demokratijos įgyvendinimo bei žmogaus teisių pažeidimų Lietuvoje. 

Kaip vieną šios problemos sprendimo būdų LŽTA siūlo viešai paskelbti visą KGB archyvų 
medžiagą, kad ji būtų prieinama visuomenei, o ne privilegijuotiems piliečiams ar asmenų gru-
pėms. Būtina nutraukti Liustracijos komisijos neteisėtą veiklą. 

Siūlome bendradarbiavimo su okupacinės valdžios KGB bylas nagrinėti ypač atidžiai ir jų 
išvadas skelbti visapusiškai įvertinus didžiulę moralinę ir istorinę atsakomybę Lietuvos žmo-
nėms. 

Esame įsitikinę, kad nepaisant dabarties insinuacijų, ateinančios kartos sugebės objektyviau 
ir išsamiau išnagrinėti tamsiuosius okupuotos Lietuvos visuomenės gyvenimo puslapius, ypač 
veiklą tų asmenų, kurie laisva ar nelaisva valia bendradarbiavo su KGB, kurie priėmė sprendi-
mus, įtakojusius kitų žmonių gyvenimą ir likimus. Todėl dabartiniai mūsų valdžios ir visuome-
nės veiksmai neabejotinai įeis į Lietuvos nacionalinę atmintį, kurios nederėtų pripildyti pykčio 
ir žmonių kiršinimo, o veikiau pilietiškumo, susitelkimo, pasitikėjimo. Privalome diegti ne iš-
kreiptą istorinę tiesą, o krikščioniškąją moralę bei teisingumu grindžiamą visuotinę santarvę.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto nariai:

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, Žmogaus teisių fondo pirmininkas )
Antanas BURAČAS (LMA akademikas)
Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

Priimtas LŽTA komiteto posėdyje 2005 09 14,  prot .  Nr.  8 .
Skelbta  Lietuvos žmogaus te is ių  asociaci jos  per iodiniame le idinyje  „Pozici ja“ . -  2005 m.  gruodis .

DĖL LR KONSTITUCIJOS PAŽEIDIMŲ
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Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2005 m. gruodžio 9 d.
Vilnius

   Nuosekliai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos leidžiant ir įgyvendinant valstybės 
įstatymus yra gyvybiškai svarbu visuomenės saugumui, jos pamatinėms teisinės demokratinės 
valstybės vertybėms bei pilietinių ir politinių laisvių iškovojimams išsaugoti.

   Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (6 str.2 dalis), kurią 
Lietuva ratifikavo 1995 metais, skelbia, kad „Kiekvienas žmogus, kaltinamas nusikaltimo pada-
rymu, laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas pagal įstatymą“.

   Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. skelbia, kad „Asmuo laikomas nekaltu, kol jo 
kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuospren-
džiu“, Konstitucijos 109 str. skelbia, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“, 
o Konstitucijos 114 str. skelbia, kad „Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir 
kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į 
teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę“.

 Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikoje galioja Europos Žmogaus Teisių ir Pa-
grindinių Laisvių Apsaugos Konvencija, kad Lietuvos Respublikos pagrindinis įstatymas re-
glamentuoja kiekvieno Lietuvos piliečio teises ir laisves, Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
pareiškia:

−	 Pastarojo meto LR Seimo laikinųjų komisijų veikla ir išvados neretai pažeidžia Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

−	 Laikinujų komisijų tyrimo išvados neretai primena teismų nuosprendžius, kurie gali ne-
tiesiogiai įtakoti teismų darbą ir todėl yra požymių, kad LR Seimo laikinosios komisijos savinasi 
teismų funkcijas, nors LR Konstitucijos 109 str., deklaruodamas, kad „Teisingumą Lietuvos Res-
publikoje vykdo tik teismai“, LR Seimui tokių teisių nesuteikia.

−	 Valstybinės valdžios ar valdymo institucijų informacijos ir išankstinių išvadų paviešinimas 
apie vienus ar kitus asmenis, valstybės tarnautojus ar pareigūnus, neretai pažeidžia tiriamosios 
veiklos asmens nekaltumo prezumpciją, tokiu būdu netiesiogiai darant įtaką teismų veiklai ir 
tuo būdu pažeidžiant LR Konstitucijos 31 bei 114 straipsnių nuostatas, nes LR Konstitucijos 31 
str. skelbia, kad „Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka 
ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu“.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Lietuvos žmogaus teisių asociacija atkreipia Lietuvos 
Respublikos Prezidento, LR Seimo ir LR Konstitucinio Teismo dėmesį į itin padažnėjusius 
Lietuvos valstybės Pagrindinio įstatymo ir ratifikuotų tarptautinės teisės aktų pažeidinėjimo 
atvejus aukščiausiose Lietuvos valstybės institucijose. Todėl Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
kviečia:

LR Seimą nepažeidinėti ir griežtai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, mūsų valsty-
bės ratifikuotų ir galiojančių tarptautinės teisės aktų bei normų, užtikrinančių piliečių teises ir 
laisves. 
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LR Seimo laikinosioms komisijoms vengti savo išvadose oficialių tiriamos veiklos asmenų 
kaltinimų tam, kad būtų išvengta įtakos teismų sprendimams, ir patikėti galutines kaltinimų 
išvadas nustatyti teismui.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija ne kartą yra pareiškusi savo pastabas Valstybinės valdžios 
ar valdymo institucijoms dėl LR Konstitucijos ir LR ratifikuotų tarptautinių žmogaus teises 
reglamentuojančių aktų pažeidinėjimų, tačiau jokio atsakymo ar reakcijos į savo pareiškimus 
nesulaukdavo. 

Todėl atsižvelgdama į savo ribotas galimybes daryti įtaką Valstybinės valdžios ar valdymo 
institucijoms dėl besikartojančių ir daugėjančių LR Konstitucijos ir ratifikuotų tarptautinės 
teisės aktų pažeidinėjimų, Lietuvos žmogaus teisių asociacija neatmeta galimybės kreiptis 
pagalbos į Europos Parlamentą bei tarptautines žmogaus teises ginančias organizacijas, kad 
šios įtakotų LR valdžios ir valstybės valdymo institucijas laikytis laisva valia ratifikuotų Eu-
ropos ir Lietuvos valstybės vidaus gyvenimą reglamentuojančių įstatymų, ginančių žmogaus 
teises.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjai ir komiteto nariai:

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, Žmogaus teisių fondo pirmininkas )
Antanas BURAČAS (LMA akademikas)
Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

Pri imtas  LŽTA komiteto posėdyje  2005 12 09,  prot .Nr.9.

DĖL PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TEISIŲ SUVARŽYMO

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui
Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
SKUNDAS

2006 m. vasario 23 d.
Vilnius

Vilniaus m. 1 apylinkės teismas ( teisėjas Gintaras Pašvenskas) 2006 02 02 nutartimi 6 
mėnesių laikotarpiui nušalino nuo visų pareigų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 
pirmąjį viceprezidentą ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininką Petrą 
Grėbliauską. Jam laikinai 6 mėnesių laikotarpiui  uždraudė užsiimti bet kokia veikla visų lygių 
ir struktūrų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovybėje. 
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 Vilniaus apygardos prokuratūra 2006 02 01 nutartimi uždraudė P. Grėbliauskui lankytis 
visose vietose, kuriose vyksta LPS „Solidarumas“ posėdžiai, kita veikla, taip pat uždraudė ben-
drauti ir ieškoti ryšių su asmenimis, įeinančiais į LPS „Solidarumas“ vadovybę. 

2006 02 08 nutarimu Vilniaus apygardos prokuratūra areštavo Lietuvos profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ darbo patalpas ir sąskaitą banke, tuo visiškai sustabdydama nacionalinės  
profesinės sąjungos veiklą.

Tokių priemonių imtasi ir Lietuvos nacionalinės  vežėjų profesinės sąjungos vadovo atžvilgiu 
po skundo, pagal kurį Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Minimo skundo esmė ta, kad P. Grėbliauskas ignoravo 2006 01 14 „Solidarumo”  koordinaci-
nės tarybos nutarimą parduoti pastatą (V. Mykolaičio-Putino g.5, Vilniuje ) D. Vilčinsko įmonei 
už 17 mln. Lt sumą, tuo tarpu šį pastatą pardavęs kitai bendrovei „Hermis fondų valdymas“ už 
19 mln. Lt. 

Nors šiam sandoriui pritarė ta pati Koordinacinė taryba, P. Grėbliauskas skundo pagrindu 
kaltinamas iššvaistęs jam patikėtą didelės vertės „Solidarumo“ turtą ir taip padaręs nusikaltimą, 
numatytą BK 184 str. 2 d.  

Iš kaltinimo ir kitų bylos dokumentų matyti, kad P. Grėbliauskas vykdė minėtą sandorį ne 
slapčia ir ne savarankiškai, o su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumo“ Prezidiumo bei 
aukščiausio šios organizacijos kolegialaus valdymo organo – Koordinacinės tarybos – žinia. 
Todėl darytina išvada, kad dėl vienam asmeniui kilusių abejonių, ar teisėti Lietuvos profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ viceprezidento ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ 
pirmininko Petro Grėbliausko veiksmai, prokuratūra ir teismas ėmėsi neadekvačių kardomųjų 
priemonių – P. Grėbliauskas 6 mėnesiams nušalintas nuo pareigų, jam pusei metų neleidžiama 
išvykti iš gyvenamosios vietos, privaloma periodiškai registruotis policijoje, draudžiama 
susitikti su bendradarbiais, profesinių sąjungų „Solidarumas“ vadovais bei kitais asmenimis. 

Kadangi pagal galiojančius įstatymus ginčijamas turtas yra profesinių sąjungų nuosavybė, 
o profesinių sąjungų „Solidarumas“ viceprezidento P. Grėbliausko veiksmų teisėtumą gali nu-
statyti tik teismas, Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, kad kardomosios priemonės        P. 
Grėbliausko atžvilgiu pažeidžia ES ir tarptautinę teisę (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 11 str.; Europos socialinės chartijos 5 str., TDO Nr. 98 konvencijos 2 str.1 
d.), Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymą ( 3 ir 4 str.) ir Lietuvos Respublikos Kons-
tituciją (50 str.) .

Atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, kad 
prokuratūros ir teismo sankcijos P. Grėbliausko atžvilgiu neatitinka būtinų kriterijų, dėl kurių 
taikomos panašaus pobūdžio sankcijos, todėl siūlo panaikinti P. Grėbliauskui kardomąsias 
priemones (nušalinti nuo pareigų, neleisti išvykti iš gyvenamosios vietos, privalomai periodiškai 
registruotis policijoje, susitikti su bendradarbiais, profesinių sąjungų „Solidarumas“ vadovais 
ir kitais asmenimis). 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija primena, kad būtina laikytis Lietuvos Respublikos 
profesinių sąjungų įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos ratifikuotų tarptautinės teisės 
dokumentų, kurie reglamentuoja visuomeninių organizacijų, tarp jų ir profesinių sąjungų, 
laisvę bei veiklą mūsų valstybėje. Manome, kad vieno žmogaus skundas negali būti kaltumo 
įrodymu, o minimo skundo pagrindu negali būti taikomos kardomosios priemonės, varžomos 
profsąjungų veikėjo pilietinės laisvės ir juolab Lietuvos profsąjungų veikla.

Manome, kad ateityje valstybės teisėtvarkos institucijos turi vengti veiksmų, kurie galėtų 
būti vertinami kaip žmogaus teisių pažeidimai ir pilietinių laisvių suvaržymai.

Tikimės, kad Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas ir 
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ras būdą, kaip sureguliuoti iš esmės komercinio 
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pobūdžio incidentą, keliantį vis didėjantį rezonansą ne tik mūsų valstybėje, bet ir tarptautinėje 
bendruomenėje.

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, Žmogaus teisių fondo pirmininkas )
Bronius GENZELIS (profesorius)
Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ  ORGANIZACIJŲ 
DALYVAVIMO TEISINGUMO  VYKDYME

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Muntianui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui
Lietuvos Respublikos Teisėjų tarybos pirmininkui Vytautui Greičiui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
REZOLIUCIJA

2006 m. gegužė 30 d.

Demokratija grindžiama idėja, kad visi žmonės iš prigimties yra laisvi ir lygūs. Kiekvienas 
žmogus turi turėti galimybę nevaržomai naudotis savo teisėmis, kurios jam priklauso pagal 
prigimtį ir kurių niekas – nei kiti asmenys, nei pati valstybė negali nei suteikti, nei atimti. Svar-
biausia demokratinės konstitucinės valstybės pareiga yra saugoti žmogaus teises ir laisves.

Valstybės valdžios institucijų paskirtis – tarnauti žmonėms. Valstybė, savivaldybės instituci-
jos ir pareigūnai, įgyvendindami savo teises, turi griežtai laikytis įstatymų ir nenustatyti asme-
nims papildomų reikalavimų, ribojimų, kurie nenumatyti įstatymuose.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kuri yra svarbiausias konstitucinės teisės šaltinis, aukš-
čiausias teisinės galios pagrindinis šalies įstatymas, kuris taikomas tiesiogiai ir kuriam niekas 
negali prieštarauti, žmogaus teisės sudaro vieną svarbiausių konstitucinės teisės institutų.

Efektyvi žmogaus teisių apsauga – vienas tų pamatinių veiksnių, ant kurių laikosi teisė ir 
demokratija valstybėje, solidarumas visuomenėje.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos trečiojo straipsnio antroje dalyje nurodoma, kad „tauta ir 
kiekvienas pilietis turi teisę priešintis  bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos nepriklausomybę, 
teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“.

Žmogaus teises ženkliai riboja korupcija. Korupcijos apraiškos valstybėje žymia dalimi yra 
teisinės sistemos broko pasekmės. Teisminės valdžios paskirtis – užtikrinti teisės viešpatavimą, 
konstitucinės santvarkos stabilumą, žmogaus ir piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

2006 m. gegužė 30 d. įvykusios Kaune konferencijos „Žmogaus teisės ir kova su korupci-
ja“ dalyviai nutaria:
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1. Mažinti norinčių duoti kyšius galimybes, plėsti visuomenės švietimą kovos su korupcija 
tema, visuomenę įtraukti į kovą su korupcija.

2. Užtikrinti, kad valstybės valdininkai nereikalautų iš asmenų įvairių dokumentų, kuriuos 
turi valstybės institucijos.

3. Garantuoti, kad valstybės tarnautojai ir pareigūnai priverstų valdininkus pagrįsti savo 
turto įsigijimą, o neįtikinus perimtų jų turtą valstybės naudai.

4. Nuolat didinti asmenų teisinį raštingumą.
5. Stiprinti savivaldos vaidmenį realizuojant žmogaus teises, įsteigiant savivaldybėse 

žmogaus teisėms atstovaujančią pareigybę, sudaryti sąlygas, kad savivaldybės pasiremtų šia 
kryptimi dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir pačios remtų jų veiklą.

6. Įtraukti į Lietuvos Respublikos Teismų įstatymą visuomenės atstovų dalyvavimą teismuose.
7. Viešai skelbti teisėjų biografinius ir anketinius duomenis, turto, pajamų ir išlaidų dekla-

racijas.
8. Įtraukti į Lietuvos Respublikos Teismų įstatymų pakeitimo įstatymą darbinę grupę iš vi-

suomenės – nepriklausomus ekspertus, kurie pateiktų savo vertinimą.
9. Užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo projekte būtų pateiktas palygina-

masis įstatymo variantas, nurodytos Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo 
rengėjų pavardės.

10. Pakeisti korumpuotą, advokatų korpuso inicijuotą ir 2003 metais priimtą Lietuvos 
Respublikos  Seime, diskriminuojantį ir šiurkščiai pažeidžiantį Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 straipsnį Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 56 straipsnį, 
draudžiantį nevyriausybinių organizacijų atstovams teismuose atstovauti ir ginti pažeistas 
asmenų teises.

Rezoliucija priimta vienbalsiai. Už rezoliuciją nubalsavo 67 asmenys.
 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas POVILAITIS        

DĖL SPAUDOS IR ŽODŽIO LAISVĖS

Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Tarptautinei Helsinkio Federacijai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2006 m. rugsėjo 14 d.
Vilnius

2006 m. rugsėjo 7 dieną buvo suimtas ir 48 valandoms sulaikytas „Laisvo laikraščio“ redakto-
rius Aurimas Drižius, taip pat konfiskuotas jo leidžiamo „Laisvo laikraščio“ tiražas. 

Aurimui Drižiui buvo pateiktas kaltinimas dėl neteisėto valstybės paslaptį sudarančios infor-
macijos disponavimo, valstybinės paslapties lygio dokumento rengimo paviešinant ją laikraštyje.

Nors LR Baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė už panašią veiką, tačiau 
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kompetentingos valstybinės institucijos nenustatė, ar paviešinta informacija turėjo valstybinę pa-
slaptį, ar atitiko visus šio pobūdžio informacijos reikalavimus. 

Vėliau žurnalistas buvo paleistas, jam buvo atsisakyta kelti baudžiamąją bylą.
Tokie Valstybės saugumo departamento veiksmai iš esmės pažeidė LR Konstitucijos 20 straips-

nį, kuris garantuoja, kad Lietuvos Respublikoje žmogaus laisvė neliečiama. Šis straipsnis skelbia, 
kad „niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta 
laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas“. 

VSD veiksmai pažeidė ir LR Konstitucijos 25 straipsnį, kuris skelbia, kad „žmogus turi teisę 
turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti 
informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama 
kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam 
gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.”

Žurnalisto veiksmai nesukėlė grėsmės valstybės konstitucinei santvarkai, kitų žmonių svei-
katai, garbei ir orumui, o paskelbta informacija neturėjo valstybinės paslapties požymių, todėl 
VSD veiksmai negali remtis LR Baudžiamuoju kodeksu. Jie iš esmės atitinka cenzūros požymius 
ir prieštarauja LR Konstitucijos 44 straipsniui, kuris skelbia, kad „Lietuvos Respublikoje masinės 
informacijos cenzūra draudžiama“.

Toks VSD elgesys su žurnalistu dar kartą įrodė, kad Lietuvos valstybės teisėtvarkos instituci-
jos dažnai savivaliauja, imasi veiksmų, priskirtinų išimtinai teismų kompetencijai, savarankiškai 
sprendžia asmens nekaltumo klausimą, nusižengia asmens nekaltumo prezumpcijai, pamina ele-
mentarias žmogaus teises, kurias savo piliečiams garantuoja LR Konstitucija, nes LR Konstitucijos 
31 straipsnis skelbia, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta 
tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. 

Žurnalistas, paviešinęs informaciją, negalėjo nustatyti, ar ši informacija yra valstybinės svar-
bos, ar ji atitinka panašaus pobūdžio informacijos reikalavimus, nes neturėjo jokio pareigybinio 
ryšio su slaptais dokumentais, nebuvo susaistytas jokiomis priesaikomis ar pasižadėjimais. 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kurią yra ratifikavusi 
Lietuvos valstybė, 10 ir 11 straipsniuose įtvirtinta žmogaus teisė laisvai reikšti įsitikinimus.

Atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją mūsų valstybėje, Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
pareiškia, kad teisėtvarkos institucijų veiksmai, kai be pagrindo sulaikomas žurnalistas, kai jam 
trukdoma platinti informaciją, kuri neturi valstybinės paslapties, kai konfiskuojamas laikraščio ti-
ražas ir atliekami kiti veiksmai, nukreipti prieš informacijos laisvę,– visi šie veiksmai prieštarauja 
demokratinės valstybės principams ir negali būti toleruojami mūsų valstybėje. 

Minimi faktai nagrinėtini įstatymų vykdymo priežiūros požiūriu ir turi būti aukščiausios mūsų 
valstybės įstatymų leidžiamosios bei vykdomosios valdžios išanalizuoti bei griežtai įvertinti.

2006 m. vasario mėnesį nepagrįsti laisvės apribojimai buvo pritaikyti Lietuvos profesinės są-
jungos „Solidarumas“ pirmajam viceprezidentui ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solida-
rumas“ pirmininkui Petrui Grėbliauskui.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija pabrėžia, kad panašių veiksmų buvimas ir nuolatinis jų 
kartojimasis rodo išbalansuotą mūsų valstybės teisėtvarkos sistemą, jos parlamentinės priežiūros 
stoką, todėl reikalauja LR Prezidentą, LR Seimą ir LR Vyriausybę imtis neatidėliotinų veiksmų 
teisėtvarkos institucijų kontrolei stiprinti. 

Ministerijose, departamentuose ir kitose valstybės įstaigose, kurių pareiga saugoti bei ginti pi-
liečių laisves ir teises, nes pastarosioms mūsų visuomenė yra suteikusi ypač didelius įgaliojimus, 
neleistinas teisinis nihilizmas, piktnaudžiavimas valdžia ir paniekinantis požiūris į kontitucines 
vertybes. 

Būdama Tarptautinės Helsinkio Federacijos narė, Lietuvos žmogaus teisių asociacija privalo 
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informuoti Tarptautinę Helsinkio Federaciją apie panašaus pobūdžio žmogaus teisių pažeidinė-
jimus.

Kartu mano, kad šis žurnalisto suėmimo ir laikraščio tiražo paėmimo faktas tėra išskirtinis 
mūsų visuomenės gyvenimo reiškinys, kad jis netaps kasdienine valstybės ir piliečių santykių 
norma ir ateityje negriaus mūsų demokratinės valstybės įvaizdžio. Tačiau panašiems faktams kar-
tojantis, bus priversta prašyti tarptautines žmogaus teises ginančias organizacijas susirūpinti ir 
atidžiau stebėti žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.

Viktoras PETKUS (LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės signataras)
Vytautas BUDNIKAS (LŽTA pirmininkas, „Pozicijos“ vyr. redaktorius )
Antanas BURAČAS (LMA akademikas)
Vytautas GIRDZIJAUSKAS (rašytojas)
Petras GRĖBLIAUSKAS (teisininkas )
Stasys STUNGURYS (žurnalistas)
Albertas ŽILINSKAS (ekonomistas)

DĖL LIETUVOS  RESPUBLIKOS PILIEČIŲ TEISĖS 
DALYVAUTI TEISINGUMO VYKDYME

KLAIPĖDOS  MIESTO IR APSKRITIES  
PROFESINĖ SĄJUNGA 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

PAREIŠKIMAS

Klaipėda
2006 09 15 Nr. A-3-491

Jau 15 metų Lietuvoje vyrauja išsigimusi teismų sistema ir jos teisinis nihilizmas ne tik kenkia 
Lietuvos įvaizdžiui, bet ir neleidžia piliečiams realizuoti savo teisių. Visuomenė, kurioje 15 metų 
didėja atotrūkis tarp tų, kurie pasijuto Dievo pateptaisiais ir išrinktaisiais bei pasivadino „elitu“, 
šiandien vadinama „minia“, „runkeliais“, „šunauja“. Tokia visuomenė negali būti nei saugi, nei 
demokratiška, nei teisinga. Tokia visuomenė tampa grėsmė sau pačiai, mūsų ir mūsų vaikų atei-
čiai. Mums ne tas pats, kaip mes gyvename, kas ir kaip tvarko mūsų likimus, nes mes visų pirma 
esame Lietuvos Respublikos piliečiai, atsakome už savo pačių ir savo valstybės gyvenimą. Mums 
ne tas pats, kai luošinamas mūsų pačių gyvenimas, o prisidengę teisingumo mantija bei užrišę 
Temidei akis, politikai ir teisėsaugininkai nuslepia per 15 metų išplautus pinigus, išplautas sąži-
nes ir vykdo naujo grobio – 10-ties milijardų litų, per trejus metus ateinančių į Lietuvą iš Europos 
Sąjungos, – išsidalijimą. Mums ne tas pats, ar užteks sąžinės, proto ir atsakomybės Seimo nariams 
— tautos atstovams, kai jiems galiausiai teks atsakyti į klausimą: kas kaltas už tautos pažeminimą, 
už netvarką, korupciją ir kontrabandą, už badaujančius pensininkus ir vaikus, už smurto ir bai-
mės propagandą, už valdžios autoriteto praradimą? Kodėl šiandien Lietuvoje egzistuoja teisėjų, 
notarų, antstolių bei advokatų klanas? Kodėl Lietuvos teismuose piliečiams atimta teisė dalyvauti 
vykdant teisingumą? Ar Lietuva turi pasekti tų šalių, kurios leidžia savo piliečiams dalyvauti 
teisingumo vykdyme, pavyzdžiu? Ar pradės veikti Lietuvos teismuose tarėjai, prisiekusiųjų žiuri 
ar taikos teisėjai? Respublikos Prezidentas ir LR Seimas privalo įgyvendinti 1998 m. balandžio 25 
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d. nutarimą „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų ir jų įgyvendinimo“, kur nurodyta, kad turi 
būti parengtas Prisiekusiųjų teismo veikos principų projektas, tačiau iki šiol sąmoningai delsiama 
tai įgyvendinti, nes dabartinė teismų struktūra, sudaryta pagal valdininkijos modelį, yra naudin-
ga Lietuvos korumpuotai valdžiai bei teisėjų klanui.

RYŠIUM SU TUO SIŪLOME PAPILDYTI TEISMŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ:
Teismų įstatyme įgyvendinti piliečių teisę dalyvauti teisingumo vykdyme, įvedant tarėjų ar 

prisiekusiųjų žiuri instituciją.
Papildyti LR Konstitucijos 106 str. l d. „Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 str.                     l 

d. nurodytų aktų turi Vyriausybė, Seimo nariai, teismai, Lietuvos Respublikos piliečiai ir visuo-
meninės organizacijos“.

Įvesti teisėjams personalinę atsakomybę: „už padarytą valstybei bei piliečiams žalą, priėmus 
neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus bei nutartis iš asmeninių paskatų ar politinių motyvų, visam 
laikui uždrausti jiems dirbti valstybės tarnyboje“.

Teisėjų Tarybą formuoti tik iš sąžiningų ir nesusikompromitavusių teisėjų tarpo.
Šalinti iš valstybės tarnybos tuos teisėjus, kurie negali tikėtis visuomenės pagarbos, negerbia 

patys savęs, yra susikompromitavę bei apsimelavę.
Teisėjus rinkti visuotiniu piliečių, turinčių rinkimų teisę, būdu ne ilgiau kaip 5-erių metų lai-

kotarpiui.
Teisėjams kas 5-eri metai keisti gyvenamąją vietą (vietovę).
Nustatyti susikompromitavusių teisėjų atšaukimo iš pareigų tvarką.
Esant vienam iš proceso dalyvio reikalavimui, būtina peržiūrėti priimtas teismų nutartis bei 

sprendimus civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Teisėjas, tris kartus per metus padaręs nusižengimą įstatymui, teisėjų etikos normoms bei jo 

priimtiems neteisėtiems ir nepagrįstiems sprendimams ir nutartims, turi būti perkvalifikuotas ir 
gauti leidimą toliau eiti teisėjo pareigas.

Pirmininkas  Edvardas ŠALKAUSKAS

LŽTA informacinis  le idinys „Pozici ja“ . -  2007 m.rugpjūt is .

DĖL ĮVYKDYTOS MIRTIES BAUSMĖS S. HUSSEINUI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2007 m. sausio 2 d.
Vilnius

2006 m. gruodžio 30 d. Irako karinės žvalgybos būstinėje Bagdade šiitų gyvenamame El Kazi-
mijos kvartale, buvo įvykdyta mirties bausmė S. Husseinui. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
komitetas pasisako prieš mirties bausmę, nes niekam neduota teisė atimti iš žmogaus gyvybę 
prievarta. Mirties bausmė kaltam asmeniui yra nesuderinama su demokratija, Katalikų Bažnyčios 
ir daugumos Europos Sąjungos valstybių vertybėmis. Įvykdyta mirties bausmė S. Husseinui ne 
tik kad nepadės atkurti teisingumo, bet gali dar labiau supriešinti visuomenę, pakurstyti smurtą 
Irake. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas
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KONFERENCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME
„LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ. SUSITIKIMAS 

PO 30-TIES METŲ“

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininko Vytauto Budniko kalba

Gerbiami svečiai, gerbiami konferencijos dalyviai,

Aš atstovauju Lietuvos žmogaus teisių asociacijai. Man tenka garbė pasveikinti konferencijos 
dalyvius Asociacijos vardu ir pristatyti Jums Helsinkio grupės knygos II dalį.

Ši knyga iliustruoja šioje salėje esančių Helsinkio grupės narių ir jų bendraminčių veiklą Lietuvai 
itin svarbiais nepriklausomybės atgavimo metais. Joje atskleidžiami platūs Helsinkio grupės 
veiklos mastai. Knyga prasideda 1980 m. Lietuvos Helsinkio grupės laišku TSRS generaliniam 
sekretoriui Leonidui Brežnevui dėl susidorojimo su rašytoju Tomu Venclova, Viktoru Petkumi, 
Algirdu Statkevičiumi ir Vytautu Skuodžiu. Laišką pasirašė Ona Lukauskaitė-Poškienė, kun. 
Bronius Laurinavičius ir Mečislovas Jurevičius.

Knygoje minimi Justinas Usonis, Ignas Vėgėlė, Albertas Žilinskas, Stasys Stungurys, Antanas 
Terleckas, vienuolis Stanislovas Dobrovolskis, kunigas Dumbliauskas, monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas, JAV ambasadoriai, įvairūs politiniai veikėjai ir daugelis kitų žymių asmenybių, 
kurios turėjo sąlytį su Helsinkio grupės veikla.

Knygoje gausu Helsinkio grupės pareiškimų, jaunuolių, atsisakiusiųjų tarnauti okupacinėje 
kariuomenėje, laiškų, grupės narių straipsnių ir interviu. Yra JAV Helsinkio komisijos pareiškimas 
dėl Lietuvos Helsinkio grupės veiklos ir 1988 metų pareiškimas TSRS prezidentui Michailui 
Gorbačiovui dėl tikėjimo laisvės bei daugelis kitų dokumentų, kurie liečia jau mūsų dienas. 

Knygos sudarytojas Viktoras Petkus rašo, kad daug dokumentų knygoje liko nesudėta. Jie 
prarasti, nes buvo rengiami slaptomis pogrindžio sąlygomis, tad ir laikyti juos buvę pavojinga. 
Didelė dokumentų dalis saugojama asmeniniuose archyvuose, todėl daugelio jų dar nepavyko 
surasti.

Mūsų įsitikinimu, tai labai reikalinga knyga. Šiandien šios knygos gal ir neskaitys grožinės 
ar mokslinės literatūros mylėtojai. Tačiau ji itin svarbi ateinančioms kartoms, mokslo ir 
istorijos tyrinėtojams kaip šaltinis, nurodantis, kas buvo daroma Lietuvai siekiant susigrąžinti 
nepriklausomybę, ir laikotarpiu, kai Lietuvai nepriklausomybę pavyko atgauti.

Knyga leidžia jautriai pajusti mums visiems brangų vienovės jausmą, kai Lietuvos patriotai 
darbavosi kartu su latviais, estais, rusais, baltarusiais ir ukrainiečiais, kai Lietuva turėjo ypatingą 
paramą mūsų išeivijoje – Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, kai ją rėmė bičiuliai, gyvenantys Rytų 
ir Vakarų Europos šalyse. Dokumentai brangūs tuo, kad jie atskleidžia nemažos grupės žmonių 
vienijamą žmogaus teisių idėją. Iš tiesų būta daug valios, tikėjimo ir pasiaukojimo.

 Mes visi didžiuojamės žmonėmis, kurie, ačiū Dievui, sėdi šioje salėje, didžiuojamės ir tais, 
kurių tarp mūsų dėl įvairių priežasčių nėra, kurie nūnai jau išėję Anapilin.

 Šiandien sunkoka įvertinti daugelį nesenos praeities įvykių, žvilgtelėti į juos per laiko atstumą 
ir apibendrinti. Istorikai ir tyrinėtojai po kelių dešimtmečių mėgins atkurti mūsų vaikams ir 
vaikaičiams okupuotos Lietuvos įvykius ir joje vykusią disidentinę kovą. 

Ką jie sužinos apie lageriuose praleistas dienas žmonių, kurie nepanoro patogumų, karjeros, 
pinigų ir kitokio gerbūvio, jo atsisakė tiesos ir teisingumo vardan?

Šiandien daug lengviau skambiomis frazėmis skelbti žmonių teises arba būti tų teisių gynėju. 
O kas laukė ano meto žmogaus, drįsusio paprieštarauti totaliai KGB kontroliuojamai sistemai? 
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Gerai Viktoras Petkus yra pasakęs: jeigu mes nieko apie tai nerašysime, tai ir nebus iš ko 
sužinoti. 

Todėl antrosios knygos pasirodymas neabejotinai reikšmingas mūsų teisės ir istorijos mokslo 
įvykis. 

Knygoje skelbiamus dokumentus rašė žmonės, šventai įtikėję tvarka ir bendražmogiškuoju 
teisingumu. Jie skelbė savo reikalavimus TSRS okupacinei valdžiai, Europos ir viso pasaulio šalims 
ne vien tikėdami teisingumu, kurį ryškiausiai apibrėžė Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Jie 
siekė to teisingumo ir rėmėsi svarbiais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais, tarp kurių ir 
visiems žinomas Helsinkio Pasitarimo Baigiamasis Aktas.

Deja, su tokiu pasididžiavimu apžvelgus praeitį, tenka apgailestauti, kad atgavus Lietuvai ne-
priklausomybę , štai jau 16–aisiais jos savarankiško gyvenimo metais mes ir vėl pasigendame 
teisingumo, dėl kurio kovojote Jūs, kuriam daugelis iš čia esančiųjų paskyrė savo gyvenimą. 

Apmaudu, bet šiandien Lietuva dar negali džiaugtis pasiekimais žmogaus teisių srityje. Regis, 
atgavus nepriklausomybę, atsivėrė visos galimybės ir neliko jokių kliūčių įgyvendinti tai, vardan 
ko daugelis Jūsų buvo vežami į lagerius.

Lietuva taip ir nesukūrė geros teisinės sistemos. Iki šiol mes neturime savarankiškų ir 
nepriklausomų teismų, o mūsų teisėtvarka tebėra politizuota. Lietuva vienintelė Europos Sąjungos 
valstybė, kurioje dar neveikia teismo tarėjų institutas, kurioje visuomenė negali kontroliuoti 
teismų. Senoji sistema atkakliai tam priešinasi. Daugelis teisėjų vis dar gina valstybės interesus, 
nors turėtų būti neutralūs ginčų arbitrai ir teisės viršenybės bei pamatinių žmogaus teisių principų 
įgyvendintojai.

Iš pirmo žvilgsnio mes didžiuojamės savo Konstitucija, tačiau ši Konstitucija neleidžia išeivijos 
lietuviui turėti dvigubą pilietybę, t.y. būti Lietuvos piliečiu. Paradoksas, kad lietuvis negali būti 
Lietuvos piliečiu? Gal todėl Lietuvos piliečiai masiškai palieka mūsų valstybę ir išvažiuoja svetur 
laimės ieškoti?

Mūsų Respublikos Konstitucinis Teismas, kuris privalo aiškinti Respublikos Konstitucijos 
taikymą ir teisės aktų atitikimą Konstitucijai, pats pamažu klimpsta į politiką.

Tai tik keli pastebėjimai iš žmogaus teisių srities. Ir čia bėda ne ta, kad žmonės blogi arba mūsų 
šalies valdžia daro ne taip, kaip to nori žmonės. Didžiausia bėda ta, kad Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, susilpnėjo ir užsienio organizacijų domėjimasis žmogaus teisėmis mūsų valstybėje. 
Mes pasigendame užsienio bendraminčių paramos, nes manome, kad bet kokia valdžia, bet kuri 
valstybės institucija, palikta be dėmesio, išsigimsta. Valdžiai reikalinga visuomenės priežiūra, o ši 
priežiūra daug stipresnė ir efektyvesnė, kai ją palaiko tarptautinių organizacijų ir bendraminčių 
dėmesys visame pasaulyje. 

Todėl šiandien galvoju: gerai būtų, kad Lietuva vėl susilauktų jūsų dėmesio. Kad Jūsų 
patirtis padėtų mums vėl įžiebti aktyvią kovą už pamatines žmogaus teisių vertybes, nes Tiesa ir 
Teisingumas nėra kampanija arba istorinio momento įvykis. Tai nuoseklus ir niekada nesibaigiantis 
darbas, kurį gali dirbti tik tam pasišventę žmonės, nešantys širdyje dieviškąjį teisingumo siekį.

Taigi, pristatau šią knygą – teisingiau signalinį būsimosios knygos egzempliorių. Jų tėra keli. 
Labai skubėta, labai stengtasi suspėti ją atspausdinti šiai šventei. Todėl ir klaidų neišvengta. Visą 
knygos tiražą išspausdinsime vėliau. O plačiau apie pačią knygą gali papasakoti Helsinkio grupės 
signataras, 25 metus lageriuose praleidęs už savo įsitikinimus žmogus ir tikrasis šios knygos 
sudarytojas – Viktoras Petkus.

Dėkoju už dėmesį.

LR Seimas.-  2007 m. sausio 9 d.
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DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2007 m. balandžio 17 d.
Vilnius

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija reiškia didelį susirūpinimą dėl nepakankamų mūsų vals-
tybės įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios veiksmų saugant ir konsoliduojant lie-
tuvių tautą. 

 Iki 1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo įvairiose pasaulio šalyse už Lietuvos 
ribų gyveno per milijoną lietuvių, dėl sovietinės okupacijos nenorėję gauti ar priimti Lietuvos 
SSR pilietybę. 

 1991-aisiais, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, tuometės valdžios sprendimu, išeivijos lie-
tuviams Lietuvos pilietybė buvo užginta, reikalaujant atsisakyti tos šalies pilietybės, kurioje jie 
dešimtmečius gyveno, kurioje užaugo jų šeimos ir vaikai. 

 Nors išeivija turėjo sukaupusi didelę kultūrinę, ekonominę ir politinę patirtį, 1991-ųjų metų 
Lietuvos valdžia nepasinaudojo išeivijos prieškariu sukaupta tarptautinio bendradarbiavimo 
patirtimi, o valdžios institucijos nekonsolidavo užsienio lietuvių pastangų atkuriant Nepriklau-
somos Lietuvos valstybės ekonomiką ir tarptautinius ryšius. Atvirkščiai, jos ribojo ir teberiboja 
užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos valstybės politiniame ir ekonominiame gyvenime, nedėjo 
ir nededa pakankamai pastangų, kad užsienio lietuviai grįžtų į Tėvynę ir dirbtų Tėvynės labui.

 Apmaudu, bet per pastaruosius 17 metų iš Lietuvos išvyko dar per pusė milijono žmonių. 
 Šiandien už Lietuvos ribų gyvena jau ketvirtadalis tautos. 
 Lietuvos žmogaus teisių asociacija konstatuoja, kad lietuviškose šeimose gimstamumas yra 

kritiškai žemas, o lietuvių nacijos sklaida pasaulyje nuolat didėja. Tai kelia susirūpinimą ne tik 
dėl Lietuvos valstybės, bet ir dėl lietuvių tautos išlikimo bei jos ateities.

Įvertindama esamą demografinę situaciją ir nuolat didėjančią lietuvių emigraciją, Lietuvos 
žmogaus teisių asociacija pareiškia:

 1. Svarbiausias Lietuvos valstybės uždavinys ir prioritetas yra lietuvių tautos ir tautinės 
Lietuvos valstybės išsaugojimas. 

 2. Masinė jaunimo ir jaunų šeimų emigracija iš Lietuvos yra mūsų valstybės valdžios silpnu-
mo ir neveiklumo išdava.

 3. Viena iš daugelio priežasčių, dėl kurių mūsų valstybė praranda savo piliečius ir dėl ko 
lietuviai nenori grįžti į tėvynę – Lietuvos pilietybės problema.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija kviečia LR Prezidentą, LR Seimą ir Vyriausybę:
 1. Imtis neatidėliotinų ir ryžtingų priemonių stabdant masinę lietuvių emigraciją.
 2. Artimiausiu metu patvirtinti lietuvių tautos išlikimo ir demografinę valstybės vystymo 

strategiją, kuri mažintų lietuvių emigraciją ir skatintų išvykusiuosius grįžti atgal į Lietuvą. 
 3. Įsteigti specialią LR Seimo komisiją Lietuvos piliečių emigracijos klausimams spręsti. 
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 4. Kadangi tautinių mažumų ir užsienio lietuvių reikalai yra iš esmės skirtingi, siūlome 
įsteigti tarybą Lietuvos valstybės politikai išeivijos klausimams koordinuoti, kurią sudarytų 
Pasaulio lietuvių bendruomenės, žmogaus teisies ginančių organizacijų ir Lietuvos Respublikos 
valstybės institucijų deleguoti atstovai.

 5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamentui supaprastinti 
procedūras buvusiems Lietuvos piliečiams, grąžinant Lietuvos Respublikos pilietybę, studen-
tams gaunant vizas ir leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.

 6. Skatinti užsienyje vidurines mokyklas baigusių absolventų studijas Lietuvos aukštosiose 
mokyklose.

 7. Priimti reikiamus įstatymus ar poįstatyminius aktus, o prireikus ir pakeitimus LR 
Konstitucijoje, kurie leistų bet kurioje pasaulio šalyje lietuviui įgyti ar susigrąžinti Lietuvos 
pilietybę.

 8. Svarstant Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimus dėl dvigubos pilietybės 
išsaugojimo Lietuvos žmogaus teisių asociacija siūlo tokias Konstitucijos pataisas:

 - „lietuviai įgyja šalies pilietybę supaprastinta tvarka“,
 - „iš nieko negali būti atimta Lietuvos pilietybė, o asmenų, turinčių dvigubą pilietybę, teises 

ir pareigas nustato įstatymas“.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nariai ir asociacijos steigėjai:

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas
Antanas BURAČAS – LMA akademikas, ekonomikos ir finansų profesorius 
Bronius GENZELIS –  humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos pirmininkas
Stasys STUNGURYS – žurnalistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Petras GRĖBLIAUSKAS – teisininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Albertas ŽILINSKAS – ekonomistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 

Lietuvos žmogaus te is ių  asociaci jos  per iodinis  le idinys „Pozici ja” . -  2007 m.  gegužės mėn.
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DĖL MIGRACIJOS EUROPOS VALSTYBĖSE

MIGRATION FORUM “EU MIGRATION POLICY”
PRESENTATION BY SANDRA PRATT

DG JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY
EUROPEAN COMMISSION

LISBON, 19 APRIL 2007

• Migration issues are high on the policy agenda of the European Union. The EU sees migra-
tion as one of the most visible challenges of globalization.

Europe needs migration
• The EU needs immigration. Our population is ageing and shrinking. By 2050 we estimate 

that there will be a 25% decline in the numbers of young adults (aged 25-39); that we will lose 
up to 52 million people of working age (15-64); and that by then a third of Europeans will be 
over 65.

• Immigration alone will not solve the problems of an ageing and declining population, but 
it is one of the solutions we need. We recognize also the impact ageing may have on the nature 
of immigration in the future with the likely increasing demand for women to work in the do-
mestic and caring sectors. New approaches will be needed to ensure good working conditions 
in these areas.

A common migration policy
• EU leaders decided back in 1999 that we needed to work together to face these issues and 

that this meant developing a common policy. This common policy acknowledges that inter-
national migration is part and parcel of today’s world and that the central question is how to 
manage it effectively.

• Migration is a subject that affects many policy areas and we have to act on all of them. This 
is why we work very closely with third countries on migration issues both to manage legal mi-
gration to the EU and to discourage illegal movements of people. This is why we give priority to 
strengthening not only border controls but also policies to integrate and ensure equal treatment 
at work and in society, for immigrants legally residing in the EU.

• We are also concerned in Europe about the impact of emigration, particularly on develo-
ping countries. This has led us to develop in the last couple of years a new approach to migrati-
on management which we call a “global approach”.

• The aim is to develop comprehensive and coherent policies, addressing the whole range 
of migration-related issues of interest both to the EU and to our partners. It brings new policy 
areas into the immigration debate, in particular development. We believe that by implementing 
this global approach we can maximize the benefits of migration for migrants, their countries of 
origin and the EU – the so-called triple win scenario.

• What are the key issues we face today?

The challenge of managing legal migration
• A major priority is managing legal migration and implementing the Policy Plan on Legal 

Migration issued by the Commission in 2005.
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• To maintain and improve economic growth in the EU, it is essential for Europe to become 
a real magnet for the immigrants it needs, especially the highly skilled. We have to simplify 
admission procedures and make them easier to understand.

• This is why in 2007 the Commission will be putting forward a number of directives to har-
monize legislation: on the admission of high-skilled workers, which may include an EU “green 
card” to facilitate mobility between the Member States; on the rights of legal immigrants in em-
ployment so as to protect migrant workers during the initial 5 years before they are eligible for

long-term residence; on seasonal workers which provides an opportunity to facilitate circu-
lar kinds of migration as part of our migration and development agenda.

• These directives, once adopted will complete the EU legislation which protects the status 
and rights of migrant workers, both men and women, and add to those concerning family reu-
nion and long-term residence.

• It is important to stress that the Commission is required to monitor the transposition and 
the implementation of all these directives. We regularly convene contact committees to exchan-
ge information with Member States, to see where difficulties are arising and to ensure that the 
spirit of the legislation is maintained.

Establishing a Common European Asylum System
• EU legislation is also a key factor in the protection of the rights of asylum seekers and 

refugees. The initial legislation foreseen in the Amsterdam Treaty is now in place and the Com-
mission is about to launch a wide debate on the future of EU asylum policy with a Green Paper 
which will be published in June this year. At the same time we are carrying out a series of evalu-
ations of the implementation of EU asylum legislation (notably the Reception conditions direc-
tive and the Qualifications directive, and a report on the Dublin system. Based on the results of 
the debate which will follow the Green Paper and these evaluations a policy plan will be publis-
hed in 2008 setting out all the measures that the Commission plans to adopt so that the Common 
European Asylum System can be established in 2010 as foreseen in the Hague Programme.

Border control and the challenge of illegal immigration
• Controlling the external borders of the EU has also to be a priority:
remembering that the EU has 6 000 km of land borders and 85 000 km of coastline. Facilita-

ting legal migration goes hand in hand with policies to reduce illegal migration and there are 
real humanitarian reasons for this. It is estimated that since 1996 some 8000 people have been 
lost at sea trying to reach the shores of Spain, Malta and Italy. Illegal migration is often driven 
by smugglers and traffickers and may lead to exploitation, especially of women, once the immi-
grants reach the EU.

• For the first time Member States are working together in joint operations to protect the EU’s 
external borders, especially in the Mediterranean and the Atlantic, under the coordination of the 
Borders Agency (FRONTEX).

• At the same time we are working with third countries to address the issues which create 
these forces and to tackle the traffickers and organized gangs who exploit them.

• An important aspect of fighting illegal immigration in the EU is preventing the illegal em-
ployment of immigrants which can also lead to the exploitation of the migrant worker. An EC 
Directive designed to harmonize penal sanctions against employers who offer work to illegally 
residing third country nationals will be put forward next month.
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The Challenge of integration
• There can be no immigration without integration. This is no easy task because national 

differences mean that there can be no single policy. Several models exist in Europe and they are 
constantly being reviewed and adapted to changing circumstances.

• A new phenomenon which we must tackle urgently is that of immigrants who are “afraid 
of” or “reject” integration. And this does not affect just the first generation of immigrants but 
also their children.

• A key priority over the next few years will be to do more to help migrants integrate, 
especially young people. The Common Agenda for Integration presented by the Commission 
in September 2005 encourages national policies, but sets common goals. These respect different 
traditions, cultures and religions but fully comply with national and EU laws. They also promote 
the absolute value of human life and dignity, for example, equality between men and women.

• In the Hague Programme, the European Council called for the establishment of a European 
framework to strengthen integration policies. At the core of this framework is a series of eleven 
common basic principles, which were adopted by the JHA Council at the end of 2004. They form 
the basis of the European approach to integration today.

• These principles give a first idea of what we mean by integration in the EU. They set 
a number of initial objectives and they identify key measures in areas such as employment, 
education, respect for diversity, and dialogue between citizens.

• The most important is the definition which emphasizes that integration is a two-way 
process – that there is a need for change on the part of both the immigrant and the host society 
– there must be mutual adaptation.

• Equally important is the principle that sets the boundaries of this change. The acceptance 
of cultural, social and religious differences has its limits and these are defined in the principles 
by national and EU law and by the basic values of the European Union such as equality, the rule 
of law, respect for human rights and for the democratic process.

• Anti-racist, anti-discrimination and equality legislation and programmers are an essential 
complement to integration policy. In the EU we have a basic legal framework to prevent racism 
and xenophobia. The establishment last month of the European Fundamental Rights Agency 
will reinforce our capacity to analyze and fight these phenomena. It will also help us to define 
clearly and promote those European fundamental values which are so important as a basis for 
active citizenship and participation in society.

• These are the highlights of EU policy over the next few years. We are developing a new 
approach to migration management which is different from those of traditional immigration 
countries. We believe that this European approach, gives us the best prospects for minimizing 
the negative effects of migration and for maximizing the benefits for all concerned – the EU, the 
countries from which migrants come and the migrants themselves.

• We should be clear, immigration today concerns us all. Our societies are becoming 
increasingly diverse. The challenge is to manage this diversity, to ensure that society provides 
equal opportunities for all its members and that diversity thus becomes an advantage for the 
whole of society. This is what EU policy aims to promote.

LISBON (Portugal) ,  19 April  2007

Pastaba:  LŽTA  yra FIDH narė ir kartu svarstė bei balsavo dėl šio dokumento.
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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS, 
ĮGYTOS GIMUS, IŠSAUGOJIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KOMISIJOS REZOLIUCIJA

2007 m. balandžio 20 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisija, apsvarsčiusi 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės 
aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“ pasekmes lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei, piliečių teisėms ir 
laisvėms, išklausiusi atsakingų valstybės pareigūnų informaciją apie situaciją, susidariusią po 
šio sprendimo priėmimo, konstatuoja, kad minėtas Konstitucinio Teismo nutarimas: 

neatitinka Lietuvos nacionalinių interesų – dėl šio nutarimo lietuvių tauta jau praranda ir 
ateityje praras daug savo narių, o Lietuvos valstybė – daug piliečių;

pamina Lietuvos piliečių teises – dėl jo lietuviai neteko tų teisių, kurias turi daugelio vakarų 
valstybių piliečiai;

pakerta lietuvių pasitikėjimą Lietuvos valstybe ir teisingumu;
lėtina Lietuvos ūkinį, socialinį ir kultūrinį augimą;
silpnina lietuvybę ir lietuvių kultūrą pasaulyje;
mažina lietuvių tautos ir valstybės tarptautinę įtaką;
pastebi, kad Lietuvos pilietybės negali pakeisti joks ypatingojo ryšio statusas ar institutas;
ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietuvos pilietybės, įgytos gimus, 

išsaugojimą ir tęstinumą;
siūlo Lietuvos Respublikos Seimui:
priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų Lietuvos piliečiams, 

įgijusiems pilietybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis 
išsaugoti Lietuvos pilietybę;

papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32-ojo straipsnio trečiąją dalį nuostata, kad „nei 
vienas pilietis negali prarasti Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, prieš savo valią“.

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norim ir būt“ (J. Zauerveinas).

Dalia PUŠKORIENĖ, Komisijos pirmininkė 
Laima MOGENIENĖ, Komisijos pirmininkė

www.bernardinai . l t  -  2007 m.  balandžio 23 d.
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ATASKAITA  IŠ TARPTAUTINIO ŽMOGAUS TEISIŲ 
TINKLO KONFERENCIJOS ŠRI LANKOJE

Antanas BURAČAS – LMA akademikas, MRU profesorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas ir signataras

2007 m. balandžio 3-9 d. Kolombe (Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika) dalyvavau 
VIII Pasaulio MA ir universitetinių bendrijų Tarptautinio žmogaus teisių tinklo jubiliejinėje 
konferencijoje, kur garbės svečio teisėmis pasisakiau: 1. apie Lietuvos žmogaus teisių gynimo 
organizacijų veiklos patirtį bei neprievartinių kovos priemonių panaudojimo patirtį Lietuvai 
atgaunant nepriklausomybę kaip Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas – steigėjas 
bei 2. galimybes plėtoti mokslininkų teisių gynimo sistemą Lietuvoje, pirmiausia apimant tiek 
universitetų, tiek akademinių tyrimų institutų tyrėjus. 

Konferencijoje dalyvavo 46 pasaulio valstybių bei tarptautinių akademinių institucijų 
atstovai, tarp jų sesijoms pirmininkavo vienas tinklo steigėjų prof. Torsten Wiesel, b. Niujorko 
universiteto rektorius ir Niujorko MA prezidentas, Nobelio laureatas (šalia jo garbinga vieta 
buvo išskirta Lietuvos atstovui), prof. Dorairajan Balasubramanian, Indijos MA prezidentas, 
prof. Mohammed Hassan, Afrikos mokslų akademijų tinklo prezidentas, Academia Europea, 
Besivystančių šalių MA (TWAS), UNESCO ir kt. tarptautinių akademinių institucijų bei kt. 
vadovaujantys atstovai.

Pasitarimo metu buvau įpareigotas užmegzti ryšius bei inicijuoti mokslininkų teisių gynimo 
akademinės sistemos sukūrimą Latvijoje bei Estijoje. Prof. Peter Agre, Nobelio laureato ir 
Duke universiteto vicekanclerio, siūlymu prašytas talkinti Norvegijos MA bei Švedijos MA. Jų 
atstovai Norvegijos Mokslų ir menų akademijos b. prezidentas Dagfinn Føllesdal bei Švedijos 
Karališkosios akademijos narys prof. Erling Norrby pritarė šios paramos teikimui. 

Pasaulio MA ir universitetų Tarptautinio žmogaus teisių tinklo atstovai, jo vykdomoji direk-
torė Carol Corillon (ji – ir UNESCO atstovė) taip pat prašė padėti, ypač Lietuvos ir kt. buvusių 
sovietinių Rytų Europos respublikų atstovus, atnaujinti sutrikusius ryšius su Baltarusijos bei 
Rusijos ir Čekijos mokslininkų teisių gynimo aktyvistais, siekiant vėl sustiprinti jų veiklą bei 
mokslininkų teisių gynimo organizacijų ryšius su tarptautiniu tinklu. Panašiai konferencijoje 
buvo aptariama, kaip atgaivinti sutrikusius ryšius su Kinijos MA ir kt. jos akademinių žmo-
gaus teisių institucijų atstovais, situaciją detaliau vertino Tarptautinei mokslo tarybai (ICSU), 
jos Laisvių bei atsakomybės komitetui atstovavęs prof. Ovid J. L. Tzeng, Taivanio akademijos 
viceprezidentas.

Konferencijos rezoliucijose t. p. išreikštas susirūpinimas dėl Irako MA faktinio sunaikinimo, 
šalį okupavus JAV, bei dėl problemų Afrikos šalių MA tinkle, negaunant paramos, dėl vad. 
Gvantanamo teisės precedentų (kaip žinoma, JAV siekė užsitikrinti išimtis savo kariams, 
tardydama bei įkalindama potencialius teroristus, tarp jų pakliuvo ir nekaltų mokslininkų; 
taip pat civilių mirčių dėl savo karo veiksmų atvejais, taip orientuojantis iš esmės į dvigubus 
standartus žmogaus teisių srityje).

Buvo aptartos galimybės Lietuvos žmogaus teisių asociacijos atstovams dalyvauti Pasaulio 
MA ir universitetinių bendrijų Tarptautinio žmogaus teisių tinklo tolesnėje veikloje, užmegzti 
dalykinius kontaktus padedant rinkti regiono informaciją apie raiškiausius mokslininkų 
žmogaus teisių pažeidimus bei persekiojimus.
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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS, ĮGYTOS 
GIMUS, IŠSAUGOJIMO IR DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

POLITINIŲ KALINIŲ, TREMTINIŲ, REZISTENTŲ IR 
ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ KREIPIMASIS

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS
Į LIETUVIŲ TAUTĄ

2007 m. gegužės 22 d.

Nuorašai:
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui

1991 m. atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, tuometinės valdžios nutarimu, išeivijos 
lietuviams Lietuvos pilietybė, kurią bolševikų okupacinė valdžia buvo jiems atėmusi, ne tik 
nebuvo sugrąžinta, bet net buvo užginta. Tai padarė okupantų parengti ir išmokslinti žmonės, 
išmokyti neigiamai žiūrėti į mūsų išeiviją, nors jai priklausė ketvirtadalis mūsų tautos, trys 
ketvirtadaliai lietuvių rašytojų ir t.t., kurių patirtis kovoje už Lietuvos laisvę būtų nepaprastai 
pravertusi.

Nesugebėta ir prisiminti, kad jau 1937 m. gruodžio 30 d. tarp JAV ir Lietuvos Respublikos 
buvo pasirašyta karinės prievolės sutartis, įtvirtinanti dvigubos pilietybės galimybę. Ir pagal 
Lietuvos Respublikos 1938 m. Konstituciją pilietis, turėdamas svetimą pilietybę, galėjo išlaikyti 
ir Lietuvos pilietybę.

Deja, ir vėliau Konstitucinis Teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimu užkirto kelią dvigubai 
pilietybei. Tad tas barbariškas žingsnis tebeeskaluojamas ir šiandien, nes kai kam ir dabartinėje 
Lietuvoje labai norisi, kad įvairiu būdu lietuviai, atsidūrę už Lietuvos ribų, būtų priversti 
nutraukti pilietinius santykius su Lietuva. Jiems nerūpi tautos nedalomumas. Ši šventvagiška 
nuostata – okupacinis reliktas.

Mes, kurie niekada nesitaikstėme su okupacija ir kiek beišgalėdami su ja kovojome, ne tik 
atsiprašome mūsų drąsios, niekada kovoje už Lietuvos laisvę nenuleidusios rankų išeivijos, bet 
ir reikalaujame nutraukti šią niekingą praktiką Lietuvoje.

Politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistentai ir žmogaus teisių gynėjai:

Linas Antanavičius, Aleksandras Bendinskas, Mindaugas Bloznelis, Vytautas Budnikas, Vytautas 
Girdzijauskas, Petras Grėbliauskas, Antanas Mozeris, Edmundas Paulionis, Viktoras Petkus, Petras 
Plumpa, Kazimieras Radziukynas, Angelė Ragaišienė, Romualdas Ragaišis, Stasys Stungurys, Kęstutis 
Subačius, Albertas Žilinskas

LŽTA informacinis  per iodinis  le idinys „Pozici ja” . -  2007 m.  gegužės mėn.
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DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

LŽTA PIRMININKO V. BUDNIKO PRANEŠIMAS 
PASAULINIAME TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ 

GYNIMO FEDERACIJOS 36 -AJAME KONGRESE 
LISABONOJE 

2007 m. balandžio 17-25 dienomis Lisabonoje (Portugalija) vyko Tarptautinės žmogaus 
teisių gynimo federacijos (FIDH) 36-asis kongresas, kuriame, be kitų aktualių klausimų, 
buvo gvildenamos žmonių migracijos problemos. 

Lietuvai atstovavęs Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas 
Kongrese Rytų Europos regiono komisijoje iškėlė lietuvių emigracijos ir dvigubos pilietybės 
klausimą.

Kongresas nagrinėjo žmogaus teisių pažeidimus dėl grobimų ir nesiliaujančio smurto 
Čečėnijoje, Alžyre, Somalyje, Mozambike, dėl pabėgėlių Kampučijoje, dėl kankinimų 
Uzbekijos ir Azerbaidžano kalėjimuose, todėl dvigubos pilietybės Lietuvoje klausimas 
šiame kontekste atrodė ne toks reikšmingas.

Nepaisant to, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pateiktas siūlymas Rytų Europos regiono 
komisijai atrodė priimtinas ir gali tapti vienu iš veiksnių, padedančių spręsti migracijos 
problemas tiek šalyse, iš kurių išvyksta migrantai, tiek šalyse, į kurias jie atvyksta.

 Skirtingai nei senbuvėms Vakarų Europos šalims, Lietuvai opi emigracijos problema. Po 
Antrojo pasaulinio karo už mūsų šalies ribų gyveno apie milijonas lietuvių. Šie žmonės dėl 
sovietinės okupacijos neteko Lietuvos pilietybės. Nepaisant to, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
pilietybė jiems nebuvo suteikta ar sugrąžinta. 

Per septyniolika pastarųjų nepriklausomybės metų iš Lietuvos emigravo dar apie pusė 
milijono žmonių, daugiausia lietuvių. Dabar už šalies ribų gyvena per ketvirtį lietuvių tautos.

Pagrindinė emigracijos priežastis – esminių socialinių ir ekonominių reformų trūkumas. 
Valdžia neužtikrina gerų politinių, ekonominių ir socialinių gyvenimo sąlygų. Jauni žmonės 
nemato perspektyvos, neturi visaverčių sąlygų kūrybai. 

Antra vertus, migracijos procesai vyksta visose pasaulio šalyse. Ir tai nėra savaime negatyvus 
reiškinys, kol tarp išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų išlieka pusiausvyra. Problema kyla tada, kai 
išvykusieji nebegrįžta. Taip atsitiko ir Lietuvoje. Viena iš priežasčių, dėl kurių emigrantai nenori 
grįžti atgal – tai dvigubos pilietybės problema. Mat šioje srityje yra tam tikrų suvaržymų, kuriuos 
reglamentuoja 1997 m. lapkričio 6 d. Strasbūro konvencija dėl pilietybės, į kurią atsižvelgiant 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinta nuoroda, neleidžianti Lietuvos piliečiams 
turėti dvigubą pilietybę. 

Ilgą laiką šios nuostatos buvo mažai paisoma. Tačiau 2006 m. lapkričio 13 d. LR Konstitucinio 
Teismo nutarimas užkirto kelią dvigubai pilietybei. Dabar ji Lietuvoje leidžiama tik išimtiniais 
atvejais. Lietuvos pilietis, gyvenantis už Lietuvos ribų ir įgijęs kitos valstybės pilietybę, savaime 
netenka Lietuvos pilietybės.

Toks mūsų valstybės „uolumas“ savo piliečių atžvilgiu nėra pateisinamas. Jis nėra teisingas ir 
visos Europos Sąjungos valstybių, į kurias emigruoja Lietuvos piliečiai, atžvilgiu. Lietuvių tauta 
priklauso nedidelių Europos tautų grupei. Todėl, atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos demografinę 
situaciją, formaliais sumetimais atsisakydami savo piliečių, mes neturime jokios perspektyvos 
išlikti milijoninėje Europos tautų bendrijoje. Didžiosioms Europos valstybėms į lietuvių tautą 
derėtų žvelgti kaip į vieną iš mažų nykstančių tautų, kurių kultūrinis unikalumas savaime 
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yra vertybė. Šiuo požiūriu Europos didžiosios valstybės turėtų skatinti veiksmus, saugančius 
mažąsias tautas nuo išnykimo. Vienas tokių veiksmų galėtų būti dvigubos pilietybės toleravimas 
mažosiose valstybėse. Juolab kad tarptautinis 36-asis FIDH kongresas, skirtas migracijos 
problemoms nagrinėti, rodo, jog pačiai Vakarų Europai, ir ypač jos valstybėms senbuvėms, 
augantys migracijos procesai kelia vis daugiau keblumų. Nesvarbu, kad lietuvių emigrantai 
sudaro tik neženklią viso pasaulinio migrantų srauto dalį. Tačiau migracija iš Lietuvos yra 
sudėtinė dalis visų ekonominių, socialinių ir politinių problemų, su kuriomis susiduria Vakarų 
Europos ir Amerikos kontinento valstybės. Kaip tik dėl šios priežasties emigravusių lietuvių 
ketinimus grįžti į savo gimtąją šalį nederėtų vertinti nepalankiai. 

Vienas iš svarbesnių motyvų Lietuvos emigrantui sugrįžti atgal į savo šalį – tai Lietuvos 
pilietybės išlaikymo galimybė. Ji netrukdytų Europos Sąjungos valstybių tarpusavio susitari-
mams ir, be abejonės, neprieštarautų Lietuvos valstybės prisiimtiems tarptautiniams įsiparei-
gojimams. 

Dvigubą pilietybę reglamentuoja 1997 m. lapkričio 6 d. Strasbūre priimta Europos konvencija 
dėl pilietybės (jos Lietuva neratifikavo). Ši Konvencija labiau apriboja valstybės galimybę be 
pagrindo atimti iš piliečio pilietybę, nei galimybę ją palikti. Antai Konvencijos II skyriaus 3 
straipsnio „Bendrieji pilietybės principai“, apibrėžiančio valstybės kompetenciją, 1 skirsnyje 
teigiama: „Kiekviena valstybė pagal savo teisę nustato, kas yra jos piliečiai“. Iš to seka, kad Lietuvos 
valstybei niekas netrukdo vadovautis šio straipsnio nuostata ir pačiai nuspręsti, kas gali arba 
negali turėti jos pilietybę. Būtent Konvencijos 4 straipsnio „Principai” c) dalyje nurodoma, jog 
„negalima savavališkai atimti iš bet kurio asmens pilietybės“. Todėl Lietuvos valstybė gali vadovautis 
šia Konvencijos nuostata, nuspręsdama, iš kurio lietuvių emigranto reikia arba nereikia atimti 
pilietybę. Sprendimas pastarajam palikti Lietuvos pilietybę jokiu būdu neprieštarautų minėtos 
Konvencijos nuostatoms.

Analogiškai Konvencijos 7 straipsnio e) dalis nustato, kad „Pilietybės netekimas ex lege 
ar valstybės, kuri yra šios Konvencijos Šalis, iniciatyva, yra galimas nutraukus faktinius ryšius tarp 
valstybės, kuri yra šios Konvencijos Šalis, ir jos piliečio, nuolat gyvenančio užsienyje“.

Tačiau ir šioje dalyje Konvencija jokiu būdu neįpareigoja valstybę atimti iš savo piliečio pilie-
tybę, bet palieka laisvę nuspręsti, kuris pilietis faktiškai nutraukė ryšius su ja, t.y. iš ko valstybė 
norėtų atimti pilietybę, o kam ją palikti. 

Konvencijos V skyriaus „Kelių valstybių pilietybė“ 14 straipsnyje „Kelių valstybių pilietybė ex 
lege“ 1 skirsnyje nurodoma, kad  Valstybė, kuri yra šios Konvencijos Šalis, leidžia turėti kelių šalių 
pilietybes. Konvencijos 15 straipsnyje apibrėžiami galimi kelių valstybių pilietybės atvejai ir sa-
koma, kad „Šios Konvencijos nuostatos nevaržo valstybės, kuri yra šios Konvencijos Šalis, teisės savo 
vidaus teisėje nustatyti, ar:

a)   piliečiai, kurie įgyja arba turi kitos valstybės pilietybę, išlaiko savo pilietybę ar jos netenka;
b)   pilietybės įgijimas arba išlaikymas priklauso nuo kitos pilietybės atsisakymo arba netekimo.
Taigi, minėta Konvencija nedaro kliūčių dvigubai pilietybei išlaikyti.
Mūsų šalyje pasigirsta nuomonių, kad dviguba pilietybė supainiotų piliečių teises ir pareigas. 

Tačiau minėtos Konvencijos 17 straipsnis apibrėžia „Teises ir pareigas, susijusias su kelių valstybių 
pilietybe“.

Šio straipsnio b)   dalis reglamentuoja tarptautinės privatinės teisės normų taikymą valstybės, 
kuri yra šios Konvencijos Šalis, teritorijoje tais atvejais, kai asmuo turi kelių valstybių pilietybę.

Konvencijos VII skyrius reglamentuoja Karo tarnybos prievolę kelių valstybių pilietybės 
atveju. Antai  jos 21 straipsnio 1 skirsnis „Karo tarnybos prievolės vykdymas“ nustato, kad „ asmenys, 
turintys dviejų ar daugiau valstybių, kurios yra šios Konvencijos Šalys, pilietybę, karo tarnybos prievolę 
vykdo tik vienoje šių valstybių“, o 2 skirsnyje „1 punkto taikymo būdai gali būti nustatomi pagal specialius 
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susitarimus tarp valstybių, kurios yra šios Konvencijos Šalys“.
Tačiau ir anksčiau Lietuvos istorijoje būta panašios praktikos. Antai 1937 metų gruodžio       

30 d. pasirašyta Lietuvos Respublikos ir JAV natūralizacijos karinės prievolės sutartis numatė, 
kad „Lietuva ir JAV norėdamos sutvarkyti karinės prievo lės bei kitų ištikimybės veiksmų atlikimą, kiek 
tai susiję su piliečiais, kurie buvo arba bus natūralizuoti kitos šalies teritorijoje, arba kitų kategorijų 
asmenis, kurie gimę įgijo abiejų Susitariančių Šalių pilietybę, nutarė sudaryti šiuo reikalu sutartį ir tam 
tikslui paskyrė savo įgaliotiniais“. 

Taigi, šia sutartimi JAV ir Lietuvos Respublika jau 1937 metais įtvirtino dvigubos pilietybės 
galimybę. 

Minėta sutartis nurodė, kad „iš vienos susitariančios šalies piliečių, kurie buvo arba bus natūrali-
zuoti kitos šalies teritorijoje, laikinai sugrįžusių į savo pirmykštės pilietybės šalį, nebus rei kalaujama at-
likti karinę prievolę ar bet kokį kitą ištiki mybės veiksmą, ir jie nebus baudžiami už pirmykštį emigravimą 
arba už neatsiliepimą į šaukimus karinę prievolę atlikti, jei tie asmenys neturėjo stoti į karo tarnybą prieš 
tai, kai bona fide apsigyveno tos šalies teritorijoje, kurios pilietybę įgijo natūralizuodamiesi“.

Tokiu būdu jau nuo 1937 metų Lietuvos piliečiai, įgiję JAV pilietybę, galėjo atlikti karinę 
prievolę arba JAV, arba Lietuvoje, o karinės prievolės atliktas laikas buvo įskaitomas abiejų šalių 
karinės tarnybos įskaitoje.

Ši pakankamai svari mūsų valstybės istorinė politinė patirtis nurodo teisinius būdus, lei-
džiančius išsaugoti Lietuvos piliečiui dvigubą pilietybę, o išeivijos lietuviams atgauti Lietuvos 
pilietybę. 

Beje, Lietuva galėtų pasiremti Armėnijos Respublikos ir kitų Europos valstybių teisine 
patirtimi. Armėnų tauta po daugelio ginčų pagaliau išsprendė savo išlikimo problemą, 
įtvirtindama dvigubą pilietybę Konstitucijoje: Armėnijos Konstitucijos 11.3 straipsnis skelbia, 
kad „armėnai įgyja šalies pilietybę supaprastinta tvarka“. Konstitucijos 30.1 straipsnis skelbia, kad 
„ iš nieko negali būti atimta Armėnijos pilietybė, o asmenų, turinčių dvigubą pilietybę, teises ir pareigas 
nustato įstatymas“. 

Taigi Konstitucijoje armėnai įtvirtino dvigubą pilietybę kaip tautos išlikimo garantą. O juk 
ši šalis teritorija ir gyventojų skaičiumi prilygsta Lietuvai. Armėnų diasporą taip pat sudaro per 
milijoną išeivių. 

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos kongresas galėtų 
paremti Lietuvos žmogaus teisių asociacijos iniciatyvą skatinti Europos Sąjungos šalyse, ypač 
mažose valstybėse, dvigubos pilietybės išlaikymo galimybę. 

Suprasdami Kongreso nagrinėjamų problemų mastą (žmonių grobimai, karo nusikaltimai, 
pabėgėliai, politinės žmogžudystės ir pan.), neabejojame, kad Lietuvos atstovų prašymas netaps 
svarstymo objektu. Tačiau palanki Kongreso komisijos pozicija neabejotinai duotų akstiną toliau 
siekti, kad didžiosios Europos valstybės ir Europos Parlamentas vertintų dvigubos pilietybės 
klausimą kaip vieną iš pozityvių galimybių sprendžiant migracijos procesų reguliavimo proble-
mą. Jei didėjančią tautų migraciją, vis labiau primenančią vienos krypties eismo juostą, pripa-
žįstame kaip neišvengiamą globalizacijos procesų sukeltą komplikuotą padarinį, tai dvigubos 
pilietybės išlaikymo galimybė migrantų kilmės šalyse neabejotinai leistų bent kiek sumažinti 
į jas nebegrįžtančiųjų srautus, o netolimoje ateityje netgi skatintų emigravusiuosius sugrįžti, 
vaizdžiai tariant, sukurtų priešingos krypties eismo juostą.

Šiaip ar taip, dažnai keliamos problemos, bet nesiūlomi būdai joms spręsti. Tad Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos kreipimasis yra vienas iš siūlymų, kurio naudą parodys ateitis.

LŽTA informacinis  per iodinis  le idinys „Pozici ja” . -  2007 m.  gegužė.
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DĖL TEISMŲ ĮSTATYMO

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrui
Lietuvos Respublikos teismams

 
LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS

PAREIŠKIMAS

2007 m. liepos 2 d.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija yra įsitikinusi, kad mūsų valstybei iki šiol nepavyko at-
statyti istorinio teisingumo, atkurti demokratinės valstybės pagrindų – nešališkų teismų, as-
mens teisės į viešą, greitą, lygiateisišką ir skaidrų bylos tyrimą bei nagrinėjimą. 

Tai, kad mūsų valstybėje išliko senoji sovietinė teisinė sistema, rodo Lietuvos pasipriešinimo 
okupaciniam režimui ir gyventojų genocido bylų nagrinėjimo vilkinimas – šimtai genocido bylų 
tebelaukia tyrimo, o per septyniolika atkurtos Nepriklausomos valstybės metų tik 15 jų pasiekė 
teismus. 

Stabdomas LR Konstitucijos 111 str. numatytas darbo teismų steigimas. Teismų sistema už-
dara, teismų tarėjų institucija panaikinta, o visuomenės dalyvavimas teismų veikloje iš esmės 
uždraustas ir prieštarauja Europos Sąjungos šalių praktikai.

Kita vertus, teisėjai buvo ir liko priklausomi nuo valdžios finansavimo, jos administravimo, 
teisėjams nėra garantuotas jų socialinis ir fizinis saugumas.

Kadangi visuomenė nepasitiki teismais, nepasitiki savo valstybe ir tai kelia grėsmę Lietu-
vos valstybingumui, Lietuvos žmogaus teisių asociacija pareiškia:

1. Teisingumas negali būti derybų objektu svarstant, kiek valstybei reikia lėšų jam užtikrinti.
2. Visuomenės teismų kontrolė ir jos dalyvavimas teismų procesuose – pagrindinė ir gyvybinė 

demokratinės Lietuvos valstybės vystymosi sąlyga.
3. Teisininkai, gydytojai ar kita profesinė grupė negali vienašališkai spręsti, kas tinka arba 

netinka visuomenei, jų siūlymai gali būti vertinami tik atsižvelgiant į visos Lietuvos visuomenės 
poreikius ir lūkesčius.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija reikalauja:
1. LR Seimui neatidėliojant priimti LR Konstitucijos pataisas, kurios leistų keisti ir papildyti 

LR Teismų įstatymą.
2. LR Seimui naujajame Teismų įstatyme įtvirtinti nuostatas, kurios suteiktų teisę visuomenės 

atstovams dalyvauti priimant teismų sprendimus, parenkant ir skiriant teisėjus.
3. Lietuvos prokuratūrai imtis iš esmės tirti Lietuvos gyventojų genocido bylas ir nedelsiant 

jas perduoti teismams teisingumui vykdyti.
4. LR Prezidentui, LR Teisingumo ministerijai nuolat interneto tinklapiuose skelbti teisėjų 

biografijas, jų giminystės ir kitas sąsajas, susikompromitavusių teisėjų pavardes, taip pat teisėjų 
priimtus neteisingus sprendimus, ypač pažeidusius žmogaus teises. Teisėjai yra vieši asmenys, 
ir visuomenė privalo žinoti visa, kas trukdo ar padeda teisingumui. 

5. LR Prezidentui nedelsiant šalinti iš teisėjų asmenis, sovietmečiu nuteisusius kalėjiman ir 
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tremtin Lietuvos pasipriešinimo dalyvius ar kitaip savo veikla užtraukusius gėdą Nepriklauso-
mos Lietuvos teismams.

6. LR Seimui įstatymu garantuoti Lietuvos teismų nepriklausomumą nuo valstybės 
finansavimo, administravimo ar kitokios žalingos įtakos teisingumui, suteikti teisėjams 
patikimas socialinės ir fizinės apsaugos garantijas.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto nariai ir Asociacijos steigėjai: 

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, 
Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas
Antanas BURAČAS – LMA akademikas, ekonomikos ir finansų profesorius 
Bronius GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos pirmininkas
Stasys STUNGURYS – žurnalistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Petras GRĖBLIAUSKAS – teisininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Albertas ŽILINSKAS – ekonomistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 

DĖL LIETUVOS DABARTIES IR ATEITIES

P. CIDZIKO  KALBA 
NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE 

2007 M. RUGPJŪČIO 23 DIENĄ

Pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo ištartas Nemenčinės plento miške. Prieš 20 metų visi 
buvome jaunesni, dabar bąla smilkiniai ir tolsta istorijon įvykiai.

Atsivertęs tų dienų bolševikinės „Tiesos“ komplektą nenustebau. Tas pat pyktis, toks pat 
įniršis ir troškimas nušluoti nuo žemės paviršiaus. Pasmerkimai ir smerkimai, kaip ir šiandien, 
už ką nors, niekas nepasikeitė. Jei nesi komunistas ar rezervistas ir nelaižai jiems kojų, tau vietos 
Lietuvoje nebus. Ir po 20 metų įžeidinėja „psichais“, net „žvėrimis“. Jie taip trokšta „atsilaužti“ 
pyrago iš šio istorinio ir kitų įvykių, taip braunasi alkūnėmis ir nenustebčiau, jei vieną dieną 
valdžia paskelbtų: Cidziko niekada nebuvo.

Taigi ruošiant šį susirinkimą prie A.Mickevičiaus paminklo, labai greitai pajutau intrigas 
ir sužinojau – KGB šį sumanymą jau žino. Taip norėjau, kad šis pirmas susirinkimas įvyktų, 
kad buvau pasiruošęs nuryti ne vieną karčią piliulę, o likęs vienas dažnai kartodavau Maironio 
pamėgtą posmelį: „Jau slavai sukilo ant Juodmarių kranto, pavasaris eina Karpatų kalnais...“. 
Lietuvoje šis pavasaris prasidėjo rugpjūtį, tuomet nebuvo minties, kad ir po 20 metų mus 
šmeiš, lies pagiežą, pyktį. Bet – už ką gi dabar? Argi mes nelaimėjome nuostabių pergalių, ar 
nebuvo dvasinio atgimimo Katedros aikštėje ir Lietuvoje, ar nebuvo Baltijos kelio? Argi nesutiko 
„Šiaurės miestelio“ divizijos vadovybė pasiduoti į nelaisvę? Argi nebuvo „Sandoros“ akto ir 
taikaus Rusijos kariuomenės išvedimo iš viso Pabaltijo? Argi šv. Tėvas, 1993 m. atvykęs į Lietuvą, 
nepadėkojo už tai?

Ką kalba statistika? Ji baugina ir šiurpina. Nuo 1990 m. kovo 11 d. tik pasikorė 35 tūkstančiai, 
nužudyta apie 70 tūkstančių, psichiatrai per radiją kalba, kad psichinių susirgimų užregistruota 
350 tūkstančių, apie pusę milijono paliko Tėvynę. Tauta įvaryta į kampą – užknista, merdi, žudo 
ir žudosi arba palieka Tėvynę. Jeigu anksčiau žudė okupantai, tai dabar komunistai, „įtakos“ 
agentai, rezervistai. Paniekinta žmogaus garbė, orumas, trypiamas vardas, tarsi būtų atsivėręs 
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pragaras. 0 valdžia sugalvojo vėl ir vėl naują būdą, kaip pažeminti ir pasityčioti. Pakviečia, 
apdovanoja, o paskui šmeižia, tyčiojasi ir dar kaltina.

0 gal komunistai yra šventi žmonės? Ar ne laikas juos paskelbti šventaisiais? Juk jie – tiesiog 
nepakaltinami. Kolaboruojantiems dvasininkams tai nesunku būtų padaryti: Seimas priimtų 
rentų įstatymą o Vyriausybė – nacionalinių premijų nutarimą. Tai bent sublizgėtų pasaulis!

Mes daug kartų kreipėmės į vyskupų konferenciją dėl tragiškos Lietuvos padėties, bet jie 
ištvermingai tyli KGB stiliumi. Susidaro įspūdis, kad sekama ne Kristumi, bet Lubiankos 
velniu.
      Yra gerų kunigų: A. Bulota, A. Keina, A. Svarinskas ir kiti, bet jie taip pat persekiojami tiek hierarchų, 
tiek ir valdžios. Labai įskaudino dvasininkų abejingumas, kai kreipėmės dėl A. Masiulionio, 
Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, prašydami apginti nuo apskrities viršininko A.Vidūno, kurio 
kabinete nuo pasityčiojimo jį ištiko priepuolis. Kruviną A. Masiulionį išvežė greitoji pagalbą, o 
po poros dienų tas pats A. Vidūnas į suderintą susitikimą iškvietė „kalašnikovais“ ginkluotą 
policiją. A. Masiulioniui vietoje Lietuvos dovanos teko sugadinta sveikata ir darbo praradimas. 
Tai įvyko 2000 m. birželio 29 – liepos 2 dienomis.

0 štai kaip gerbiami politiniai kaliniai ir tremtiniai – tai rodo kompensacijos už kovą ir 
kančią.

Pasirodo, kad tarnybiniams policijos šunims skiriama net 7 kartus daugiau nei komunizmo 
aukoms – 1355 Lt šunims ir 172 Lt komunizmo aukoms. Valstybinė 1 laipsnio pensija – 688 Lt, o 
KGB kapitono agento Grigučio – apie 1800 Lt. Taigi KGB pensijos geriausiu atveju net 3 kartus 
didesnės, kaip kunigo A. Svarinsko, V. Petkaus ir kitų, kurie kalėjime sėdėjo po 25 ir daugiau 
metų.

Priimti specialius įstatymus, su tikslu pažeminti komunizmo aukas, gali tik beviltiški dvasios 
ubagai. Taigi kas gali paneigti faktą, kad valdžią Lietuvoje uzurpavo ne KGB? O juk CK sekre-
torius R. Songaila dar 1988 m. birželį Maskvoje pareiškė „kad sąjūdis nenueitų ten, kur nereikia, 
mes įvedėm savo žmones”. Ir štai šie žmonės, kuriuos vadiname rezervistais – Pocius giriasi, kaip 
du metus siuntė provokatorių A. Petrusevičiui, kad galėtų „pasodinti“ 4 metams. Ką gero pada-
rė Lietuvai A. Petrusevičius ir ką bloga padarė KGB – lyginti nereikia. A. Petrusevičius 8 metus 
kalėjo, prarado ranką, jo tarnavimas Lietuvai – pasiaukojimas akivaizdus. Tačiau jo teisingumas 
negina, jam senatis netaikoma. Tuo tarpu LTSR prokuroras J. Bakučionis, genocido vykdytojas, 
pasodinęs kelis šimtus žmonių, ginamas senaties ir kitų įstatymų, vaikšto laisvas po Antakalnį.

Ponas Prezidente, be visų teisinių nukrypimų, net Konstitucinio Teismo, dar yra ir žmogiškasis 
faktorius. Pasinaudokite juo – paleiskite A. Petrusevičių.

Gerb. arkivyskupe, kiekvienais metais Bažnyčia gavėnios metu skelbia vieną svarbiausių 
šventų doktrinų, cituoju: „vyskupai ir kunigai privalo ginti skriaudžiamuosius“. Gerb. 
arkivyskupe,     A. Petrusevičius yra ir jūsų brolis. Rašykite teikimą Prezidentui.

Ir dar vienas faktas dėl Karaliaučiaus koridoriaus. Nepasisekė 2002 m., planuotas vasarą, net 
per Lenkiją, Tilžę, nepasisekė ir po Putino – Šrioderio – Širako susitikimo Karaliaučiuje. Žinome 
– nepasiseks ir kiti, tačiau valdžios politika okupacijos akivaizdoje – išdavikiška.

Nevardinsiu ir taip šiurpios padėties, bet klausiu: kiek dar, komunistai, niekinsit Lietuvos 
žemę ir mus? Ką mes bloga padarėm Tėvynei? O gal todėl, kad ją giname? Kiek jums reikia krau-
jo? Kam šitas maskaradas?

Ir pabaigai – paskutinė mintis. Prancūzijoje, revoliucijos metu, kai gatvėse ir aikštėse 
revoliucionieriai skaitė „Žmogaus teisių deklaraciją“, prancūzai stojosi ir verkė, bet, kai 
Robespjerui ir Muratui nukirto galvas, prancūzai savaitėmis džiūgavo.

Kai Gedimino kalne pirmą kartą 1988 m. kėlė Lietuvos vėliavą, žmonės taip pat verkė – 
mačiau. Bet kai kraugerių galvos kris kaip Murato ir Robespjero, Lietuva džiūgaus ilgiau negu 
Prancūzijoje.



282 L i e t u v a  i r  ž m o g a u s  t e i s ė s .  i i  D a L i s

DĖL VALSTYBINĖS ŠEIMOS POLITIKOS KONCEPCIJOS 
BEI  PARAMOS ŠEIMAI PAGRINDŲ ĮSTATYMO 
PROJEKTO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUTO
PAREIŠKIMAS

2007 m. spalio 1 d.
Vilnius

2007 m. liepos 5 d. Seimo nariai: Baškienė Rima, Kapickienė Etela, Markevičienė Vincė 
Vaidevutė bei Degutienė Irena  Seimo svarstymui pateikė Valstybinės šeimos politikos 
koncepcijos projektą (Nr. XP-2390) (toliau – Koncepcija). 

2007 m. rugsėjo 18 d. Seimo nariai: Dagys Rimantas, Degutienė Irena bei Kubilius Andrius 
Seimo svarstymui pateikė Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektą (Nr. XP-2526) (toliau 
– Paramos šeimai įstatymas). 

Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės visuomeninės organizacijos, pritardamos šeimos svarbai 
ir jos vertybių išsaugojimui šiuolaikinėje visuomenėje, reiškiame apgailestavimą ir nesutinkame su 
pateiktais projektais dėl sekančių priežasčių:

1. Dėl nepagrįsto prioriteto suteikimo šeimai, sudarytai santuokos pagrindu. 
2. Dėl asmens teisės į privatumą ribojimo.
3. Dėl pateiktų projektų nuostatų diskriminacinio pobūdžio.
4. Dėl teisių ribojimo nepagrįstumo ir proporcingumo principo nesilaikymo; loginės sąsajos 

nebuvimo tarp nurodytų pasekmių ir priežasčių.

Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektą p r a š o m e:

– atmesti pateiktą Valstybinę šeimos politikos koncepciją bei Paramos šeimai pagrindų 
įstatymo projektą kaip nepagrįstą, neteisėtą, pažeidžiančią žmogaus teisę į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą, diskriminuojančią asmenų, gyvenančių ne santuokoje, ir ypač jų vaikų, 
atžvilgiu. 

Kitus asmenis prašome:
– atkreipti dėmesį į diskutuojamą klausimą ir prisidėti prie viešos diskusijos, išsakant savo 

nuomonę dėl Seimo svarstymui pateiktos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos bei Paramos 
šeimai pagrindų.

LŽTA pastaba:
Šiuo pareiškimu Istitutas prašo visuomenines organizacjas protestuoti prieš šeimos pagrindų 

įstatymo projektą
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DĖL VALSTYBINĖS ŠEIMOS POLITIKOS KONCEPCIJOS
BEI PARAMOS  ŠEIMAI PAGRINDŲ ĮSTATYMO 
PROJEKTO

LR Seimui
LR Vyriausybei
LR Prezidentui 
Seimo Žmogaus teisių komitetui 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
Europos teisės departamentui 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai

LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ VISUOMENINIŲ 
ORGANIZACIJŲ

K R E I  P I  M A S I  S
(PROJEKTAS)

2007 m. spalio 1 d.
Vilnius

2007 m. liepos 5 d. Seimo nariai: Baškienė Rima, Kapickienė Etela, Markevičienė Vincė Vai-
devutė bei Degutienė Irena Seimo svarstymui pateikė Valstybinės šeimos politikos koncepcijos 
projektą (Nr. XP-2390) (toliau – Koncepcija). 

2007 m. rugsėjo 18 d. Seimo nariai: Dagys Rimantas, Degutienė Irena bei Kubilius Andrius 
Seimo svarstymui pateikė Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektą (Nr. XP-2526) (toliau 
– Paramos šeimai įstatymas). 

 
Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės visuomeninės organizacijos, pritardamos šeimos 

svarbai ir jos vertybių išsaugojimui šiuolaikinėje visuomenėje, reiškiame apgailestavimą ir ne-
sutinkame su pateiktais projektais dėl sekančių priežasčių:

1.Dėl nepagrįsto prioriteto suteikimo šeimai, sudarytai santuokos pagrindu. 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nežiūrint į tai, kad Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje 
yra įtvirtinta nuostata, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“, iki šiol nebuvo ir 
nėra įtvirtintas teisinis „šeimos“ sąvokos apibrėžimas. Tokio apibrėžimo nebuvimo priežastis 
galima aiškinti tiek įstatymo leidėjo vengimu diskriminuoti šeimas, sudarytas santuokos ar 
partnerystės pagrindais, tiek sudėtingumu apibrėžti ir numatyti visus galimus ryšius tarp šeimos 
narių, kurie gali būti labai įvairūs, pavyzdžiui: vyras ir moteris, įteisinę savo santykius santuoka 
arba gyvenantys partnerystės pagrindais, nesusilaukę ar susilaukę vaikų (sūnų, dukterų), ar 
įsivaikinę vaikus; vieniša mama ar tėvas, turintys vaikų iš santuokinių ar nesantuokinių ryšių, 
vieniša moteris ar vyras, turintys įvaikintų vaikų; seneliai, globojantys vienišos mamos vaikus; 
antros kartos giminaičiai (tetos, dėdės, pusbroliai ar pusseserės), globojantys savo giminaičius 
iš santuokinių šeimų ar šeimų, sudarytų partnerystės pagrindais, ir pan. 
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Nors Lietuvos teisės normos nenumato „šeimos“ apibrėžimo sąvokos, Koncepcijos autoriai 
pateikia savo apibrėžimą ir įvardija šeimą kaip „vyro ir moters santuokos pagrindu sukurta, 
artimais giminystės ryšiais susijusi asmenų bendruomenė, valstybės laikoma subjektu“ (Kon-
cepcijos 1.1.9 punktas). Iš to seka, kad „šeima“ kaip valstybės subjektas nėra laikoma, jei ji nėra 
sukurta santuokos pagrindu. Tuo remiantis, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad šeima, kurią 
sudarys vieniša mama ar tėvas turintis įvaikintų vaikų ar vaikų, gimusių ne santuokoje, ne-
bus laikoma „šeima“ kaip valstybės subjektu. Prioriteto suteikimas šeimai, pagrįstai santuoka, 
yra įtvirtintas Koncepcijoje kaip vienas iš pagrindinių principų, grindžiančių valstybės šeimos 
politikos įgyvendinimą (Koncepcijos 3.2.1 punktas). Šeimos, sukurtos santuoka, prioritetas yra 
akivaizdžiai pabrėžiamas Paramos šeimai įstatyme, numatant, kad „Valstybė pripažįsta ir įsi-
pareigoja ginti TIK (autorių pastaba) vyro ir moters santuoka sudarytos šeimos teises“.

 Kyla klausimas, kuo remiantis projektų autoriai suteikia prioritetą šeimai, sukurtai santuokos 
pagrindu? Be nuorodų į aptakias frazes kaip „istoriškai susiklosčiusios šeimos vertybės“, „šeimos 
gerovę nusakančios sampratos“ (Koncepcijos 1 skyrius „Bendros nuostatos“), „istoriškai ir 
moksliškai patikrintas šeimos kaip pirminio visuomenės instituto patikimumas“ (Koncepcijos 
3.2.1 punktas), nuorodos yra daromos į Konstituciją, Civilinį kodeksą bei tarptautines 
konvencijas, kuriose, pažymime, nei vienoje nėra numatytas teisėtas valstybės tikslas išskirti 
šeimas, sudarytas santuokos pagrindu. 

Be to, projektų autoriai darydami prielaidas, kad šeima sukurta santuokos pagrindu buvo ir 
išlieka tradicine Lietuvos žmonių vertybe, patys sau prieštarauja, nes toje pačioje Koncepcijoje 
yra teigiama, kad „vis daugiau porų gyvena kartu neregistravusios santuokos. Socialinių 
tyrimų instituto duomenimis, gyvenimui nesusituokus pritaria beveik pusė (44 proc.) apklaustų 
respondentų nuo 18 iki 24 metų“ (Koncepcijos 2.4 punktas). 

Kreipimosi autoriai pažymi, kad tradicinės vertybės, kaip ir papročiai, nėra statinė, nekintanti 
sąvoka, ir jei keičiantis gyvenimo sąlygoms, asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, pamažu keičia nusistovėjusias visuomenines normas ir tradicijas, yra netikslinga 
papročius ir tradicijas, vyravusias anksčiau, pateikti kaip nekintančias, o joms kintant, ignoruoti 
didelės visuomenės pasirinkimą ir stengtis dirbtinai primesti asmenims savo valią, skatinant 
juos kurti šeimas santuokoje, pagrindžiant tai Konstitucijos ir tarptautinės teisės normomis, 
kuriose, nei vienoje iš išvardintų, nėra išskiriamas prioritetas santuokoje sukurtoms šeimoms. 

2. Dėl asmens teisės į privatumą ribojimo.
Asmens apsisprendimas sukurti šeimyninius santykius santuokos ar artimų ryšių pagrindu 

yra asmens laisvo apsisprendimo dalykas ir apima vieną iš pagrindinių asmens teisių į 
privatumą. 

Atsižvelgiant į tai, kad šeimos sukūrimas didžiausią ir lemiamą įtaką turi asmens privačiam 
gyvenimui ir tik paskui jo apsisprendimas gali tam tikra apimtimi įtakoti visuomenę, laikytina, 
kad šeimos sukūrimas pirmiausia turi būti asmens, sukuriančio šeimyninius santykius, dalykas, 
ir valstybė, gerbianti savo piliečių teisę į privatumą, šią teisę turėtų riboti tik išskirtiniais, teisiškai 
pagrįstais atvejais. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europos žmogaus teisių teismas, nagrinėdamas Europos 
žmogaus teisių konvencijoje (toliau – Konvencija) įtvirtintos asmens teisės į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą (Konvencijos 8 straipsnis) klausimus, yra pažymėjęs, kad teisės į privatų gy-
venimą apimtis nėra ribojama tik šeimų sudarytų teisiniais pagrindais – santuoka, bet apima ir 
nesantuokiniu pagrindu sukurtas šeimas, kaip, pavyzdžiui, vienišos mamos ir vaiko santykius 
(Marckx v. Belgium byla) ar nesusituokusias poras, turinčias bendrų vaikų (Johnson v. Ireland 
byla). Prioritetas visais atžvilgiais yra suteikiamas asmenų tarpusavio artumo santykiams. 
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Tuo tarpu Koncepcijoje bei Šeimos paramos įstatymo projektuose prioritetas išskirtinai 
yra suteikiamas šeimai, sudarytai santuokos pagrindu, nes tik tokia šeima yra pripažįstama 
„valstybės subjektu“ (Koncepcijos 1.1.9 punktas). Numatant eilę skatinančių bei kryptingai 
nukreiptų priemonių sudaryti šeimą santuokoje, yra daroma tiesioginė, teisiškai nepagrįsta, 
neigiama įtaka asmens apsisprendimo laisvei bei jo privačiam gyvenimui, pažeidžiant 
Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir 
moters apsisprendimu. 

Be to, projektų kūrėjai, įtvirtindami santuokinės šeimos prioritetą, pažeidžia ne tik asmenų 
teisę į privatumą, kurie dar tik sukurs šeimos santykius ateityje, bet sudaro palankias sąlygas 
atsirasti stigmatizacijai, skatindami viešą nepritarimą ir pasmerkimą asmenų, jau gyvenančių 
nesantuokinėse šeimose. 

3. Dėl pateiktų projektų nuostatų diskriminacinio pobūdžio.
Jei Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekte yra įtvirtinama daugiau konceptuali 

diskriminacija tarp asmenų, sukūrusių šeimos santykius santuokos pagrindu ir partnerystės 
ar artimų santykiu pagrindu, tai Paramos šeimai pagrindų įstatyme yra numatytos konkrečios, 
koncepciją įgyvendinančios diskriminacinės priemonės. Pavyzdžiui, Įstatymo projekte yra 
pateikiami sekantys pasiūlymai: 

- gimus vaikui, išmokėti 2 kartus didesnę išmoką, jeigu gimsta antras ar trečias vaikas. Jeigu 
vaikas gimsta šeimoje, išmoką skirti 15 % didesnę (Įstatymo 3 str. 1 d.); 

tai reiškia, kad gimus antram ar trečiam vaikui šeimoje, kurioje tėvai nėra susituokę, tokia 
parama nebus suteikiama;

- nustatyti, kad jau antram vaikui gimus, tėvams yra 2,5 karto didinamas neapmokestinamas 
pajamų dydis (NPD). Šis NPD būtų didinamas 15 % tėvams, vaikus auginantiems santuokoje 
(Įstatymo 4 str. 2 d.); 

tai reiškia, kad tėvams, auginantiems vaikus ne santuokoje, gimus antram vaikui, dabartinis 
NPD nebūtų didinamas 15 %;

- tėvams, kurie vaikus išaugino iki 18 metų gyvendami santuokoje, tais metais, kai vaikui 
sukanka 18 metų, nustatyti mokestines atostogas, – tai yra tais metais atleisti juos nuo pajamų 
mokesčio mokėjimo (Įstatymo 4 str. 4 d.); 

tai reiškia, kad tėvai, išauginę vaikus iki 18 metų gyvendami ne santuokoje, tais metais nebus 
atleidžiami nuo pajamų mokesčio mokėjimo;

- nustatyti, kad motinai, pagimdžiusiai ir auginančiai iki 18 metų ne mažiau kaip du vaikus 
toje pačioje šeimoje iki 18 metų, ir per šį laikotarpį neturinčiai su darbo santykiais susijusių 
pajamų, suteikiamas asmens, valstybės lėšomis privalomai draudžiamo pagrindinei socialinio 
draudimo pensijos daliai bei privalomajam sveikatos draudimui, statusas (Įstatymo 6 str. 1 d.); 

tai reiškia, kad išsiskyrusiems moteriai ar vyrui, vieniems auginantiems ne mažiau dviejų 
vaikų iki 18 metų ar sukurtoje naujoje šeimoje santuokoje, partnerystės pagrindais ar nepa-
gimdžiusiai, bet įsivaikinusiai ne mažiau kaip du vaikus moteriai, atitinkamas statusas nebus 
suteikiamas.

Visi aukščiau išvardinti pasiūlymai diskriminuoja asmenų grupes remiantis tik vienu 
pagrindu – asmenų negyvenimo santuokoje. Pažymėtina, kad nors pateikiami siūlymai 
diskriminuoja visus šeimos narius, tačiau galutiniame rezultate labiausiai dėl to nukentės vaikai, 
gyvenantys nesantuokinėse šeimose. 

Paramos šeimai pagrindų įstatymo projekto autoriai projektą lydinčiame aiškinamajame rašte 
orakuliškai numatė, kad „Lietuvos visuomenės atskirose grupėse gali kilti nepasitenkinimo dėl 
aiškaus prioriteto suteikimo tradicinei šeimai. Tai gali būti bandoma traktuoti kaip konstitucinio 
lygybės principo pažeidimas.“
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Iš tiesų Koncepcijoje bei Šeimos paramos įstatyme įtvirtintos diskriminacinės nuostatos 
pažeidžia:

- Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privile-
gijų dėl jo socialinės padėties;

- Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnyje įtvirtintą diskriminacijos draudimą;
- Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą diskrimi-

nuoti moteris ir vyrus dėl šeimyninės ar santuokinės padėties;
- Vaiko teisių konvencijos 2 straipsnio 2 dalyje numatytą įpareigojimą, kad „Valstybės daly-

vės imasi visų reikiamų priemonių, kad vaikas būtų apsaugotas nuo bet kokios diskriminaci-
jos... dėl vaiko tėvų, teisių globėjo ar kitų šeimos narių statuso“;

4. Dėl teisių ribojimo nepagrįstumo ir proporcingumo principo nesilaikymo; loginės 
sąsajos nebuvimo tarp nurodytų pasekmių ir priežasčių.

Žmogaus teisės gali būti ribojamos tik išskirtiniais atvejais, kurių ribojimo pagrindas turi 
būti numatytas teisėje. Projektų autoriai, įtvirtindami diskriminuojančias bei teisės į privatumą 
pažeidžiančias teisės normas, bando jas pateisinti tuo, kad: „Lietuvos Respublikos Konstitucija 
išskirtinai pabrėžia šeimos svarbą ir valstybės paramos jai būtinybę“ (Paramos šeimai pagrindų 
įstatymo projekto aiškinamojo rašto 5 punktas). 

Pažymėtina, kad nors Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra pabrėžiama šeimos svarba 
(nepateikiant jos apibrėžimo) ir tai, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir 
vaikystę (Konstitucijos 38 str. 2 d.), Konstitucijoje nėra išskiriamas prioritetas šeimai, sudarytai 
santuokos pagrindu ir nėra leidžiama diskriminuoti asmenis dėl jų socialinės padėties – 
priešingai, tokia diskriminacija yra draudžiama. 

Tuo atveju, net jei būtų teisinis pagrindas, įgalinantis riboti asmenų teisę į privatumą ir dis-
kriminuoti asmenis dėl jų socialinės padėties, žmogaus teisių ribojimai turi būti proporcingi 
siekiamam tikslui pasiekti. Tarptautinėje praktikoje yra įtvirtintas principas, kad asmens teisės 
yra interpretuojamos plačiai, o valstybės galima diskrecija jas riboti – siaurai. 

Koncepcijoje tikslu įvardijamas siekis – „numatyti ir vykdyti šeimos instituciją palaikančią 
ir stiprinančią bendrą politiką“ (Koncepcijos 3.1 punktas). Siekiamas tikslas nėra proporcingas, 
kadangi asmens teisių į privataus gyvenimo gerbimą bei draudimo diskriminuoti asmenis 
socialinės padėties pagrindu (sukūrus šeimą ne santuokoje) savo svarba nusveria tikslą vykdyti 
šeimos instituciją palaikančią ir stiprinančią bendrą politiką. 

Be to, projektų autoriai nepagrindžia, kodėl valstybinė šeimos politika negali būti vykdoma, 
nediskriminuojant asmenų socialinės padėties pagrindu, t.y. nesukūrus šeimos santykių 
santuokoje. Daugelis Koncepcijoje nurodomų problemų (demografinių, kultūrinių, socialinių, 
ekonominių, vaikų ugdymo ir visokeriopo saugumo užtikrinimo) neturi tiesioginio ryšio su 
šeimos, sudarytos santuokoje, institutu. Pavyzdžiui, Koncepcijoje yra teigiama, kad „išvardintos 
problemos daro neigiamą įtaką šeimos institutui, ir tik stipri, atsakinga šeima pajėgi įveikti šias 
problemas“, tačiau nėra pagrindžiama, kaip šeimos, sudarytos santuoka, institutas gali įtakoti 
ir išspręsti tokias problemas kaip asmenų santuokų sudarymas vyresnio amžiaus, mažas šalies 
gimstamumo rodiklis, vaikų gimdymas vyresnio amžiaus moterų, visuomenės senėjimas ir 
pan. 

 Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 
straipsnio 1 ir 2 dalimi; Europos žmogaus teisių konvencijos 8 ir 14 straipsniais, Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, Vaiko teisių konvencijos 2 straipsnio 2 dalimi, 
gerbiamo Seimo, svarstant parengtą Valstybinę šeimos politikos koncepciją bei Paramos šeimai 
pagrindų įstatymo projektą, p r a š o m e:
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- atmesti pateiktą Valstybinę šeimos politikos koncepciją bei Paramos šeimai pagrindų 
įstatymo projektą kaip nepagrįstą, neteisėtą, pažeidžiančią žmogaus teisę į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą, diskriminuojančią asmenų, gyvenančių ne santuokoje, ir ypač jų vaikų, 
atžvilgiu.

Kitus asmenis prašome:
- atkreipti dėmesį į diskutuojamą klausimą ir prisidėti prie viešos diskusijos, išsakant savo 

nuomonę dėl Seimo svarstymui pateiktos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos bei Paramos 
šeimai pagrindų.

PRIEDAI:
1. Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekto kopija – 15 lapų.
2. Aiškinamojo rašto „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekto“ kopija – 4 lapai.
3. Paramos šeimai pagrindų įstatymo kopija – 5 lapai.
4. Paramos šeimai pagrindų įstatymo aiškinamojo rašto kopija – 3 lapai.

Pastaba: 
Lietuvos žmogaus teisių asociacija nepritarė šiam pareiškimui. Šiuo klausimu ji paskelbė savo pareiš-

kimą (žr. 2008 05 22 LŽTA pareiškimą).

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI 

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai 
Europos teisės departamentui
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2007 m. spalio 2 d.
Vilnius

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija reiškia didelį susirūpinimą dėl kritiškos demografinės 
padėties Lietuvoje.

 Mūsų valstybėje mažėja santuokų, bet daugėja ištuokų. Dėl to vidutiniškai per metus be 
vieno iš tėvų lieka apie 10 tūkst. vaikų. 

 Mūsų visuomenė sparčiai sensta. Auga vaikų iki 1 metų mirtingumas, o gimstamumas ša-
lyje-  pats mažiausias iš visų ES valstybių. Vaikų skaičius sparčiai mažėja, net neužtikrinama 
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kartų kaita. 
 Kita vertus, daugėja porų, neregistruojančių santuokos. Gausėja vaikų, gimusių ne 

santuokoje, vaikų, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų (Lietuvoje daugiau kaip 15 tūkst. neįgalių 
vaikų). Nuolat daugėja globos namuose augančių vaikų: 2007 m. pradžioje jų buvo per 13 tūkst. 
Dažnėja smurto prieš vaikus atvejai, tarp jaunimo sparčiai plinta žalingi įpročiai, narkotikų 
vartojimas, smurtas. Visuomenėje pasireiškia kartų susvetimėjimas ir priešiškumas.

 Akivaizdu, kad valstybė per menkai rūpinasi šeimomis, negelbsti joms įvairių krizių atvejais. 
Beveik nėra institucijų, kurios koordinuotų socialinę, pedagoginę ir psichologinę paramą šeimai. 
Daug šeimų skursta. Dažniausiai tai daugiavaikės, nepilnos šeimos ar šeimos, prižiūrinčios 
neįgalius asmenis, taip pat silpnai motyvuotos šeimos, nesugebančios prisitaikyti prie kintančių 
gyvenimo sąlygų, ir šeimos, auginančios mažamečius vaikus. 

Šie reiškiniai kelia pavojų ne tik mūsų visuomenės dorovinėms nuostatoms, bet ir lietuvių 
tautos gyvybingumui, jos išlikimui daugiatautėje Europos Sąjungos valstybių bendruomenėje.

Įvertinusi demografinę padėtį ir šeimos būklę mūsų valstybėje, Lietuvos žmogaus teisių aso-
ciacija pareiškia:

1. Svarbiausias Lietuvos valdžios uždavinys saugant lietuvių tautą, Lietuvos valstybę ir jos 
visuomenę – tai šeimos, kaip pirminio gėrio, išsaugojimas ir jos puoselėjimas. 

2. Lietuvoje šeimai, kaip visuomenės institucijai, neteikiama derama reikšmė, o aplaidžiai ir 
net nusikalstamai ignoruojama jos svarba tautai, visuomenei ir valstybei.

3. Valstybės veiksmai nėra adekvatūs socialiniams ir psichologiniams iššūkiams, kurie 
kyla dėl nevaldomos emigracijos, visuomenės senėjimo, blogėjančių ekonominių sąlygų ir 
globalizacijos sukeltų neigiamų padarinių.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, kreipdamasi į LR Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę, rei-
kalauja: 

1. Nedelsiant parengti ir patvirtinti įstatymą, reglamentuojantį valstybinę šeimos politiką ir 
paramą šeimai.

2. Įtvirtinti šio įstatymo preambulėje nuostatą, kad „asmens ir žmonių visuomenės gerovė 
glaudžiai susijusi su santuokos ir šeimos bendruomenės klestėjimu. Santuoka ir šeima yra 
pirmutinės svarbos socialinis gėris. Visavertis sutuoktinių abipusis atsidavimas, potencialiai 
apimantis tėvystę bei motinystę, ir iš to atsirandanti – išskirtinė ir tvirta – tėvų ir vaikų sąjunga, 
išreiškia besąlygišką pasitikėjimą, kuris stiprina ir praturtina kiekvieną pilietį, bendruomenę, 
valstybę. Todėl šeima yra esminis ir brangus gėris visuomenėje, kurios pamatai tvirtai remiasi 
vertybėmis, konkrečiai pasireiškiančiomis šeiminiuose santykiuose, kurių patvarumą laiduoja 
santuoka. Valstybė privalo puoselėti ir teikti išskirtinį dėmesį šeimai, gerbti gyvybę ir padėti 
sutuoktiniams bei tėvams atlikti savo kilnųjį uždavinį”.

3. Skatinti piliečius kurti šeimas, įsipareigojant santuokomis, formuoti teigiamą visuomenės 
požiūrį į šeimą,  riboti šeimos institutą griaunančius viešus veiksnius. Stiprinti bendražmogiš-
kumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo nuostatas, pagarbą aplinkiniams, for-
muoti teigiamą požiūrį į žmonių lygybę. 

4. Numatyti įstatymu priemones bei lengvatas, kurios skatintų vaikų gimstamumą, santuokų 
gausėjimą ir ištuokų mažėjimą.

 Vardan lietuvių tautos išlikimo šiandien būtina skirti didžiausią dėmesį šeimai. Reikia įsta-
tymo, kuris palaikytų institucinę šeimos vertę. Reikia viešosios galios, kuri neribotų žmonių 
apsisprendimo laisvės, kuri laiduotų jos esminius elementus, leidžiančius piliečiams profesines 
pareigas suderinti su šeimos gyvenimu, galios, kuri skatintų piliečių apsisprendimą turėti vai-
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kų, derinti savo laisvę su pastovumu, šeimos apsauga, su tikėjimo laisve ir teisių kilnumu bei 
lygumu, su principais, pagal kuriuos bus norima auklėti vaikus, su teisėta šeimos autonomija, 
pagaliau materialine parama šeimai ir jos iniciatyvoms politikos srityje.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nariai ir asociacijos steigėjai:

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas
Antanas BURAČAS – LMA akademikas, ekonomikos ir finansų profesorius 
Bronius GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos pirmininkas
Stasys STUNGURYS – žurnalistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Petras GRĖBLIAUSKAS – teisininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Albertas ŽILINSKAS – ekonomistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Stanislovas BALČIŪNAS – „Lietuvos švyturio“ žurnalo vyriausiasis redaktorius

DĖL VALSTYBINĖS ŠEIMOS POLITIKOS KONCEPCIJOS 
BEI  PARAMOS ŠEIMAI PAGRINDŲ ĮSTATYMO 
PROJEKTO

Lietuvos žmogaus teisių institutui 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2007 m. spalio 3 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo visuomeninių organizacijų išplatintą kreipimosi 
projektą, kuriame kviečiama nepritarti LR Seimo parengtam valstybinės šeimos politikos kon-
cepcijos bei paramos šeimai pagrindų įstatymui.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija neketina diskutuoti dėl atskirų šio įstatymo teiginių, nes 
yra daug galimybių tobulinti kiekvieną įstatymą. Tačiau Asociacija nepritaria parengtam mėgi-
nimui žlugdyti jau parengtą patį įstatymo projektą.

Atvirkščiai, manome, kad valstybės mėginimas stiprinti paramą šeimai yra būtinas, netgi 
šiek tiek pavėluotas, nes Lietuvoje vaikų gimstamumas jau nebeužtikrina kartų kaitos. Todėl 
Lietuvos žmogaus teisių asociacija neremia šio visuomeninių organizacijų inspiruoto kreipimo-
si dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos bei paramos šeimai pagrindų įstatymo projekto 
(2007 m. spalio 1 d.). Atvirkščiai, ji siūlo Šeimos koncepcijos skyrių „Bendrosios nuostatos“ pa-
pildyti teiginiu:

„Asmens ir žmonių visuomenės gerovė glaudžiai susijusi su santuokos ir šeimos bendruomenės 
klestėjimu. Santuoka ir šeima yra pirmutinės svarbos socialinis gėris. Visavertis sutuoktinių abipusis 
atsidavimas, potencialiai apimantis tėvystę bei motinystę, ir iš to atsirandanti – išskirtinė ir tvirta– 



290 L i e t u v a  i r  ž m o g a u s  t e i s ė s .  i i  D a L i s

tėvų ir vaikų sąjunga išreiškia besąlygišką pasitikėjimą, kuris stiprina ir praturtina kiekvieną pilietį, 
bendruomenę, valstybę. Todėl šeima yra esminis ir brangus gėris visai visuomenei, kurios pamatai tvirtai 
remiasi vertybėmis, konkrečiai pasireiškiančiomis šeiminiuose santykiuose, kurių patvarumą laiduoja 
santuoka. Valstybė privalo puoselėti ir teikti išskirtinį dėmesį šeimai, gerbti gyvybę ir padėti sutuoktiniams 
bei tėvams atlikti savo kilnųjį uždavinį”.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS

LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui
LR sveikatos apsaugos ministerijai
LR ūkio ministerijai
Vilniaus miesto merui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

2007 m. spalio 30 d.
Vilnius

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi VŠĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų 
kolektyvas dėl jų įstaigos perdavimo privačiam investuotojui pagal koncesiją.

Dokumentuose nurodoma, kad VŠĮ Karoliniškių poliklinika yra gavusi ES struktūrinių fondų 
paramą, kad ji dirba pelningai, kad ES struktūrinių fondų poliklinikai skiriamos paramos pagal 
Įstatymą neturi teisės perimti privačios organizacijos, kad ankstesnės kadencijos Vilniaus miesto 
tarybos sprendimas perduoti VŠĮ Karoliniškių polikliniką privačiam investuotojui nukreiptas 
ne sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti ir pacientų sveikatos būklei palengvinti, o 
privataus verslo struktūrų – būsimojo koncesininko interesams tenkinti.

Kreipimesi teigiama, kad polikliniką perdavus privačiam verslui, neišvengiamai pakils 
paslaugų kainos, kad pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms poliklinikos paslaugos taps 
nebeprieinamos. 

Poliklinikos kolektyvas teigia, kad koncesijos sutarties projekte (kuriuo poliklinika perduo-
dama koncesininkui) verslininkams suteikta teisė poliklinikos darbuotojams sumažinti atlygi-
nimus, poliklinikos patalpas įkeisti bankams, kitokios galimybės piktnaudžiauti, galop privati-
zuoti pačią polikliniką.

Įvertinusi išdėstytų motyvų esmę bei LR ūkio ministerijos informaciją (raštą), Lietuvos 
žmogaus teisių asociacija pripažįsta, kad VŠĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų skundas 
yra pagrįstas:

1. ES struktūrinių fondų paramą, skirtą VŠĮ Karoliniškių poliklinikai pagal Įstatymą negali 
perimti privati organizacija.

2. Koncesijos sutartyje įtvirtinta verslininkų teisė įkeisti valstybės turtą bankams sudaro 
galimybes pusvelčiui privatizuoti visuomenei svarbų socialinį objektą, tuo būdu ne plėtojant, 
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bet, atvirkščiai, suspenduojant miesto sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, kreipdamasi į LR sveikatos apsaugos, LR ūkio ministeri-
jas bei Vilniaus miesto merą, prašo: 

1. Atidžiai išnagrinėti VŠĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų kolektyvo reikalavimus ir 
motyvus.

2. Suteikti galimybę VŠĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojams įgyvendinti savivaldos teises, 
t.y. savarankiškai gauti ir panaudoti pagal Įstatymą ES struktūrinių fondų paramą poliklinikai 
renovuoti.

3. Neleisti, kad įvairiais teisiniais komerciniais motyvais VŠĮ Karoliniškių poliklinika būtų 
privatizuota ar kaip nors kitaip neteisėtai pereitų be valstybės nustatytos tvarkos į privačių 
verslininkų rankas.

VŠĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų kolektyvo skundas nagrinėtinas ypač atidžiai, 
nes jis yra susijęs su Lietuvos piliečių konstitucinėmis teisėmis: LR Konstitucijos 53 straipsnis 
nurodo, kad „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas 
žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse 
gydymo įstaigose teikimo tvarką“.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nariai ir asociacijos steigėjai:

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas
Antanas BURAČAS – LMA akademikas, ekonomikos ir finansų profesorius 
Bronius GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių
 asociacijos pirmininkas
Stasys STUNGURYS – žurnalistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Petras GRĖBLIAUSKAS – teisininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Albertas ŽILINSKAS – ekonomistas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys 
Stanislovas BALČIŪNAS – „Lietuvos švyturio“ žurnalo vyriausiasis redaktorius
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DĖL ALKOHOLIO REKLAMOS APRIBOJIMŲ

LR Seimo Žmogaus teisių komitetui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Prezidentui
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui 
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
LR sveikatos apsaugos ministerijai
LR švietimo ir mokslo ministerijai
LR teisingumo ministerijai
LR ūkio ministerijai
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2008 m. sausio 7 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija remia LR Seimo įvestus apribojimus alkoholio reklamai ir 
pritaria Vyskupų komunikatui, kuriuo palaikomos Seimo pastangos riboti alkoholio reklamą.

Mums nepakanka vien piktintis plintančiu alkoholio vartojimu. Situacija, kurioje atsidūrė 
visuomenė, reikalauja galios ir gebėjimų daryti esmines permainas.

Valstybės statistika teigia, kad neblaivūs asmenys padaro daugiau kaip trečdalį visų atskleis-
tų nusikaltimų, kad penktadalis nusikaltusių nepilnamečių padaro nusikaltimus būdami neblai-
vūs, kad trečdalis nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta dėl alkoholio vartojimo, o 70 proc. savižu-
dybių įvyksta dėl alkoholio kaltės.

Mes pripažįstame, kad plintantis alkoholio vartojimas pakerta šeimos pamatus – daugėja iš-
tuokų ir globos namuose augančių vaikų skaičius (2007-ųjų pradžioje jų buvo per 13 tūkst.), 
greitosios medicininės pagalbos vis dažniau reikia nepilnamečiams, apsinuodijusiems alkoholiu, 
daugėja žmonių, sergančių alkoholine psichoze, ir pan.

Nerimą kelianti statistika iki šiolei vertinta kaip blogis, nebepriklausantis nuo mūsų valios, 
nes valstybės institucijos nesipriešina, kai reklamuojami alkoholiniai gėrimai, siejami su mūsų 
tautos patriotiniais jausmais: reklaminiuose klipuose mirga karų su kryžiuočiais vaizdai, sporto 
pergalių momentai. Kurį laiką skelbta, kad „mus vienija alus ir pergalės...“ , – ir daugelis jau 
pritaria nuolat peršamai idėjai, kad sporto varžybas smagiau žiūrėti su alaus bokalu.

Alkoholio produkcijos rinkos apimtys nuolat didėja, jaunoji karta vis labiau luošinama, o 
valstybė dešimtis milijonus litų, būtinų mokytojų ir medicinos darbuotojų atlyginimams didinti, 
kasmet skiria narkologinių įstaigų ligoniams gydyti.

Visuomenės erozija priartėjo prie kritinės ribos, kai didėjanti migracija, irstančios šeimos, ma-
žėjantis gimstamumas, augantis išsigimimų skaičius ir dalies jaunimo degradavimas nebeužti-
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krins lietuvių tautos regeneracijos, kai minėti erozijos procesai taps nevaldomi ir negrįžtami.

Todėl Lietuvos žmogaus teisių asociacija pripažįsta:
Visuomenėje plintantis alkoholio vartojimas tapo lietuvių nacionaline nelaime. 
Lietuvos valstybė iki šiol neteikė deramos reikšmės alkoholio vartojimo ribojimui, o aplai-

džiai ir net ydingai alkoholio vartojimą siejo su sporto šakų vystymu bei visuomenės gerove. 
Daugybės dorų žmonių, motinų, tėvų, mokytojų prašymai nustoti alkoholiu žaloti mūsų jau-

nąją kartą, vaikus, raginimai riboti alkoholio reklamą, įvertinant neigiamą jos poveikį jaunimui, 
iki šiol buvo neleistinai ignoruojami. 

Verslo grupės, remiančios atskiras sporto šakas alkoholio reklamai skirtomis lėšomis, ne-
išvengiamai siekia gauti viršpelnius žmonių sveikatos sąskaita. Dėl šios priežasties bet kokia 
alkoholio gamintojų reklama negali būti siejama su visuomenės sveikata ir sporto vystymu. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija reikalauja Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos 
Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę:

1. Netvirtinti tokių alkoholio reklamos įstatymo papildymų ar pataisų, kurios palengvintų 
alkoholinių gėrimų gamybos plėtrą ir skatintų alkoholio vartojimą. 

2. Mokesčių lengvatomis skatinti prekių ir paslaugų reklamą, kuria siekiama remti sportą, 
propaguoti blaivų ir sveiką visuomenės gyvenimo būdą bei stiprinti žmonių sveikatą.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija kviečia Lietuvos žiniasklaidą rodyti pilietiškumo ir atsa-
komybės pavyzdį saugant mūsų tautą nuo degradacijos – vengti reklamos pinigų, kurie gauna-
mi žmonių kančios, sveikatos ir suluošintų likimų sąskaita.

Ne konservatyvi grupės žmonių pažiūra, o realybėje egzistuojančių visuomenės problemų 
visuma verčia negausią lietuvių tautą saugotis ir gintis nuo to, kas jai priešiška, kas naikina ją, 
kelia pavojų jos vystymuisi ir egzistencijai.

Pareiškimas priimtas 2008 m. sausio 7 d. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto posėdyje
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DĖL ATOMINĖS ELEKTRINĖS ĮSTATYMO PATAISŲ

Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Jo Ekscelencijai Valdui Adamkui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
KREIPIMASIS

2008 m. vasario 8 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija nesiima vertinti Atominės elektrinės įstatymo pataisų pa-
grįstumo ir šio įstatymo naudos Lietuvai, tačiau priversta pripažinti, kad dėl šio įstatymo priė-
mimo skaidrumo visuomenėje pavojingai didėja įtampa ir auga supriešinimas.

Dėl to Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašo Jūsų Ekscelenciją imtis būtinų veiksmų, kurie 
padėtų išvengti supriešinimo ir neleistų suabejoti demokratiniais mūsų valstybės iškovojimais.

Bet kokios abejonės valstybės valdžios veiksmų skaidrumu turi būti šalinamos viešai, ge-
ranoriškai ir atvirai bendradarbiaujant su visomis partijomis ir visuomeniniais judėjimais. Lie-
tuvos piliečiai privalo turėti galimybę pasitikėti tautos išrinkta valdžia, nes tik pasitikėjimas 
laiduoja mūsų valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę. 

Kreipimasis priimtas 2008 m. vasario 8 d. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto posėdyje

DĖL VIEŠOJO INTERESO APSAUGOS IR GYNIMO

Tarptautinei Žmogaus Teisių Federacijų Lygai (FIDH)
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai
Lietuvos Respublikos teismams

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
KREIPIMASIS

2008 m. vasario 28 d.
Vilnius

 
Pastaruoju metu Lietuvoje padažnėjo verslo grupių mėginimų teisminėmis priemonėmis susi-
doroti su piliečiais ar jų grupėmis, siekiančiomis apsaugoti visuomenės interesus nuo blogos ar 
tariamai blogos valstybės valdžios ar verslo įtakos sprendžiant visuomenės klausimus. Šiuos 
faktus liudija byla dėl Vilniaus Žirmūnų rajono gyventojų skundo prieš Vilniaus m. savivaldy-
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bę, taip pat verslo bendrovių „M2 Invest“,  „Rojaus apartamentai” ir valdžios įstaigų ieškiniai 
teismuose, kuriais prašoma priteisti neturtinės žalos atlyginimą iš Lietuvos Respublikos pilie-
čių, protestuojančių prieš planuojamas naujas statybas ar kitokius visuomenei abejones kelian-
čius veiksmus. 

Piliečiai ar jų grupės protestuoja, nes miestuose vykdomos statybos dažnai pažeidžia 
Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius aktus, statybų projektai viešai nederinami ar 
nepakankamai derinami su visuomene. Šių protestų pagrįstumą įrodo neleistinos ir nelegalios 
statybos Neringoje, Palangoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose bei 
rajonuose, taip pat naikinami kultūros  paveldo paminklai, savavališkai nusavinamos viešosios 
erdvės. Akivaizdu, kad bendruomenių grupės ir atskiri piliečiai teismuose mėgina realizuoti savo 
konstitucines teises, mėgina apsiginti nuo valstybės tarnautojų nekompetencijos ar neveikimo 
ir tokiu būdu apriboti komercinių bendrovių bei valstybės įstaigų veiksmus, darančius žalą 
pamatinėms visuomenės vertybėms, kenkiančius visuomenės atvirumui, darnai, teisingumui ir 
asmenų teisėms bei laisvėms. 

Tuo tarpu komercinės bendrovės siekia prisiteisti iš piliečių dideles pinigines sumas už neva 
jų dalykinės reputacijos menkinimą, ketina teismų pagalba areštuoti visuomenės interesą gi-
nančių žmonių turtą ar padaryti kitokią materialinę žalą bendruomenės atstovams, kurie ne-
siekdami materialinės ar kitokios naudos, gina visuomenės interesus. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija pareiškia:
Europos Sąjungos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos, JTO/EEK (Orhuso) ir kitos konvencijos 

bei 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, taip pat Lietuvos 
Respublikos Konstitucija garantuoja piliečiams teisę turėti savo įsitikinimus, laisvai juos reikšti, 
nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Taigi Lietuvos piliečiams, bendruo-
menėms ir nevyriausybinėms organizacijoms garantuojama teisė visapusiškai atstovauti ir ginti 
teisingumą, asmenų teises bei laisves ir kitas pamatines visuomenės vertybes.

Antra vertus, Lietuvos Respublikos įstatymai riboja privataus asmens teisę ginti visuomenės 
interesus (viešąjį interesą), suteikia piliečiams teisę ginti tik savo pažeistas teises ir teisėtus 
interesus, suponuodami būtinybę dėl to kreiptis į prokurorą (pagrindinę viešojo intereso gynimo 
instituciją), kad šis inicijuotų viešojo intereso gynimo teisme procesą. Itin dažnai valstybės 
institucijos deleguoja viešojo administravimo funkcijas (visuomenės interesų gynimo prievolę) 
komercinėms bendrovėms, kurios nėra ir negali būti suinteresuotos viešojo intereso apsauga 
(pvz., teritorijų detaliųjų planų rengimo ir viešojo svarstymo tvarka).Tokiu būdu valstybės 
institucijos, atsakingos už įstatymų laikymosi priežiūrą ir už prievolę ginti viešąjį interesą, 
neretai nevykdo savo funkcijų ir realiai neatlieka savo paskirties bei pareigų, saugant pamatines 
visuomenės vertybes, o pavieniams piliečiams tokia galimybė ribojama arba to daryti neleidžia 
LR įstatymai, nors esmės visuma prieštarauja Lietuvos valstybės ratifikuotoms konvencijoms ir 
LR Konstitucijos teiginiams.

Tokia situacija yra netoleruotina, nes ji kelia pavojų mūsų demokratinės valstybės iškovoji-
mams. Šioje teisinėje būklėje atsiranda prielaidos valstybės įstaigoms ir komercinėms struktū-
roms piktnaudžiauti teise, o valstybei nesilaikyti laisva valia prisiimtų tarptautinių įsipareigoji-
mų ir neužtikrinti savo piliečiams Konstitucija garantuojamų teisių bei laisvių.

Šios kliūtys nedelsiant turi būti šalinamos.

Dėl to Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipiasi ir prašo:
– Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Lietuvos Respublikos Seimą pakeisti ar papildyti Lietu-

vos Respublikos įstatymus, suteikiančius valstybės piliečiams teisę kreiptis į teismą ir ginti tai, 
kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga ir vertinga visuomenei ar jos daliai.
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– Lietuvos Respublikos Vyriausybę iš esmės susirūpinti ministerijų, departamentų ir kitų 
valdžios įstaigų veiksmingumu ginant vartotojų, aplinkos, teritorijų planavimo, kultūros 
paveldo ir kitų su viešuoju interesu susijusių teisių apsaugą.

– Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą principingai ginti visuomenės interesus 
(viešąjį interesą), neleisti, kad grupės privačių ar juridinių asmenų interesai pažeistų visuomenės 
ar didesnės jos dalies interesus ir tokiu būdu varžytų didesnės piliečių dalies teises bei laisves.

– Lietuvos Respublikos teismus aktyviau išnaudoti LR Konstitucijos, LR Civilinio proceso 
kodekso ir kitų LR įstatymų bei teisės aktų suteiktas teises bei prievoles ginti viešąjį interesą, 
saugoti ir ginti mūsų Konstitucines vertybes. 

Viešojo intereso apsauga ir gynimas sietinas su pačios visuomenės apsauga. Mūsų visuomenės 
vertybių išsaugojimas tėra sudėtinė mūsų valstybės išsaugojimo dalis, todėl net ir dalies šių 
vertybių apsauga turi būti siejama su visuomenės gerove, su Lietuvos valstybės ateitimi.

Kreipimasis priimtas 2008 m. vasario 28 d. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto posėdyje

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

„lietuvos aidas“.-  2008 m.  kovo 19 d.

DĖL PEDAGOGŲ STREIKŲ

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
KREIPIMASIS

2008 m. kovo 6 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija atkreipia LR Seimo ir Vyriausybės dėmesį, kad per sep-
tyniolika Nepriklausomybės metų pavojingai išryškėjo diferenciacija ir socialinė atskirtis tarp 
Lietuvos piliečių. Valstybės veiklos prioritetais netapo švietimas, mokslas ir sveikatos apsauga– 
mokytojai, mokslininkai, gydytojai vos suduria galą su galu. Dėl to pastaruoju metu valdžios 
darbotvarkėje visu aštrumu iškilo mūsų valstybės švietimo sistemos krizė, kurios išdava – pra-
sidėję masiniai pedagogų streikai. 

Krizės pagrįstumą įrodo susiaurėjęs jaunų žmonių akiratis, moralinių bei dvasinių 
vertybių praradimas, netikėjimas savo valstybe dėl augančios korupcijos, patriotizmo stoka, 
masinė emigracija, didėjantis nusikalstamumas, susvetimėjimas, stiprėjantys žalingi įpročiai 
(narkomanija, alkoholizmas) ir silpnėjantis mentalitetas. Šie negatyvūs reiškiniai perspėja apie 
neišvengiamą mūsų valstybės silpnėjimą.

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos žmogaus teisių asociacija remia pedagogų socialinį 
judėjimą ir pritaria jų reikalavimams. LŽTA siūlo be išlygų sutvarkyti mokyklų materialinę 
bazę ir pedagogų atlyginimus. Todėl prašome LR Seimą bei Vyriausybę be išlygų tartis su 
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streikuojančiais pedagogais, gerbti jų orumą ir kuo skubiau nutraukti Lietuvos miestuose ir 
rajonuose besiplečiančius jų streikus.

Pedagogo prestižas visuomenėje – tai pažiūra į pamatines tautos vertybes, į mūsų visuome-
nės ir valstybės ateities puoselėjimą.

 
Kreipimasis priimtas 2008 m. kovo 6 d. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto posėdyje

DĖL LIETUVIŲ  TEISIŲ  Į  SAVO TAUTYBĘ  PAŽEIDIMŲ 
ŠALČININKŲ  IR VILNIAUS RAJONUOSE

 
LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS

VII SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

2008 m. balandžio 5 d.
Kaunas

(papildoma)

Per pastaruosius šimtmečius Vilniaus krašte buvo vykdomas lietuvių nutautinimas: užda-
romos lietuviškos mokyklos, draudžiama vieša lietuvių kalba įstaigose, renginiuose, religinėse 
apeigose. Lietuvių dalis krašte sumažėjo nuo 70 procentų 1918 metais iki 14 procentų 1990 me-
tais. Atkūrus Lietuvos valstybingumą 1990 m., šiam regionui buvo teikiama visapusiška para-
ma. Šalčininkų ir Vilniaus rajonas iš valstybės gauna 70 procentų biudžetinių pajamų ir tiktai 30 
procentų pajamų sudaro savo rajono pajamos.

Sunkiomis sąlygomis pradėjo kurtis mokyklos valstybine kalba, tačiau, atkūrus savivaldybių 
veiklą ir tame regione įteisinus lenkų tautybės politinę organizaciją LLRA (Lietuvos lenkų rinki-
mų akciją), visas administravimas buvo perimtas į jos rankas. Prasidėjo valstybinės kalbos igno-
ravimas, lietuviškoms mokykloms buvo mažinamas finansavimas, mokytojai neaprūpinami 
gyvenamuoju plotu, tėvams, norintiems vaikus mokyti lietuvių kalba, taikomos įvairios šantažo 
ir poveikio priemonės. Dalis mokyklų, mokyklų bendruomenėms ir mokinių tėvams pageidau-
jant, buvo išgelbėtos nuo uždarymo jas perduodant apskrities administravimui. Savivaldybių 
administruojamose mokyklose nuosekliai įdarbinami lenkų tautybės mokytojai. Lenkų kalba 
veikiančios mokyklos, pilnai išlaikomos valstybės, yra papildomai visapusiškai remiamos Len-
kijos organizacijų. Šiems metams numatomas jų papildomas 9 mln. Lt finansavimas iš Lenkijos 
biudžeto. Vilniuje atidaromas Lenkijos universitetas su dėstytojais iš Lenkijos universitetų. Len-
kijos-Lietuvos parlamentarų grupėje susitarta pakeisti lietuvių kalbos abėcėlę bei rašybą doku-
mentuose asmenims, deklaruojantiems lenkų tautybę. Grąžinami sovietų valdžios įvesti dvigubi 
gatvių pavadinimai. Bažnyčios valstybine kalba nesusirašinėja su savivaldos administratoriais. 
Perėjus į vienpartinį (LLRA) valdymą administracija savo veiksmus bando motyvuoti ES nuos-
tatomis, ignoruodama Lietuvos Respublikos įstatymus. Šiuose rajonuose nėra jokios tautinės 
mažumos integracijos, atvirkščiai, toliau vykdomas visiškas lietuvybės naikinimas. Minėtų rajo-
nų savivaldybės, ignoruodamos Konstitucines nuostatas, valstybinės kalbos ir kitus įstatymus, 
ruošia „lenko kortą“ buvusios LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) gyventojams ir išei-
viams, Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos gyventojams, taikydami materialines lengvatas. Visi šie 
veiksmai veda į visišką lietuvybės panaikinimą ir Lietuvos valstybės diskreditavimą.

Apsaugant prigimtinę lietuvių teisę į tautybę bei Konstitucinį valstybingumą Šalčininkų ir 
Vilniaus rajonuose, būtina:
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1. Visas šių rajonų švietimo įstaigas perduoti apskrities bei Švietimo ir mokslo ministerijos 
administravimui, pašalinant dalies jų diskriminavimą finansavimo srityje.

2. Numatyti ir įteisinti terminus, numatančius visose valstybinėse mokyklose dėstymą vals-
tybine kalba.

3. Nuo 2008 metų rugsėjo l d. valstybinėse mokyklose istoriją, geografiją ir kitus humanitari-
nius dalykus dėstyti tik valstybine kalba.

4. Lietuvos Respublikoje turi būti draudžiamas „lenko kortos“ reglamentuotas taikymas, 
kaip pažeidžiantis mūsų valstybės ir tarptautinius įstatymus (LR Konstitucijos 2, 3, 7, 8 str.), nes 
Lenkija, 1920 metais užgrobusi Rytų Lietuvą, vykdė prievartinį vietinių gyventojų lenkinimą bei 
klastojo jų dokumentus.

5. Įvesti griežtą administracinę vyriausybės kontrolę savivaldos ir kitų valstybinių institucijų 
veiklai.

Rezoliuciją parengė LŽTGA atstovas Algirdas MARCINKEVIČIUS 
Tel. 229948; 8 650 21984

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
REZOLIUCIJA

2008 m. balandžio 5 d. 
Kaunas

Nevyriausybinių organizacijų veikla yra svarbi ir būtina sąlyga, kad šalyje susiformuotų ir 
normaliai funkcionuotų pilietinė visuomenė, kuri yra būtina demokratinės raidos prielaida. Šių 
organizacijų tarpe ypatingą vietą užima nevyriausybinės organizacijos (NVO), ginančios žmo-
gaus teises ir laisves. Nors šios organizacijos yra tiesioginės piliečių atstovės, mūsų šalyje jos 
nėra deramai įtraukiamos į bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, ku-
rios nelaiko jų savo socialiniu partneriu ir neskatina NVO veiklos.

2008 m. balandžio 5 d. Kaune įvykusiame Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos VII 
suvažiavimo priimtoje rezoliucijoje reikalaujame:

1. Nedelsiant parengti ir realizuoti teisines sąlygas NVO, ginančioms žmogaus teises, suda-
ryti galimybę dalyvauti žmogaus teises ginančių valstybinių institucijų, kuriose sprendžiamos 
žmogaus teisių problemos, veikloje.

2. Paruošti ir užtikrinti teisinę bazę dėl NVO, ginančių žmogaus teises, dalyvavimo Teisėjų 
tarybos posėdžiuose.

3. Užtikrinant galimybę šioms NVO nuolat dalyvauti Seimo posėdžiuose, išduoti leidimus 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto nariams.
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4.  Skubos tvarka pateikti LR Seimui svarstyti Konstitucijos pataisas, kurios leistų ir užtikrintų 
priimti demokratišką teismų įstatymą, leidžiantį visuomenės atstovams dalyvauti teisingumo 
vykdyme.

5. Įpareigoti savivaldybes kartu su žmogaus teises ginančiomis NVO vykdyti žmogaus teises 
ginančias programas.

6. Priimti įstatymą, leidžiantį NVO, ginančių žmogaus teises, nariams dalyvauti teismų 
posėdžiuose su pasisakymų teise juose.

7. Vadovaujantis LR Konstitucijos 139 str. ir įvertinus Lietuvos Respublikos geopolitinę sitaciją, 
piliečiams užtikrinant valstybės nacionalinį saugumą – atlikti privalomą karo ar alternatyviąją 
krašto apsaugos tarnybą

8. Priimti įstatymą, leidžiantį daugiamandatinėse ir vienmandatinėse rinkimų apygardose 
įregistruoti kandidatais į LR Seimą visuomeninių organizacijų atstovus.

9. Rinkimų agitaciją finansuoti tik iš valstybės biudžeto lėšų, tam panaudojant lėšas, kurios 
anksčiau buvo numatytos partijų išlaikymui.

10. Daugiamandatinėse rinkimų apygardose kandidatų į LR Seimo narius sąrašus pateikti
abėcėlės tvarka.
11. Greitosios medicinos pagalbos stotyse personalo kiekį skirti pagal ES reikalaujamus stan-

dartus, aprūpinat jį reikiamu transportu, medicinine įranga ir medicinos pagalbos priemonėmis 
bei apdrausti valstybės draudimu visus greitosios medicininės pagalbos darbuotojus.

12. Organizuoti visų kategorijų vairuotojų pirmosios medicininės pagalbos praktinius moky-
mus apskričių medicinos rengimo centruose.

13. Skubiai suteikti švietimo, aukštojo mokslo, kultūros, medicinos darbuotojams valstybės 
tarnautojo statusą, mokant jiems valstybės tarnautojo atlyginimą.

14. Imtis skubių priemonių tam, kad aukštojo mokslo reformos priedanga vykstantis aukštų-
jų mokyklų komercinimas neribotų konstitucinių jaunimo teisių į mokslą.

15. Imtis priemonių, suteikiančių pagalbą vaikams su protine negalia: suskirstyti vaikus 
mokyklose pagal protinės negalios laipsnį, sumažinti vaikų skaičių klasėse ir juos globojančiųjų 
šeimose, sukurti naują mokomąją auklėjamąją programą jiems, sudaryti sąlygas tobulėti 
baigusiems šią programą, vasaros atostogų metu šiems vaikams skirti nemokamus kelialapius 
į stovyklas ir didinti finansavimą joms, labiau rūpintis šių vaikų sveikata apskritai, steigti jiems 
integracijos į visuomenę centrus, geriau materialiai skatinti darbuotojus, dirbančius su šiais 
vaikais.

16. Atlyginti rinkos kaina savininkams už visuomenės poreikiams paimtą jų nuosavybę.
17. Sustabdyti žemės pardavimą tol, kol visa žemė bus grąžinta jos teisėtiems savininkams, 

grąžinti žemę, kuri iš jos savininkų neteisėtai buvo paimta valstybės poreikiams tenkinti.
18. Pripažinti valstybės institucijų atsakomybę dėl Kauno holdingo kompanijos nusikalsta-

mos veiklos ir atlyginti žalą nuo šios kompanijos nukentėjusiems žmonėms.
 
Rezoliucija priimta vienbalsiai. Už rezoliuciją balsavo 40 suvažiavimo delegatų.
 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas POVILAITIS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininko pavaduotoja Nijolė ORENTAITĖ
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VIKTORO PETKAUS 80-ČIO JUBILIEJAUS  
PAMINĖJIMAS LR SEIME IR KNYGOS 

„LIETUVA IR ŽMOGAUS TEISĖS. I  DALIS“ 
PRISTATYMAS

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininko Vytauto Budniko kalba:

Gerbiamieji svečiai, ponios ir ponai,
Štai ką tik matėme režisieriaus Vytauto Damaševičiaus ir J. Matonio sukurtą kino juostą apie 

mūsų gerbiamą jubiliatą Viktorą Petkų. Beje, režisierius Vytautas Damaševičius ir dabar yra 
šioje salėje.

Prie įėjimo į salę visi galėjome pasigrožėti Viktoro Petkaus kūrybiniu derliumi. Tai jo pa-
rašytos ir išleistos knygos „Lietuvos dominikonai”, „Vyskupai Lietuvos istorijoje”, „Vyskupas 
Masalskis”, „Vilniaus arkikatedra bazilika”, „Lietuvos Helsinkio grupė I ir II dalys”, „Laiškai iš 
Intos” ir daugelis kitų knygų. Šalia – periodiniai leidiniai „Lietuvos sargas”,  „Nepriklausoma 
Lietuva”.

Tai įspūdingos apimtys. Reikia turėti titaniškos valios ir darbštumo, kad sugebėtumei aprėp-
ti tokį įvairiapusį darbą, apimantį disidento „revoliucionieriaus”, politiko, istoriko ir kūrėjo bei 
periodinių leidinių redaktoriaus veiklą.

Šiandien man tenka unikali proga per gerbiamo Viktoro 80-čio jubiliejų pristatyti pirmąją 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos parengtą knygą „Lietuva ir žmogaus teisės”.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, nėra jokio ryšio tarp šios knygos ir didžiai gerbiamo Viktoro 
šventės. Bet jis yra.

Trumpai papasakosiu apie įvykius, kurie suvedė mane su šia stoiška, valinga ir nepaprastai 
garbinga asmenybe. Likimas mane suvedė su visame demokratiniame pasaulyje žinomu žmo-
gumi. Priminsiu, kad 1992 metais Tarptautinis Kembridžo biografų centras Viktorą paskelbė 
1997-1992 metų žmogumi , o 1992 m. spalį – XX amžiaus žmogumi. 

 1987-aisiais, 1988- aisiais ir 1999-aisiais metais Tarptautinės organizacijos net tris kartus teikė 
Viktorą Nobelio taikos premijai gauti.

Bet grįšiu atgal į dvidešimties metų praeitį. Vieną vasaros savaitgalį praleidau prie rašomojo 
stalo rašydamas Lietuvos visuotinių žmogaus teisių iniciatyvinės grupės deklaraciją. Mudu 
su kolega, amžiną atilsį Tadu Tesecku leidome savaitraštį „Lietuvos profsąjungos” ir sukome 
galvą, kaip nenuskęsti su šiuo laikraščiu Lietuvą užplūdusioje naujų spaudinių lavinoje. Buvo 
pats  M. Gorbačiovo perestrojkos įkarštis.

-Kurkime žmogaus teisių organizaciją, – kartą netikėtai pasiūlė Tadas, nes abu anksčiau 
daug šnekučiuodavomės apie tai, kad žurnalistai, rašydami apie žmonių bėdas, tiesiogine pras-
me gina jų teises.

Mintis priminė svaičiojimus, nes abu gerai supratome, kad su mūsiškiu laikraščiu ir sovieti-
nių profsąjungų šleifu nieko nepadarysime.

Bet Tadas netikėtai pasiūlė pakalbinti Viktorą Petkų. Girdi, jeigu Viktoras sutiktų, idėja būtų 
visiškai reali. Iš tiesų tuo metu žiniasklaidos reitingai buvo gana dideli.

 Viktoras buvo tik ką grįžęs iš gulago, ir kone graibstomas Sąjūdžio mitinguose. Jis puikiau-
siai tiko atstovauti žmogaus teisių organizacijai, nes rūpinosi žmogaus teisėmis dar nuo  1976-
ųjų, kai kiti apie tai net prasižioti bijojo.

Kai su Viktoru susitikome, parodžiau Deklaracijos apmatus ir pasakiau, kad kreipsimės į 
Lietuvos advokatų kolegiją, žurnalistų, dailininkų, rašytojų sąjungas, Mokslų akademiją. Žo-
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džiu, sakiau, kad ieškosime bendraminčių tarp iškiliausių Lietuvos inteligentų.
Viktoras šia idėja nesusižavėjo. Tąkart pavartęs tekstą pasakė, kad mintis nebloga, bet reikia 

prie jos dar padirbėti. Vis dėlto, pasiūlius vėl šia tema susitikti, jis sutiko. Tuomet supratau, kad 
sukame teisingu keliu.

Mes apsilankėme pas tuometinį Lietuvos advokatų kolegijos pirmininką Kęstutį Lipeiką, bet 
šis nepanoro deklaracijos pasirašyti. Pamaniau, baiminasi kaip ir dauguma sovietmečio biuro-
kratų dėl karjeros.

Tuomet nusprendėme pradėti nuo rašytojų, mokslo ir kūrybos žmonių, t. y. nuo įstaigų, 
kuriose gimė Lietuvos Sąjūdis.

Toks sprendimas pasiteisino. Deklaraciją pasirašė tuometinis Rašytojų sąjungos pirmininkas 
Vytautas Martinkus, Justinas Marcinkevičius, Romas Gudaitis, architektas Algimantas Nasvytis 
ir kompozitorius Bronius Kutavičius. Panašiai pasielgė ir tuometinis Lietuvos mokslų akade-
mijos prezidentas, fizikas Juras Požėla, akademikas Antanas Buračas ir buvęs tremtinys, kar-
diochirurgas, habilituotas daktaras, dabartinis LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko 
pavaduotojas Arimantas Dumčius.

Deklaracijos tekstas keliavo iš rankų į rankas, kol galop pateko į Maskvą, kur posėdžiavo 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai Egidijus Klumbys, Juozas Oleka ir Kazimieras Uoka. 
Per kelias savaites ją pasirašė 22 žinomi mokslininkai, rašytojai, kultūros ir meno darbuotojai.

Netrukus Deklaraciją išspausdinome su visų signatarų pavardėmis ir parašų faksimilėmis 
savo savaitraštyje.

Neperdėsiu sakydamas, kad šis dokumentas buvo reikšmingas mūsų valstybės gyvenimo 
įvykis. Jis atvėrė kelią oficialiam žmogaus teisių judėjimui – Lietuvos žmogaus teisių gynimo 
asociacija tapo pirmoji oficiali organizacija, ginanti žmogaus teises Lietuvoje. Iki tol šiomis tei-
sėmis rūpinosi tik Bažnyčia ir Lietuvos Helsinkio grupė. Bet paskelbus Deklaraciją, prie mūsų 
prisijungė Lietuvos Helsinkio grupės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos socialinių, žmogaus teisių ir tautinių mažumų komisijos nariai, Lietuvos agentūra „SOS 
vaikai”, Lietuvos invalidų draugija, „Caritas”, draugija „Viltis” ir daugelio kitų organizacijų 
žmonės.

Nuo pat pradžių grupės veikla sukosi apie Viktorą Petkų, kuris, mano nuomone, geriausiai 
žinojo, ką ir kaip reikia daryti. Be to, kliovėmės jo neįtikėtina patirtimi ir tolerancija (manau, 
jog tai susiję dalykai). Vėliau organizaciniu darbu ir ryšiais su tarptautinėmis organizacijomis 
ėmė rūpintis Sąjūdžio tarybos narys akademikas Antanas Buračas, Kauno medicinos universite-
to profesorius Arimantas Dumčius, filosofas profesorius Bronius Genzelis, vienuolių Marijonų 
kongregacijos provincijolas kunigas Pranas Račiūnas ir teisininkas, dabartinis Lietuvos Respu-
blikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Kęstutis Lapinskas.

Redakcijoje užvirė žmogaus teisių gynimo sąjūdis: mes leidome laikraštį, skelbėme iniciaty-
vinės grupės naujienas, posėdžiavome su politikos veikėjais, disidentais, rašytojais, kultūros ir 
meno žmonėmis, o V. Petkus, A. Buračas, A. Dumčius, B. Genzelis rašė raštus, rengė dokumen-
tus.

1990-ųjų vasarį pakeitėme savaitraščio pavadinimą (pavadinome jį „Pozicija”), o pavasariop 
išrinkome iniciatyvinį komitetą.

1990-ųjų gruodžio 15 d. ant Tauro kalno, buvusiuose profsąjungų kultūros rūmuose, įvyko 
pirmasis žmogaus teisių gynėjų suvažiavimas.

Suvažiavo šimtai iš visų Lietuvos regionų. Salė pilnut pilnutėlė. Suvažiavime įsteigėme Lie-
tuvos žmogaus teisių gynimo asociaciją, išrinkome 19 narių komitetą, asociacijos pirmininką ir 
du pavaduotojus. Kadangi didžiausiais krūvis teko akademikui Antanui Buračui, jis tapo aso-
ciacijos pirmininku. Nors Viktoras Petkus pirmininku dirbti atsisakė, tačiau dėl asociacijos vi-
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suomeninio ir tarptautinio svorio delegatai jį išrinko Garbės pirmininku, o laikraštis „Pozicija” 
buvo paskelbtas Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos periodiniu leidiniu.

Po sausio 13-osios Viktoras Petkus ir keli Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, 
Helsinkio grupės bei Asociacijos komiteto nariai „Pozicijos” redakcijoje surengė posėdį prie 
smėlio maišais užbarikaduotų langų, nes redakcija buvo įsikūrusi būtent šiose, Seimo III rūmų 
pirmame aukšte esančiose patalpose.

Kabinetuose ir koridoriuje voliojosi šūsnys rankraščių, ant smėlio maišų sėdėjo ginkluoti 
savanoriai. Pastatas buvo parengtas šturmui.

Tokioje aplinkoje gimė asociacijos protestai SSSR prezidentui Michailui Gorbačiovui, pagal-
bos prašymai Jungtinėms Tautoms ir tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms.

Po Sausio 13-osios prie mūsų prisidėjo teisininkai Vilenas Vadapalas, Juozas Šatas, Lietuvos 
invalidų draugijos pirmininkas rašytojas Jonas Mačiukevičius ir jaunalietuvių vadas Stanislovas 
Buškevičius.

Kalbinome ir Vilniaus arkivyskupą Juozą Tunaitį stoti į mūsų gretas, bet jis atsisakė (ma-
tyt, vyriausieji Bažnyčios hierarchai privalo laikytis nuošalėje nuo politinės ir visuomeninės 
veiklos). Tiesa, Jo Ekscelencija ir Bažnyčia visada rėmė Asociaciją, nes mūsų gretose darbavosi 
prelatai Pranas Račiūnas, Alfonsas Svarinskas ir vienuolių Kapucinų ordino konsultorius Tėvas 
Stanislovas (Mykolas Dobrovolskis). Alfonso Svarinsko iniciatyva apie sovietų Sausio 13-osios 
agresiją prieš Lietuvą buvo parengtos net kelios rezoliucijos Jungtinių Tautų Organizacijai ir jos 
Žmogaus teisių gynimo komisijos sesijai Ženevoje.

Asociacija kone kas savaitę rengė ir siuntinėjo tarptautinėms organizacijoms dokumentus: 
tai buvo pareiškimai bei kreipimaisi dėl sovietų surengtos Lietuvos ekonominės blokados, rug-
pjūčio pučo, omonininkų siautėjimų ir prievartinių šaukimų į sovietinę kariuomenę. Mus itin 
aktyviai rėmė politinių kalinių, tremtinių organizacijos, netgi pavieniai žmonės.

Neapsiriksiu sakydamas, kad to meto Lietuvai labai reikėjo pirmosios ir vienintelės Lietuvos 
žmogaus teisių organizacijos palaikančių rezoliucijų ir pareiškimų.

Kaip ir daugelis jaunų to meto organizacijų, Asociacija neišvengė krizės: 1994-aisiais Vilniuje 
vykusiame suvažiavime ji suskilo į 2 organizacijas – Lietuvos žmogaus teisių asociaciją ir 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociaciją. Pirmosios Asociacijos pirmininku liko Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas, buvęs disidentas Viktoras Petkus. O antrosios Asociacijos, su 
būstine Kaune, pirmininku tapo medicinos profesorius Arimantas Dumčius.

Nebeminėsiu tolesnių šių organizacijų darbo aspektų. Tačiau per 19 veiklos metų susikaupė 
daug teisinės ir istorinės medžiagos, kurią reikėjo susisteminti ir apibendrinti. Taip atsirado 
prielaidos dviem atskiroms knygoms išleisti.

Šia knyga nenorime apibendrinti visų Lietuvos žmogaus teisių gynimo organizacijų veiklos, 
nes jų Lietuvoje šimtai. Norėjome nuosekliai parodyti žmogaus teisių judėjimo pradžią Lietuvai 
atgaunant Nepriklausomybę ir tuo laikotarpiu, kai mūsų valstybė jau savarankiškai kūrė įstaty-
mus, teisės aktus, rengėsi tapti Europos Sąjungos nare ir ja tapo.

Šioje pirmojoje knygoje „Lietuva ir žmogaus teisės” pateikiama medžiaga chronologine 
tvarka, nurodant datas, atsižvelgiant į įvykių svarbą. Knygą sudaro 5 dalys.

Pirmoje  dalyje pateikiama informacija apie Asociacijos užuomazgas, jos signatarus, steigiamąjį 
suvažiavimą ir pirmuosius pareiškimus bei rezoliucijas, medžiaga apie to meto humanistinius 
judėjimus, suvažiavimų delegatus. Čia pateiktos jų pavardės, profesijos ir atstovaujami regionai. 
Knygoje publikuojami svarbesnių susirinkimų, posėdžių bei pasitarimų protokolai.

Publikuojant protokolus, norėjome autentiškiau parodyti vykusį darbą, vyravusias skirtin-
gas nuomones ir net pažiūras, kurios netrukdė, bet netgi skatino tiesos paieškas.

Pamenu, pernai sausį Seime minint Helsinkio grupės 30 metų sukaktį, šios grupės narys 
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Tomas Venclova savo kalboje taip apibūdino Helsinkio grupę: „Mūsų prioritetas buvo žmogaus 
teisės, iš kurių logiškai išplaukia ir valstybinė nepriklausomybė, ir visavertis tautinis gyvenimas, 
ir mažumų plėtotė, ir sąžinės bei tradicinės ir netradicinės kultūros laisvė. Grupę sudarė 
skirtingi, kartais net priešingų pažiūrų žmonės, – sakė jis, – bet visi jie sugebėjo bendradarbiauti, 
neprarasdami pakantumo ir pagarbos vienas kitam...”

Šis apibūdinimas puikiausiai tiko ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijoms: jose vyrauja nuo-
monių ir pažiūrų įvairovė, čia susitelkę skirtingų likimų ir profesijų žmonės (buvę disidentai, 
rašytojai, menininkai, kunigai, medikai, mokslininkai, politikai), kurie, neprarasdami pakantu-
mo ir pagarbos vieni kitiems, dirba žmogaus teisių priežiūros darbą.

Antroje knygos dalyje pateikti iniciatyvinio komiteto, asociacijos narių, intelektualų 
kolektyviniai ir pavienių kovotojų už žmogaus teises viešai skelbti dokumentai dėl žmogaus 
teisių pažeidimų. Čia yra prašymai bei reikalavimai, kuriais Lietuvos žmogaus teisių gynėjai 
solidarizuojasi su kitomis šalimis kovojant už žmogaus teises.

Trečioje dalyje skelbiami Asociacijų prašymai ir siūlymai Lietuvos valstybės vadovams, 
įvairioms institucijoms bei tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms dėl žmogaus teisių 
pažeidimų.

Ketvirtoje dalyje surinkti periodiniuose leidiniuose skelbti rašytojų, dvasininkų, kultūros ir 
meno, politikos ir mokslo žmonių bei kitų iškilesnių asmenybių straipsniai ir pokalbiai.

Rašytojai, filosofai, mokslo, meno žmonės, politikai bei disidentai noriai publikavo mūsų 
laikraštyje savo straipsnius, atsakinėjo į redakcijos žurnalistų klausimus, tikėdami, kad mūsų 
leidinys „Pozicija” yra be išankstinės nuostatos, kad jo puslapiuose vyrauja demokratijos dvasia 
ir nuomonių įvairovė.

Tokia ir šios knygos nuostata. Spausdinami straipsniai, interviu, korespondencijos atspindi 
plačią įvairiausių Lietuvos visuomenės sluoksnių nuomonių įvairovę, požiūrį į aktualiausius 
1989-1999 metų įvykius.

Knygoje pateikta medžiaga niekuo neišsiskiria iš visų straipsnių ir interviu, publikuotų to 
meto periodinėje spaudoje. Tačiau ji pateikta pagal principą, kad iš esmės būtų liečiamos žmo-
gaus teisės.

Penktoje dalyje pateikta JAV valstybės departamento parengta žmogaus teisių Lietuvoje 
ataskaita, kurias vėliau Lietuvos žmogaus teisių asociacija kasmet ėmė rengti ir teikti Tarptautinės 
Helsinkio Žmogaus Teisių Federacijos leidžiamam leidiniui „Human Rights Developments”.

Knygos gale yra pavardžių rodyklė. Dauguma asmenų nurodytomis pavardėmis turėjo ar 
turi sąlytį su žmogaus teisių gynimo veikla.

Siekiant išsaugoti protokolų, stenogramų, pareiškimų, raštų ir ataskaitų, kitų dokumentų 
autentiškumą, jų kalba netaisyta.

2003-aisiais tuose pačiuose rūmuose ant Tauro kalno, Vilniuje, minint Lietuvos visuotinių 
žmogaus teisių deklaracijos 15-ąsias metines, Asociacijos steigėjas ir signataras Viktoras Petkus 
prisiminė visus, kurie įkūrė žmogaus teisių judėjimą. Savo kalboje jis paminėjo ir mūsų redak-
ciją.

Mąsčiau tada apie Asociaciją ir galvojau, kad jokios Lietuvos visuotinių žmogaus teisių ini-
ciatyvinės grupės deklaracijos ir juo labiau Žmogaus teisių gynimo asociacijos tuo metu nebūtų 
buvę, jei šalia nebūtų Viktoro Petkaus, Antano Buračo, Arimanto Dumčiaus, Broniaus Genzelio, 
Vytauto Martinkaus, Justino Marcinkevičiaus, Vileno Vadapalo, kunigo Prano Račiūno, Tėvo 
Stanislovo ir daugelio kitų, kuriems buvo artima žmogaus teisių idėja. Deklaracijos signata-
rai padėjo pažvelgti į žmogaus teises kaip į sudėtinę dalį visuomenės vertybių, kurias būtina 
saugoti ir ginti. Daugelis tomis vertybėmis savaip rūpinosi. Tiesos ir teisingumo siekis buvo ir 
tebėra daugelio šių žmonių savastis. Jie taip gyvena, mąsto ir kuria, o įsteigta Žmogaus teisių 
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gynimo asociacija, kaip rašančiajam baltas popieriaus lapas, daugeliui tebuvo priemonė šiems 
siekiams įgyvendinti.

Šiandien galima svarstyti visuomeninių organizacijų įtaką mūsų valstybės demokratijos rai-
dai. Tačiau prieš devyniolika metų paskelbta Lietuvos visuotinių žmogaus teisių iniciatyvinės 
grupės deklaracija ir vėlesnė dviejų žmogaus teises ginančių asociacijų veikla yra neginčytinas 
mūsų Nepriklausomos valstybės piliečių humanistinės veiklos paveldas, kurio reikšmę deramai 
įvertins ateities istorikai ir teisės tyrinėtojai. Ir bene didžiausia šio paveldo dalis priklauso mūsų 
garbingam jubiliatui Viktorui Petkui.

Pridursiu, kad Arimantas Dumčius ir Viktoras Petkus padėjo išleisti šią knygą.
Teisingumas yra įgimta vertybė. Taigi teisingumo siekis yra žmogaus prigimtyje, arba jo ten 

visai tėra.
Pasakysiu, kad Viktorui Petkui gamta šios dorybės nepašykštėjo. Jos atseikėjo netgi per daug, 

kitaip Viktorui nebūtų reikėję 25 gražiausius savo gyvenimo metus praleisti konclageriuose.
Esu įsitikinęs, kad Viktoras tapo mūsų tautoje kovotojo už teisingumą etalonu. Todėl ši mano 

parengta knyga tik nušvies dar vieną jo nueito kelio atkarpą su kitais kovotojų už tiesą bendra-
minčiais.

Jei tauta dar nespėjo pastatyti Jūsų nuveiktiems darbams paminklo, tai daugelyje apie Jus 
parašytų knygų, tarp jų ir šioje, sutelkti žodžiai apie tiesą ir teisingumą tikrai įamžins mūsų čia 
esančiųjų viltis.

Leiskite pasveiktini Jus, Viktorai, su jubiliejumi. Jaučiu, kaip augantis žmonių tikėjimas 
Jumis verčia suklusti ir tuos, kurie anksčiau apie Jus nieko nenorėjo girdėti. Jūs tapote taikos, 
tolerancijos ir santarvės simboliu, nes iš tolimų Sibiro lagerių parsivežėte ne pyktį, o atlaidumą, 
ne kerštą, o žmogiškąjį jautrumą. Jūs tapote mūsų tautos kentėjimo, moralinio pakantumo ir 
atlaidumo matas, kuriuo ateities kartos matuos žmonių sąžinę.

Leiskite įteikti, Viktorai, Jums šį signalinį knygos egzempliorių.
Visada telydi Jus žmonių meilė.

2008 m. gegužės 18 d.
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DĖL NEPAKANKAMOS VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI 

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai
Europos teisės departamentui
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PAREIŠKIMAS

2008 m. gegužės 22 d.
Vilnius

2007 m. spalio 2 d. savo pareiškime dėl valstybės paramos šeimai Lietuvos žmogaus teisių 
asociacija išreiškė didelį susirūpinimą dėl kritiškos demografinės padėties mūsų šalyje. 
Nepaisant to, LR Seime svarstant Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektą, ėmė ryškėti 
kai kurių politikų ir visuomeninių organizacijų atstovų destruktyvus požiūris į šeimą, jų siekis 
griauti šį institutą, revizuojant jo sampratą, siekis įtvirtinti sutuoktiniams ( ir gyvenantiems ne 
santuokoje) daugiau teisių, bet mažiau pareigų. 

Todėl Lietuvos žmogaus teisių asociacija dar kartą primena visiems, kuriems rūpi mūsų 
valstybės ateitis, kad gimstamumas mūsų šalyje – pats mažiausias iš visų ES valstybių, kad 
vidutiniškai per metus be vieno iš tėvų lieka apie 10 tūkst. vaikų, kad didėja vaikų iki 1 metų 
mirtingumas, mažėja vaikų skaičius, dėl to visuomenė sparčiai sensta, nebeužtikrinama kartų 
kaita.

 LR Seimo nariams, priimant sprendimą dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos, būtina 
vadovautis LR Konstitucijos 38 straipsniu, kuris apibrėžia, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės 
pagrindas“, kad „Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“, kad „Valstybė regis-
truoja santuoką...“.

Akivaizdu, kad Konstitucijoje deklaruojama nuostata neatitinka realios šeimų padėties: 
mūsų šalyje sparčiai auga porų, neregistruojančių santuokos, skaičius, gausėja vaikų, gimusių 
ne santuokoje, kartu daugėja globos namuose augančių vaikų. Dažnėja smurto prieš vaikus 
atvejai, ypač tarp gyvenančiųjų ne santuokoje, o tarp jaunimo sparčiai plinta žalingi įpročiai, 
narkotikų vartojimas, smurtas. Tai padariniai mūsų visuomenės netinkamo požiūrio į šeimos 
institutą, jo reikšmę lietuvių tautai bei valstybei.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija dar kartą pabrėžia, kad dėl kritiškos demografinės 
padėties Lietuvoje, mažėjant santuokų ir daugėjant ištuokų, kaltę prisiimti tenka visuomenei 
ir teisinių valstybės reglamentų kūrėjams. Demokratija – tai kiekvieno mūsų teisių ir laisvių 
pareigų visuma. Įgydami daugiau teisių, kiekvienas mūsų privalome prisiimti ir daugiau 
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pareigų. Dėl to valstybė privalo skatinti piliečius kurti šeimas, įsipareigojant tarpusavyje ir 
visuomenei santuokomis. Ji privalo riboti šeimos institutą griaunančius viešus veiksnius. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija kviečia visas politines bei visuomenines jėgas konsoliduotis 
ir saugant santuoką ir šeimą kaip pirmutinės svarbos socialinį gėrį.

Vardan valstybės ir tautos išlikimo šiandien kaip niekada reikia viešosios galios, kuri 
apsaugotų šeimą ir mūsų valstybę.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos vardu 
pirmininkas Vytautas Budnikas 

DĖL NACIONALINĖS TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES 
ORHUSO KONVENCIJAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJOS

SPRENDIMAS
DĖL JUNGTINIŲ  TAUTŲ ORGANIZACIJOS EUROPOS EKONOMINĖS 

KOMISIJOS  KONVENCIJOS DĖL TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ, VISUOMENĖS 
DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS IR TEISĖS KREIPTIS Į TEISMUS 

APLINKOS KLAUSIMAIS (ORHUSO KONVENCIJOS) IR EUROPOS BENDRIJOS 
VARDU JĄ PATVIRTINANČIŲ REGLAMENTŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

2008 m. gegužės 23 d. Nr. S-8(136)
Vilnius

 Valstybinė kultūros paveldo komisija, susipažinusi su darbo grupės atliktu tyrimu, 2008  m. 
gegužės 23 d. posėdyje išnagrinėjo Jungtinių Tautų Organizacijos Europos Ekonominės Komisijos 
(JTO EEK) „Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendi-
mus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais“ (Žin., 2001, Nr. 73-2572) įgyvendinimo 
Lietuvos Respublikoje klausimą, atsižvelgdama į kultūros paveldo apsaugos problemas.

 Orhuso konvencija buvo priimta 1998 m. birželio 25 d. ir įsigaliojo 2001 m. spalio 30 d. Ji 
neatsiejama nuo pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių, nustatytų kitomis žmogaus teisių 
tarptautinėmis sutartimis. Konvencija siekiama saugoti ne „aplinką pačią savaime“, o užtikrinti 
kiekvieno šios ir būsimųjų kartų žmogaus teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje, 
nes tinkama aplinkos apsauga būtina žmonių gerovei ir pagrindinėms žmogaus teisėms užtikrinti, 
skaitant ir teisę gyventi. Pripažįstama ne tik žmonių teisė dalyvauti priimant pagrindinius jų 
gyvenimą veikiančius sprendimus dėl žmogaus aplinkos, bet ir prievolę kiekvienam asmeniškai 
ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę dėl šios ir būsimų kartų gerovės. Konvencija 
užtikrinamos trys pagrindinės visuomenės teisės: gauti informaciją apie aplinką, veiksmingai 
dalyvauti rengiant bei priimant sprendimus (planus, programas, teisės aktus), kreiptis į teismus 
dėl aplinkos.

 Europos Sąjungos Tarybos 2005 02 17 sprendimu 2005/370/EB prie Orhuso konvencijos 
prisijungė Europos Bendrija. Lietuvos Respublikai Orhuso konvencija taikoma kaip neatsiejama 
ES teisės dalis.

 Siekdama veiksmingiau įgyvendinti Orhuso konvenciją, Europos Sąjunga yra priėmusi Euro-
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pos Parlamento ir Tarybos 2003 01 28 direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti 
su informacija apie aplinką, panaikinančią Tarybos direktyvą 0/313/EEB, ir 2003 05 26 direktyvą 
2003/35/EB, nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus 
ir programas, iš dalies keičiančią direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB  dėl visuomenės dalyvavimo 
ir teisės kreiptis į teismus. Šių direktyvų nuostatos turėjo būti perkeltos į Lietuvos Respublikos 
įstatymus iki 2005 metų.

Valstybinė kultūros paveldo komisija, įvertinusi Lietuvos Respublikos įstatymų aplinkos 
srityje atitiktį Orhuso konvencijai ir ES reglamentams bei direktyvoms ir atsižvelgdama į kultūros 
paveldo apsaugos problemas, įstatymų taikymo praktiką, konstatuoja:

1. Lietuvoje informacija apie aplinką pateikiama visuomenei nepakankamai kokybiškai ir 
objektyviai. Visuomenei nesudarytos sąlygos veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus, ypač 
pradiniame sprendimų priėmimo etape, kai yra visos galimybės svarstyti ir pasirinkti įvairius 
variantus. Norminių teisės aktų ir kitų bendro pobūdžio privalomų teisės normų, galinčių turėti 
didelį poveikį aplinkai rengimo etape, ji negali teikti pastabų valstybės institucijoms tiesiogiai arba 
per atstovaujamąsias konsultacines įstaigas. Be to, šie projektai dažniausiai nėra skelbiami viešai 
arba kitais būdais pateikiami visuomenei. Nesudarytos tinkamos galimybės dalyvauti rengiant 
planus ir programas, susijusias su aplinka, ypač kultūros paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio 
apsaugos srityje. Visuomenės dalyvavimo rezultatai deramai neatsispindi priimamuse 
sprendimuose, taip pat ir teisės aktuose.

2. Lietuvos Respublikos įstatymuose yra sąvokų neatitikimo ir dviprasmybių. Deramai 
nenustatytos ir (arba) nepakankamos valstybės institucijų funkcijos, susietos su Orhuso konvencijos 
įgyvendinimu: dėl paramos visuomenės asociacijoms, organizacijoms, fiziniams asmenims arba 
grupėms, suinteresuotoms kultūros paveldo vietų, vietovių ir kultūrinio kraštovaizdžio apsauga 
arba ją vykdančioms; dėl pagalbos suteikimo prašant informacijos apie aplinką, kreipiantis 
į teismus; dėl jų pripažinimo suinteresuota visuomene ir paramos, kuri sudarytų galimybes 
siekti aplinkos, ypač kultūros paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos ir palaikymo tikslų. 
Lietuvos Respublikos teisinė sistema neužtikrina, kad asmenys, pasinaudoję Orhuso konvencijoje 
numatytomis teisėmis, nebūtų baudžiami dėl šios veiklos, persekiojami arba kitais būdais 
varžomi.

3. Išskirtinos šios esminės problemos:
3.1. Europos Bendrijos reglamentų ir direktyvų, įgyvendinančių Orhuso konvenciją, nuostatos 

nepakankamai ir ne visais atžvilgiais perkeltos į atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
(arba) su jais nesusietos.

3.2. Ribojamos arba visai neužtikrinamos pagrindinės visuomenės teisės aplinkos srityje: gauti 
informaciją, veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus dėl veiklos, rengiant programas ir teisės 
aktus bei kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

3.3. Orhuso konvencija ir kita atitinkama ES teisė nėra taikoma Lietuvos Respublikos kultūros 
paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugoje.

3.4. Nepakankamai užtikrintos Lietuvos visuomenės, ypač fizinių asmenų, konstitucinės teisės 
ginti viešą interesą aplinkos srityje. Teisė ginti kultūros paveldą ir kultūrinį kraštovaizdį apskritai 
neužtikrinta.

3.5. Lietuvos Respublikos įstatymuose, palyginti su Konvencija, yra teisės požiūriu abejotinų, 
nepakankamai apibrėžtų, neintegruotų arba susiaurinta prasme vartojamų sąvokų, nepakanka-
mai tiksliai aiškinamų ir suderintų terminų. Lietuviškas vertimas neatitinka originalių Konvenci-
jos tekstų, pvz., aplinkosauga ir aplinka, kultūrinės vietovės ir kultūros objektai, siūloma veikla ir 
planuojama ūkinė veikla, visuomenė ir suinteresuota visuomenė ir kt.
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Komisija nusprendžia: 
1. Pasiūlyti LR Prezidentui, LR Seimui, LR Vyriausybei atkreipti dėmesį į tai, kad:
1.1. kultūros paveldas (kultūrinės vietovės, kraštovaizdis, statiniai) yra neatsiejama Lietuvos 

aplinkos dalis, o visuomenės teises šioje srityje užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
Orhuso konvencija;

1.2. Orhuso konvencija ir atitinkama ES teisė Lietuvos Respublikoje įgyvendinama 
netolygiai:

1.2.1. visuomenei nepakankamai pateikiama kokybiška ir objektyvi informacija apie 
aplinką;

1.2.2. beveik neužtikrinama visuomenės teisė veiksmingai dalyvauti rengiant ir priimant 
vietinio, regioninio ir nacionalinio lygmens sprendimus (planus, programas, strategijas, 
koncepcijas, finansinius instrumentus, teisės aktus) dėl aplinkos;

1.2.3. nepakankamai užtikrinta suinteresuotos visuomenės (nevyriausybinių organizacijų ir 
fizinių asmenų ) teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais, o kultūros paveldo srityje ši teisė 
iš viso neužtikrinta.

2.1. visapusiško Orhuso konvencijos ir atitinkamų ES reglamentų bei direktyvų nuostatų 
integravimo, Lietuvos Respublikos teisinę sistemą;

2.2. visuomenės veiksmingo dalyvavimo priimant sprendimus aplinkos klausimais, ypač dėl 
kultūros paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos;

2.3. Orhuso konvencija nustatytų visuomenės teisių gauti informaciją, dalyvauti priimant 
sprendimus ir kreiptis į teismus aplinkos klausimais užtikrinimo;

2.4. įstatymų suderinimo ir tikslinimo;
2.5. visuomenės narių , pasinaudojusių Orhuso konvencijos užtikrintomis teisėmis, apsaugos, 

kad jie nebūtų baudžiami už šią savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi.
3. Siūlyti LR Vyriausybei veiksmingai įgyvendinant Orhuso konvenciją Lietuvos 

Respublikoje:
3.1. stiprinti valstybės institucijų funkcijų ir prievolių atlikimo kontrolę bei reikalauti jų 

didesnės atsakomybės;
3.2. organizuoti Orhuso konvencijos nustatytą visuomenės švietimą ir informavimą apie 

galimybes gauti atitinkamą informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis 
į teismus aplinkos klausimais;

3.3. inicijuoti ir remti visuomenei atstovaujamų konsultacinių įstaigų steigimą ir jų tinklo 
plėtojimą;

3.4. įvesti visuomenę ir suinteresuotą visuomenę aplinkos klausimais konsultuojančių ir 
kreipiantis į teismus šiais klausimais talkinančių advokatų apmokėjimą iš biudžeto lėšų;

3.5. sudaryti teisines sąlygas ir praktines galimybes remti suinteresuotos visuomenės kriterijus 
atitinkančias nevyriausybines kultūros paveldo apsaugos organizacijas, o šių organizacijų 
nariams suteikti teisę tapti visuomeniniais inspektoriais.

4. Siūlyti LR Aplinkos ir Kultūros ministerijoms:
4.1. atkreipti dėmesį į Orhuso konvencijos taikymą kultūros paveldo apsaugoje, ypač 

atsižvelgiant į veiklos kaupiamojo poveikio aplinkai galimus padarinius;
4.2. tikslinti ir papildyti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir statybos veiklos 

vertinimo sąrašus, vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio 
apsaugos reikalavimais.

Komisijos Pirmininkas Jonas GLEMŽA

Prierašas: šis komisijos sprendimas yra sudėtinė LŽTA ir jos rėmėjų darbo dalis, siekiant 
įgyvendinti Orhuso konvencijos nuostatas Lietuvoje.

Lietuvos žmogaus te is ių  asociaci jos  per iodinis  le idinys „Pozici ja” . -  2008 m.  IV ketvir t is .
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LIETUVOS ŽMOGAUS TEISĖS 
IR LIETUVOS SUVERENITETO ĮPRASMINIMAS 

NŪDIENOS KONTEKSTE

Antano Buračo kalba Lietuvos mokslų akademijos sesijoje, 
skirtoje Sąjūdžio 20-mečiui, 2008 m. gegužės 27 d.

Susirinkimai, formaliai nulėmę Sąjūdžio atsiradimą – padieniui vykę Mokslininkų rūmuose 
ir LMA birželio 2-3 d., buvo išraiška pirmiausia mūsų intelektualų nuojautos, kad globalizacija 
atveria naujas galimybes suaktyvinti tautos gyvenimą bei kūrybines galias, varžomas persenu-
sio sovietinio režimo. Per trumpą laiką LPS iniciatyvinės grupės sprendimai sužadino visos tau-
tos ir net didžiumos tautinių mažumų pasionarinę būseną, Lietuvos valstybės atkūrimo viziją 
ir skirtingiausių interesų žmonių vienijimąsi Valstybės atkūrimo vardan. Nuo Sąjūdžio neatski-
riami ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos įsteigimas, nes demokratėjimas leido susigrąžinti iš 
tremties Helsinkio grupės ir LLL disidentus, patyrusius politinių siekių aktyvistus.

Nepakartojamas eilinių Lietuvos žmonių entuziazmas ir aukojimasis, LPS iniciatyvinės 
grupės ir Helsinkio grupės nariams reiškiama didelė pagarba didžiuosiuose mitinguose  
neleido likti abejingiems šiems siekiams net tuomet, kai priimami sprendimai kėlė grėsmę, 
kad dėl sovietinės valdžios represijų galime skaudžiai nukentėti ne tik mes patys, bet ir mūsų 
šeimos, kiti artimieji. Tai liudijo ne tik kai kurios kolaborantinės valdžios sankcijos prieš 1987 
m. rugpjūčio  mitingo dalyvius prie Adomo Mickevičiaus paminklo, bet, svarbiausia,  krauju 
užgniaužtos Vengrijos ir Čekoslovakijos nacionalinės demokratinės revoliucijos 1956 ir 1967-
68 m. bei užsitęsusios karinės Jaruzelskio diktatūros prieš Solidarumo demokratinį judėjimą 
atmintis. 

Sąjūdžio atsiradimą inicijavę susirinkimai buvo gan chaotiški, juose keliamų klausimų ra-
tas, siejamas su sovietine biurokratija, – labai įvairus: nuo gamtosaugos ir tautinio identiteto 
iki ekonominio savarankiškumo ir tiesioginių užsienio turizmo ryšių. O biurokratija, kaip 
parodė gyvenimas, išlieka tokia pat gaji net atgavus nepriklausomybę. Tačiau šiame kontek-
ste Gorbačiovo skelbta TSRS konstitucijos perredagavimo banga neišvengiamai sužadino 
domėjimąsi demokratijos ir visuotinių žmogaus teisių samprata, viltim, kad pertvarkos refor-
mos bei priemonės padės pasijusti laisvesniems. Per praėjusius 20 metų  ir Nepriklausomybės 
samprata evoliucionavo radikaliai nuo tuomet nedrąsių diskusijų apie dalinį suverenitetą 
(užtikrinant ekonominį savarankiškumą), nuo prioritetinių gimtosios kalbos ir kultūros ap-
saugojimo siekių, iki visiško Lietuvos Valstybės tarptautinio pripažinimo. Deja, nelengvai 
atkūrę Lietuvos Respubliką jau palaipsniui atsisakome vis daugiau savo suvereniteto  Europos 
Sąjungos didžiųjų valstybių vardan. Nors galimybė plėtoti savo vystymąsi Europos Sąjungoje 
yra svarbi visokeriopos pažangos garantija, turime ir toliau rūpintis, kad ateityje šių ES didžiųjų 
valstybių diktatas nežeistų mūsų nacionalinių interesų. 

Lietuvos mokslų akademija jau nuo seno buvo laisvamaniškų idėjų generatorius, joje pas-
toviai virdavo ne tik nepriklausomos mokslo koncepcijos, nesutapusios su sovietiniu obsku-
rantizmu ir dogmatizmu, bet ir būdavo diskutuojami galimų pertvarkų politologiniai aspektai. 
Nebuvo paslaptis, kad MA bibliotekoje pokario metais slapstėsi vienas nepriklausomybės kovų 
vadų, vėliau apdovanotas generolo regalijom, – Vėtra; kad prie Lietuvių kalbos žodyno  darba-
vosi sovietinės valdžios persekiojamos vienuolės, kad disidentų gretas papildęs besiformuo-
jantis rašytojas T. Venclova buvo neatsitiktinai „nutupdytas“ LMA FST skyriuje, siekiant jį ap-
saugoti nuo kalėjimo duonos.
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Pradėjus veiklą Lietuvos žmogaus teisėms atkurti, iškilo poreikis platesnei visuomenei telkti 
ir raiškiau apibrėžti mūsų užsimotos daugiatikslės veiklos kontūrus. Tuo tikslu LPS iniciatyvinė 
grupė sudarė socialinių, kultūros, nacionalinių bei ekonominių klausimų komisijas, kurios teikė 
savo siūlymus dėl įtrauktinų neatidėliotinai spręstinų reikalų. Jų apibendrinimo lygis siūlymų 
grupėse labai skyrėsi, tad pradėta rengti pirmuosius LPS iniciatyvinės grupės suvestinius pro-
gramos apmatus. Bet tik po liepos 9 d. mitingo Vingio parke galiausiai pavyko šį programos 
projektą skelbti „Vakarinėse naujienose” . Prieš tai jau buvo sutarta – jei Programos metmenų 
taip ir nepavyks paviešinti, ją dauginti ir platinti slaptai. Tuo tikslu buvusi klasės draugė tal-
entinga dailininkė Gražina Didelytė net parengė įspūdingą vinjetę su demokratinės Lietuvos 
pertvarkos simboliu – su vėliava ir skriejančiu Vyčiu. Ypatingas dėmesys šiame projekte buvo 
skirtas liaudies demokratinių iniciatyvų struktūrizavimuisi Sąjūdžio tolesnėje veikloje, keltas 
klausimas ir dėl vadovaujančių darbuotojų veiklos demokratizavimo bei parinkimo praktikos 
šalinimo, tarnybinių privilegijų naikinimo, respublikos Konstitucinio Teismo atkūrimo, tautos 
kultūros ir istorinio palikimo nevaržomo paviešinimo. Tuomet dar neatrodė realu įsivesti savo 
nacionalinę valiutą, savo kariuomenę, bet jau buvo akivaizdžiai suprantama, kad galime siek-
ti nepriklausomos užsienio prekybos plėtotės, visuotinių žmogaus teisių gynimo; kiek vėliau 
gyvenimas parodė, kad galime išmesti ir vad. LKP CK pilkąjį kardinolą – II CK sekretorių, 
Kremliaus patikėtinį, griežtai kontroliavusį visą politinę padėtį  respublikoje ir turėjusį užkirsti 
kelią bet kokioms pernelyg akivaizdžioms nacionalumo bei demokratėjimo apraiškoms. Palaip-
sniui teko atsisakyti lankstimosi  perestrojkos ideologiniams štampams ir daugiau orientuotis 
į visapusiškos Nepriklausomybės atkūrimo prielaidas, siekti konstitucinių suvaržymų naiki-
nimo.

Rengtos Programos projektą gan piktavališkai liepos 15 d. priminė S. Lisauskas, tuometi-
nis sovietinių vidaus okupacinių dalinių ministras. Paskambinęs man į namus, jis išgąsdino 
visą šeimą savo ultimatumu nevesti mitingo prie Respublikinės Mažvydo bibliotekos. Tą rytą, 
kaip sužinojom jau vėliau, SSSR vidaus ministro (?) nurodymu mitingui išsklaidyti ir jo or-
ganizatoriams suimti buvo sutrauktos nemažos vidaus kariuomenės dalinių pajėgos. Mitingą 
vesti LPS iniciatyvinės grupės pasitarime išties buvo patikėta man, nes per akad. V. Statulevičių 
žinojau nemaža su Ignalinos plėtra susijusių įslaptintų aplinkybių dėl jos nesaugumo. Su  po-
etu J. Marcinkevičium praeidami iš užpakalinės bibliotekos pusės (per LMA Fizikos instituto 
kiemą) matėm, kad vien karinių sunkvežimių su apsiginklavusiais kariškiais buvo prie Neries 
sutraukta nuo Žvėryno tilto beveik iki kito tilto – prie LMA institutų). Mitingas vis tiek įvyko, 
Lisauskui vis tikintis, kad aš, kaip buvau žadėjęs, iškart paskelbsiu mitingą nutraukiamą, o 
man to daryti, matant susirinkusiųjų entuziazmą, visai nesinorėjo, bet ir pralieti žmonių kraujo 
norėjos išvengti.

Per 20 metų, prabėgusių nuo tų dienų, atgavus Nepriklausomybę,  nebuvo išvengta ir 
klaidų, pirmiausia dėl to, kad įdomių reikšmingų Sąjūdžio idėjų (čekinė privatizacija ir kt.) jas 
įgyvendinant nesekė adekvačios teisinės procedūros ( vad. poįstatyminiai aktai). Dabar minint 
Lietuvos demokratizacijos 20-metį svarbiausia politikams – per pigiai neišdalinti Lietuvos 
žmogaus teisių ir laisvių, nepaaukoti afganistanuose per daug jaunų gyvybių už mums sutei-
kiamas valstybės saugumo garantijas, neišdalinti pusvelčiui naujiems rinkos rykliams Tautos 
Seime mūsų valstybės žemių. Džiugu, kad itin prasmingų pastangų įgyvendinant naujas šalies 
plėtros perspektyvas jau imasi jaunimas, dainomis prie laužų palaikęs Tautos nepriklausomybės 
siekius, ir jau nauja karta po Sąjūdžio. Neatidėliotinai spręstinų Lietuvos valstybės ir Lietuvos 
žmogaus teisių klausimų nemažėja – tai ir skausmingi socialinės diferenciacijos mažinimo bei 
jaunimo ir specialistų migracijos iš Lietuvos, ir intelektinių išteklių plėtros bei kiti klausimai. Tik 
keičiasi jų sprendimo prioritetai bei įgyvendintini keliai, ir svarbu neprarasti pilietiškumo.
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DĖL ŽODŽIO LAISVĖS

VIEŠAS VISUOMENĖS IR KULTŪROS VEIKĖJŲ LAIŠKAS
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS

 (LRT) TARYBAI

2008 m. birželio 8 d.
 
Gerbiamieji, 
Kviečiu pasirašyti po kreipimuisi į LRT tarybą, reikalaujant atnaujinti dr. Dariaus Kuolio 

nutrauktas laidas. Jo laidos buvo balsas, ugdantis pilietiškumą, reikalaujantis iš valstybės atsakyti 
į piliečių keliamus klausimus. ,,Sankirtos” programa buvo pati populiariausia Antrajame TV 
kanale. 

Laidos buvo nutrauktos, kad užčiaupti kitokią nuomonę ir įbauginti žurnalistus, kad šie 
laikytųsi ,,partijos linijos”. Kaip Romas Sakadolskis savo straipsnyje ,,Volteras ir LRT žurnalistų 
pareiškimas” (birželio 3 d.  www.bernardinai.lt  tinklalapyje) atskleidžia, Lietuvos spaudos lais-
vei kyla grėsmė. Rasite analogišką, bet jau beveik įgyvendintą spaudos kontrolę Rusijoje New 
York Times straipsnyje ,,It Isn’t Magic: Putin Opponents Vanish From TV” James Hill, June 3 
2008 (http://www.nytimes.com/2008/06/03/world/europe/03russia.html?_r=1&hp&oref=slogin).

LRT direktorius viešai teigė, kad laidos nutrauktos, nes per jo laidą D. Kuolys kritikavo vieną 
,,Panoramos” žinių programą dėl neobjektyvumo ir, kol jis neatsiprašys, nebus grąžintas į eterį. 
Tačiau LRT laikinai einanti generalinio direktoriaus pavaduotojos pareigas Guoda Litvaitienė 
siūlė kitą versiją, kad programų nutraukimas tai normalus sezoninis procesas ir Kuolys galės 
dalyvauti su kitais konkurse sekančiame sezone. Abudu vengė atskleisti tikrą priežastį. 

Jeigu norite ,,pasirašyti”, paprastai informuokite mane ir mes įtrauksime Jūsų pavardę į 
sąrašą. 

Pagarbiai, 
Jonas Kronkaitis 
kronkj2000@yahoo.com 

VIEŠAS  VISUOMENĖS IR KULTŪROS VEIKĖJŲ 
LAIŠKAS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR 

TELEVIZIJOS  (LRT) TARYBAI 
Gerbiamieji LRT Tarybos nariai, 
Su dideliu nusivylimu sutikome žinią apie tai, kad pasikeitus LRT administracijai iš Lietuvos 

nacionalinio radijo eterio buvo nušalintas populiarios tiesioginės diskusijų laidos „Tarp Rytų 
ir Vakarų“ vedėjas Darius Kuolys. Netikėtai nutraukta ir šio autoriaus vesta televizijos laida 
„Sankirtos“, transliuota per LTV 2 kanalą. 

Nesuprantama, kodėl sprendimas atsisakyti D. Kuolio ir jo vedamos laidos „Sankirtos“ buvo 
priimtas uždarame Tarybos posėdyje to sprendimo neargumentuojant ir neinformuojant apie tai 
visuomenės. 

Todėl raginame LRT Tarybą, kaip aukščiausią LRT instituciją, privalančią atstovauti 
visuomenės interesams, įpareigoti LRT administraciją atnaujinti D. Kuolio tiesiogiai vedamas 
laidas LRT. 
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Tikimės, kad LRT Taryba bei kiekvienas jos narys asmeniškai jaučiasi įpareigotas užtikrinti, 
kad mūsų nacionalinis transliuotojas gerbtų žodžio ir kūrybos laisvę, kad LRT laidose 
atsispindėtų pažiūrų ir įsitikinimų įvairovė. 

Pagarbiai, 
Vytautas V. Landsbergis, Romas Pakalnis, Nijolė Sadūnaitė, Irena Veisaitė, Bronislovas Genzelis, 

Donatas Katkus, Aloyzas Keinys, Leonidas Donskis, Kęstutis Milkeraitis, Liudvikas Jakimavičius, Albi-
nas Bagdonas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Juozas Krivas, Danutė Jokubėnienė, Osvaldas Balakauskas, 
Rūta Jakimavičienė, Rytis Juozapavičius, Linas Vildžiūnas, Henrikas Mickevičius, Valdas Daškevičius, 
Kazys Saja, Vidmantas Vitkauskas, Audrys Karalius, Rūta Grinevičiūtė, Nerijus Milerius, Vytenis Povi-
las Andriukaitis, Rima Mikėnaitė, Gražina Mažeikaitė-Sajienė, Onutė Narbutaitė, Vikis Oleka, Vytautas 
Narbutas, Kazys Almenas, Antanas A. Jonynas, Andrius Navickas, Teisutis Makačinas, Vytautas Tolei-
kis, Algirdas Martinaitis, Algis Griškevičius, Jurgis Juozapaitis, Elvyra Kučinskaitė, Aldona Žemaitytė, 
Elona Bajorūnienė, Kęstutis Girnius, Jonas Algirdas Kronkaitis, Gintautas Iešmantas, Jonas Vaškūnas, 
Vytautas Daujotis, Jonas Bruveris, Nomeda Urbonienė, Gediminas Urbonas, Arvydas Anušauskas, Al-
girdas Ambrazas, Morta Vidūnaitė, Julius Andrejevas, Saulius Šaltenis, Darius Laumenis, Gabrielius 
Liaudanskas, Gediminas Storpirštis, kun. Robertas Grigas, Andrius Tučkus, Alvydas Nikžentaitis, Gin-
tautas Česnys, Viktorija Čmilytė, Česlovas Stankevičius, Gediminas Šerkšnys, Nijolė Oželytė, Romas 
Gudaitis, Bronius Kuzmickas, Eugenijus Petrovas, Arūnas Poviliūnas, Stasys Kašauskas, Antanas Bura-
čas, Saulius Razma, Aidas Marčėnas, Danutė Marija Palionytė-Banevičienė, Regina Bendoraitienė, Vai-
va Žukienė, Andrius Konickis, Gražina Drėmaitė, Aurelija Stancikienė, Audronė Girdzijauskaitė, Balys 
Gajauskas, Edmundas Gedgaudas, Eleonora Gedgaudienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Naglis Putei-
kis, Živilė Bendorienė, Audra Sabaliauskienė, Juozas Aputis, Feliksas Bajoras, Leonardas Gutauskas, Ona 
Juozapaitienė, Irena Aleksaitė, Rimantė Dubauskienė, Marija Bačauskienė, Genoveita Gricienė, Julius 
Sasnauskas, Arūnas Peškaitis, Valentinas Stundys, Elena Motiejūnienė, Algimantas Gražulis, Jūratė 
Markevičienė, Gintė Damušytė, Aušra Marija Jurašienė, Jonas Jurašas, Dalius Stancikas. 

 

DĖL ŽODŽIO LAISVĖS

VIEŠAS VISUOMENĖS IR KULTŪROS VEIKĖJŲ 
LAIŠKAS LRT TARYBAI

2008 m. birželio 10 d. 

Gerbiamieji LRT Tarybos nariai,
Su dideliu nusivylimu sutikome žinią apie tai, kad pasikeitus LRT administracijai iš Lietuvos 

nacionalinio radijo eterio buvo nušalintas populiarios tiesioginės diskusijų laidos „Tarp Rytų ir 
Vakarų“ vedėjas Darius Kuolys. Netikėtai nutraukta ir šio autoriaus vesta televizijos laida „San-
kirtos“, transliuota per LTV 2 kanalą.

Nesuprantama, kodėl sprendimas atsisakyti D. Kuolio ir jo vedamos laidos „Sankirtos“ buvo 
priimtas uždarame Tarybos posėdyje to sprendimo neargumentuojant ir neinformuojant apie 
tai visuomenės.

Todėl raginame LRT Tarybą, kaip aukščiausią LRT instituciją, privalančią atstovauti visuo-



313P a r e i Š k i m a i ,  k r e i P i m a i s i  i r  r e Z o L i u C i J o s

menės interesams, įpareigoti LRT administraciją atnaujinti D. Kuolio tiesiogiai vedamas laidas 
LRT.

Tikimės, kad LRT Taryba bei kiekvienas jos narys asmeniškai jaučiasi įpareigotas užtikrinti, 
kad mūsų nacionalinis transliuotojas gerbtų žodžio ir kūrybos laisvę, kad LRT laidose atsispin-
dėtų pažiūrų ir įsitikinimų įvairovė.

Pagarbiai,
Vytautas V. Landsbergis, Romas Pakalnis, Kęstutis Čilinskas, Irena Veisaitė, Bronislovas Genzelis, 

Aloyzas Keinys, Leonidas Donskis, Kęstutis Milkeraitis, Liudvikas Jakimavičius, Albinas Bagdonas, Vilija 
Aleknaitė-Abramikienė, Juozas Krivas, Danutė Jokubėnienė, Osvaldas Balakauskas, Rūta Jakimavičienė, 
Rytis Juozapavičius, Linas Vildžiūnas, Henrikas Mickevičius, Valdas Daškevičius, Kazys Saja, Vidman-
tas Vitkauskas, Audrys Karalius, Rūta Grinevičiūtė, Nerijus Milerius, Donatas Katkus, Mykolas Drun-
ga, Vytenis Povilas Andriukaitis, Kęstutis Girnius, Rima Mikėnaitė, Gražina Mažeikaitė-Sajienė, Onutė 
Narbutaitė, Algis Mickūnas, Vikis Oleka, Vytautas Narbutas, Kazys Almenas, Antanas A. Jonynas, An-
drius Navickas, Teisutis Makačinas, Vytautas Toleikis, Algirdas Martinaitis, Algis Griškevičius, Jurgis 
Juozapaitis, Elvyra Kučinskaitė, Aldona Žemaitytė, Elona Bajorūnienė, Jonas Algirdas Kronkaitis, Gin-
tautas Lesmantas, Rūta Staliliūnaitė, Nijolė Sadūnaitė, Arūnas Sverdiolas, Arvydas Šliogeris, Vytautas 
Daujotis, Jonas Vaškūnas, Jonas Bruveris, Nomeda Urbonienė, Gediminas Urbonas, Arvydas Anušauskas, 
Algirdas Ambrazas, Morta Vidūnaitė, Julius Andrejevas, Saulius Šaltenis, Darius Laumenis, Gabrielius 
Liaudanskas, Gediminas Storpirštis, kun. Robertas Grigas, Andrius Tučkus, Alvydas Nikžentaitis, Gin-
tautas Česnys, Viktorija Čmilytė, Česlovas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Gintaras Patackas, 
Gediminas Šerkšnys, Nijolė Oželytė, Romas Gudaitis, Bronius Kuzmickas, Eugenijus Petrovas, Arūnas 
Poviliūnas, Stasys Kašauskas, Antanas Buračas, Saulius Razma, Aidas Marčėnas, Danutė Marija Palio-
nytė-Banevičienė, Regina Bendoraitienė, Vaiva Žukienė, Andrius Konickis, Gražina Drėmaitė, Aurelija 
Stancikienė, Dalius Stancikas, Aidas Feliksas Palubinskas, Balys Gajauskas, Mindaugas Nastaravičius, 
Edmundas Gedgaudas, Eleonora Gedgaudienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Naglis Puteikis, Živilė Ben-
dorienė, Audra Sabaliauskienė, Rimgaudas Kazakevičius, Juozas Aputis, Feliksas Bajoras, Leonardas Gu-
tauskas, Rimtautas Marcinkevičius, Ona Juozapaitienė, Irena Aleksaitė, Rimantė Dubauskienė, Audronė 
Girdzijauskaitė, Marija Bačauskienė, Genoveita Gricienė, kun. Julius Sasnauskas, kun. Arūnas Peškaitis, 
Valentinas Stundys, Elena Motiejūnienė, Jonas Vaitkus, Saulius Balandis, Leonardas Vytautas Gerulaitis, 
Gintė Damušytė, Aušra Marija Jurašienė, Jonas Jurašas, Boguslavas Ruževskis, Algirdas Patackas, Linas 
Venckauskas, Rimas Šapauskas, Kazimiera Galaunienė, Algimantas Gražulis, Jūratė Markevičienė, Romu-
aldas Baltrušis, Vytautas Nezgada, Inga Stepukonienė, Simona Krušaitė, Vytautas Čepliauskas, Aldona 
Puišytė, Robertas Keturakis, Teresė Špukaitė, Regina Tilindytė, Ramūnas Katilius, Juozas Drignelis, Ro-
mualda Hofertienė, Juozas Karvelis, Petras Giniotas, Stasys Malkevičius, Alvydas Vegelevičius, Leonarda 
Jekentaitė, Tomas Paškauskas, Lolita Genienė, Gintautas Genys, Algirdas Saudargas, Jonas Mačys, Algi-
mantas Sėjūnas, Povilas Varanauskas, Eugenijus Ignatavičius, Petras Giniotas, Julius Beinortas, Juozas 
Venckus, Jūratė Venckienė, Aušra Venckutė, Julius Keleras, Vaiva Vėbraitė, Angelė Nelsas, Romas Nelsas, 
Marija Remienė, Liuda Ruginienė, Algis Rugienis, Rolandas Giedraitis, Arūnas Plikšnys, Gintautas Pau-
lauskas, Juozas Polikaitis, Skirmantė Kondratienė, Justas Dvarionas, Donaldas Kajokas, Audrius Bačiulis, 
Leonas Ašmontas, Rimvydas Jasinevičius, Vytas Knašys, Algimantas Nasvytis, Vaidotas Antanaitis, Ma-
rijonas Misiukonis, Algis Dobrovolskis, Jonas Biržiškis, Romualdas Ozolas, Albertas Sinevičius, Živilė 
Ramoškaitė, Algimantas Kabaila, Vytautas Dudėnas, Regina Narušienė, Romas Edwin Shiller, Gintautas 
Mažeikis, Virginija Paulauskienė, Dainora Eigminienė, Irena Ratkienė, Nikolajus Lysenkovas, Algimantas 
Lyva, Grigorijus Potašenko, Marius Mikalajūnas, Valdas Kubilius, Rimantas Klusas, Kristina Keturakytė, 
Algimantas Žemaitaitis, Liuda Avižonienė, Indrė Vareikytė, Valdas Kilpys, Živilė Kubilienė, Jonas Oku-
nis, Ligija Tautkuvienė, Vaclovas Vingras, Kostas Smoriginas, Diana Vilytė, Antanas Kulikauskas, Ga-
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brielė Čibiraitė, Grėtė Švėgždaitė, Reda Pabarčienė, Liudvika Pociūnienė, Palmyra Kavinaitė, Stanislovas 
Žvirgždas, Laurynas Skendelis, Algimantas Gečys, Teresė Genienė, Vytautas Pileika, Vytautas Alksninis, 
Danguolė Navickienė, Tomas Viluckas, Albinas Tamašauskas, Violeta Kiguolienė, Nijolė Malakauskienė, 
Kęstutis Cemnolonskis, Algirdas Gricius, Kastytis Braziulis, Česlovas Iškauskas, Zigmas Garalevičius, 
Paulius Karčiauskas, Irena Minkevičienė, Rimvydas Valiulis. 

DĖL BŪTINYBĖS GINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJOS PAGRINDUS

SĄJŪDŽIO INICIATYVINĖS 
GRUPĖS KLUBO 
DEKLARACIJA

2008 m. birželio 13 d.
Vilnius

Mes, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo nariai, atsižvelgdami į tai, kad Seimo Peticijų 
komisija pripažino peticiją dėl prašymo išsiaiškinti, ar Lisabonos sutartis ir jos ratifikavimo 
įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos pirmųjų šešių straipsnių nuostatoms, 
pritardami, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas iš esmės, atkreipdami dėmesį, kad mūsų 
tautą turėtų įkvėpti airių pagarbos savo šalies Konstitucijai pavyzdys, tikėdami, kad Lietuvos 
konstitucinių vertybių gynimas pasitarnaus Tautos sąmoningumo žadinimui ir valstybės 
gyvybingumo stiprinimui, p a r e i š k i a m e:

1. Europos Sąjungos ateitis gali ir turi būti kuriama tik ant konstitucinių kiekvienos valstybės 
narės pamatų; 

2. Kiekvienos šalies Konstitucijos gynimas niekaip negali griauti Europos Sąjungos, o tik ją 
teisiškai sustiprinti, panaikinant bet kokias abejones dėl jos sutarčių ar kitų teisės aktų teisėtumo. 
Tai vienintelis tikras pamatas užtikrinti kiekvienos ES valstybės narės įsipareigojimus.

3. Jokie praktiniai politiniai interesai negali būti iškelti aukščiau mūsų valstybės konstitucinės 
sąrangos ir Tautos suverenumo principo.

4. Kėsinimasis paneigti, pažeminti ar kaip nors nusavinti tikrą Tautos valią reikštų pačios 
valstybės griovimą ir jos pavertimą savanaudiškų interesų įrankiu.

5. Tautos gerovė neįmanoma be Tautos savarankiškai kuriamos ir valdomos valstybės.

Pasirašo:

Antanas Buračas, Bronius Genzelis, Bronius Leonavičius, Romualdas Ozolas, Romas Pakalnis, 
Saulius Pečiulis, Gintaras Songaila, Zigmas Vaišvila, Arūnas Žebriūnas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ ATITIKTIES 
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EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI

EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ TARYBA
GE.08-22209

Pask.
RIBOTA
ECE/MP.PP/2008/L.8/Add.4
2008 m. balandžio 4 d.
Originalo kalba: anglų 

EUROPOS EKONOMINĖ KOMISIJA
KONVENCIJOS DĖL TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ ,

VISUOMENĖS DALYVAVIMO
PRIIMANT SPRENDIMUS IR TEISĖS KREIPTIS Į TEISMUS

APLINKOS KLAUSIMAIS
ŠALIŲ SUSITIKIMAS

Trečiasis susitikimas
Ryga, 2008 m. birželio 11-13 d.
Negalutinės darbotvarkės 6 (b) punktas
Procedūros ir mechanizmai, padedantys įgyvendinti Konvenciją:
Atitikimo mechanizmas

SPRENDIMO III/6 PROJEKTAS
BENDRIEJI ATITIKTIES KLAUSIMAI
Biuro parengtas sprendimo projektas*
Priedas
SPRENDIMO III/6d PROJEKTAS
LIETUVOS ATITIKTIS
JOS ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL KONVENCIJĄ

Šalių susitikimas,

veikdamas pagal sprendimo I/7 dėl atitikimo peržiūros priedo 37 punktų , atsižvelgdamas  į 
Priežiūros komiteto ataskaitą ir atitinkamų priedų (ECE/MP.PP/2008/5 ir Add.6) dėl visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus dėl sąvartyno Kazokiškių kaime, Lietuva, atvejo, skatinamas 
nuolatinio Lietuvos noro konstruktyviai aptarti su Komitetu abejonių keliančius atitikties 
klausimus,

1. Pritaria šioms Komiteto išvadoms:
(a) tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu neužtikrinusi visuomenės informavimo apie 

galimybę dalyvauti priimant sprendimus dėl siūlomo sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo 
ir suteikusi per trumpą laikotarpį dokumentacijai, susijusiai su minėtais sprendimais dėl 
aptariamo sąvartyno, peržiūrėti bei pastaboms dėl to pateikti, Lietuva neįvykdė Konvencijos 6 
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straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimų;
(b) šie toliau nurodyti bendrieji Lietuvos teisinės sistemos ypatumai neatitinka Konvencijos 

6 straipsnio nuostatų:
(i) nėra aiškaus reikalavimo informuoti visuomenę tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu 

(6 straipsnio 2 dalis);
(ii) nustatytas fiksuotas dešimties darbo dienų laikotarpis dokumentacijai peržiūrėti bei 

pastaboms pateikti (6 straipsnio 3 dalis);
(iii) vykdytojai (projekto teikėjai), o ne atitinkamos valstybinės institucijos yra atsakingi 

organizuoti visuomenės dalyvavimą, įskaitant atitinkamos informacijos pateikimą ir pastabų 
surinkimą (6 straipsnio 2 dalies d punkto iv bei v papunkčiai ir 6 straipsnio 6 dalis);

(iv) reikalaujama būtinai „motyvuoti“ teikiamas pastabas, o teisė teikti pastabas ribojama, 
leidžiant jas teikti tik „suinteresuotai visuomenei“ (6 straipsnio 7 dalis);

2. Rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei imtis būtinų įstatyminių, kontrolės, 
administracinių ir kitų priemonių užtikrinant, kad:

(a) būtų nustatytas aiškus reikalavimas tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu informuoti 
visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus, kurie nurodyti 6 straipsnio;

(b) būtų nustatyti pagrįsti terminai skirtingiems visuomenės dalyvavimo etapams, atsižvel-
giant į sprendimų priėmimo etapą, taip pat siūlomos veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą;

(c) būtų nustatyta aiški atitinkamų valstybės institucijų atsakomybė už Konvencijos 
reikalaujamų visuomenės dalyvavimo galimybių, įskaitant informacijos pateikimą ir pastabų 
surinkimą, užtikrinimą;

(d) būtų aiškiai nustatyta kiekvieno visuomenės nario galimybė teikti bet kurias pastabas, 
net jeigu jos nėra „motyvuotos“;

(e) būtų nustatytas aiškus ryšys tarp laikotarpio(ių), skirtų visuomenės informavimui apie 
konkretų sprendimą, ir šio sprendimo teksto, drauge su sprendimą pagrindžiančiomis motyva-
cijomis bei sumetimais, pateikimo, neperžengiant terminų, kai galima pradėti peržiūros proce-
dūras pagal Konvencijos 9 straipsnio 2 dalį;

(f) kiekvienai sprendimo priėmimo procedūrai, kuriai yra taikytinos 6 straipsnio nuostatos, 
paskirta valstybės institucija, iš kurios visuomenė galėtų gauti atitinkamą informaciją ir kuriai 
galėtų pateikti pastabų arba klausimų;

(g) visuomenė atitinkamai dalyvautų rengiant visus su aplinka susijusius planus bei 
programas;

3. Prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalyvaujant suinteresuotai visuomenei, parengti 
veiksmų planą dėl aukščiau išvardintų rekomendacijų įgyvendinimo ir pateikti jį Priežiūros 
komitetui iki 2008 m. gruodžio 31 d.;

4. Siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ne vėliau negu prieš šešis mėnesius iki ketvirtojo 
Konvencijos šalių susitikimo pateikti Priežiūros komitetui informaciją apie priemones, 
kurių imtasi išvardytoms rekomendacijoms įgyvendinti, ir apie pasiektus jų įgyvendinimo 
rezultatus.

DĖL  LR APLINKOS  MINISTERIJOS NETINKAMAI 
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PARENGTO  LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Jūratė Markevičienė – Tarptautinė kultūros paveldo ekspertė, ICOMOS 
narė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė

LR Ministrui Pirmininkui
LR Seimo Pirmininkui, komitetams ir frakcijoms

PAREIŠKIMAS

2008 m. gruodžio 18 d.
Vilnius

dėl LR Aplinkos ministerijos netinkamai parengto LR Vyriausybės nutarimo projekto — Vyriausybės 
veiksmų plano siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos atitiktį Konvencijai dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso 
konvencijai) – ir netinkamo darbo grupės šiam projektui rengti organizavimo

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, vi-
suomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais kon-
vencijos (Orhuso konvencijos) Šalių trečiajame susitikime, įvykusiame Rygoje  2008 m. birželio 
11-13 d., buvo priimtas sprendimas III/6 „Bendrieji atitikties klausimai” drauge su sprendimo 
priedu III/6d Lietuvos atitiktis jos įsipareigojimams pagal Konvenciją”. Jame konstatuojama, jog 
bendrieji Lietuvos teisinės sistemos ypatumai neatitinka tam tikrų Konvencijos nuostatų, todėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašoma „dalyvaujant suinteresuotai visuomenei, parengti 
veiksmų planą” dėl sprendimo rekomendacijų ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. pateikti jį Atitikties 
komitetui (toliau „Konvencijos šalių sprendimas”, l priedas).

Šis Konvencijos šalių susitikimo sprendimas pagrįstas JTEEK Orhuso konvencijos Atitikties 
komiteto atliktu tyrimu dėl Lietuvos įstatymų neatitikimo Konvencijai ir, kaip pasekmė, ne-
tinkamo valstybinių institucijų veikimo. Tyrimas atliktas pagal Lietuvos visuomeninės orga-
nizacijos „Kazokiškių bendruomenė” skundą, jog Lietuva nevykdo įsipareigojimų pagal Kon-
venciją. Kitą Lietuvos atitikties Orhuso konvencijai tyrimą šiuo metu vykdo Europos Komisija 
pagal kitų Lietuvos visuomeninių organizacijų (tarp jų – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos, 
VO „Žvėryno bendruomenė”) skundus, jog Lietuva nevykdo Orhuso konvencijos kaip ES teisės 
akto (įskaitant atitinkamas ES direktyvas) nuostatų ir vadovaujasi jas iškraipančiu neteisingu 
oficialiu lietuvišku Konvencijos vertimu, dėl ko kyla skaudžių pasekmių Lietuvos visuomenei. 
Apie tokius teisių pažeidimus visuomeninės organizacijos informavo ir Tarptautinę Helsinkio 
žmogaus teisių federaciją.

Lietuvoje Orhuso konvencijos nuostatų tyrimą 2008 m. pavasarį atliko Valstybinė kultūros 
paveldo komisija ir priėmė sprendimą, jog Lietuvos įstatymai daugeliu atžvilgiu neatitinka 
Konvencijos; sprendime taip pat pateiktos rekomendacijos dėl optimalaus būdo padėčiai page-
rinti (toliau „VKPK sprendimas”, 2-3 priedai).

Konvencijos šalių sprendimas įpareigojo Lietuvos Respublikos Vyriausybę iki 2008 m. gruo-
džio 31 d. pateikti JTEK Konvencijos atitikties komitetui veiksmų planą dėl padėties ištaisymo. 
Todėl Ministro Pirmininko 2008 10 01 potvarkiu Nr. 362 b (4 priedas) buvo sudaryta darbo grupė, 
turėjusi išnagrinėti bei įvertinti teisės aktus, įgyvendinančius Konvencijos nuostatas, ir Orhuso 
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konvencijos Priežiūros (Atitikties) komiteto rekomendacijas dėl Lietuvos atitikties užtikrinimo.
Aš, šio pareiškimo autorė, buvau įtraukta į darbo grupę kaip Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos atstovė (nes kuravau VKPK atliekamą Lietuvos atitikties Orhuso konvencijai tyrimą). 
Kaip darbo grupės narė jaučiu atsakomybę už jos darbą, todėl esu priversta konstatuoti, kad 
darbo grupė LR Ministro Pirmininko pavedimo neįvykdė ir savo užduoties neatliko:

1. Darbo grupė neatliko reikalautos teisės aktų analizės ir įvertinimo, todėl apskritai 
negalėjo parengti pagrįstų rekomendacijų. Dirbdama grupėje bandžiau paskatinti šį tyrimą, 
pateikiau pagrindinę susijusią medžiagą, įskaitant minėtą VKPK tyrimą bei priimtą sprendimą 
(2-3 priedai), mano parengtą LR įstatymų, kurie daro poveikį Konvencijos užtikrinamoms 
visuomenės teisėms, suvestinę, keletą principinių siūlymų (5 priedas, 2-4 psl.; 6 priedas), tačiau 
darbo grupės koordinatoriai (AM atstovai) į juos neatsižvelgė ir grupei svarstyti neteikė.

2. Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikto LRV nutarimo projekto 
(7 priedas) darbo grupė apskritai nematė. Paskutiniame darbo grupės posėdyje buvo pateikta 
nemažai pataisų ir sutarta, kad galutinė teksto bei lydraščio redakcija bus pateikta darbo grupei 
svarstyti, tačiau grupės koordinatoriai (AM atstovai), užuot tai padarę, pateikė Vyriausybei kitą, 
grupės nerengtą, neįvertintą ir neaprobuotą projektą. Siūliau koordinatoriams visgi pateikti 
jį grupei susipažinti ir įvertinti (6 priedas, 4-6 psl.), tačiau jie to nepadarė. Todėl Aplinkos 
ministerijos Vyriausybei teikiamo Vyriausybės nutarimo projekto autoriumi turi būti laikoma 
ne darbo grupė, o tik pati ministerija. Pažymėtina, jog būtent dėl pastarosios priežasties šiam 
LRV nutarimo projektui nepritarė Valstybinė kultūros paveldo komisija (8 priedas).

3. Darbo grupė buvo sudaryta neatsižvelgiant į Konvencijos šalių sprendimo nuostatą, jog 
veiksmų planą Vyriausybė turi parengti drauge su suinteresuota visuomene. Tuo tarpu Ministro 
Pirmininko 2008 10 01 potvarkiu Nr. 362 sudarytoje darbo grupėje iš 12-os narių buvo tik vienas 
visuomeninės organizacijos („Lietuvos žaliųjų judėjimo”) atstovas, tuo tarpu visi – valstybės 
tarnautojai ir pareigūnai. Taigi visuomenė iš esmės neturėjo galimybės aktyviai dalyvauti rengiant 
šį priemonių planą, nebuvo iš anksto apie jį informuota, o tai prieštarauja Orhuso konvencijai.

Parengusi Vyriausybės nutarimo projektą, Aplinkos ministerija pasiuntė jį pastaboms pa-
teikti — bet vėlgi tik valstybės institucijoms, o ne suinteresuotoms visuomeninėms organizaci-
joms (įskaitant ir į darbo grupę įtrauktą „Lietuvos žaliųjų judėjimą”).

Tik tuomet, kai visuomeninės organizacijos pradėjo protestuoti, AM pasiuntė projektą kai 
kurioms iš jų, tačiau ne toms, kurios yra pateikusios skundus Orhuso konvencijos Atitikties 
komitetui, Europos Komisijai ir tarptautinėms žmogaus teisių asociacijoms. Viešai Vyriausybės 
nutarimo projektas buvo paskelbtas tik pačios visuomenės spaudimu ir Vyriausybės kancleriui 
nurodžius (9 priedas). Tačiau AM suteikė pernelyg trumpą laiką susipažinti ir pastaboms pateikti, 
taip vėl pažeisdama Orhuso konvenciją. Nepaisyta ir Konvencijos šalių sprendimo, kuriame 
pernelyg trumpi terminai yra nurodomi kaip viena iš Lietuvos įstatymų neatitikties Konvencijai 
nuostatų. Taigi Orhuso konvencijos nustatytą visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant 
sprendimus procesą AM vykdė formaliai, ribotai ir atsainiai, iš esmės neužtikrino visuomenės 
dalyvavimo priimant šį visuomenės teisėms nepaprastai reikšmingą sprendimą.

LŽTA rėmėja J. Markevičienė
Paribio 28-9, Vilnius LT-08I03
Tel/faks.: 2790126
EI. paštas: juratemark@post.sci.lt
Siunčiama el. laišku ir paštu
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DĖL BENDRADARBIAVUSIŲJŲ SU KGB

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
 KOMITETO 

PAREIŠKIMAS

2009 m. kovo 24 d.
Vilnius

Pastaruoju metu visuomenėje vėl aktyviai eskaluojama bendradarbiavimo su KGB tema. 
Dažniausiai ji sutampa su vykstančiomis rinkiminėmis kampanijomis. Žiniasklaidoje viešai 
nagrinėjami bendradarbiavusiųjų ar tariamai bendravusių su KGB asmenų biografijos faktai, 
svarstomos prielaidos apie galimas ar tariamas jų sąsajas su svetimų valstybių specialiosiomis 
tarnybomis, nurodomi informacijos šaltiniai, kurių patikimumą gali laiduoti tik informacijos 
skleidėjas.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija pritaria Europos Parlamento pirmininko Hanso Gerto 
Pötteringo nuomonei, kad beveik kiekvienoje šeimoje yra pėdsakų žmonių, kurie žuvo Sibire, 
kurie buvo persekioti KGB, įkalinti arba kitaip nukentėjo nuo totalitarinio režimo. Asociacija 
jau kartą pareiškė, kad tarp bendradarbiavusiųjų su KGB buvo ir tremtinių bei politinių kali-
nių, kurie, kalėdami lageriuose, kalėjimuose, buvo kankinami ar kitaip prievartaujami. Buvo 
tokių, kurie, neištvėrę fizinių išbandymų ir šantažo, pasidavė okupacinės valdžios prievartai ir, 
baimindamiesi dėl savo artimųjų, sutiko teikti represinėms struktūroms pageidaujamą infor-
maciją ar priėmė kitokią bendradarbiavimo formą. Rezistencijos laikotarpio istorinė medžiaga 
rodo, kaip sunku buvo kovojusiems už laisvę atsispirti sadistiškiems KGB tardymo ir kankini-
mo metodams, pagrįstiems biologijos, chemijos, psichologijos ir net parapsichologijos metodų 
taikymu. Daugelis kalėjusiųjų saugumo kamerose ar lageriuose tuo metu negalėjo apeliuoti į 
civilizuotų valstybių teisę. 

Tas pat pasakytina ir apie okupuotos valstybės piliečius, kurie dirbo okupacinės valdžios 
valdymo, švietimo, mokslo, ikimokyklinio auklėjimo įstaigose. Išskyrus pokario pasipriešinimo 
dalyvius ir disidentus, iš esmės nėra nė vienos šeimos, kuri vienaip ar kitaip nebūtų susijusi su 
tarnyba totalitariniam režimui. Pagrįstai galima teigti, kad tarnautojas, aukštosios mokyklos 
dėstytojas ar ikimokyklinės įstaigos darbuotoja, skleidę melagingas istorines žinias ar diegę so-
vietinio režimo tradicijas, irgi prisidėjo prie totalitarinio režimo stiprinimo. Todėl vieši žinias-
klaidos ir politikos bei visuomeninių veikėjų pareiškimai dėl asmenų, kurie dirbo mokslo ar 
švietimo įstaigose, dėstė sovietinės propagandos disciplinas ir dėl to galimai bendradarbiavo 
su KGB, neabejotinai turi viešosios nuomonės formavimo atspalvį. Šia informacija siekiama ne 
išaiškinti asmenis, kurie faktiškai bendradarbiavo ar iki šiol bendradarbiauja su svetimų šalių 
specialiosiomis tarnybomis, daro žalą Nepriklausomai Lietuvos valstybei, o sujaukti visuome-
nės nuomonę ir pasėti nepasitikėjimą vieni kitais.

Lietuvos  žmogaus teisių asociacija  jau kartą  pareiškė, kad okupacijos sąlygomis prasižengimai, 
bendradarbiaujant su okupacinėmis struktūromis, jeigu jie nėra susiję su savanaudiškais kės-
lais, o įvykdyti neištvėrus fizinės ir moralinės prievartos, gelbstint savo ir savo artimųjų gyvy-
bes, negali būti traktuojami kaip piktavališki nusikaltimai, o prievarta išgauti rašytiniai pasiža-
dėjimai bendradarbiauti su KGB juo labiau negali būti prilyginami nusikaltimams, įvykdytiems 
laisva valia, siekiant savanaudiškų tikslų, materialinės naudos ar dominavimo visuomenėje. Tai 
pasakytina ir apie asmenis, dirbusius mokslo, švietimo ir kultūros įstaigose: jeigu šie piliečiai 
nėra padarę konkrečios žalos kitiems asmenims, o tik vykdė okupacinių valdžios struktūrų rei-
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kalavimus (įmonių ir įstaigų kadrų skyriai, prokuratūra, teismai, mokslo įstaigos ir pan.) ir teikė 
šioms struktūroms tuo metu privalomą informaciją, pažymas, ataskaitas ir kt., jie negali būti 
tapatinami su tais asmenimis, kurie sąmoningai rinko informaciją apie kitus asmenis, piktnau-
džiavo ja, kenkė kitiems piliečiams ar jų šeimoms, gaudami už tai atlygį.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija vienareikšmiškai pasisako dėl to, kad asmenys, turėję 
sąsajų su svetimų valstybių specialiosiomis tarnybomis, vengtų dalyvauti rinkimuose į 
aukščiausias valstybės atstovavimo pareigas. Asociacija rėmė ir rems teisingumo siekį atskleisti 
ir įvertinti nusikaltimus prieš žmoniškumą. Jiems negali būti taikoma senatis. Tačiau dar kartą 
pabrėžiame, jog menamas teisingumas, eskaluojant negatyviąją žmonių praeitį, negali būti 
naudojamas kaip sensacija, kaip susidorojimo priemonė ar kiršinimo tikslais, ypač jei asmenys, 
turėję sąsajų su svetimų valstybių specialiosiomis tarnybomis, nebeturi įtakos mūsų valstybės 
politiniam gyvenimui.

Todėl bendradarbiavimo su okupacinės valdžios KGB bylas siūlome nagrinėti ypač atidžiai, 
neskelbiant išankstinių išvadų, bet įvertinant didžiulę moralinę ir istorinę atsakomybę Lietuvos 
žmonėms. 

Dar kartą pabrėžiame savo įsitikinimą, kad ateities istorijos tyrinėtojai sugebės objektyviai 
ir išsamiai išnagrinėti tamsiuosius okupuotos Lietuvos visuomenės gyvenimo puslapius, ypač 
veiklą tų asmenų, kurie laisva ar nelaisva valia bendradarbiavo su KGB, kurie priėmė sprendi-
mus, įtakojusius kitų žmonių gyvenimą ir likimus. Tačiau šiuo nelengvu mūsų tautai laikmečiu 
kviečiame diegti ne iškreiptą istorinę tiesą, o krikščioniškąją moralę bei teisingumu grindžiamą 
visuotinę santarvę.

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas
Vytautas BUDNIKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, „Pozicijos“ 
vyriausiasis redaktorius
Antanas BURAČAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas, LMA akademikas, ekonomikos 
mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Bronius GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo“ signataras
Stasys STUNGURYS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys , žurnalistas
Petras GRĖBLIAUSKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, teisininkas
Albertas ŽILINSKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, ekonomistas
Aleksandras BENDINSKAS – pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas, 
1992-1996 metų kadencijos LR Seimo narys
Stanislovas BALČIŪNAS – žurnalo „Lietuvos švyturys“ vyriausiasis redaktorius
Česlovas LADUKAS – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras

Patvirtinta LŽTA komiteto posėdyje.
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DĖL 2008 M. BALANDŽIO 5 D. LŽTGA  KONFERENCIJOJE 
PRIIMTOS  REZOLIUCIJOS REIKALAVIMŲ  
NEVYKDYMO

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
REIKALAVIMAS

2009 m. kovo 31 d.
Laisvės alėja 99-6 Kaunas

Dar kartą informuojame ir reikalaujame, kad būtų atsakyta į 2008 m. balandžio 5 d. Lietu-
vos žmogaus teisių gynimo asociacijos konferencijoje priimtą rezoliuciją. Rezoliucijoje pateikti 
reikalavimai skirti Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietu-
vos Respublikos Seimui. Priimtos rezoliucijos reikalavimai eilę kartų registruotais laiškais buvo 
išsiųsti aukščiau nurodytoms valstybinėms institucijoms. Atsakymų  iš nurodytų institucijų iki 
šiol negavome jokių.

Siunčiame pakartotinai rezoliuciją ir prašome išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo 
atsakyta į pateiktos ir priimtos rezoliucijos reikalavimus.

Primename, kad neatsakydami valstybės tarnautojai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 25 str. 5 d., 5 str. 3 d., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos l str., 20, 41 
straipsnius, Lietuvos Respublikos įstatymą Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 
įstaigų.

PRIDEDAMA: 2008 m. balandžio 5 d. rezoliucija.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas POVILAITIS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininko pavaduotoja Nijolė ORENTAITĖ
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DĖL PILIEČIŲ TEISĖS ĮTAKOTI EUROPOS SĄJUNGOS
 IR LIETUVOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ

LR SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO IR SEIMO 
EUROPOS INFORMACIJOS BIURO PASITARIMO SU 
LIETUVOS VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS 

REZOLIUCIJA
 

2009 m. balandžio 29 d.
Vilnius

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų veikla yra svarbi ir būtina sąlyga demokratijos raidai 
bei pilietinei visuomenei ugdyti. Daugelis šių organizacijų gina pamatines žmogaus teises ir 
laisves, tačiau, tiesiogiai atstovaudamos Lietuvos piliečių interesams, jos negali betarpiškai 
dalyvauti mūsų valstybės įstatymų ir teisingumo vykdymo priežiūroje. Žmogaus teises 
ginančioms organizacijoms ribojama teisė atstovauti piliečiams ir ginti juos teismuose, dalyvauti 
priimant svarbiausius valstybės įstatymus, susijusius su pamatinėmis žmogaus teisėmis, įtakoti 
teisėjų atranką ir jų skyrimą, įtakoti valstybės įstatymų pakeitimus ir jų atitiktį Europos Sąjungos 
teisei (pvz., Orhuso konvencijai).

Dėl šios priežasties daugelis mūsų šalies ratifikuotų Konvencijų ir Europos Sąjungos teisės 
nuostatų iki šiol nėra perkeltos į Lietuvos nacionalinę teisę.

2009 m. balandžio 29 d. LR Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Seimo Europos informacijos 
biuro pasitarimo su Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis priimtoje rezoliucijoje siūlome:

1. LR Seimui parengti teisinę bazę, kuri užtikrintų Nevyriausybinių organizacijų, ginančių 
žmogaus teises, dalyvavimą Teisėjų tarybos posėdžiuose.

2. LR  Seimui parengti ir patvirtinti LR Konstitucijos pataisas, kurios leistų priimti demokra-
tišką Lietuvos teismų įstatymą, leidžiantį visuomenės atstovams dalyvauti teisingumo vykdy-
me.

3. LR Seimui priimti įstatymą, leidžiantį žmogaus teises ginančių visuomeninių organizacijų 
atstovams dalyvauti teismų posėdžiuose su pasisakymo teise juose.

4. LR Vyriausybei sudaryti ir patvirtinti darbo grupę Lietuvos nacionalinės teisės aktų atitikčiai 
Europos Sąjungos teisei nustatyti. Grupėje turėtų būti ne mažiau kaip trečdalis žmogaus teises 
ginančių visuomeninių organizacijų atstovų.

  Rezoliuciją parengė  Lietuvos žmogaus teisių asociacija
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DĖL KONSTITUCIJOS PAŽEIDIMŲ

LEO LT: NUSIKALSTAMI VALDŽIOS VEIKSMAI 
IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ NEVEIKIMAS 

 Pilietinių organizacijų vadovai, teisininkai, politikos apžvalgininkai ir žiniasklaidos atstovai, 
žinomi visuomenės veikėjai ir piliečiai parašė kreipimąsi į valdžios ir teisėsaugos institucijas dėl 
LEO LT sandorio panaikinimo, dėl kaltininkų patraukimo atsakomybėn, dėl Vyriausybės ketini-
mų milžiniškas valstybės ir ES lėšas skirti tolimesniam LEO LT privačių savininkų turtinimui.

Piliečiai reikalauja Vyriausybę ir Seimo valdančiąją daugumą nedelsiant imtis veiksmų, kad 
LR Konstituciją ir piliečių interesus pažeidžiantis LEO LT sandoris būtų paskelbtas niekiniu ir 
teismas taikytų restituciją. 

Vyriausybės ketinimai atiduoti valstybės ir ES lėšomis finansuojamą Lietuvos apsirūpinimo 
elektros energija projektą, kurio vertė yra maždaug 27 milijardai litų, bendrovei LEO LT bei jos 
dukterinei įmonei UAB „InerLinks“ atiduoti apie 2,5 mlrd. vertės elektros jungties su Švedija 
projektą reiškia, jog privatūs LEO LT savininkai, neinvestuodami nė cento, gaus 38,3% viso mi-
nėto kapitalo ir milijardinį kasmetinį pelną, o dėl šių veiksmų padidėjusį biudžeto deficitą bus 
stengiamasi kompensuoti verslo ir gyventojų sąskaita. 

„Tai – korupcinės LEO aferos išplėtimas, sąmoningai darant žalą valstybei. Tokius valdžios 
veiksmus ir teisėsaugos institucijų neveikimą vertiname kaip nusikalstamus”.

KREIPIMASIS Į VALDŽIOS IR 
TEISĖSAUGOS ATSTOVUS

 Vyriausybė ir Seimo valdančioji dauguma neturi dangstyti LEO aferos ir privalo nedelsiant 
imtis veiksmų, kad Lietuvos Respublikos Konstituciją ir piliečių interesus pažeidžiantis LEO LT 
sandoris būtų paskelbtas niekiniu ir teismas taikytų restituciją. 

 Nepanaikinus šio darinio, Lietuva neišbris iš krizės, nekontroliuos energetikos, o privatūs 
savininkai toliau, nemokėdami valstybei nė cento, pelnysis iš valstybės energetinio kapitalo ir 
Lietuvos bei ES investicijų. LEO sandoriu padovanojusi privačios UAB „NDX Energija“ savi-
ninkams didelę dalį nacionalinių perdavimo ir skirstymo tinklų bei jų duodamo pelno, valdžia 
jaučiasi kažkuo įsipareigojusi privatiems LEO LT savininkams ir ruošia jiems dar dovanų. Vy-
riausybė ketina LEO LT atiduoti valstybės ir ES lėšomis finansuojamą Lietuvos apsirūpinimo 
elektros energija projektą, kurio vertė – maždaug 27 mlrd. Lt. Tai reiškia, kad privatūs LEO LT 
savininkai, neinvestuodami nė cento valstybei, gaus iš jos dovanų apie 8 mlrd. Lt kapitalą ir 
kasmet jo duodamą milijardinį pelną. 

Be to, Vyriausybė dar ketina atiduoti korupciniam LEO LT dariniui – jos dukterinei įmonei 
UAB „InerLinks“ – apie 2,5 mlrd. vertės elektros jungties su Švedija projektą. Ir nuo tų valstybės 
milijardų privatiems LEO LT savininkams atiteks 38,3% bei jų duodamas pelnas. 

 Tai reiškia, kad mūsų valstybė be tų milijardų, kuriuos prarado dėl LEO sandorio, papildo-
mai praras dar kelis milijardus litų ir dėl valdžios nusikalstamo pataikavimo oligarchams dar 
giliau bris į krizę. Taip valdžia dar labiau padidins biudžeto deficitą, kurį, kaip jau įsitikinome, 
stengsis kompensuoti verslo ir gyventojų sąskaita. 

Tai – korupcinės LEO aferos išplėtimas, sąmoningai darant žalą valstybei. Tokius valdžios 
veiksmus ir teisėsaugos institucijų neveikimą vertiname kaip nusikalstamus. 
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Lietuvos gyvybiniai interesai, valstybės ir ES Lietuvai skiriami pinigai negali būti patikėti 
korupciniam LEO dariniui. 

Reikalaujame, kad valdančioji dauguma nedelsdama – tai yra jau šiandien, atidėjusi visus 
kitus reikalus – atliktų šiuos veiksmus: 

 – pripažintų LEO LT sandorį niekiniu nuo pat jo pradžios, atstatydama situaciją iki sandorio 
įsteigimo, tai yra grąžindama iš valstybės atimtą kapitalą valstybei. Apie jokias kompensacijas 
„privačiam investuotojui“ negali būti nė kalbos. Privatūs savininkai jau pakankamai 
„prisikompensavo“ Tautos sąskaita; 

 – užtikrintų, kad jungčių su Vakarų energetinėmis sistemomis projektus gautų ne LEO LT, 
o visiškai valstybės kontroliuojama bendrovė, o jei jos dalis bus privatizuojama, tai skaidriai ir į 
biudžetą gaunant realius milijardus, o ne taip, kaip LEO LT atveju. 

 Kartu reikalaujame, kad prokuratūra vykdytų įstatymuose jai numatytą priedermę ginti 
viešąjį interesą – nedelsdama pradėtų tirti LEO sandorio ir VST privatizavimo aplinkybes, 
kad būtų atlyginta žala valstybei ir patraukti atsakomybėn asmenys, sudarę sąlygas privačių 
savininkų dešimtukui pelnytis valstybės turto sąskaita. 

 Visuomenė sieks, kad tokiems nusikaltimams nebūtų senaties! 

 Mes reikalausime kiekvieno teisėsaugos pareigūno, o taip pat Vyriausybės ir Seimo 
nario – nesvarbu, ar jis priklauso valdančiajai daugumai, ar opozicijai – ASMENINĖS 
ATSAKOMYBĖS! 

Kęstutis Čilinskas, Dalius Stancikas, Jonas Vaiškūnas, Arvydas Akstinavičius, Audrys Karalius, 
Andrius Navickas, Rūta Janutienė (Grinevičiūtė), Algirdas Janutas, Artūras Račas, Nijolė Lukšionytė, 
Kornelijus Platelis, Naglis Puteikis, Danutė Sirijos Giraitė, Aurelija Stancikienė, Dainius Elertas, Gintaras 
Grajauskas, Ona Juknevičienė, Erlandas Paplauskis, Jūratė Markevičienė, Vladas Braziūnas, Algimantas 
Gražulis, Dionizas Varkalis, Andrejus Gaidamavičius, Vytautas Budnikas, Janina Gadliauskienė, Rasa 
Navickienė, Rasa Kalinauskaitė, Paulius Markevičius, Karolis Klimka, Darius Pocevičius, Vytautas 
Damaševičius, Daiva Repečkaitė, Dalia Satkauskytė, Saulius Norvaišas, Kasparas Pocius, Živilė 
Grinbergienė, Violeta Linkienė, Angelė Šarlauskienė, Rimtautas Navickas, Rita Navickienė, Darius 
Jonaitis, Povilas Plūkas, Aldona Česnavičienė, Milda Motužienė, Justas Motužis, Vygintas Vilutis

2009 m. gegužės 18 d. šį kreipimosi tekstą jau buvo pasirašiusių per tūkstantį piliečių.
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DĖL KITŲ VALSTYBIŲ TAUTIEČIŲ „KORTŲ"
PLATINIMO LIETUVOJE

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ 
ASOCIACIJOS KOMITETO 

PAREIŠKIMAS

2009 m. liepos 15 d.
Vilnius

 Lietuvos visuomenėje sukėlė nerimą nevyriausybinės Rusijos organizacijos ketinimai užsienio 
šalių pilietybę turintiems tautiečiams teikti „ruso kortas”. Organizatoriai remiasi analogišku 
Lenkijos valstybės pavyzdžiu: 2007 m. rugsėjo 7 d. Lenkijos Seimas įstatymu patvirtino „lenko 
kortos” teises. 

 Organizatorių teigimu, Ruso korta yra dokumentas, patvirtinantis savanoriškai prisiimtus 
įsipareigojimus Rusijos valstybei ir visuomenei dėl pareigų tėvynainiams rusams vykdymo. 
Tuo pat metu nurodoma, jog pirmiausia tokios kortos bus išduodamos Baltijos šalių, Ukrainos, 
Moldovos ir Kazachstano piliečiams, neva kaip būtinoji priemonė, kad už Rusijos ribų gyvenantys 
apie 30 mln. rusų išsaugotų ryšį su istorine tėvyne, būtų palaikomi ir ginami.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija pažymi, kad tautinių mažumų teisės Lietuvoje yra gi-
namos pakankamai. Pasitaikantys buitiniai konfliktai, kuriuos suinteresuoti politikai mėgina 
politizuoti ir suteikti jiems tautinės nesantaikos atspalvį, neatspindi realios situacijos. Su tauti-
nių mažumų interesais susijusių problemų Lietuvoje yra labai mažai. Europos Sąjungos lygio 
renginiuose, skirtuose tautinių mažumų problemoms, Lietuva įvardijama kaip viena tolerantiš-
kiausių šalių.

 Tuo pat metu ėmęs ryškėti didžiųjų kaimyninių užsienio valstybių siekis suteikti Lietuvoje 
gyvenantiems savo tautiečiams nacionalines „kortas“, kuriomis neva siekiama išsaugoti kultū-
rinius ryšius ir ginti interesus, yra ne kas kita, kaip tų valstybių noras įtvirtinti savo tautiečių 
išskirtinumą ir suteikti jiems kitokias teises nei tautiečiams, gyvenantiems kitose Europos Są-
jungos valstybėse ar JAV. 

 Toks išskirtinis užsienio šalių pilietybę turinčių tautiečių nacionalinių, kultūrinių ryšių ir 
teisių akcentavimas skatinant juos „ruso ar lenko kortomis” neabejotinai atspindi minėtų vals-
tybių specifinius tikslus Lietuvoje ir kitose buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose. Mes ne-
galime pamiršti nedviprasmių Rusijos vadovų daugkartinių pareiškimų apie pasiryžimą ginti 
savo tėvynainių interesus „Artimojo užsienio“ šalyse netgi įvedant Rusijos ginkluotąsias pajė-
gas (ir net galimai pažeidžiant kitataučių valstybės gyventojų teises, kaip įvyko 2008 m. konf-
likto Gruzijoje metu).

 Įvertindama Lietuvos valstybės istorinę patirtį, Lietuvos žmogaus teisių asociacija ragina 
LR Prezidentę, LR Seimą ir LR Vyriausybę:

1. Priimti būtinas įstatymų pataisas, kurios neleistų supriešinti tautinių mažumų grupių 
dėl kitų užsienio valstybių joms Lietuvoje suteikiamų išskirtinių teisių.

2. Priimti valstybės tarnybos įstatymų pataisas, kurios skatintų piliečių politinį lojalumą 
Lietuvos valstybei neprisiimant papildomų įsipareigojimų bet kuriai užsienio valstybei.

3. Vykdyti nuoseklų šviečiamąjį ir aiškinamąjį darbą tautinių mažumų grupėms dėl jų 
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lojalumo ir integralumo Lietuvos valstybėje asmeninės naudos.
4. Iš esmės pradėti rūpintis užsienyje gyvenančių lietuvių teisėmis, švietimu ir 

kultūriniais ryšiais su Lietuvos valstybe, išnaudojant Pasaulio lietuvių bendruomenės patirtį, 
jos žmogiškuosius resursus.

5. Neatidėliojant  įteisinti ir leisti visiems užsienyje gyvenantiems lietuviams nepriklauso-
mai nuo to, ar jie turi kitos šalies pilietybę, turėti ir Lietuvos pilietybę.

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas
Vytautas BUDNIKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, „Pozicijos“
 vyriausiasis redaktorius
Antanas BURAČAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas, LMA akademikas, ekonomikos 
mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Bronius GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo“ signataras
Romualdas OZOLAS – filosofas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto 
„Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras, Baltijos Asamblėjos narys 
nuo jos įkūrimo
Petras GRĖBLIAUSKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, teisininkas
Albertas ŽILINSKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, ekonomistas
Aleksandras BENDINSKAS – pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas, 
1992-1996 metų kadencijos LR Seimo narys
Stanislovas BALČIŪNAS – žurnalo „Lietuvos švyturys“ vyriausiasis redaktorius
Česlovas LADUKAS – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras

Patvirt intas LŽTA komitete 2009 m. l iepos 15 d. 
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DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPILNAMEČIŲ 
APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS 
INFORMACIJOS POVEIKIO ĮSTATYMO

Europos žmogaus teisių asociacijai
Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Užsienio ambasadoms ir atstovybėms Lietuvos Respublikoje 
Žiniasklaidai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
KOMITETO

PAREIŠKIMAS

2009 m. liepos 20 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai kelia didelį susirūpinimą nesiliaujanti politikų ir žinias-
klaidos kritika dėl LR Seimo priimto Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informaci-
jos poveikio įstatymo.

Viešojoje erdvėje įstatymų leidėjas kaltinamas, neva minėtame Įstatyme jis abstrakčiai ir ne-
aiškiai suformulavo kriterijus, kurie sudaro galimybes viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų 
ir jų dalyvių, žurnalistų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms itin plačiai ir laisvai inter-
pretuoti viešosios informacijos poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar 
doroviniam vystymuisi, suteikiant joms nepagrįstai plačią įstatymo taikymo diskreciją. Teigia-
ma, kad Įstatymas apsunkina viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių, žurnalistų 
pastangas laikytis Įstatymo nuostatų, nes neva sunku įvertinti, kokia informacija, remiantis šiais 
kriterijais, bus pripažinta darančia neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, 
protiniam ar doroviniam vystymuisi. Be to, teigiama, kad Įstatymas pažeidžia Lietuvos Respu-
blikos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, sukuria prielaidas pažeisti Konsti-
tucijos 25 straipsnyje įtvirtintą įsitikinimų bei informacijos laisvę, valstybės garantijas saugoti 
žmogaus teisę turėti ir laisvai reikšti įsitikinimus, teisę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti in-
formaciją ir kt.

Įvertinusi viešai skelbiamus argumentus ir Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigoji-
mus žmogaus teisių srityje, Lietuvos žmogaus teisių asociacija konstatuoja, kad panašaus pobū-
džio kaltinimai LR Seimui yra nepagrįsti. Lietuvos valstybė 1995 m. liepos 3 d. ratifikavo JTO 
Vaiko teisių konvenciją, pagal kurią besąlygiškai įsipareigojo vykdyti prievoles vaiko teisių ap-
saugos srityje ir pirmiausia įsipareigojo ginti vaiko interesus, imantis bet kokių vaiką liečiančių 
veiksmų, nesvarbu, ar tai  darytų   valstybinės,  ar  privačios  įstaigos,  užsiimančios socialiniu  
aprūpinimu,   teismai,  administracijos  ar  įstatymų leidimo organai (Konvencijos 3 straipsnis).

Todėl vertinant, ar Įstatymas pažeidžia vaiko teises gauti informaciją, būtina atsižvelgti į Kon-
vencijos 13 str., kuris reglamentuoja vaiko teisę „laisvai reikšti savo nuomonę, laisvę ieškoti, gauti ir 
perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir  idėjas  nepaisant  sienų  žodine,  rašytine  arba spausdinta for-
ma,  meno kūriniais  arba kitais vaiko pasirinktais būdais“, tuo pat metu pabrėžiant, jog „šiai teisei gali 
būti taikomi kai kurie apribojimai siekiant  garantuoti  pagarbą  kitų  asmenų  teisėms  ir reputacijai arba, 
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kai tai būtina, viešajai  tvarkai  (order public), gyventojų sveikatai ar dorovei apsaugoti“.
Konvencijos 17 straipsnis apibrėžia masinės informacijos priemonių atsakomybę teikiant vai-

kui informaciją, kuri „...prisideda prie vaiko socialinės, dvasinės ir dorovinės gerovės ir skatina jo fizinį 
bei psichinį vystymąsi“. Taigi valstybė privalo skatinti masinės informacijos priemones platinti 
informaciją ir medžiagą, „...naudingą vaikui socialiniu ir kultūriniu požiūriu, pagal 29 straipsnio reika-
lavimus, skatinti formuoti principus, padedančius apginti vaiką nuo jo gerovei kenkiančios informacijos ir 
medžiagos, pagal 13 ir 18 straipsnio nuostatas“.

Iš minėtos Konvencijos (19 straipsnis) kyla valstybės pareiga apginti   vaiką   „...nuo įvairiausio 
pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros  nebuvimo  ar  nerūpes-
tingo  elgesio, grubaus   elgesio    ar   išnaudojimo,    įskaitant    seksualinį piktnaudžiavimą,  kuriuos  jis  
gali  patirti  iš  tėvų,  teisėtų globėjų ar  kurio nors  kito jį  globojančio asmens“, ir tam, kad apgintų „... 
imasi  visų reikiamų  teisinių,   administracinių,  socialinių   ir  švietimo priemonių“. 

Konvencijos 29 straipsnis reglamentuoja vaiko lavinimo tikslus – būtinybę „...ugdyti   vaiko   
pagarbą   tėvams,   savo   kultūriniam identitetui, kalbai  ir vertybėms...“ 

Konvencijos 33 straipsnis  vėlgi įpareigoja valstybę „...imtis visų  reikiamų priemonių, įskaitant 
teisines,  administracines,   socialines  ir  šviečiamąsias,  kad apsaugotų  vaikus   nuo   neteisėto   narkoti-
nių   priemonių   ir psichotropinių  medžiagų,   kaip  jos   apibrėžtos   atitinkamose tarptautinėse sutarty-
se,  vartojimo ir  neleistų panaudoti  vaikų tokias medžiagas neteisėtai gaminant ir pardavinėjant“, o Kon-
vencijos  34 straipsnis nurodo valstybės prievolę „...ginti   vaiką  nuo   visų seksualinio išnaudojimo  
ir seksualinio  suvedžiojimo formų.“

Įvertinusi Respublikos įstatymų visumą ir jų svarbą visuomenės gerovei, Lietuvos žmogaus 
teisių asociacija pastebi išskirtinį žiniasklaidos ir kai kurių politikų dėmesį Nepilnamečių ap-
saugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui, pabrėžtiną akcentavimą teisių 
vienos žmonių grupės, ignoruojant didesnės visuomenės dalies žmonių teises auklėti ir auginti 
savo vaikus puoselėjant tradicines šeimos vertybes ( Konvencijos 29 str.).

Asociacija mano, kad šis Įstatymas galėtų būti tobulinamas, tačiau pažymi, kad abstrakčių 
ir neaiškiai suformuluotų mūsų valstybės įstatymų yra gana daug. Daugelis jų prieštarauja ES 
direktyvoms bei Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams. Pvz., kai kurios LR Te-
ritorijų planavimo, Aplinkos apsaugos įstatymų nuostatos absoliučiai prieštarauja 2001 metais 
ratifikuotai Orhuso konvencijai, o naujos atominės jėgainės įtaka bei su jos statyba susiję povei-
kio aplinkai tyrimai gali turėti ne tik moralinį, bet ir fizinį poveikį Lietuvos žmonėms bei ateinan-
čioms kartoms, todėl mūsų šalies gyventojams jie yra nepalyginamai aktualesni ir svarbesni už 
abstrakčią tikimybę pažeisti žiniasklaidos teises. Tuo tarpu Lietuvos valdžia nevykdo valstybių 
(Orhuso konvencijos dalyvių) raginimo keisti nacionalinius įstatymus (LR Statybos, Teritorijų 
planavimo, ATPK ir kitus teisės aktus), bet ir šiuo metu teikia LR Seimui tvirtinti Orhuso konven-
cijai prieštaraujančias įstatymų pataisas. 

Neadekvačiai sureikšmintas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymas, kai tuo metu priimami ženkliai svarbesni LR teritorijų planavimo, LEO LT 
reformų ir kiti visuomenės gerovei bei sveikatai itin reikšmingi įstatymai, rodo nemažos mūsų 
politikų dalies vertybinę krizę, todėl, Asociacijos nuomone, teiginiai dėl Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ydingumo yra implikuoti, išvestiniai, su-
priešinantys visuomenę ir atitraukiantys jos dėmesį nuo svarbesnių ir žymiai opesnių šiandienos 
problemų.

Atsakingai vertindama Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių ir 
ypač vaiko teisių apsaugos srityje Lietuvos žmogaus teisų asociacija pareiškia, kad:
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1. LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas ne-
prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai – jos 9 straips-
niui (minties, sąžinės ir religijos laisvė), 10 straipsniui (saviraiškos laisvė) ir 14 straipsniui ( diskri-
minacijos uždraudimas), kartu pažymėdama, kad minėtoje konvencijoje naudojimasis laisvėmis 
siejamas su pareigomis bei atsakomybe, kad apibrėžtos teisės gali būti priklausomos nuo tam 
tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios demokrati-
nėje visuomenėje yra būtinos dėl visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos 
pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų gar-
bę ar teises. 

2. Lietuvos Respublikos Seimas atspindi ir išreiškia daugumos Lietuvos rinkėjų valią, ku-
rios esmė – daugelio gyventojų nepasitenkinimas ir gausėjantys skundai dėl negatyvių tendenci-
jų šeimos ir vaikų auklėjimo srityje.

3. Lietuvos valstybė neteikė ir iki šiol neteikia deramos reikšmės ne tik šeimai, bet ir vaikų 
auklėjimui; UNICEF organizacijos tyrimais nustatyta, jog mūsų šalies vaikai yra vieni iš nelai-
mingiausių visoje Europoje, o vertinant santykių šeimoje kokybę, Lietuva tėra 24 vietoje tarp 
Europos valstybių. 

4. Nepilnamečių auklėjime ypač ryškus negatyvus žiniasklaidos vaidmuo (žurnaluose, in-
ternete bei Lietuvos transliuotojų visuomenei pateikiamose laidose apstu pornografijos, informa-
cijos apie seksualinę ir fizinę prievartą bei smurtą prieš vaikus, neleistinai daug informacijos apie 
sprogmenų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybą ir naudojimą, nors ši informacija 
daro neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi).

Lietuvos žmogaus teisų asociacija dar kartą pažymi (plg. 2007 m. spalio 2 d. Pareiškimas dėl vals-
tybės paramos šeimai ir 2008 m. gegužės 22 d. Pareiškimas dėl nepakankamos valstybės paramos šeimai), 
kad Lietuvoje gimstamumas yra pats mažiausias iš visų Europos Sąjungos valstybių, kad vaikų 
skaičius sparčiai mažėja, bet daugėja vaikų su įvairiais sveikatos sutrikimais, kad tarp jaunimo 
nestabdomai plinta žalingi įpročiai, narkotikų vartojimas, smurtas, kad Lietuvoje savižudybių 
skaičius didžiausias iš visų Europos Sąjungos šalių, o visuomenės erozija priartėjo prie kritinės 
ribos, kai pasireiškiantis kartų susvetimėjimas, priešiškumas, irstančios šeimos, augantis išsigi-
mimų skaičius ir žymios dalies jaunimo degradavimas nebeužtikrina lietuvių tautos regeneraci-
jos ir šie procesai tampa nevaldomi ir negrįžtami. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija kviečia LR Prezidentę, LR Seimą, LR Vyriausybę, žinias-
klaidą, politikus ir užsienio atstovybes gerbti visų žmonių teises, principingai laikytis tarptauti-
nių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, neleisti supriešinti visuomenės ir sutelkti jos dėmesį į 
menamas šalies problemas, atitraukiant nuo pagrindinių tautos išlikimo problemų, rodyti pagar-
bą ir tvirtai remti šeimas, padėti joms saugoti ir puoselėti svarbias tradicines vertybes. 

Vaiko gerovė turi būti aukščiausias prioritetas, todėl vaikus būtina apsaugoti nuo išorinės 
agresijos, įskaitant ir vaikams nepalankią informaciją, mokyti juos atsirinkti tikrąsias vertybes, 
nes jie – didžiausias tėvų ir mūsų valstybės turtas. 

Viktoras PETKUS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos 
Helsinkio grupės pirmininkas
Vytautas BUDNIKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, „Pozicijos“ 
vyriausiasis redaktorius
Antanas BURAČAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas, LMA akademikas, ekonomikos 
mokslų habilituotas daktaras, profesorius
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Bronius GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo“ signataras.
Stasys STUNGURYS  – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys , žurnalistas
Petras GRĖBLIAUSKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, teisininkas
Albertas ŽILINSKAS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, ekonomistas
Vytautas GIRDZIJAUSKAS – rašytojas
Česlovas LADUKAS – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras

Pareiškimas patvirt intas LŽTA komitete 2009 m. l iepos 20 d.

ON THE LAW ON THE PROTECTION OF MINORS 
FROM THE NEGATIVE PUBLIC INFORMATION 
IMPACT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

To:
European Human Rights Association
President of the Republic of Lithuania
The Seimas of the Republic of Lithuania
Government of the Republic of Lithuania
Foreign embassies and representatives in the Republic of Lithuania Press

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
COMMITTEE
STATEMENT

20th of July 2009
Vilnius

The sustained criticism by the politicians and the media on the Law on the Protection of 
Minors from the negative public information impact accepted by the Seimas of the Republic of 
Lithuania raises serious concern to the Lithuanian Human Rights Association.

In the public domain the legislator is accused as if he had abstractly and obscurely formulated 
the criteria in the Law which forms opportunities to public information promoters, spreaders 
and their participants, institutions of journalist supervision to very widely and freely interpret 
the public information impact to minor mental health, physical, mental or moral development 
giving them unduly broad discretion application of the Law in the Law. It is asserted that the 
Law complicates efforts of public information of promoters, spreaders and their participants 
as well as journalists to comply with the provisions of the Law because it is difficult to assess 
what information, on the basis of these criteria, will be recognised as an adverse to minor mental 
health, physical, mental or moral development. In addition, it is asserted that the Law violates 
international commitments on human rights of the Republic of Lithuania, forms assumptions to 
breach freedom of beliefs and information, state guarantees to protect the human right to grow 
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rich and freely express himself, the right to freely seek, receive and spread information and ot-
hers, established in Article 25 of the Constitution.

Having considered the public arguments and the international commitments on human 
rights field of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Human Rights Association states that 
similar accusations to the Seimas of the Republic of Lithuania are groundless. On the 3rd of 
July 1995 Lithuania ratified the UN Child Right Convention, according to which unconditio-
nally committed to fulfil obligations in the child rights protection field and, firstly, committed 
to protect the interests of the child taking any actions concerning the child, no matter, if this 
would be done by state or private institutions taking up social welfare, courts, administrations 
or legislative bodies (Convention Article 3). Therefore, assessing whether the Law violates the 
rights of the child to obtain the information or not, it is necessary to take into account Article 13 
of the Convention which regulates the child’s right to „to have freedom of expression; this right 
shall include freedom to seek,

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, 
in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child’s choice“, at the 
same time emphasizing that „this right may be subject to certain restrictions in order to guaran-
tee the respect of the rights or reputations of others or for the protection of national security or 
of public order (ordre public), or of public health or morals“.

Article 17 of the Convention defines the responsibility of mass media providing the child in-
formation which „... promotes his or her social, spiritual and moral well-being and physical and 
mental health“. Thus, the State must encourage the mass media to disseminate information and 
material, „... of social and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 
29, Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from

information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions 
of articles 13 and 18 “.

According to the Convention (Article 19) the State shall protect the child „... from all forms 
of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment 
or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any 
other person who has the care of the child “, and in order to protect „... shall take all appropriate 
legislative, administrative, social and educational measures “. 

Article 29 of the Convention regulates the child’s educational goals – the need of“...develo-
pment of respect for the child’s parents, his or her own cultural identity, language and values...“ 

Again, Article 33 of the Convention obligates the State to „... take all appropriate measures, 
including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from 
the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the relevant interna-
tional treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such 
substances “, and Article 34 of the Convention designates the obligation of the State to „... pro-
tect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.“

Having considered the whole of the laws and their importance for the welfare of society, the 
Lithuanian Human Rights Association notes an exclusive media and some politician attention to 
the Law on the Protection of Minors from the negative information impact, emphasised focus on 
one group of people ignoring the greater part of public rights to educate and raise their children 
fostering traditional family values (Article 29 of the Convention).

The Association believes that this Law could be improved but notes that there are quite a 
lot of abstract and not clearly formulated laws of our country. Many of them are contrary to EU 
directives and international obligations of the Republic of Lithuania. For example, some of the 
Territorial Planning of the Republic of Lithuania, Environmental law provisions absolutely con-
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tradict Aarhus Convention ratified in 2001, and the new nuclear power plant influence and envi-
ronmental impact research related to its construction may have not only moral but also physical 
impact to the people of Lithuania and future generations therefore they are more relevant and 
important to our country people than abstract possibility to violate the rights of the media. Me-
anwhile, the Lithuanian government does not execute the incitement of the states (members of 
the Aarhus Convention) to change national laws (Construction, Territorial Planning, Adminis-
trative Offence code and other legislation of the Republic of Lithuania) but currently presents 
legislative amendments which contradict Aarhus Convention to the Seimas of the Republic of 
Lithuania.

The Law on the Protection of Minors from the negative public information impact is ina-
dequately stressed while at the same time a lot more important laws of Territorial Planning of 
the Republic of Lithuania, „LEO LT“ reforms and other public welfare and health are being pas-
sed, which shows the value crisis of big part of our politicians, therefore the Association thinks 
that the statements on the faults of the Law on the Protection of Minors from the negative public 
information impact are implicated, derivative, contradistinguishing the society and distracting 
its attention from more important and more sensitive today’s problems. 

Carefully assessing the international commitments on Human Rights and especially Child 
Right protection of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Association of Human Rights 
declares that:

5.The Law on the Protection of Minors from the negative public information impact of the 
Republic of Lithuania does not contradict the European Convention for the Protection of Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms – its Article 9 (Freedom of thought, conscience and re-
ligion), Article 10 (Freedom of expression) and Article 14(Prohibition of discrimination), as well 
as noticing that the use of freedoms in the mentioned Convention is associated with duty and 
responsibility that defined rights may be dependent on some formalities, conditions, restrictions 
or sanctions which are set by the law and which are necessary in a democratic society for public 
safety to prevent the disorder or crime, protect human health or moral as well as other peoples 
honour or rights. 

6.The Seimas of the Republic of Lithuania reflects and expresses the will of the majority of 
Lithuanian voters which essence is a dissatisfaction of a number of residents and numerous 
complaints on negative trends in family and children education field.

7.Lithuania did not and still does not provide adequate sense not only to family but for child 
parenting as well; UNICEF organization research showed that our country children are among 
the most unhappy in the whole Europe and assessing the quality of family relationship, Lithu-
ania is only in 24th place among European states.

8.Negative role of the media is particularly distinct in minor education (magazines, internet 
and public Lithuanian broadcasters are infested with pornography, information about sexual 
and physical abuse and violence against children, intolerably much information about explo-
sives, narcotic drug and psychotropic substance production and use although this information 
has a negative impact on the physical, mental or moral development of the minors).

Lithuanian Human Rights Association points out once again (cf. 2nd of October 2007 
Declaration on family state support and 22nd of May 2008 Declaration of insignificant family 
state support) that birth rate in Lithuania is the lowest of all European Union countries, that the 
number of children decreases rapidly but the number of children with various health problems 
increases, that bad habits, narcotic drug use, violence spread among youth, that the suicide 
rate in Lithuania is the biggest of all European Union countries and the erosion of society 
approached critical limit where occurring generation alienation, hostility, falling apart families, 
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growing number of degenerations and a significant part of youth degradation does not ensure 
the regeneration of Lithuanian nation and these processes are becoming unmanageable and 
irreversible.

 Lithuanian Human Rights Association asks the President of the Republic of Lithuania, Seimas 
of the Republic of Lithuania, Government of the Republic of Lithuania, the media, politicians and 
foreign representatives to respect all human rights, principally follow international obligations 
in Human Rights field, to prevent society strife and focus its attention on referred problems in 
the country distancing from main nation’s survival problems, show respect and strongly support 
families, help them preserve and foster important traditional values.

Child’s welfare must be the highest priority therefore children must be protected from 
outside aggression including negative information for children, teach them to choose the true 
values because they are the biggest treasure of the parents and our country.

Viktoras Petkus – Lithuanian Human Rights Association Honorary President, 
Lithuanian Helsinki Group Chairman.
Vytautas Budnikas – Lithuanian Human Rights Association Chairman, „Position“ 
Chief Editor.
Antanas Buračas – Lithuanian Human Rights Association founder, LAS academician,
professor of social sciences
Bronius Genzelis – Assistant professor of Humanities, professor, signatory of 
the Republic of Lithuania Supreme Council Act “On Restoration of Independence 
of Lithuania”.
Petras Grėbliauskas – Lithuanian Human Rights Association Committee Member, Lawyer.
Albertas Žilinskas – Lithuanian Human Rights Association Committee Member, Economist
Vytautas Girdzijauskas – writer
Česlovas Ladukas – Doctor of social sciences, associate professor.
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DĖL VISUOMENINIO TURTO IŠPARDAVIMO

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Vilniaus miesto savivaldybei
Žiniasklaidai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
KOMITETO

PAREIŠKIMAS

2009 m. lapkričio 3 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija palaiko visuomeninių organizacijų protestą dėl Vilniaus 
miesto visuomeninio turto išpardavimo.

Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas išparduoti (privatizuoti) įmonių - SĮ „Susisiekimo 
paslaugos”, UAB „Vilniaus autobusai” , AB „Vilniaus šilumos tinklai“,  UAB „Vilniaus gatvių 
apšvietimo elektros tinklai” , UAB „Vilniaus troleibusai” , UAB „Vilniaus vandenys” turtą yra 
akivaizdus siekis pasinaudojant sunkmečiu  patenkinti siaurų verslo grupių interesus. 

Toks sprendimas yra abejotinos moralės, prieštarauja Lietuvos ratifikuotai Orhuso konvencijai, 
Europos vietos savivaldos chartijai, miesto bendruomenės ir visų žmonių  interesams.

Pažymėtina, kad valstybės institucijos iki šiolei nepajėgė užtikrinti skaidrių, strategiškai 
svarbių valstybės įmonių privatizavimo, steigimo ar nuomos procesų  (VST, „Alita“, Leo LT, 
Vilniaus šilumos tinklų nuoma ir kt.). Todėl yra absoliuti tikimybė, kad eilinį kartą Lietuvos 
piliečiai bus apgauti, o visuomenės turtas pusvelčiui perleistas į privačių verslininkų rankas. 

Manome, jog sprendžiant nurodytų įmonių privatizavimo būtinumą privalo aktyviai 
dalyvauti visa miesto bendruomenė, o ne tik  miesto tarybos nariai ar grupė valdininkų. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija įspėja ir kviečia politikus nebedidinti visuomenės 
nepasitenkinimo valdininkų piktnaudžiavimo valdžia, visuomeninio turto grobstymu, jo 
švaistymu, nebaudžiamumu, teisiniu nihilizmu ir  kitomis negatyviomis valstybės valdymo 
ydomis, nes tolesnis nepasitenkinimo eskalavimas gali turėti nenuspėjamų pasekmių mūsų 
šalies demokratinei raidai.

Viktoras Petkus – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio 
grupės pirmininkas
Vytautas Budnikas – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, „Pozicijos“ vyriausiasis          
 redaktorius
Antanas Buračas – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas, LMA akademikas, ekonomikos 
mokslų habilituotas daktaras, MRU profesorius
Bronius Genzelis – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios  Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo“ signataras
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Romualdas Ozolas – filosofas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras, Baltijos Asamblėjos narys nuo 
jos įkūrimo
Petras Grėbliauskas – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, teisininkas
Albertas Žilinskas – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narys, ekonomistas
Aleksandras Bendinskas – pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas, 
1992-1996 metų kadencijos LR Seimo narys
Stanislovas Balčiūnas – žurnalo „Lietuvos švyturys“ vyriausiasis redaktorius 
Česlovas Ladukas – socialinių mokslų daktaras, docentas
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LAIŠKAI, RAŠTAI, 
PRAŠYMAI 

IR ATSAKYMAI
Asociacijų prašymai ir siūlymai Lietuvos valstybės vado-
vams, įvairioms valstybės institucijoms bei tarptautinėms 
žmogaus teisėmis besirūpinančioms organizacijoms, taip 
pat skelbiami gauti atsakymai ir įvairūs dokumentai, liu-
dijantys asociacijos darbą  stiprinant žmogaus teisių prie-
žiūrą tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje

Raštų kalba netaisyta

I I I  d a l I s
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DĖL BE ŽINIOS DINGUSIO VIKTORO GONČARO

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

The working Group of enforced or Involuntary Disappearances 
Centre for Human Rights United Nations Office 
at Geneva 8-14, avenue de la Paix 1211 Geneva 10, Switzerland

21 09 1999

Dear Colleagues,
Victor Gonchar in Belarus disappeared on 16 09 1999, with his colleague Anatolij Krasovskij. 

Gonchar was at a banya (a sauna) together with his colleague, businessman A. Krasovskij and 
left about 10:45 or 11:00 p.m. and was expected at home around 11:00 p.m., Minsk time. He 
never returned home. His mobile phone never answered. His wife and other colleagues do not 
know where he is and are very alarmed, given the disappearances of Zakharenko and Vinniko-
va, and given the past detentions of Gonchar.

Gonchar may have been abducted, or he could be in a police station some where being inter-
rogated. He had scheduled a meeting with the USA ambassador Daniel Speckhard in the mor-
ning 17 09 1999, also was supposed to be giving a major speech at a session of the 13th Supreme 
Soviet on 18-19 09 1999.

Colleagues have called all the known police stations and lock-ups in Minsk and he cannot 
be located.

Independent commission was formed out of Byelorussians parliamentarians to investigate 
the case. During investigation breakage of the rear window of Gonchar’s Jeep and spots of blood 
were detected, and a tree was noticed to have been pulled down at the place of the event.

Sincerely Yours,
Executive secretary Lithuanian human rights association Stasys KAUSINIS
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DĖL MALONĖS SUTEIKIMO AUDRIUI BUTKEVIČIUI

 J.E. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI
 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

1999 m. lapkričio 4 d.
Vilnius

 Gerbiamas Prezidente,
Po kelių mėnesių visas Krikščioniškas pasaulis švęs Kalėdas ir sutiks paskutiniuosius šio 

tūkstantmečio metus. Šios svarbios datos proga prašytume Jūsų, kaip politiškai atsakingo as-
mens, parodyti savo gailestingumą ir suteikti malonę LR Seimo nariui Audriui Butkevičiui, Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo aktyviam dalyviui bei žinomam mūsų valstybės veikėjui, 
nusipelniusiam Lietuvai organizuojant Parlamento gynybą 1991 m. sausį bei išvedant okupaci-
nę kariuomenę iš Lietuvos teritorijos 1993 m.

Mūsų manymu, Audriui Butkevičiui paskirta bausmė yra neproporcingai sunki jam inkri-
minuotam įstatymo pažeidimui, o juk žinoma, kad ne bausmės griežtumas, o jos teisingumas ir 
neišvengiamumas stiprina teisėtvarkos autoritetą. Demokratiją galima įvertinti pagal tai, kaip 
visuomenė elgiasi su jai prasižengusiais žmonėmis. Pagarba laisvei šalyje turi būti matuojama 
pagal tą pagarbą, kuri yra teikiama patiems silpniausiems, nes žmogaus teisių esmė yra žmo-
gaus orumas, o žmogaus orumo išraiška yra laisvė.

Gerbiamas Prezidente, prašome Jus dovanoti Audriui Butkevičiui laisvę ir leisti jam grįžti į 
darbą, visuomenę bei sudaryti galimybę Šv. Kalėdas atšvęsti artimųjų bei draugų rate. 

Su viltimi ir pagarba, 

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys Kaušinis
Asociacijos komiteto pirmininkas Vytautas Girdzijauskas
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DĖL ĮSTATYMO, PRIEŠTARAUJANČIO KONSTITUCIJAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO  
TEISĖJAS

 
Nr. 1999 11 18 Nr. 01-17-400

Žmogaus teisių gynimo asociacijos
 komiteto atsakingajam sekretoriui 
p. S. Kaušiniui

Laisvės pr. 60-306,
 2056 Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas rengia teisminiam nagrinėjimui bylą dėl 
Vilniaus apygardos teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos 
įstatymo 2 straipsnio 12 p., 7 straipsnio 2 p. 3 papunktis ir 11 straipsnis neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1, 2, 3  ir 4 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 
daliai, 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, 118 straipsnio 1 daliai.

Vadovaudamasis  Konstitucinio  Teismo  įstatymo  9  ir  27  straipsniais prašau Jūsų iki 
1999 m. gruodžio 10 dienos pareikšti savo nuomonę, paaiškinimus dėl minėtame prašyme 
keliamų klausimų.

Priedas: bylos medžiaga – 10 lapų.
 
Teisėjas
 
Gedimino pr. 36, 2600 Vilnius 36 
Gedimino Ave, Vilnius 2600 
e-mail: mailbox@ ConstCourtL T. omnitel. net
Tel. 22 50 90, 61 14 51 
Faksas 22 79 75
Tel. (+370 2) 22 50 90, 61 14 51 
Fax. (+370 2) 22 79 75
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DĖL OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PRIEŠTARAVIMO 
KONSTITUCIJAI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Teisėjui 
p. Jonui Prapiesčiui 
Gedimino pr. 36, 
2600 Vilnius

 
Asociacijos atsakingasis sekretorius 
Stasys Kaušinis 
Laisvės pr. 60-306 
2056 Vilnius

Vilnius, 1999 m. gruodžio 9 d.

 1999 11 18 Nr. 01-17-400

Gerbiamas pone J. Prapiesti,

Dėkojame už Jūsų 1999 m. lapkričio 18 d. laišku Nr. 01-17-400 mums suteiktą galimybę pa-
reikšti savo nuomonę dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisminiam nagrinėjimui 
rengiamos bylos dėl kai kurių Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo straipsnių 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) nuostatoms, užtikrinan-
čioms asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, lygybę prieš įstatymą nešališką, teismi-
nį nagrinėjimą ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad negalime susipažinti su p. Eglės Milinienės baudžiamosios bylos me-
džiaga ir dėl šios priežasties įvertinti praktinio Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įsta-
tymo taikymo aspektų, pateikdami žemiau išdėstytas pastabas ir nuomones išimtinai rėmėmės 
bendraisiais žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principais, įtvirtintais Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija) bei 
kituose tarptautiniuose instrumentuose, o taip pat minėtųjų principų aiškinimais, pagrįstais Eu-
ropos žmogaus teisių teismo jurisprudencija.

Komentaras

Lietuvos Respublikos Konstitucija, garantuodama visų asmenų lygybę prieš įstatymą (29 
straipsnio 1 dalis) bei suteikdama lygias galimybes pažeistas konstitucines teises ir laisves 
ginti teisme (30 straipsnio 1 dalis), išskiria teismą kaip vieną iš valdžios padalijimo principo 
pagrindu sukurtų institutų, kuriam suteikta išimtinė teisė vykdyti nepriklausomą ir bešališką 
teisingumą Lietuvos Respublikoje (109 straipsnio 1 dalis ir 31 straipsnio 2 dalis), baudžiamųjų 
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bylų atveju pasireiškiantį asmens kaltės bei ją patvirtinančių/paneigiančių faktinių aplinkybių 
įvertinimo klausimo sprendimu. Aukščiau išdėstytų konstitucinių garantijų svarbą 
demokratinėje visuomenėje, kuri laikosi kaltinimo materialinės, o ne formaliosios koncepcijos, 
savo jurisprudencijoje ne kartą yra pabrėžęs Europos žmogaus teisių teismas (pvz., Deweeris 
prieš Belgiją 1980).

Pažymėtina, kad aukščiau išdėstyti konstituciniai principai savo teisiniu turiniu yra 
absoliutūs, t.y. nenumato jokių išimčių, suponuojančių prielaidas apriboti ar suvaržyti juose 
įtvirtintas asmens teises svarbių valstybės, visuomenės ar kito asmens interesų apsaugos labui. 
Šiuo pašalinama galimybė tokias išimtis numatyti ar konkretizuoti kituose Lietuvos Respublikos 
įstatymuose bei norminiuose aktuose, nes, remiantis Konstitucijos 7 straipsniu, „negalioja joks 
įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai”.

Analizuojant Lietuvos Respublikos Operatyvinės veiklos įstatymo (toliau – OVĮ) 2 straipsnio 
12 punkto, 7 straipsnio 2 punkto 3 papunkčio ir 11 straipsnio atitikimo minėtiems konstituciniams 
principams klausimą, išskirtini ir atskirai nagrinėtini žemiau išdėstyti aspektai, susiję su šalių 
lygybe prieš įstatymą bei teise į nepriklausomą ir nešališką teisminį nagrinėjimą:

(i)  OVĮ 7 straipsnio 2 punktas nurodo, kad jeigu yra šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyti 
pagrindai ir operatyvinės veiklos subjektai yra gavę šio įstatymo 10 arba 11 straipsniuose 
numatytą sankciją, jie turi teisę daryti nusikalstamą veiką imituojantį elgesio modelį (3 papunktis), 
kuris šiame įstatyme apibrėžiamas kaip sankcionuoti, nusikaltimo požymių turintys veiksmai, 
kuriais stengiamasi apginti svarbesnius valstybės, visuomenės ar asmens interesus. Nagrinėjant 
minėtąją formuluotę, galima daryti išvadą, kad asmuo, kuriam operatyvinės veiklos subjektai 
yra pavedę realizuoti nusikalstamos veikos modelį, nors ir atlikdamas konkrečiuose Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose apibrėžtus nusikaltimo požymius turinčius 
veiksmus, yra iš anksto atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, t.y. generalinis prokuroras 
ar jo įgaliotas pavaduotojas, duodamas sankciją daryti nusikalstamą veiką imituojantį elgesio 
modelį, tuo pačiu išsprendžia ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą, tuo 
prisiimdamas sau Konstitucija išimtinai teismui suteiktą kompetenciją. Šiuo atveju pažymėtina, 
kad asmens, realizuojančio nusikalstamos veikos modelį, kaltės pašalinamumo ir jo veiklos 
sankcionuotinumo klausimą demokratinėse valstybėse sprendžia teismas; štai byloje Ludi 
prieš Šveicariją Europos žmogaus teisių teismas atsisakė pripažinti valstybę pažeidus Europos 
žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį motyvuodamas tuo, kad policijos pareigūnai, 
vykdę operatyvinę veiklą, turėjo tam teismo (o ne prokuratūros pareigūno) išduotą sankciją;

(ii) OVĮ neapibrėžia ir nekonkretizuoja nusikalstamos veikos modelį realizuojančio asmens 
veiksmų ribų, t.y. veiksmų turinio, intensyvumo, atlikimo mechanizmo, veiksmų sekos ir 
pan., šią prerogatyvą suteikdamas modelį sankcionuojančiam prokurorui. Nesant teisminės 
įgyvendinamo nusikalstamos veikos modelio įgyvendinimo bei jo atitikimo OVĮ 8 straipsnio 
1 punkto 3 papunkčiui kontrolės, visa tai paliekama operatyvinės veiklos subjektų nuožiūrai 
bei teisinei sąmonei, nepašalinančiai aktyvaus spaudimo, kurstymo padaryti nusikaltimą 
ar provokacijos galimybės ir neužtikrinančios asmens apsaugos nuo prieš jo valią daromo 
aktyvaus spaudimo padaryti nusikalstamą veiką. Be to, OVĮ nenumato nusikalstamos veikos 
modelio realizavimo pradžios, t.y. netapatina jos su nusikaltimo, kurį siekiama išsiaiškinti, 
pradžia. Toks neapibrėžtumas tiek teoriškai, tiek praktiškai suponuoja asmens, kurio atžvilgiu 
vykdomas nusikalstamos veikos modelis, teisių pažeidimus; tokie pažeidimai įvardinti byloje 
Teixeira de Castro prieš Portugaliją (1997), kurioje Europos žmogaus teisių teismas kritikavo 
agentų-provokatorių veiklą, atsisakė pripažinti kurstymo rezultate nustatytų faktinių duomenų 
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įrodomąją vertę bei nurodė, kad operatyvinių priemonių taikymas galimas tik egzistuojant 
objektyviai prielaidai įtarti esant nusikalstamai veikai, t.y. tik po to, kai įtariamojo atžvilgiu 
iškelta baudžiamoji byla ir pradėtas parengtinis tyrimas;

(iii) diskutuojamos OVĮ nuostatos sudaro prielaidas konstitucinio principo, įtvirtinančio 
visų asmenų lygybę prieš įstatymą, pažeidimui. Šiuo atveju, įstatymas nepateisinamai išskiria 
asmens, realizuojančio nusikalstamą veiką, teisinį statusą įtariamojo atžvilgiu: prokurorui 
sankcionuojant nusikalstamos veikos modelį, pašalinama jį realizuojančio asmens baudžiamoji 
atsakomybė, t.y. tokiam asmeniui sudaroma galimybė įtraukti įtariamąjį į nusikalstamą veiką, 
už kurią jis pats nėra baudžiamas. Asmuo, realizuojantis nusikalstamos veikos modelį, dėl savo 
išskirtinės teisinės padėties tampa priemone, kuriai nesant (asmenų lygybės prieš įstatymą 
atveju) nusikaltimas gali būti ir nepadarytas. Kita vertus, operatyvinės veiklos subjektų 
įtakojimas realizuoti nusikalstamos veikos modelį, t.y. atlikti prieštaraujančius Konstitucijai 
veiksmus (Konstitucijos 28 straipsnis), praranda teisę pasinaudoti Konstitucijos 30 straipsnio 1 
dalyje numatyta teise.

Būtinybę užtikrinti operatyvinės veiklos subjektų ir įtariamojo lygybę prieš įstatymą ir teis-
mą įvairiais aspektais ne kartą pabrėžė ir Europos Žmogaus teisių teismas (žr. bylas Kaufman 
prieš Belgiją (1986), Dombo Beheer prieš Olandiją (1993), Borgers prieš Belgiją, Delcourt prieš 
Belgiją ir kt);

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, manome, kad Lietuvos Respublikos Operatyvinės veiklos 
įstatymo 2 straipsnio 12 punktas, 7 straipsnio 2 punkto 3 papunktis ir 11 straipsnis prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 30 
straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, 118 straipsnio 1 daliai.

Pagarbiai,
Atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL ĮSTATYMŲ PATAISOS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių 
reikalų komiteto pirmininkui Emanueliui Zingeriui

 
1999 12 09 Nr. 85-K

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi Nuteistųjų savitarpio pagalbos ir paramos or-
ganizacijos „Tikslas” pirmininkas Juozas Valašinas, šiuo metu atliekantis bausmę Pravieniškių 
antrojoje sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje. Šiuo metu Lietuvos įkalinimo įstaigoje 
jau veikia trys tokio pobūdžio visuomeninės organizacijos, įsteigtos nuteistųjų ir užregistruo-
tos Teisingumo ministerijoje. Jų veiklą apsunkina tai, jog Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos 
laikinųjų taisyklių 12 priedėlyje draudžiamų nuteistiesiems daiktų ir reikmenų sąraše įrašyti 
kompiuteriai. Tačiau, mūsų nuomone, toks draudimas neapima Juridinių asmenų ir jiems ne-
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gali būti taikomas.
Atsižvelgiant į tai prašome Jūsų tarpininkauti Vidaus reikalų ministrui arba inicijuoti Seime 

atitinkamą pataisą Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos laikinose taisyklėse, kad visuomeninės 
nevyriausybinės organizacijos, veikiančios įkalinimo įstaigose, galėtų be trukdymų apsirūpinti 
joms reikalinga organizacine technika.

Pagarbiai,

Priedas:
1.1999 11 02 organizacijos „Tikslas” raštas Nr. 2501.
2. Pravieniškių 2-osios sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijos pažyma 1999 11 02,
Nr. 22.
 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL LIUDININKŲ APSAUGOS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Teisingumo ministerijos viceministrui p. Gintarui Švedui
 

1999 12 10 Nr. 86-K

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi Lietuvos pilietė Virginija Sizovienė, nuo          
1998 m. gyvenanti Norvegijoje. Savo rašte minėta pilietė nurodo, jog 1996 m. ji buvo liudininkė 
baudžiamojoje byloje, kurioje buvo apkaltinti ir nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis šeši 
organizuoto nusikalstamo susivienijimo nariai. Likę laisvėje šios grupuotės nariai, jos teigimu, 
yra grasinę susidoroti.

Asociacijos duomenimis, Teisingumo ministerijoje buvo ruošiamas įstatymo projektas dėl 
liudininkų apsaugos, kuriame buvo numatyta netgi jų apgyvendinimas užsienio valstybėse, 
pakeičiant jų biografijos duomenis.

Gerb. Ministre, prašome informuoti, kokia reali padėtis Lietuvoje liudininkų, kuriems gresia 
susidorojimas, ir koks minėto projekto likimas.

Priedas: Virginijos Sizovienės 3 pranešimų kopijos (5 lapai).

Pagarbiai,
 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS
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DĖL ĮSTATYMO PRIEŠTARAVIMŲ KONSTITUCIJAI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Teisėjai 
p. T. Staugaitienei 
Gedimino pr. 36, 2600 Vilnius

Asociacijos
atsakingasis sekretorius
Stasys Kaušinis 
Laisvės pr. 60-306  
2056 Vilnius 
 
Vilnius, 2000 m. sausio 28 d.
Į 2000 01 13 Nr. 01-17-15

Gerbiama ponia T. Staugaitiene,

Dėkojame už Jūsų 2000 m. sausio 13 d. laišku Nr. 01-17-15 mums suteiktą galimybę pareikšti 
savo nuomonę dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos dėl 
kai kurių Lietuvos Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir 
teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo (toliau – Žalos įstatymas) straipsnių atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) nuostatoms, užtikrinančioms asmens teisę į 
žalos atlyginimą, kurie buvo neteisėtai laikinai sulaikyti, neteisėtai sulaikyti, neteisėtai nuteisti, 
neteisėtai suimti arba kuriems neteisėtai buvo paskirtas administracinis areštas ar pataisos 
darbai, taip pat asmenys, kuriems žalos atlyginimą priteisė Europos Žmogaus Teisių Teismas 
arba Ministrų komitetas, ir asmenys, su kuriais pasiektas šio įstatymo nurodytas draugiškas 
susitarimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Atsižvelgiant į tai, kad negalime susipažinti su p. Romo Staniulio ir Sauliaus Vaikšnoro ci-
vilinių bylų medžiaga ir, dėl šios priežasties, įvertinti praktinio Lietuvos Respublikos žalos, 
padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 
taikymo aspektų, pateikdami žemiau išdėstytas pastabas ir nuomones išimtinai rėmėmės ben-
draisiais žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principais, įtvirtintais Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija) bei ki-
tuose tarptautiniuose instrumentuose, o taip pat minėtųjų principų aiškinimais, pagrįstais Eu-
ropos žmogaus teisių teismo jurisprudencija.

Komentaras

Lietuvos Respublikos Konstitucija, garantuodama žmogaus laisvės neliečiamumą ir su-
teikdama teisę sulaikytajam dalyvauti teisme sprendžiant sulaikymo pagrįstumo klausimą (20 
straipsnio 2 dalis) bei skelbdama žmogaus asmenį neliečiamu ir kad žmogaus orumą gina įsta-
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tymas (21 straipsnio 1 ir 2 dalis), užtikrindama visų asmenų lygybę prieš įstatymą ir teigdama, 
kad žmogaus teisių negalima varžyti (29 straipsnis), suteikdama lygias galimybes pažeistas 
konstitucines teises ir laisves ginti teisme (30 straipsnio 1 dalis), įtvirtina nekaltumo prezump-
cijos principą, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvar-
ka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (31 straipsnio 1 dalis). Aukščiau išdėstytų 
konstitucinių garantijų svarbą demokratinėje valstybėje, kuri laikosi realios, o ne formalios ža-
los atlyginimo principo, akcentuoja Europos žmogaus teisių konvencijos Pirmojo Protokolo 1 
straipsnis: „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę taikiai naudotis savo turtu. Iš nieko 
negali būti atimtas jo turtas (...)”, o taip pat 5 straipsnio 5 dalis, kurioje įtvirtinta nuostata, kad 
„kiekvienas asmuo, kuris yra sulaikymo ar suėmimo auka pažeidžiant šio straipsnio nuostatas, 
turi teisę į nuostolių atlyginimą”. Dar aiškiau žalos atlyginimo teisė apibrėžta Europos žmogaus 
teisių konvencijos Vienuoliktojo Protokolo 41 straipsnyje: „Jeigu Teismas nustato, kad buvo 
Konvencijos ar prie jos esančių Protokolų pažeidimas, ir jeigu suinteresuotos Aukštosios susita-
riančios šalies vidaus įstatymai tik dalinai suteikia atlyginimą už padarytą žalą, Teismas, esant 
reikalui, nukentėjusiajai šaliai suteikia teisingą satisfakciją”.

Pažymėtina, kad aukščiau išdėstyti konstituciniai principai savo teisiniu turiniu yra labai 
svarbūs, nors ir numato išimčių, suponuojančių prielaidas apriboti ar suvaržyti juose įtvirtintas 
asmens teises svarbių valstybės, visuomenės ar kito asmens interesų apsaugos labui.

Analizuojant Žalos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies atitikimo minėtiems 
konstituciniams principams klausimą, išskirtini ir atskirai nagrinėtini žemiau išdėstyti aspektai, 
susiję su žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais.

(i) Žalos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis teigia, kad asmenys turi teisę į žalos atlyginimą, „jei 
yra šio įstatymo 4 straipsnyje nurodyti pagrindai”. Tai siaurina asmenų ratą, turinčių teisę 
reikalauti žalos atlyginimo. Minėto įstatymo 4 straipsnio l d. 1 p. nustato asmenų ratą, galinčių 
reikalauti žalos atlyginimo, jeigu jiems neteisėtais veiksmais kvotos, tardymo, prokuratūros 
ir teismo padaryta žala. Šiame punkte nustatyta, kad žala atlyginama tuo atveju, jeigu yra 
panaikintas įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis. Taigi, pagal šį įstatymą, jeigu panaikinamas 
apkaltinamasis neįsiteisėjęs (apeliacine tvarka) nuosprendis, tai asmuo netenka teisės reikalauti 
atlyginti žalą. Tokiu būdu yra išskiriami išteisinamieji nuosprendžiai, priimti apeliacine 
ir kasacine tvarka. Tačiau neteisėtai nuteistam asmeniui nėra jokio skirtumo, kokia tvarka 
bus nustatytas žalos atlyginimas. Tokia Žalos įstatymo nuostata varžo žmogaus teisę į žalos 
atlyginimą ir prieštarauja Konstitucijai, nes, vadovaujantis Konstitucijos 7 straipsniu, „negalioja 
joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai”;

(ii) Savo jurisprudencijoje Europos žmogaus teisių teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad Teis-
mas, esant reikalui, nukentėjusiajai šaliai suteikia teisingą satisfakciją. Pagal Žalos įstatymo 4 
straipsnį „žalos atlyginimo” sąvoka yra labai plati ir gali apimti ne tik nekilnojamą ar kilnojamą 
turtą, bet ir teisę į tam tikras lėšas, turto naudojimą ir panašiai. Todėl peticijoje Europos žmo-
gaus teisių teismui gali būti skundžiamasi ne tik dėl nuosavybės nusavinimo, bet, pavyzdžiui, 
dėl advokato ar gydytojo veiklos suvaržymo (panaikinimo), nes šiuo atveju sumažės ar išnyks 
pajamos. Jeigu ieškovai ir nebuvo nuskurdinti per tą laikotarpį, jie vis tiek patyrė žalą: truk-
dymai laisvai disponuoti turtu (turto areštai); asmens teisių suvaržymai; kliūtys gauti pasko-
las; ypač užtrukusi nežinomybė; moralinė žala, padaryta pažeidžiant Europos žmogaus teisių 
konvencijos 6-ojo straipsnio nuostatas; tokie pažeidimai įvardinti byloje Sporrong ir Lonnroth 
prieš Švediją (1984), Teismas konstatavo ir tai, kad pats nuostolių įvertinimas yra problemiškas 
būtent dėl to, kad prarastų galimybių beveik neįmanoma įvertinti skaičiais.

(iii) Manytume, kad šiuo aspektu įdomi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 483 straipsnio 
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1 dalies nuostata, kuri nustatė, kad visiškai žalą, padarytą fizinio asmens asmenybei ar turtui, 
organizacijai, turi absoliučiai atlyginti ją padaręs asmuo. Žalos atlyginimas turi būti mokamas 
iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau ją turėtų išieškoti iš kaltų institucijų, kurios padarė žalą savo 
neteisėtais veiksmais. Akivaizdu, kad šiuo metu Lietuvos kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo 
institucijų padaryta daug įvairiausių teisės pažeidimų ir klaidų; nenuteisti asmenys vadinami 
nusikaltėliais dar gerokai prieš teismą. Europos žmogaus teisių teismas visus šiuos niuansus ir 
teisės pažeidimus gali įvertinti kaip Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimus ir priteisti 
Lietuvos piliečiams teisingas kompensacijas, kurias mokės Lietuvos mokesčių mokėtojai, o kalti 
tardytojai, prokurorai ir teisėjai niekaip nebus nubausti. Jie apskritai neprisiima ir neketina 
prisiimti jokios moralinės ir materialinės atsakomybės.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manome, kad Lietuvos Respublikos žalos, padarytos ne-
teisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 
dalis ir 4 straipsnio 1 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnio 2 daliai, 
21 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 1 daliai.

Pagarbiai,

Atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL JURIJAUS ORLOVO

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

The Norwegian Nobel Committee 
Norwegian Nobel Institute Diammensveien 
19 N-0255 Oslo NORWAY

31 01 2000
Nr.92-K

On behalf of the Lithuanian Human Rights Association we hereby like to endorse the candi-
dacy of Dr. Yuri F. Orlov. honorary chairman of the International Helsinki Federation for Human 
Rights, for the Nobel Peace Prize award.

In 1975 the Helsinki Final Act was signed by thirty five states, where its parties, including the 
USSR, solemnly pledged to respect human rights. On May 12. 1976, Dr. Yuri F. Orlov announced 
the formation of the Moscow Helsinki Group aimed at monitoring the USSR’s responsibility 
to implement the Helsinki commitments, what, in its own turn, encouraged and speeded up 
the establishment of similar watch groups in Ukraine, Lithuania, Armenia and Georgia. Led 
by Dr. Yuri F. Orlov and operating under severe conditions of persecution, banishment and 
imprisonment, the Moscow Helsinki group gathered information and submitted its statements 
on gross human rights violations to the USSR authorities, and, in cooperation with foreign 
journalists, forwarded its reports and memorandums abroad. It was in Dr. Yuri F. Orlov’s flat 
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that the first documents of the Lithuanian Helsinki Group were proclaimed. Thanks to press 
conferences organised by Dr, Yuri F. Orlov, the Lithuanian Helsinki Group was able to inform 
international community about the infringements of human rights in Lithuania, then occupied 
by the USSR, as well as on the Lithuanian nation’s aspirations to re-establish its independent 
state. Because of these activities against the totalitarian regime Dr. Yuri F. Orlov was sentenced 
and had to spend numerous years in the Siberian gulag.

Dr. Yuri F. Orlov’s dedication to human rights cause has resulted in the establishment of 
the International Helsinki Federation for Human Rights aimed at providing defence to all 
Helsinki committees, and strengthening the human rights movement by giving their efforts an 
international dimension. Currently the IHF encompasses thirty nine members from the OSCE 
region and enjoys the consultative status within the Council of Europe and the United Nations.

Dr. Yuri F. Orlov is among the most merited and dedicated persons to have set down the 
foundations for the collapse of the totalitarian regime and to have contributed to the creation of 
the civil society in the Soviet Union.

  
Chairman Vytautas GIRDZIJAUSKAS
Executive secretary Stasys KAUŠINIS
  

DĖL SUSITIKIMO SU KALINAMUOJU AUDRIUMI BUTKEVIČIUMI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA

2000 02 22
Vilnius

Pataisos reikalų departamento direktoriui
p. Jonui Blaževičiui

Gerbiamas direktoriau,

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi žurnalistas iš Prancūzijos Francois Came dėl 
interviu su Seimo nariu Audriumi Butkevičiumi, šiuo metu esančiu Vilniaus SR PDK    Sniego 
g. 2. 

Prašau suteikti galimybę šiam žurnalistui iš Prancūzijos šį penktadienį, vasario 25 d., 9-11 
val., dalyvaujant vertėjai Editai Urmonaitei, susitikti su Audriumi Butkevičiumi.

Pagarbiai,

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS
Priedas: Francois Came prašymas
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DĖL KARDOMOSIOS PRIEMONĖS KARDOMOJO 
KALINIMO (SUĖMIMO) PANAIKINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui
Gynėjų g. 6,  2725 Vilnius

2000 m. kovo l d. Nr. 97- K

Vilniaus Apygardos teismas 1999 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu skyrė teisiamajam Leonui 
Bartaševičiui kardomąją priemonę – suėmimą iki įsigaliojant nuosprendžiui ir suėmė po nuos-
prendžio paskelbimo.

Leonas Bartaševičius kaltinamas baudžiamojoje byloje pagal Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo kodekso 70  str. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus baudžiamojon atsakomybėn 
traukiamas pirmą kartą.

Nuteistasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, žmoną Adelę, nėra visuomenei pavojingas, 
pensininkas, turi 50-ies metų darbo stažą, negali sunaikinti jokių įrodymų arba paveikti 
liudytojus, negali trukdyti objektyviam bylos tyrimui būdamas laisvas, todėl jo suėmimas, 
mano nuomone, nėra pagrįstas. Be to, ginamasis dar prieš suėmimą buvo gydomas nuo sunkios 
išeminės širdies ligos, progresuojančios krūtinės anginos, poinfarktinės kardiosklerozės, 
cukrinio diabeto, lėtinio inkstų funkcijos nepakankamumo, uremijos, prostatos hiperplapijos, 
discirkuliarinės encefalopatijos, polineuropatijos, lėtinio gentroduodenito, lėtinio kalkuliarinio 
cholecistito, židininės plaučių tuberkuliozės, dešinio plaučio fibrozės ligų. Dėl to jis ir dabar 
turi didelių nusiskundimų. Dėl šių priežasčių jis privalo laikytis specialaus mitybos ir dienos 
režimo. Nėra pagrindo manyti, kad nuteistasis bėgs nuo tardymo ar teismo, trukdys nustatyti 
tiesą arba darys naujus nusikaltimus. Leonas Bartasevičius nebuvo sulaikytas, o pats gera valia 
atvyko į teismą. Tokiu būdu kardomosios priemonės pakeitimas į lengvesnę negali turėti įtakos 
baudžiamosios bylos objektyviam ir visapusiškam išnagrinėjimui. Byloje faktiškai atlikti visi 
tardyminiai veiksmai, įrodymai užfiksuoti ir trukdyti nustatyti tiesos nėra galimybių. Nėra 
įrodymų, kad L. Bartaševičius tai darytų. Suėmimas kaip kardomoji priemonė netenka prasmės, 
juolab  kad nuo suėmimo momento iki šiol jokių naujų kaltės įrodymų nepateikta. Minėtas 
pilietis savo teisę į gynybą gali pilnai realizuoti tik būdamas laisvas, o tai faktiškai tik paspartintų 
ir palengvintų baudžiamosios bylos nagrinėjimą teisme.

Lietuvos Respublika ratifikavo Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją. Valstybėje taikomos procesinės prievartos priemonės pateisinamos tik 
tada, kai tikslo, kurio siekiama taikant procesinės prievartos priemonę, neįmanoma pasiekti, 
netaikant tos priemonės ar taikant švelnesnę prievartos priemonę. Konvencijos 5 straipsnio 1 
dalyje duodamas išsamus atvejų, kada valstybė gali atimti asmeniui laisvę, sąrašas. Remiantis 
šia Konvencijos nuostata, laisvė gali būti atimta tik tada, kai yra būtina užkirsti kelią 
konkrečiam, jau rengiamam nusikaltimui ir, priešingai, šia norma negali būti naudojamasi 
siekiant bendraprevencinių tikslų. Dabar galiojantis BPK tikrai gali užtikrinti, kad Lietuvoje 
būtų laikomasi šio principo.

Prašyčiau, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam Leonui Bartaševičiui 
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kardomąją priemonę – suėmimą pakeisti į bet kurią kitą kardomąją priemonę arba apskritai ją 
panaikinti.

Priedai: 1. Pataisos reikalų departamento prie LT VRM Respublikinės ligoninės 1999 12 07 
rašto Nr. 2104 kopija.

 2. VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 1999 01 14 epikrizės kopija.

Pagarbiai,
 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius S.KAUŠINIS

DĖL LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO
 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

2000 m. kovo 1 d.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos taryba yra tos nuomonės, kad 1999 m. lapkričio 23 d. Lie-
tuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarny-
bomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymas yra ydingas 
ir pažeidžia žmogaus teises.

Ankstesniųjų Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Seimo kadencijų metu 
KGB agentai ir kadriniai darbuotojai jau buvo raginami prisipažinti, ką daugelis ir padarė tuo 
metu valdančiųjų partijų suformuotoms saugumo tarnyboms. Yra bloga praktika reikalauti iš 
naujo „savanoriškai” raštu prisipažinti slapta pranešinėjus buvusios SSRS arba dabartinėms 
specialiosioms tarnyboms, pvz., apie valdančiosios partijos politinius oponentus ir t.t. Įstatymas 
vertintinas tik kaip dešimt metų pavėluota netekusios tautos pasitikėjimo grupuotės (asmens) 
priešrinkiminė gudrybė. Lenkijoje ir kitose rytų Europos šalyse ir laiku priimti Liustracijos 
įstatymai nepasiekė savo tikslo.

Skirtingai nuo postkomunistinių Rytų Europos šalių Lietuva 50 metų buvo neturintis 
savo valstybingumo okupuotas kraštas, o slaptas bendradarbiavimas buvo nesavanoriškas, 
priverstinis. Žmogus neturėjo kitos išeities: turėjo bendradarbiauti norėdamas išlikti, išvengti 
represijų, išsaugoti save ir savo šeimą. Tik siekimas destabilizuoti santarvę, draskyti užgijusias 
žaizdas slystant valdžiai iš rankų, galėjo padiktuoti grasinimus skelbti neprisipažinusiųjų 
sąrašus, riboti jų darbinę veiklą, žinant apie įrodymų nepatikimumą ir jau teismų padarytas 
klaidas.

KGB, kaip ir naciai, vykdė Lietuvoje karo nusikaltimus, genocidą, represijas, politinį perse-
kiojimą. Neabejojame ir reikalaujame, kad tie asmenys, kurie slapta padarė nusikaltimą arba 
žalą, už tai turi atsakyti individualiai pagal Lietuvos įstatymus. Tačiau šis Liustracijos įstatymas 
numato tik veiklos apribojimą prievolę savanoriškai raštu pranešti ir iš naujo registruotis pana-
šiai, kaip naciai elgėsi su žydų tauta. Čia pažeidžiama Lietuvos gyventojų nekaltumo prezump-
cija, nes pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį asmuo laikomas nekaltu, kol jo 
kaltumo neįrodė įsiteisėjęs teismo nuosprendis.

Įstatymas vienašališkas ir provokuojantis konfrontaciją su rytais, nes reikalaujama raštu pra-



351L A I Š K A I ,  R A Š TA I ,  P R A Š Y M A I  I R  A T S A K Y M A I

nešti žinomą informaciją apie save ir kitus asmenis, susijusius su 19 buvusios SSRS specialiosio-
mis tarnybomis, pradedant nuo 1918 m. spalio mėn. veikusia GRU, ir nieko nekalba apie vakarų 
valstybių kolaborantus ir užverbuotus agentus Lietuvai dar nesant NATO ar kito bloko nare. 
Saugumo departamentas, vykdantis tik valdančiosios partijos politinės policijos funkcijas, aki-
vaizdžiai toleruoja vakarų slaptųjų tarnybų skverbimąsi į Lietuvą. Priėjome iki to, kad Didžio-
sios Britanijos žvalgyba viešai skelbia jos slaptai surinktą informaciją apie korupciją Mažeikių 
naftos bendrovėje.

Ši liustracija yra ydinga ir tuo, kad ji reikalauja toliau slapta pranešinėti, toleruoja ir 
nepasmerkia šnipinėjimo fakto kaip principo. Nei sava, nei kita specialioji tarnyba neturi teisės 
versti vieną slapta pranešinėti apie nenusikaltusį kitą. Taip pažeidžiama ne tik apskųstojo teisė 
į privataus gyvenimo neliečiamumą, bet ir paversto skundiku žmogaus teisė būti oriam ir 
garbingam.

Asociacijos komiteto pirmininkas V. GIRDZIJAUSKAS

DĖL NETEISĖTŲ POLICIJOS VEIKSMŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Generaliniam prokurorui p. Kaziui Pėdnyčiai

2000 03 24 Nr. 103 – K
 
Kopija: A. Peleckiui Alytaus raj., Alovės seniūnija, Glabadėlės km.
Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi Algis Peleckis, kurį 2000 m. vasario 10 d. Dabra-

volės kaime sulaikė du kelių policininkai, kurie alkotesteriu nustatę, kad A. Peleckis yra blaivus, 
jį sumušė, uždėjo antrankius, nuvežė į Alytaus policijos komisariatą, kur jis buvo mušamas iki 
tol, kol jį ištiko epilepsijos priepuolis.

A. Peleckis mano, kad baudžiamosios bylos iškėlimas yra vilkinimas, siekiant pateisinti 
kaltus policijos pareigūnus, kurie toliau jį persekioja ir grasina jam ir jo artimiesiems. A. 
Peleckis neinformuotas apie jį sumušusių ir padariusių jam materialinių nuostolių (dingo 500 
Lt) pareigūnų pavardes ir adresus, todėl negali pareikšti jiems civilinio ieškinio.

Todėl prašome nurodyti Alytaus policijos komisariatui, A. Peleckiui ir Lietuvos žmogaus 
teisių asociacijai sužalojusių A. Peleckį pareigūnų duomenis ir pareikalauti greičiau priimti 
procesinį sprendimą. Apie tyrimo rezultatus prašome pranešti A. Peleckiui ir Asociacijai.

 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS
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DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

2000 m. gegužės 31 d. Nr. 108 K
Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės vyr. prokurorui Virginijui Sabučiui

Prašau Jūsų leisti susitikti su Pakistano piliečiu Syed Ashique Hussain Hamdani, šiuo metu 
esančiu Vilniaus tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Lukiškių sk. 6. Susitikimo tikslas – išsiaiškinti 
galimus žmogaus teisių pažeidimus jo atžvilgiu.

Pagarbiai,

Atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL ŠVELNESNĖS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Vilniaus apygardos teismui
 
2000 06 08 Nr. 109-K, Vilnius

Prašome pakeisti kardomąjį kalinimą-suėmimą į švelnesnę kardomąją priemonę Pakistano 
piliečiui Syed Ashique Hussain Hamdani, suimtam 2000 m. vasario 15 d. Minėtas pilietis gyvena 
Vilniuje, susituokęs su Lietuvos Respublikos piliete, augina dviejų su puse metų dukrą. Hussain 
Hamdani nėra įtariamas padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą, nėra pavojingas visuomenei. Jis 
kaltinamas padaręs dokumentaliai fiksuotą nusikaltimą ir būdamas laisvėje neturės galimybių 
daryti poveikį šio nusikaltimo tyrimui. Tolesnis jo kardomasis kalinimas būtų Lietuvos mokesčių 
mokėtojų pinigų švaistymas.

Pagarbiai,
 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius S. KAUŠINIS
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DĖL SMURTO PANAUDOJIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro 
pavaduotojui p. Kęstučiui Betingiui

2000 06 26

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi pil. Nora Stukaitė, gyv. D. Riešėje, Senoji g. 10. 
Savo pareiškime ji nurodė, jog 2000 m. kovo 23 d. UAB „Bafolina” patalpose (Pylimo g. 21b) 
kratos metu sulaikant jos vyrą Jurgį Lapinską prieš jį policijos pareigūnai panaudojo smurtą 
sūnaus Arginto Lapinsko akivaizdoje. Po skundo prokuratūrai, jos teigimu, policijos pareigūnai 
jų šeimai grasino.

Prašome ištirti šį įvykį ir apie tyrimo rezultatus informuoti Lietuvos žmogaus teisių asociaciją.
Priedas: „Lietuvos žinios”, 2000 04 17, Nr. 90, p. 4.

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL ŽMOGAUS ORUMO PAŽEMINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Vilniaus apygardos teismui

2000 06 30, Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija smerkia laikraščio „Lietuvos žinios” 1999 m. rugpjūčio     
24 d. publikaciją, kai laikraštis tyčia savo įprastu stiliumi pažeisdamas Visuomenės informavimo 
įstatymą, prieštaraujant S. Merilienei, fotografavo ir publikavo jos nuotrauką su ryškia fizine 
negalia. Negana to, redaktorius 2000 m. gegužės 27 d. publikacijoje dar kartą pažemino S. 
Merilienę, apkaltindamas ją noru „pasipinigauti”.

Manome, kad 2000 m. gegužės 23 d. Vilniaus m. I apylinkės teismo sprendimas yra pagrįstas, 
Merilienei priteistas moralinės žalos atlyginimas nėra per didelis.

 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius S. KAUŠINIS



354 L I e T u vA  I R  ž M o g A u S  T e I S ė S .  I I  D A L I S

DĖL PAREIGŪNŲ ĮGALIOJIMŲ VIRŠIJIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Vidaus reikalų ministerijos Generaliniam inspektoriui 
p. Juliui Jasaičiui

2000 08 04 Nr.114-K 

Dienraštyje „Respublika’’ 2000 m. rugpjūčio 3 d. (Nr. 181) straipsnyje „Narkotikai smogė 
Seimo kanclerio šeimai” rašoma apie liepos 31 d. Palangoje įvykusį atsitikimą, kurio metu 
Palangos policijos pareigūnai sulaikė liudytoją A. Razmaitę. Sprendžiant iš straipsnyje pateiktos 
informacijos, jos sulaikymas truko ne trumpiau negu nuo liepos 31 d. 22 val. 37 min. iki sekančios 
dienos ryto 3 val. Dienraštyje „Lietuvos rytas” 2000 m. rugpjūčio 2 d. (Nr. 180) straipsnyje „Seimo 
kanclerio duktė – narkomanų draugijoje” rašoma, jog apie 3 val. A. Razmaitė buvo nuvežta į 
Palangos ligoninę, kurioje dėl narkotinių medžiagų vartojimo medikai paėmė jos kraujo ir atliko 
kitus tyrimus.

Prašau Jūsų ištirti, ar Palangos policijos pareigūnai neviršijo įgaliojimų sulaikydami                  A. 
Razmaitę, ar nepažeidė Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 54 str. 
– Vaiko, kuriam apribota ar atimta laisvė, teisės ir jų garantijos – 2-ąją dalį, kurioje teigiama, jog 
apie vaiko sulaikymą, jo suėmimą, kitokį laisvės apribojimą ar atėmimą būtina nedelsiant pra-
nešti tėvams ar kitiems jo teisėtiems atstovams, 3-ąją dalį – sulaikytas arba suimtas vaikas turi 
teisę tuoj pat gauti teisinę ir kitokią būtiną pagalbą.

Be to, prašau Jūsų paaiškinti, kokiu įstatyminiu pagrindu, dienraščio „Respublika” žodžiais, 
liudininkė buvo nuvežta į Palangos ligoninę, kur jai padaryti atitinkami tyrimai.

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS

DĖL KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
KARDOMOJO KALINIMO (SUĖMIMO) PANAIKINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Lietuvos apeliaciniam teismui

2000 09 04 Nr. 123-K 

Vilniaus Apygardos teismas 1999 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu skyrė teisiamajam Leonui 
Bartaševičiui kardomąją priemonę – suėmimą iki įsigaliojant nuosprendžiui, ir jis buvo suimtas 
po nuosprendžio paskelbimo.

Leonas Bartaševičius kaltinamas baudžiamojoje byloje pagal Lietuvos Respublikos 
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Baudžiamojo kodekso 70 str. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus baudžiamojon atsakomybėn 
traukiamas pirmą kartą.

Teisiamasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, žmoną Adelę, nėra visuomenei pavojingas, 
72 metų pensininkas, turi 50-ies metų darbo stažą. Be to, teisiamasis dar prieš suėmimą buvo 
gydomas nuo sunkios išeminės širdies ligos, progresuojančios krūtinės anginos, poinfarktinės 
kardiosklerozės, cukrinio diabeto, lėtinio gentruduodenito, lėtinio kalkuliatorinio cholecistito ir 
kitų ligų, todėl pasveikimo prognozė bloga. Teisiamasis yra pripažintas II grupės invalidu. Jis 
privalo laikytis specialaus mitybos ir dienos režimo.

Leonas Bartaševičius yra Lietuvos Respublikos pilietis ir nėra jokio pagrindo manyti, kad 
teisiamasis bėgs nuo tardymo ir teismo, trukdys nustatyti tiesą arba darys naujus nusikaltimus. 
Be to, teisiamasis nebuvo sulaikytas, o pats gera valia atvyko į teismą. Tokiu būdu kardomosios 
priemonės pakeitimas į lengvesnę negali turėti jokios įtakos baudžiamosios bylos objektyviam 
ir visapusiškam išnagrinėjimui. Byloje faktiškai atlikti visi tardyminiai veiksmai, įrodymai 
užfiksuoti ir juos sunaikinti, paveikti liudytojus ar kliudyti nustatyti tiesą nėra galimybių. 
Nėra įrodymų, kad Leonas Bartaševičius tai darytų, juolab kad nuo suėmimo momento iki šiol 
jokių naujų kaltės įrodymų nepateikta. Teisiamasis savo teisę į gynybą gali pilnai realizuoti tik 
būdamas laisvas, o tai faktiškai tik paspartintų ir palengvintų baudžiamosios bylos nagrinėjimą 
teisme.

Lietuvos Respublika ratifikavo Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją. Valstybėje taikomos procesinės prievartos priemonės pateisinamos tik 
tada, kai tikslo, kurio siekiama taikant procesinę prievartos priemonę, neįmanoma pasiekti 
netaikant tos priemonės ar taikant švelnesnę prievartos priemonę. Konvencijos 5 straipsnio 1 
dalyje pateiktas išsamus atvejų, kada valstybė gali atimti asmeniui laisvę, sąrašas. Remiantis 
šia Konvencijos nuostata, laisvė gali būti atimta tik tada, kai būtina užkirsti kelią konkrečiam, 
jau rengiamam nusikaltimui ir, priešingai, šia norma negali būti naudojamasi siekiant 
bendraprevencinių tikslų. Dabar galiojantis BPK tikrai gali užtikrinti, kad Lietuvoje būtų 
laikomasi šio principo.

Prašau, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam Leonui Bartaševičiui 
kardomąją priemonę – suėmimą pakeisti į bet kurią kitą kardomąją priemonę arba apskritai ją 
panaikinti.

Priedas: Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
respublikinės ligoninės viršininko V. Fotino pažyma.

Pagarbiai,
 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius S. KAUŠINIS
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DĖL MALONĖS TEIKIMO
NUTEISTAJAM PAULIUI KONCEVIČIUI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Valdui Adamkui

2001 02 25

Lietuvos Žmogaus teisių asociacija šiuo kreipiasi į Jo Ekscelenciją Prezidentą, prašydama 
suteikti malonę nuteistajam pagal Lietuvos Respublikos BK 118 str. 3 d. Pauliui Koncevičiui.

Asociacijos duomenimis, nuteistasis P. Koncevičius, gimęs 1978 m. liepos 18 d., nuoširdžiai 
gailisi dėl įvykdyto nusikaltimo, asmeniškai ir širdingai atsiprašė nukentėjusiosios p. Renatos 
Steponavičiūtės. Nukentėjusioji atleido P. Koncevičiui.

 P. Koncevičius augo ne tik mamos rūpesčio dėka, bet ir buvo globojamas senelių Genovaitės 
bei Benjamino Adomaičių, kuriems dabartiniu metu patiems reikalinga parama ir globa, nes jie 
gyvena kaime ir jau neturi tiek fizinių galių, kad tvarkytis savo ūkyje. P. Koncevičiaus pagalba 
būtų tikrai reikšminga ir reikalinga.

P. Koncevičius yra atsargos eilinis. Per visą tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos vidaus tarnybos 1 pulke laikotarpį charakterizuojamas teigiamai, per tarnybos 
laikotarpį turėjo keletą pulko vadų paskatinimų ir padėkų.

Asociacija prašytų Jo Ekscelenciją atsižvelgti į tai, kad nors P. Koncevičius įvykdė sunkų 
nusikaltimą, bet jis tai jau suvokė ir labai gailisi to, todėl nėra pavojingas visuomenei. Tai 
leidžia teigiamai apibūdinti P. Koncevičiaus asmenybę, jo elgesį, požiūrį į darbą, gyvenimo 
siekius. Atliktos bausmės laikas tikrai pakankamas, kad P. Koncevičius suvoktų savo paslydimo 
skausmą.

Esant tokiai padėčiai, Jo Ekscelenciją savo dekretu prašytume suteikti malonę nuteistajam     
P. Koncevičiui.

 
Su pagarba,
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius  S. KAUŠINIS
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DĖL MALONĖS TEIKIMO
NUTEISTAJAM PAULIUI KONCEVIČIUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŽMOGAUS
TEISIŲ KOMITETAS

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Valdui Adamkui

2001 m. kovo 8 d.

Kreipiuosi į Jo Ekscelenciją Prezidentą, prašydamas suteikti Malonę nuteistajam Pauliui 
Koncevičiui.

Nuteistasis pagal Lietuvos Respublikos BK 118 str. 3 d. P. Koncevičius, gimęs 1978 m. liepos 
18 d., nuoširdžiai atgailauja dėl įvykdyto nusikaltimo, atsiprašė nukentėjusiosios Renatos 
Steponavičiūtės.

Nukentėjusioji R. Steponavičiūtė atleido P. Koncevičiui.
Nusmerktasis P. Koncevičius turėjo sunkią vaikystę ir paauglystę, buvo auklėjamas ir augo 

be tėvo, o tik mamos bei senelių G. ir B. Adomaičių dėka. Jiems šiuo metu patiems reikalinga 
parama, nes gyvena kaime, jau yra silpnos sveikatos bei paliegę, nepajėgia tvarkytis savo 
tvarkingame lietuviškame ūkyje. P. Koncevičiaus geranoriška pagalba būtų tikrai svarbi.

Kaip žinia, nusidėjėlis pats iš savęs neįstengia daryti gera. Tačiau gavęs Malonę, šis jaunuolis 
veiks savo ir kitų išganymui. Šiuolaikinėje katalikiškoje Lietuvoje visa tai yra reikalinga ir 
reikšminga.

P. Koncevičius yra Lietuvos kariuomenės atsargos eilinis. Per visą tarnybos Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 1 pulke laikotarpį charakterizuojamas 
teigiamai, per tarnybos laikotarpį turėjo keletą pulko vadų paskatinimų ir padėkų.

Prašau Jo Ekscelenciją Prezidentą atsižvelgti į tai, kad nors nusmerktasis P. Koncevičius 
įvykdė sunkų nusikaltimą, bet jis tai jau suprato ir labai gailisi to, todėl nėra pavojingas Lietuvos 
valstybei ir jos piliečiams. Tai leidžia teigiamai apibūdinti P. Koncevičiaus asmenybę, jo elgesį, 
požiūrį į darbą, socialius gyvenimo tikslus. Atliktos bausmės laikas ir kitos žinios tokios, kad 
nuteistasis laikėsi nustatytos tvarkos ir yra teigiamai paveiktas bausmės.

Todėl P. Koncevičius yra vertas Jo Ekscelencijos teisės pasigailėjus dovanoti nusmerktajam 
bausmę.

 Maloniai prašau Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą suteikti Malonę nuteista-
jam P. Koncevičiui. 

 
Pagarbiai,                               
Algimantas SALAMAKINAS – LR Seimo Žmogaus teisių komiteto  pirmininko pavaduotojas
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DĖL PROJEKTO „TOBULESNĖS PATAISOS SISTEMOS LINK”

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
REKOMENDACIJA

Vilnius

Atviros Lietuvos fondui

2001 03 27

LR Seimas ratifikavo Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenci-
ją, kurios 3 straipsnis draudžia kankinimą arba kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį 
ir baudimą. Kankinimai yra draudžiami ir Pilietinių bei politinių teisių pakto 7 str. Europos 
Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei jos 
Pirmasis ir Antrasis protokolai numato efektyvią asmenų, iš kurių įstatymų nustatyta tvarka 
atimta laisvė, apsaugą, kuri užtikrinama neteisinėmis preventyvaus pobūdžio priemonėmis, 
grindžiamomis laisvės atėmimo vietų inspektavimu.

Policijos areštinėse sulaikytieji asmenys yra labiausiai pažeidžiami ir mažiausiai apsaugoti. 
1998 m. Lietuvos policijos areštinėse buvo įkalinta apie 50 000 asmenų. 7 sulaikytieji mirė. 74 
buvo sužeisti. Kalinimo sąlygos policijos areštinėse yra kur kas blogesnės nei kitose sulaikymo 
vietose. 11 Lietuvos policijos areštinių kalinių laikymo sąlygos prilygsta nežmoniškam elgesiui.

Panevėžio rajono policijos komisariato paruoštas projektas „Tobulesnės pataisos sistemos 
link” (vadovas Ramūnas Grigalius) praktikoje padėtų eliminuoti minėtose Konvencijose ap-
tartus žmogaus teisių pažeidimus. Tai pagerintų pačių policijos pareigūnų darbo sąlygas. Re-
komenduojame šiam ypatingai aktualiam ir savalaikiam projektui suteikti prašomą finansinę 
pagalbą.

Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS
 

DĖL GALIMYBĖS KREIPTIS Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Robertui Urbonui (Lukiškių g. 6, 361 kamera)

 2001 08 30

Asociacijos sekretoriatas gavo Jūsų 2001-08-04 rašytą laišką, kuriame prašote teisinės 
konsultacijos dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Iš tiesų, kaip savo atsakymuose nurodė 
įvairios Lietuvos teisinės institucijos, Lietuvoje fiziniams asmenims nėra numatyta galimybė 
kreiptis į Konstitucinį Teismą. Tačiau išeitis gali būti rasta, jei tam yra pakankamas teisinis 
pagrindas.

Prašome Jūsų nurodyti įstatymo punktą, Jūsų nuomone, prieštaraujantį Konstitucijai.
 
Asociacijos komiteto atsakingasis sekretorius Stasys KAUŠINIS
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DĖL LR KONSTITUCIJOS PAPILDYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
Kaunas

LR Prezidentui Valdui Adamkui
LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui

2001 10 05 Nr. A-30

Artėja dešimtmetis, kai referendume buvo priimta LR Konstitucija. Ji pasitarnavo Lietuvos 
Nepriklausomybės išlaikymui ir stiprinimui pereinamajame laikotarpyje. Kuriant visuotinės 
gerovės demokratinę valstybę, iškilo nemaža problemų visose gyvenimo srityse. Manome, kad 
atėjo laikas tobulinti LR Konstituciją, siekiant nustatyti prioritetines Tautos ir valstybės stipri-
nimo sritis, pagerinti įstatymų rengimo kokybę ir valstybės valdymą, padidinti piliečių ben-
druomenės vaidmenį savivaldoje, aiškiau atriboti valdžių galias ir kt. Pateikiame pirminį LR 
Konstitucijos pakeitimų paketą, kuris aptartas LŽTGA komiteto posėdyje.

SIŪLOME:
1. Papildyti Konstitucijos 42 str.: „Kultūra, mokslas ir švietimas yra prioritetinės Tautos ir 

valstybės gyvenimo sritys...Valstybė puoselėja lietuvių tautos etnokultūrą, rūpinasi istorijos, 
meno ir kultūros paminklų apsauga...“. Papildyti 52 str.: „Žmonių socialinė ir sveikatos apsauga 
yra prioritetinės valstybės gyvenimo sritys...“

2. Pakeisti Parlamento struktūrą įstatymų rengimo kokybei pagerinti: Aukštesnieji Rūmai 
(Senatas) – įstatymų leidybos institucija – formuojama iš profesinio mokslinio elito ir Žemesnieji 
Rūmai(Seimas) renkami įprastine tvarka. Renkamų Seimo narių skaičius turėtų atitinkamai 
sumažėti.

3. Pakeisti LR Konstitucijos 60 str.: „Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru Pirmininku 
ar ministru, tačiau atsisakęs Seimo nario mandato“.

4. Seimo nario, savivaldybės Tarybos nario mandatas atšaukiamas, remiantis referendumų 
ar mandato atšaukimo įstatymais, jei to reikalauja rinkėjai.

5. Pritariame LR Seime patvirtintoms 119 str. pataisoms dėl Savivaldybių tarybų rinkimų 
ketveriems metams. Taip pat siūlome rinkti savivaldybių merus tiesioginiuose rinkimuose.

6. 68 str. papildymas: „10 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo 
projektą ir jį Seimas privalo svarstyti“. 106 str. papildymas: „...Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą 
taip pat turi 10 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.”

7. Pakeisti 12 str.:„...įstatymo numatytais atvejais, kai LR pilietis gauna kitos valstybės pilie-
tybę, jam gali būti paliekama dviguba pilietybė. Etniniams lietuviams, jiems pageidaujant, gali 
būti suteikiama Lietuvos pilietybė“.

Tobulintinas 96 str., kuriame Vyriausybė turi dvigubą pavaldumą, ir 58 str., kuriame reikia 
teisiškai patikslinti pirmalaikių Seimo rinkimų situaciją. Manome, kad 47 str. pakeitimus dėl 
nuosavybės teisių įteisinimo juridiniams asmenims, organizacijoms, užsienio piliečiams reikėtų 
atidėti iki nuosavybės teisių į žemės ūkio paskirties žemę atkūrimo.

Neatidėliojant rengtini vietos referendumo įstatymas, Civilinės saugos, Mobilizacijos, Mate-
rialinio aprūpinimo įstatymai. 

Manome, kad šiame etape nereikėtų keisti esamos Respublikos teritorinės-administracinės 
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struktūros. Tačiau būtina inicijuoti Vietos savivaldos, Savivaldybių rinkimų ir Savivaldybės ta-
rybos nario statuso įstatymų pataisas, atribojant (bet ne dubliuojant) savivaldybių, apskričių ir 
ministerijų funkcijas. Įteisinti etnokultūros regionų centrus, jų teises ir pareigas tautinės kul-
tūros ir tautiškumo ugdyme (LŽTGA 2001 07 23 Nr. A-23 raštas LR Seimui, Vidaus reikalų 
ministerijai).

Esame pasirengę aptarti pasiūlymus su aukščiausiomis valstybinėmis institucijomis – Seimo 
komisija Konstitucijos pataisoms rengti.

Laukiame atsakymo.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas
prof. Arimantas DUMČIUS

DĖL INVALIDŲ TEISIŲ ATSTATYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
 KAUNO SKYRIUS

LR Seimo pirmininkui Gerb. A.  Paulauskui
LR Seimo pirmininko pavaduotojui Gerb. Č. Juršėnui

2001 10 05

1996 m. birželio mėn. 27 d. LR Seimas priėmė rezoliuciją, rekomenduojančią invalidams 
kompensacijos už žemę gavimo terminą sumažinti iki 3 metų.

Deja, 1997 m. nauja politinė valdžia priimdama naują nekilnojamo turto atkūrimo įstaty-
mą (1997 m. liepos mėn. 1 d. Nr.VIII-359) bei šio įstatymo pagrindu priimtą įstatymą (1998 m. 
birželio mėn. 16 d. Nr. VIII-792 ), reglamentuojantį lengvatų taikymo tvarką, atliko precedento 
neturinčią, civilizuotai valstybei nederančią veiką. Iš I-II gr. invalidų ( kurių žemę valstybė išda-
lino kitiems) pirmumo teisė gauti kompensaciją atimama. Ligoniai išstumiami į bendrą eilę. Ši 
atimta pirmumo teisė suteikiama kitiems jau pagal kitus požymius. Pilnam komfortui užtikrinti 
naujai privilegijuotų kompensacija įstatymu didinama 30%.

Taip pat naikinama pirmumo teisė gauti kompensaciją piliečiams, kurių žemę valstybė 
pripažino negrąžintina ir išdalino (žalia zona). Minėtos grupės piliečiai pirmumo teisę turėjo 
neatsitiktinai, tai ir atlygis už negrąžintą žemę ir atsakas į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad 
žemė galėjo būti išdalinta tik teisingai už ją atlyginant. Tokiu būdu buvo sujaukta motyvuota, 
logiškai išbaigta kompensacijų mokėjimo tvarka.

Primygtinai siūlytumėm lengvatų taikymo baze laikyti ( ir įgyvendinti ) 1994 m.– 1996 m. 
Vyriausybės priimtus nutarimus, reglamentuojančius kompensacijos mokėjimo tvarką (1994 m. 
liepos mėn. 29 d. Nr. 676, 1995 m. kovo mėn. 3 d. Nr.312 ). Minėtu nutarimu ryškus privalumas 
yra tas, kad piliečiai, atsisakę savo žemę imti natūra, net turėdami lengvatas, negalėjo kompen-
sacijos gauti pirmiau už piliečius, kurių žemę valstybė pripažino negrąžintiną ir išdalino po 2-3 
ha (žalia zona).

Pirmame etape būtų tikslinga atstatyti turėtą pirmumo teisę gauti kompensaciją II gr. invali-
dams, kurių žemė pripažinta negrąžintina ( žalia zona ).
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Žymiai griežtesnis variantas. Pirmumo teisę atstatyti tik tiems II gr. invalidams, kurie MSEK 
pripažinti neterminuotai nedarbingais ir kurių žemę valstybė pripažino negrąžintiną ( žalia 
zona).

Būtų tikslinga šios grupės piliečiams skirti už žemę nedidelę lėšų dalį, gautą iš privatizavi-
mo. Piliečiui už jo turtą (žemę) būtų atlyginta valstybės turtu. Prašome Jūsų aktyvios paramos 
atstatant teisingumą.

Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas – 
Pranas KAVALIAUSKAS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininko 
pavaduotojas –  Anatolijus Petras TREČIOKAS
Lietuvos invalidų draugijos Kauno miesto skyriaus pirmininkas  – 
Sigizmundas VESKO
Kauno žmonių, sergančių artritu, bendrijos pirmininkė – Elena TAMOŠAITIENĖ

DĖL PABĖGĖLIO TEISIŲ STATUSO

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS 
ASSOCIATION

Vilnius

JUSTICE DEPARTMENT UTLENDINGS AVDELINGEN 
Post boks 8005 DEP 0030 OSLO – NORGE
Fax: 0047 222 49090
CC: The Norwegian Helsinki Committee
Regional Office of the UN high commissioner for refugees

17 03 2000
Nr.101-K

The Lithuanian Human Rights Association received a request from the Lithuanian citizen 
Ms. Virginija Sizoviene, who has appealed for an asylum in Norway. The Association checked 
the reasons preventing Ms. Sizoviene’s return to Lithuania. In fact, Ms. Sizoviene is related with 
the criminal case against criminal offenders charged with and convicted for forgery and circula-
tion of counterfeit USA dollars. The counterfeit was done by a most dangerous criminal organi-
sed gang that have murdered a number of persons in Lithuania. In his letter as of 11 02 2000 to 
Ms. Sizoviene’s appeal, Visvaldas Rackauskas, the general commissar of the Police Department, 
replied that the issue of her protection against the criminal pressure may be solved after receipt 
of more information about the imminent dangers to Ms. Sizoviene. According to Ms. Sizoviene, 
already in November 1997 and January 1998 she was threatened and pressurized. Ms. Sizoviene 
indicated the exact names of persons that made threats to her, therefore there is no basis not to 
believe her.
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In fact, the protection of witnesses is not allocated sufficient funding currently in Lithuania, 
and Ms. Sizoviene will be factually endangered as soon as she comes back to Lithuania. Therefo-
re we would request you to find a possibility to grant Ms. Sizoviene an asylum for an unlimited 
period of time.

 
Sincerely Yours,

Chairman Vytautas GIRDZIJAUSKAS
Executive secretary Stasys KAUŠINIS

DĖL MUITŲ TARIFŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
Kaunas

LR Prezidentui Valdui Adamkui
LR Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui
LR Seimo nariams

2002 03 17 A-42

Ūkio viceministras G. Miškinis LR Seimui pateikė įstatymo projektą dėl Muitų tarifų įsta-
tymo 6 str. pakeitimo ( Nr. LXP-1271 ). Siūloma panaikinti buvusias muitų lengvatas paramos 
ir labdaros siuntoms (įvežamoms medžiagoms, skirtoms paminklams, memorialams ir kapi-
nėms statyti, puošti ir t.t.) pasipriešinimo ( rezistencijos) ir nuo okupacijos nukentėjusiems da-
lyviams.

REIKALAUJAME: nepatvirtinti Muitų tarifų įstatymo 6 str. pakeitimo, nes jis yra nelogiškas 
ir ženkliai apribotų, ypač užsienio lietuvių, geranorišką pagalbą, įamžinant politinių kalinių, 
partizanų ir tremtinių atminimą.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas
prof. Arimantas DUMČIUS
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DĖL PABĖGĖLIO TEISIŲ STATUSO

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

From:Stasys Kausinis <kausinis@takas.lt>
To:<dnh.@sn.no>
Sent:2000 m. Balandis 12 d. 18:32
Subject:seeking for assistance
Mr. Bjorn Engesland Norwegian Helsinki Committee
Dear Mr. Bjorn Engesland,

On behalf of the Lithuanian Human Rights Association I would like to seek your assistance 
in helping the Lithuanian citizen Mrs. Virginija Sizoviene who has applied for the refugee status 
in Norway. It is the first time that the LHRA requests such kind of assistance. We have checked 
the reasons preventing her safe life in Lithuania and assure you that her fears are really groun-
ded. At present the Lithuanian state may not in fact organize proper protection of witnesses. We 
do know her life will be threatened upon arrival to Lithuania. We would be deeply grateful if 
you employed all possible remedies to help Mrs. Virginija Sizoviene.

Thanking you for co-operation and with best regards,
Executive secretary Lithuanian human rights association Stasys KAUŠINIS

DĖL LEIDIMO ATSTOVAUTI TEISMUOSE

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui p.Vytautui Markevičiui

2002 06 03

Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) gavo buvusio politinio kalinio Vinco Laukevičiaus, 
dabar gyvenančio Birštone, prašymą ginti jo interesus Kauno apygardos teisme, nagrinėjant 
bylą dėl žemės sklypo Birštone sugrąžinimo. Sklypas, esantis prieš pat jo sodybos langus ir, beje, 
šalia savivaldybės pastato, buvo parduotas privačiam asmeniui, net negyvenančiam Lietuvoje.

Dalyvauti bylos nagrinėjime kaip visuomeninį gynėją LŽTA įgaliojo savo vicepirmininką 
Stasį Stungurį, tačiau teisėjų kolegija, pirmininkaujama teisėjo R. Giedraičio, S. Stunguriui da-
lyvauti byloje neleido. Manome, kad toks teisėjų elgesys turėtų būti įvertintas, nes šiuo atveju 
teisėjai neleido vykdyti Konstitucijos ir LR Visuomeninių organizacijų įstatymu numatytų Tei-
singumo ministerijoje užregistruotos organizacijos funkcijų.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija buvo įkurta 1988 m. Tai visuomeninė organizacija, savo 
veiklą grindžianti Tarptautinės teisės normomis ir Lietuvos įstatymais. Asociacijos tikslai: anali-
zuoti rengiamų ir priimamų įstatymų atitikimą tarptautinėms normoms – visais teisėtais būdais 
ginti žmogaus teises, įtvirtinti pagarbą žmogaus teisėms – tiek keičiant įstatyminę bazę, tiek 
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ir visuomenės požiūrį. Asociacijos atstovai konsultuoja piliečius pilietybės atstatymo, kalinių 
globos ir kitais klausimais, jei byla yra susijusi su žmogaus teisių pažeidimu, dalyvauja teismuo-
se kaip visuomeniniai gynėjai. LŽTA rengia ataskaitas Tarptautinei Žmogaus teisių Helsinkio 
federacijai , Tarptautinei žmogaus teisių lygai, JT Žmogaus teisių komisaro biurui apie žmo-
gaus teisių padėtį Lietuvoje. Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Lietuvos žmogaus 
teisių gynimo organizacijomis. Danijos, Norvegijos, Švedijos, Lenkijos, Helsinkio komitetais, 
Amnesty International, Europos Ombudsmenų institutu, JT ir kt.  Nuo 1997 m. LŽTA yra Tarp-
tautinės žmogaus teisių federacijos narė-korespondentė, THF bendradarbiaujančio komiteto bei  
Tarptautinio Baudžiamojo Teismo koalicijos narė.

Žmogaus teisių asociacija aktyviai reaguoja į aktualius valstybinės reikšmės sprendimus: 
1990 m. buvo parengtas memorandumas „Dėl SSRS agresijos Lietuvoje”, 1991 m. – protestas 
Žmogaus teisių centrui prie JTO „Dėl okupacinės kariuomenės smurto prieš taikius gyvento-
jus”, Seimui pateikti pasiūlymai Lietuvos Konstitucijos pataisoms dėl tradicinių religijų, pasiū-
lymai amnestijos įstatymui, dėl mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje. 2002 m. balandžio 8-19 
d. dalyvavo JT devintojoje sesijoje, skirtoje Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui (Niujorke).

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkė Marija Nijolė BIKAUSKIENĖ

DĖL TEISMŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO  
MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
Laisvės pr. 60-302, Vilnius 

2002 07 17 Nr. 02.0203396/0202886
Į 2002 06 12 Nr. 0203396

DĖL JŪSŲ PAREIŠKIMO
Teisingumo ministerija, susipažinusi su Jūsų 2002 m. birželio 3 d. pareiškimu, paaiškina, jog, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos IX skirsnio normomis, teisingumą Lietuvos 
Respublikoje vykdo tik teismai. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir 
kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į 
teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. Teisingumo 
ministerijai įstatymai nesuteikia teisės vertinti teismų priimtų sprendimų nei teisėtumo, nei 
pagrįstumo. Tai gali padaryti tik aukštesnės instancijos teismas.

Jei Jūsų netenkina teismo priimti sprendimai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
normos numato galimybę juos apskųsti aukštesnės instancijos teismui.

Teisinių institucijų departamento direktorė Grita MAŽEIKIENĖ

S.Papšienė 62 30 60, el.p. s.papsiene@tic.lt
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DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

Ms. Margareta Keplinska Jacobsen the Danish Helsinki Committee

August 4, 2000

Dear Ms. Margareta,
Apart from other burning problems, like the criminal justice reform, trafficking in people, 

women’s and children’s rights, the Lithuanian Human Rights Association cannot remain aside 
from investigating the issue of national minorities in order to work out respective recommenda-
tions, drawn up on the bests of the international law standards to be submitted to the Lithuanian 
government. Therefore, it would be very expedient to further continue our joint work in promo-
ting mutual understanding and tolerance among representatives of different national minorities 
living in Lithuania.

In our opinion, the project initiated by you is both, useful and very insightful, since it aims 
to bring together representatives of Polish, Belarusian, Lithuanian legislative authorities, local 
executive bodies and the NGOs, dealing with preserving their national identity in Lithuania, 
and help them figure out the current factual situation, find out the ways they could cooperate 
among themselves, and discuss general strategies for common activities, under the guidance of 
the example of the Danish and German national minorities in Denmark and in Germany.

Sincerely Yours,
Executive secretary Lithuanian human rights association Stasys KAUŠINIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO 
PRANEŠIMO JUNGTINĖMS TAUTOMS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 
J. Tumo-Vaižganto g. 2 
LT-2600 Vilnius

Vilnius 2002 10 04

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, peržiūrėjusi Lietuvos Respublikos antrojo pranešimo 
Jungtinėms Tautoms apie priemones, kurių ėmėsi įgyvendindama Tarptautinio pilietinių ir 
politinių teisių pakto nuostatas, projektą (toliau – Pranešimas), norėtų atkreipti dėmesį į žemiau 
išdėstytus kai kuriuos netikslumus ar trūkumus bei pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.

Visų pirma norime pasidžiaugti atliktu nemažu darbu, įdėtu ruošiant pranešimą, kuris, mūsų 
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nuomone, yra gana išsamus ir iš esmės atskleidžiantis Lietuvos Respublikos padarytą nemažą 
pažangą įgyvendinant Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau – Paktas) nuostatas 
nuo pirminio pranešimo pateikimo ir svarstymo iki 2002 metų rugpjūčio. Tačiau peržiūrėję 
pateiktą projektą norėtume pateikti šiuos pasiūlymus.

 1. Siūlome visame tekste žodžius „netaikant diskriminacijos“ pakeisti žodžiais „be diskrimi-
nacijos“ ar „nediskriminuojant“ (priklausomai nuo konteksto).

 2. Pranešimo 55 punkte nėra nurodyta paskutinio mirties bausmės nuosprendžio įvykdymo 
data, kurią, mūsų nuomone, reikėtų įrašyti.

 3. Siūlome 55 punkte kiek plačiau parašyti apie mirties bausmės vykdymo sustabdymą (mo-
ratoriumą) nuo 1996 metų liepos mėnesio. Siūlome šio punkto tekstą papildyti šiomis nuostato-
mis:

 „1996 metų liepos 25 dienos dekretu Lietuvos Respublikos Prezidentas pateikė Lietuvos 
Respublikos Seimui svarstyti Mirties bausmės vykdymo Lietuvos Respublikoje sustabdymo 
įstatymo projektą. Nors šis įstatymas nebuvo priimtas, tačiau praktiškai nuo minėto Prezidento 
dekreto mirties bausmė Lietuvoje nebuvo vykdoma, kadangi Prezidentas nesvarstė malonės 
suteikimo asmenims, nuteistiems mirties bausme, klausimo, kas pagal galiojančius teisės aktus 
buvo būtina, kad būtų galima įvykdyti mirties bausmę.“

 4. Nesutinkame su tuo, kad mirties bausmės panaikinimo teisiniu pagrindu tapo tik 
Konstitucinio Teismo nutarimas. Mūsų nuomone, pagrindinis mirties bausmės panaikinimo 
teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 18, 19 ir 21 straipsnio 3 daliai 
prieštaravo Baudžiamojo kodekso sankcijos, numačiusios mirties bausmę, ir Lietuvos Respublikos 
Seimo priimtas įstatymas, kuriuo buvo panaikinta Baudžiamojo kodekso sankcijose numatyta 
mirties bausmė. Konstitucinio Teismo nutarimas tik išaiškino minėtų Konstitucijos straipsnių 
turinį ir pagal galiojančius teisės aktus nuo šio nutarimo paskelbimo Baudžiamojo kodekso 
numatyta mirties bausmė negalėjo būti taikoma, t.y. Konstitucinio Teismo nutarimas tapo teisiniu 
pagrindu netaikyti mirties bausmės ir pakeisti atitinkamus įstatymus. Todėl Pranešimo 56 punktą 
siūlome suformuluoti taip:

„Mirties bausmė Lietuvoje buvo panaikinta po 1998 metų gruodžio 9 dienos Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo buvo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatyta mirties bausmė prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 18, 19 straipsniams ir 21 straipsnio 3 daliai. Remdamasis šiuo nuta-
rimu Lietuvos Respublikos Seimas 1998 metų gruodžio 21 dieną priėmė Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymą (kuris įsigaliojo 1998 metų gruodžio 31 dieną jį ofici-
aliai paskelbus), kuriuo pakeitė atskirus Baudžiamojo kodekso straipsnius, numačiusius mirties 
bausmę, vietoj jos kaip sankciją nustatydamas įkalinimą iki gyvos galvos. Šiuo įstatymu buvo 
panaikinta mirties bausmė Lietuvos Respublikoje.“

5. Siūlome patikslinti Pranešimo 57 punkto pirmojo sakinio formuluotę, kadangi Lietuva ne-
perkėlė savo įsipareigojimų į tarptautinį lygmenį, o prisijungė prie atitinkamų tarptautinių sutar-
čių, kuo prisiėmė atitinkamus įsipareigojimus. Todėl šį sakinį siūlome išdėstyti taip:

„Panaikinus Lietuvos Respublikoje mirties bausmę, Lietuva netrukus prisijungė prie atitinka-
mų tarptautinių sutarčių.“

6. Mūsų nuomone, tikslinga būtų Pranešimo 78 – 104 papildyti statistiniais duomenimis apie 
prekybą žmonėmis. Todėl siūlome į Pranešimą įtraukti šiuos statistinius duomenis, parodančius 
prekybos žmonėmis problemos aktualumą Lietuvoje:

„1990 m. dingusių be žinios žmonių skaičius buvo 502, o 2000 m. jau – 1313 žmonių. Pastaraisiais 
metais dingusiųjų per metus žmonių skaičius stabilizavosi ir sudaro apie 400 žmonių kasmet. 
Tiesa, asmenys, patys savo valia išvykę į užsienį, tačiau nepranešę apie tai artimiesiems, taip pat 
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dažniausiai yra laikomi dingusiais be žinios ir patenka į bendrą dingusiųjų be žinios asmenų 
skaičių. Dauguma dingusių žmonių yra moterys ir nepilnamečiai asmenys. Tik apie 70 procentų 
dingusiųjų asmenų yra surandama. Iš dalies apie prekybą žmonėmis liudija ir deportuojamų 
atgal į Lietuvą asmenų skaičius: 1999 m. atgal į Lietuvą buvo deportuoti 1928 asmenys, o jau 2000 
metais šis skaičius siekė 3498. Be to, iš visų 2001 m. Vokietijoje registruotų prekyba žmonėmis 
aukų net 14 procentų sudarė Lietuvos Respublikos piliečiai (ketvirtoji vieta po Rusijos, Ukrainos 
bei Lenkijos), o kas antrame lėktuvo reise iš Vokietijos grįžtančios moterys yra įtariamos buvusios 
įtrauktos į prostituciją.“

7. Pranešimo 304 punkte siūlome šiek tiek plačiau aptarti romų integracijos problemas, 
atspindint realią situaciją (arba išskirti į atskirą punktą):

„1998 metais buvo įkurtas Romų socialinės integracijos centras, besirūpinantis romų 
socialinėmis, kultūros ir švietimo problemomis, taip pat yra patvirtinta romų integracijos 
programa, kuri turėtų būti įgyvendinta iki 2004 metų. Visgi šioje programoje galima įžvelgti 
keletą trūkumų. Pirma, kuriant šią programą nebuvo konsultuojamasi su romų atstovais, dėl ko ši 
programa neatspindi jų valios. Be to, minėtoje programoje nepakankamai dėmesio skiriama romų 
bendruomenės nedarbo, švietimo ir sveikatos apsaugos problemoms. Iš kitos pusės, programa 
parodo, kad romų integracijos problema Lietuvoje yra aktuali ir turi būti sprendžiama.“

Pabaigai norėtume dar kartą pasidžiaugti atliktu darbu ir padėkoti visiems prisidėjusiems 
prie žmogaus teisių apsaugos stiprinimo Lietuvoje bei parengusiems pranešimą.

Pirmininkė Marija Nijolė BIKAUSKIENĖ

Pagarbiai,
Laimonas Markauskas
 tel. 2690700
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DĖL DIRBANČIŲ PENSININKŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

LR Seimo Pirmininkui, 
LR Premjerui
LR Socialinės apsaugos ir darbo Ministrei

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
Kaunas

2002 12 09

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija nuo 1994 m. daug kartų kreipėsi į aukščiausias 
valstybės institucijas, kad būtų panaikinta dirbančių pensininkų diskriminacija ir atstatyti LR 
Konstitucijos pažeidimai bei reikalavo jiems mokėti visą paskirtą pensiją ir gaunamą uždarbį. 
1999 m. spalio 19 d. šie klausimai buvo kartu aptarti Vyriausybėje. Nežiūrint į tai, R. Pakso 
Vyriausybės prašymu nuo 2001 m. sausio 1 d. buvo sumažintos senatvės pensijos ir dirban-
tiems pensininkams palikta bazinė pensija. Visą tą laikotarpį iš įvairių valstybės institucijų gau-
davome tik atsirašinėjimus ir neteisimus sprendimus. 2001 m. kovo 30 d. raštu Nr. D-17 LR 
Konstitucinio Teismo kancleris V. Rinkevičius mums nurodė, kad šie klausimai bus išnagrinėti 
įstatymo nustatyta tvarka, jei grupė Seimo narių kreipsis į Konstitucinį Teismą. Tautos išrinktieji 
to nepadarė, todėl toliau reiškėme pilietinę iniciatyvą. Po to, kai buvo laimėti pavieniai teismai 
Aukštesnysis administracinis teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą ir nuo š. metų lapkričio 
27 d. įsigaliojo jo sprendimas, kad pensijų apribojimas dirbantiesiems pensininkams buvo LR 
Konstitucijos neatitikimas. 2002 gruodžio 5 d. Seime buvo pritarta ministrės V. Blinkevičiūtės 
pateiktoms Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms, pagal kurias pensijos 
bus mokamos visiems dirbantiesiems pensininkams ir neįgaliesiems, neatsižvelgiant į jų gau-
namas pajamas ar pensijos dydį. Linkėdamas sėkmingai įgyvendinti šio įstatymo pataisas, tuo 
pačiu pareiškiu:

- Siekiant išvengti chaoso „Sodros“ darbe ir būsimuose teismuose, prašau priimti sprendimą, 
kaip kompensuoti neišmokėtas pensijas anksčiau dirbusiems pensininkams,

- Panaikinti Darbo kodekso 129 str. 3 dalyje ir jos 5 pastraipoje susidariusią teisinę koliziją, 
kai darbdavys gali nutraukti darbo sutartį darbuotojui, kuriam sukako pensijinis amžius,

- Neriboti amžiaus terminu darbo stažo augimą dirbantiems ir mokslininkų valstybinę 
pensiją turintiems pensininkams, kuriems suteiktas ar nostrifikuotas mokslinis laipsnis arba 
pedagoginis mokslinis vardas ir kurie dirba respublikos valstybinėse ir mokslo institucijose.

Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas prof. Arimantas DUMČIUS
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DĖL DIRBANČIŲ PENSININKŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTERIJA

 
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui
Algirdui Sysui
Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius

Kopija
Lietuvos Respublikos Prezidentūrai

 A. Dumčiui 
Algirdo 52A LT-3009 Kaunas
 
2003 01 20 Nr. (10.5-22)-SD-464 Į 2002 12 31 Nr. 103-342-688
2003 01 02 Nr. (250-146/08)-2 D-20
 
DĖL LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS KOMITETO PIRMININKO 

PROF. ARIMANTO DUMČIAUS KREIPIMOSI DĖL DIRBANČIŲ PENSININKŲ TEISIŲ 
PAŽEIDIMO

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Vilijos Blinkevičiūtės pavedimu Jūsų paklausimą ir 
prof. A. Dumčiaus kreipimąsi išnagrinėjome. Teigiamai vertindami Lietuvos Respublikos pilie-
čių pastangas aktyviai dalyvauti sprendžiant gyventojų socialinės apsaugos problemas, infor-
muojame apie pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo galimybių realijas.

1. Dėl pasiūlymo priimti sprendimą kompensuoti neišmokėtas pensijas pensininkams, 
dirbusiems iki Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo.

Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas, Žin., 1994, Nr. 
59-1153) 23 straipsnio l dalies nuostatos, reglamentuojančios valstybinių socialinio draudimo 
senatvės pensijų mokėjimo tvarką būtinąjį stažą turintiems ir dirbantiems šių pensijų gavėjams, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002-11-25 nutarimu (Žin., 2002, Nr. l 13-5057) buvo 
pripažintos prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai nuo 1995-01-01.

Remiantis Konstitucijos 107 straipsnio l dalies ir Konstitucinio Teismo įstatymo (Žin., 1993, 
Nr. 6-120) 72 straipsnio l dalies nuostatomis, Pensijų įstatymo 23 straipsnio nuostatos negali 
būti taikomos nuo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Šio nutarimo įsigaliojimo die-
na laikoma jo paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena – 2002 11 27. Vadinasi, senatvės pensijų 
dydžio apribojimai dirbantiems senatvės pensininkams netaikytini būtent nuo nurodytosios 
datos. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai jau išmoka viso pa-
skirto dydžio senatvės pensijas turintiems būtinąjį stažą ir dirbantiems pensininkams. Kadangi 
pensijos jiems išmokamos už praėjusį mėnesį, 2003 metų sausio mėnesį jiems išmokama viso 
dydžio pensija už 2002 metų gruodį ir už lapkričio 4 dienas nepriklausomai nuo pensininko tuo 
metu gautų draudžiamųjų pajamų dydžio. Mūsų nuomone, išmokėti senatvės pensininkams 
jų negautą pensijos dalį dėl dirbant mokėtos pensijos dydžio apribojimo už praėjusį laiką iki 
Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos nėra teisinio pagrindo, kadangi Konstituci-
nio Teismo nutarimas atgalinio veikimo galios neturi.

Kartu informuojame, kad Konstitucinis Teismas nesvarstė ir nepripažino prieštaraujančiu 
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Konstitucijai Pensijų įstatymo 32 straipsnio, reglamentuojančio apribotų invalidumo pensijų 
mokėjimą dirbantiems neįgaliems asmenims. Nepaisant to, Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija parengė Pensijų įstatymo 23 ir 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo pro-
jektą. Seimas 2003  01 16 jau priėmė nurodytąjį įstatymą. Nuo jo įsigaliojimo dienos dirbantiems 
pensininkams bus mokamos viso paskirto dydžio valstybinės socialinio draudimo invalidumo 
pensijos, tarp jų ir dalinės, bei dalinės senatvės pensijos nepriklausomai nuo nurodytų pensijų 
gavėjų dirbant turimų draudžiamųjų pajamų dydžio.

2. Dėl pasiūlymo panaikinti Darbo kodekso 129 straipsnio 3 dalies 5 punkte įrašytą nuos-
tatą, kad darbdavys gali nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, kuriam sukako pensinis am-
žius.

Darbo kodekso 129 straipsnio 3 dalies 5 punktas nustato, kad teisėta priežastis nutraukti 
darbo santykius negali būti amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą 
senatvės pensiją arba ją gauna... Mūsų nuomone, šios nuostatos neįpareigoja darbdavio atleisti 
darbuotoją iš darbo, o tik suteikia tokią galimybę. Nurodytosios nuostatos sietinos su Darbo 
kodekso 129 straipsnio l dalimi, kuri nustato, kad atleisti pensinio amžiaus darbuotoją galima 
tik tada, kai darbuotojo jo sutikimu negalima perkelti į kitą darbą. Pabrėžtina, kad atleidžiant 
darbuotoją pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 3 dalies 5 punktą jis turi būti raštu įspėtas Darbo 
kodekso 130 straipsnio numatyta tvarka. Be to, tokiu atleidimo atveju jam išmokama vidutinio 
mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išmoka, kuri, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukia-
mąjį stažą toje darbovietėje, pagal Darbo kodekso 140 straipsnį gali būti didinama iki šešių 
kartų.

Atkreiptinas dėmesys, kad nei Europos Sąjungos teisė, nei Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijos bei rekomendacijos darbo santykiuose neišskiria pensininkų, kaip atskiros asmenų 
grupės, ir netaiko jiems jokių papildomų garantijų.

Paminėtina, kad kol kas neturime jokių duomenų dėl Darbo kodekso 129 straipsnio 3 dalies 5 
punkto nuostatų praktinio taikymo. Todėl manytume, kad nevertėtų daryti skubotų išankstinių 
išvadų dėl būtinybės panaikinti nurodytąją Darbo kodekso nuostatą.

3. Dėl pasiūlymo neriboti 65 metų amžiaus terminu mokslininkų darbo laiko, kuris 
įskaičiuojamas į mokslinio darbo stažą mokslininkų valstybinei pensijai skirti.

Mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas (toliau – Įstatymas, Žin., 1995,                    Nr. 
1-4, įsigaliojo nuo 1995 01 01) buvo parengtas ir priimtas laikantis perimamumo principo. Ka-
dangi iki 1995 01 01 mokslininkai gavo rentas, įstatymo leidėjas, nustatydamas mokslininkų 
pensijas, apsisprendė, kad į mokslinio darbo stažą neturi būti skaičiuojamas mokslininko darbo 
valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas po to, kai mokslininkui sukanka 65 metai. 
Tokia nuostata įrašyta Įstatymo 4 straipsnio l dalyje. Įstatymo tikslas buvo paskatinti jaunus 
mokslininkus dirbti mokslinį darbą.

Ministerija negali pritarti prof. Arimanto Dumčiaus pasiūlymui panaikinti aukščiau minėtą 
įstatymo  nuostatą, kadangi pasiūlymas neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės progra-
minių nuostatų. Vyriausybės 2001–2004 metų programoje įrašyta nuostata peržiūrėti valsty-
binių pensijų sistemą, atsisakant nepagrįstų privilegijų ir socialinį teisingumą pažeidžiančių 
išmokų. Vyriausybė pirmaeiliu uždaviniu laiko pagrindiniu  – valstybinių socialinio draudimo 
pensijų didinimą bei šių pensijų sistemos reformavimą tokiu būdu, kad ateityje kartu su valsty-
biniu socialiniu draudimu veiktų ir privatūs kaupiamieji pensijų fondai. Pirmieji žingsniai šia 
linkme jau žengti. Nuo 2003 01 01 įsigaliojo įstatymas dėl Valstybinių socialinio draudimo pen-
sijų įstatymo papildymo, kuriuo didinamos pačios mažiausios valstybinės socialinio draudimo 
senatvės ir invalidumo pensijos (2002 12 10 įstatymas Nr. DC-1245, Žin., 2002, Nr. 124-5620). 
Nuo tos pačios datos pradėjo galioti Pensijų sistemos reformos įstatymas (2002 12 03 Nr. IX-
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1215, Žin., 2002, Nr. 123-5511), kuriuo nustatytas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies 
kaupimo, užtikrinančio Lietuvos Respublikos gyventojų papildomas pajamas senatvėje, teisinis 
pagrindas bei pagrindiniai principai. Be to, pensijų sferoje taip pat siekiama šiuo metu mokamas 
atskiras pensijas integruoti į bendrą pensijų sistemą ir mokėti didesnes pensijas visiems, o ne 
tik atskiroms socialinėms grupėms. Todėl šiuo metu neaktualu rengti kokius nors Mokslininkų 
valstybinių pensijų laikinojo įstatymo pakeitimus.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus argumentus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
negali prisiimti įsipareigojimų parengti teisės aktų projektus prof. Arimanto Dumčiaus 
siūlymams realizuoti.

Pagarbiai,

Valstybės sekretorius Rimantas KAIRELIS

J. Paliulienė, 260 33 83, JulijaP@socmin.lt 
N. Rapšienė, 2603797, NeringaR@socmin.lt

DĖL VALSTYBINIŲ APDOVANOJIMŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO 
ASOCIACIJA

Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos viceministrui
p. Jonui Gečui
Totorių g. 25/3, LT-2001 Vilnius 

2003 06 03
Nr.A-63 

Minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 15-ąsias metines, verta prisiminti ne tokius malonius 
įvykius, kurie prasidėjo tarybinėje armijoje. Tuo metu tūkstančiai Lietuvos vyrų tarnavo 
kariuomenėje. Jie turėjo patirti pažeminimą ir šmeižtą, kankinimą ir smurtą, o daugelis grįžo 
namo karstuose.

Reikėtų prisiminti tuos žmones, kurie stojo ginti Lietuvos vyrus, tarnaujančius tarybinėje 
armijoje. Veikė Jaunuolių karinių reikalų komisijos (toliau – JKRK) Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, 
jos nariai vyko į karinius dalinius, globojo, maitino ir rengė pasitraukusius iš kariuomenės 
vaikinus, daugelį jų komisijos narių dėka perkėlė tarnauti į buvusią Pabaltijo karinę apygardą 
arba komisavo, pripažindami netinkamais karo tarnybai. JKRK žmonės dirbo pasiaukojančiai, 
tą pripažino rezistencijos ir genocido centro darbuotojai.

LŽTGA  ir jos karinių reikalų komisija dalyvavo svarstant klausimą dėl JKRK narių pripaži-
nimo pretendentais į pasipriešinimo (rezistento) dalyvio statusą. Deja, šis statusas jiems nebuvo 
pripažintas, nes neatitinka nuostatoms. Tačiau Rezistencijos ir genocido centras rekomendavo 
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DĖL BAUDŽIAMOJO KODEKSO NUOSTATŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
KANCELIARIJOS PRIIMAMASIS

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus valdybos
pirmininkui P. Kavaliauskui 

2004 05 07 Nr. 450-S-2390 
Į 2004 04 29 Nr. 040479-1

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Seimui adresuotą Jūsų raštą dėl Baudžiamojo 
kodekso nuostatų dėl bausmių už narkotikų platinimą ir gabenimą perdavėme Seimo posėdžių 
sekretoriatui (tel. 239 60 49; 239 60 46), kuriame registruojami visi teikiami įstatymų projektai ir 
pasiūlymai. Seimo posėdžių sekretoriatas šiuos pasiūlymus perduoda svarstyti atitinkamiems 
Seimo komitetams.

 
Pagarbiai, 
Priimamojo vedėja  Birutė BALTRUŠAITYTĖ

DĖL LŽTGA SIŪLYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KAIMO 
REIKALŲ KOMITETAS

LŽTGA Kauno miesto skyriaus pirmininkui  
Gerb. Pranui Kavaliauskui

2004 05 27 Nr. 110-S-2171/450-g-2390/02

Seimo Kaimo reikalų komitete gautas Jūsų pasiūlymas dėl patikslinto 2004 m. biudžeto lėšų 
panaudojimo.

Dėkojame Jums už pareikštą nuomonę ir informuojame, kad Vyriausybė 2004 m. gegužės 
26 d. nutarė perskirstyti apie 208 mln. litų biudžeto lėšų, iš kurių, atsižvelgiant į Kaimo reikalų 

teikti šiai grupei žmonių valstybinius apdovanojimus per Krašto apsaugos ministeriją.
LŽTGA palaiko Rezistencijos ir genocido centro nuomonę, kad šie žmonės verti valstybinių 

apdovanojimų. Visa medžiaga apie JKRK yra pas buvusią JKRK darbuotoją Dalią Tarailienę (tel. 
8-37-406158 arba 8-698-85092).

LŽTGA pirmininkas prof. Arimantas DUMČIUS
LŽTGA karinių reikalų komisijos pirmininkas doc. Algimantas VAITKAITIS
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komiteto prašymą, papildomus 41 mln. litų siūloma skirti kompensacijoms už valstybės 
išperkamą žemę bei piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus atstatyti bei 
žemės reformai. Atitinkamo įstatymo pakeitimo projektas bus teikiamas Seimui.

 
Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas      Gintaras KNIUKŠTA
Gintarė Dešukaitė, (85) 23 96 316 , el.: gidesu@lrs.lt
 

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KELEIVINIO 
TRANSPORTO KOMISIJA

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 ~ 37) 42 27 00, faks. (8 ~ 37) 42 54 52, 
http://www.kaunas.lt

 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus
pirmininko pavaduotojui A. Trečiokui                                                        

                                     
2004 06 10 Nr. TR2-19
Į 2004 04 20        

Kauno miesto savivaldybės Keleivinio transporto komisijos nutarimu reguliaraus susisiekimo 
keleivinio transporto eismo tvarkaraščiai Kauno mieste keičiami bendruomenių centrų, seniūnijų 
ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus bendru susitarimu.

Šiuo metu keisti 9-ojo maršruto autobusų eismo tvarkaraštį, nustatant, kad autobusai važiuoja 
ir šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis, nenumatoma.

Komisijos pirmininkas

UAB „Kauno autobusai” vadovams nurodyta užtikrinti tinkamą autobusų sanitarinę 
priežiūrą. 
E. DZEŽULSKIS-DUONYS
 
P. Keras 20 00 18
Kauno miesto savivaldybės administracijos 
miesto plėtros departamento transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
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DĖL VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SIŪLYMŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS 
KAUNO SKYRIUS

LR prezidento patarėjai p. T. Birmontienei
 
2004 spalio mėn. 2 d.
Nr. 041001-1     

Žinodami Jūsų ankstesnį dėmesį nevyriausybinėms organizacijoms, iškilus grėsmei tautos 
išlikimui, LŽTGA Kauno sk. Valdyba prašo Jus asmeniškai priimti mūsų Valdybos narius aptarti 
šiuos klausimus: 

a. tautos   nykimas, išmirimas, emigracija;
b. narkomanijos, alkoholizmo, nusikalstamumo plitimas paauglių tarpe;
c. žalinga televizijos, radijo įtaka jauno žmogaus asmenybės formavimui;
d. priimtų įstatymų nevykdymas;
e. iš mūsų organizacijos atimta teisė piliečiams atstovauti teismuose.
Be to, jei Prezidentūrai reikalinga, galėtume bendradarbiauti pareiškiant savo nuomonę, 

teikiant pasiūlymus įstatymų srityje bei kitais valstybės valdymo, ekonomikos ir socialiniais 
klausimais.

Prašoma priėmimo trukmė 30 min. Jeigu Jūs sutinkate mus priimti, prašome nurodyti vietą ir 
laiką, kur mes galėtume atvykti, o jei Jūs būtumėte Kaune, tai galėtume susitikti mūsų būstinėje, 
Laisvės al. 99-6, ar kur kitur.

Valdybos pirmininkas Pranas KAVALIAUSKAS

DĖL OKUPACINĖS ŽALOS ATLYGINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS 
KAUNO SKYRIUS

LR Prezidentui p. Valdui Adamkui

 
Nr. 041001-4 
2004 m. spalio 02 d.     

1940 m. Rusija okupavo Lietuvą, užsitęsusi okupacija atnešė mūsų tautai neapsakomas 
kančias ir padarė milžinišką materialinę žalą.

Visi džiaugėmės ir buvome dėkingi Lietuvos Respublikos Seimui, kai buvo priimtas įstaty-
mas dėl padarytos žalos atlyginimo išreikalavimo.

Šiuo metu įstatymas užmirštas.
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Mūsų  manymu,  esame Europos Sąjungos bei NATO sudėtinė dalis, ir Maskvos 
nepasitenkinimo neturėtume bijoti. Jeigu pakako drąsos reikalauti Nepriklausomybės, 
manytume, turėtų pakakti ir tokiam, visame civilizuotame pasaulyje suprantamam veiksmui, 
reikalavimui atlyginti žalą.

Labai prašome Jūsų Ekscelencijos paraginti Lietuvos Respublikos Vyriausybę pradėti vykdyti 
priimto įstatymo reikalavimus.

Valdybos pirmininkas  Pranas KAVALIAUSKAS

DĖL VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SIŪLYMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
PRIIMAMASIS

 Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus
valdybos pirmininkui p. P. Kavaliauskui
T. Masiulio 2-8, Kaunas

2004 10 08 Nr. (lD-3938/02)-2D- 439 
 
Gerbiamasis Pranai Kavaliauskai,
Jūsų laišką Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje gavome, ir su prašymu priimti 

valdybos narius Prezidento patarėja, teisės departamento vadovė T. Birmontienė susipažino. 
Kartu norėtume informuoti, jog klausimas dėl priėmimo pas Respublikos Prezidento patarėjus 
ne kartą buvo aptartas Prezidento kanceliarijoje, ir tokie piliečių ar visuomeninių organizacijų 
atstovų priėmimai bus numatyti. Apie galimybes susitikti su patarėja T. Birmontiene ar kitais 
patarėjais informuosime, kai bus numatytos priėmimo dienos. Informaciją šiuo klausimu galė-
site gauti telefonu (8-5)266 41 54.

Pagarbiai, 
Priimamojo vyr. specialistė G. LUKAŠEVIČIENĖ
Tel.(8-5)266 40 08
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KVIETIMAS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Jo Ekscelencijai Vyskupui Juozui Tunaičiui

2004 12 01

1988 metais grupė žymių visuomenės veikėjų, mokslininkų, teisininkų, gydytojų, rašytojų ir 
disidentų parengė ir pasirašė pirmąją Lietuvos žmogaus teisių deklaraciją. Tarp šių žmonių buvo 
žymus Lietuvos kultūros veikėjas a.a.Tadas Teseckas. Žmonių teisių tema jis dažnai bendravo 
su Jūsų ekscelencija.

Po metų šios deklaracijos pagrindu Lietuvoje įkurta pirmoji oficiali žmogaus teises ginanti 
organizacija.

Šiandien Lietuvos žmogaus teisių asociacija švenčia 15 metų sukaktį. Todėl gruodžio 10 d. 
16 val. maloniai kviečiame Jūsų Ekscelenciją kukliam šios sukakties paminėjimui į Profsąjungų 
rūmus (Mykolaičio -Putino g. 5) 321 kab. (centrinis įėjimas, 3 aukštas).

Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto vardu – vicepirmininkas Vytautas BUDNIKAS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS 
GARBĖS PIRMININKO, LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS 

PIRMININKO VIKTORO PETKAUS KALBA, 
PASAKYTA ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO DIENĄ, 

MININT LIETUVOS VISUOTINIŲ 
ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS 

15 –ĄSIAS METINES

Truputis istorijos. Šiandien pasaulyje žinomas seniausias iš visų iki šiol rastų įstatymų rinkinių 
yra šumerų karaliaus Urnamu kodekso likučiai 2500 m. prieš Kristų, kuris rūpinasi, kad našlaitis 
netaptų galingo žmogaus grobiu, jog našlė nebūtų paversta turtingo žmogaus auka; šumerai 
mokomi gerbti tiesą, įstatymus, teisingumą, santaiką ir gėrį.

Tik 350 metų jaunesnis už šumerų teisyną yra Babilonijos karaliaus Hamurabio teisynas iš 
183 skyrių. Jame tam tikros teisės pripažįstamos ir vergui. Vergas galėjo priešintis pono norui jį 
parduoti, jis galėjo išsipirkti laisvę, vesti laisvą moterį. Įstatymas saugojo žmonos ir vaikų teises, 
nuomininkų ir darbininkų teises. Hamurabio kodeksas buvo lietuviškai išverstas ir išspausdintas 
1938 m.

Tiek apie žilą senovę. Jai 4500 metų.
Dabartinės Žmogaus ir piliečių teisės gavo savo vardą nuo taip pavadintos deklaracijos, kuri 

1789 m. rugpjūčio mėn. 26 dieną buvo priimta Prancūzijos Steigiamajame susirinkime. Ji davė 
pradžią naujajai konstitucijai, kurios pagrindinis įsitikinimas buvo, jog asmuo turi pirmesnes ir 
aukštesnes teises negu valstybė.
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Tai sena mintis, giliai susijusi su visa Vakarų civilizacijos raida. Jai prieštarauja kolektyvizmas 
ir totalitarizmas. Įvairios prigimtinę teisę ginančios bendruomenės ar laisvanoriškos draugijos 
sudaro veiksmingiausią kliūtį totalinės valstybės kėslams. Krikščionybė yra taip pat viena iš 
kliūčių totalitarizmo įsigalėjimui.

Lietuvoje iki bolševikų okupacijos veikė Žmogaus globos draugija, įsikūrusi Kaune                   
  1933 m. liepos mėn. 20 dieną. Jai pirmininkavo teisininkas, žurnalistas Juozas Tomkus, bolševikų 
nužudytas 1940 m. liepos 13 dieną Kauno kalėjime, sekretoriavo rašytojas Liudas Dovydėnas. 
Leido tęstinį  „Žmogaus globa”.

Gerbiamieji!
Tegu būna man leista Jus pasveikinti susirinkus į Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 

deklaracijos paskelbimo penkioliktąsias metines. Ji buvo viešai paskelbta 1989 m. spalio mėn. 
11 dieną šitokiu pavadinimu „Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo iniciatyvinės grupės 
deklaracija”.

Ta vadinamoji iniciatyvinė grupė buvo Tadas Teseckas ir Vytautas Budnikas, jau 1988 m. gale 
pradėję ieškoti žmonių, kuriems rūpėjo žmogaus teisės. Deklaraciją pasirašė dvidešimt įvairių 
profesijų žmonės, kaip antai; vienuolių marijonų kongregacijos provincijolas kunigas Pranas Ra-
čiūnas, poetas Justinas Marcinkevičius, akademikas Antanas Buračas, filosofas Bronius Genzelis, 
architektas Algimantas Nasvytis, kompozitorius Bronius Kutavičius, rašytojas Vytautas Martin-
kus ir kiti.

Kai Lietuvai iškilo pavojus, į naujos organizacijos gretas buvo įsitraukęs vienuolių kapucinų 
ordino konsultorius tėvas Stanislovas ( Mykolas Dobrovolskis), prelatas Alfonsas Svarinskas, 
teisininkai Vilenas Vadapalas, Juozas Šatas ir kiti.

Pradinėje asociacijos veikloje aktyviai dalyvavę žmonės vėliau pasirinko kitus gyvenimo vieš-
kelius, bet organizacija savo veiklos nenutraukė. Ji tapo Tarptautinės žmogaus teisių Helsinkio 
federacijos nare. Į jos veiklą įsijungė nauji žmonės.

Norėtųsi, kad visi čia susirinkusieji palinkėtų sėkmės tolesnėje Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos veikloje.

2004 m. gruodžio 10 d., Vilnius

DĖL BAŽNYTINĖS SANTUOKOS GALIOJIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimo Žmogaus teisių komitetui

2004 m. gruodžio 10 d. Nr.15

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi Lietuvos Respublikos pilietė Stasė Kiseliovienė 
dėl jos pažeistų Konstitucinių teisių atstatymo.

1996 m. lapkričio 19 d. S. Kiseliovienė ištekėjo už Petro Averkos. Jų santuoka buvo įregistruota 
Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje, tačiau neįregistruota civilinės metrikacijos įstaigoje. 
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2004 m. balandžio 10 d. P. Averka mirė, palikdamas 2 kambarių butą, pinigines santaupas ir 
kitokį turtą.

Kadangi S. Kiseliovienės ir mirusiojo P. Averkos santuoka nebuvo įregistruota civilinės 
metrikacijos įstaigoje, notarinės kontoros atsisakė priimti iš S. Kiseliovienės pareiškimą dėl 
paveldėjimo teisės į mirusiojo vyro palikimą.

5–oji ir 6-oji Vilniaus m. notarinės kontoros atsisakė pripažinti bažnytinės santuokos regis-
travimo dokumentą, reikalaudamos  tik civilinės metrikacijos įstaigos santuokos registravimo 
liudijimo, tokiu būdu pažeisdamos S. Kiseliovienės konstitucines teises, sumenkindamos baž-
nytinės santuokos svarbą ir jos sakrališkumą.

Kadangi mirusiojo našlė S. Kiseliovienė negalėjo pateikti civilinės metrikacijos įstaigos 
dokumento, liudijančio apie jos santuoką su velioniu P. Averka, Vilniaus m. 6-as notarų biuras 
2004 m. liepos 5 d. išdavė paveldėjimo liudijimą velionio sūnėnui Juozui Algirdui Vilkiniui.

 Dėl neteisėtai iš jos atimtų paveldėjimo teisių S. Kiseliovienė mėgino tartis su neteisėtu 
paveldėtoju J. A. Vilkiniu. Iš pradžių šis suteikė notarinius įgaliojimus mirusiojo našlei S. 
Kiseliovienei tvarkyti paveldėjimo reikalus jo vardu, bet vėliau, kai turto perregistravimas 
buvo sutvarkytas, šiuos įgaliojimus panaikino, tokiu būdu apgaudamas teisėtą paveldėtoją ir 
atimdamas iš jos gyvenamąjį plotą , pinigines lėšas bei kitą turtą.

Būdama įsitikinusi, kad valstybės institucijų nenoras pripažinti bažnytinę santuoką 
lygiaverte civilinės metrikacijos įstaigos registruotai santuokai, S. Kiseliovienė 2004 m. spalio 
mėnesį kreipėsi pagalbos į LR Seimo pirmininko pavaduotoją Gintarą Steponavičių. LR Seimo 
pareigūnas jos prašymą nukreipė LR teisingumo ministerijai.

2004 m. lapkričio 9 d. LR teisingumo ministerija raštu Nr.(1.16.) -7R-6662 informavo LR Seimo 
pirmininko pavaduotoją G. Steponavičių ir S. Kiseliovienę, kad jos teisės iš tiesų yra pažeistos, 
kad „Bažnyčioje sudaryta santuoka, nepriklausomai nuo to, ar ji yra ar nėra įregistruota ar 
apskaityta civilinės metrikacijos įstaigoje, sukelia tas pačias teisines pasekmes kaip ir civilinės 
metrikacijos įstaigoje įregistruota santuoka.“

Kadangi LR teisingumo ministerija pripažino, jog S. Kiseliovienės teisės yra pažeistos, 
prašytume skirti stebėtoją arba suteikti Lietuvos žmogaus teisių asociacijos atstovui įgaliojimus 
atstovauti S. Kiseliovienės interesams teismuose ne tik atstatant jos pažeistas paveldėjimo teises, 
bet ir atkuriant bei įtvirtinant Lietuvoje bažnytinės santuokos svarbą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL NARIO MOKESČIO THF

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

January 10, 2005 

Dear Mr. Aaron Rhodes,
According to the Decision of the Committee of the Lithuanian Human Rights Association 

(LHRA) of 6 January 2005 the Lithuanian Human Rights Association would agree to remain a 
member of IHF but without payment of membership fees.

Simultaneously LHRA hereby informs that the Association leaves the privilege for IHF to 
decide who will represent Lithuanian in the IHF organization.

On 15 February 2005 at the Meeting of LHRA I will transfer my authority as its President.
I am looking forward to your decision and letter at your earliest convenience.
Yours sincerely,

Marija Nijole STAČIOKIENE Acting President of the Lithuanian Human Rights Association

DĖL GRUPĖS PILIEČIŲ SKUNDO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentūrai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui

2005 m. kovo 8 d.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo grupės pastato (Laisvės pr. 60, Vilnius) savininkų 
skundą dėl to, kad valstybės institucijos nereaguoja į Lietuvos piliečių ir ūkio subjektų skundus, 
nenagrinėja jų, o kylančius konfliktus tarp valstybės ir ūkio subjektų palieka spręsti teismų 
kompetencijai.

Taip Spaudos rūmuose, Laisvės pr. 60, Vilniuje, įsikūrusių televizijos, radijo stočių, laikraščių 
ir žurnalų redakcijos ir čia esančių patalpų savininkai 2004 04 27 raštu Nr.11 kreipėsi į LR Turto 
fondą , raštu 2004 05 04 Nr. 14 į Vilniaus miesto savivaldybę, o 2004 12 28 raštais į LR Prezidentūrą, 
LR Seimą, LR Vyriausybę ir kitas valstybės institucijas dėl valstybei priklausančios įmonės 
AB „Spauda“ neteisėtų veiksmų, esą daugiaaukštis Spaudos rūmų pastatas (Laisvės pr. 60, 
Vilnius) buvo pašalintas iš nuomojamos žemės plano. Skundžiamasi, jog valstybinė įmonė AB 
„Spauda“ nusavino rūmų aukštuminio pastato rūsius, stogą, pastato inžinerinę įrangą ir bendro 
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naudojimo patalpas (liftų aikšteles, vestibiulius, technologinę aparatūrą pastato funkcionavimui 
užtikrinti ir pan.), nors tokie veiksmai prieštarauja LR civiliniam kodeksui ir nuosavybės teises 
reguliuojantiems LR įstatymams.

Grupė savininkų įrodo prašiusi Valstybės institucijas ištirti Vilniaus miesto savivaldybės 
ir minėtos įmonės veiksmus, kuriais pažeidinėjami Lietuvos Respublikos įstatymai, 
bendrasavininkių konstitucinės nuosavybės teisės, įrodo, jog šie pažeidimai nebuvo ištirti. 

Abejodami valstybės valdžios gebėjimu užtikrinti savo priimtų įstatymų laikymąsi, Spaudos 
rūmuose (Laisvės pr. 60, Vilniuje) įsikūrusių televizijos, radijo stočių, laikraščių ir žurnalų 
redakcijų bei čia esančių patalpų savininkai prašo Lietuvos žmogaus teisių asociaciją pasitelkti 
tarptautines organizacijas atstatant pažeistas jų konstitucines nuosavybės teises.

Išanalizavus laiško autorių skundą, Lietuvos žmogaus teisių asociacija nustatė, kad Vilniaus 
apskrities administracija (jos sudaryta komisija) pritarė ieškovų reikalavimams panaikinti neteisė-
tą Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą pašalinti Spaudos rūmus iš nuomojamos žemės skly-
po (2004 09 08 raštas Nr. 31-1.2-2813), tuo būdu patvirtindama žemesniosios institucijos – Vilniaus 
miesto savivaldybės – sprendimų neteisėtumą. Iš tolesnių veiksmų eigos galima matyti, jog princi-
pingai reaguojant į miesto valdžios pažeidimus buvo galima išvengti teismų ir užkirsti kelią toles-
niam pažeidimų eskalavimui. Nustatyta, kad LR Prezidentūra ir LR Vyriausybė nesvarstė minėtų 
savininkų skundų, nesiėmė jokių veiksmų įstatymų pažeidimams užkirsti ir atsakymų į skundus 
nedavė. Todėl pagrįstai galima pritarti, kad į korupcijos ir įstatymų pažeidinėjimo signalus minė-
tos valstybės institucijos nereaguoja, priskirdamos juos išskirtinai teismų kompetencijai. 

Vadovaudamiesi tuo, kas laiške išdėstyta bei valstybės įstaigų atsakymais kreipimosi 
autoriams, manome, jog toks nusiskundimas dėl daugelio nuosavybės teisių pažeidimų Spaudos 
rūmuose turi pagrindą ir tokiu būdu yra pažeistos kreipimosi autorių (patalpų savininkų) 
konstitucinės nuosavybės teisės.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašo Jus atidžiai išnagrinėti išvardintus patalpų 
savininkų dokumentus, informuoti juos, taip pat ir Lietuvos žmogaus teisių asociaciją apie 
priimtus veiksmus.

Negavę atsakymo, vertinsime tai, kaip paskatą imtis kitų priemonių, tarp jų paramos paiešką 
Europos institucijose.

Pridedami:
1. Laiškas – kreipimasis į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją,
2. Laiško autorių kreipimasis į LR Prezidentą, LR Ministrą Pirmininką,
3. LR Turto fondo atsakymas laiško autoriams,
4. LR Seimo antikorupcinės komisijos atsakymas laiško autoriams,
5. Vilniaus apskrities administracijos raštas (komisijos išvados).

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas Viktoras PETKUS

LŽTA komiteto nariai: Petras GRĖBLIAUSKAS, Albertas ŽILINSKAS, Stasys STUNGURYS, 
Vytautas BUDNIKAS, Vytautas GIRDZIJAUSKAS
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DĖL PENSIJŲ PERKAMOSIOS GALIOS IŠSAUGOJIMO 
ĮVEDANT (ĮVEDUS) EURĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
KAUNO SKYRIUS

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei
Gerb. Vilijai Blinkevičiūtei

2005 05 27

Įvedant (įvedus) eurą, galimas kainų šuolis, tai ypač skaudžiai paliestų piliečius, gaunančius 
pensijas, pašalpas ir pan. Todėl jau dabar vertėtų sudaryti veiksmų planą, padėsiantį išlaikyti 
perkamąją galią asmenims, gaunantiems pensijas.

Siūlome keletą problemos sprendimo būdų, esant (numatant) kainų šuoliui:
1. Pensijas indeksuoti kas ketvirtį pagal infliacijos lygį.
2. Pensijas indeksuoti į „priekį” pagal numatomą infliacijos lygį.
3. Priskaičiuoti išmoką prie pensijos kompensuojant žalą, patirtą dėl kainų augimo už 

praėjusį ketvirtį (mėnesį).
4. Kaip papildomą priemonę siūlome sumažinti PVM maisto produktams.

Šios siūlomos priemonės arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš anksto paruoštas 
veiksmų planas užtikrintų minėtos grupės piliečių perkamosios galios stabilumą ar netgi 
augimą.

Pagarbiai,
LŽTGA Kauno sk. pirmininko pavaduotojas A. P. TREČIOKAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ ĮSTATYMO VYKDYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
 KAUNO SKYRIUS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2005 09 30

Lietuvos Respublikos Administracinių ginčų komisijų įstatymo 1999 m. sausio 14 d. Nr. 
VIII-1031 (Žin., 1999, Nr. 13-310) 7 straipsnyje nurodomas Vyriausiosios administracinių ginčų 
komisijos sudarymas.

7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją 4 metams 
iš 5 narių sudaro Vyriausybė. Komisijos nariai privalo turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Narių 
kandidatūras, iš jų pirmininko kandidatūrą, Vyriausybei teikia teisingumo ministras.”
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8 straipsnio 1 dalis nurodo, kad: „Vyriausioji administracinių ginčų komisija yra juridinis 
asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto”.

Todėl prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybę pateikti išsamią informaciją apie 
Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje dirbančius asmenis, nurodant jų pavardes, 
kvalifikacijas, įgytą išsilavinimą.

 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas R. POVILAITIS                               
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas
P. KAVALIAUSKAS

PRAŠYMAS DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
Kaunas

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininkui J. Sabatauskui

Teismų Tarybai

2005 09 30

 2003 metais priimtame Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad as-
mens atstovais teismuose pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys, t.y. ne tik advokatai ir advo-
katų padėjėjai. Tačiau mums atstovauti ir ginti teismuose asmenis pagal pavedimą draudžiama, 
nurodant, kad tokią teisę riboja įstatymai.

Manome, kad tai šiurkštus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio teisės normos 
pažeidimas, pažeidžiantis lygiateisiškumo principą, kuris įtvirtintas Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnyje ir draudžiantis bet kokią 
diskriminaciją.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas
P. Kavaliauskas
Prašome išsamiai atsakyti apie galimybę atkurti mūsų nevyriausybinės organizacijos, kuri 

ne kartą atstovavo ir gynė pažeistas asmenų teises teismuose: civilinėse, administracinėse ir 
baudžiamosiose bylose, teises.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas R. POVILAITIS                               
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DĖL ASMENŲ, BENDRADARBIAVUSIŲJŲ SU KGB

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentui Jo Ekscelencijai Valdui Adamkui
 
2005 m. lapkričio 20 d.

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos žmogaus teisių asociacija 2005 09 14 paskelbė pareiškimą dėl asmenų, 
bendradarbiavusiųjų su KGB. Šis pareiškimas liečia LR asmenų, slapta bendradarbiavusių 
su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir 
prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą.

Pareiškimą išspausdino dienraštis „Lietuvos aidas“ (2005 10 06). Jį pridedame ir prie šio 
laiško.

Labai prašome atsižvelgti į mūsų nurodomus įstatymo prieštaravimus LR Konstitucijai ir 
panaudoti Jums visuomenės suteiktas galias minėtam įstatymui pakeisti.

 Ši Jūsų parama labai talkintų Lietuvos valstybės teisingumui ir visuomenės santarvei.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL BENDRADARBIAVUSIŲJŲ SU KGB

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
KANCELIARIJA

 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkui
gerb. Vytautui Budnikui 

Laisvės pr. 60-302, 05120 Vilnius

2005 11 22 Nr.(lD-1481/03)-2D 5891 
Į 2005 10 20 

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI
Atsakydami į Jūsų kreipimąsi, adresuotą Respublikos Prezidentui, dėkojame už Lietuvos 

žmogaus teisių asociacijos komiteto pareiškimą, už Jūsų išreikštas mintis, siekiant užtikrinti 
tokius svarbius principus kaip teisingumas, pilietiškumas ir visuomenės santarvė.

Į pateiktus pasiūlymus bei pageidavimus bus atsižvelgta tobulinant Jūsų minimo Lietuvos 
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Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, 
registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo nuostatas.

Pagarbiai,
Respublikos Prezidento patarėjas teisės klausimais, Teisės departamento vadovas 
Haroldas ŠINKŪNAS
 
Milda Vainiutė, 266 40 28
 
Kodas 8860901, S. Daukanto a. 3 LT-01021 Vilnius
Tel. (8-5)266 41 54 Faks.(8~5)266 41 45
Adresas internete: http:  www.president.lt

DĖL VINCO KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOSKULTŪROS  IR ŠVIETIMO 

DEPARTAMENTO KULTŪROS SKYRIUS

Pirmininkui Pranui Kavaliauskui 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyrius 

2006 12 22 Nr. 34-2-191
Į 2006 12 06 Nr. 61206-1

Informuojame Jus, kad Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir jos 30 
filialų yra išlaikoma iš miesto biudžeto. Šiai kultūros įstaigai skiriama didžiausia biudžeto lėšų 
dalis. Finansavimas yra skiriamas visai bibliotekos veiklai, pastatų eksploatavimui, remontui, 
etatams, investicinių projektų rengimui ir kitoms numatytoms išlaidoms. Jų paskirstymą 
sprendžia viešosios bibliotekos vadovai. Patalpų remonto, darbo laiko, etatų, internetinių prieigų, 
kompiuterių paskirstymo klausimus nagrinėja įstaigos vadovas – Zenonas Vaškevičius.

Informuojame, kad su Jūsų 2006 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 61206-1 yra supažindintas Vinco 
Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius.

Kauno miesto savivaldybė, suprasdama šiandieninius reikalavimus viešosioms bibliotekoms, 
kurios tampa bendruomenių, seniūnijų kultūros židiniais, 2006 m. lapkričio 15 d. surengė 
pasitarimą, kurio metu buvo nagrinėjama Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialų būklė, 
finansavimas bei ateities perspektyvos. Pasitarimo metu nutarta kitų metų biudžete numatyti 
lėšas viešosios bibliotekos tinklo modernizavimo galimybių studijai parengti. Rengiant šią 
studiją bus vykdomos visuomenės apklausos, taip pat kitos priemonės. Programa bus pateikta 
svarstyti Savivaldybės tarybai. Rengiant programą bus atsižvelgta ir į Jūsų pasiūlymus.

Skyriaus vedėjas Sigitas ŠLIAŽAS

Dalia Vilčinskienė, 42 40 76
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ASOCIACIJOS PRISTATYMAS

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

To International Helsinki Federation

3 February 2006

Lithuanian Human Rights Association for the protection of human rights is the oldest non-
governmental formal organization for the protection of human rights in Lithuania.

It was established in year 1989 for the realization of democratic rights in independency of 
Lithuania.

In 1988 the group writers of repute, medical faculty, lowers, clerisy academicians of the Lithu-
anian Academy of Sciences and dissidents were signed the Declaration of the Lithuania initiative 
group for the protection of universals human rights.

The Congress of Lithuania association for the protection of human rights which opened in 
Vilnius 1989 elected committee and chairman of the LHRA.  The honoree chairman LHRA was 
elected the notable Lithuanian dissident and the signature of Lithuanian Helsinki group Viktoras 
Petkus.

The Association declared own activities in accordance with the purpose and principles of the 
final act Helsinki conference on security and co-operation in Europe the Universal Human Rights 
Declaration adopted be the UNO and others international documents for the protection of human 
rights.

In mean time the LHRA much attention was given and a lot of efforts concentrated to pulling 
out SSSR occupation army from Lithuania. It has recourse to UNO and protest to the president 
SSSR Mikhail Gorbachev against Soviet Union military troops attack Lithuanian independence 
supporters in Vilnius 1991.

LHRA analyzed national laws, considered and submitted conclusions for the drafts of law 
and other legal acts in capital point of judicial system of Lithuania which has regulated relations 
between State and it citizens.

In 1997 LHRA become associated member of correspondence of League of International Hu-
man Rights Federation.

On general assembly Helsinki Federation which opened in October of 1999 in Helsinki LHRA 
become full rights member of International Helsinki Federation.

LHRA providing monitoring of detentions facilities against torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment accidents in places of imprisonment.

LHRA issues a bulletin review of human rights in Lithuania “Pozicija” and has web site:  ttp://
www.lzta.lt

The committee of LHRA integrate 7 members: The honoree chairman Viktoras Petkus (signa-
ture Lithuanian Helsinki group), chairman Vytautas Budnikas (journalist), vice chairman Stasys 
Stungurys (journalist), the members of committee Albertas Zilinskas (economist), Stasys Kaushi-
nis (lower), Vytautas Girdzijauskas (writer), Petras Grebliauskas (lower).

The major of members of committee LHRA has done human rights training schools, trainees-
hips in Demark, Great Britain or Sweden.

In 2005 the chairman of LHRA was elected the journalist, chief editors of “Pozicija” and signa-
tures of LHRA Vytautas Budnikas.
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Today under LHRA existing and working supervisory commissions of detentions facilities, 
children rights, commission for prevention of trafficking in human beings and prostitution, labor 
rights and others commissions.

LHRA have no paid staff and have no financial support from State or any funds in 2006. 
Thus LHRA would like to ask continue the membership LHRA in International Helsinki Fe-

deration. 

Yours respectfully,

Chairman Lithuanian human rights associations   Vytautas BUDNIKAS

DĖL  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAVIMO 
TEISMUOSE

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
LIETUVOS SĄJŪDIS

Gedimino pr. 1 Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentui J.E. Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p.Viktorui Muntianui
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui,
Teisėjų tarybos nariui p. Juliui Sabatauskui

2006 m. birželio 7 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 d. 1 ir 2 p. 
civilinėse, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio 1 ir 2 d. 
baudžiamose bylose gali atstovauti ir ginti pažeistas asmenų teises tik advokatai ir advokatų 
padėjėjai. Ši teisės norma grubiai pažeidžia Europos Sąjungos įtvirtintą Žmogaus teisių gyni-
mo institutą, t.y. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., 14 str., pažeidžia Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 str., Konvencijos 14 str., kuris kartu su nediskriminacijos taisykle užtikrina pa-
grindinį principą – lygiateisiškumą.

Šiandien netgi teisininkams, turintiems aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą, atstovauti 
teismuose ginant nevyriausybinių organizacijų narius ir šiaip asmenis – draudžiama.

Reikalaujame, kad kiek galima greičiau būtų panaikinti žmogaus teises pažeidžiantys 
aukščiau išvardinti teisės aktai.

Primename, kad Lietuva yra demokratinė valstybė, kurioje visus svarbius klausimus 
sprendžia TAUTA.

Nepanaikinus aukščiau nurodytų korumpuotų valstybės pareigūnų ir advokatų korpuso 
sugalvotų ir įtvirtintų teisės normų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str. 3 
d. rinksime parašus ir teiksime peticiją.

 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas    Romualdas POVILAITIS
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas   Andrius TUČKUS
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DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO INSTITUCIJOS ĮSTEIGIMO

LIETUVOS  ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO 
ASOCIACIJOS

PRAŠYMAS
Kaunas

Profesorei V. Čigrijienei, Lietuvos Respublikos Seimo narei

2006 m. rugpjūčio 7 d.

Prašome Jus palaikyti Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos iniciatyvą įsteigiant Kauno 
savivaldybėje arba prie savivaldybės Žmogaus teisių gynimo instituciją.

Primename, kad tokios institucijos, ginančios pažeistas žmogaus teises vadovaujantis 
Europos Sąjungos teisės normomis, yra visose Europos Sąjungos valstybėse.

 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas POVILAITIS                      

 Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos tarybos narė, teisininkė Nijolė ORENTAITĖ

DĖL MINIMALAUS MAISTO RINKINIO VIENAI DIENAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTERIJA

 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriui 
Pranui Kavaliauskui 
 
2006 12 22  
Nr.(1.52-10)-SD.
 
Gerb. Pranai Kavaliauskai,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija susipažino su Jūsų rašte teikiamu prašymu atsiųsti 

minimalaus maisto rinkinį vienai dienai. Norime Jus informuoti, kad ministerijos sudarytas 
maisto produktų rinkinys natūra skirtas visiems metams, kad būtų įvertinti sezoniniai maisto 
produktų vartojimo svyravimai. Šis produktų rinkinys yra patvirtintas 2006 m. kovo 8 d. 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-157 (Žin., 2006, Nr. 30-1053).

PRIDEDAMA: Minimalaus maisto produktų rinkinio struktūra, 1 lapas.

Pagarbiai,

Ministerijos valstybės sekretorius Rimantas KAIRELIS
G.Jalinskienė,  tel. 2668 126, el.p. gialinskienef@socmin.lt
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DĖL RENGIAMOS LIETUVOS HELSINKIO 
GRUPĖS KONFERENCIJOS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Vilniaus miesto merui gerb. p. Artūrui Zuokui

2007 01 03
Lietuvos žmogaus teisių asociacija mini Lietuvos Helsinkio grupės 30-ties metų sukaktį. Ryšium 

su tuo maloniai kviečiame Jus į konferenciją „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“, 
kuri vyks Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius) 2007 m. sausio 10 d. 10 val.

Lietuvos Helsinkio grupė (oficialiai grupė vadinosi „Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos 
visuomeninė grupė“) susikūrė 1976 m. gruodžio 1 d. Jos tikslas buvo tirti 1975 m. Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamojo akto, pasirašyto Helsinkyje, nutarimų pažeidimus ir 
informuoti apie juos pasaulio visuomenę, taip pat šį dokumentą pasirašiusių šalių vyriausybes. Mintis 
kurti tokias visuomenines grupes priklauso akademikui A. Sacharovui. Maskvoje tokia grupė susikūrė 
pirmoji – 1976 m. gegužės 12 d. Tais pačiais metais Maskvos grupės pavyzdžiu įsikūrė Ukrainos, 
Lietuvos, o 1977 m. – Armėnijos Helsinkio grupės.

Lietuvos Helsinkio grupės nariai steigėjai buvo kunigas Karolis Garuckas, fizikos mokslų daktaras 
Eitanas Finkelšteinas, poetė, pedagogė, buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė-Poškienė, buvęs 
politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas, vertėjas Tomas Venclova. 

Konferencijos svečiai:
Tomas Venclova – pasaulyje plačiai žinomas poetas, vertėjas, literatūros kritikas ir publicistas, Jeilio 

(JAV) universiteto profesorius, 1995 m. Lietuvos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordinu, 
Komandoro kryžiumi,

Liudmila Aleksejeva – Maskvos Helsinkio grupės narė steigėja, istorikė, kovotoja už žmogaus tei-
ses, fundamentalios monografijos „История инакомыслия в СССР. Новейший период”  autorė, 
nuo 1996 m. Maskvos Helsinkio grupės pirmininkė, 1998-2004 m. Tarptautinės Helsinkio federacijos 
prezidentė,

Ints Calitis – buvęs politkalinys ir Latvijos pasipriešinimo dalyvis, aktyviai bendradarbiavęs su 
Lietuvos Helsinkio grupe, Latvijos nepriklausomybės atkūrimo signataras – 1991-ųjų metų Latvijos 
parlamento narys,

Mart Niklus – buvęs politkalinys ir Estijos pasipriešinimo dalyvis, zoologas, sovietmečiu išvertęs 
kelias Darvino knygas į estų kalbą, buvęs Estijos parlamento narys, daugelio Estijos ir užsienio 
visuomeninių organizacijų garbės narys, 1999 m. Lietuvos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino 
ordinu, Komandoro kryžiumi.

Tai pat išgirsite vyskupo Juozo Tunaičio, prof. Sauliaus Katuokos, dr. Donatos Mitaitės, dr. 
Dalios Striogaitės, dr. Arūno Streikaus, Egidijaus Jaseliūno, Stasio Stungurio, Vytauto Budniko 
pranešimus.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijas pirmininkas   Vytautas BUDNIKAS

Konferencijos rengėjas – Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus
talkinat Lietuvos Helsinkio grupei ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius. Informacija telefonu (8-5) 2628525
el. paštas: info.venclovos@vilniausmuziejai.lt
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DĖL SURENGTOS KONFERENCIJOS 
„LIETUVOS HELSINKIO GRUPEI – 30 METŲ“

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
personalo departamentui

2007 02 19

Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo informaciją, kad Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija nėra patenkinta Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos l.e.p. direktorės Birutės 
Vagrienės darbu organizuojant konferenciją „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30 metų“, 
kad minėta darbuotoja neva pažeidė darbo drausmę, nesilaikė darbo tvarkos taisyklių, nedirbo 
dorai ir sąžiningai, nesilaikė darbo drausmės, kaip to reikalauja Vilniaus miesto savivaldybės elgesio 
taisyklės, Darbo kodeksas ir pan.

Mes neturime konkrečių duomenų, kuo minėta darbuotoja nusižengė Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijai, rengdama šią konferenciją. Tačiau turime itin daug informacijos apie minimos 
konferencijos atgarsius Lietuvoje ir tarptautinėje bendruomenėje.

Laikome savo pareiga pranešti, kad šią konferenciją pakankamai plačiai nušvietė Lietuvos 
žiniasklaida, ja domėjosi užsienio valstybės, kurių spaudoje taip pat pasirodė straipsniai apie šį iš 
tiesų Lietuvos visuomenei, jos istorijai ir kultūrai svarbų renginį. Sveikinimą konferencijos rengėjams 
ir dalyviams atsiuntė Tarptautinė žmogaus teisių Helsinkio federacija (būstinė Vienoje).

Gero organizuotumo, informatyvumo ir didelio tiek Lietuvos, tiek ir užsienio politikų dėmesio 
šiai konferencijai galėjo nepastebėti nebent tos institucijos ir asmenys, kurie nesidomi Lietuvos isto-
rija, jos politika ir kultūra. Miesto savivaldybės administracija negalėjo nežinoti ir savo vadovų po-
žiūrio į šią konferenciją, nes joje kalbą pasakė Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Vitas 
Karčiauskas, o konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino ir jiems surengė iškilmingą vakarienę 
Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, padovanojęs svečiams po albumą ir konferencijos nuotraukų 
rinkinį, –  Lietuvos žmogaus teisių asociacija išleido spalvotą leidinį, kuriame panaudotos šio rinki-
nio nuotraukos.

 LŽTA konferencijos svečiai ir dalyviai padėkojo merui, jo pavaduotojui ir savivaldybės 
darbuotojams už jų nuoširdžią paramą rengiant šią konferenciją. Daug padėkos žodžių buvo 
pasakyta ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos l.e.p. direktorei Birutei Vagrienei už jos didelį 
darbo indėlį.

 Nesinorėtų tikėti, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija apgailestautų dėl suteiktos 
paramos. Būtų apmaudu, jei miesto merui, jo pavaduotojui, savivaldybės kultūros skyriaus vadovui 
ir savivaldybės darbuotojams nepakako mūsų pareikštos padėkos. Viliamės, jog tai nesusipratimas 
arba tik neteisingai pateikta informacija, suklaidinusi Vilniaus miesto savivaldybės administraciją 
dėl Birutės Vagrienės blogo konferencijos organizavimo, nes LŽTA ir kiti konferencijos dalyviai yra 
priešingos nuomonės ir linki jai kuo geriausios kloties.

Tuo pačiu dar kartą dėkojame Vilniaus miesto savivaldybės vadovams bei visiems savivaldybės 
darbuotojams už nuoširdų jų rūpestį konferencijai „Lietuvos Helsinkio grupei – 30 metų“.

Pagarbiai,

Asociacijos pirmininkas   Vytautas BUDNIKAS
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DĖL BAŽNYTINĖS SANTUOKOS GALIOJIMO

KUNIGAS KAZIMIERAS MEILIUS

2007 m. kovo 6 d.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkui
Gerb. p. Vytautui Budnikui
Laisvės pr. 60-30, Vilnius

Gerbiamieji,
šiandien atsitiktinai gavau Jūsų asociacijos leidžiamą informacinį leidinį „Pozicija”, kuriame 

keliamos bažnytinės santuokos įtvirtinimo problemos civilinės teisės kompetencijos lygmenyje. 
Tikrai Jums pritariu, jog bažnytinės-civilinės santuokos lygiateisiškumas nėra vienareikšmis. 
Dirbdamas teorinį ir praktinį darbą pastebiu vieną dalyką, kad, esant tokiai painiavai, patys 
teisingumo saugotojai, teisėjai, yra patekę į neaiškią situaciją, ko pasėkoje jaučiu, kad civiliniai 
teismai yra tuo klausimu pasidaliję ir kelia įtampą ne tik tarp Lietuvos piliečių, kurie priklauso 
kažkuriai bažnyčiai, bet, kas keisčiausia, nesant aiškaus religinės santuokos statuso, nesutaria 
patys tarpusavyje.

Liet. Resp. Konstitucijos 38 str. sako, kad valstybė pripažįsta civilinę ir bažnytinę santuokos 
registraciją.

Jeigu civilinis teismas ir nutrauktų bažnytinę santuoką, bažnytinės santuokos registracija 
išlieka, ir jei būtų sudaryta kita santuoka civiliniu pagrindu, ar valstybė nepažeidžia monogamijos 
principo, sudarydama sąlygas su vienu/a gyventi bažnytinėje santuokoje su kitu/a – civilinėje. 
Nes kol nėra bažnytinio teismo sprendimo, bažnytinė santuoka lieka galiojanti (kan. 1085; 
1671).

Pažeidžiama Apašt. Sosto sutartyje minimas Katalikų Bažnyčios autonomiškumas, kai 
bažnytinės santuokos negaliojimą skelbia civiliniai teismai (Tarpt. Ap. Sosto ir Liet Resp. 
Sutartis 13 str., 4). Bažnytinių santuokų reikalai yra bažnytinių tribunolų kompetencijoje (kan. 
1671). Panašiai yra, kai civilinis teismas sutaiko sutuoktinius, gyvenančius antroje santuokoje, 
kai ši bažnytinė santuoka buvo sudaryta 12 d. anksčiau, nei mirė sutuoktinis iš pirmosios 
santuokos (kan. 1085).

Žemiau sugyventinių lygio yra nuvertinama bažnytinė santuoka, jei ji nepaduota į apskaitą, 
nes sutuoktiniai, norėdami įrodyti paveldėjimo ar kitus klausimus, turi įrodinėti, kad jie gyveno 
kaip sugyventiniai, o ne bažnytinėje santuokoje. Taigi ką valstybė pripažįsta: ar bažnytinę 
santuoką ar jų apskaitą? 1994 m. Konstitucinio Teismo sprendime sakoma, kad santuokinės 
teisinės pasekmės atsiranda ne nuo perregistravimo momento, o nuo santuokos sudarymo.

Nekreipiant dėmesio į bažnytinės santuokos sudarymo faktą, o į apskaitą praktikoje 
formuojasi galimybė su vienu/a susituokti bažnyčioje, o paskui apgavus šį ir kitą sutuoktinį 
susituokti civiliškai. Tai ydingi dalykai, nukreipti prieš monogamiškumą. Reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į šių metų, berods vasario mėnesio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosprendį, pagal 
kurį kalbant bažnytinių santuokų pripažinimo ir teisminiu klausimu, gaila, bet neatsirado 
daugiau aiškumo.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Apašt. Sosto sutartis su Lietuvos Respublika buvo pasirašyta 
dar tuomet, kai lygiareikšmiai pripažįstant bažnytinę santuoką, sutuoktiniai laisvanoriškai 
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galėjo ją įtraukti į apskaitą Civ. Metrikacijos įstaigoje arba ne. Dėl to Tarpt. Sutartyje sakoma, 
kad bažnytinė santuoka nuo jos sudarymo momento sukels civilines pasekmes pagal Liet. Resp. 
Teisės aktus.

Atsiradus naujam Civiliniam kodeksui atsirado 10 d. terminas sudarytos santuokos 
įregistravimui Civ. metrikacijos skyriuje. Pagal Kanonų teisę, jeigu bažnytinės santuokos 
sudarymo atveju teisiniai įsipareigojimai perkeliami į ateitį, tokia santuoka tampa negaliojanti 
(kan. 1102).

Tarpt. Sutartyje sakoma: „Šios sutarties aiškinimui ir vykdymui ateityje, kad būtų pasiektas 
draugiškas susitarimas, bus sudaryta mišri komisija” (17-18 str.);

Gink Dieve, nepamokymui siunčiu Jums savo publikaciją ir pastebėjimus, bet dėl to, kad su-
sidarius nesutarimams, galų gale būtų pradėtos vykdyti 2000 m. Lietuvos Respublikos ir Apaš-
talų Sosto pasirašytos Tarptautinės sutartys, kur, atrodo, labai aiškiai yra sakoma, kad draugiš-
kam sutarimui pasiekti turi būti sudaryta mišri komisija. Deja, šios komisijos – greitai bus jau 7 
m. – vis dar nėra.

Su pagarba

Kun. Kazimieras MEILIUS
Mykolo Romerio universiteto profesorius

DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ AUGALŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
KAUNO SKYRIUS

LR Ministrui Pirmininkui p. G. Kirkilui

2007 03 22 
Nr. 70322-1

Buvo paskelbta žiniasklaidoje, kad LR sveikatos apsaugos ministerija pritarė tam, kad 
Klaipėdos krašte, netoli Vilkyškių, būtų leista vokiečiams auginti genetiškai modifikuotus 
rapsus. Tokių augalų poveikis žmogaus organizmui mokslininkų dar neištirtas. Tačiau Sveikatos 
apsaugos m-jos „mokslininkams”, matyti, viskas aišku. ES yra prieš genetiškai modifikuotų 
augalų auginimą, tad vokiečiai ieško kvailių Lietuvoje, o mūsų aukšti pareigūnai, turintys 
neaukštą baudžiauninko-vergo dvasią, sutinka su viskuo, ko tik ponas reikalauja.

Mes prašome neleisti auginti genetiškai modifikuotų augalų ir naudoti jų produktų Lietu-
voje.

Valdybos pirmininkas Pranas KAVALIAUSKAS 
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DĖL BAŽNYTINĖS SANTUOKOS GALIOJIMO 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Kun. Kazimierui Meiliui,
Mykolo Romerio universiteto profesoriui

2007 03 23

Lietuvos žmogaus teisių asociacija dėkoja Jums už laišką dėl bažnytinės santuokos teisių 
pripažinimo. 

Turime pažymėti, kad Vilniaus apygardos teisme mums tam tikra dalimi pavyko apginti 
piliečių konstitucines teises dėl bažnytinės santuokos galiojimo (pridedame teismo sprendimą). 
Tačiau šis teismo sprendimas rodo, kad valstybė nesiryžta prisiimti visą atsakomybę už tvarką, 
kurią ji pati nustatė. Todėl Lietuvos žmogaus teisių asociacija rengia dokumentą (pareiškimą), 
kuriuo reikalaus LR Seimą ir kitas valstybės institucijas priimti įstatymų pataisas (sutvarkyti LR 
Civilinį kodeksą), kurios įgalintų Lietuvos piliečius nesibaiminti dėl pasekmių, kurios atsiranda 
neperregistravus bažnytinės santuokos.

Labai prašytume padėti parengti tokio reikalavimo (pareiškimo) projektą, nes Jūsų šios 
srities žinojimas yra nepaprastai vertingas ir leistų mums visiems trumpiausiu keliu ir visiems 
parankiausiais būdais siekti bendro tikslo. 

Maloniai prašytume pastabas ir pasiūlymus siųsti adresu Laisvės pr. 60-302, LT- 05120 Vilnius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacija arba el. paštu komitetas @lzta.lt

Pagarbiai,

LŽTA pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL BENDRIJŲ ĮSTATYMO TAIKYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Bendrijai „Spaudos rūmai“

2007 m. kovo 31 d.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija nustatė, kad Vilniaus m. 1-asis  ir Vilniaus m. apygardos 
teismai, nagrinėdami civilines bylas, susijusias su „Spaudos rūmais“, klaidingai aiškina 
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, nustatydami, kad minėtas įstatymas netaikytinas 
Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, nes anot teismų, „šalis 
sieja administracinio pastato, o ne daugiabučio namo administravimo santykiai“.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija, pasitelkusi teisės specialistus, nustatė, kad Daugiabučių 



393L A I Š K A I ,  R A Š TA I ,  P R A Š Y M A I  I R  A T S A K Y M A I

namų savininkų bendrijų įstatymas apibrėžia visas teises ir pareigas, kurių privalo laikytis ir 
kuriomis turi vadovautis tiek Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos 
rūmai“, tiek ir asmenys, kurie nėra minėtos bendrijos nariai. Todėl šis įstatymas taikytinas ir 
bendrijai „Spaudos rūmai“, ir civilinėse bylose dalyvaujančioms šalims.

 Tokias Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvadas patvirtina ir pats įstatymų leidėjas – LR 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, kurio 2007 02 27 išaiškinimą Nr.S-2007-1999(g-2007-1551) 
pridedame.

 LŽTA nuomone, klaidingu pagrindu priimti teismų sprendimai negalėjo būti teisingi. Todėl 
Asociacija siūlo bendrijai „Spaudos rūmai“ ir asmenims, kuriems ji atstovauja, kasacine tvarka 
kreiptis į LR Aukščiausiąjį Teismą, kad šis panaikintų neteisingus Vilniaus m. 1-ojo apylinkės ir 
Vilniaus m. apygardos teismų sprendimus.

 Dėl tos priežasties, kad praktikoje pradėta vadovautis klaidinga Daugiabučių namų savininkų 
bendrijų įstatymo interpretacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija visokeriopai rems Bendrijos 
„Spaudos rūmai“ siekius įgyvendinant jos narių teises ir pareigas.

 
Pridedamas:
 Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išaiškinimas – 2007 02 27 raštas Nr. 

S-2007-1999(g-2007-1551). 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas Viktoras PETKUS

DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ (GM) RAPSŲ IR GM 
KUKURŪZŲ AUGINIMO  BANDYMŲ TIKSLAIS LIETUVOJE 
SPRENDIMŲ PRIĖMIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 
MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijai
Kauno skyriui 

2007 04 18
Nr. (11-3)-D8-3421

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2007 m. balandžio 4 d. priėmė sprendimą neišduoti 
leidimo BASF Plant Science GmbH kompanijai apgalvotai išleisti į aplinką genetiškai modifikuotus 
vasarinius rapsus bandymo tikslais Lietuvoje (2007-2011), pranešimo Nr. B/LT/06/01.

Š. m. balandžio 6 d. LR aplinkos ministerija priėmė sprendimą neišduoti leidimo Monsanto 
Crop Science Sweden AB kompanijai apgalvotai išleisti į aplinką genetiškai modifikuotus NK603 
Roundup Ready® kukurūzus bandymo tikslais Lietuvoje (2007-2011), pranešimo Nr. B/LT/07/02.

Priimti sprendimai yra suderinti su LR sveikatos apsaugos ministerija ir LR žemės ūkio 
ministerija.

 
Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras SPRUOGIS

O. Pivorienė, 266 3564, el. p. o.pivoriene@am.lt
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DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA
KAUNO SKYRIUS

PRAŠYMAS

Kauno miesto merui

2007 04 19 
Nr. 70419-1

Pagal Savivaldybės patvirtintus Kauno m. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
nuosavybės administravimo nuostatus, toliau „Nuostatus“, vykdoma daugiabučių namų 
techninė priežiūra iššaukia didelį butų savininkų nepasitenkinimą. Namų gyventojai turi išsirinkę 
Namų įgaliotinius, kurie atstovauja gyventojų interesams kitose organizacijose bei rūpinasi 
namo priežiūra, tačiau „Nuostatuose“ šie Įgaliotiniai jokių teisių neturi ir net neminimi. 

Iš butų savininkų surinktus mokesčius namo techninei priežiūrai Administratorius naudoja 
savo nuožiūra, visiškai neatsižvelgdamas į butų savininkų poreikius. Dažnai lėšos naudojamos 
ne pirmaeilės svarbos darbams, o vėliau, pritrūkus lėšų, iš gyventojų reikalaujama rinkti pini-
gus kaupiamajam fondui, kai tuos darbus buvo galima atlikti iš eksploatavimo lėšų. 

Atliktų darbų priėmimas ir apmokėjimas vykdomas Administratoriaus, nedalyvaujant 
Namo įgaliotiniui.

Su Namo įgaliotiniu Administratorius nederina nei numatomų darbų apimčių, nei jų kainų. 
Spaudoje buvo paskelbta Savivaldybės administracijos direktoriaus nuomonė, kad reikia 

plėsti Namų įgaliotinių teises, tačiau nieko tam nedaroma. 
Nors „Nuostatų“ 8.10 prašoma, kad Administratorius turi „Savo prievoles vykdyti tik 

patalpų savininkų interesais“, tačiau Administratorius daugumoje atvejų veikia vienasmeniškai 
ir į patalpų savininkų interesus neatsižvelgia, todėl šį 8.10 p. prašome papildyti taip: 

„Su Namų įgaliotiniais suderinti numatomų darbų apimtis ir kainas, atliktų darbų priėmimą 
bei apmokėjimą“.

Valdybos pirmininkas Pranas KAVALIAUSKAS

Priedai: 
1. „Savivaldybių žinios”, 2007 02 22.
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DĖL LEIDIMO  IŠDAVIMO  ATLIKTI  GENETIŠKAI 
MODIFIKUOTŲ VASARINIŲ  RAPSŲ  (BRASSICA NAPUS) 
BANDYMĄ LIETUVOJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS  
MINISTERIJA

 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkui 
Pranui Kavaliauskui 

2007 04 19 Nr.10-2167
Į 2007 03 22 Nr. 70322-1

Kopija 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 
Į 2007 04 03 Nr.22-1996 

Atsakydami į Jūsų 2007 m. kovo mėn. 22 d. raštą Nr. 70322-1 „Dėl genetiškai modifikuotų au-
galų”, informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įsta-
tymo (Žin., 2001, Nr. 56-1976) apibrėžtas institucijų kompetencijos sritis, Aplinkos ministerija iš-
duoda leidimus veiklai, kurios metu yra apgalvotai išleidžiami į aplinką genetiškai modifikuoti 
organizmai ne tiekimo rinkai tikslais. Sveikatos apsaugos ministerija yra atsakinga už genetiškai 
modifikuoto maisto saugos ekspertizę.

Informuojame, kad, negavusi kompetentingos informacijos dėl genetiškai modifikuotų rap-
sų poveikio sveikatai, Sveikatos apsaugos ministerija 2007 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 10-2064 
Aplinkos ministerijai nepritarė genetiškai modifikuotų rapsų bandymui Lietuvoje.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad apie Europos Sąjungoje maistui, pašarams ir augini-
mui įteisintas augalų veisles, vaistų gamyboje, pramonėje naudojamus genetiškai modifikuotus 
organizmus, su genetiškai modifikuotais organizmais vykdomus bandymus Europos Sąjungoje 
bei genetiškai modifikuotų organizmų saugos vertinimą informaciją galite rasti Aplinkos minis-
terijos, Europos Komisijos, Europos vaistų agentūros, Europos maisto saugos agentūros inter-
netinėse svetainėse: www.am.lt; www.emea.eu.int, www.efsa.eu.int.

 

Ministerijos sekretorius Romualdas SABALIAUSKAS

 Albertas Barzda, tel. 277 8919, el. p. albertas@rmc.lt
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DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
KANCELIARIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
LR Vidaus reikalų ministerijai
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Teisingumo ministerijai
LR Švietimo ir mokslo ministerijai
LR Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui

2007 m. birželio 26 d. 

Ministro Pirmininko pavedimu prašyčiau įvertinti Lietuvos žmogaus teisių asociacijos narių 
pareiškime keliamus klausimus pagal kompetenciją rengiant atitinkamų sprendimų projektus.

Vyriausybės kancleris Valdemaras Sarapinas
A.Genienė, 2663769

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
KANCELIARIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkui p. V. Budnikui 

Laisvės pr. 60-302 LT-05120 Vilnius
2007 06 05 Nr. (1D-1016/02) 2D-2559

DĖL JŪSŲ LAIŠKO 
Informuojame, jog gavome elektroniniu paštu atsiųstą Jūsų pranešimą dėl dvigubos 

pilietybės klausimo.
Dėkojame Jums už rodomą iniciatyvą bei rengiamus pasiūlymus aktualia tema, o taip pat už 

pateiktą 2007 m. balandžio 17-25 d. Lisabonoje vykusiame renginyje pasakytos kalbos tekstą.

Respublikos Prezidento patarėja Milda VAINIUTĖ

DĖL VILNIAUS APYGARDOS TEISMO NUTARTIES PANAIKINIMO
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LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui
dėl baudžiamosios bylos Nr.1-36-276-2007

2007 08 14

 Gavęs piliečio A. Lubianskio prašymą ir susipažinęs su 2007 05 09 Vilniaus 1-os apylin-
kės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-36-276-2007 bei Vilniaus apygardos teismo     
2007 08 28  nutartimi, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komitetas nustatė, kad mi-
nėtieji teismai padarė nemažai procesinių pažeidimų, nevertino kaltinamojo įrodymų ir paliko 
pagrįstas abejones dėl pagrindinio įrodymo šioje byloje – įvykio vaizdo įrašo autentiškumo: ori-
ginalus įvykio vaizdo įrašas neišsaugotas, o teisme vyko ginčas būtent dėl galimos autoįvykio 
vaizdo įrašo klastotės. Teismas galėjo ir privalėjo skirti nepriklausomą vaizdo įrašo ekspertizę, 
tačiau to nepadarė.

Teismas atmetė aukštesnės kvalifikacijos asmens (habilituotos mokslų daktarės, profesorės 
Onos Lukoševičienės) išvadą, o rėmėsi formalia valstybės įstaigos, bet žemesnės kvalifikacijos 
asmenų atlikta išvada, o tai akivaizdžiai pažeidė bešališką bylos nagrinėjimo principą ir LR 
Konstituciją (31 str.) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 
(6;14 str.).

Iš bylos medžiagos matyti ir kiti teismo nešališkumo principų pažeidimai.
Įvertinant tai, kad minimos bylos nagrinėjimo pagrindas buvo įvykio vaizdo įrašas ir liudytojų 

parodymai, o abu teismai, neatskleidę iki galo visų aplinkybių ir remdamiesi prieštaringais 
parodymais, priėmė sprendimus, šie sprendimai dėl abejones keliančio teisinio pagrindo savo 
esme negali būti teisingi.

 Tokiu būdu remdamasis abejotinu pagrindu (neištirtais įrodymais), teismas negalėjo pasiekti 
teisingumo, jis galėjo tik nubausti. 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija mano, kad minėta byla nuodugniai neišnagrinėta, 
ir atsižvelgdama į tai, prašo Gerbiamą Aukščiausiąjį Teismą panaikinti 2007 08 28 Vilniaus 
apygardos teismo nutartį baudžiamojoje byloje Nr.1-36—276-20007.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetui
2007 m. gegužės 8 d.

Gerbiamas p. Budnikai,
 Dėkoju Jums už Jūsų atsiųstą pareiškimą. Užsienyje yra maždaug milijonas su puse lietuvių. 

Milijonas atsirado užsienyje apie 1900 ir kiti apie 1947-1990 m. Pusė milijono atvyko po nepri-
klausomybės. 

 1997 m. Europos konvencija dėl pilietybės nebuvo ir nėra ratifikuota Lietuvos. Mes 
argumentuojame, kad Lietuva turėtų ratifikuotą šią sutartį. 

 Nuo 2007 m. gegužės 1 d.  Seimas yra sukūręs LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
komisiją. Joje yra 3 nariai, kurie yra nauji emigrantai. Vienas tikslas šios komisijos yra iškelti 
emigracijos klausimus. 

 Jūsų pareiškimas yra stiprus ir prasmingas. Dėkojame už Jūsų pastangas. 
Pasaulio lietuvių bendruomenės vardu parašysiu pareiškimą, kaip galima konstituciniai iš-

laikyti Lietuvos pilietybę lietuviams, kurie gauna kitos tautos pilietybę.
 
Su pagarba ir padėka Jums,
Regina Narušienė

DĖL SMURTO PROPAGAVIMO

VAISTINIŲ ASOCIACIJA „PROVIFARMA“
(Sėlių 43-4, LT-08109 Vilnius)

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

Šių metų kovo mėnesio  „Europos“ mados ir stiliaus centro katalogo „Saldus nusikaltimas– 
pavasaris“ reklama dabartiniame Lietuvos gyventojų smurtavimo fone yra pasibaisėtina, nes 
katalogo pirmojo puslapio dviejų strofų tekstas atvirai kviečia smurtauti. Agresyvus ir katalogo 
viršelio piešinys (agresija moters veide, žmogaus figūra, subadyta peiliais).

Prašytume apginti nuo suįžūlėjusių reklamos kūrėjų.

Janina Urbienė, Zenona Marija Grigaitienė, Rūta Grigaitienė, Janina Piekuvienė
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DĖL SMURTO PROPAGAVIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai
Vilniaus miesto savivaldybei

Kopija: Vaistinių asociacijai „Provifarma“
 Sėlių 43-4, LT-08109 Vilnius

200 05 16 Nr.72
Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo grupės žmonių laišką, kuriame jie skundžiasi 

platinamos itin agresyvios reklamos leidiniais (pridedamas).
Sprendžiant iš metrikos, leidinio sudarytojas – “SAN Vilnius / JWT”, o užsakovas – „ Mados 

ir stiliaus centras Europa”.
 LŽTA komitetas, susipažinęs su prie skundo pridėtu reklamos leidiniu, pripažįsta, kad 

minėtas leidinys iš tikrųjų priskirtinas prie smurtą propaguojančių leidinių ir grubiai pažeidžia 
2000 07 18 LR Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 (papildytas ir pakeistas 2006 m. rugsėjo 14 d. Nr. 
X-808) reikalavimus.

 Minėto įstatymo antrojo skirsnio 3 straipsnis Reklamos principai reikalauja, kad reklama būtų 
1) padori ir teisinga.

Platinamas leidinys (jo viršelyje skelbiama reklama) pažeidžia nurodyto straipsnio 
reikalavimus, nes reklama deklaruoja smurto veiksmą.

 Šio įstatymo 4 straipsnio Reikalavimai reklamai 2 dalyje nurodoma, kad Reklama draudžiama, 
jeigu joje: 1) pažeidžiami visuomenės moralės principai; 4) skatinama prievarta, agresija, keliama panika;

 Minėto reklaminio leidinio pavadinimas „Saldus nusikaltimas – pavasaris“ ir pavaizduotas 
smurto aktas (isteriško veido moteris, peiliu prismeigusi drabužį) akivaizdžiai pažeidžia LR 
reklamos įstatymo nurodyto straipsnio reikalavimus.

 Kadangi šis leidinys gyvenamuose rajonuose be gyventojų sutikimo platinamas pašto 
dėžutėse, jis neabejotinai patenka į vaikų rankas ir daro jiems neigiamą įtaką, todėl akivaizdžiai 
pažeidžia ir šio įstatymo 7 straipsnį Reklama ir vaikai, kuris draudžia daryti žalingą moralinį ir fizinį 
poveikį vaikams, bei šio įstatymo 8 straipsnio Reklamos atpažįstamumas reikalavimą, kuris nurodo, 
kad reklama turi būti aiškiai atpažįstama pagal pateikimo formą. 

 Pastebėtina, kad nurodyti reklamos įstatymo pažeidimai padaryti ne dėl klaidos ar 
aplaidumo. Jie padaryti sąmoningai. Todėl Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašo nedelsiant 
uždrausti platinti nurodytą reklamos leidinį ir atitinkamai įvertinti šio leidinio gamintojo bei 
platintojo veiksmus.

 Tuo atveju, jeigu skundo autoriai kreiptųsi į teismą dėl padaryto reklamos žalos atlyginimo, 
LŽTA stotų ginti jų pažeistas teises ir interesus, prašydama teismą įtraukti trečiaisiais asmenimis 
institucijas, atsakingas už LR Reklamos įstatymo vykdymo priežiūrą.

Pridedama: 1. Skundo kopija, 2.  Reklamos leidinys.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ ŽINYNO
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LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Švietimo ir mokslo ministerijai

2007 m. gegužės 23 d.
Nr.72

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, kurią įsteigė žymūs Lietuvos mokslo ir kultūros darbuo-
tojai, politikai, teisininkai ir dvasiškiai, parengė ir artimiausiu metu išleis 2 dalių Lietuvos žmo-
gaus teisių gynimo veiklos apžvalgą (nuo 1989 iki 2007 metų) „Lietuva ir žmogaus teisės“.

Tai svarbiausių, laikotarpio iki Lietuvos Nepriklausomybės ir po jos atgavimo, sukauptų 
dokumentų rinkinys, atspindintis žmogaus teisių gynimo raidą Lietuvoje. Be šių dokumentų, 
leidiniuose yra ir Tarptautinės žmogaus teisių konvencijos bei kiti Lietuvos valstybės ratifikuoti 
teisės aktai, reglamentuojantys piliečių teises ir laisves.

Kadangi žmogaus teisės ir laisvės yra viena iš prioritetinių Europos Sąjungos veiklos plėtoji-
mo krypčių, manome, jog švietimo procese, formuojant demokratines vertybes, Lietuvos moks-
leiviams bei studentams Lietuvos žmogaus teisių asociacijos sukaupta patirtis ir informacija 
būtų ypač vertinga.

Ta proga LŽTA ketina parengti ir išleisti trumpą žmogaus teisių žinyną, skirtą švietimo ir 
mokslo įstaigoms, kuris padės moksleiviams ir studentams glaustai ir aiškiai suvokti žmogaus 
teises ir laisves, kaip svarbiausių demokratinės visuomenės vertybių esmę.

Asociacija būtų dėkinga, jeigu LR Švietimo ir mokslo ministerija konsultuotų rengiant ir pla-
tinant minėtą leidinį Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigose.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL SMURTO PROPAGAVIMO

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai 
Laisvės pr.60-302, 05120 Vilnius

2007 06 19 Nr. 4-1914

DĖL „SALDUS NUSIKALTIMAS – PAVASARIS” REKLAMOS
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2007 05 18 gavo Jūsų asociacijos persiustą 

vartotojų prašymą (registracijos Nr. 5-1490) dėl „Mados ir stiliaus centras Europa” reklaminiame 
leidinyje „Saldus nusikaltimas – pavasaris” reklamos turinio, galimai pažeidžiančio Reklamos 
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937) nuostatas.

Reklamos įstatymo 22 straipsnio 4 ir 6 dalys reklaminės veiklos subjektams numato baudas 
už šio įstatymo 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 straipsniuose nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų 
nesilaikymą. Tuo tarpu už šio įstatymo 3 ir 4 straipsnių, nustatančių padorumo, visuomenės 
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moralės principų laikymosi reikalavimų reklamai nepaisymą, Valstybinei vartotojų teisių 
apsaugos tarnybai nėra suteikta teisė taikyti poveikio priemones pažeidėjams, o 26 straipsnyje 
nustatyta, kad asmenys, kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai pažeidžiami naudojant 
šio įstatymo draudžiamą reklamą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su 
ieškiniu. Kadangi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba aktyviai dalyvauja nagrinėjant 
visus, su galimais Reklamos įstatymo 3 ir 4 reikalavimų pažeidimais susijusius, atvejus, 
vadovaujantis Reklamos įstatymo 17 straipsniu pradėjo tyrimą dėl „Mados ir stiliaus centras 
Europa” reklaminiame leidinyje „Saldus nusikaltimas – pavasaris” reklamos turinio, galimai 
pažeidžiančio Reklamos įstatymo nuostatas.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 4 
straipsnio „Reikalavimai reklamai” 2 dalimi, kur teigiama: „Reklama draudžiama, jeigu joje: 1) 
pažeidžiami visuomenės moralės principai... 4) skatinama prievarta, agresija, keliama panika”, 
kreipėsi į UAB „Mados ir stiliaus centras Europa” ir paprašė pateikti motyvuotą paaiškinimą 
dėl reklaminio lankstinuko viršelyje patalpintos reklamos „Saldus nusikaltimas – pavasaris”.

Valstybinė  vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 
straipsnio 4 dalies nuostatomis, kurios nustato, kad „šio straipsnio l dalyje nurodytos institucijos 
ir įstaigos, kontroliuodamos reklamos naudojimą, bendradarbiauja su reklamos savitvarkos 
institucijomis”, papildomai kreipėsi į Lietuvos reklamos biurą, prašydama artimiausiame 
posėdyje apsvarstyti minėtą reklamą bei paprašė priimti sprendimą dėl Reklamos kodekso 
pažeidimo.

Lietuvos reklamos biuras 2007 06 13 raštu informavo Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 
tarnybą, kad 2007 06 06 posėdyje šis prašymas buvo išnagrinėtas bei pateikė Arbitražo komisijos 
posėdžio protokolą, kuriame nurodoma, kad UAB „Koba” reklaminio leidinio ir internete 
reklama pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 5 straipsnį „Smurtas ir antisocialinis 
elgesys”.

UAB „Koba”, valdanti „Mados ir stiliaus centras Europa”, ir UAB „San Vilnius JWT”, kaip 
„Mados ir stiliaus centras Europa” reklamos agentūra, 2007 06 19 raštu informavo Valstybinę 
vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad reklamine kampanija „Saldus nusikaltimas – pavasaris” 
buvo siekiama „išradingai ir patraukliai paskelbti apie naujo sezono – pavasario pradžią, o mi-
nėtos reklaminės kampanijos idėja – „atsikratyk senų nusibodusių drabužių ir apsirenk naujai”. 
Minėtame rašte pateikti paaiškinimai dėl reklaminio leidinio – katalogo – viršelyje vaizduoja-
mos merginos veido išraiškos: „tai viena kūrybinių reklamos priemonių – kontrastas su, šiuo 
atveju, ryškia, linksma, žaisminga aplinka ir rekvizitu – norint pabrėžti pagrindinę reklaminės 
kampanijos mintį (atsinaujinimą ir senų daiktų atsikratymą besiruošiant pavasariui). Merginos 
„isteriškas veidas” tėra nuovargio nuo sunkių žiemos drabužių išraiška, bet ne atviras kvieti-
mas agresijai ar smurtui, o „žmogaus figūra, subadyta peiliais” yra ne išgalvotas ar specialiai 
gamintas rekvizitas, o realiai egzistuojantis interjero dekoro elementas iš mados ir stiliaus cen-
tro parduotuvės „Alan Deko” ir tai nėra priemonė, kviečianti smurtauti...”

Pateiktame atsakyme dėl leidinio platinimo minima, kad leidinys buvo išplatintas su 
dienraščio „Lietuvos rytas” šeštadienio numeriu. Šio dienraščio auditorija – vyresni nei 18 metų 
skaitytojai, t.y. ne vaikai, todėl, kaip teigiama rašte, „vaikų ši reklama pasiekti neturėtų, taigi 
daryti jiems stipraus moralinio, o juo labiau fizinio, poveikio negali”.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atliko tyrimą, įvertino gautas UAB „Koba” ir 
UAB „San Vilnius JWT” atsakymus bei Lietuvos reklamos biuro Arbitražo komisijos pateiktas 
išvadas dėl Jūsų skunde minėtos reklamos.

Tarybos nuomone, reklamoje vaizduojama mergina perkreiptu veidu, kuri atsikrato nerei-
kalingų daiktų juos naikindama pateikta žaismingame fone, dar labiau paryškina agresiją, o ne 
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nuovargį, kaip teigiama reklamos kūrėjų paaiškinime. Žmogaus figūra su peiliu rankoje pateik-
ta net ir neutraliame fone keltų tam tiktų asociacijų, o šiuo atveju yra aiškiai sustiprintas smurto 
ir agresijos veiksmas (jausmas), kurį įtakoja ir merginos veido išraiška, ir peilis rankose, ir net 
žmogaus figūra, į kurią susmaigstyti peiliai, kompozicijos viršutiniame kampe ant šaldytuvo. 
Kūrybinės agentūros pateiktame rašte minima, kad „žmogaus figūra” yra tik interjero dekoro 
elementas. Tačiau kuriant interjerus, kaip ir kuriant reklamas, naudojami tie patys bendrieji kū-
rybiniai principai, t.y. norint sukurti vienokią ar kitokią atmosferą pasirenkami tam tikri vaiz-
diniai ar detalės, kurie padėtų ją sukurti, todėl ir ši kūrėjų pasirinkta detalė – žmogaus figūra, 
pasirinkta ne atsitiktinai, o tik siekiant sustiprinti norimą bendrą įspūdį, apjungiant visumą vi-
sas detales. Atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad vidutinio (paprasto) vartotojo ekonominis 
elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuotė, prekės ženklas, bendro 
pobūdžio informacija apie prekės savybes, prekės kaina), neanalizuojant kiekvienos detalės. Šis 
principas taikytinas ir prekės reklamai.

Toliau analizuojant minėtą reklamą, net reklaminis teiginys „saldus nusikaltimas – pavasaris” 
dėl jo pateikimo paprastam reklamos vartotojui, aiškiai galėjo suponuoti klaidingą išvadą, kad 
galima smurtauti, t.y. nusikalsti. Teiginys „saldus nusikaltimas – pavasaris” paprasto reklamos 
vartotojo požiūriu gali būti suprastas kaip nusikaltimo pateisinimas, suteikiant jam malonią 
būdvardinę reikšmę – saldus, suprask, nekaltas, mielas.

Darytina išvada, kad visos naudojamos priemonės – iškreiptas veidas, reklaminis šūkis, peilis, 
perdurtas rūbas, žmogaus figūra, perverta peiliais ant šaldytuvo – aiškiai kelia prieštaringus 
jausmus bei skatina prievartą ir agresiją.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informuoja, kad reklaminio lankstinuko virše-
lyje patalpinta reklama „Saldus nusikaltimas – pavasaris” pažeidžia Reklamos įstatymo (Žin., 
2000, Nr. 64-1937) 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kur teigiama: „reklama draudžiama, jeigu 
joje: 1) pažeidžiami visuomenės moralės principai... 4) skatinama prievarta, agresija, keliama 
panika”.

Atsakydami dėl minėto reklaminio leidinio platinimo, kaip teigiama Jūsų prašyme, „per 
pašto dėžutes”, norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Reklamos įstatymo 13 straipsnio 
„Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis” 2 dalyje 
nustatyta: „Draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas 
šio asmens nesutikimas”. Minėtu atveju reikalavimai reklamos platinimui pažeisti nebuvo.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 
vadovaudamasi Reklamos įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi, kur teigiama: „įpareigoti reklaminės 
veiklos subjektus nutraukti šio įstatymo nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos 
naudojimą”, įpareigojo UAB „Koba” ir UAB „San Vilnius JWT” nutraukti minėtą reklamą.

2007-06-19 raštu UAB „Koba” ir UAB „San Vilnius JWT” informavo Valstybinę vartotojų 
teisių apsaugos tarnybą, kad minėta reklaminė kampanija nutraukta bei informavo apie tai, kad 
ateityje kurdami reklamas sieks išvengti prieštaringų vertinimų.

Pagarbiai, 
Direktorius Feliksas Petrauskas

L.Valančienė, tel. (8 5) 2121 061, el. p. l.valanciene@nvtat.lt
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DĖL PARAMOS ŠEIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
KANCELIARIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
2007-11- 09 Nr. (1D-3840) 2D-5043

Informuojame, jog Respublikos Prezidentas su Jūsų pareiškimu dėl valstybės paramos šei-
mai susipažino.

Dėkojame Jums už išdėstytą poziciją bei išreikštą rūpestį dėl šeimos instituto mūsų valstybė-
je saugojimo ir puoselėjimo.

Kartu pažymime, jog Respublikos Prezidentas ne kartą savo pasisakymuose akcentavo iš-
skirtinį šeimos vaidmenį visuomenės gyvenime, nes tik stipri šeima garantuos saugią valstybės 
ateitį. Be to, susitikimuose su Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų bei Vyriausybės atstovais 
valstybės vadovas taip pat atkreipė dėmesį į šeimos politikos problemas.

Dar kartą Jums dėkojame ir linkime sėkmės.

Pagarbiai
Respublikos Prezidento patarėja  Milda VAINIUTĖ

DĖL VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS
 MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai 

2007 1l 29 Nr.40(13.10-20)-2521

Sveikatos apsaugos ministerija išnagrinėjo Jūsų raštą dėl koncesijos taikymo VŠĮ Karoliniš-
kių poliklinikai ir pateikia savo nuomonę keliamu klausimu.

Vadovaujantis LR sveikatos sistemos įstatymu organizuoti pirminę sveikatos priežiūrą bei 
vykdyti valstybės deleguotą funkciją – organizuoti antrinę sveikatos priežiūrą yra priskirta 
savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai. Pagal tą patį įstatymą savivaldybės 
taryba steigia, reorganizuoja ar likviduoja pirminės sveikatos priežiūros įstaigas. Sprendimus 
dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priima savivaldybės taryba, 
kuri taip pat nustato šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką. Savivaldybės 
tarybai pavesta priimti sprendimus dėl koncesijų suteikimo tikslingumo. VŠĮ Vilniaus miesto 
Karoliniškių poliklinikos steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė, todėl sprendimą dėl 
koncesijos sutarties turėtų priimti Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Pažymime, kad koncesija, jei tokia būtų taikoma, niekaip neįtakotų sprendimo skirti 
poliklinikai ES struktūrinių fondų paramą bei šios paramos panaudojimo sąlygų.
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Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad rašte pateikiamas teiginys „ES struktūrinių fondų 
paramą, skirtą VŠĮ Karoliniškių poliklinikai, pagal įstatymą negali perimti privati organizacija”, 
aptariamajame kontekste nėra korektiškas, nes ES struktūrinių fondų parama skirta VŠĮ 
Karoliniškių poliklinikai (kurios statusas, kaip minėta, dėl koncesijos nesikeistų – ji nebūtų 
pertvarkoma į įmonę ar kaip nors kitaip), todėl tik ji galėtų šią paramą naudoti pagal patvirtintą 
projektą. Koncesininkas savo ruožtu privalėtų užtikrinti šios paramos panaudojimą pagal 
paramos suteikimo projektą. Koncesininkas poliklinikai skirtos paramos neperimtų ir perimti 
negalėtų.

Su pagarba

Ministerijos sekretorė Rima VAITKIENĖ

E. Pakalnytė, J. Načiūnienė

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS  
IR DARBO MINISTERIJA

              Lietuvos žmogaus teisių asociacijai 
KOPIJA: Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vyriausybės kanclerio 2007 m. spalio 2 d. pavedimu LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija išnagrinėjo Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 2007 m. spalio 2 d. pareiškimą dėl 
valstybės paramos šeimai.

Pagrindiniame Lietuvos Respublikos teisės akte – Konstitucijoje – įtvirtintos bendrosios 
nuostatos apie šeimą. Šeimos raidą įtakojančios nuostatos yra suformuluotos Nacionalinėje 
demografinės (gyventojų) politikos strategijoje, kurios vienas iš tikslų – skatinti savarankiškos ir 
gyvybingos šeimos, pagrįstos narių savitarpio globa ir atsakomybe, užtikrinančios kartų kaitą, 
įsigalėjimą ir kurti teisines, socialines, ekonomines sąlygas, stiprinančias šeimas ir užtikrinančias 
visavertį jų funkcionavimą. Todėl dar vieno įstatymo, įteisinančio bendras deklaratyvaus 
pobūdžio nuostatas, ar įstatymo, siekiančio aprėpti su šeima susijusias sritis, kurios šiuo metu 
reglamentuojamos kitais teisės aktais, parengimas būtų netikslingas.

Mažėjantis gimstamumas sudaro rimtą demografinių disproporcijų grėsmę. Šeimos gerovės 
priemonių įgyvendinimo plane yra numatyta didinti įvairias išmokas šeimoms, auginančioms 
vaikus: didinti neapmokestinamą pajamų dydį šeimoms, auginančioms vaikus, didinti MGL 
(minimalaus gyvenimo lygį) ir įgyvendinti VRP (valstybės remiamas pajamas). 

Išmokų vaikams įstatymo nustatytos išmokos kiekvienam vaikui iki 18 metų ir vyresniam, 
besimokančiam dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, mokėjimą, padidinti išmokas vaikui 
gimus, įvesti išmokas vaiko priežiūrai, garantuoti pajamas vaikams, negaunantiems išlaikymo 
iš tėvų (įsteigiant Vaikų išlaikymo fondą).

Siekiant paremti vaikus auginančias nepasiturinčias šeimas, sumažinti diferenciaciją tarp 
atskirų gyventojų grupių bei suteikti vaikams lygias galimybes, įstatymų nustatyta tvarka 
nepasiturinčioms šeimoms skiriamos socialinės pašalpos, išlaidų už būsto šildymą ir vandenį 
kompensacijos, mokyklose vaikams teikiamas nemokamas maitinimas, prieš prasidedant 
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mokslo metams mokiniai aprūpinami mokinio reikmenimis. 
Numatyta plėsti būsto įsigijimo galimybes, padengiant didesnę dalį būsto kredito gausioms 

šeimoms, nustatant socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimo tvarką nepasiturinčioms 
šeimoms.

Siekiant formuoti pozityvų požiūrį į santuoką ir vaikus auginančias šeimas ir taip didinti 
santuokų skaičių, yra numatyta mokyklose vykdyti rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 
programas, kurios ugdytų brandžią ir savarankišką asmenybę ir padėtų rengti mokinius šeimos 
gyvenimui, skatintų šeimos vertybių suvokimą ir puoselėjimą. 

Numatyta organizuoti visuomenės informavimą apie moterų ir vyrų įsipareigojimus šeimoje 
bei vaiko priežiūros atostogų galimybes. 

Numatyta remti jau veikiančius kompleksinės pagalbos šeimai centrus, teikiančius pagalbą 
krizės ištiktoms šeimoms, kurti daugiafunkcinius ugdymo centrus kaimo vietovėse. Taip pat 
numatyta įdiegti taikaus šeimos ginčų sprendimo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą.

Violeta Murauskaitė, Ministerijos sekretorė
Vilma Vizbaraitė, tel. 266 4283, el.p. VVizbaraite@socmin.lt

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

2007 10 29 Nr.08-2-2713

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsiliepdama į Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pareiškimą, pritaria pareikštai nuomonei, kad valstybės rūpestis šeimomis turėtų būti 
didesnis, taip pat kad stebimas paslaugų ir pagalbos krizių ištiktoms šeimoms trūkumas. Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierės nuomone, dažniausiai paramos stokoja ir sunkiausiai verčiasi 
daugiavaikės, nepilnos šeimos, šeimos, prižiūrinčios neįgalius asmenis (taip pat ir vaikus).

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė informuoja, kad yra parengti ir Seime įregistruoti Valstybinės 
šeimos politikos koncepcijos bei Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektai. Tačiau reikėtų 
paminėti ir tai, kad šie teisės aktų projektai susilaukė nevienareikšmių atgarsių visuomenėje.

Projekto rengėjų siūlymai diferencijuoti išmokas vaikams, kurios mokamos vaikams gimus 
arba mokamos reguliariai, jas padidinant 15%, jeigu vaikai gimsta tėvams gyvenant santuokoje; 
nustatyti, kad jau antrajam vaikui gimus, tėvams, auginantiems vaikus santuokoje, būtų 
didinamas 15%; nustatyti tėvams, kurie vaikus išaugino iki 18 metų gyvendami santuokoje, tais 
metais, kai vaikui sukanka 18 metų, mokestines atostogas, – tai yra tais metais atleisti juos nuo 
pajamų mokesčio mokėjimo; nustatyti, kad motinai, auginančiai ne mažiau dviejų vaikų toje 
pačioje šeimoje iki 18 metų ir per šį laikotarpį neturinčiai su darbo santykiais susijusių pajamų, 
suteikiamas asmens, per šį laikotarpį valstybės lėšomis privalomai draudžiamo socialinei pensijai 
bei privalomajam draudimui, statusas; motinai, auginančiai vaikus šeimoje, nustatyti papildomų 
socialinių, įsidarbinimo ir poilsio garantijų; nustatyti, kad tėvai, išauginę vaikus iki pilnametystės, 
įgauna teisę į specialią socialinio draudimo pensijos dalį, kuri priklauso nuo jų vaikų uždarbio 
ir draudžiamųjų pajamų dydžio ir yra nustatoma pagal specialią formulę; taip pat kiti siūlymai, 
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kuriuose išskiriami vaikai, gimę sudariusiems santuoką tėvams, yra diskriminacinio pobūdžio 
ne santuokoje gimusių ar nepilnose šeimose augančių vaikų atžvilgiu.

Projekto rengėjai šeima laiko tik vyro ir moters santuoka sudarytos šeimos teises ir tik tokios 
šeimos nariams (t.y. ir vaikams) garantuoja valstybės paramą ir apsaugą.

Tačiau negali būti išskirtos nepilnos šeimos, auginančios vaikus (asmenys, nutraukę santuo-
ką, našliai, įtėviai ir pan.).

Šeima turėtume laikyti ir nepilnas šeimas. Būtina atkreipti  dėmesį į vaikų, gimusių 
santuokoje, ir vaikų, gimusių nesusituokusiems tėvams, taip pat vaikų, dėl įvairių priežasčių 
augančių nepilnose šeimose (tėvų skyrybos, vieno iš tėvų mirtis ir pan.) bei įvaikintų vaikų 
konstitucinio lygybės principo pažeidimą.

Kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl savo 
arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pa-
žiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių. 
Ši teisė įtvirtinta ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnio 2 punkte – „Visi vaikai, 
santuokiniai ar nesantuokiniai, naudojasi vienoda socialine apsauga”. Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių konvencijos 2 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad valstybės dalyvės gerbia ir garantuoja 
visas šioje Konvencijoje numatytas teises kiekvienam vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai, be 
jokios diskriminacijos, nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spal-
vos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės, 
turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių (straipsnio l dalis). 

Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas ne kartą diskriminacijos draudimą apibūdino kaip 
bendrą principą, ypač svarbų įgyvendinant visas Konvencijos nuostatas, taip pat labai dažnai 
atkreipia dėmesį į nesantuokinių vaikų diskriminaciją. Vaiko teisių komitetas ne kartą nurodė, 
kad ypač daug dėmesio būtina skirti sunkiai gyvenančioms ir pažeidžiamoms visuomenės gru-
pėms, o būtent tokiomis ir yra nepilnos šeimos ir vaikai, augantys jose.

Vaiko teisių komitetas nuolat pabrėžia visų rūšių, įskaitant ir nesantuokinių vaikų, diskrimi-
naciją draudžiančio straipsnio svarbą ir per kiekvienos Konvencijos dalyvės ataskaitos svarsty-
mą iškelia diskriminacijos klausimą.

Lietuva 1992 m. sausio 8 d. prisijungdama ir 1995 m. liepos 3 d. ratifikuodama Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją, įsipareigojo padaryti viską, kad būtų įgyvendintos Konvencijoje 
įtvirtintos vaiko teisės, todėl minėtų įstatymo projekto nuostatų priėmimas galėtų būti traktuo-
jamas kaip tarptautinių įsipareigojimų nevykdymas.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dalyvavo darbo grupės, rengiančios Valstybinės šeimos 
politikos koncepcijos projektą, darbe. Ji ne kartą teikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl šio pro-
jekto, atkreipdama dėmesį į šeimos sąvoką, taip pat į nuostatas, galinčias išskirti nesantuokinius 
vaikus, ar vaikus, augančius nepilnose šeimose, iš kitų vaikų. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pritaria nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms ska-
tinti šeimos instituto populiarinimą visuomenėje ir siekiui užtikrinti šeimoms valstybės para-
mą, tačiau mano, kad aukščiau paminėti projektai turėtų būti tobulinami, atsižvelgiant ne tik į 
valstybės ir savivaldybės suinteresuotų įstaigų, bet ir į nevyriausybinių organizacijų pastabas 
ir pasiūlymus.

Pagarbiai,

Kontrolierė Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ

Eivilė Žemaitytė, e. paštas eizema@lrs.lt



407L A I Š K A I ,  R A Š TA I ,  P R A Š Y M A I  I R  A T S A K Y M A I

DĖL LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS PAREIŠKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR 
MOKSLO MINISTERIJOS  BENDROJO UGDYMO 

DEPARTAMENTAS

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
2007 10 31 Nr.17-01-R-9012

Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai išnagrinėjo Lietuvos žmonių teisių asociacijos 
2007 m. spalio 2 d. pareiškimą. Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija nuosekliai 
rūpinasi sparčios kaitos sąlygomis sukurti prielaidas visaverčiam, socialiai saugiam žmogaus 
gyvenimui. Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu yra patvirtintos Vaikų ir 
jaunimo rengimo šeimai programų rengimo metodinės rekomendacijos, kurios apibrėžia tokių 
programų rengimo ir įgyvendinimo principus, reikalavimus programų turiniui ir kt.

Švietimo ir mokslo ministras 2007 m. vasario 7 d. įsakymu patvirtino Rengimo šeimai bei 
lytiškumo ugdymo programą. Šios programos paskirtis yra rengti jaunus žmones gyvenimui, 
santuokai, pateikti visuminę lytiškumo sampratą, kurti brandžius tarpasmeninius santykius, 
vykdyti ankstyvų lytinių santykių ir su jais susijusių problemų prevenciją ir kt. Programoje pa-
brėžiama, kad lytiškumo ugdymas neturėtų būti patikimas iš šalies atėjusioms organizacijoms 
ar asmenims. Tėvai turi teisę ir galimybę iš anksto susipažinti su programos turiniu. Programa 
privalomai integruojama į atskirus mokomuosius dalykus, nedidinant Bendruosiuose ugdymo 
planuose nustatyto dalykui skirtų pamokų skaičiaus.

Švietimo ir mokslo ministras 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu sudarė darbo grupę rengimo 
šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo priemonių planui rengti.

Švietimo ir mokslo ministerija deda pastangas, kad visų tipų mokyklų programos remtų ir 
diegtų socialines ir etnines vertybes, ugdančias šeimos ir visuomenės dorovę, skatinančias kri-
tišką nuostatą ir gebėjimą tinkamai įvertinti moralės normas.

Dėkojame už rūpinimąsi ir siekį paskatinti visuomenę auklėti vaikus ir jaunimą savarankiš-
kai priimti sprendimus, diegti dvasinių vertybių pojūtį, nepasiduoti menkavertėms įtakoms, 
formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą.

Bendrojo ugdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Rolandas ZUOZA

LR SEIMO SRK SPRENDIMAS 
DĖL VŠĮ VILNIAUS MIESTO KAROLINIŠKIŲ 

POLIKLINIKOS KONCESIJOS 
2007 11 07

 Komitetas, 2007 m. lapkričio 7 d. posėdyje išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos 
verslo paramos agentūros, Vilniaus miesto savivaldybės, VŠĮ Vilniaus miesto Karoliniškių 
poliklinikos atstovų informaciją dėl Karoliniškių poliklinikos perdavimo pagal koncesijos sutartį 
konsorciumui UAB „Medikona” ir „Plungės sveikatos centras”, konstatuoja:

- Vilniaus miesto savivaldybė, įvertinusi parengtą studiją „Dėl Vilniaus miesto Naujosios 
Vilnios ir Karoliniškių poliklinikų veiklos ir(ar) ūkio priežiūros perleidimo privačiam 
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investuotojui galimybių”, 2006 metų rugpjūčio 26 dieną paskelbė konkursą VŠĮ Karoliniškių 
poliklinikos koncesijai. Konkursą laimėjo UAB „Medikona” ir „Plungės sveikatos centras”; 

- Koncesijos konkurso paskelbimo metu VŠĮ Karoliniškių poliklinikos finansinė padėtis, ly-
ginat su kitų sveikatos priežiūros įstaigų tuo metu buvusia finansine būkle, buvo nebloga. 2005 
metais poliklinika savo lėšomis paruošė projektą ir paraišką „Energijos efektyvumo didinimo 
priemonių įgyvendinimas VŠĮ Karoliniškių poliklinikoje” ir 2006 metais šio projekto įgyven-
dinimui buvo skirta 2 864 458 litų. Tačiau dėl pasirengimo koncesijai šių lėšų poliklinika gali 
neįsisavinti, kadangi pagal galiojančių teisės aktų nuostatas ES struktūrinių fondų paramos lėšų 
perleisti koncesininkui negalima; 

- 2006 metais VŠĮ Karoliniškių poliklinikos finansinis rezultatas – pelnas 944 585 litų. Šių metų 
devynerių mėnesių įstaigos finansinis rezultatas – pelnas 1 062 520 litų. Šiais metais poliklinika 
įsigijo įrangos už 400 000 litų;

- Kelia abejonių šio koncesijos konkurso laimėtojų UAB „Medikona” ir „Plungės sveikatos 
centras” turima kvalifikacija ir patirtis sveikatos priežiūros srityje. UAB „Medikona” – 
didmeninės prekybos vaistais įmonė, neturinti patirties sveikatos priežiūros valdymo srityje, o 
„Plungės sveikatos centras” – neišsiskirianti savo veiklos rezultatais privati sveikatos priežiūros 
įstaiga, aptarnaujanti palyginti nedidelį pacientų skaičių;

- Parengtame Vilniaus miesto Naujosios Vilnios ir Karoliniškių poliklinikos veiklos ir 
ūkio priežiūros koncesijos sutarties projekte (6 priede) nėra numatyta ilgalaikių investicijų, o 
privalomos investicijos numatomos tik 3 metams, 2 metus numatoma investuoti tik į patalpų 
remontą, neskiriant lėšų medicinos įrangos atnaujinimui. Tokiu būdu nebus užtikrintas 
pagrindinis šios sutarties tikslas – didinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą 
bei šių paslaugų kokybę. 

nusprendžia:
1. Rekomenduoti Vilniaus miesto tarybai:
1.1. Neperduoti VŠĮ Vilniaus miesto Karoliniškių poliklinikos privatiems investuotojams 

koncesijos pagrindais.
1.2. Užtikrinti VŠĮ Vilniaus miesto Karoliniškių poliklinikai galimybę gauti ir panaudoti ES 

struktūrinių fondų skiriamas lėšas poliklinikai renovuoti.
1.3. Užtikrinti, kad skiriant papildomą finansavimą savivaldybei priklausančių sveikatos 

priežiūros įstaigų renovacijai ir rekonstrukcijai, būtų vadovaujamasi lygiateisiškumo principu. 
2. Pasiūlyti Vyriausybei:
2.1. Iš esmės patobulinti Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą, kadangi Seimo Sveikatos 

reikalų komitetas mano, kad jis netinkamas ir neturėtų būti taikomas sveikatos priežiūros 
įstaigoms.

 
Komiteto pirmininkas A. Matulas
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DĖL TEISMO SPRENDIMO UŽ AKIŲ PANAIKINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui

2007 11 07
civ. byla 2S-516-302/08

Gavusi pilietės R. Paulauskaitės prašymą ir susipažinusi su 2007 01 28 Ukmergės rajono 
apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-39-759/2008 bei kita teismui pateikta arba 
teikta medžiaga, Lietuvos žmogaus teisių asociacija nustatė, kad motyvai atsisakyti nagrinėti R. 
Paulauskaitės skundą dėl jos pažeistų teisių į nuosavybės atstatymą yra nepakankami.

Šioje civilinėje byloje iš esmės paliečiamos piliečio nuosavybės teisės, kurias garantuoja Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija (23 straipsnis).

Teismas atsisakęs nagrinėti šią civilinę bylą (priimdamas sprendimą už akių ir šio sprendimo 
neperžiūrėjęs) formaliais pagrindais užginčijo pilietės R. Paulauskaitės konstitucines teises.

 Pilietės skunde nurodoma, kokius įrodymus savo teisių gynybai ji teikė ir kokių įrodymų 
teismas nepriėmė. Šiuose įrodymuose (pažymose) akivaizdžiai matyti, kad pilietė turi pagrindą 
prašyti panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimą už akių.

Asociacijai taip pat kelia abejones valstybės institucijų skuboti veiksmai ir nenoras gilintis į 
pilietės pateiktus įrodymus. Iš bylos medžiagos matyti akivaizdūs teismo ir valstybės institucijų 
nešališkumo principų pažeidimai, o tai akivaizdžiai pažeidė LR Konstituciją (31 str.) bei Euro-
pos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (6;14 str.).

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 09 26 nutarime (byla Nr. 35/03-11/06) 
pažymėjo, kad pagal Konstituciją civilinio proceso santykius įstatymu būtina reguliuoti taip, 
kad būtų sudarytos teisinės prielaidos teismui ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir 
priimti teisingą sprendimą byloje. Ir priešingai – negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, 
kuris neleistų teismui, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis 
teise, nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo imperatyvams, priimti 
teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą. Antraip būtų apriboti ar net paneigti 
iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio, kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, 
nukrypta nuo teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, 
konstitucinės sampratos, taip pat ir nuo konstitucinių teisinės valstybės ir teisingumo principų.

LR Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Teismo konstitucinė priedermė teisingai išspręsti 
bylą suponuoja tai, kad jeigu teismas mano, jog vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavi-
mo nagrinėjant bylą jis negalės teisingai išnagrinėti bylos ir priimti teisingo sprendimo, jis privalo 
imtis visų galimų priemonių, kad būtų užtikrintas tokios šalies dalyvavimas nagrinėjant bylą.

Įvertinant įrodymus darytina išvada, kad teismas neišnaudojo visų galimų priemonių 
nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo imperatyvams priimti 
teisingą sprendimą šioje byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, kad minėtos bylos nagrinėjimas galėjo ir turėjo būti 
atnaujintas, todėl prašo Gerbiamą Aukščiausiąjį Teismą atsižvelgti į tai, kas išdėstyta, ir panai-
kinti žemesniųjų teismo instancijų sprendimus dėl sprendimo už akių civilinėje byloje Nr.2-39-
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759/2008.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL ASMENŲ, ATSTOVAUJANČIŲ IR GINANČIŲ LIETUVOS 
RESPUBLIKOS INTERESUS STRASBŪRO TEISME

 
LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO 

ASOCIACIJA
Kaunas

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui
Juliui Sabatauskui

2007 m. gruodžio 4 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 929 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr.2011 redakcija) 
patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme 
nuostatais, valstybę gina ir jai atstovauja Europos Žmogaus Teisių Teisme Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės paskirti asmenys.

Prašytume pateikti paklausimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui, 
kuris atsakingas už skiriamų asmenų darbą Lietuvos skyriuje Strasbūro teisme, dėl išsamių 
atsakymų, nurodant vardus, pavardes ir pareigas:

1. Kas gina ir atstovauja Lietuvos Respublikos asmenims, pateikusiems peticijas prieš Lietuvą 
Europos Žmogaus Teisių Teisme?

2. Kas atsako ir užtikrina už pateiktos peticijos prieš Lietuvą profesionalų ir kokybišką 
vertimą į užsienio kalbą?

3. Kodėl neleidžiama susipažinti prieš pateikiant peticiją Teismui su peticijos prieš Lietuvą 
vertimu, nešališku dokumentų pateikimu?

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas POVILAITIS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos teisininkė  Nijolė ORENTAITĖ

DĖL TECHNINIŲ APŽIŪRŲ SUTANKINIMO
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO  
MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriui

2007 12 06 
Nr. 2-14-6196 
Į 2007 10 03 Nr. 71003-1
 
Susisiekimo ministerija išnagrinėjo Jūsų 2007 m. spalio 3 d. raštą Nr. 71003-1, adresuotą 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. 

įsakymu Nr. 3-387 yra pripažintas netekęs galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  
2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3-366 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 
m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3-275 „Dėl Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 
apžiūros atlikimo taisyklių” pakeitimo” (Žin., 2007, Nr. 121-4970), kuriuo buvo numatyta nuo 
2008 m. sausio 1 d. 13 metų ir senesniems Ml klasės lengviesiems automobiliams valstybinę 
techninę apžiūrą atlikti kas 12 mėn.

 
Ministerijos sekretorius Rimvydas GRADAUSKAS

G. Pilipavičius, 
tel. (8 5) 239 3954, el.p. g.pilipavicius@transp.lt

DĖL VIEŠOJO INTERESO GYNIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto Pirmininko pavaduotojui
gerb.prof. Arimantui DUMČIUI

Dėl LR Teritorijų planavimo įstatymo ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 09 18 nutarimo Nr. 1079
„Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese
nuostatų patvirtinimo“ neatitikimo LR Konstitucijai

2008 04 07
Lietuvoje sparčiai plinta piktnaudžiavimas teise, kai komercinės bendrovės, siekdamos 

susidoroti su visuomenės interesams atstovaujančiais asmenimis, teikia ieškinius teismams ir 
siekia prisiteisti dideles sumas iš pilietiškai aktyvių žmonių. 

Europos ir demokratinių pasaulio šalių teisėje tokie ieškiniai vadinami strateginiais ieškiniais 
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prieš visuomenę.
Mūsų šalyje minėtiems ieškiniams prieš visuomenę pagrindą sudaro LR Teritorijų planavimo 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės 
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ neatitikimas (prieštaravimai) 
LR Konstitucijai. Tačiau tai gali nustatyti tik LR Konstitucinis Teismas.

Siekiant apginti visuomenės interesus Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašo Jus kreiptis 
į LR Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymo atskiri straipsniai ir juos įgyvendinantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės                
 1996 09 18 nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 
patvirtinimo“ punktai neprieštarauja LR Konstitucijai, kai šie teisės aktai prieštarauja Lietuvoje 
galiojančiai JTO/EEK Konvencijai dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencijai).

 Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nuomone, tokių prieštaravimų gana daug. Jų esmė 
išdėstyta priede prie šio prašymo (pridedame).

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL NETEISINGO ORHUSO KONVENCIJOS VERTIMO 
Į LIETUVIŲ KALBĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

dėl Orhuso konvencijos ir Europos Parlamento
bei Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB
vertimo į lietuvių kalba klaidų

Europos Komisijai
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui

2008 04 08

Kadangi ES Komisija kaip vykdomoji ES institucija yra Bendrijos sutarčių sergėtoja ir prižiūri, 
ar tinkamai taikoma Bendrijos teisė, ji taip pat atsakinga už Europos teisės aktų (direktyvų, 
reglamentų, sprendimų) Lietuvoje įgyvendinimą, o LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas 
formuoja valstybės teisinę politiką bei rengia civilinės ir administracinės teisės šakų įstatymų 
projektus, Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano privalanti atkreipti šių institucijų dėmesį į 
teisiškai netvarkingą Orhuso konvencijos bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) 
Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB vertimą į lietuvių kalbą.

Šių neteisingai išverstų dokumentų žalos esmė ta, kad Orhuso konvencijos bei Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB teisiniai terminai iš originalo 
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kalbos į lietuvių kalbą išversti klaidingai, daugelio jų reikšmė supainiota – lietuvių kalboje ji 
skiriasi nuo konvencijoje nurodytų sąvokų ir terminų reikšmių, o tai sukelia daugybę teisinių 
kolizijų, pažeidžia Lietuvos Respublikos piliečių konstitucines ir žmogaus teises. 

Atsižvelgdami į didžiulę žalą, kurią neteisingai išversti dokumentai jau padarė šiandien 
ir dar daugiau padarys ateityje, prašome kuo skubiau kreiptis (pareikalauti) į LR Vyriausybę 
ir Aplinkos ministeriją, kad šios institucijos nustatyta tvarka inicijuotų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB bei ES ratifikuotos Orhuso konvencijos 
pakeitimus (vertimo į lietuvių kalbą klaidų ištaisymą).

Pastabos dėl neteisingo Orhuso konvencijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų 
(EB) Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB vertimų į lietuvių kalbą nurodytos priede prie šio rašto 
(pridedamas).

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL ALKOHOLIO REKLAMOS

LAIMA MOGENIENĖ, 
LR SEIMO NARĖ

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

2008 m. sausio 15 d.

Gerbiamieji,
Dėkoju Jums už išreikštą nuomonę, už rūpestį ne tik dėl savęs, bet ir dėl visos Lietuvos 

žmonių. Mano manymu, valstybė neabejotinai turi apriboti alkoholinių gėrimų prieinamumą, o 
jo pardavimas degalinėse, gyvenamuosiuose namuose ir kioskuose, taip pat alkoholio reklama 
skatina stipriųjų gėrimų vartojimą. Aš nuo pat pirmų balsavimų pasisakiau prieš alkoholio 
reklamą ir visada būsiu prieš ją.

Su pagarba 
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DĖL REKOMENDACIJOS IŠLEISTI KNYGĄ

PROF. ARIMANTAS DUMČIUS,
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

RECENZIJA-REKOMENDACIJA
VYTAUTO PUTNOS KNYGAI „O MES AR SUGRĮŠIM KADA?”

2008 02 09

Mirusių, žuvusių nuo sovietinio genocido kankinių palaikų pervežimo į Lietuvą akcija Atgi-
mimo pradžioje, matyt, neturi analogų nei mūsų, nei kitų tautų istorijoje. Todėl parengta knyga 
„O mes ar sugrįšim kada?“ yra labai reikšminga. Čia V. Putna panaudoja spaudoje skelbtus 
straipsnius, o taip pat buvusių Igarkos tremtinių atsiminimus apie masiškiausią ir tragišką visai 
Lietuvai 1948 metų gegužės 22 d. trėmimą, to trėmimo skaudžias pasekmes ir unikalią palaikų 
pervežimo akciją 1989 ir 1990 metų ekspedicijų metu.

Pirmoje knygos dalyje autorius pateikia savo ir žurnalistų Valės Čeplevičiūtės ir Raimundo 
Ylos straipsnius apie 1988 ir 1989 metų ekspedicijas į Igarką. Autorius savo straipsnyje „Igarka. 
skausmo žeme ...” rašo apie 1948 m. gegužės mėn. 22 d. trėmimą, vežimą ešelono vagonuose 
nuo Lietuvos iki Krasnojarsko ir toliau laivu Jenisejaus upe iki Igarkos. Autoriaus 1988 m. spalio 
mėn. 26 d. „Kauno tiesoje” paskelbtas straipsnis buvo pirmas straipsnis apie trėmimą Lietu-
vos spaudoje. Autoriaus ir žurnalistės V. Čeplevičiūtės dalyvavimas R. Bakučio vadovaujamoje     
1988 m. spalio mėn. ekspedicijoje suteikė galimybę susitikti su Igarkoje dar gyvenančiais lietu-
viais, susipažinti su jų gyvenimo ir darbo sąlygomis ir pasiekti pagrindinį ekspedicijos tikslą 
– susipažinti su Igarkoje esančių lietuvių tremtinių kapinių apgailėtina būsena. V. Čeplevičiūtė 
savo 6 straipsnių serijoje, paskelbtoje „Komjaunimo tiesoje”, labai profesionaliai aprašo 1988 
metų ekspedicijos metu susidariusį įspūdį apie Igarką, ten dar gyvenančius lietuvius tremti-
nius, jų likimus ir lietuviškas kapines. Jos reportažas apie tylos minutę lietuviškose kapinėse 
sujaudino daugelį Lietuvos gyventojų. Sujaudino ir sukėlė susirūpinimą buvusiems Igarkos 
tremtiniams ir „Tremtinio” klubo nariams. Autoriaus ir V. Čeplevičiūtės straipsniai paskatino 
organizuoti    1989 m. pirmą ekspediciją į Igarką ten esančių palaikų pervežimui į Lietuvą.

1989 m. palaikų pervežimo ekspedicijoje žurnalistų Raimundo Ylos ir Valės Čeplevičiūtės 
aprašymai sudarė sąlygas iš arti susipažinti su lietuviškų kapinių tvarkymu, palaikų kasimo 
organizavimu ir palaikų pervežimu į Lietuvą. Tai atsispindi R. Ylos 1989 m. liepos mėn. 22 d. 
„Kauno tiesoje” paskelbtame straipsnyje „Igarkoje – skausmo žemėje” ir Valės Čeplevičiūtės 
5 straipsniuose, paskelbtuose 1989 m. rugpjūčio mėnesį. Tai labai objektyvūs ir informatyvūs 
straipsniai apie jaudinančią palaikų pervežimo akciją iš Igarkos į Lietuvą.

Straipsnyje „Ilgas kelias į Lietuvą”, paskelbtame „Tremtinio” laikraščio 2004 m. rugpjūčio 5 
d., autorius apžvelgia 1989 m. ir 1990 m. 12 palaikų pervežimo iš įvairių Sibiro vietovių į Lietuvą 
ekspedicijų organizavimą. Iš Sibiro į Lietuvą pervežta 1500 palaikų. Tai labai kilni akcija, vyk-
dant mirusiųjų Sibire lietuvių paskutinę valią – būti palaidotiems Lietuvos žemėje.

Antroje knygos dalyje autorius pateikia buvusių Igarkos tremtinių archyvines nuotraukas 
apie lietuvių tremtinių sunkias, ypač pirmų tremties metų, gyvenimo sąlygas,  mirusių tremtinių 
laidojimus. Autoriaus ir Vlado Dekšnio nuotraukose užfiksuoti 1988 ir 1989 metų ekspedicijų 
momentai. Tai nuoseklūs fotoreportažai apie Igarkos lietuviškų kapinių būklę, jų tvarkymą, 
palaikų kasimą ir jų pervežimą į Lietuvą ir ypač įspūdingas ir jaudinantis palaikų sutikimas    
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1989 m. Kėdainių aerouoste ir 1990 m. Kauno aerouoste. Be to, pateiktos nuotraukos apie 
Jermakomo lagerį ir Salichardas-Igarka geležinkelio statybą Nr. 503.

Knygos trečioje dalyje pateikti buvusių Igarkos tremtinių atsiminimai. Tai istorinė medžiaga, 
svarbi, mano manymu, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui apie Sovietų 
Sąjungos ir jos teisių perėmėjos Rusijos atsakomybę už lietuvių tremtinių Sibire kančias ir ne-
tektis. Antano Šiukšto atsiminimuose „Igarkos tremtinys” labai smulkiai aprašomas trėmimas, 
sunkios buvimo vagone sąlygos, pasitaikiusios net mirtys pakeliui į Igarką ir 1948–1958 metų 
gyvenimas Igarkoje.

Alvyros Vaičiūnaitės ir Eimontų atsiminimuose aprašomi tremties sąlygomis lietuvybės 
puoselėjimas, lietuvių tremtinių chorų ir tautinių šokių ansamblių organizavimas. Visa tai 
dvasiškai palaikė lietuvius tremtinius, suteikė jėgų pakelti visus Sibiro tremties sunkumus.

Įvertinus Vytauto Putnos knygos „O mes ar sugrįšim kada?” faktinį ir istorinį aktualumą 
rekomenduoju Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo 
įamžinimo fondui skirti finansų šios knygos išleidimui.

LR Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas 
prof. Arimantas DUMČIUS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(PROJEKTAS)

2007 m.       d.    Nr.,  Vilnius.
(Žin., 1995, Nr. 107-239; 2004, Nr. 152-5532;  Žin., 2006, Nr.66-2429)
 
1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
22 straipsnis. Detaliųjų planų rengimas
„3. Detalieji planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas 

yra nereikalingas, taip pat kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas 
yra nekeičiamas ir jeigu tai numatyta kituose įstatymuose. Detalieji planai nerengiami, jeigu 
atitinkamų objektų statyba numatyta tos teritorijos bendrojo plano funkciniame zonavime, taip 
pat formuojant žemės sklypą gyvenamojo namo statybai, kai nėra patvirtinto gyvenamosios 
vietovės iki 3 tūkst. gyventojų bendrojo plano.“ 

Teikia:
 Seimo narys        Bronius BRADAUSKAS
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DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 22 
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 
NR. XP-3015 ANTIKORUPCINIO VERTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ
 TYRIMŲ TARNYBA

 
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 
Pirmininkui Rimantui Jonui Dagiui
Gedimino pr. 53, 01105 Vilnius

Nr. S-2008-2352
Į 2008  03 13

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ko-
rupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis, savo 
iniciatyva atliko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XP-3015 (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą.

Dėl Projekto teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
Projektu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, 

Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617) (toliau – galiojantis įstatymas) 22 straipsnio 3 dalį nuostato-
mis, kad „Detalieji planai nerengiami, jeigu atitinkamų objektų statyba numatyta tos teritorijos 
bendrojo plano funkciniame zonavime, taip pat formuojant žemės sklypą gyvenamojo namo 
statybai, kai nėra patvirtinto gyvenamosios vietovės iki 3 tūkst. gyventojų bendrojo plano“.

Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, minėti Projekto siūlymai svarstytini keliais aspektais:
1. Galiojančio įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi konkretizuojami detaliųjų planų rengimo 

atvejai – vienareikšmiškai nustatyta, kad detalieji planai rengiami „teritorijoms, kuriose pagal 
savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus 
numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, 
pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų 
ir kitų objektų statybą; kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės 
ir miškų veiklai plėtoti; kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių 
statybai ir kitai veiklai plėtoti.“

Atsižvelgdami į tai, manytume, kad Projekto siūlymai nedera su galiojančio įstatymo 22 
straipsnio 1 dalies nuostatomis.

2. Manytume, kad Projekto siūlymai diskutuotini ir atitikties galiojančio įstatymo 24 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, nustatančioms, kad „rengti detaliuosius planus formuojant 
žemės sklypus gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bei statinių statybai galima tik tais 
atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba 
specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, saugomų paveldo objektų, taip pat gyvenamųjų 
ar kitų teritorijų išdėstymo planuose“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 
įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 
9 d. nutarimu Nr. 1568 (Žin., 2003,Nr. 116-5282), visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios 
savivaldybės iki 2007 m. gruodžio 31 d. privalėjo parengti ir patvirtinti savivaldybių teritorijų 
bendruosius planus. Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, minėtos priemonės nevykdymas 
negali būti antikorupciniu požiūriu ydingų įstatyminių nuostatų priėmimo motyvu.
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3.  Galiojančio įstatymo pagrindiniai tikslai – išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, 
ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą; formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, 
darbo ir poilsio aplinką stengiantis sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes 
gyvenimo sąlygas; saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros 
paveldo vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius; formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas 
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai palaikyti arba jai atkurti bei suderinti fizinių ir juridinių 
asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės 
sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų ir kt. Siekiant šių tikslų galiojantis 
įstatymas teritorijų planavimo dokumentų sprendimais suinteresuotoms interesų grupėms 
užtikrina galimybę dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir priėmimo procese, o 
užtikrinant šio proceso teisėtumą nustato valstybinį teritorijų planavimo priežiūros mechanizmą. 
Projekto tikslas – tam tikrų objektų (mūsų požiūriu – ypatingai aktualių ir problematiškų aukščiau 
išdėstytų tikslų pasiekimo aspektu) statybos atvejus nepriskirti teritorijų planavimo objektams, 
todėl priėmus Projekto siūlymus šie tikslai gali likti neįgyvendinti. 

4. Manytume, kad svarstytina ir tai, kad Projekto siūlymų priėmimas sudarytų sąlygas 
išskirtinai nedidelių grupių interesų tenkinimui. Tuo tarpu (Projekto priėmimo atveju) kitos 
interesų grupės, kurių dalyvavimas leistų priimti sprendimą, optimaliai atitinkantį visų 
suinteresuotųjų asmenų ar jų grupių interesus (pavyzdžiui, visuomenės dalyvavimas teritorijų 
planavimo procese gali minimalizuoti statybos objektų neigiamus padarinius visuomenės 
interesų tenkinimo aspektu), prarastų galimybę dalyvauti sprendimų dėl atitinkamų objektų 
statybos priėmimo procese.

 
Pagarbiai,
Direktorius Žymantas PACEVIČIUS 
Gintas Kerbelis, 266 3294

DĖL PILIEČIŲ KONSTITUCINIŲ TEISIŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui
Žygimantų 2, Vilnius

Vilnius, 2008 03 19
Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi piliečiai Jūratė Markevičienė ir Vytautas 

Damaševičius dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje 
byloje Nr. I-5558-12/2007 panaikinimo.

Susipažinęs su pateikta medžiaga Lietuvos žmogaus teisių  asociacijos komitetas pripažįsta, 
kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (10 str.), JTO/EEK 
(Orhuso) ir Lietuvos Respublikos Konstitucija (25 str.) garantuoja piliečiams teisę turėti savo 
įsitikinimus, laisvai juos reikšti, nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 
Antai JTO/EEK konvencija (Orhuso konvencija) nurodo, kad tinkama aplinkos apsauga būtina 
žmonių gerovei ir pagrindinėms žmogaus teisėms užtikrinti, įskaitant ir teisę gyventi, ir kad 
kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai bei gerovei aplinkoje, todėl privalo ir 
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individualiai, ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę dėl dabartinių ir būsimų kartų 
gerovės, taip pat konstatuojama, kad siekiant šių tikslų, visuomenei turi būti sudaryta galimybė 
naudotis veiksmingomis teisminėmis priemonėmis, taip ginant jos teisėtus interesus ir vykdant 
įstatymus (Konvencijos preambulė). 

Taigi Lietuvos piliečiams, bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms garantuo-
jama teisė visapusiškai atstovauti ir ginti asmenų teises, laisves ir kitas pamatines visuomenės 
vertybes.

Tuo pagrindu Lietuvos žmogaus teisių asociacija pripažįsta, kad Vilniaus apygardos 
administracinis teismas neįvertino Teritorijų planavimo įstatymo ir jo poįstatyminių aktų sąsajos 
su pareiškėjų (apeliantų) skundu bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos patikrinimo 
dokumentais (aktu), paneigdamas pareiškėjų teisę skųsti valdžios institucijų veiksmus ir taip 
ginti viešąjį interesą. Pareiškėjai (apeliantai) nurodo, kad Orhuso konvencijos lietuviškas 
vertimas daugeliu atžvilgiu neatitinka šios Konvencijos originalaus teksto (lietuviškame tekste 
pakeistos pagrindinės dokumento originale esančios sąvokos), kad ši vertimo klaida iš esmės 
suvaržo piliečių teises, apriboja jų dalyvavimą teritorijų planavimo procese, investicinėse 
programose, privatizavime, statybose ir pan. (teisme vyko ginčas būtent dėl to). Taigi kilus 
abejonėms dėl dokumento teiginių autentiškumo, įstatymų atitikimo LR Konstitucijai bei piliečių 
teisių realizavimo, teismas galėjo ir privalėjo kreiptis į LR Konstitucinį Teismą, Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismą arba Europos Orhuso konvencijos priežiūros komitetą dėl konvencijos 
nuostatų išaiškinimo. 

 Deja, teismas to nepadarė, t.y. nepasinaudojo įstatymo numatyta teise ir prievole ne tik 
nustatyti piliečių teisių ribas ginant visuomenės vertybes, bet ir pačiam ginti šias vertybes, kaip 
to reikalauja įstatymai. Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, kad tuo atveju, jeigu Lietuvos 
Respublikos įstatymai riboja privataus asmens teisę ginti visuomenės interesus (viešąjį interesą) 
ir suteikia piliečiams teisę ginti tik savo pažeistas teises ir teisėtus interesus, šią prievolę privalo 
vykdyti viešojo intereso gynimo institucijos, tarp jų ir teismai.

Teismas nevertino byloje esančių pareiškėjų rašytinių įrodymų, nors tai buvo jo prievolė. Be 
to, teismas padarė techninių klaidų (jos užfiksuotos protokole), kurios sutrukdė pareiškėjams 
pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, jis akivaizdžiai pažeidė nešališką bylos nagrinėjimo 
principą ir paliko pagrįstas abejones dėl priimto sprendimo objektyvumo, o sprendimas dėl 
abejones keliančių teisinių pagrindų savo esme negali būti teisingas. 

Iš bylos medžiagos matyti ir kiti teismo nešališkumo principų pažeidimai bei procesinės 
klaidos.

Asociacija taip pat mano, kad Teismai savo prigimtimi yra pašaukti vykdyti teisingumą ir tuo 
būdu palaikyti visuomenėje rimtį, harmonizuoti valstybės ir jos piliečių santykius. Tačiau šioje 
byloje Teismas neįvertino aplinkybių, kad visuomenė primygtinai reikalauja valstybės institucijas, 
tarp jų ir teismus, ginti visuomenės (viešąjį) interesą. Pastarojo meto rezonansiniai teritorijų 
planavimo įstatymo pažeidimai, neteisėtos statybos įvairiuose Lietuvos miestuose akivaizdžiai 
rodo, kad viešasis interesas grubiai pažeidinėjamas. Piliečiai ar jų grupės protestuoja prieš 
valdžios veiksmus, nes miestuose vykdomos statybos dažnai pažeidžia Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir norminius aktus, statybų projektai viešai nederinami ar nepakankamai derinami 
su visuomene. Bendruomenių grupės ir atskiri piliečiai teismuose mėgina realizuoti savo 
konstitucines teises, mėgina apsiginti nuo valstybės tarnautojų nekompetencijos ar neveikimo 
ir tokiu būdu apriboti komercinių bendrovių bei valstybės įstaigų veiksmus, darančius žalą 
pamatinėms visuomenės vertybėms, kenkiančius visuomenės atvirumui, darnai, teisingumui ir 
asmenų teisėms bei laisvėms. 

Šiuo atveju teismas neatsižvelgė į tai, kad piliečių (apeliantų) susirūpinimas (skundai) dėl 



419L A I Š K A I ,  R A Š TA I ,  P R A Š Y M A I  I R  A T S A K Y M A I

Teritorijų planavimo įstatymo ir jo poįstatyminių aktų pažeidimų yra (ar gali būti) pagrįsti. 
Atmesdamas pareiškėjų teisę kreiptis į teismą dėl VAVA priimtų administracinių aktų, teis-

mas atėmė iš jų teisę ginti ne subjektines teises, o viešąjį interesą ir įstatymų saugomą interesą. 
Akivaizdu buvo, kad pareiškėjai rėmėsi daugiau nei 7 tūkstančių asmenų pasirašyta peticija, 
kuri palaikė apeliantų teiginius. Tačiau teismas ignoravo ir paneigė viešojo intereso faktą. Ap-
ribojęs piliečių konstitucinę teisę ginti visuomenės vertybes, teismas nusišalino nuo prievolės 
atstovauti visuomenės interesams (viešajam interesui) ir tokiu būdu pažeidė Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (10 str.), JTO/EEK (Orhuso konvenciją), ir Lie-
tuvos Respublikos Konstituciją (5 ir 25, 33 ir 42 str.).

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija mano, kad neteisingas minėtos bylos išnagrinėjimas 
gali būti sektinas pavyzdys teismams (teismų praktikai), leidžiantis ateityje nepaisyti mūsų 
valstybės laisva valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų (ratifikuotų konvencijų) bei Lietuvos 
piliečiams LR Konstitucija garantuojamų teisių bei laisvių. Dėl šios priežasties Asociacija jau 
kreipėsi į tarptautines žmogaus teisių organizacijas paramos (kreipimasis pridedamas).

Atsižvelgdama į tai Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija prašo Gerbiamą Teismą:
Padėti apeliantams Jūratei Markevičienei ir Vytautui Domaševičiui įgyvendinti jų 

konstitucines teises ir gauti būtiną LR Konstitucinio Teismo išaiškinimą dėl LR Teritorijų 
planavimo įstatymo (20 str. 2 d.) atitikimo LR Konstitucijos nuostatoms bei tarptautinės ir ES 
teisės viršenybės nacionalinių įstatymų atžvilgiu.

 Gauti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo išaiškinimą dėl EB Sutarties 234 str. 3 d. terminų 
(lietuviškas vertimas sukūrė teisines kolizijas) tikrosios prasmės ir turinio ES teisės aktuose.

Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje 
Nr. I-5558-12/2007 ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo arba nenagrinėti apeliacinio skundo 
administracinėje byloje Nr. I-5558-12/2007 tol, kol bus gauti minėti išaiškinimai.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL PILIEČIŲ TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojui
gerb.prof. Arimantui DUMČIUI

2008 04 03

Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašo Jus inicijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl 
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencijos) ratifikavimo (2001 m. liepos 
10 d. Nr. IX-449) pakeitimą.

 Remiantis profesionalių vertėjų-teisininkų išvadomis teigiame, kad galiojanti Orhuso 
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konvencijos vertimo į lietuvių kalbą versija yra teisiškai klaidinanti – joje gausu klaidingai 
išverstų terminų, sąvokų, praleistų žodžių, o kai kurių lietuviškų terminų reikšmė gan artima 
Konvencijos originalo rusų kalba reikšmėms, tačiau prieštarauja originalų anglų ir prancūzų 
kalbomis reikšmėms. Akivaizdu, kad vertimas turi būti pagrįstas originalais anglų ir prancūzų 
kalbomis, nes Orhuso konvenciją įgyvendinantys ES reglamentai, direktyvos ir kiti teisės aktai 
yra teisiškai privalomi visomis 27-iomis oficialiomis ES kalbomis, tačiau rusų kalba nėra oficiali 
ES kalba. Atkreiptinas dėmesys, kad ES reglamentų terminai lietuvių kalba taip pat skiriasi nuo 
Orhuso konvencijos lietuviškojo vertimo terminų, nors jie turėtų sutapti.

Neteisingo Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą pagrindu LR teismai nagrinėja civilines ir 
administracines bylas, priima sprendimus, kurie įtakoja ir dažnai pažeidžia LR piliečių teises: 
teisę į teisingą teismą, teisingą bylos nagrinėjimą bei kitas teises. 

 Šios konvencijos pagrindu artimiausiu metu Lietuvos Vyriausiame administraciniame teisme 
bus nagrinėjama piliečių Tomo Bakučionio, Vytauto Damaševičiaus, Jūratės Markevičienės ir 
Gedimino Urbono administracinė byla Nr. A-677-08. Kituose teismuose minėtiems piliečiams 
komercinės bendrovės taip pat yra pateikusios ieškinius dėl tariamai patirtos turtinės ir neturtinės 
žalos atlyginimo tik todėl, kad jie stojo ginti visuomenės (viešąjį) interesą, nors iš tikro tokiais 
ieškiniais siekiama atgrasyti visuomenę nuo viešojo intereso gynimo ir dalyvavimo priimant 
sprendimus, susijusius su aplinka. Pažymėtina, kad daugelyje valstybių užtikrinama teisinė 
visuomenės apsauga nuo tokio tipo bylų, vadinamų „strateginiais ieškiniais prieš visuomenės 
dalyvavimą“ (SIPVD).

Mums žinoma, kad teismai neretai ignoruoja viešąjį interesą, o duotuoju atveju netgi 
paneigė piliečių teisę jį ginti, nors tai leidžia ir įpareigoja Europos Sąjungos teisės aktai (Orhuso 
konvencija ir jos pagrindu priimti reglamentai). Tokį teisių išaiškinimą tikimės artimiausiu metu 
gauti iš Europos žmogaus teisių asociacijos. 

Tik dėl netinkamo žmogaus teises užtikrinančios Orhuso konvencijos vertimo į lietuvių 
kalbą piliečiai negali tinkamai ir visa apimtimi ginti savo teisių (teisės į sveiką aplinką, kultūros 
paveldo išsaugojimą ir kt.). Visiškai nepriimtina, kad nekokybiško Konvencijos vertimo pagrindu 
būtų priimami teismų sprendimai ir pažeidinėjamos konstitucinės piliečių ir žmogaus teisės. 

Dėl šios priežasties prašome kiek įmanoma skubiau informuoti mus apie galimybes inicijuoti 
Orhuso konvencijos ratifikavimo įstatymo pakeitimus, užtikrinant teisiškai tikslų ir teisingą šios 
Konvencijos vertimą iš anglų ir (arba) prancūzų kalbos į lietuvių kalbą. 

 Ši informacija reikalinga teismuose, kuriuose LŽTA atstovauja gindama piliečių teises. Pri-
dedame Orhuso konvencijos vertimo įvertinimą. 

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL ORHUSO KONVENCIJOS KLAIDINGO VERTIMO 
Į LIETUVIŲ KALBĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui
Žygimantų 2, Vilnius
Dėl administracinės bylos A-677-08

Vilnius, 2008 04 04

Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipėsi į LR Seimą su prašymu inicijuoti Orhuso 
konvencijos ratifikavimo įstatymo pakeitimus, užtikrinant teisiškai tikslų ir teisingą šios 
Konvencijos vertimą iš anglų ir (arba) prancūzų kalbos į lietuvių kalbą. 

Kad minėta administracinė byla nebūtų nagrinėjama klaidingai išverstų į lietuvių kalbą 
teisės dokumentų pagrindu, prašome šios bylos nagrinėjimą sustabdyti.

Pridedame 2008 04 03 LŽTA prašymą LR Seimo Žmogaus teisių komitetui.

 Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL VIEŠOJO INTERESO APSAUGOS IR GYNIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖ 
PROKURATŪRA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai 
2008 04 07 Nr. A13- 2 – 401
Laisvės pr. 60-302, Vilnius

2008 03 12 Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje gautas Jūsų 2008 02 28 kreipimasis 
„Dėl viešojo intereso apsaugos ir gynimo”, kuriuo Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą 
prašote „principingai ginti visuomenės interesus (viešąjį interesą), neleisti, kad grupės privačių ar 
juridinių asmenų interesai pažeistų visuomenės ir didesnės jos dalies interesus ir tokiu būdu varžytų 
didesnes piliečių teises bei laisves “.

Atsakydami į Jūsų prašymą, kuris iš esmės yra deklaratyvaus pobūdžio, pažymime, jog 
šiuo metu galiojantys įstatymai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK), 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK), Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos (toliau – ABTĮ) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo nuostatos) suteikia teisę 
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prokurorui inicijuoti civilines ar administracines bylas tik tokiu atveju, kai to reikalauja viešasis 
interesas.

Šiuo metu civiliniame procese įtvirtintos dvi prokuroro dalyvavimo civiliniame procese, 
atstovaujant viešajam interesui, formos:

1) prokuroras įstatymų numatytais atvejais gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti;
2) generalinis prokuroras gali pateikti prašymą dėl proceso išnagrinėtoje civilinėje byloje 

atnaujinimo, kai to reikalauja viešasis interesas.
Prokuroro teisė pareikšti ieškinį, prašymą, pareiškimą atskirais atvejais yra specialiai aptarta 

CK (pavyzdžiui, CK 1. 84 str. 4 d., 3. 32 str. 2 d. ir kt.) ir CPK (pavyzdžiui, CPK 449 str. 2 d., 454 
str. 2 d. ir kt.) bei kituose įstatymuose (pavyzdžiui, Profesinių sąjungų įstatymo 9 str. 2 d.). Šios 
normos aiškintinos ir kaip įpareigojančios prokurorą ginti viešąjį interesą. Šiais atvejais įstatymų 
leidėjas, įtvirtindamas prokuroro teisę kreiptis į teismą, preziumuoja esant viešąjį interesą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. prokuroras turi tik 
bendrojo pobūdžio teisę ginti viešąjį interesą, nesiejamą su konkrečių teisinių santykių 
sritimi. Todėl kreiptis į teismą, gindamas viešąjį interesą, jis gali visais atvejais, nustatęs tokį 
teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų 
grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas 
prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-291/2006, 2008 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2008). Prokuroras 
savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir protingumo principu, turi teisę 
spręsti, ar pažeidimas tikrai padarytas ir ar pagal savo pobūdį peržengia privataus intereso 
ribas. Tačiau galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis 
civilinę (administracinę) bylą, iškeltą pagal prokuroro procesinį dokumentą (ieškinį, prašymą, 
pareiškimą).

Taigi viešojo intereso, kaip sąlygos prokurorui pareikšti konkretų ieškinį, prašymą ar 
pareiškimą teisme, sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, ji turi būti aiškinama, atsižvelgiant į leidėjo 
ketinimus, o jos turinys atskleidžiamas tik analizuojant ir vertinant konkrečias bylos aplinkybes, 
bet ne a priori.

Pažymėtina ir tai, jog viešasis interesas yra labai įvairiapusis (aplinkos apsauga, švietimas, 
socialiai remtinų, neveiksnių asmenų ar vaikų teisių gynimas, įmonių veikla, vartojimas, 
konkurencija ir t. t.). Kaip žinoma, be įgaliojimų viešojo intereso apsaugos srityje, prokuratūra 
atlieka ir daug kitų tiesioginių funkcijų (Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Dėl to 
prokuratūra nepajėgi viena aprėpti ir išspręsti visų problemų, susijusių su viešojo intereso apsauga 
bei gynimu, ar netgi jas žinoti, juolab kad valstybės ar savivaldybės institucijos, atlikdamos 
joms įstatymu priskirtas tarnybines funkcijas, kartais ignoruoja įstatymuose įtvirtintą pareigą 
ir nesinaudoja įstatymų suteiktais įgaliojimais iš to paties teisinio santykio kilusiam viešajam 
interesui apginti. Neretai pačios turėdamos įgaliojimus ir pareigą ginti tam tikroje srityje viešąjį 
interesą, valstybės institucijos su prašymais ginti viešąjį interesą ir inicijuoti administracinių 
aktų bei sandorių panaikinimą teismine tvarka be jokio pagrindo kreipiasi į prokuratūrą. Tai 
apsunkina viešojo intereso gynimą, kadangi prokuratūra neturi atskirų sričių specialistų, kurių 
žinių dažnai prireikia nagrinėjant gautą informaciją apie galimai pažeistą viešąjį interesą. Tokiu 
būdu viešasis interesas visų pirma reikalauja, kad visos valstybės institucijos ar savivaldybės 
institucijos, vykdydamos joms teisės aktais nustatytas funkcijas, užtikrintų ir tenkintų visuomenės 
interesus.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros interneto puslapyje 
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www.prokuraturos.lt /’Veikla/Planavimodokumentaiataskaitos/tabid/171/Default.aspx y r a 
patalpinta vieša Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2007 m. ataskaita, kurioje yra infor-
macija ir apie prokuroro veiklą ginant viešąjį interesą.

Civilinių bylų skyriaus vyriausioji prokurorė  Daiva ALECHNAVIČIENĖ

Žana SARAPINIENĖ 
2666 23 80

DĖL ORHUSO KONVENCIJOS Į LIETUVIŲ KALBĄ
VERTIMO KLAIDŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Europos Komisijai
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui

Priedas prie 2008 04 08 rašto dėl Orhuso konvencijos bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų 
(EB) Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB į lietuvių kalbą vertimo klaidų

Pastabos:
Orhuso konvencijos lietuviško vertimo kai kurių sąvokų neatitikimas Orhuso konvencijos 

tekstams oficialiomis Konvencijos kalbomis ir ES teisės aktams kitomis kalbinėmis 
versijomis.

Orhuso konvencija yra ne tik tarptautinis Lietuvos Respublikos įsipareigojimas, bet 
ir ES teisės dalis: 1998 06 28 ji buvo Bendrijos lygmeniu pasirašyta, o 2005 02 17 patvirtinta.                                 
2006 09 06 buvo priimtas visoms valstybėms ES narėms teisiškai privalomas Europos Parla-
mento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006) dėl 
Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus 
ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams. Be to, įgyvendinant Orhuso konvenciją priimta Europos Parlamento ir Tarybos direk-
tyva 2003 m. gegužės 26 d. 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus 
su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 
96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (toliau – Direktyva 2003/35/EB); 
šios direktyvos nuostatas valstybės ES narės privalėjo perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2005 
06 25 (Direktyva 2003/35/EB, 6 str.), ir 2003 m. sausio 28 d. Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB 
(toliau – Direktyva 2003/4/EB), kurią valstybės ES narės privalėjo perkelti į savo nacionalinę 
teisę iki 2005 02 14. 

Orhuso konvencijos pagrindinis tikslas
Šios Konvencijos pagrindinis tikslas yra užtikrinti kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų 

žmogaus teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje, o taip pat pareigą individualiai, 
ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę dėl dabartinių ir būsimų kartų gerovės. 
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Preambulėje pabrėžiama, kad ši Konvencija yra neatsiejama nuo pagrindinių žmogaus teisių 
ir laisvių, pripažįsta žmonių teisę dalyvauti priimant pagrindinius jų gyvenimą veikiančius 
sprendimus, o kad žmonės galėtų ginti šią teisę ir atlikti šią pareigą, jie turi turėti teisę gauti 
informaciją, dalyvauti priimant sprendimus bei galimybę kreiptis į teismus aplinkos klausimais 
(Preambulė, 6–9 p., 7 p.). Jungtinių Tautų išleistame išsamiame Orhuso konvenciją išaiškinančiame 
komentare „Orhuso konvencija: taikymo vadovas“ (The Aarhus Convention: an Implementation Guide, 
United Nations, New York and Geneva, 2000, prieinamas JTO /EEK tinklavietėje oficialiomis 
šios konvencijos kalbomis: http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf, http://www.unece.org/
env/pp/implementation%20guide/french/aigf.pdf ir (toliau – Taikymo vadovas) nurodoma, kad 
visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus yra vienas iš svarbiausių Orhuso konvencijos 
dalykų, todėl jos 6 str. įgyvendinamas 9 str. 2 ir 3 dalimis (Taikymo vadovas, 89 psl.). 

Orhuso konvencijos originalūs tekstai yra anglų, prancūzų ir rusų kalbomis (Orhuso kon-
vencija, 22 str.). Lietuviškame vertime esama bylai esminių neatitikimų ne tik oficialiems Kon-
vencijos tekstams (angliškam ir prancūziškam). 

Be to, Orhuso konvencija yra ES teisės dalis. Šios Konvencijos pagrindu buvo priimtas vi-
soms valstybėms narėms teisiškai privalomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006. Oficialiame lietuviškame vertime esama neatitikimų Reglamentui kitomis ofici-
aliomis ES kalbomis.

1. „Aplinka“ ir „aplinkosauga“
Orhuso konvencija yra skirta visuomenės teisei gauti informaciją, dalyvauti priimant spren-

dimus ir kreiptis į teismą aplinkos klausimais. Konvencijos angl. originalo sąvoka environment 
(Konvencijos pavadinimas, daugelis straipsnių), kuri Konvencijos liet. vertime neteisingai iš-
versta aplinkosauga, kai tuo tarpu angl. originale aplinkosauga yra protection of the environment 
arba environmental protection (preambulė, 2 str. 5 d., 4 str. 4 d. d p., 3 str. 4 d.). 

Orhuso konvencija nepateikia „aplinkos“ arba „aplinkos klausimų“ apibrėžimų, tačiau Taikymo 
vadove nurodoma, kad jų prasmė gali būti išvesta iš „informacijos apie aplinką“ apibrėžimo (Tai-
kymo vadovas, 42 psl.). 

Aplinką Orhuso konvencija apibrėžia plačiai – kaip su pagrindinėmis žmogaus teisėmis 
susietą gyvenimo aplinką. „Informacija apie aplinką“ apima „aplinkos elementus, tokius kaip: 
oras, atmosfera, vanduo, dirvožemis, žemė, kraštovaizdis ir gamtinių vietovių būklė, biologinė 
įvairovė ir jos komponentai, įskaitant genetiškai modifikuotus organizmus, bei šių elementų 
sąveika“ (2 str. 3 d. a p.), „veiksniai, tokie kaip: medžiagos, energija, triukšmas ir radiacija bei 
veikla arba priemonės, įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkosaugos srityje, 
politiką, įstatymų leidybą, planus ir programas, turintys arba galintys turėti poveikį išvardytiems 
(a) punkte aplinkos elementams, taip pat išlaidų ir rezultatų bei kita ekonominė analizė ir 
prielaidos, susijusios su priimamais sprendimais aplinkos srityje“ (2 str. 3 d. b p.), „žmonių 
sveikatos ir saugos būklė, gyvenimo sąlygos, kultūrinių vietovių ir statinių būklė tais atvejais, kai 
jai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkos elementų būklė arba per šiuos elementus b punkte 
išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės“ (2 str. 3 d. b p.). Į lietuvių kalbą neteisingai išverstos 
kai kurios esminės aplinkos sudėtinių dalių sąvokos. 

2. „Kraštovaizdis“ ir „gamtinės vietovės“ ar „gamtos objektai“
Orhuso konvencijos 2 str. 3 d. (a) punkto lietuviškas tekstas nurodo „gamtos objektus“, 

kai tuo tarpu oficialus angliškas tekstas – „gamtines vietoves“ („natural sites“). Pažymėtina, 
kad Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 oficialiame lietuviškame tekste pateikta būtent pastaroji 
atitinkama „gamtinių vietovių“  sąvoka (Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006, 2 str. 1 d. ii p.). 
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Pagal minėtą teismų praktiką Orhuso konvencija taikytina tik gamtiniam kraštovaizdžiui 
arba gamtos objektams, niekaip nesietinais su kultūra, kultūros paveldu. Tuo tarpu Taikymo 
vadove teigiama priešingai, kad „Konvencijoje sąvokos „dirvožemis, kraštovaizdis ir gamtinės vietovės“ 
yra nurodytos kartu, kad būtų užtikrintas platus jų taikymas ir apimtis. Visas šių aprašomųjų sąvokų 
kompleksas naudotinas ryšium su, pavyzdžiui, gamtiniais ištekliais, teritorija ir saugomomis vietomis. 
„Gamtinės vietovės“ reiškia bet kokius gamtos objektus, turinčius specialios vertės, ir jos apima ne tik 
oficialiai nustatytas saugomas vietas, bet taip pat, pavyzdžiui, medžius arba parkus, esančius vietinės 
svarbos bei turinčius specialią gamtinę, istorinę arba kultūrinę vertę. Kraštovaizdžio ir gamtinių 
vietovių apsauga tapo svarbiais konservavimo elementais dėl daugelio priežasčių, įskaitant estetinį grožį, 
unikalių istorinių arba kultūrinių vietų apsaugą arba tradicinę žemėnaudą“ (Taikymo vadovas, 36 
psl.).

3. „Kultūrinės vietovės“ ar „kultūros objektai“, „statiniai“ 
Orhuso konvencijos aplinkai priskiriama ir „žmonių sveikatos ir saugos būklė, gyvenimo 

sąlygos, kultūrinių vietovių ir statinių būklė tais atvejais, kai jai daro įtaką arba gali daryti įtaką 
aplinkos elementų būklė arba per šiuos elementus b punkte išvardyti veiksniai, veikla arba prie-
monės“ (2 str. 3 d. b p.). Oficialiame tekste anglų kalba – tai „kultūrinės vietovės“ („cultural sites“), 
tuo tarpu minėtame lietuviškame vertime – „kultūros objektai“. 

Minėtoje teismų praktikoje į šią sudėtinę aplinkos dalį apskritai neatsižvelgiama. Tuo tarpu 
Taikymo vadove teigiama, kad „Orhuso konvencija pabrėžia, jog žmones supančiai aplinkai, įskaitant 
žmonių sveikatą ir saugą, kultūrines vietoves ir kitus pastatytos aplinkos aspektus, poveikį daro ta pati 
veikla, kuri daro poveikį ir gamtinei aplinkai. Teisė į sveiką aplinką reiškia, kad sveika aplinka yra esminė 
žmogaus gyvenimo sąlyga. Konvencija atkartoja šią sąvoką, įtraukdama „žmonių gyvenimo sąlygas“ kaip 
vieną iš dalykų, įtrauktinų į informaciją apie aplinką. „Gyvenimo sąlygos“ bendrąja prasme reikštų oro ir 
vandens kokybę, būsto ir darbo vietos sąlygas, susijusias su gerove, ir įvairias socialines sąlygas. Sąvoka 
„kultūrinės vietovės“ apima konkrečias vietas arba objektus, turinčius kultūrinės vertės. Taip pat 
apibrėžiamas tikrasis „kultūrinės vietovės“ turinys ir nurodoma vadovautis Pasaulio kultūros ir 
gamtinio paveldo apsaugos konvencija, kuri pateikia šį apibrėžimą: „žmogaus arba bendri gamtos ir 
žmogaus kūriniai bei plotai, įskaitant archeologines vietoves, turintys išskirtinę visuotinę vertę istoriniu, 
estetiniu, etnologiniu ar antropologiniu požiūriu“ (Pasaulio paveldo konvencija, 1 str.). „Statiniai“, 
pasak Taikymo vadovo, „reiškia žmonių sukurtus statinius. Tai apima ne tik didelius pastatus ir objektus, 
kaip užtvankas, tiltus ir kelius, bet ir mažus statinius ir net kraštovaizdį ir kitą gamtinės aplinkos 
keitimą“ (Taikymo vadovas, 38 psl.). Pažymėtina, kad Vilniaus senamiestis į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą įtrauktas būtent kaip kultūrinė vietovė, o pagal apeliantų ginčijamą detaliojo 
plano Pylimo 17 projektą, buvo leista šios vietovės dalį keisti, keičiant aplinkos elementus – 
kraštovaizdį, reljefą, žemę, želdinius, požeminius vandenis ir kt. 

4. „Siūloma veikla“ ir „planuojama veikla“
Taikymo vadove išaiškinta, kad „veikla arba priemonės“, galinčios paveikti aplinką apima „admi-

nistracines priemones, aplinkosauginius susitarimus, planus ir programas“. Šios sąvokos reiškia žmonių 
veiksmus. Be abejonės, tai apima viešosios valdžios sprendimus dėl konkrečios veiklos, kaip leidimus, 
licencijas, sutikimus, kurie gali turėti įtakos aplinkai. Tačiau šie veiksmai arba priemonės nebūtinai turi 
būti tam tikro oficialiai „aplinkosauginiu“ vadinamo sprendimų priėmimo proceso dalimi“ (Taikymo va-
dovas, 37 psl.). 

Orhuso konvencijos originalaus teksto sąvoką „siūloma veikla“ (Konvencijos 6 str. 1 d. a-c 
p., 2 d. a ir a(vi) p., 7 d.; angl. „proposed activity“) lietuviškai neteisingai išvertus į „planuojamą 
veiklą“, Konvencijos nustatyta visuomenės teisė dalyvauti buvo iš esmės suvaržyta – apribota tik 
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dalyvavimu teritorijų planavimo procese, kas iš esmės prieštarauja Konvencijos dvasiai ir raidei, 
nes sprendimai aplinkosaugos srityje yra priimami ne tik per teritorinį planavimą, bet ir per 
investicines programas, privatizavimą, statybą ir t.t. 

5. Orhuso konvencijos vertimo į lietuvių kalbą neatitikimai lyginant su ES reglamentu 
(EB) Nr.1367/2006

Visoms ES valstybėms narėms teisiškai privalomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1367/2006 oficialiame lietuviškame tekste ir Orhuso konvencijos lietuviškame vertime 
esama bylai esminių neatitikimų oficialiems Konvencijos tekstams (angliškam ir prancūziškam), 
taip pat Reglamentui kitomis oficialiomis ES kalbomis. Jau minėta, kad Konvencijos 2 str. 3 d. (c) 
punkte nurodytos „kultūrinės vietovės“ (angliškajame oficialiame tekste „cultural sites“, taip pat 
oficialiame prancūziškajame ir neoficialiame ispaniškajame tekstuose) lietuviškai išverstos „kultū-
ros objektai“; o Konvencijos 2 str. 3 d. (a) punkte nurodytos „gamtinės vietovės“ (angl. oficialiame 
tekste „natural sites“) – „gamtos objektai“. Šį lietuviško vertimo netikslumą patvirtina Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006, kurio 2 straipsnio d punkto i papunktyje 
nurodytos „gamtinės vietovės“ (angl. oficialiame tekste atitinkamai „natural sites“), o ne „gamtos 
objektai“, tačiau to paties Reglamento 2 straipsnio d punkto vi papunktyje nurodytos „kultūrinės 
vietovės“ (angliškajame oficialiame tekste „cultural sites“, taip pat prancūziškajame ir ispaniška-
jame tekstuose) lietuviškai vėl klaidingai išverstos kaip „kultūros objektai“.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo praktikoje ne sykį yra pabrėžęs, kad Bendrijos 
teisės nuostatos rengiamos daugeliu kalbų ir kad skirtingos kalbinės formuluotės yra vienodai 
įpareigojančios; Bendrijos teisės nuostatos aiškinimas reiškia tekstų skirtingomis kalbomis 
lyginimą, o esant išsiskiriančioms kalbinėms formuluotėms, neaiškumų kelianti nuostata 
turi būti aiškinama atsižvelgiant į teisės akto sistematiką ir tikslą (ETT bylos 283/81 CILFIT 
/ Ministro della Sanita, C-482/98 Italy / Commission). ES ratifikuotos Orhuso konvencijos ir 
(EB) Nr. 1367/2006 reglamento tekstai kitomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis gali 
suponuoti skirtingą aiškinimo rezultatą, nei tekstas lietuvių kalba. Dėl išdėstyto darytina 
išvada, kad administraciniai teismai, matyt, netaikė šio principo, t.y., užuot gretinę Konvencijos 
lietuviškąjį tekstą su tekstais oficialiomis Konvencijos kalbomis ir tekstais kitomis ES kalbomis, 
vadovavosi vien neteisingai išverstu Konvencijos ir su oficialiomis versijomis kitomis ES 
kalbomis minimais atžvilgiais nesutampančiu oficialiu lietuvišku Reglamento tekstu, todėl 
netinkamai aiškino kai kurių Konvencijos sąvokų prasmę ir netaikė nuostatų, kurias privalėjo 
taikyti. Rezultate Lietuvoje buvo suformuota Orhuso konvencijos ir Reglamento dvasiai, raidei ir 
pagrindiniam tikslui prieštaraujanti teismų praktika, iš esmės siaurinanti Konvencijos taikymo 
sritį, taip apribodama Konvencijos garantuojamas visuomenės teises. Šią teisminę praktiką 
pradėjusiose formuoti administracinėse bylose Nr. A3-11-04 ir Nr. A8-988-04 2004 konstatuota, 
kad Konvencija visuomeninėms  organizacijoms  suteikia  teisę   ginti  viešąjį  interesą tik 
siauroje aplinkos apsaugos srityje, be to, apskritai netaikytina kultūros paveldui – vietovėms, 
kultūriniam kraštovaizdžiui. Teismų vadovavimasis neteisingai išverstu ir todėl siaurinamai 
taikomu Konvencijos tekstu turėjo skaudžių pasekmių Lietuvos suinteresuotai visuomenei – 
laipsniškai iš visuomenės (visuomeninių organizacijų bei fizinių asmenų) buvo atimta teisė ginti 
viešąjį aplinkosauginį interesą tuomet, kai dėl siūlomų aplinkos pokyčių galima buvo tikėtis 
žalos žmonių sveikatai ir saugai, gyvenimo sąlygoms, kultūrinių vietovių ir statinių būklei, 
kultūriniam kraštovaizdžiui, nors tokias suinteresuotos visuomenės teises įteisina ir Orhuso 
konvencija, ir jos pagrindu priimti minėti ES teisės aktai. 

Vadovaudamiesi pateiktais argumentais ir pridedama specialisto teisininko-vertėjo išvada 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1350 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, 
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Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo 
autentiškumo tvirtinimo, taip pat klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose lietuvių 
kalba tvarkos“, manome, kad Europos Komisija ir LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas 
turi kreiptis į Lietuvos Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją, kad pastarosios inicijuotų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1367/2006 ir 2005/370/EB bei ES ratifikuotos Orhuso 
konvencijos nustatyta tvarka vertimo į lietuvių kalbą klaidų ištaisymą. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL TERITORIJŲ  PLANAVIMO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 
PAKEITIMO 

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO
IŠVADA

 Teritorijų planavimo įstatymo
22 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektui
2008 04 09, 2008 04 17 Nr. XP-3015

Lietuvos Respublikos Seimui
 
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto atitikties Europos Sąjungos teisei.
Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo raštu Nr. XP-3015 pateiktą derinti Lietuvos Respu-

blikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, pažymime, kad 
šių klausimų ES teisė tiesiogiai nereglamentuoja, todėl pastabų ir pasiūlymų dėl pateikto pro-
jekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

 
 Išvadas pasirašė:
Generalinio direktoriaus pavaduotoja  SKIRGAILĖ ŽALIMIENĖ 
 
LAURA LIUBERTAITĖ, 
tel. (8 5) 266 3688, el.p. l.liubertaite@etd.l
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DĖL STRATEGINIO IEŠKINIO PRIEŠ VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Vilniaus apygardos teismui
Gedimino pr. 40, Vilnius
Teisėja O. GASIULYTĖ

Civilinė byla Nr. 2-1266-39/2008

Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi piliečiai Tomas Bakučionis, Vytautas Damaše-
vičius, Jūratė Markevičienė ir Gediminas Urbonas, kuriems 2007 metais UAB „Rojaus aparta-
mentai“ pateikė 609 914, 11 Lt civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo. Ieškinio esmė – neva 
minėti piliečiai padarė nurodyto dydžio žalą bendrovei apskųsdami Vilniaus apygardos admi-
nistraciniam teismui Vilniaus apskrities viršininko administracijos išduotą individualų teisės 
aktą (administracinė byla Nr. A-677-08), o šio skundo pagrindu LVAT laikinai sustabdė jo akto 
galiojimą. Ieškovo nuomone, atsakovai tai padarė manipuliuodami ir eksperimentuodami tei-
sės aktais, žinodami, jog pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus jie nepatenka į subjektų, turin-
čių teisę ginti viešą interesą, ratą. Anot ieškovo, atsakovai, sąmoningai ignoruodami teisės aktų 
draudimus, jų nepaisydami, toliau inicijuoja teisminius procesus, tokiu būdu neteisėtai stabdo 
detalų žemės sklypo, esančio Pylimo g. 17, Vilniuje, planavimo procesą ir daro žalą Ieškovui. 
Ieškovo nuomone, tai akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, siekimas apginti 
viešą interesą remiantis netinkamomis teisės normomis, reglamentuojančiomis su jais nesusiju-
sius teisinius santykius, piktnaudžiavimas viešojo intereso gynimo institutu.

Asociacijos žiniomis, šios bendrovės steigėja ir akcininkė UAB „M2 Invest“ pateikė dar          
30000 Lt. ieškinį Jūratei Markevičienei dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurią esą pastarajai 
bendrovei padarė J. Markevičienė žiniasklaidoje (radijo nuomonių laidoje „Stebėtojas“) 
išsakydama savo požiūrį.

Susipažinusi su pateiktais dokumentais, Lietuvos žmogaus teisių asociacija konstatuoja, 
jog UAB „Rojaus apartamentai“ ir UAB „M2 Invest“ civiliniai ieškiniai turi visus pasaulinėje 
teisminėje praktikoje į atskirą kategoriją išskiriamų bylų – strateginių ieškinių prieš visuomenės 
dalyvavimą – požymius: ieškovas – verslo įmonė – reikalauja nubausti piliečius (fizinius 
asmenis) dėl neva padarytos žalos ir kenkimo kreipiantis į teismą, tačiau iš tiesų siekia įbauginti, 
atgrasyti ir nutildyti visuomenę bei visaip suvaržyti jos teises, kurias garantuoja LR Konstitucija, 
tarptautinė ir ES teisė bei Lietuvos įstatymai.

Pažymėtina, kad analogiška rezonansinė byla buvo nagrinėjama administraciniame teisme, 
kai Vilniaus Žirmūnų rajono gyventojai parašė skundą prieš Vilniaus m. savivaldybę ir plėtros 
bendrovę dėl užstatomos rekreacinės zonos ir naikinamos vaikų žaidimų aikštelės. Šiuo atveju 
bendrovė irgi reikalavo areštuoti gyventojų nekilnojamąjį turtą, kad būtų galima padengti dėl 
esą piktavališkų gyventojų veiksmų patirtus nuostolius. Galų gale teismas pripažino, kad su-
bjektinės teisės ir viešasis interesas gali sutapti(Administracinė byla Nr. A3-64-07). 

Taigi ir šiuo atveju UAB „Rojaus apartamentai“ ieškinys yra nukreiptas prieš visuomenės 
(viešąjį) interesą – kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi palankioje jo 
sveikatai ir gerovei aplinkoje – ginančius piliečius. Akivaizdu, kad šiuo ieškiniu minėta bendrovė 
siekia suvaržyti žmogaus pilietines laisves bei visuomenės teises ir prieštarauja demokratinės 
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visuomenės principams, nes pateikdama ieškinį, bylos laikotarpiui bendrovė reikalavo areštuoti 
viešąjį interesą ginančių visuomenės narių turtą.

Įvertindama susiklosčiusias aplinkybes, Lietuvos žmogaus teisių asociacija pabrėžia, kad 
kiekvienas pilietis ir visuomenė turi teisę save ginti. Tokią teisę užtikrina Lietuvos Respublikos 
Konstitucija ir tarptautinės konvencijos, ypač Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JTO/EEK) Konvencija dėl visuomenės teisės gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir 
kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija). Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2001 
metais, Europos Sąjunga Bendrijos lygmeniu – 2005 metais. Būtent šios Konvencijos 3 str. 8 d. nu-
statyta, jog „kiekviena Šalis užtikrina, kad asmenys, įgyvendinantys šioje Konvencijoje numatytas 
savo teises, nebūtų baudžiami už savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi. Ši nuostata 
netaikoma nacionalinių teismų įgaliojimams priteisti atlyginti pagrįstas teismo išlaidas“. 

Taigi Orhuso konvencija draudžia persekioti ir bet kaip varžyti visuomenės narius dėl jų da-
lyvavimo sprendimų, susijusių su aplinka, priėmime bei kreipiantis į teismą dėl jų. Lietuva, kaip 
šios Konvencijos susitariančioji šalis ir ES narė, įsipareigojo užtikrinti, kad visuomenės nariai 
nebūtų persekiojami arba kitaip varžomi dėl Konvencijos suteiktų teisių įgyvendinimo. 

Pažymėtina, kad Orhuso konvenciją ES lygmeniu įteisinančios direktyvos 2003/35/EB ir 
2003/4/EB nustatė, jog valstybės ES narės privalėjo iki atitinkamo laikotarpio perkelti direktyvų 
nuostatas į savo nacionalinę teisę. Deja, Lietuva iki šiol to nepadarė Orhuso konvencijos 3 str. 8 
d. atžvilgiu. 

Taip pat pažymėtina, kad lietuviškajame minėtos Konvencijos vertime apstu vertimo klai-
dų – supainiotos žodžių reikšmės, sąvokos ir terminai, todėl kai kurie mūsų šalies teisės aktai, 
priimti neteisingo vertimo interpretacijų pagrindu, prieštarauja LR Konstitucijai. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija jau kreipėsi į LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus 
teisių komitetus, Europos Komisiją, kad šios institucijos inicijuotų Orhuso konvencijos vertimo 
į lietuvių kalbą klaidų ištaisymą (pridedame).

Tuo pagrindu LR Seimo Žmogaus teisių komitetas nurodė LR Užsienio reikalų ministerijos 
Teisės ir tarptautinių sutarčių departamentui įvertinti pridedamo Konvencijos vertimo analizę 
ir inicijuoti Konvencijos klaidų ištaisymą.

Akivaizdu, kad ištaisius nurodytos konvencijos vertimo į lietuvių kalbą klaidas, iš esmės 
pasikeis pagrindas, kuriuo šioje byloje atsakovai grindžia savo veiksmus. 

Nepaisant klaidingo konvencijos vertimo į lietuvių kalbą (klaidingas vertimas negali būti 
kliūtis teismams įgyvendinant teisingumą), Lietuvos Respublikos ratifikuoti tarptautinės teisės 
aktai turi viršenybę nacionalinės teisės taikymo atžvilgiu teismuose, o iškilus abejonėms dėl 
įstatymo atitikimo LR Konstitucijai ir tarptautinės teisės aktams, teismas gali ir savo iniciatyva 
kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl nurodytų aktų atitikimo LR Konstitucijai. 

Atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašo gerbia-
mą Teismą Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1266-39/2008 nagrinėjimą atidėti, kol 
bus gauti Europos Komisijos ir LR Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių 
departamento išaiškinimai dėl Orhuso konvencijos lietuviškojo vertimo atitikimo originalo kal-
boms.

Tolesnis šios bylos nagrinėjimas esant klaidingam jos pagrindui gali padaryti nepataisomą 
žalą mūsų šalies piliečių ir visuomenės konstitucinėms teisėms bei laisvėms.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto vardu
pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL STRATEGINIO IEŠKINIO PRIEŠ 
VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
IŠVADA

Vilniaus m. I apylinkės teismui
Laisvės pr. 79A, Vilnius

2008 m. balandžio 24 d.

 Į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją kreipėsi pilietė Jūratė Markevičienė, kuriai UAB „M2 
Invest“ pateikė 30 tūkst. Lt neturtinės žalos atlyginimo civilinį ieškinį dėl savo dalykinės 
reputacijos gynimo. Ieškinio esmė – neva pilietė padarė nurodyto dydžio žalą radijo laidoje 
„Stebėtojas“, ieškovo teigimu, pasakiusi, jog „Dėl tos bendrovės (UAB „M2 Invest“) ir jos dukterinių 
įmonių kitose miesto dalyse ne tik namai griūna, bet ir įrengiamos gatvės per vaikų žaidimo aikšteles ir 
želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose.“

 Ieškovo nuomone, toks atsakovės teiginys neatitinka tikrovės ir žemina UAB „M2 Invest” 
dalykinę reputaciją.

 Asociacijos žiniomis, UAB „M2 Invest“ ir UAB „Rojaus apartamentai“ pateikė dar 609 914, 
11 Lt  ieškinį Jūratei Markevičienei, Tomui Bakučioniui, Vytautas Damaševičiui ir Gediminui 
Urbonui dėl turtinės žalos atlyginimo, kurią esą šioms bendrovėms minėti piliečiai padarė ma-
nipuliuodami ir eksperimentuodami teisės aktais, žinodami, jog pagal Lietuvoje galiojančius teisės 
aktus jie nepatenka į subjektų, turinčių teisę ginti viešą interesą, ratą.

 Susipažinusi su pateiktais dokumentais, Lietuvos žmogaus teisių asociacija konstatuoja, 
jog UAB „Rojaus apartamentai“ ir UAB „M2 Invest“ civiliniai ieškiniai turi visus pasaulinėje 
teisminėje praktikoje į atskirą kategoriją išskiriamų bylų – strateginių ieškinių prieš visuomenės 
dalyvavimą – požymius: ieškovas – verslo įmonė – reikalauja nubausti piliečius (fizinius 
asmenis) dėl neva padarytos žalos ir kenkimo kreipiantis į teismą, tačiau iš tiesų siekia 
įbauginti, atgrasyti ir nutildyti visuomenę bei visaip suvaržyti jos teises, kurias garantuoja 
LR Konstitucija, Lietuvoje galiojanti tarptautinė ir ES teisė bei kiti Lietuvos įstatymai.

 Šis UAB „M2 Invest“ ieškinys taip pat nukreiptas prieš LR pilietę, kuri, vadovaudamasi 
visuomenės nariams suteikta Lietuvoje galiojančios JTO/EEK Konvencijos teise dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos 
klausimais (Orhuso konvencija) ir ES teise (Europos Sąjungoje šią Konvenciją įteisinantys EB 
reglamentai) gina visuomenės (viešąjį) interesą – kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus 
teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje.

 Pilietės J. Markevičienės teigimu, ieškinyje nurodyti pažeidimo faktai negali būti svarstomi 
vien todėl, kad Ieškovas (bendrovė) kaip pagrindinį ir vienintelį įrodymą pateikė Teismui 
minėtos laidos spausdintą išrašą, kuris neatitinka laidos garso įrašo originalo, ir, anot jos, 
galimai yra suklastotas. 

LŽTA įsitikinimu, įrodymų patikimumas turi esminę įtaką bylos nagrinėjimo baigčiai, todėl 
tik nustačius įrodymų patikimumą (teiginių tikrumą), galima būtų svarstyti, ar iš tikrųjų ieško-
vui yra padaryta kokia nors žala. 

Be to, LŽTA nuomone, ieškovas galėjo kreiptis į laidą transliavusią visuomenės informavimo 
priemonę – Lietuvos nacionalinį radiją – su reikalavimu paneigti paskleistus esą tikrovės nea-
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titinkančius duomenis, tačiau jis to nepadarė. Toks jo elgesys dar labiau stiprina abejones dėl 
ieškinio pagrįstumo.

 Kita vertus, J. Markevičienė teigia, kad ieškovas apskritai neturi reikalavimo teisės, nes 
„Lietuvos“ kino teatro atveju per savo įmonę UAB „Rojaus apartamentai“ veikė ne kaip privatus 
juridinis asmuo, o kaip viešojo administravimo subjektas (vykdė valstybės institucijos – Vilniaus 
m. savivaldybės – jam rašytine sutartimi deleguotas savivaldybės teises ir pareigas). Taigi pagal 
LR įstatymus viešojo administravimo subjektai (valstybės institucijos) negali kreiptis į teismą 
dėl savo „dalykinės reputacijos“, o piliečiai turi konstitucinę teisę kritikuoti valdžios įstaigas 
ir kreiptis į teismą dėl jų netinkamų veiksmų arba neveikimo. Šiuo atveju, J. Markevičienės 
teigimu, būtent nuomonių laidoje ji ir reiškė savo nuomonę, įgyvendindama konstitucinę žodžio 
ir nuomonės laisvę, už kurią ieškovas ją dabar persekioja. 

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija palaiko atsakovės J. Markevičienės poziciją, nes tokią teisę 
užtikrina Lietuvos Respublikos ratifikuoti tarptautinės teisės aktai ir LR Konstitucija: Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (10 straipsnis) nurodo, kad „kiekvienas turi 
teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas 
valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės“. LR Konstitucija (25 straipsnis) taip pat 
nurodo, kad „žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti 
kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“. Be to, šią teisę užtikrina Jungtinių Tautų 
Europos ekonominės komisijos (JTO/EEK) Konvencija dėl visuomenės teisės gauti informaciją, 
dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija). 
Lietuva šią Konvenciją ratifikavo 2001 metais, Europos Sąjunga Bendrijos lygmeniu – 2005 
metais. Būtent šios Konvencijos 3 str. 8 d. nustatyta, jog „kiekviena Šalis užtikrina, kad 
asmenys, įgyvendinantys šioje Konvencijoje numatytas savo teises, nebūtų baudžiami už 
savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi. Ši nuostata netaikoma nacionalinių 
teismų įgaliojimams priteisti atlyginti pagrįstas teismo išlaidas“. 

 LŽTA nekyla abejonių, kad minėtos bendrovės (ir ieškovas) šiais ieškiniais (ir šiuo ieškiniu) 
siekia įbauginti pilietę J. Markevičienę ir suvaržyti jos teises bei laisves.

Pilietė J. Markevičienė stojo ginti visuomenės (viešąjį) interesą, dėl to jos bet koks 
persekiojimas yra nesuderinamas su tarptautine teise ir mūsų demokratinės valstybės 
principais.

 Minėtoji Orhuso konvencija draudžia persekioti ir bet kaip varžyti visuomenės narius dėl jų 
dalyvavimo sprendimų, susijusių su aplinka, priėmime bei kreipiantis į teismą dėl jų. Lietuva, 
kaip šios Konvencijos susitariančioji šalis ir ES narė, įsipareigojo užtikrinti, kad visuomenės 
nariai nebūtų persekiojami arba kitaip varžomi dėl Konvencijos suteiktų teisių įgyvendinimo. 

 Jeigu ieškovo teiginiai nepasitvirtins (ieškovas jų nepatvirtins įrodymais arba tuos įrodymus 
paneigs kompetentingi ekspertai ar prokuratūra) ir paaiškės, kad ieškovas (bendrovė) siekė 
suklaidinti teismą, bus galima pagrįstai teigti, kad minėtu ieškiniu bendrovė siekia įbauginti 
pilietę J. Markevičienę ir suvaržyti jos pilietines teises ir laisves. Todėl Lietuvos žmogaus teisių 
asociacija daro išvadą, kad ši byla turi būti nagrinėjama su ypatinga atida žmogaus ir piliečio 
teisėms bei laisvėms. Be to, jos nagrinėjimas nerekomenduotinas, kol byloje nėra kompetentingų 
ekspertų ir prokuratūros ikiteisminio tyrimo išvadų.

 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto
pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS KREIPIMOSI

LIETUVOS  RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS IR 
TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

2008 04 24  Nr. S-2008-4075
Į 2008 04 08 prašymą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 
dalimi, persiunčiame Jums Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 2008 m. balandžio 8 d. prašymą 
dėl Orhuso konvencijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1367/2006 ir 
2005/370/EB vertimo į lietuvių kalbą klaidų.

PRIDEDAMA. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 2008 m. balandžio 8 d. prašymas 
(pirmajam ir antrajam adresatams), 3 lapai.

Pagarbiai 

Komiteto pirmininkas  Julius SABATAUSKAS

DĖL LIETUVOS  RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO 
ĮSTATYMO  22 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO  

IŠVADA
2008 04 30
Nr. XP-3015
Vilnius
 
Alternatyvių įstatymo projektų Teisės departamente negauta.
Vertindami įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir juridinės 

technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:
1. Projekto nuostatomis siūloma nustatyti atvejus, kai detalieji planai nerengiami: kai 

atitinkamų objektų statyba numatyta tos teritorijos bendrojo plano funkciniame zonavime bei 
kai formuojamas žemės sklypas gyvenamojo namo statybai ir nėra patvirtinto gyvenamosios 
vietovės iki 3 tūkstančių gyventojų bendrojo plano. Šios projekto nuostatos diskutuotinos dėl 
kelių priežasčių:

Atkreiptinas dėmesys, kad Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyti bendrojo 
teritorijų planavimo objektai ir tikslai bei 19 straipsnyje nustatyti detaliojo teritorijų planavimo 
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objektai ir tikslai nėra tapatūs, todėl svarstytina, ar projekto nuostatose siūlomų objektų statyba 
be detaliųjų planų yra tikslinga ir ar ji užtikrintų teritorijų planavimo sistemiškumą ir įstatyme 
įtvirtintų teritorijų planavimo tikslų įgyvendinimą.

Pažymėtina ir tai, kad Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies bei 24 straipsnio 
1 dalies nuostatos suponuoja tai, kad savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) 
bendrieji planai turėjo būti parengti iki 2007 m. gruodžio 31 d. Pagal Teritorijų administracinių 
vienetų ir jų ribų įstatymo 3 straipsnio nuostatas gyvenamosios vietovės, turinčios iki 3 tūkstančių 
gyventojų, gali turėti miesto, miestelio ar kaimo statusą. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, ar šioms 
gyvenamosioms vietovėms pagal Teritorijų planavimo įstatymo minėtas nuostatas turėjo būti 
parengti bendrieji planai. Jei taip, tai nėra aiški projekto nuostata dėl detaliųjų planų atsisakymo 
formuojant žemės sklypą gyvenamojo namo statybai, kai nėra patvirtinto gyvenamosios vietovės 
iki 3 tūkstančių gyventojų bendrojo plano. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad projekto nuostatos tarpusavyje nedera su Teritorijų 
planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktų bei 24 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad 
Vyriausybė formuoja valstybės teritorijų planavimo politiką ir numato priemones jai įgyvendinti, 
o teikiamu įstatymo projektu siūloma pakeisti įstatymo nuostatas, reglamentuojančias teritorijų 
detalųjį planavimą, manytume, kad dėl įstatymo projekto reikėtų prašyti Vyriausybės išvados.

3. Projektas taisytinas atsižvelgiant į juridinės technikos taisykles: projekto įstatymo ir 
1 straipsnio pavadinimuose vietoj žodžio „pakeitimas” reikėtų įrašyti žodį „papildymas”, 
tikslintina įstatymo priėmimo data, projekto 1 straipsnio pavadinimą reikėtų papildyti žodžiais 
„3 dalies”, iš projekto 1 straipsnio brauktini žodžiai „ 22 straipsnis. Detaliųjų planų rengimas”.

4. Reikėtų įstatymo oficialaus paskelbimo šaltinių sąrašą papildyti šiomis nuorodomis: po 
skaičių „2004” įrašyti skaičius „Nr. 21-617”, prieš skaičius „2006” išbraukti žodį „Žin.,” bei 
įrašyti nuorodą „2008, Nr. 10-337”.

5. Pažymėtina, kad Teritorijų planavimo įstatymas pastarąjį kartą buvo pakeistas 2008 m. 
sausio 17 d. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. X-1421, todėl 
atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 135 straipsnio 7 dalies nuostatą.

 
  
Teisės departamento direktorius     Andrius KABIŠAITIS
  
Neringa AZGURIDIENĖ
Saulius ŠVEDAS
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DĖL ORHUSO KONVENCIJOS KLAIDŲ IŠTAISYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ
 MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui

2008 05 15 Nr. (22.3.8.2.)-3-3690
Į 2008 04 15 Nr. S-2008-367I

Susipažinusi su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto 2008 m. balandžio  
15 d. raštu dėl Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos 
klausimais (Orhuso konvencija) vertimo į lietuvių kalbą klaidų ištaisymo, Užsienio reikalų 
ministerija informavo apie vertimo klaidas Aplinkos ir Teisingumo ministerijas bei rekomendavo 
pataisytą ir autentiškai patvirtintą vertimą paskelbti Valstybės žiniose.

 
Deividas MATULIONIS
Ministerijos valstybės sekretorius
 
A. RADAVIČIUS, tel. 2362543, el. p. aistis.radavicius@urm,lt.

DĖL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA
„ŽVĖRYNO BENDRUOMENĖ“

Kodas 279209 Vykinto g. 5, LT-2004, Vilnius
Tel./fax. 8-5 2731490, mob. 860298098

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino 53, Vilnius

2008 m. gegužės 4 d.
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Išnagrinėję  Lietuvos Respublikos Seimo raštu Nr. XP-3015 pateiktą derinti Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, 
pažymime, kad Europos teisės departamento pateikta išvada, jog šių klausimų ES teisė 
tiesiogiai nereglamentuoja, yra teisiškai klaidinga ir nepagrįsta, nes šiuos klausimus tiesiogiai 
reglamentuoja Europos Sąjungos ratifikuota JTO/EEK Konvencija dėl visuomenės teisės gauti 
informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais 
(Orhuso konvencija), taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006. 
Siūlomas Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas prieštarauja Europos 
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teisei, nes šiuo pakeitimu iš visuomenės bus atimta teisė dalyvauti priimant sprendimus dėl 
„siūlomos veiklos“ (Orhuso konvencija, 6 str. 1 d. a-c p., 2 d. a p. ir a p. vi papunktis, 7 d.). Tokia 
Teritorijų įstatymo pataisa negalios nuo jos priėmimo dėl Europos teisės viršenybės nacionalinių 
įstatymų atžvilgiu. Dar daugiau, tokia siūloma pataisa yra antikonstitucinė dėl jos prieštaravimo 
Europos ir tarptautinei teisei (Orhuso konvencijai). 

Orhuso konvencija yra ne tik tarptautinis Lietuvos Respublikos įsipareigojimas, bet ir ES tei-
sės dalis: 1998 06 28 ji buvo Bendrijos lygmeniu pasirašyta, o 2005 02 17 patvirtinta.               2006 
09 06 buvo priimtas visoms valstybėms ES narėms teisiškai privalomas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006) dėl Orhuso 
konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir orga-
nams. Be to, įgyvendinant Orhuso konvenciją priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003 m. gegužės 26 d. 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su 
aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 
96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (toliau – Direktyva 2003/35/EB); 
šios direktyvos nuostatas valstybės ES narės privalėjo perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2005 
06 25 (Direktyva 2003/35/EB, 6 str.), ir 2003 m. sausio 28 d. Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB 
(toliau – Direktyva 2003/4/EB), kurią valstybės ES narės privalėjo perkelti į savo nacionalinę tei-
sę iki 2005 02 14. Ši suderinimo prievolė saisto ir Lietuvą, bet (kaip matyti iš toliau pateikiamų 
įstatymų straipsnių) Lietuva dar ne viską suderino su ES teise, todėl yra pažeidžiamos visuome-
nės teisės gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos 
klausimais, kurias suteikia ES teisė. 

Orhuso konvencijos pagrindinis tikslas yra užtikrinti kiekvieno dabartinės ir būsimų 
kartų žmogaus teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje, o taip pat pareigą 
individualiai, ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę dėl dabartinių ir būsimų 
kartų gerovės. Preambulėje pabrėžiama, kad ši Konvencija yra neatsiejama nuo pagrindinių 
žmogaus teisių ir laisvių, pripažįsta žmonių teisę dalyvauti priimant pagrindinius jų gyvenimą 
veikiančius sprendimus, o kad žmonės galėtų ginti šią teisę ir atlikti šią pareigą, jie turi turėti 
teisę gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus bei galimybę kreiptis į teismus aplinkos 
klausimais (Preambulė, 6–9 p., 7 p.). Jungtinių Tautų išleistame išsamiame Orhuso konvenciją 
išaiškinančiame komentare „Orhuso konvencija: taikymo vadovas“ (The Aarhus Convention: 
an Implementation Guide, United Nations, New York and Geneva, 2000, prieinamas JTO /EEK 
tinklavietėje oficialiomis konvencijos kalbomis:  ttp://www.unece.org/env/pp/acig.pdhf, http://
www.unece.org/env/pp/implementation%20guide/french/aigf.pdf (toliau – „Taikymo vadovas”) 
nurodoma, kad visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus yra vienas iš svarbiausių Orhuso 
konvencijos dalykų, todėl jos 6 str. įgyvendinamas 9 str. 2 ir 3 dalimis (Taikymo vadovas, 89 
psl.). 

Pagal  „Taikymo vadovą”, Konvencijos 6 straipsnis nustato tam tikrus reikalavimus visuomenės 
dalyvavimui priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos. Tai taikytina ne tik sprendimams 
dėl teritorijų planavimo, bet ir statybos ir kitokios veiklos leidimams. Taikymo vadove taip pat 
išaiškinta, kad nors Orhuso konvencija neapibrėžia sąvokos „siūloma veikla“, reikia vadovautis 
apibrėžimu, pateiktu Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 
(Espoo konvencija, Lietuvos ratifikuota nuo 1999 10 07) 1 str. 5 d., pagal kurią tai – „bet kokia 
veikla arba veiklos pakeitimas, kuriam reikalingas kompetentingos valdžios įstaigos leidimas 
pagal taikytiną nacionalinę procedūrą“. Taip pat išaiškina, kad „veikla arba priemonės“, 
galinčios paveikti aplinką apima „administracines priemones, aplinkosauginius susitarimus, 
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planus ir programas“; šios sąvokos reiškia žmonių veiksmus ir, be abejonės, tai apima viešosios 
valdžios sprendimus dėl konkrečios veiklos, kaip leidimus, licencijas, sutikimus, kurie gali 
turėti įtakos aplinkai. Tačiau šie veiksmai arba priemonės nebūtinai turi būti tam tikro oficialiai 
„aplinkosauginiu“ vadinamo sprendimų priėmimo proceso dalimi. (Taikymo vadovas, 90, 93, 37 
psl.). Pažymėtina, kad Orhuso konvencijos originalaus teksto sąvoką (angl. „proposed activity“) 
lietuviškai neteisingai išvertus į „planuojamą veiklą“, Lietuvos teisėje šios Konvencijos nustatyta 
visuomenės teisė dalyvauti buvo labai suvaržyta – apribota tik dalyvavimu teritorijų planavimo 
procese, kas iš esmės prieštarauja Konvencijos dvasiai ir raidei, nes, kaip nurodyta, poveikį 
aplinkai darantys sprendimai yra priimami įvairiose srityse. 

Nors TPĮ „sprendimo“ sąvoką iš esmės susiaurino – ji pakeista į sąvoką „teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinys“ (pagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ „sprendinys“ yra 
„uždavinio sprendimo rezultatas“), tačiau B. Bradausko siūloma pataisa iš esmės pažeistų 
visuomenės interesus, nes atimtų iš visuomenės teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl 
daugelio aplinką veikiančių arba su ja susijusių veiklos aspektų, nors Orhuso konvencija tokią 
teisę suteikia. Patvirtinus B. Bradausko siūlomą pataisą visuomenė nebedalyvautų detaliojo 
planavimo sprendinių priėmime, nors visuomenė ir taip nėra (nors turėtų būti pagal ES teisę) 
iš anksto informuojama apie daugelį su aplinka susijusių sprendimų prieš juos priimant – tai 
taikytina statybos leidimams, projektavimo sąlygoms, teritorijų planavimo dokumentų sąlygoms 
ir koncepcijoms, programoms, kultūrinių vietovių apsaugos reglamentams ir daugeliui kitų 
su aplinka susijusių dokumentų, apie kuriuos visuomenė turėtų būti informuojama prieš juos 
priimant ir juo anksčiau, kai dar įmanomi alternatyvūs variantai. Apie visus šiuos su aplinka 
susijusius valdžios sprendimus visuomenė sužino juos jau priėmus be visuomenės dalyvavimo, 
nors Orhuso konvencija nustato, kad Lietuva privalo užtikrinti visuomenės dalyvavimą jau 
pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti 
veiksmingą visuomenės dalyvavimą (Orhuso konvencija, 6 str. 2, 4 d.).

Orhuso konvencija, gindama pamatines žmogaus vertybes, suteikia visai visuomenei teises 
spręsti dėl jų aplinkos srityje ir prievolę šią aplinką ginti žmonių gerovei. Teisės suteikimas, 
drauge atimant teisines galimybes ginti šią teisę, negali būti laikomas teisės užtikrinimu. 
Neginamos žmogaus teisės ir laisvės taptų beprasmės, jeigu nebūtų atsižvelgiama į visuotinę 
taisyklę ubi jus ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti. Tokios 
priemonės valstybės teisinėje sistemoje nustatomos šios valstybės įstatymais, kurių neatskiriama 
dalimi yra tarptautinės sutartys ir ES reglamentai. Tačiau į Lietuvos įstatymus neperkelta arba 
netinkamai perkeltos ES teisės nuostatos užkerta visuomenei kelią gauti informaciją, dalyvauti 
priimant sprendimus ir teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

Remdamiesi išdėstytu, prašome nepritarti  Seimo nario B. Bradausko siūlomam projektui. 
Taip pat prašome įvertinti VO „Žvėryno bendruomenė“ pateiktą alternatyvų šios pataisos vari-
antą, kuris yra suderintas su ES teise ir užtikrina visuomenės teisę dalyvauti priimant sprendi-
mus, susijusius su aplinka, ir gauti informaciją apie aplinką. 

Visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“  Vytautas DAMAŠEVIČIUS
Visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ Janina GADLIAUSKIENĖ
Lietuvos žmogaus teisių asociacija Vytautas BUDNIKAS
 
Priede:
1.Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS 

VARIANTAS (parengtas VO „Žvėryno bendruomenė“). 
2. Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento 2008 04 23 raštas dėl Orhuso konvencijos.
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PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2008 m.     d. Nr. , Vilnius
(Žin., 1995, Nr. 107-239; 2004, Nr. 152-5532; Žin., 2006, Nr. 66-2429)

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 
Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
22 straipsnis. Detaliųjų planų rengimas
„3. Detalieji planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas 

yra nereikalingas, taip pat kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas 
yra nekeičiamas ir jeigu tai numatyta kituose įstatymuose. Detalieji planai nerengiami, jeigu 
atitinkamų objektų statyba numatyta tos teritorijos bendrojo plano funkciniame zonavime ir 
bendrajame plane nustatyti ir viešai apsvarstyti visi konkretaus sklypo detaliojo planavimo 
reikalaujami reglamentai. Jei detalusis planas nerengiamas, visuomenės dalyvavimas priimant 
sprendimus, susijusius su aplinka, užtikrinamas viešam svarstymui su visuomene pateikiant 
projektavimo sąlygas ir techninį projektą teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su 
visuomene nustatyta tvarka. Detalieji planai rengiami formuojant žemės sklypą gyvenamojo 
namo statybai, kai nėra patvirtinto gyvenamosios vietovės iki 3 tūkst. gyventojų bendrojo 
plano.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

Teikia:
VO „Žvėryno bendruomenė“

DĖL ORHUSO KONVENCIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTŲ LIETUVIŲ KALBA KLAIDŲ IŠTAISYMO

VYRIAUSYBĖS KANCLERIS

Aplinkos ministerijai
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

2008 m. gegužės 8 d. Nr. 45-3045

Ministro Pirmininko pavedimu prašau įvertinti Lietuvos žmogaus teisių asociacijos siūlymus 
dėl Orhuso konvencijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1367/2006 ir 
2005/370/EB lietuvių kalba klaidų ištaisymo ir, prireikus, remiantis Klaidų ištaisymo Europos 
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Sąjungos teisės aktuose lietuvių kalba tvarka (2007 m. gruodžio 19 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 
1350), inicijuoti šių teisės aktų vertimo klaidų ištaisymą.

Valdemaras SARAPINAS

R.Tamošiūnienė, 2663784

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI

Laba diena,
Dėkoju už informaciją. Pritariu jūsų nuomonei, tačiau norėčiau pridurti, kad valstybė 

visiškai nesirūpina žmonėmis, kurie nusprendžia nutraukti santuokas. Po skyrybų, ne paslaptis, 
daugelį kamuoja psichologiniai ar psichiniai susirgimai. Aš pati išsiskyrusi. Išgijimui padėjau 
daug pastangų, bet valstybė šiame piliečiui sunkiame tarpsnyje nieko nepadeda. Juk nuo to 
kenčia pats išsiskyrusysis, vaikai, taip pat ir visuomenė. Nelaimingi, dvasiškai nesveiki žmonės 
valstybei nenaudingi. Taigi siūlyčiau pagalvoti apie tai. Prisidėčiau idėjomis.

Pagarbiai,
Giedrė RADZEVIČIŪTĖ

Informacinis  leidinys „Pozici ja“.-2008 m. II  ketvirt is .

DĖL ORHUSO KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
(ATTN: SECRETAIRE GENERAL)
ENVIRONMENT DIRECTORATE-GENERAL, “COMMUNICATION & 
GOVERNANCE” UNIT

B-1049 Brussels
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE

29  MAY 2008 LITHUANIA HAS FAILED TO COMPLY WITH 
THE REQUIREMENTS OF THE AARHUS CONVENTION

The European Commission report on Lithuania’s compliance with the requirements set forth 
in the Aarhus Convention is misleading and superfluous. The report has faille to provide an 
extensive and in-depth analysis of the legal situation in this country in terms of the compliance 
with the requirements of the Convention.



439L A I Š K A I ,  R A Š TA I ,  P R A Š Y M A I  I R  A T S A K Y M A I

Lithuania has failed to comply with the requirements of article 6, paragraphs 2 and 3, of 
the Convention by not informing the public in an adequate, timely and effective manner about 
the majority of environmental matters and the possibility to participate in the environmental 
decisions, and by providing too short a time to inspect the documentation and to submit 
comments in relation to the above decisions regarding the environmental matters in question.

The following general features of the Lithuanian legal framework are not in compliance with 
article 6 of the Convention:

(i) Lack of a clear requirement for the public to be informed in an adequate, timely and 
effective manner (article 6, para. 2);

(ii) Setting a fixed period of ten working days for inspecting the documentation and for 
submitting the comments (article 6, para. 3);

(iii) Making developers (project proponents) rather than the relevant public authorities 
responsible for organizing public participation, including for making available the relevant 
information and for collecting the comments and accepting or rejecting thereof (article 6, para. 
2 (d) (iv) and (v), and para. 6);

(iv) Requiring that comments submitted should be “motivated” and restricting those entitled 
to submit comments to the “public concerned” (article 6, para. 7);

(v) Failing to inform the public and eliminating the public from the participation in any 
environmental matters other than the final phase of spatial planning and environmental impact 
assessment. The public is never informed in advance about any other environmental decisions 
that require permission from the authorities such as construction permits, development 
programs, environmental regulations, heritage protection regulations, etc.;

(vi) Providing an erroneous official translation of the Convention where the term “environment” 
substituted with “environmental protection”, “cultural sites” with “objects of culture”, “natural 
sites” with “objects of nature”, “proposed activities” with “planned activities” and many other 
mistranslation, omissions, additions and other gross translation mistakes and inconsistencies 
with the Convention texts in English and French. Thus the public participation was drastically 
limited to matters of environmental protection rather that the entire environment;

(vii) Eliminating the public from the participation and restricting its right to access justice in 
environmental matters pertaining to cultural landscape and cultural heritage. Lithuanian courts 
following the erroneous translation of the Convention ruled that the public does not have locus 
stand to access justice in environmental matters pertaining to cultural landscape and cultural 
heritage.

The European Commission report on Lithuania’s compliance with the Convention has failed 
to indicate the major incompliance with Convention as a result of the above mentioned issues. 
Therefore, the report should be rejected as misleading and incomplete and Lithuania should be 
given a negative evaluation for failing to comply with the requirements of the Convention as 
stated above.

The European Commission should take immediate action to ensure that the Government of 
Lithuania implements the necessary legislative, regulatory, administrative and other measures 
to ensure that:

(a)There is a clear requirement for the public to be informed of decision-making processes 
that are subject to article 6 in an adequate, timely and effective manner;

(b)There are reasonable time-frames for different phases of public participation taking into
account the stage of decision-making as well as the nature, size and complexity of proposed 

activities;
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(c)There is a clear responsibility on the relevant public authorities to ensure such opportuni-
ties for public participation as are required under the Convention, including for making availa-
ble the relevant information and for collecting the comments;

(d)Provision is clearly made for any comments to be submitted by any member of the public, 
even if the comments are not “motivated”;

(e)There is a clear correlation between the time period(s) for informing the public about the
decision and making available the text of the decision together with the reasons and con-

siderations on which it is based with the time-frame within which review procedures may be 
initiated under article 9, paragraph 2, of the Convention;

(f)For each decision-making procedure covered by article 6 a public authority from which 
relevant information can be obtained by the public and to which comments or questions can 
submitted is designated;

(g)Not only environmental matters but also all the plans and programs relating to the envi-
ronment, including those on cultural landscape and cultural heritage sites as well as construc-
tion permits, are subject to appropriate public participation arranged by the public authorities 
rather than private investors;

On behalf of

Nongovernmental organization ,,Žveryno Bendruomenė” 
Nongovernmental organization ,,Konstitucinių teisių gynimo agentūra”
Lithuanian Human Rights Association
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DĖL ORHUSO KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO

EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ TARYBA
GE.08-22209
Pask.
RIBOTA
ECE/MP.PP/2008/L.8/Add.4
2008 m. balandžio 4 d.
Originalo kalba: anglų 

EUROPOS EKONOMINĖ KOMISIJA

KONVENCIJOS DĖL TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ, 
VISUOMENĖS DALYVAVIMO

PRIIMANT SPRENDIMUS IR TEISĖS KREIPTIS Į TEISMUS 
APLINKOS KLAUSIMAIS

ŠALIŲ SUSITIKIMAS
Trečiasis susitikimas
Ryga, 2008 m. birželio 11-13 d.
Negalutinės darbotvarkės 6 (b) punktas
Procedūros ir mechanizmai, padedantys įgyvendinti Konvenciją :
Atitikimo mechanizmas
SPRENDIMO III/6 PROJEKTAS
BENDRIEJI ATITIKIMO KLAUSIMAI
Biuro parengtas sprendimo projektas*
Priedas

SPRENDIMO III/6d PROJEKTAS
LIETUVOS ATITIKIMAS

JOS ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL KONVENCIJĄ

*Šis dokumentas pateiktas aukščiau nurodytą dieną, nes biuras galėjo jį parengti tik po to, kai Prie-
žiūros komitetas savo devynioliktame susitikime (2008 m. kovo 5–7 d.) patvirtino ir įformino atitinkamas 
išvadas. 

Šalių susitikimas,
veikdamas pagal sprendimo I/7 dėl atitikimo peržiūros priedo 37 punktų,
atsižvelgdamas Priežiūros komiteto ataskaitą ir atitinkamų priedų (ECE/MP.PP/2008/5 ir 

Add.6) d l visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl sąvartyno Kazokiškių kaime, Lie-
tuva, atvejo,

skatinamas nuolatinio Lietuvos noro konstruktyviai aptarti su Komitetu abejonių keliančius 
atitikimo klausimus,

1. Pritaria šioms Komiteto išvadoms:
(a) tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu neužtikrinusi visuomenės informavimo apie 

galimybę dalyvauti priimant sprendimus dėl siūlomo sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo 
ir suteikusi per trumpą laikotarpį dokumentacijai, susijusiai su minėtais sprendimais dėl 
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aptariamo sąvartyno, peržiūrėti bei pastaboms dėl to pateikti, Lietuva neįvykdė Konvencijos 6 
straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimų;

(b) šie toliau nurodyti bendrieji Lietuvos teisinės sistemos ypatumai neatitinka Konvencijos 
6 straipsnio nuostatų :

(i) nėra aiškaus reikalavimo informuoti visuomenę tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu 
(6 straipsnio 2 dalis);

(ii) nustatytas fiksuotas dešimties darbo dienų laikotarpis dokumentacijai peržiūrėti bei pas-
taboms pateikti (6 straipsnio 3 dalis);

(iii) vykdytojai (projekto teikėjai), o ne atitinkamos valstybinės institucijos yra atsakingi or-
ganizuoti visuomenės dalyvavimą, įskaitant atitinkamos informacijos pateikimą ir pastabų su-
rinkimą (6 straipsnio 2 dalies d punkto iv bei v papunkčiai ir 6 straipsnio 6 dalis);

(iv) reikalaujama būtinai „motyvuoti“ teikiamas pastabas, o teisė teikti pastabas ribojama, 
leidžiant jas teikti tik „suinteresuotai visuomenei“ (6 straipsnio 7 dalis);

2. Rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei imtis būtinų įstatyminių, kontrolės, 
administracinių ir kitų priemonių užtikrinant, kad:

(a) būtų nustatytas aiškus reikalavimas tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu informuoti 
visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus, kurie nurodyti 6 straipsnio;

(b) būtų nustatyti pagrįsti terminai skirtingiems visuomenės dalyvavimo etapams, atsižvel-
giant į sprendimų priėmimo etapą, taip pat siūlomos veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą;

(c) būtų nustatyta aiški atitinkama valstybės institucijų atsakomybė už Konvencijos 
reikalaujamų visuomenės dalyvavimo galimybių, įskaitant informacijos pateikimą ir pastabų 
surinkimą, užtikrinimą;

(d) būtų aiškiai nustatyta kiekvieno visuomenės nario galimybė teikti bet kurias pastabas, 
net jeigu jos nėra „motyvuotos“;

(e) būtų nustatytas aiškus ryšys tarp laikotarpio(ių), skirtų visuomenės informavimui apie 
konkretų sprendimą, ir šio sprendimo teksto, drauge su sprendimą pagrindžiančiomis motyva-
cijomis bei sumetimais, pateikimo, neperžengiant terminų, kai galima pradėti peržiūros proce-
dūras pagal Konvencijos 9 straipsnio 2 dalį;

(f) kiekvienai sprendimo priėmimo procedūrai, kuriai yra taikytinos 6 straipsnio nuostatos, 
paskirta valstybės institucija, iš kurios visuomenė galėtų gauti atitinkamą informaciją ir kuriai 
galėtų pateikti pastabų arba klausimų;

(g) visuomenė atitinkamai dalyvautų rengiant visus su aplinka susijusius planus bei progra-
mas;

3. Prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalyvaujant suinteresuotai visuomenei, parengti 
veiksmų planą dėl aukščiau išvardintų rekomendacijų įgyvendinimo ir pateikti jį Priežiūros 
komitetui iki 2008 m. gruodžio 31 d. ;

4. Siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ne vėliau negu prieš šešis mėnesius iki ketvirtojo 
Konvencijos šalių susitikimo pateikti Priežiūros komitetui informaciją apie priemones, kurių 
imtasi išvardytoms rekomendacijoms įgyvendinti, ir apie pasiektus jų įgyvendinimo rezulta-
tus.
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DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES 
DIREKTYVAI 2003/3 5/EB

EUROPOS KOMISIJA
APLINKOS

GENERALINIS DIREKTORATAS

A Direktoratas-komunikacija, teisės reikalai ir civilinė sauga
ENV.A.2 – Pažeidimai
Skyriaus vadovas

Briuselis, 
03 06 2008 
ENV.A.2/LRC/mm/ D(2008) 8887

Vytautas Damaševičius
Asociacija VO „Žvėryno bendruomenė”
Vykinto g. 5, LT-2004 Vilnius, Lietuva

Liudvikas Ragauskis
VŠĮ „Konstitucinių teisių gynimo agentūra”
Pušų g. 12-4, LT-08120 Vilnius, Lietuva

Vytautas Budnikas
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Laisvės pr. 60-302, LT-05120 Vilnius, Lietuva

Dėl Jūsų 2008 m. balandžio 8 d. ir 9 d. laiškų ir vėliau pateiktos papildomos informacijos 
dėl Lietuvos teisės aktų atitikties Orhuso konvenciją įgyvendinantiems EB teisės aktams

Gerbiami Ponai,

Dėkoju už Jūsų 2008 m. balandžio 8 d. ir 9 d. laiškus ir 2008 m. gegužės 21 d., 24 d. 
elektroniniu paštu bei 29 d. laišku pateiktą papildomą informaciją, kuriuose keliate klausimą 
dėl Lietuvos nacionalinės teisės aktų atitikties Direktyvai 2003/35/EB, nustatančiai visuomenės 
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, bei Direktyvai 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką. Jūsų laiškuose taip 
pat atkreipiamas dėmesys į 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu (2005/370/EB) patvirtintos 
Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir 
teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) teksto klaidingą vertimą 
į lietuvių kalbą. Galiausiai Jūsų laiškuose minimas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams.

Visų pirma dėl teiginių, susijusių su Lietuvos teisės aktų neatitikimu minėtoms direktyvoms, 
noriu pranešti, kad šiuo metu yra atliekamas išsamus tyrimas dėl Lietuvos nacionalinės teisės 
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aktų atitikties direktyvoms 2003/35/EB ir 2003/4/EB, kurį tikimasi baigti iki šių metų pabaigos. 
Jei bus nustatyta, kad minėtos direktyvos buvo netinkamai ir/ ar nepilnai perkeltos į Lietuvos 
teisės aktus, Komisija imsis būtinų veiksmų tinkamam Bendrijos teisės įgyvendinimui užtikrinti. 
Todėl, siekdami atlikti išsamų Lietuvos nacionalinės teisės aktų atitikties vertinimą, kartu su 
atitikties tyrimo rezultatais atsižvelgsime į Jūsų laiškus.

Antra, dėl neteisingo Orhuso konvencijos oficialaus vertimo į lietuvių kalbą atrodo, kad Lie-
tuvos  Respublikos Seimo kanceliarijos dokumentų departamento 2008 m. balandžio 23 d. laiške 
sutinkama, jog Orhuso konvencija nebuvo tinkamai išversta ir turi būti atitinkamai pataisyta. 
Tai rodo Lietuvos kompetentingų institucijų pasirengimą pataisyti Orhuso konvencijos verti-
mą. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Bendrijų vardu Orhuso konvenciją sudarė Taryba (Tarybos  
sprendimas 2005/370/EC), būtų tinkamiausia, kad Lietuva Tarybai pateiktų pasiūlymus dėl Or-
huso konvencijos ir su ja susijusių EB teisės aktų klaidų ištaisymo. Savo ruožtu kartu su minėtu 
atitikties tyrimu platesniame kontekste išnagrinėsime nurodytus Orhuso konvencijos ir su ja 
susijusių EB teisės aktų vertimo netikslumus ir įvertinsime jų galimus praktinius padarinius.

Dėl Reglamento 1367/2006 norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad jis nustato Orhuso 
konvencijos taikymo taisykles, kurios yra skirtos tik Bendrijos organams bei institucijoms ir 
nėra taikomos valstybėms narėms.

Tikiuosi, kad ši informacija Jums bus naudinga.

Pagarbiai,

Julio GARGIA BURGUĖS 
Skyriaus vadovas

Commission europėenne, B-1049 Bruxelles – Belgique. Telefonas (32-2) 299 1111.
Kabinetas BU-9 1/10. Tiesioginė telefono linija (32-2) 296 90 13. Telefaksas (32-2) 299 10 70.
EI. paštas Julija. laureckaite-larsen(5)ec.europa.eu
P:\A2\7. Information & communication\7.5 CBC correspondence\Non-plainte\LT\2008\NPZ 

veryno Bendruomene Zmteisiu assoc
LTANP Žvėryno Bendruomene Zm teisiu asoc LT – 8887.doc

DĖL PRAŠYMO PADĖTI KALINAMAJAM

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Sauliui Černiauskui
Rasų 8, Vilnius

2008 06 04

Atsakydami į Jūsų laišką informuojame, kad Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) gina 
žmogaus teises, kurios yra ar gali būti pažeistos LR Konstitucijos, LR įstatymų ir tarptautinės 
teisės atžvilgiu.

Dėl šios priežasties be atitinkamų įrodomųjų dokumentų LŽTA nesiima vertinti Jūsų 
prašymo. 
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Tačiau 2005 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-105 
dėl nemokamų advokato paslaugų buvo nustatyta, kad tokias paslaugas teiks Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos. Todėl 
LŽTA rekomenduoja Jums kreiptis į nemokamas paslaugas teikiančius advokatus.

Vilniuje tokia tarnyba (Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) yra 
Odminių g. 3, LT-01122, Vilnius, tel. (5) 2648007, faksas (5) 2647481

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL PILIEČIŲ PERSEKIOJIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
IŠVADA

Vilniaus apygardos teismui
Teisėjai O. Masiulytei
Kopija:
Jūratei Markevičienei, 
Tomui Jakučioniui, 
Gediminui Urbonui, 
Vytautui Damaševičiui

2008 06 08

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija, įgyvendindama savo pagrindinį tikslą – ginti žmogaus 
teises (įstatai pridedami, 6 priedas), išnagrinėjusi J. Markevičienės, T. Bakučionio, G. Urbono ir 
V. Damaševičiaus prašymą žmogaus teisių ir laisvių, ypač Jungtinių Tautų Europos Ekonominės 
Komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės teisės dalyvauti priimant 
sprendimus ir kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) atžvilgiu įvertinti 
civilinį ieškinį (609 914, 11 Lt) turtinei žalai atlyginti (civilinė byla Nr. 2-1266-39/2008), kurį jiems 
2007 metais pateikė UAB „Rojaus apartamentai“, nustatė, kad:

Šioje byloje minėtiems piliečiams pateiktas civilinis ieškinys turi visus strateginių ieškinių 
prieš visuomenės dalyvavimą požymius. Primename, kad strateginiais ieškiniais prieš visuo-
menės dalyvavimą priskirtini tokie ieškiniai, kai ieškovas – verslo įmonė – reikalauja nubausti 
piliečius (fizinius asmenis) dėl neva padarytos žalos ir kenkimo kreipiantis į teismą, tačiau iš 
tiesų siekia įbauginti, atgrasyti ir nutildyti visuomenę bei visaip suvaržyti jos teises, kurias ga-
rantuoja LR Konstitucija, tarptautinė ir ES teisė bei Lietuvos įstatymai.

Minėtoje byloje UAB „Rojaus apartamentai“ piliečiams pateiktas civilinis ieškinys irgi dėl to, 
kad minėti piliečiai neva padarė nurodyto dydžio žalą bendrovei, apskųsdami Vilniaus apygar-
dos administraciniam teismui Vilniaus apskrities viršininko administracijos išduotą individua-
lų teisės aktą, o šio skundo pagrindu LVAT laikinai sustabdė jo akto galiojimą (administracinė 
byla Nr. A-677-08). 

LŽTA atkreipia dėmesį, kad analogiška rezonansinė byla jau buvo nagrinėjama administraci-
niame teisme, kai Vilniaus Žirmūnų rajono gyventojai parašė skundą prieš Vilniaus m. savival-
dybę ir plėtros bendrovę dėl užstatomos rekreacinės zonos ir naikinamos vaikų žaidimų aikšte-
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lės. Šiuo atveju bendrovė irgi reikalavo areštuoti gyventojų nekilnojamąjį turtą, kad būtų galima 
padengti dėl esą piktavališkų gyventojų veiksmų patirtus nuostolius. Galiausiai teismas pripaži-
no, kad subjektinė teisė ir viešasis interesas gali sutapti (Administracinė byla Nr. A3-64-07). 

 LŽTA taip pat atkreipia dėmesį, kad JTO EEK Atitikimo Orhuso konvencijai komitetas savo 
2008 04 04 patvirtintoje „Ataskaitoje apie Lietuvos įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją 
laikymąsi“ (ECE/MP.PP/2008/5/Add.6; viešai paskelbta JTO/EEK tinklavietėje, adresas: http://
www.unece.org/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_5_add_6_e.pdf) Lietuvos 
VO „Kazokiškių bendruomenė“ skundo tyrimo pagrindu padarė išvadą, kad „Lietuvos 
teisinės sistemos bruožai neatitinka Konvencijos 6 straipsnio nuostatų: (c) vykdytojai (projekto 
pateikėjai), o ne atitinkamos valstybinės institucijos turi organizuoti visuomenės dalyvavimą, 
įskaitant atitinkamos informacijos pateikimą ir pastabų surinkimą (6 straipsnio 2 (d) (iv) bei 
(v) punktai ir 6 straipsnio 6 punktas); (d) reikalaujama „motyvuoti“ pateikiamas pastabas ir 
apsiribojama pastabomis, pateikiamomis „suinteresuotos visuomenės“ (6 straipsnio 7 punktas) 
(Ataskaita, 90 p.), ir atsižvelgdamas į neatitikimo priežastis bei mastą, rekomendavo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei imtis būtinų įstatyminių, administracinių, kontrolės ir kitų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad: (iii) būtų aiškiai numatyta atitinkamų valstybės institucijų atsakomybė 
už Konvencijos nustatytų visuomenės dalyvavimo, įskaitant informacijos pateikimą ir pastabų 
surinkimą, galimybių užtikrinimą; (iv)būtų aiškiai numatyta kiekvieno visuomenės nario 
galimybė teikti bet kurias pastabas, net jeigu jos nėra „motyvuotos”; (v) būtų numatytas aiškus 
ryšys tarp visuomenės informavimo apie sprendimą termino(-ų) ir sprendimo teksto, taip pat 
motyvacijų bei samprotavimų sprendimui pagrįsti, su terminų peržiūros procedūrų inicijavimui 
ribomis, numatytomis 9 straipsnio 2 punkto; (vi) kiekvienai sprendimo priėmimo procedūrai, 
kuriai yra taikytinos 6 straipsnio nuostatos, būtų skiriama valstybinė institucija, iš kurios 
visuomenė galėtų gauti atitinkamą informaciją ir kuriai galėtų pateikti pastabų ar klausimų; (vii) 
visuomenė dalyvautų rengiant visus planus bei programas, susijusius su aplinka“ (Ataskaita, 
91 p.).

Atsižvelgdama į tai, kad neteisėtai perdavus valstybės institucijos funkcijas – planavimo 
organizatoriaus teises – vykdytojui (projekto teikėjui) UAB „Rojaus apartamentai“, pastarasis 
užuot gynęs viešąjį interesą, akivaizdžiai gina savo privačius interesus. Šios bendrovės ieškinys 
yra nukreiptas prieš visuomenės (viešąjį) interesą, t.y. kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų 
žmogaus teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje, ginančius piliečius.

Šiuo ieškiniu minėta bendrovė akivaizdžiai siekia suvaržyti žmogaus pilietines laisves bei 
visuomenės teises ir prieštarauja demokratinės visuomenės principams, nes pateikdama ieškinį, 
bylos laikotarpiui bendrovė reikalavo areštuoti viešąjį interesą ginančių visuomenės narių 
turtą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija teigia, kad kiekvienas pilietis ir visuomenė turi teisę save 
ginti. Tokią teisę užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucija ir tarptautinės konvencijos, ypač 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTO/EEK) Konvencija dėl visuomenės teisės 
gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus aplinkos klausimais 
(Orhuso konvencija). Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2001 metais, Europos Sąjunga Bendrijos 
lygmeniu – 2005 metais. Būtent šios Konvencijos 3 str. 8 d. nustatyta, jog „kiekviena Šalis užtikrina, 
kad asmenys, įgyvendinantys šioje Konvencijoje numatytas savo teises, nebūtų baudžiami už 
savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi. Ši nuostata netaikoma nacionalinių teismų 
įgaliojimams priteisti atlyginti pagrįstas teismo išlaidas“. 

 Taigi Orhuso konvencija draudžia persekioti ir bet kaip varžyti visuomenės narius dėl jų 
dalyvavimo sprendimų, susijusių su aplinka, priėmime bei kreipiantis dėl jų į teismą. Lietuva 
(kaip šios Konvencijos susitariančioji šalis ir ES narė) įsipareigojo užtikrinti, kad visuomenės 
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nariai nebūtų persekiojami arba kitaip varžomi dėl Konvencijos suteiktų teisių įgyvendinimo. 
Pažymėtina, kad Orhuso konvenciją ES lygmeniu įteisinančios direktyvos 2003/35/EB ir 

2003/4/EB nustatė, jog valstybės ES narės privalėjo iki atitinkamo laikotarpio perkelti direktyvų 
nuostatas į savo nacionalinę teisę. Apgailestautina, kad Lietuva iki šiol to nepadarė Orhuso 
konvencijos 3 str. 8 d. atžvilgiu. JTO/EEK Atitikimo Orhuso konvencijai komitetas, kaip jau 
minėta, yra nustatęs, jog Lietuva į savo teisę neperkėlė ir Konvencijos 6 str. daugumos nuostatų, 
taip iš esmės varžydama visuomenės teises aplinkos srityje. 

Taip pat pažymėtina, kad lietuviškajame minėtos konvencijos vertime apstu vertimo klaidų 
– supainiotos žodžių reikšmės, sąvokos ir terminai, todėl kai kurie mūsų šalies teisės aktai, pri-
imti neteisingo vertimo interpretacijų pagrindu, prieštarauja LR Konstitucijai. 

 Šiuo klausimu Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipėsi į LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
bei Žmogaus teisių komitetus, taip pat į Europos Komisiją, kad šios institucijos inicijuotų Orhuso 
konvencijos vertimo į lietuvių kalbą klaidų ištaisymą. 

LŽTA teiginiai dėl Konvencijos vertimo klaidų pasitvirtino. Iki šio laikotarpio gauti tokie 
atsakymai:

2008 04 24 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas raštu Nr. S-2008-4075 persiuntė Asociacijos 
raštą LR Vyriausybės kanceliarijai, o pastaroji nuorodė LR Aplinkos ministerijai inicijuoti teisės 
aktų vertimo klaidų ištaisymą (raštai pridedami).

2008 04 18 Europos Komisijos generalinis direktoratas informavo Asociaciją, kad kreipimasis 
dėl neteisingo Konvencijos vertimo perduotas Generaliniam direktoratui ir Aplinkos tarnybai, 
kuri tinkama tvarka jį išnagrinės.

2008 05 15 LR Užsienio reikalų ministerija raštu Nr.(22.3.8.2.)-3670 informavo LR Seimo 
Žmogaus teisių komitetą apie tai, kad duotos rekomendacijos LR Aplinkos ir Teisingumo 
ministerijoms pataisyti ir autentiškai patvirtinti lietuviškąjį Konvencijos vertimą bei jį paskelbti 
Valstybės žiniose.

 Iš to darytina išvada, kad ištaisius nurodytos Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą klaidas, iš 
esmės pasikeis pagrindas, kuriuo šioje byloje atsakovai grindžia savo veiksmus. 

Nepaisant klaidingo Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą (klaidingas vertimas negali būti 
kliūtis teismams įgyvendinant teisingumą), Lietuvos Respublikos ratifikuoti tarptautinės teisės 
aktai turi viršenybę nacionalinės teisės taikymo atžvilgiu teismuose, o iškilus abejonėms dėl 
įstatymo atitikimo LR Konstitucijai ir tarptautinės teisės aktams, teismas gali ir savo iniciatyva 
kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl nurodytų aktų atitikimo LR Konstitucijai. 

Įvertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, ir tai, kad dėl neteisingo Konvencijos lietuviškojo verti-
mo (lietuviškas vertimas bus keičiamas), nagrinėjant bylos aplinkybes, taikytini tik Konvencijos 
tekstai originalo kalbomis (anglų, prancūzų). 

Taip pat, atsižvelgiant į Atitikimo komiteto nustatytus Lietuvos įstatymų neatitikimus 
Konvencijai, teisingam bylos sprendimui, ieškovo ir atsakovų veiksmų ir bylos aplinkybių 
įvertinimui, Konvencija turėtų būti taikoma tiesiogiai, kaip nustatyta Lietuvos Konstitucijos. 

Be to, dėl objektyvaus ir visapusiško šios bylos išnagrinėjimo Lietuvos žmogaus teisių 
asociacija rekomenduoja, vadovaujantis minėtos Orhuso konvencijos, kuri apibrėžia piliečių 
teises, nuostatomis, atsakovams kreiptis į teismą ir teikti ieškovams atitinkamus priešieškinius dėl 
strateginių bylų prieš visuomenės dalyvavimą iškėlimo, taip trukdant atsakovams įgyvendinti 
žmogaus teises aplinkos srityje.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto vardu
pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL ORHUSO KONVENCIJOS TAIKYMO

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

To: European Association For Human Rights
Rues des Casernes,33 1000 Brussels
Belgium
Phone +32 (0)25 112100
Fax: +32 (0)25113200
www.aedh.eu

16 of June 2008

Recalling further General Assembly resolutions 37/7 of 28 October 1982 on the World Charter 
for Nature and 45/94 of 14 December 1990 on the need to ensure a healthy environment for the 
well-being of individuals,

Recalling the European Charter on Environment and Health adopted at the First European 
Conference on Environment and Health of the World Health Organization in Frankfurt-am-
Main, Germany, on 8 December 1989;

Affirming the need to protect, preserve and improve the state of the environment and to 
ensure sustainable and environmentally sound development; 

Recognizing that adequate protection of the environment is essential to human well-being 
and the enjoyment of basic human rights, including the right to life itself;

Recognizing also that every person has the right to live in an environment adequate to his 
or her health and well-being, and the duty, both individually and in association with others, to 
protect and improve the environment for the benefit of present and future generations;

Considering that, to be able to assert this right and observe this duty, citizens must have 
access to information, be entitled to participate in decision-making and have access to justice in 
environmental matters, and acknowledging in this regard that citizens may need assistance in 
order to exercise their rights;

Recognizing that, in the field of the environment, improved access to information and public 
participation in decision-making enhance the quality and the implementation of decisions, con-
tribute to public awareness of environmental issues, give the public the opportunity to express 
its concerns and enable public authorities to take due account of such concerns;

We are hereby appealing for you support in order to protect the fundamental human rights 
in Lithuania which have been violated on numerous occasions as a result of the below violati-
ons of and incompliance with the Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (1998).

Lithuania has failed to comply with the requirements of article 6, paragraphs 2 and 3, of the 
Convention by not informing the public in an adequate, timely and effective manner about the 
majority of environmental matters and the possibility to participate in the environmental decisi-
ons, and by providing too short a time to inspect the documentation and to submit comments in 
relation to the above decisions regarding the environmental matters in question.

The following general features of the Lithuanian legal framework are not in compliance with 
article 6 of the Convention: 
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(i) Lack of a clear requirement for the public to be informed in an adequate, timely and 
effective manner (article 6, para. 2);

(ii) Setting a fixed period of ten working days for inspecting the documentation and for 
submitting the comments (article 6, para. 3);

(iii) Making developers (project proponents) rather than the relevant public authorities 
responsible for organizing public participation, including for making available the relevant 
information and for collecting the comments and accepting or rejecting thereof (article 6, para. 
2 (d) (iv) and (v), and para. 6);

(iv) Requiring that comments submitted should be “motivated” and restricting those entitled 
to submit comments to the “public concerned” (article 6, para. 7);

(v) Failing to inform the public and eliminating the public from the participation in any 
environmental matters other than the final phase of spatial planning and environmental impact 
assessment. The public is never informed in advance about any other environmental decisions 
that require permission from the authorities such as construction permits, development 
programs, environmental regulations, heritage protection regulations, etc.;

(vi) Providing an erroneous official translation of the Convention where the term “environ-
ment” substituted with “environmental protection”, “cultural sites” with “objects of culture”, 
“natural sites” with “objects of nature”, “proposed activities” with “planned activities” and 
many other mistranslation, omissions, additions and other gross translation mistakes and incon-
sistencies with the Convention texts in English and French. Thus the public participation was 
drastically limited to matters of environmental protection rather that the entire environment;

(vii) Eliminating the public from the participation and restricting its right to Access justice in 
environmental matters pertaining to cultural landscape and cultural heritage. 

Lithuanian courts following the erroneous translation of the Convention ruled that the pu-
blic does not have locus stand to access justice in environmental matters pertaining to cultural 
landscape and cultural heritage.

We would appreciate any support and advice on how to ensure that the Government of 
Lithuania would implement the necessary legislative, regulatory, administrative and other me-
asures to ensure that:

(a) There is a clear requirement for the public to be informed of decision-making processes 
that are subject to article 6 in an adequate, timely and effective manner;

(b) There are reasonable time-frames for different phases of public participation taking into 
account the stage of decision-making as well as the nature, size and complexity of proposed 
activities;

(c) There is a clear responsibility on the relevant public authorities to ensure such oppor-
tunities for public participation as are required under the Convention, including for making 
available the relevant information and for collecting the comments;

(d) Provision is clearly made for any comments to be submitted by any member of the 
public,even if the comments are not “motivated”;

(e) There is a clear correlation between the time period(s) for informing the public about the 
decision and making available the text of the decision together with the reasons and considera-
tions on which it is based with the time-frame within which review procedures may be initiated 
under article 9, paragraph 2, of the Convention;

(f) For each decision-making procedure covered by article 6 a public authority from which 
relevant information can be obtained by the public and to which comments or questions can 
submitted is designated;

(g) Not only environmental matters but also all the plans and programs relating to the 
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environment, including those on cultural landscape and cultural heritage sites as well as 
construction permits, are subject to appropriate public participation arranged by the public 
authorities rather than private investors.

We would appreciate any support from you in this regards within the competence and 
powers of the Federation to protect human rights in Lithuania as regards to their right to live 
in an environment adequate to his or her health and well-being and the ensuring the adequate 
protection of the environment, which is essential to human well-being and the enjoyment of 
basic human rights, including the right to life itself. 

On behalf of

Lithuanian human rights association
Chairman Vytautas BUDNIKAS

DĖL ORHUSO KONVENCIJOS KLAIDŲ IŠTAISYMO

EUROPOS KOMISIJA
GENERALINIS DIREKTORATAS

Directorate R SG-R-2

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
Laisvės pr. 60-302, LT-05120 Vilnius

Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas 18 04 2008 gavo Jūsų 08 04 2008 laišką.
Jis užregistruotas numeriu SG/CDC/2008/A/3258 ir perduotas Generaliniam direktoratui ar 

toliau pažymėtai tarnybai, kur tinkama tvarka jį išnagrinės.

Copy by email: Representation in Lithuania: comm-rep-!ithuania@ec.europa.eu
Cornmission europėenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgija 
Telefonas: (32-2) 299 1111. http://europa.eu. int/comm/secretariat_general
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DĖL NEPAKANKAMOS VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkui Vytautui Budnikui 

Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2008 06 2 0 Nr.(13.4-41)-SD- 5521
Į 2008 05 30 Nr. 27-3651

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio             
2008 m. gegužės 30 d. pavedimu Nr. 27-3651 išnagrinėjo Jūsų 2008 m. gegužės 22 d. pareiškimą 
dėl nepakankamos valstybės paramos šeimai.

Pagal Ministerijos kompetenciją atsakydami į pateiktus klausimus, norėtume atkreipti Jūsų 
dėmesį, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 –2008 metų programos 
veiklos prioritetų – spręsti svarbiausias socialines problemas: kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimos 
institutą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio l 
dalyje numatyta, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, todėl šeimos, kaip socialinio-
moralinio reiškinio, politika yra viena iš svarbiausių valstybės politikos krypčių.

Demografiniai pokyčiai – gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas, migraciniai pokyčiai, 
šeimų nestabilumas, santuokų mažėjimas bei ištuokų skaičiaus didėjimas, spartus gyventojų se-
nėjimas – visos šios tendencijos yra matomos ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Atsižvelgiant 
į tai bei į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos prioritetus socialinės 
bei šeimos gerovės politikos srityse, jau nuo 2004 m. spalio 28 d. yra įgyvendinama Nacionalinė 
demografinė (gyventojų) politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu-
tarimu Nr. 1350 „Dėl Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos patvirtinimo” 
(Žin., 2004, Nr. 159-5795), ir jos 2005–2007 metų priemonės, kurių viena dalis yra skirta šeimos 
gerovės stiprinimui. Tęsiant Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos įgyven-
dinimą buvo patvirtintas Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos ge-
rovės įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių planas. Įvertinus kitų šalių patyrimą ir šalies 
galimybes, Lietuvoje siekiama įgyvendinti kompleksišką ir integralią šeimos politiką, kur yra 
derinamos darbo rinkos, vaikų priežiūros ir lyčių lygybės užtikrinimo priemonės.

Per šį, kad ir neilgą laikotarpį, buvo pasiekti teigiami demografiniai pokyčiai, susiję su gims-
tamumo didėjimu, kūdikių mirtingumo mažėjimu, augančiu santuokų skaičiumi, gerėjančia 
moterų padėtimi darbo rinkoje bei padidėjusiomis tiek moterų, tiek vyrų galimybėmis geriau 
derinti profesinę karjerą su šeimos įsipareigojimų vykdymu.

Per šį laikotarpį padidėjo ir realios šeimų pajamos: 2007 metais, lyginant su 2005 metais, 
vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui padidėjo daugiau nei 48 procen-
tais. Be to, mažinant nepasiturinčių šeimų socialinę atskirtį bei skurdo riziką, kasmet nuosekliai 
didinamas valstybės remiamų pajamų dydis.

Pažymėtina, jog vien tik 2006 – 2008 metais buvo priimta visa eilė teisės aktų, leidusių didinti 
paramą vaikų besilaukiančioms ir juos auginančioms šeimoms. Siekiant užtikrinti socialinį 
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saugumą visoms vaikus auginančioms šeimoms, 2005-2008 metais palaipsniui įteisintas 
kiekvieno šeimoje auginamo vaiko rėmimas nuo jo gimimo iki pilnametystės. Taigi nuo 2008 m. 
sausio l d. „vaiko pinigus” gauna visos šeimos, auginančios vaikus iki 18 metų arba vyresnius, 
besimokančius dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir 
nepriklausomai nuo to, ar asmuo draustas valstybiniu socialiniu draudimu, ar ne. 2005-2007 
metais išmokai vaikui mokėti kasmet buvo skirta per 300 mln. litų iš valstybės biudžeto, tuo 
tarpu 2008 metų valstybės biudžete išmokai vaikui mokėti numatyta 489 mln. litų.

Be to, siekiant paskatinti dirbančius asmenis apsispręsti gimdyti ir auginti daugiau vaikų, 
buvo priimti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, 
kuriais pailgintas motinystės (tėvystės) atostogų laikas bei padidintos motinystės (tėvystės) 
socialinio draudimo pašalpos ir kitos socialinės garantijos asmenims, nusprendusiems tapti 
tėvais. Taigi nuo 2008 m. sausio l d. motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir 
gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieneri metai, padidinta iki 100 procentų, o kol 
vaikui sueis dveji metai – iki 85 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 
Be to, jeigu apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose, 
motinystės (tėvystės) pašalpa didinama, atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus 
dvynukams - 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t.t.). Kartu pažymėtina ir tai, jog nuo 2006 
m. liepos l d. įteisinta tėvystės pašalpa, mokama vyrui nuo vaiko gimimo iki vaikui sukaks 
vienas mėnuo, kurios dydis yra 100 procentų apdraustojo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Taip pat mažinant šeimų, auginančių vaikus, socialinę atskirtį, padidinta parama ir mažas 
pajamas turinčioms šeimoms. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu 
siekiama suteikti mokiniams pilnavertį maitinimą mokyklose, garantuoti vienodą socialinę pa-
ramą mokiniams visų steigėjų mokyklose, užtikrinti efektyvų socialinės paramos mokiniams 
organizavimą bei tinkamą valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimą. Įstatymu įtei-
sintos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys: mokinių nemokamas maitinimas ir mokinių 
aprūpinimas mokinio reikmenimis, prasidedant naujiems mokslo metams. Pažymėtina, jog nuo 
2008 m. liepos l d. įsigalios minėto įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatyta, jog visi mo-
kiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, turi teisę į nemoka-
mus pietus. Šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti 2008 metais iš valstybės biudžeto papildomai 
reikės 33,9 mln. litų.

Be to, 2005-2007 metų laikotarpiu įgyvendintos Vyriausybės priemonės darbo rinkos ir už-
imtumo politikos srityse taip pat turėjo įtakos Lietuvos gyventojų užimtumo didėjimui, leido 
sumažinti gyventojų, tame tarpe ir jaunimo, nedarbo lygį (per 2005-2007 metų laikotarpį jauni-
mo nedarbas sumažėjo beveik 2 kartais), taip pat mažėjo skirtumai tarp vyrų ir moterų nedarbo 
lygio (2007 metais moterų ir vyrų nedarbo lygis buvo vienodas ir siekė 4,3 procento).

Dėkojame už pareikštą poziciją šeimos politikos ir paramos šeimai klausimais. Norint pa-
siekti, kad teigiami demografiniai pokyčiai būtų ilgalaikiai ir stabilūs, šias permainas įtakojan-
čios politinės priemonės taip pat turi būti ilgalaikės. Tikimės, kad Vyriausybės įgyvendinama 
šeimos bei paramos šeimai politika, glaudus bendradarbiavimas su visuomeninėmis organiza-
cijomis padės spręsti demografines bei socialines problemas, siekiant tolygiai ir koordinuotai 
plėtoti „šeimai draugišką” aplinką, kad jauni žmonės Lietuvoje turėtų visas teisines, socialines 
ir ekonomines sąlygas bei norą atsakingai kurti šeimas ir auginti vaikus.

Ministerijos valstybės sekretorius Rimantas KAIRELIS
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DĖL SKUBIŲ PRIEMONIŲ, KURIOS UŽTIKRINTŲ LIETUVOS 
ĮSTATYMŲ ATITIKIMĄ ORHUSO KONVENCIJAI IR 
ATITINKAMAI ES TEISEI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimo valdybai
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui

Vilnius, 2008 m. liepos 4 d.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija yra viena iš Lietuvos visuomeninių organizacijų, atkrei-
pusių Lietuvos visuomenės, Lietuvos valdžios institucijų ir Europos Komisijos dėmesį į tai, kad 
Lietuvos įstatymai neatitinka Orhuso konvencijos, o pati Konvencija yra klaidingai išversta į 
lietuvių kalbą, dėl ko suformuota ydinga teismų praktika, iš esmės apribojanti Lietuvos visuo-
menės galimybes ginti savo teises, kurias jai suteikia Orhuso konvencija.

Šiuos Lietuvos visuomeninių organizacijų nurodytus neatitikimus 2008 m. kovo mėn. patvir-
tino JTO EEK Orhuso konvencijos Priežiūros komitetas, o 2008 m. birželio 11-13 d. – valstybių 
Konvencijos šalių 3-iasis susitikimas, taip pat Lietuvos institucijos.

 Vadovaudamiesi Orhuso konvencijos šalių susitikimo sprendimais dėl Lietuvos teisės aktų 
neatitikties Orhuso konvencijai, visiškai pritardami Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2008 05 23 d. sprendimo Nr.8-8(136) (1 priedas) siūlymui LR Seimui inicijuoti priemones, kurios 
suderintų Lietuvos valstybės įstatymus su Orhuso konvencija ir taip užtikrintų visuomenės teisę 
į aplinką kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių, ir būdami įsitikinę, jog būtent LR Seimas yra 
institucija, pajėgi greičiausiai, efektyviausiai ir skaidriausiai užtikrinti reikiamus sprendimus, 
kviečiame Jus palaikyti Valstybinės kultūros paveldo komisijos siūlymą ir sudaryti tokią darbo 
grupę, drauge užtikrinant, kad į ją būtų įtraukti aukštos kvalifikacijos bei nepriekaištingos 
reputacijos ekspertai ir žmogaus teisių, aplinkos ir paveldo apsaugos bei vietos bendruomenių 
organizacijų atstovai. 

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL SKUBIŲ  PRIEMONIŲ, KURIOS UŽTIKRINTŲ LIETUVOS 
ĮSTATYMŲ ATITIKIMĄ ORHUSO KONVENCIJAI IR 
ATITINKAMAI  ES TEISEI

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimo valdybai
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui

Vilnius, 2008 m. liepos 9 d.

 Atsižvelgiant į Valstybinės kultūros paveldo komisijos kvietimą sudaryti darbo grupę, 
kurią sudarytų aukštos kvalifikacijos bei nepriekaištingos reputacijos ekspertai, žmogaus 
teisių, aplinkos ir paveldo apsaugos bei vietos bendruomenių organizacijų atstovai, siūlome į 
ją įtraukti:

1. Jūratę Markevičienę ( VKPK narė, ICOMOS narė)
2. Kęstutis Čilinskas (teisininkas, LR Seimo narys)
3. Janina Gadliauskienė (Lietuvos žalieji)
4. Paulius Markevičius (teisininkas, Žvėryno bendruomenės atstovas)
5. Algimantas Gražulis ( VKPK darbuotojas)

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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APPEAL FOR SUPPORT FOR IMPLEMENTATION  AARHUS 
CONVENTION IN  LITHUANIA

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

To: 
FIDH
17, passage de la main d’or 
75011 Paris, France
tel + 33 1 43 55 25 18
fax + 33 1 43 55 18 80 

Délégation de la FIDH 
auprès de l’UE 
15 rue de la Linière, 1060 Bruxelles, Belgique 
Tél: +32 (0) 2 609 44 25
Fax: +32 (0) 2 609 44 33 

Délégation de la FIDH 
auprès des Nations unies 
15 rue des Savoises, CH-1205 
Genève, Suisse
tell + 41 22 700 12 88
fax + 41 22 321 54 88

Délégation de la FIDH 
auprès de la CPI 
Anna Paulownastraat 103 2518BC
The Hague – La Haye 
Netherlands – Pays-Bas 
tel + 31 70 356 02 59 /
fax + 31 70 356 02 71 

14 of November 2008

Recalling further General Assembly resolutions 37/7 of 28 October 1982 on the World Charter 
for Nature and 45/94 of 14 December 1990 on the need to ensure a healthy environment for the 
well-being of individuals,

Recalling the European Charter on Environment and Health adopted at the First European 
Conference on Environment and Health of the World Health Organization in Frankfurt-am-
Main, Germany, on 8 December 1989;

Affirming the need to protect, preserve and improve the state of the environment and to 
ensure sustainable and environmentally sound development; 

Recognizing that adequate protection of the environment is essential to human well-being 
and the enjoyment of basic human rights, including the right to life itself;
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Recognizing also that every person has the right to live in an environment adequate to his 
or her health and well-being, and the duty, both individually and in association with others, to 
protect and improve the environment for the benefit of present and future generations;

Considering that, to be able to assert this right and observe this duty, citizens must have 
access to information, be entitled to participate in decision-making and have access to justice in 
environmental matters, and acknowledging in this regard that citizens may need assistance in 
order to exercise their rights;

Recognizing that, in the field of the environment, improved access to information and public 
participation in decision-making enhance the quality and the implementation of decisions, con-
tribute to public awareness of environmental issues, give the public the opportunity to express 
its concerns and enable public authorities to take due account of such concerns;

We are hereby appealing for you support in order to protect the fundamental human rights 
in Lithuania which have been violated on numerous occasions as a result of the below violati-
ons of and incompliance with the Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (1998).

Lithuania has failed to comply with the requirements of article 6, paragraphs 2 and 3, of the 
Convention by not informing the public in an adequate, timely and effective manner about the 
majority of environmental matters and the possibility to participate in the environmental decisi-
ons, and by providing too short a time to inspect the documentation and to submit comments in 
relation to the above decisions regarding the environmental matters in question.

The following general features of the Lithuanian legal framework are not in compliance with 
article 6 of the Convention: 

(i) Lack of a clear requirement for the public to be informed in an adequate, timely and  
effective manner (article 6, para. 2);

 (ii) Setting a fixed period of ten working days for inspecting the documentation and for 
submitting the comments (article 6, para. 3);

 (iii) Making developers (project proponents) rather than the relevant public authorities 
responsible for organizing public participation, including for making available the relevant in-
formation and for collecting the comments and accepting or rejecting thereof (article 6, para. 2 
(d) (iv) and (v), and para. 6);

 (iv) Requiring that comments submitted should be “motivated” and restricting those  
entitled to submit comments to the “public concerned” (article 6, para. 7);

(v) Failing to inform the public and eliminating the public from the participation in any en-
vironmental matters other than the final phase of spatial planning and environmental impact 
assessment. The public is never informed in advance about any other environmental decisions 
that require permission from the authorities such as construction permits, development pro-
grams, environmental regulations, heritage protection regulations, etc.;

 (vi) Providing an erroneous official translation of the Convention where the term “en-
vironment” substituted with “environmental protection”, “cultural sites” with “objects of cultu-
re”, “natural sites” with “objects of nature”, “proposed activities” with “planned activities” and 
many other mistranslation, omissions, additions and other gross translation mistakes and incon-
sistencies with the Convention texts in English and French. Thus the public participation was 
drastically limited to matters of environmental protection rather that the entire environment;

 (vii) Eliminating the public from the participation and restricting its right to access  
justice in environmental matters pertaining to cultural landscape and cultural heritage. Lithu-
anian courts following the erroneous translation of the Convention ruled that the public does 
not have locus stand to access justice in environmental matters pertaining to cultural landscape 
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and cultural heritage.

We would appreciate any support and advice on how to ensure that the Government of 
Lithuania would implement the necessary legislative, regulatory, administrative and other 
measures to ensure that:

 (a) There is a clear requirement for the public to be informed of decision-making processes 
that are subject to article 6 in an adequate, timely and effective manner;

(b) There are reasonable time-frames for different phases of public participation taking into 
account the stage of decision-making as well as the nature, size and complexity of proposed 
activities;

(c) There is a clear responsibility on the relevant public authorities to ensure such opportunities 
for public participation as are required under the Convention, including for making available 
the relevant information and for collecting the comments;

(d) Provision is clearly made for any comments to be submitted by any member of the public, 
even if the comments are not “motivated”;

(e) There is a clear correlation between the time period(s) for informing the public about 
the decision and making available the text of the decision together with the reasons and 
considerations on which it is based with the time-frame within which review procedures may 
be initiated under article 9, paragraph 2, of the Convention;

(f) For each decision-making procedure covered by article 6 a public authority from which 
relevant information can be obtained by the public and to which comments or questions can 
submitted is designated;

(g) Not only environmental matters but also all the plans and programs relating to the 
environment, including those on cultural landscape and cultural heritage sites as well as 
construction permits, are subject to appropriate public participation arranged by the public 
authorities rather than private investors.

We would appreciate any support from you in this regards within the competence and 
powers of the Federation to protect human rights in Lithuania as regards to their right to live 
in an environment adequate to his or her health and well-being and the ensuring the adequate 
protection of the environment, which is essential to human well-being and the enjoyment of 
basic human rights, including the right to life itself. 

On behalf of  Lithuanian human rights association,
Chairman Vytautas BUDNIKAS
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DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

LR APLINKOS MINISTERIJA

Lietuvos žaliųjų judėjimui 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
Bendrijai „Atgaja” 
Baltijos aplinkos fondui
Aplinkos informacijos centrui
Regioninės aplinkos centrui
Lietuvos ornitologų draugijai
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centrui ECAT – Lietuva

2008 11 26 Nr. (17-2)-D8-10259

Vykdydama Ministro Pirmininko 2008 m. spalio l d. potvarkio Nr. 362 „Dėl darbo grupės 
sudarymo” 2 punktą, darbo grupė išnagrinėjo ir įvertino teisės aktus, įgyvendinančius 
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir 
teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nuostatas ir Orhuso 
konvencijos Priežiūros komiteto 2008 m. kovo 7 d. ataskaitoje apie Lietuvos įsipareigojimų 
pagal Orhuso konvenciją laikymąsi (toliau – Ataskaita) duotas rekomendacijas. Remiantis 
darbo grupės išvadomis, Aplinkos ministerija parengė Veiksmų Ataskaitos rekomendacijoms 
Lietuvoje tinkamai įgyvendinti priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

Teikiame Jums Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atitikties komiteto 2008 m. 
kovo 7 d. ataskaitoje apie Lietuvos įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją laikymąsi pateiktų 
rekomendacijų priemonių plano ir atsakingų institucijų paskyrimo” projektą kartu su Priemonių 
planu ir prašome pateikti išvadas minėtam nutarimo projektui ir priemonių planui iki š. m. 
lapkričio 28 d. raštu ir elektroniniu paštu e.daugirdaite@am.lt.

PRIDEDAMA:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, l lapas.
Orhuso konvencijos Atitikties komiteto 2008 m. kovo 7 d. ataskaitoje apie
Lietuvos įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją laikymąsi pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo priemonių planas, 2 lapai.
 
Aplinkos viceministras Raimundas PALIUKAS
 
 E. Daugirdaitė, 261 5339, el. p. e.daugirdaite@am.lt
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DĖL VISUOMENĖS TEISIŲ RIBOJIMO
SPRENDŽIANT APLINKOS KLAUSIMUS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimui – komitetams, frakcijoms ir Seimo nariams
LR Ministrui Pirmininkui
LR Vyriausybės kancleriui
 

2008 11 26
 

 Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais 
konvencijos (Orhuso konvencijos) Konvencijos šalių trečiojo susitikimo, įvykusio Rygoje, 
2008 m. birželio 11-13 d., priimtu sprendimu III/6 „Bendrieji atitikties klausimai” drauge 
su sprendimo priedu III/6d   „Lietuvos atitiktis  jos įsipareigojimams pagal Konvenciją” 
konstatuojama, kad bendrieji Lietuvos teisinės sistemos ypatumai neatitinka tam tikrų 
Konvencijos nuostatų, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašoma „dalyvaujant 
suinteresuotai visuomenei parengti veiksmų planą” dėl sprendime esančių rekomendacijų ir iki 
2008 m. gruodžio 31 d. pateikti jį Atitikties konvencijai komitetui.

 Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė neatsižvelgė į šio sprendimo nuostatą, kad veiks-
mų planą reikia parengti būtent drauge su suinteresuota visuomene.

 Ministro Pirmininko 2008 m. spalio 1 d. potvarkiu Nr. 362 buvo sudaryta darbo grupė Prie-
monių planui parengti, tačiau iš 12-os narių buvo įtrauktas tik vienas visuomeninės organiza-
cijos („Lietuvos žaliųjų judėjimo”) atstovas, tuo tarpu visi kiti nariai yra valstybės tarnautojai ir 
pareigūnai. 

 Taigi visuomenė iš esmės neturėjo galimybės aktyviai dalyvauti rengiant šį Priemonių planą 
ir negavo apie jį jokios informacijos. 

 Dar daugiau, LR Aplinkos ministerija parengtąjį LR Vyriausybės nutarimo projektą 
pasiuntė pastaboms pateikti tik valstybės institucijoms, bet ne suinteresuotoms visuomeninėms 
organizacijoms (įskaitant ir į darbo grupę įtrauktą „Lietuvos žaliųjų judėjimą”).

 Tokiu būdu nepateikusi projekto visuomenei susipažinti ir nesudariusi suinteresuotai 
visuomenei galimybės teikti pastabas bei siūlymus, LR Aplinkos ministerija šiurkščiai pažeidė 
Orhuso konvenciją ir nesilaikė Konvencijos šalių trečiojo susitikimo sprendimo, pagal kurį 
veiksmų planą Vyriausybė turi parengti drauge su suinteresuota visuomene, o ne pati viena.

 Orhuso konvencijos tikslas yra užtikrinti pagrindines žmogaus ir visuomenės teises, todėl 
sprendimai dėl Konvencijos atitikties Lietuvos įstatymams negali būti priimami atėmus iš vi-
suomenės šias teises – teisę gauti informaciją ir dalyvauti priimant sprendimus.

Vadovaudamiesi išdėstytu prašome Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką:
1. Neteikti Vyriausybei tvirtinti šio projekto, pirma jo viešai nepaskelbus ir nesuteikus visuo-

menei įvertinti ir siūlymus pateikti;
2. Vadovaujantis  Orhuso konvencijos nustatyta tvarka inicijuoti Aplinkos ministerijos pa-

rengto Vyriausybės  nutarimo  projekto  „Dėl Atitikties komiteto  2008 m.   kovo  7 d.  ataskaitoje  
apie  Lietuvos įsipareigojimų  pagal Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės daly-
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vavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus (toliau – Orhuso konvenciją) laikymąsi 
pateiktų rekomendacijų priemonių plano patvirtinimo ir atsakingų institucijų paskyrimo” viešą 
svarstymą su visuomene ir atitinkamai atsižvelgti į jos siūlymus.

Prašome LR Seimą, jo komitetus, komisijas bei frakcijas ir Seimo narius pagal kompetenciją 
kontroliuoti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė užtikrintų visuomenės galimybes įgyvendinti 
Orhuso konvencijos suteikiamas teises – dalyvauti priimant sprendimus dėl šio visuomenei 
nepaprastai reikšmingo VRV nutarimo.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO 
SPRENDŽIANT APLINKOS KLAUSIMUS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimui – komitetams, frakcijoms ir Seimo nariams
LR Ministrui Pirmininkui
LR Vyriausybės kancleriui

2008 11 28

    Reaguodama į LR Vyriausybės Kanclerio 2008 11 06 pavedimą Nr.22-7539, LR Aplinkos 
ministerija 2008 11 27 atsiuntė Lietuvos žmogaus teisių asociacijai VEIKSMŲ ORHUSO KON-
VENCIJOS ATITIKTIES KOMITETO 2008 03 07 ATASKAITOJE APIE LIETUVOS ĮSIPAREIGO-
JIMŲ PAGAL ORHUSO KONVENCIJĄ LAIKYMĄSI PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVEN-
DINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, su prašymu pateikti išvadas dėl pridedamo LRV nutarimo ir 
šio priemonių plano iki 2008 11 28.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į LR aplinkos ministerijos veiksmų nenuoseklumą:
Susipažinti Asociacijai su priemonių planu ir pateikti savo išvadas skiriama 1 diena. Tai 

prieštarauja Orhuso konvencijai, reikalaujančiai tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu užti-
krinti visuomenės informavimą apie galimybę dalyvauti priimant sprendimus ir nustatyti pa-
grįstus terminus visuomenės dalyvavimui, atsižvelgiant į sprendimų priėmimo etapą, taip pat 
siūlomos veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą. Pažymėtina, kad būtent netinkamą informa-
vimą ir per trumpus terminus, skiriamus visuomenei susipažinti ir pateikti siūlymus,  Orhuso 
konvencijos šalių 3-iasis suvažiavimas nurodė kaip Lietuvos neatitikimą konvencijai  (2008 06 
13, sprendimas III/6d dėl Lietuvos neatitikties Konvencijai). Akivaizdu, kad tokiam sudėtingam 
klausimui kaip Lietuvos įstatymų suderinimas su Orhuso konvencija  turėtų būti skiriamas pro-
tingas laikas, leidžiantis įsigilinti į siūlomas priemones ir argumentuotai jas pagrįsti arba atmes-
ti (pridedame gauto pranešimo faksu kopiją).

Apie rengiamą priemonių planą visuomenė nežinojo, nes jis viešai nebuvo paskelbtas. Bet ir 
dabar, po mūsų skundo, Aplinkos ministerija visuomenines organizacijas informuoja siaurai ir 
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pasirinktinai, nors be LŽTA yra ir daugiau suinteresuotų visuomeninių organizacijų, aktyviai 
besirūpinančių žmogaus teisėmis kultūros paveldo, sveikos aplinkos, gyvenimo kokybės 
srityse. 

Plano rengėjų sąraše iš esmės nėra visuomeninių organizacijų atstovų, nors tai yra esminė 
Orhuso konvencijos sąlyga – visuomenės dalyvavimas priimant svarbiausius sprendimus 
aplinkos klausimais. 

Priemonių plano projektas turėjo būti ne tik viešas, bet ir argumentuotas bei išsamus, 
neapsiribojantis nekonkrečiais teiginiais (pvz., „LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo 
projektas“). Dar daugiau, projekte be jokių motyvų praleisti labai svarbūs įstatymai,  pavyzdžiui, 
Viešojo administravimo įstatymas, Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, Viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymas, Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas, Visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymas ir kiti.  Be to, šis Vyriausybės nutarimo projektas parengtas nesilaikant 
Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo. 

Daug vertingų pastabų ir pasiūlymų dėl Orhuso konvencijos nuostatų perkėlimo į Lietuvos 
nacionalinę teisę yra nurodyta Lietuvos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2008 05 23 
sprendime Nr.8-8(136). Deja, šio sprendimo nuostatos nepateko į teikiamą projektą.

Todėl dar kartą prašome Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką:
1.Neteikti Vyriausybei tvirtinti šio projekto.
2. Sudaryti naują darbo grupę, į kurios sudėtį įeitų ne tik įstaigų valdininkai, bet ir 

visuomeninių organizacijų atstovai.
3. Inicijuoti naują projektą ir jo viešą svarstymą su visuomene, kad visi norintys galėtų 

pareikšti savo pastabas ir siūlymus rengiant šį itin svarbų mūsų valstybės dokumentą. 

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas        Vytautas BUDNIKAS

 

DĖL ORHUSO KONVENCIJOS VERTIMO 
Į LIETUVIŲ KALBĄ KLAIDŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Aplinkos ministerijai

Kopija:
LR Ministrui Pirmininkui
LR Vyriausybės kancleriui

2008 12 01

Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipėsi į LR Seimą bei Vyriausybę dėl JTO/EEK (Orhuso) 
konvencijos vertimo į lietuvių kalbą pakeitimo.

Asociacija minėjo, kad neteisingo šios Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą pagrindu LR 
teismai nagrinėja civilines ir administracines bylas, priima sprendimus, kurie įtakoja ir dažnai 
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pažeidžia LR piliečių teises: teisę į teisingą teismą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei kitas teises.
2008 m. gegužės mėn. LR Vyriausybės Kancleris Ministro Pirmininko pavedimu (Nr.45-3045) 

įpareigojo LR Aplinkos ministeriją įvertinti LŽTA siūlymus dėl Orhuso konvencijos ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) 1367/2006 ir 2005/370/EB lietuvių kalba klaidų ištaisymo 
ir inicijuoti šių teisės aktų vertimo klaidų ištaisymą.

Tą patį padaryti LR Aplinkos ministerijai rekomendavo ir LR Užsienio reikalų ministerija 
2008 05 15 raštu Nr.(22.3.8.2)-3-3690.

Tačiau Lietuvos žmogaus teisių asociacija iki šiol neturi jokios informacijos apie šių klaidų 
ištaisymą ar bent ketinimą jas ištaisyti.

Tam, kad mūsų visuomenė geriau žinotų apie jos Konstitucija garantuojamų teisių priežiūrą, 
prašome suteikti informaciją apie minėtos Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą klaidų ištaisymą 
ar bent atsiųsti Konvencijos vertimo klaidų ištaisymo projektą.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

 
DĖL VISUOMENĖS TEISIŲ RIBOJIMO SPRENDŽIANT APLINKOS 
KLAUSIMUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO

PRIĖMIMO SKYRIUS
 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkui V. Budnikui 
Laisvės pr. 60-302 05120 Vilnius
 
2008 12 02 Nr. S-2008-9811 
Į 2008 11 26 raštą
 
DĖL JŪSŲ 2008 M. LAPKRIČIO 26 D. RAŠTO
 
 Pranešame, kad Jūsų raštas „Dėl visuomenės teisių ribojimo sprendžiant aplinkos klausi-

mus” perduotas Seimo komitetams bei frakcijoms.
Rašto išdalinti visiems Seimo nariams negalime, kadangi Seimo statuto 134 straipsnis skel-

bia, kad Seimo narių parengtus (ar iš kitur gautus) ir siūlomus platinti dokumentus, skirtus 
visiems Seimo nariams, komitetams ar frakcijoms, išdalija Seimo Posėdžių sekretoriatas. Doku-
mentai turi būti užregistruoti Posėdžių sekretoriate ir pasirašyti bent vieno Seimo nario.

  
 Priėmimo skyriaus vedėja Birutė BALTRUŠAITYTĖ
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DĖL KREIPIMOSI Į EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMĄ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Kęstučiui Biliukevičiui
Vilniaus 2-ieji pataisos namai, Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius

Kopija:
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui

2008 12 02

Lietuvos žmogaus teisių asociacija išnagrinėjo jūsų prašymą, kurį 2008 11 10 jai persiuntė LR 
Seimo Žmogaus teisių komitetas raštu Nr. S-208-9354. 

LŽTA negali pasisakyti dėl jūsų nekaltumo (ar kaltumo). Tačiau LŽTA asmenims, išnaudo-
jusiems atitinkamas teisinės gynybos priemones savoje valstybėje, pataria kreiptis į Europos 
Žmogaus Teisių Teismą.

Ši tarptautinė teisingumo institucija nėra apeliacinis teismas valstybės teismų atžvilgiu ir 
negali panaikinti ar pakeisti jų priimtų sprendimų, negali ir tiesiogiai įsikišti į apskundžiamų 
valstybės institucijų darbą. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra tarptautinė institucija, kuri, 
tam tikrais atvejais, gali nagrinėti skundus asmenų, teigiančių, kad buvo pažeistos jų viena ar 
kelios teisės, įtvirtintos Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijoje 
ir ją papildančiuose protokoluose Nr. 1, 4, 6 ir 7 (toliau Konvencijoje). Taigi jūs turite įsitikinti, ar 
toji pažeistoji  teisė yra įtvirtinta Konvencijoje.

Pagal Konvencijos 35 straipsnio 1 dalį, prieš kreipiantis į EŽTT privalu išnaudoti visas tei-
sinės gynybos priemones savo valstybėje ir pateikti pareiškimą šešių mėnesių laikotarpyje po 
galutinio sprendimo datos. EŽTT nenagrinės pareiškimo, neatitinkančio išvardintų reikalavi-
mų. Taigi, prieš kreipiantis į EŽTT, ypatingai svarbu kreiptis į teismines valstybės institucijas, 
išskyrus tuos atvejus, kai galite įrodyti, kad bet koks kreipimasis savo valstybėje būtų buvęs 
neveiksmingas.

Išnaudojant atitinkamas teisinės gynybos priemones, privaloma laikytis valstybės proceso 
įstatymo nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl procesinių terminų.

Jei jūsų skundas valstybėje nebuvo išnagrinėtas, nes jį pateikėte pavėluotai, netinkamam 
teismui ar nesilaikėte proceso įstatymo nustatytos tvarkos, EŽTT nenagrinės Jūsų pareiškimo.

Jeigu skundžiatės dėl teismo nuosprendžio ar bausmės, nebūtina bandyti peržiūrėti bylą po 
to, kai pasinaudojote paprastomis apskundimo procedūromis.

Nepamirškite, kad į EŽTT galite kreiptis šešių mėnesių laikotarpyje po aukščiausio 
kompetentingo teismo ar kitos institucijos sprendimo datos. „Šešių mėnesių terminas” prasideda 
nuo tada, kai Jūs (ar Jūsų atstovas) buvote supažindinti su galutiniu įprasto apskundimo 
tvarka priimtu valstybės teismo sprendimu, bet ne nuo tada, kai valstybės institucijos atsisakė 
atnaujinti bylą, suteikti malonę ar kitaip ypatinga tvarka peržiūrėjo galutinį sprendimą (LŽTA 
su jūsų pareiškimu gavo ir 2007 01 30 LR Aukščiausiojo Teismo nutartį, tačiau nesiima spręsti 
dėl nurodytų terminų praleidimo).

„Šešių mėnesių terminas” baigia eigą tada, kai EŽTT pateikėte pirmą laišką, išdėstydami 
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jame skundo esmę. Oficialios EŽTT kalbos yra anglų ir prancūzų. Tačiau jeigu Jums patogiau, 
EŽTT kanceliarijai galite rašyti lietuviškai.

Pareiškimas EŽTT pateikiamas raštiškai ir atsiųstas tik paštu. Geriausia pareiškimą su 
pridėtomis dokumentų kopijomis siųsti registruotu laišku su įteikimu. Pareiškimas turi būti 
siunčiamas adresu:

The Registar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE
Gavusi pranešimą EŽTT Kanceliarija atsako ir nurodo preliminarų pareiškimo numerį, kurį 

privalu nurodyti tęsiant susirašinėjimą. Jeigu kas nors ne taip, ar neaišku, tai vėliau yra prašoma 
pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Reikia skubiai ir išsamiai atsakyti į Kanceliarijos 
laiškus. Jei delsite atsakyti ar išvis nepateiksite jokio atsakymo į Kanceliarijos raštus, tai EŽTT 
gali manyti, kad nesate suinteresuotas palaikyti savo bylą. Todėl, jei vienerių metų laikotarpyje 
negrąžinsite užpildyto pareiškimo formuliaro ar tinkamai neatsakysite į bet kurį Kanceliarijos 
laišką, Jūsų byla bus sunaikinta. Jei manote, kad Jūsų skundas susijęs su vienu ar keletu 
Konvencijoje ar papildomuose protokoluose įtvirtintų teisių pažeidimų, ir įvykdėte aukščiau 
minėtas sąlygas, kruopščiai ir tiksliai užpildykite pareiškimo formuliarą ir nusiųskite į EŽTT 
vėliausiai šešių savaičių laikotarpyje. Pareiškimo formuliaro formą ir jo užpildymo aiškinamąjį 
raštą pridedame.

Pirmiausia yra pateikiama pilna informacija apie pareiškėją ir jo įgaliotąjį asmenį, jeigu tok-
sai yra. Nurodoma valstybė, prieš kurią yra paduodamas pareiškimas. Sutinkamai su EŽTT re-
glamento 47 straipsniu, pareiškime turi būti pateikta apskundžiamų faktų santrauka ir skundo 
pobūdis.

Turi būti nurodyti ne tie faktai, dėl kurių atsirado byla Lietuvos teisme ar kitose valstybės 
institucijose. Čia turi būti nurodyti tie faktai, kurie susieti su Konvencijos pažeistąja teise.

Pareiškime turi būti nurodyta Konvencijoje įtvirtinta teisė, kuri, Jūsų manymu, buvo pažeista. 
Toliau patariame pateikti trumpą skundo santrauką, kad būtų galima preliminariai susipažinti 
su skundo esme. Toliau tikslinga pateikti išsamų įrodymą, kad pažeistoji Konvencijoje įtvirtinta 
teisė yra iš tikrųjų pažeista.

Nuo šio įrodymo kokybės ir priklauso, kaip sėkmingai vystysis teisminis bylos nagrinėjimas 
EŽTT. Turi būti chronologine tvarka nurodytos teisinės gynybos priemonės, kurias Jūs 
panaudojote savo valstybėje. Turi būti chronologine tvarka išvardyti oficialūs sprendimai Jūsų 
byloje, nurodant kiekvieno jų datas ir juos priėmusias institucijas bei pridėti šių sprendimų 
kopijas (ne originalus, nes dokumentai nebus jums grąžinti). Reikalaujama atskirai nurodyti 
galutinį sprendimą (data, teismas ar kita jį priėmusi institucija bei sprendimo pobūdis). Turi 
būti nurodyta ar yra (buvo) kokia nors kita skundo pateikimo ar teisinės gynybos galimybė, 
kurios neišnaudojote. Jei taip, paaiškinkite, kodėl to nepadarėte. Toliau nurodykite pareiškimo 
tikslą ir preliminarų teisingo atlyginimo reikalavimą. Svarbu yra nurodyti, ar kada nors 
kreipėtės į kitą tarptautinę instituciją dėl pareiškime pateikiamo skundo tyrimo ar sprendimo. 
Jei taip, pateikite apie tai išsamią informaciją. Pateikite prie pareiškimo pridedamų dokumentų 
sąrašą chronologine tvarka. Be to, EŽTT reglamento 45 straipsnis reikalauja, kad pareiškėjas 
ar jo atstovas pasirašytų pareiškimo formuliarą. Tuo pačiu patvirtinate, kad, Jūsų žiniomis ir 
įsitikinimu, pareiškime pateikta informacija yra teisinga.

Jei nėra tinkamo teisinio išprusimo, nėra patyrimo, advokato paslaugų nevertėtų atsisakyti.
Bylos nagrinėjimo pradžioje EŽTT neapmoka Jūsų teisinio atstovavimo išlaidų. Tam 
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tikroje vėlesnėje bylos nagrinėjimo stadijoje – po to, kai EŽTT nuspręs pateikti klausimus 
dėl bylos Vyriausybei ir bus gauti jos atsakymai, tai Jums gali būti suteikta galimybė prašyti 
nemokamos teisinės pagalbos, jei neturite pakankamai lėšų apsimokėti advokato išlaidas. Jūs 
būsite informuotas, jei tokia galimybė jūsų byloje atsiras. Pareiškimas EŽTT yra nagrinėjamas 
nemokamai, o Kanceliarija informuoja apie bylos eigą.

Jei ketinate kreiptis į EŽTT advokato ar kito atstovo pagalbos, tai turi būti EŽTT nusiųstas 
įgaliojimas jam veikti Jūsų vardu. Juridinio asmens (įmonės, asociacijos ir pan. ) atstovas privalo 
pateikti savo teisės atstovauti tam juridiniam asmeniui įrodymą.

Proceso pradžioje pareiškėjo atstovas nebūtinai turi būti advokatas. Tačiau vėlesnėje bylos 
nagrinėjimo stadijoje, išskyrus išimtinius atvejus, atstovauti Jums galės tik teisininkas, turintis 
teisę užsiimti advokato praktika vienoje iš Konvencijos valstybių. Jums atstovaujantis advokatas 
turėtų bent šiek tiek suprasti vieną iš oficialių EŽTT kalbų, anglų arba prancūzų.

Kiekvieno skundo tyrimas EŽTT pereina tris stadijas, kurių metu teismas priima formalius 
sprendimus: 1) skundo priimtinumas, 2) taikus susitarimas ir 3) sprendimas dėl skundo esmės. 
Pripažinus skundą nepriimtinu, jo tyrimas laikomas baigtu.

Esant galimybei pasinaudoti LR Teisingumo ministerijos interneto svetaine, rastumėte atsa-
kymus www.tm.lt/min/ print.asp?load=aps_konv.htm ir EŽTT interneto svetainėje www.echr.
coe.int esančioje informacijoje.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.-  2008 m. IV ketvirt is .

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO

LR APLINKOS MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Seimui
LR Kultūros ministerijai
Valstybinei kultūros paveldo komisijai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
Lietuvos žaliųjų judėjimui

2008 12 03 Nr. (17-0)- D8-105810 
Į 2008 11 26 Nr.   22-7539

Aplinkos ministerija gavo Vyriausybės kanclerio 2008 m. lapkričio 26 d. pavedimą Nr. 22-
7539 ir su juo susipažino. Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo „Dėl Atitikties 
komiteto 2008 m. kovo 7 d. ataskaitoje apie Lietuvos įsipareigojimų pagal konvenciją dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus lai-
kymąsi pateiktų rekomendacijų priemonių plano patvirtinimo ir atsakingų institucijų paskyri-
mo” projektą ir 2008 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (17-2)-D8-l0259 pateikė nevyriausybinėms or-
ganizacijoms susipažinti ir pateikti pasiūlymus. Siekiant kuo efektyviau informuoti visuomenę 
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ir užtikrinti jos dalyvavimą rengiant veiksmų plano projektą Trečiojo Orhuso konvencijos šalių 
susitikime priimtoms rekomendacijoms įgyvendinti, užsakomojo pobūdžio informaciniai skel-
bimai, kviečiantys visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus minėtam priemonių planui, talpina-
mi visuomeninėje spaudoje: „Vilniaus diena”, „Kauno diena”, „Klaipėda”, „Panevėžio rytas”, 
„Šiaulių kraštas”, „Lietuvos rytas”, „Respublika”. Taip pat Vyriausybės nutarimo projektas yra 
patalpintas internetinėje Aplinkos ministerijos svetainėje (rubrika „Visuomenės informavimas ir 
viešieji ryšiai”, „Esama būklė”).

Aplinkos viceministras Raimundas PALIUKAS

E. Daugirdaitė,
261 5339, el. p. e.daugirdaite@am.lt

DĖL ORHUSO  KONVENCIJOS VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ 
KLAIDŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 
MINISTERIJA

  
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Seimui

2008 12 05  Nr.  (17-0)-D8- 11022
Į 2008 12 01
  
Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 2008 12 01 raštą, 

informuoja, kad, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 8 d. pavedi-
mą Nr. 45-3045, išnagrinėjo LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2008 04 24 raštą       Nr. 
S-200K-4075 „Dėl Lietuvos žmogaus teisių asociacijos kreipimosi”, kuriame prašoma ištaisyti 
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir tei-
sės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau - Orhuso konvencija) vertimo klaidas. Prane-
šame, kad Orhuso konvencija pakartotinai išversta į lietuvių kalbą, ją nuodugniai peržiūrėjo 
kompetentingi specialistai ir autentifikavo Vyriausybės kanceliarija. Naujasis autentifikuotas 
Orhuso konvencijos vertimas siunčiamas LR Užsienio reikalų ministerijai, kuri pagal procedūrą 
paskelbs konvencijos vertimą „Valstybės žiniose”.

PRIDEDAMA. Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais autentiškas vertimas, 25 lapai.

 
Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius Arvydas DRAGŪNAS
 
E. Daugirdaitė, 261 5339, el. p.  e.daugirdaite@am.lt
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ON ACTIONS OF MR. YITZHAK ARAD, FANIA BRANTSOVSKY 
AND RACHEL MARGOLIS DURING WORLD WAR 2

MEMBER OF LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Dear Mister Vytautas  BUDNIKAS,
 
I am in contact with FIDH, AEDH, LDH, and Mr. Thomas Hammarberg, High Commissioner 

to Human Rights, European Council. 
I would deeply appreciate receiving some data’s concerning the reality and popularity of  

anti-Semitism in Lithuania and, more specifically, about the Justice suit against  the following 3 
Jewish persons, Lithuanians or formerly Lithuanians: 

  Mr. Yitzhak Arad, Fania Brantsovsky and Rachel Margolis, under investigation for their 
acts, while in the resistance, during World War 2.

I have received numerous calls from people and letters ( one copy is shown here below), 
protesting against the actions undertaken by the Lithuanian Justice and I need more data’s.

Thank you by advance of your answer.
With my deepest respect
Sylvain DUBOWSKY, as a private French citizen,
Member of Ligue des Droits de l’Homme
10 rue Albert Lecocq
94170 Le Perreux
France
33 (0)1 48 71 47 35
33 (0)6 07 42 45 37

Here below, (as an illustration of my query), copy of the signed open letter sent to me from 
Berlin, Germany:

  Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, anbei ein offener Brief, 
mit dem wir bis Anfang September Unterschriften sammeln,  um ihn dem litauischen Botschaf-
ter in Berlin, dem deutschen Botschafter in Litauen und dem Europaparlament zuzusenden.

Bitte schicken Sie Ihre Zusage für die Unterstützungsunterschrift mit vollem Namen, Ihrem 
Wohnort und Ihrer Berufsbezeichnung bzw. mit der Angabe der Institution  oder Einrichtung 
an folgende Mailadresse: Offener-Brief.Litauen@gmx.de

Wir fordern die Einstellung der Ermittlungen gegen ehemalige jüdische Partisanen in Litauen 
Seit Anfang dieses Jahres ermittelt die Staatsanwaltschaft in Litauen gegen ehemalige  jüdische 
Partisaninnen und Partisanen , die während des Zweiten Weltkriegs gegen die deutsche Besat-
zungsmacht gekämpft haben. Die Behauptung der Staatsanwaltschaft, dass „Hunderte Zeugen 
befragt wurden” täuscht über die Tatsache hinweg, dass ausschließlich jüdische Namen in den 
Medien auftauchen, vor allem die von Yitzhak Arad, Fania Brantsovsky und Rachel Margolis. 
Sie werden in Zusammenhang mit Partisanenaktionen genannt, bei denen litauische Zivilisten 
umgekommen sind und als deren Urheber die Justizbehörden „Terroristen” und „Mörder” aus-
gemacht haben. 

Dies legt die Vermutung nahe, dass die Ermittlungen darauf ausgerichtet sind, die öffent-
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liche Meinung in Litauen dahingehend zu beeinflussen, dass primär Juden für die litauischen 
Opfer von Partisanenaktionen verantwortlich sind. Auf diese Weise soll die antisowjetische bzw. 
antirussische Stimmung in Litauen eine antijüdische Stoßrichtung erhalten.

Es sei daran erinnert, dass die jüdischen Anti-Nazi Partisanen zuvor Gefangene in den Ghet-
tos waren, die von den deutschen Besatzern und ihren litauischen Kollaborateureneingerichtet 
wurden; sie kämpften bewaffnet gegen die nationalsozialistische Herrschaft in autonomen jüdi-
schen Gruppen oder sowjetischen Partisaneneinheiten und trugen damit zum Sieg der alliierten 
Streitkräfte gegen Nazi-Deutschland bei.Aktuell wird in den Massenmedien bewusst das nega-
tive Image jüdischer Partisanen konstruiert. 

Medien und Justiz bedienen sich dabei des gleichen Stereotyps, das in den Jahren der deut-
schen Besatzung der massenhaften Beteiligung von Litauern am Massenmord an der jüdischen 
Bevölkerung zugrunde lag: Juden werden mit Kommunismus, dem sowjetischen System und 
sowjetischen Partisanen identifiziert.Dem gegenüber wird gegen die litauischen Kollaborateure 
der deutschen Besatzer, die für die ermordung von 220.000 Juden in den Jahren 1941 bis 1944 
mitverantwortlich sind, nicht ermittelt. 

In den 18 Jahren der Unabhängigkeit Litauens ist kein einziger Nazi-Kollaborateur belangt 
worden. 

Die litauische Staatsanwaltschaft steht offenbar unter politischem Druck. So wurde Fania 
Brantsovsky aufgrund der Anfrage eines Abgeordneten der Vaterlands-Partei zur Ermittlungs-
behörde vorgeladen. 

Die Tatsache, dass die vom Präsidenten der Republik Litauen gegründete „Internationale 
Kommission zur Ermittlung von Verbrechen des nationalsozialistischen und des sowjetischen 
Okkupationsregimes in Litauen” ihr eigenes Mitglied Yitzhak Arad und die anderen jüdischen 
Anti-Nazi-Partisanen nicht öffentlich verteidigte, ist äußerst befremdlich.

Offensichtlich wird derzeit in Litauen in einer antisemitischen Stimmungsmache die Geschich-
te des Holocaust umgeschrieben und die ehemals Verfolgten werden als Täter verdächtigt.

Wir fordern, die Verfolgung ehemaliger jüdischer Partisanen sofort einzustellen!
Die Europäische Kommission sollte ihren Entschluss, Vilnius, die Hauptstadt Litauens, zur 

Kulturhauptstadt 2009 zur erklären, überdenken. Einem Land, in dem antisemitische Stim-
mungsmache in Politik, Justiz und Medien derart breiten Raum einnehmen kann, steht eine 
solche Auszeichnung nicht zu.

Berlin, den 31. Juli 2008
Erstunterzeichnerinnen/-unterzeichner:
Dr. Franziska Bruder, Historikerin, Berlin
PD Dr. Susanne Heim, Histroikerin, Berlin
Dagi Knellessen, Erziehungswissenschaftlerin, Berlin
Dr. Gudrun Schroeter, Literaturwissenschaftlerin, Berlin      
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ON ACTIONS OF MR. YITZHAK ARAD, FANIA BRANTSOVSKY 
AND RACHEL MARGOLIS DURING WORLD WAR 2

EUROPE HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

Original Message -
From: AEDH 
To: ‘Vytautas Budnikas’ ; komitetas@lzta.lt 
Cc: Pierre BARGE 
Sent: Wednesday, December 03, 2008 12:33 PM
Subject: Legal proceedings against Jewish former resistance fighters.

Dear Vytautas,

Rumor has it that legal proceedings are being led for war crimes against Jewish survivors 
who fought against the Nazis.

Lithuanian justice would have to judge for war crimes Jewish Lithuanian partisans from 
WWII, for facts that resulted from their resistance; among them, Dr Yitzhak Arad, the former 
president of Yad Vashem Israel (the Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remebrance Authority), Dr 
Rachel Marjolis, Pr Sara Ginaite and Fania Brantsovsky.

May I ask you to give me some information regarding this topic? Do you know what is 
happening exactly? And if it turns out to be true, what do you plan to do?

I hope you are fine.
Looking forward to hearing from you.

In Friendship

Pierre BARGE

Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme 
European Association for the Defence of Human Rights
Rue de la Caserne, 33
1000 Brussels 
Belgium 
phone: +32(0)25112100 
fax: +32(0)25113200 
Have a look: www.aedh.eu
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DĖL PILIEČIŲ TEISIŲ PAŽEIDINĖJIMŲ 
APLINKOS APSAUGOS SRITYJE

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

 
LR Seimo valdybai
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui

Vilnius, 2008 m. gruodžio 11 d.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija ne kartą kreipėsi į LR Seimą ir Vyriausybę  dėl mūsų 
valstybės piliečių teisių pažeidinėjimų aplinkos apsaugos srityje:

1. 2008 04 03 į LR Seimą dėl netinkamo Orhuso konvencijos vertimo į lietuvių kalbą.
2. 2008 04 07 į LR Seimą dėl LR Teritorijų planavimo įstatymo ir LR Vyriausybės                 

     1996 09 18  nutarimo  Nr. 1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese 
nuostatų patvirtinimo“ neatitikimo LR Konstitucijai.

3. 2008 07 09 d. į LR Seimą dėl skubių priemonių, kurios užtikrintų Lietuvos įstatymų 
atitikimą Orhuso konvencijai ir atitinkamai ES teisei.

4. 2008 11 26 į LR Vyriausybę dėl visuomenės teisių ribojimo sprendžiant aplinkos 
klausimus.

Šie LŽTA prašymai atskleidė daugybę žmogaus teisių pažeidimų mūsų valstybės teisėkūroje 
ir įstatymų vykdymo priežiūroje (pridedame valstybės institucijų raštų kopijas).

Be to, Orhuso konvencijos šalių 3-asis susitikimas, įvykęs 2008 birželio 11-13 dienomis Rygoje, 
kuriame buvo priimti sprendimai dėl Lietuvos įstatymų neatitikimo Orhuso konvencijai, taip pat 
Valstybinė kultūros paveldo komisija (2008 05 23 d. sprendimas Nr.8-8(136) 1 priedas) siūlė LR 
Seimui inicijuoti priemones, kurios suderintų Lietuvos valstybės įstatymus su Orhuso konvenci-
ja ir taip užtikrintų visuomenės teisę į aplinką kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių. 

Anksčiau ne kartą rašėme ir dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtent LR Seimas yra 
institucija, pajėgi greičiausiai, efektyviausiai ir skaidriausiai užtikrinti reikiamus sprendimus.

Būtent dėl to, įvertindami itin sudėtingą šiandieninę situaciją aplinkos apsaugos srityje, 
palaikome Valstybinės kultūros paveldo komisijos kvietimą LR Seimui sudaryti darbo grupę ir 
dar kartą kviečiame įtraukti į ją aukštos kvalifikacijos bei nepriekaištingos reputacijos ekspertus, 
žmogaus teisių, aplinkos ir paveldo apsaugos bei vietos bendruomenių organizacijų atstovus:

1.  Kęstutį Čilinską (teisininką)
2. Janiną Gadliauskienę (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininko pavaduotoją)
3. Algimantą Gražulį (Valstybinės kultūros paveldo komisijos specialistą, 
paveldosaugininką)
4. Jūratę Markevičienę (Valstybinės kultūros paveldo komisijos narę, ICOMOS ir INTBAU
 narę, Vilniaus dailės akademijos dėstytoją)
5. Paulių Markevičių (teisininką, VO „Žvėryno bendruomenė“ pirmininko pavaduotoją)
6. Vytautą Budniką (leidinio „Pozicija“ vyr. redaktorių, LŽTA pirmininką)
7. Romą Pakalnį (Botanikos instituto kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovą, UNESCO 
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nacionalinės komisijos narį ) 
8. Dainių Pūrą (gydytoją, VU Medicinos fakulteto docentą, Vaikų psichiatrijos ir socialinės 
pediatrijos centro vedėją, Pasaulio sveikatos organizacijos Vaikų psichikos sveikatos darbo
 grupės narį)
9. Egidiją Stauskienę (M.Romerio universiteto Teisės fakulteto docentę)

Pridedame: 
1.LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2008 05 23 sprendimą Nr.S-8(136)
2.LŽTA susirašinėjimą su LR Seimo, Vyriausybės ir kitomis valstybės institucijomis

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL VISUOMENĖS TEISIŲ RIBOJIMO
SPRENDŽIANT APLINKOS KLAUSIMUS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimui – komitetams, frakcijoms ir Seimo nariams
LR Ministrui Pirmininkui
LR Vyriausybės kancleriui
LR Aplinkos ministerijai
LR Teisingumo ministerijai

2008 12 12

       Reaguodama į LR Vyriausybės Kanclerio 2008 11 06 pavedimą Nr. 22-7539, LR Aplinkos 
ministerija paskelbė VEIKSMŲ ORHUSO KONVENCIJOS ATITIKTIES KOMITETO        
2008 03 07 ATASKAITOJE APIE LIETUVOS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL ORHUSO KONVENCIJĄ 
LAIKYMĄSI PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ su 
prašymu pateikti išvadas dėl pridedamo LRV   nutarimo ir šio priemonių plano jau ne iki        
2008 11 28 (per vieną dieną), o  iki 2008 12 12.

Susipažinę su interneto tinklapyje paskelbtu minėtų priemonių planu atkreipiame Jūsų dė-
mesį į absoliutų plano nekonkretumą ir nenuoseklumą:

LR Aplinkos ministerijos priemonių planas numato tik 15 įvairių teisės aktų pakeitimų, ne-
nurodant tų aktų konkretaus neatitikimo Konvencijai ir konkretaus jų ištaisymo ar  pakeitimo.  

Tuo tarpu LR nacionalinės teisės pakeitimai pagal Orhuso konvenciją susiję net su 150 LR 
įstatymų ir teisės aktų. Jų neatitiktys ir prieštaravimai gali sukelti didelę teisinę įtampą ir su-
maištį teisiniame piliečių santykių reguliavime.

Pvz., Orhuso konvencijos atitiktis (harmonizavimas) nacionalinei teisei siejama su esamais ir 
privalomais naujais įstatymais:

1. Apskrities valdymo įstatymas, 2.  Archyvų įstatymas, 3. Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo 
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ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas, 4. Korupcijos prevencijos įstatymas, 5. Laisvųjų ekonominių 
zonų pagrindų įstatymas, 6. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, 7. Regioninės plėtros įstatymas, 8.  Administracinių 
bylų teisenos įstatymas, 9. Administracinių ginčų komisijų įstatymas, 10. Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksas, 11. Baudžiamasis kodeksas, 12. Civilinio proceso kodeksas, 13. Civilinis 
kodeksas, 14. Prokuratūros įstatymas, 15. Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų 
veiksmų, atlyginimo įstatymas ir daugeliu kitų įstatymų.

Akivaizdu, kad tokios daugybės įstatymų neatitiktis sukels neigiamas pasekmes mūsų 
valstybės teisinėje sistemoje. Todėl jau dabar galima prognozuoti būsimą socialinę įtampą, kuri 
atsiras tuo atveju, jeigu bus patvirtintas LR Aplinkos ministerijos siūlomas priemonių planas.

Be to, visuomeninei nepateiktas joks aiškinamasis raštas, nenurodyta, kokių tikslų siekta 
rengiant pateiktą plano projektą.

Todėl dar kartą prašome Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką:
Neteikti Vyriausybei tvirtinti šio projekto, bet sudaryti naują darbo grupę, į kurios sudėtį 

įeitų ne tik įstaigų valdininkai, bet ir visuomeninių organizacijų atstovai.
Manome, jog nauja darbo grupė parengs ir suderins su visuomeninėmis organizacijomis 

išsamesnį ir kokybiškesnį projektą, kuris atitiks visos visuomenės lūkesčius. 

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas        Vytautas BUDNIKAS

DĖL VEIKSMŲ PLANO TREČIOJO ORHUSO KONVENCIJOS ŠALIŲ 
SUSITIKIMO  PRIIMTOMS REKOMENDACIJOMS LIETUVAI 
ĮGYVENDINTI

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Kopija:
Lietuvos Respublikos Seimui
Užsienio reikalų ministerijai
Europos teisės departamentui
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narei J. Markevičienei
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
Gerb. I. Peciukonienei

2009 01 14 Nr. (17-0)-D8-305
Į 2008 12 19 Nr. 22-8216

Aplinkos ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu 
išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 19 d. pavedimą Nr. 22-8216, 
kuriame prašoma išnagrinėti Valstybinės kultūros paveldo komisijos narės J. Markevičienės 
ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos keliamus klausimus bei siūlymus dėl veiksmų plano, 
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susijusio su Orhuso konvencijos Priežiūros komiteto 2008 m. kovo 7 d. ataskaitoje išvardintų 
rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) įgyvendinimu, kokybės ir spręsti dėl naujos darbo 
grupės sudarymo tikslingumo. Informuojame, kad, darbo grupei baigus darbą, Aplinkos 
ministerija 2008 10 31 raštu Nr. (17-2)-D8-9473 LR Vyriausybei pateikė Veiksmų Orhuso 
konvencijos Atitikties komiteto 2008 m. kovo 7 d. ataskaitoje apie Lietuvos įsipareigojimų pagal 
Orhuso konvenciją laikymąsi pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą (toliau –
Priemonių planas), kuris buvo detaliai aptartas paskutiniame darbo grupės posėdyje. Minėtame 
rašte taip pat buvo siūloma, atsižvelgiant į J. Markevičienės sudarytą keistinų teisės aktų lentelę, 
sudaryti darbo grupę prie Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
kuriai būtų pavesta parengti teisės aktų pakeitimo ar papildymo projektus, tinkamai perkeliant 
Orhuso konvencijos nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę ir suderinant parengtų teisės aktų 
projektų nuostatas tarpusavyje, tokiu būdu užtikrinant efektyvų Orhuso konvencijos nuostatų 
taikymą nacionalinėje teisėje.

Europos teisės departamentas informavo, kad minėtoje darbo grupėje nedalyvavo, todėl 
įvertinti, ar šis planas yra pakankamas įgyvendinti Orhuso konvencijos Priežiūros komiteto 2008 
m. kovo 7 d. ataskaitoje išvardintas rekomendacijas per tokį trumpą laiką yra itin sudėtinga, 
pastabų dėl paties veiksmų plano pakankamumo ir dėl naujos darbo grupės sudarymo 
tikslingumo pateikti negali.

Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija 2009 m. sausio 6 d. raštu Nr. (17-0)-D8-24 pateikė 
Vyriausybei nutarimo „Dėl veiksmų plano trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo 
priimtoms rekomendacijoms Lietuvai įgyvendinti patvirtinimo” projektą. Minėtu nutarimu 
siūlomame tvirtinti Priemonių plane, suderintame su Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo 
ministerija, Kultūros ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir pataisytame pagal Vyriausybės 
pasiūlytą struktūrą, įvardinti numatomi pakeisti teisės aktai, kurie apima visų Orhuso 
konvencijos Atitikties komiteto rekomendacijų įgyvendinimą, todėl manome, kad šiuo metu 
kurti naują darbo grupę yra netikslinga. 

Taip pat manome, kad su Orhuso konvencija iš dalies sietini teisės aktai, išvardinti J. 
Markevičienės pateiktoje lentelėje, tiesiogiai nesusiję su Rekomendacijomis, todėl jie galėtų 
būti peržiūrėti pagal kompetenciją juos prižiūrinčiose valstybės institucijose ir, esant reikalui, 
institucijos ar naujai sudaryta darbo grupė galėtų parengti jų pakeitimo projektus.

PRIDEDAMA. Užsienio reikalų ministerijos 2009 01 08 raštas Nr. (22.3.8.2)-3-159 „Dėl 
Vyriausybės kanclerio pavedimo”, l lapas.

Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius Arvydas DRAGŪNAS

E. Daugirdaitė, 261 5339, el. p. e.daugirdaite@am.lt
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DĖL KALINIMO SĄLYGŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

2009 01 26

Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo pilietės Almos Marytės DANĖNIENĖS skundą 
dėl nežmoniško elgesio su jos Pravieniškių pataisos namuose kalinamu sūnumi Mindaugu 
DANĖNU. 

Asociacijos komitetas nesiima spręsti dėl skunde nurodytų faktų tikrumo, tačiau mes 
suprantame motinos nerimą dėl sūnaus likimo ir labai prašome Jus pasidomėti, ar iš tiesų gali 
būti kuriamos kaliniams tokios nežmoniškos sąlygos, kurios nurodytos skunde.

Pridedame skundo kopiją.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS

DĖL LIETUVOS REZISTENTUI NEGRĄŽINAMOS ŽEMĖS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių 
ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių 
ir reikalų komisijos pirmininkui 
Gerb. p. Arimantui Dumčiui

2009 m. vasario 3 d. 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija jau treti metai rūpinasi Lietuvos pasipriešinimo sovietų 
okupaciniam režimui dalyvio,  25 metus tremtyje įvairiuose lageriuose už Lietuvos laisvę 
kalėjusio politinio kalinio, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjo ir ilgamečio jos vadovo Viktoro 
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Petkaus nuosavybės teisių į žemę atstatymu.
Šią žemę Raseinių rajone V. Petkus paveldėjo iš savo tėvų. 
1940-ųjų okupacijos metais iš V. Petkaus tėvų žemė buvo atimta. O Lietuvai atgavus nepri-

klausomybę, Raseinių rajono žemėtvarkos skyrius nepagrįstai atsisakė ją grąžinti žemės pavel-
dėtojui V. Petkui ir  perdavė ją  kitiems ūkininkams.

Visą savo gyvenimą paaukojęs kitų žmonių teisėms ginti, V. Petkus atsisakė ginti savo 
pažeistas teises. Bet šios prievolės ėmėsi Lietuvos žmogaus teisių asociacija.

LŽTA sutarė su Kauno apskrities viršininko administracija, kad V. Petkaus nuosavybės teisės 
į žemę būtų perkeltos į Vilniaus apskritį.

Tuometinis Vilniaus apskrities viršininkas A. Macaitis siūlė V. Petkui vykti  į Vilniaus aps-
krities apylinkes ir pačiam pasirinkti vietą, kurioje jis norėtų atgauti jam priklausančią žemę. 
Tačiau, Asociacijos nuomone, toks siūlymas mažų mažiausiai neetiškas.

Minėtas valdininkas neįvertino to, kad V.Petkui jau daugiau kaip 80 metų. Jis neturi globėjo 
ir pats be pašalinių pagalbos negali važinėti po Vilniaus apskrities apylinkes ir pasirinkti nuosa-
vybės teises atitinkantį laisvą žemės sklypą.

Buvusiam valdininkui (LSDP nariui) derėjo prisiminti, kad V. Petkus yra išskirtinė mūsų 
šalies asmenybė. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei 1994 02 10 jis buvo apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ordinu. 1999 02 01 už asmeninius nuopelnus siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės LR Prezidento dekretu V. Petkus buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, 
o 2000 07 01 - Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. 2002 11 23 už asmeninį indėlį plėtojant tran-
satlantinius ryšius LR Prezidentas jį apdovanojo atminimo ženklu.

Tarptautinė bendruomenė net tris kartus (1987-aisiais, 1988-aisiais ir 1999-aisiais) metais 
nominavo Nobelio taikos premijai gauti. 

Pažymėdamas V. Petkaus didžiulį indėlį į tarptautinį žmogaus teisių gynimo judėjimą                 
1992 m. rugsėjį Tarptautinis Kembridžo biografų centras V. Petkų paskelbė 1991-1992 metų 
žmogumi, o 1992 m. spalį – XX amžiaus žmogumi, o Ukrainos Respublikos Prezidentas             
  2006 11 08 V. Petkų apdovanojo I laipsnio Didvyrio ordinu.

Mūsų istorijai V. Petkus padovanojo dvi solidžias knygas: „Lietuvos Helsinkio grupė“ I ir 
II dalis, išleido tremtyje kalėjusių politinių kalinių laiškų rinkinį – knygą „Laiškai iš Intos“, 
istorines knygas „Vyskupas Masalskis“, „Lietuvos dominikonai“ ir daugelį kitų Lietuvos istorijai 
bei kultūrai vertingų leidinių.

Asociacijos nuomone, valdininkų nenoras atkurti teisėtai paveldėtą žemės nuosavybę savo 
piliečiui, kurio visas gyvenimas iš esmės buvo paaukotas tos pačios valstybės nepriklausomybei 
atkurti, rodo tik jų priešiškumą Lietuvos rezistencijos dalyviams. Tačiau šis priešiškumas 
demonstruoja ir mūsų valstybės nesugebėjimą ginti savo vertybes, pripažinti žmonių nuopelnus, 
kuriuos pripažįsta visas demokratinis pasaulis.

Neperdėdami teigiame, kad šiandien V. Petkus yra mūsų tautos nacionalinė vertybė. Lietu-
voje nebėra likusių žmonių, tiek atsidavusiųjų savo valstybei ir tiek iškentėjusių dėl savo vals-
tybės nepriklausomybės kaip V. Petkus

Todėl valdininkams privalu ne tik padėti, bet ir pareiga teikti siūlymus, kaip V. Petkui 
atgauti jam priklausančią žemę. Tai ne tik materialinių teisių, bet valstybės teisingumo ypač 
vertinamiems savo piliečiams atstatymo aktas. 

Nuoširdžiai tikimės Jūsų paramos ir, Jums pranešus, pateiksime visus su šia nuosavybe 
susijusius dokumentus. 

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas
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DĖL ŽYMENS SUKŪRIMO AKADEMIKO 
ANDREJAUS SACHAROVO AIKŠTEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ 
KOMITETAS

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius  Tel. (8 5) 239 6811 Faksas (8 5) 239 6499   
EI. p. zmteiskt@.lrs.lt

Vladimirui Kančiauskui
Kranto 265 Avižienių paštas, Grikienių kaimas

2009 02 05

Susipažinome su Jūsų pasiūlymu pastatyti žymenį Andrejaus Sacharovo aikštėje Vilniuje.
Akademikas Andrejus Sacharovas – žymus žmogaus teisių gynėjas, disidentas, Nobelio 

taikos premijos laureatas. Įgyvendinus Jūsų siūlymą bus atkreiptas visuomenės dėmesys ne tik 
į Andrejaus Sacharovo asmenybę, bet ir į žmogaus teisių svarbą visuomenės gyvenime.

Žmogaus teisių komitetas remia šį pasiūlymą ir kvies visus pagal galimybes aktyviai prisidėti 
prie šio projekto įgyvendinimo.

Pagarbiai
Komiteto pirmininkas  Arminas LYDEKA

DĖL PILIEČIŲ AB BANKE „SNORAS” PRARASTŲ LĖŠŲ

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
IŠVADA IR PRAŠYMAS

Vilnius

AB Bankas „Snoras”
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) gavo piliečių Vitalijaus Kasperavičiaus  ir Vitalij 
Jeleckich skundą, kuriame jie nurodo, kad 2008 12 16 (21 val.) Vitalijaus Kasperavičius sudarė 
su AB bankas „Snoras”sutartį ir, vadovaudamasis šia sutartimi, patikėjo bankui 2913,29 GBP 
pinigų sumą (pervedimo kodas 79197193). 

Banko sutartyje, sudarytoje su V. Kasperavičiumi, nurodyta, kad pastarojo bankui patikėtą 
pinigų sumą Didžiojoje Britanijoje gali atsiimti pilietis Vitalij Jeleckich. 

Piliečiai V. Kasperavičius ir V. Jeleckich teigia, jog V. Jeleckich į nurodytą šalį po minimos 
sutarties sudarymo neišvyko, todėl V. Kasperavičius po vienos darbo dienos (2008 12 18,             
8.00 val.) paprašęs AB bankas „Snoras” grąžinti patikėtą pinigų sumą. 

V. Kasperavičius LŽTA pateikė „Snoro“ banko 2009 01 12 raštą Nr.C-09-00409/09, kuriame 
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nurodyta, kad bankas atsisako grąžinti pageidaujamą 2913,29 GBP sumą, nes pinigai neva iš-
mokėti gavėjui Didžiojoje Britanijoje Vitalij Jeleckich. Rašte nurodoma, kad šis asmuo pinigus 
neva jau gavo, todėl bankas apgailestauja dėl patirtų nepatogumų, tačiau tikisi iš pinigų siuntėjo 
(Vitalijaus Kasperavičiaus ) supratimo ir tolesnio bendradarbiavimo.

Piliečiai V. Kasperavičius ir V. Jeleckich pateikė LŽTA dokumentus, kuriais patvirtina, kad 
nei V. Kasperavičiaus, nei V. Jeleckich nuo 2008 12 16 iki 2008 12 18 (35 val. ) niekur nebuvo 
išvykę iš Lietuvos. Jie nurodo, kad 2008 12 17 sudarė sutartis su viešas paslaugas teikiančiomis 
įmonėmis (gali tai dokumentais įrodyti), todėl abu buvo Lietuvoje, turėjo su savimi asmens 
dokumentus, ir nei pinigų siuntėjas, nei jų gavėjas nuo 2008 12 16 iki 2008 12 18 negalėjo būti 
Didžiojoje Britanijoje, t.y. ten, kur AB bankas „Snoras“ turėjo pervesti šių piliečių bankui pati-
kėtus pinigus.

Išnagrinėjusi minėtų piliečių skundą, Lietuvos žmogaus teisių asociacija daro išvadą, kad 
V. Kasperavičius sąžiningai vykdė pasirašytos sutarties su AB bankas „Snoras“ sąlygas, kad 
šio piliečio pinigų praradimas niekaip nesusijęs su jo paties ar trečiųjų asmenų jam padarytais 
veiksmais (vagystė, pasisavinimas, išviliojimas apgaule ar pan.), t.y. šie asmenys, būdami 
savo šalyje (Lietuvoje) negalėjo įtakoti aplinkybes ir „Snoro“ banko partnerių bei kitų asmenų 
veiksmus Didžiojoje Britanijoje. 

LŽTA mano, kad piliečiai V. Kasperavičius ir V. Jeleckich dėl prarastų pinigų turi kreiptis į 
teismą, tačiau tuo pat metu pažymi, kad Lietuvos Respublikoje veikiantys komerciniai bankai, 
tarp jų ir AB bankas „Snoras“, turi teikti piliečiams indėlių saugumo garantijas, kaip tai nurodo 
LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, o iškilus problemoms, 
neapsiriboti vien tik banko apgailestavimu.

Asociacijos nuomone, AB bankas „Snoras“ disponuoja nepalyginamai didesniais ištekliais ir 
poveikio priemonėmis už nukentėjusįjį V. Kasperavičių, todėl būtų teisinga, kad bankas imtųsi 
iniciatyvos išaiškinti įvykusią klaidą ar apgavystę, jeigu kas nors apgaulės būdu išviliojo iš 
banko V. Kasperavičiaus bankui patikėtas lėšas. 

Nors šis atvejis nėra susijęs su piliečio indėliu, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad LR 
Finansų ministerija 2008 10 08 raštu Nr.(7.2-01)-6K-0812849 pateikė LR Vyriausybei LR indėlių 
ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimo projektą. Minėtame rašte ypač 
akcentuojama pasaulinė finansų krizė ir priemonės, stiprinančios žmonių pasitikėjimą bankų 
sistema.

Asociacija pripažįsta, kad visuomenėje sparčiai didėja piliečių nepasitikėjimas finansų 
institucijomis, ir bet koks panašaus pobūdžio banko ir jo kliento konfliktas neskatina pasitikėjimo, 
o atvirkščiai, stiprina jį ir daro žalą valstybei bei visuomenės stabilumui.

Dėl šios priežasties Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipiasi į „Snoro“ banko vadovybę ir 
prašo visomis išgalėmis padėti V. Kasperavičiui atgauti jo „Snoro“ bankui patikėtas lėšas.

Iš anksto dėkojame už paramą.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 
MINISTERIJA

2009 03 19 Nr. (17-0)-D8-2411

Advokatui Kęstučiui Čilinskui 
Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos
Feliksui Žemuliui, „Lietuvos žinios”
Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijai
Lietuvos pramonininkų konfederacijai
Lietuvos žaliųjų judėjimui
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto
Aplinkos politikos valdymo katedrai
Žmogaus teisių stebėjimo institutui
Vilniaus Gedimino technikos universitetui
Vilniaus universitetui
Visuomeninei organizacijai „Žvėryno bendruomenė”

Informuojame, kad siekiant visapusiškai ir išsamiai įvertinti Konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos 
klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nuostatų atitiktį Lietuvos įstatymams ir parengti 
tarptautinius standartus atitinkančias įstatymų ir kitų teisės aktų pataisas, sudaroma skirtingų 
sričių specialistų ir visuomenės atstovų darbo grupė prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
kuri parengtų reikiamas įstatymų pataisas.

Kviečiame dalyvauti darbo grupėje ir paskirti Jūsų institucijos atstovą. Prašome kuo skubiau 
informuoti Aplinkos ministeriją apie galimybę Jūsų atstovui dalyvauti grupės darbe nurodant 
deleguoto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 
Aplinkos viceministras Ramūnas KALVAITIS
  
E. Daugirdaitė, 261 5339, el. p. e.daugirdaite@am.lt
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DĖL 2008 M. BALANDŽIO 5 D. PRIIMTOS 
KONFERENCIJOJE REZOLIUCIJOS REIKALAVIMŲ NEVYKDYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS
REIKALAVIMAS

2009 m. kovo 31d.
Kaunas

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui 
Andriui Kubiliui

Dar kartą informuojame ir reikalaujame, kad būtų atsakyta į 2008 m. balandžio 5 d. Lietu-
vos žmogaus teisių gynimo asociacijos konferencijoje priimtą rezoliuciją. Rezoliucijoje pateikti 
reikalavimai skirti Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietu-
vos Respublikos Seimui. Priimtos rezoliucijos reikalavimai eilę kartų registruotais laiškais buvo 
išsiųsti aukščiau nurodytoms valstybinėms institucijoms. Atsakymų iš nurodytų institucijų iki 
šiol negavome jokių.

Siunčiame pakartotinai rezoliuciją ir prašome išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo atsa-
kyta į pateiktos ir priimtos rezoliucijos reikalavimus.

Primename, kad neatsakydami valstybės tarnautojai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 25 str. 5 d., 5 str. 3 d., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos l str., 20, 
41 straipsnius, Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savi-
valdybių įstaigų.

PRIDEDAMA: 2008 m. balandžio 5 d. rezoliucija.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas POVILAITIS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininko pavaduotoja Nijolė ORENTAITĖ
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DĖL BENDRADARBIAVUSIŲJŲ SU KGB

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO

PRIĖMIMO SKYRIUS

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkui V. Budnikui
Laisvės pr. 60-302 05120 Vilnius
 
2009 04 03 Nr. S-2009-3607
Į 2009 04 02 gautą laišką dėl Jūsų pareiškimo
Pranešame, kad Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje 

elektroniniu paštu gautą Jūsų pareiškimą „Dėl bendradarbiavusiųjų su KGB” perdavėme 
susipažinti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Paaiškiname, kad Seimo kanceliarijoje nagrinėjami tik pasirašyti laiškai (gauti elektroniniu 
paštu turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu).

 
Priėmimo skyriaus vedėja Birutė BALTRUŠAITYTĖ

DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
PASIPRIEŠINIMO OKUPACINIAMS REŽIMAMS DALYVIŲ  

IR NUO OKUPACIJŲ NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ TEISIŲ  
IR REIKALŲ KOMISIJA

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6561
Faksas (8 5) 239 6729 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų 
tyrimų skyriaus vedėjui Rytui Narvydui

2009 04 09 Nr. S-2009
                
2009 m. balandžio 6 d. Lietuvos televizija dar kartą rodė švedų režisieriaus Jono Ohmano 

dokumentinį filmą „Smogikai“. Filme kalba galimai buvę smogikai ir pateikia faktus apie jų 
pačių vykdytą genocidą. Filmo autorius remiasi ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro pateiktais duomenimis.

Prašome pateikti informaciją, kokie filme minimi duomenys ir faktai buvo pateikti Lietuvos 
Respublikos generalinei prokuratūrai, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, ir kokios bau-
džiamosios bylos yra iškeltos.

Komisijos pirmininkas Arimantas DUMČIUS
Komisijos nariai:  
Petras Luomanas,  Algis Kazulėnas, Vytenis Povilas Andriukaitis, Arvydas Anušauskas 
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DĖL IKITEISMINIO TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
PASIPRIEŠINIMO  OKUPACINIAMS REŽIMAMS 
DALYVIŲ IR NUO OKUPACIJŲ NUKENTĖJUSIŲ 

ASMENŲ TEISIŲ IR REIKALŲ KOMISIJA

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6561
Faksas (8 5) 239 6729 

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai
2009 04 09 Nr. S-2009

2009 m. balandžio 6 d. Lietuvos televizija dar kartą rodė švedų režisieriaus Jono Ohmano 
dokumentinį filmą „Smogikai“. Filme kalba galimai buvę smogikai ir pateikia faktus apie jų 
pačių vykdytą genocidą. 

Prašome pateikti informaciją, dėl kurių dokumentiniame filme rodytų genocido faktų yra 
pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kokios baudžiamosios bylos yra iškeltos.

Komisijos pirmininkas Arimantas DUMČIUS

Komisijos nariai:  
Petras Luomanas, Algis Kazulėnas, Vytenis Povilas Andriukaitis, Arvydas Anušauskas 

DĖL IKITEISMINIO TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
PASIPRIEŠINIMO OKUPACINIAMS REŽIMAMS DALYVIŲ IR 
NUO OKUPACIJŲ NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ TEISIŲ IR REIKALŲ 

KOMISIJA

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6561
Faksas (8 5) 239 6729

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai

2009 04 14 Nr. S-2009
       
Lietuvoje veikia interneto svetainės adresais www.pokaris.info ir kt., kuriose atvirai ir šmei-

žikiškai niekinamas ir žeminamas Lietuvos partizano vardas. Internete veikia ne viena svetainė 
lietuvių kalba, tokia kaip www.pokaris.info, kur Lietuvos partizanai atvirai vadinami banditais. 
Čia, remiantis sovietinių laikų publikacijomis, mėginama įteigti, kad Lietuvos partizanai buvo 
ne Laisvės kovotojai, o tik civilių gyventojų žudikai. Taip pat šioje ir panašiose svetainėse apstu 
komunistinės ideologijos ir santvarkos šlovinimų, atvirai publikuojama komunistinė simbolika, 
kurią, kaip ir nacistinę, viešai propaguoti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
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Prašytume ištirti, ar nepažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai dėl viešai propaguojamų 
komunistinių simbolių ir šmeižto prieš partizanus.

Komisijos pirmininkas Arimantas DUMČIUS

Komisijos nariai: 
Algis Kazulėnas, Arvydas Anušauskas, Vilija Blinkevičiūtė

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijai
Nr. (15.9-31)-3-2718 Į 2009-04-08

Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
Į 2009 04 19  Nr. 17-2574

Ūkio ministerija, vykdydama Vyriausybės kanclerio 2009 m. balandžio 19 d. pavedimą          
Nr. 17-2574, išnagrinėjo 2009 m. balandžio 8 d. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos 
reikalavimą dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo priėmimo.
Informuojame, kad Ūkio ministerija kartu su įmonių bankroto valdymo departamentu prie 
Ūkio ministerijos parengė ir suderino Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 
koncepciją (toliau – Koncepcija) su suinteresuotomis institucijomis. Įvertinus šių institucijų 
pastabas, patikslintą Koncepciją artimiausiu metu planuojama pateikti Vyriausybei bei skelbti 
Ūkio ministerijos tinklapyje. Jei Koncepcija bus patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008-2012 m. programos įgyvendinimo priemonėse numatytu laiku, t. y. 2009 metų II ketvirtyje, 
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) 
Koncepcijos nuostatų pagrindu planuojama parengti 2009 metų IV ketvirtyje.

Atsižvelgdami į Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos prašymą, derindami Įstatymo 
projektą su suinteresuotomis institucijomis, jį pateiksime ir asociacijai.

 
 Ministerijos sekretorius Gediminas RAINYS
 
 A. Misiukienė, tel. 262 8410, el. p. a.misiukiene@ukmin.rt
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DĖL KNYGOS „XX AMŽIAUS LIETUVOS IR PASAULIO ISTORIJA“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
PASIPRIEŠINIMO  OKUPACINIAMS REŽIMAMS 
DALYVIŲ IR NUO OKUPACIJŲ NUKENTĖJUSIŲ 

ASMENŲ TEISIŲ IR REIKALŲ KOMISIJA

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6561
Faksas (8 5) 239 6729

LR Švietimo ir mokslo Ministrui
Gintarui Steponavičiui
2009 04 21 Nr. S-2009

   Leidykla „Briedis”  išleido knygą „XX amžiaus Lietuvos ir pasaulio istorija“, kurioje 
pateikta informacija gausiai iliustruota. Ši vadovėlio tipo knyga atspindi pasaulio ir Lietuvos 
istorijos XX a. įvykius.

Prašytume surasti galimybę šią knygą nupirkti ir išplatinti Lietuvos mokykloms iki 2009 m. 
rugsėjo 1 d.

Komisijos pirmininkas Arimantas DUMČIUS

D. Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. daston@lrs.lt 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos periodinis leidinys „Pozicija”.- 2009 m. sausis-gegužė.

DĖL STRATEGINIŲ IEŠKINIŲ PRIEŠ VISUOMENĘ

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
Vilnius

To: International Human Rights Federation (Fidh)

10 of May 2009

Dear Caterina,
Please find the detailing requested and some very important last-minute information.
<So, if I have well understood, Ms. Markeviciene has never been convicted>
That is true. 
<In regards to the first Civil Lawsuit the 4 activists are waiting for the Supreme Administrative Court 

decision. But do you know what has been the decision of the Vilnius District Court (and on what date)?> 
On April 10, 2009 the Supreme Administrative Court decided to satisfy the appeal of the four 

activists and renew the court trial on the basis that due to an erroneous official translation of 
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the UNECE Aarhus Convention, and essential differences that are evident comparing the pre-
vious official version and the corrected one (published in the official journal “Valstybes zinios” 
(The State Information” on January 22, 2009), the substantive law could be violated in the court 
trial.

This means that the earlier decision (when the activists lost the case) is voided. This also me-
ans that the civil case, filed by the Company over the four activists, must be stopped, and may 
be renewed only after the new administrative suitcase is over (the District Court will decide on 
June 4, 2009).

In addition on April 30, 2009, the Court of Appeal rejected the Company’s appeal to arrest 
movable and immovable property (for value of 1.100.000 Litas) of the four activists in order to 
warrant the Company’s civil claim.  

 
Note: The four activists from the very beginning (i.e., from the end of 2006) indicated fatal 

mistakes in the translation of the Convention, which results in violation and extreme limiting of 
the scope of the Convention, and is in fact compromising its general statement that “every per-
son has the right to live in an environment adequate to his or her health and well-being, and the 
duty, both individually and in association with others, to protect and improve the environment 
for the benefit of present and future generations” and for this purpose must have the right to 
access to information, public participation in decision-making and access to justice in environ-
mental matters”. However, the Courts and the National Government did not pay any attention 
to this problem of the human rights, until the Lithuanian Association on Human Right and the 
environmental and grass-roots NVO “Zverynas bendruomene” (the Zverynas Community) fi-
led  a complaint to the European Commission that Lithuania is violating EU law this way. After 
that the Parliament pointed out the Government to correct the translation, and the new official 
text was published on January 2009.

As a result, in April 2009 the Supreme Administrative Court renewed judicial proceedings in 
another lawsuit, which has been filed by the NVO Zverynas Community over the Vilnius Muni-
cipality for heritage and environmental law violations (earlier the Zverynas Community lost the 
lawsuit, because the Supreme Administrative Court stated that under the Aarhus Convention 
the NVO had no right to apply to the Court for protection of cultural sites).             

 <In regards to the second Civil Lawsuit, Ms. Markeviciene has won the case the 27th October 
2008 at the Vilnius Borough Court.  Can you confirm this to me?>

On October 7, 2008 the Company withdrew its appeal at the Vilnius District Court. After 
that according the Lithuanian Civil Trial Code the earlier decision of the Vilnius Borough Court 
entered into power on June 11, 2008.

Best wishes,
Chairman of Lithuanian human rights association   Vytautas BUDNIKAS
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DĖL PASITIKĖJIMO TEISMAIS

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
IŠVADA

Vilnius

Gerb. Pranui Mikalojui Gabriūnui

2009 05 21
dėl 2009 05 19 pareiškimo

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) susipažino su Jūsų 2009 05 19 pareiškimu ir 
pateikta medžiaga, kurioje Jūs prašote perduoti civilinę bylą Nr.210924-563/2008 nagrinėti kitos 
apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui bei kitais Jūsų prašymais.

 Dėl  perdavimo nagrinėti civilinę bylą. 
LŽTA nuomone, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 03 23  nutartis civ. byla Nr. 2KT-14/2009 

yra motyvuota, o Jūsų nurodyti motyvai yra nepakankami.
Dėl reikšmingų bylai įrodymų išreikalavimo.
 LŽTA mano, kad teismas gali išreikalauti iš valstybės įstaigų bei organizacijų dokumentus 

su A. Gabriūnienės  parašais, nes Jūs pateikėte įrodymus, jog pageidaujamų dokumentų su 
minėtais  parašais Jums įstaigos ir organizacijos neteikia. 

Dėl  teismo objektyvumo.
 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime nurodė, kad teis-

mo priedermė teisingai išspręsti bylą ir nustatyti objektyvią tiesą kyla iš Konstitucijos. Taigi 
teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, turi siekti nustatyti tikrąją tiesą, išsamiai, visapusiškai 
ir objektyviai ištirdamas ir įvertindamas tos konkrečios bylos faktus (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje 
byloje J. G. prieš Kauno 8-ojo notarų biuro notarę L. Teklienę, valstybės įmonę Registrų centrą, 
AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-295).

Ir šiuo atveju teismas turėtų taikyti visas LR CK nustatytas procedūras Jūsų ieškinyje 
nurodytiems faktams nustatyti. Be to, jeigu Jūsų įsitikinimu, sprendimas šiame ginče nebūtų 
objektyvus, Jūs turite teisę jį ginčyti aukštesnės instancijos teisme. Taigi  nėra pagrindo nepasitikėti 
visa teismų sistema dėl tos priežasties, kad vieną ar kitą asmenį su teismais saisto tarnybiniai 
arba asmeniniai ryšiai. LŽTA įsitikinimu, jeigu Jūsų interesams atstovauja kvalifikuotas atstovas 
ir faktai rodo, kad Jūsų teisės akivaizdžiai yra pažeistos, Jums nėra pagrindo nerimauti dėl bylos 
baigties.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL DALYVAVIMO ESBO PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS 
SESIJOJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS

Gediminas Ave., LT -01109 Vilnius. Lithuania 
Tel. +370 5 239 0000 Fax. -370 5 239 0000

E-mail Arunas.Valinskas@lrs.lt

Viktorui Petkui

2009 m. birželio 22 d.

Gerbiamasis p. V. Petkau,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos 

Parlamentinės  Asamblėjos 18-osios vasaros sesijos darbe dalyviams ir svečiams. ESBO. Parla-
mentinė Asamblėja – tai 56-ias pasaulio valstybes vienijančios organizacijos tarpparlamentinio 
dialogo forumas. Asamblėja, veikdama kartu su kitomis ESBO institucijomis, reikšmingai prisi-
deda prie saugumo ir stabilumo regione plėtros, demokratinių institucijų stiprinimo ESBO šaly-
se narėse, veikdama išankstinio perspėjimo, konfliktų prevencijos, krizių valdymo ir atkūrimo 
po konflikto, o taip pat kitose srityse. Šiemetinės ESBO Parlamentinės Asamblėjos sesijos tema: 
„ESBO: kaip įveikti naujus saugumui kylančius iššūkius“.

Asamblėjos sesija Vilniuje – tai bene didžiausias tarptautinis parlamentinis renginys 
Lietuvoje, vyksiantis mūsų valstybei pažymint jos vardo tūkstantmetį. Jūsų dalyvavimas šio 
renginio atidaryme mums ir visiems sesijos dalyviams būtų didžiai reikšmingas. Renginys 
įvyks 2009 m. birželio 29 dieną Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios salėje, 14.30-16 val.

Birželio 29 d. 19.30 val. Operos ir baleto teatre sesijos svečiams ir dalyviams bus surengtas 
koncertas ir priėmimas, kuriame maloniai kviečiu Jus dalyvauti kartu su ponia.

Pagarbiai, 
Arūnas VALINSKAS

DĖL NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS 
INFORMACIJOS POVEIKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
KANCELIARIJA

 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkui 
p. Vytautui Budnikui 
Laisvės pr. 60-302 LT-05120 Vilnius
 
2009 08 18 Nr. (8D-3112)-2D- 4437 
Į 2009 07 20 pareiškimą
 
DĖL LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS KOMITETO PAREIŠKIMO
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Informuojame, kad su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto 2009 m. liepos 20 d. 
pareiškimu susipažino Teisės grupės Respublikos Prezidentės patarėjai. Dėkojame Jums už 
pateiktas pastabas ir siūlymus dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymo, taip pat kitų Lietuvos teisinėje 
sistemoje egzistuojančių problemų.

Palaikome Jūsų nuomonę, kad šiuo įstatymu, kaip ir bet kuriuo kitu teisinėje valstybėje 
priimamu teisės aktu, turėtų būti siekiama suderinti priešingus interesus ir įtvirtinti racionalią 
konstitucinių vertybių pusiausvyrą.

Informuojame Jus, kad Respublikos Prezidentės 2009 m. liepos 21 d. dekretu Nr. 1K-44 buvo 
sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų 
tobulinimo. Rengiant šiuos pasiūlymus, o vėliau – minėto įstatymo projektą, sieksime, kad 
būtų apsvarstyti visų aktyvių visuomeninių organizacijų, išreiškusių savo poziciją šiuo svarbiu 
klausimu, pateikti argumentai ir pasiūlymai.

Pagarbiai
 Kanceliarijos kancleris Giedrius KRASAUSKAS
 

DĖL CIVILINĖS BYLOS PROCESO ATNAUJINIMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
PRAŠYMAS

Vilnius

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui
civ. byla 2S-A-114-492/2008

2009 10 12

Gavus pilietės Vandos Peciukonienės prašymą ir susipažinus su 2009 04 03 Širvintų rajono 
apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.PA-1-779/2008 bei Vilniaus apygardos teismo 
2009 08 10 nutartimi civ. byloje 2S-A-114-492/2008 ir kita teismui pateikta medžiaga, Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos komitetui kilo abejonės dėl minėtų teismų sprendimų pagrįstumo:

Viena iš tinkamo proceso garantijų yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklauso-
mas ir nešališkas teismas (lot. nemo judex in causa sua). Teismo nešališkumas yra užtikrinamas 
įvairiomis procesinėmis priemonėmis (pvz., nušalinimu, nusišalinimu), o be to – įstatyme numa-
tant atvejus, kuomet teisėjas negali pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (CPK 71 str.). CPK 71 
straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos 
teisme, negali dalyvauti nagrinėjant ją antrą kartą pirmosios instancijos teisme, jeigu panaikin-
tas sprendimas buvo priimtas jam dalyvaujant. Šiuo atveju sąvoka „teismo sprendimas” negali 
būti suprantama tik siaurąja prasme, kai civilinė byla išsprendžiama iš esmės teismui priimant 
sprendimą (CPK 259 str. 1 d., 260, 261 str.). Ši sąvoka aiškintina kaip apimanti ir teismo nutartį, 
kuria civilinė byla teismui nors ir nepriėmus sprendimo yra užbaigiama ir netgi išsprendžiamas 
šalių teisinis ginčas, – t.y. kai byla nutraukiama teismui patvirtinus šalių taikos sutartį (CPK 293 
str. 3 p.). Tokiu atveju aukštesnės instancijos teismui panaikinus nutartį, kuria buvo patvirtinta 
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šalių taikos sutartis, o civilinė byla nutraukta, tas pats teisėjas, dalyvavęs priimant tokią nutar-
tį, negali pakartotinai nagrinėti tos pačios civilinės bylos. Tuo tarpu Širvintų rajono apylinkės 
teismo teisėja I.Staknienė, išnagrinėjusi šią civilinę bylą, ją ir vėl nagrinėjo po to, kai apeliacinės 
instancijos teismas panaikino sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teisingumą valstybėje vykdo tik teismai; teisėjai ir 
teismai vykdydami teisingumą yra nepriklausomi, nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo ( LR 
Konstitucijos 109 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, plėtodamas teisėjų ir teismų 
nepriklausomumo ir nešališkumo doktriną, 2001 m. vasario 12 d. nutarime yra pasisakęs, jog 
asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, jog asmens 
bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių; teisėjas, nagrinėjantis 
bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė 
žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo 
teismu, sąlyga. Vadinasi, turi būti šalinamos prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teisėjo ir 
teismo nešališkumo.

     Įvertinant visa tai darytina išvada, kad teismas, nusižengdamas iš Konstitucijos kylantiems 
teisingumo imperatyvams, negalėjo priimti teisingą sprendimą šioje byloje ir šitaip įvykdyti 
teisingumą.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, kad minėtos bylos nagrinėjimas galėjo ir turėjo 
būti atnaujintas, todėl prašo Gerbiamą Aukščiausiąjį Teismą atsižvelgti į tai, kas išdėstyta ir pa-
naikinti žemesniųjų teismo instancijų sprendimus.

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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LIETUVOS AUKŠČIAUSTASJS TI-lSMAS 
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DĖL NUOLATINĖS KOMISIJOS ŽEMĖS ĮSIGIJIMO, TERITORIJŲ 
PLANAVIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

LR Ministrui Pirmininkui 

Kopija:
Lietuvos Respublikos  Prezidentei
Lietuvos Respublikos  Seimui

2009 m. spalio 16 d.

   
Lietuvos žmogaus teisių asociacija atkreipia LR Vyriausybės dėmesį į tai, kad  2009 m.     spalio 

7 d. priimtas Vyriausybės nutarimas      „DĖL LIETUVOS    RESPUBLIKOS      VYRIAUSYBĖS    
2005 M. VASARIO 7 D. NUTARIMO NR. 127 „DĖL NUOLATINĖS KOMISIJOS ŽEMĖS ĮSIGIJIMO, 
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO  VISUOMENĖS POREIKIAMS KLAUSIMAMS 
SPRĘSTI SUDARYMO“ PAKEITIMO“  ( Nr. 1252) neatitinka 2001 metais ratifikuotos Orhuso 
konvencijos nuostatų, nes  minėtos nuolatinės komisijos sudėtyje nėra visuomeninių organizacijų 
atstovų. 
    Šis nutarimas prieštarauja Orhuso konvencijos 3 str. 3 d. (Kiekviena šalis skatina visuomenės 
švietimą ir sąmoningumą aplinkos srityje, visų pirma tai, kaip gauti informaciją ir dalyvauti priimant 
sprendimus...), 6 str. 2 d. (Pradiniame sprendimo dėl aplinkos  priėmimo procedūros etape suinteresuotoji 
visuomenė atitinkamai, laiku ir veiksmingai informuojama...), 6 str. 4 d. (Kiekviena šalis užtikrina 
visuomenės dalyvavimą jau pradiniame etape...), 6 str. 8 d. (Kiekviena šalis užtikrina, kad atitinkamame 
sprendime deramai atsispindėtų visuomenės dalyvavimo rezultatai...), 7 str. (Kiekviena šalis parengia 
atitinkamas praktines ir/arba kitokias nuostatas, skaidria ir teisinga tvarka leidžiančias visuomenei 
dalyvauti rengiant su aplinka susijusius planus bei programas...) , 8 str. (Kiekviena šalis stengiasi skatinti 
veiksmingą visuomenės dalyvavimą atitinkamame valdžios institucijų rengiamų vykdomojo pobūdžio 
teisės aktų ir kitų bendro pobūdžio privalomųjų normų...)
    Taigi be aplinkos apsaugą skatinančių visuomeninių organizacijų dalyvavimo nuolatinės 
komisijos darbe, visuomenė negalės realizuoti savo teisių, kurias jai garantavo mūsų valstybė, 
ratifikuodama Orhuso konvenciją. 
       Akivaizdu, kad šiuo nutarimu LR Vyriausybė absoliučiai apribojo visuomenės teisę gauti 
informaciją ir dalyvauti  priimant sprendimus žemės įsigijimo, teritorijų planavimo ir žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūrose. Tokiu būdu visuomenė niekaip negalės įtakoti 
šių procedūrų ir su aplinka susijusių minėtos komisijos sprendimų.
    Lietuvos žmogaus teisių asociacija  mano, jog būtina keisti šį nutarimą ir įtraukti į nuolatinės 
komisijos sudėtį aplinkos apsaugą skatinančių visuomeninių organizacijų atstovus.

Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas    Vytautas Budnikas
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DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO
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DĖL SUSITIKIMO SU PROFESORIUMI EMMANUEL DECAUX

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS AMBASADA

A M. Vytautas Budnikas

2009 10 22

De la part de l’Ambassadeur de France
 
J’ai le grand plaisir de vous annoncer la visite à Vilnius, le jeudi 29 octobre, de M. Emmanuel 

DECAUX, vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme en 
France.

M. DECAUX, spécialiste des droits de l’Homme, est aussi professeur de droit à l’université 
Panthéon-Assas-Paris II, membre de la sous-commission des droits de l’Homme des Nations-
Unies et auteur de plusieurs publications scientifiques dans ce domaine.

Il prononcera une conférence le 29 octobre à 17 heures à l’Institut des Relations Interna-
tionales et des Sciences Politiques, (Vokiečių g. 10) qui sera suivie de questions-réponses avec 
l’auditoire.

Je serais heureux de vous recevoir, en ma Résidence, ce même 29 octobre à 20 H 30, pour un 
dîner-buffet au cours duquel pourront être prolongés les échanges de l’après-midi. Un carton 
d’invitation va vous parvenir prochainement.

 
 
Nuo Prancūzijos ambasadoriaus (vertimas į lietuvių k.)
 
Man labai malonu Jums pranešti apie pono Emmanuel DECAUX, Prancūzijos žmogaus teisių 

nacionalinės  konsultacinės komisijos vicepirmininko, spalio 29 d. vizitą Vilniuje.
Ponas DECAUX, būdamas žmogaus teisių specialistu, taip pat yra teisės mokslų profesorius 

Panthéon –Assas-Paris II universitete ir Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių pakomisijos narys bei 
daugelio publikacijų autorius šios srities temomis.

Spalio 29 d. 17 val. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (Vokiečių g. 10 ) jis 
skaitys pranešimą, po kurio vyks bendravimas su klausytojais klausimų ir atsakymų forma.

Būčiau laimingas, galėdamas Jus priimti savo Rezidencijoje spalio 29 d., 20 val. 30 min. 
priėmime, kurio metu mes galėsime pratęsti pasikeitimą nuomonėmis. Pakvietimą Jūs gausite 
artimiausiu metu.

 
Prašau priimti mano aukščiausią pagarbą. 

François LAUMONIER
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DĖL LR PREZIDENTO KANCELIARIJOS 2009 11 24  ATSAKYMO

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
Vilnius

Lietuvos Respublikos  Prezidentei 
Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei

2009 m. gruodžio 9 d.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo LR Prezidento 2009 11 24 kanceliarijos atsakymą 
Nr.(8D-4384)-2D-6962 į  mūsų  2009-11-16 kreipimąsi dėl LR Vyriausybės 2009 m. spalio                   
7 d. nutarimo  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d. nutarimo nr. 127 „Dėl 
nuolatinės komisijos žemės įsigijimo, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo  visuomenės poreikiams 
klausimams spręsti sudarymo“ pakeitimo“  ( Nr. 1252), kuris neatitinka 2001 metais ratifikuotos 
Orhuso konvencijos nuostatų, nes  minėtos nuolatinės komisijos sudėtyje nėra visuomeninių 
organizacijų atstovų. 

Kreipimesi minėjome, kad šis nutarimas prieštarauja Orhuso konvencijos 3 str. 3 d., 6 str. 2 
d. 6 str. 4.d., 6 str. 8 d., 7 str. ir 8 str. nuostatoms.

Pabrėžėme, kad  be aplinkos apsaugą skatinančių visuomeninių organizacijų dalyvavimo 
nuolatinės komisijos darbe, visuomenė negalės realizuoti savo teisių, kurias jai garantavo mūsų 
valstybė, ratifikuodama Orhuso konvenciją. 

Taigi šiuo nutarimu LR Vyriausybė absoliučiai apribojo visuomenės teises gauti informaciją 
ir dalyvauti  priimant sprendimus žemės įsigijimo, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūrose. 

Siūlėme pakeisti šį nutarimą ir įtraukti į nuolatinės komisijos sudėtį aplinkos apsaugą 
skatinančių visuomeninių organizacijų atstovus.

Deja, gavome atsakymą, kuris absoliučiai paneigia esmines Orhuso konvencijos nuostatas ir 
visuomenės  teisę įtakoti sprendimus dėl aplinkos.

Pirmiausia, minėtame LR Prezidento kanceliarijos atsakyme neteisingai nurodoma, kad 
Orhuso konvencija (toliau – Konvencija) suteikia teisę visuomenei gauti informaciją ir kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais. Ši Konvencija reglamentuoja ne aplinkosaugos, o aplinkos 
klausimus. Būtent dėl neteisingo Konvencijos aiškinimo Lietuvos teismuose buvo priimami 
neteisėti sprendimai pažeidžiant Lietuvos piliečių teisę kreiptis į teismus dėl aplinkos (ne 
aplinkosaugos).

2008 m. birželio 11-13 d. Rygoje įvyko trečias Orhuso konvencijos šalių susitikimas, 
pagal visuomeninės organizacijos „Kazokiškių bendruomenė“ skundą išnagrinėjęs Lietuvos 
Respublikos įstatymų atitiktį kai kuriems Orhuso konvencijos straipsniams, priėmė sprendimą 
dėl esminės neatitikties Decision III/6 on general issues of compliance; ECE/MP.PP/2008/2/Add.8 
ir Decision III/6d on compliance by Lithuania with its obligations under the Convention, ECE/
MP.PP/2008/2/Add.12), kuriuo Lietuvos Respublika buvo įpareigota nacionalinės teisės aktus 
suderinti su Orhuso konvencija.

Tuo tikslu G. Kirkilo Vyriausybė 2008 10 01 sudarė darbo grupę veiksmų planui parengti (1 
priedas). 2009 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 979 „Dėl veiksmų plano 
trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo priimtiems sprendimams Lietuvai įgyvendinti 
patvirtinimo“ nurodė, ką būtent kuriuose įstatymuose reikia taisyti (2 priedas). Iš Orhuso 
konvencijos šalių trečiojo susitikimo sprendimo ir šio nutarimo matyti, kad Teritorijų planavimo 
įstatymas, kurį Prezidentūros kanceliarija nurodė kaip puikiai užtikrinantį visuomenės teises, iš 
tiesų šias teises šiurkščiai pažeidžia. 
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Kadangi Orhuso šalių trečiojo susitikimo sprendimas skirtas tik kai kurioms Orhuso 
konvencijos nuostatoms, A. Kubiliaus Vyriausybė 2009 04 22 išleido naują potvarkį Nr. 150, 
kuriuo sudarė darbo grupę išsamiau įvertinti Lietuvos įstatymų atitiktį Orhuso konvencijai. Į 
darbo grupę buvo įtraukta ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija (3 priedas). 

Antra, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, drauge su visuomenine organizacija „Žvėryno 
bendruomenė“ ir kitomis, dar prieš keletą metų kreipėsi į aukščiausias šalies institucijas ir į 
Europos Komisiją, kad Orhuso konvencija kaip ES teisės dalis yra netinkamai išversta į 
lietuvių kalbą, o vadovaujantis klaidingu vertimu Lietuvoje yra kuriami Orhuso konvencijos 
neatitinkantys įstatymai bei susiformavo ydinga teismų praktika, draudžianti visuomenei ginti 
Orhuso konvencijos užtikrinamas teises. 

Reaguodama į šį visuomenės spaudimą ir Europos Komisijos paklausimus, 2009 m. sausio 
22 d. LR Vyriausybė paskelbė naują Orhuso konvencijos vertimą į lietuvių kalbą, kuriame buvo 
pašalinta daugybė prasminių terminų vertimo klaidų. Dėl šio naujo vertimo pradeda keistis ir 
teismų praktika – šiuo metu Vyriausiasis administracinis teismas atnaujino procesą jau trijose 
rezonansinėse visuomenės bylose prieš valstybės institucijas motyvuojant, kad dėl klaidingo 
vertimo galėjo būti padaryta esminių materialinės teisės pažeidimų.

Taigi ginčo objekto dėl to, ar Lietuvos nacionalinė teisė atitinka Orhuso konvenciją, nėra. Ji 
neatitinka, tarp jų ir LR Prezidento kanceliarijos minėtas LR Teritorijų planavimo įstatymas.

LŽTA norėjo atkreipti dėmesį, kad net ir šiuo metu priimami nauji teisės aktai prieštarauja 
minėtos Konvencijos nuostatoms.

LŽTA yra labai dėkinga, kad Prezidento kanceliarija prašo pateikti siūlymus, kaip tobulinti  
galiojančius įstatymus, nes LR Vyriausybės sudaryta Orhuso konvencijos atitikties darbo grupė 
nuveikė labai didelį darbą ir pateikė labai daug siūlymų, į kuriuos, deja, valstybės institucijos 
ir LR Seimas neatsižvelgia. Jos ir toliau teikia tvirtinti įstatymus, pažeidžiančius minėtą 
Konvenciją (pridedame tuo tikslu išleistą LŽTA „Pozicijos“ informacinį leidinį). Tačiau darbo 
grupė baigia savo darbą gruodžio mėn. pabaigoje, o taisyti liko dar labai daug. Manytume, kad 
LR Vyriausybė, o galbūt ir Jūsų Ekscelencija galėtų inicijuoti nuolatinę darbo grupę atitikčiai 
vertinti, juoba kad valstybių šalių pareigą užtikrinti tokį tęstinumą nustato Orhuso konvencija, 
jis sutinkamas daugelio šalių teisinėje praktikoje. 

Tikimės, kad mūsų pastangos ir darbas padės Jūsų Ekscelencijai paspartinti valstybės teisinę 
reformą ir nacionalinės teisės suderinamumą su Europos Sąjungos teise.

Taip pat prašome, atsižvelgiant į išdėstytą, iš naujo išnagrinėti mūsų prašymą....  

Pagarbiai,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS
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DĖL VILNIAUS ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO
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DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO
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    DĖL PILIEČIŲ TEISĖS KREIPTIS Į TEISMUS APLINKOS KLAUSIMAIS
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DĖL ORHUSO KONVENCIJOS TAIKYMO LIETUVOJE
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DĖL ORHUSO KONVENCIJOS TAIKYMO LIETUVOJE



500 L I e T u vA  I R  ž M o g A u S  T e I S ė S .  I I  D A L I S

DĖL LŽTA PAREIŠKIMŲ
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DĖL LŽTA PAREIŠKIMŲ
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DĖL VISUOMENĖS TEISIŲ RŪPINANTIS APLINKA
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PRIEDAS 1 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMŲ 
NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS PAAIŠKINIMAS

1. Principai
Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už Europos Sąjungos teisės įgyvendinimą savo teisinėje 
sistemoje (įgyvendinimo priemonių priėmimas iki nustatyto termino, atitikimas ir tinkamas 
taikymas). Pagal Sutartis Europos Komisija yra atsakinga už tai, kad Europos Sąjungos teisė 
būtų tinkamai taikoma. Todėl, kai valstybė narė nesilaiko Europos Sąjungos teisės, Komisija turi 
reikiamų įgaliojimų siekti sustabdyti teisės akto pažeidimą (pateikdama ieškinį dėl įsipareigojimų 
neįvykdymo) ir, jei reikia, gali perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Komisija, 
reaguodama į skundą arba pačios nustatytą teisės aktų pažeidimą, imasi, jos manymu, tinkamų 
veiksmų.
Įsipareigojimų neįvykdymas, tai valstybės narės savo įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos 
teisę nesilaikymas tiek veikiant, tiek neveikiant. Valstybė - tai valstybė narė, kuri pažeidžia 
Europos Sąjungos teisę, nesvarbu, kokios valdžios institucija centrinės, regioninės ar vietos 
valdžios atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą.

2. Skundų priimtinumas
Skundą Komisijai gali pateikti bet kuris asmuo dėl bet kokios tam tikrai valstybei narei 
priskirtinos priemonės (įstatymo, teisės ar administracinio akto) arba praktikos, kurias jis laiko 
nesuderinamomis su tam tikra Europos Sąjungos teisės nuostata ar principu. Jums nereikia 
pareikšti oficialaus noro imtis procesinių veiksmų. Be to, Jūs neprivalote įrodyti, kad esate 
labiausiai ir tiesiogiai susijęs su pažeidimu, dėl kurio pateikiamas skundas. Kad būtų priimtinas, 
skundas turi būti susijęs su valstybės narės padarytais Europos Sąjungos teisės pažeidimais. 
Taigi jis negali būti susijęs su privačiu ginču.
Labai svarbu, kad skundo byloje būtų visa tiksli informacija, ypač apie faktus, dėl kurių prieš 
atitinkamą valstybę narę pateikiamas skundas; apie formalumus, kurių Jūs jau ėmėtės bet 
kuriame lygyje; kiek įmanoma, apie Europos Sąjungos teisės nuostatas, kurios, Jūsų manymu, 
buvo pažeistos, ir apie galimą Europos Sąjungos finansavimo schemą.

3. Pažeidimų nagrinėjimo etapai
Pažeidimų nagrinėjimo procedūra atliekama keliais etapais:
3.1. Informacijos rinkimas
Gavus Jūsų skundą gali tekti rinkti papildomos informacijos, kad būtų nustatyti su Jūsų byla 
susiję faktai ir teisės klausimai. Jei Komisijai tektų susisiekti su valstybės narės, prieš kurią Jūs 
teikiate skundą institucijomis, Jūsų tapatybė nebus atskleista, nebent tam bus gautas aiškus Jūsų 
sutikimas (žr. 5 punktą). Prireikus Jūsų bus paprašyta pateikti papildomos informacijos.
Ištyrusios faktus ir atsižvelgdamos į Komisijos nustatytas pažeidimo procedūros pradėjimą ir 
tolesnį vykdymą reglamentuojančias taisykles ir prioritetus, Komisijos tarnybos nuspręs, ar dėl 
Jūsų skundo bus imtasi tolimesnių veiksmų.
1 EB sutarties 228 straipsnis; EAPB sutarties 88 straipsnis; Euratomo sutarties 141 straipsnis.
 3.2. Pažeidimo procedūros pradėjimas: oficialūs kontaktai tarp Komisijos ir atitinkamos 
valstybės narės
Jei Komisija mano, kad Europos Sąjungos teisė gali būti pažeista ir dėl to galima pradėti 
pažeidimo nagrinėjimą, ji atitinkamai valstybei narei įteikia „oficialų įspėjimą”, prašydama iki 
nurodytos datos pateikti savo pastabas. Valstybė narė turi priimti poziciją dėl faktų ir teisės 
klausimų, kuriais Komisija grindžia savo sprendimą pradėti pažeidimo procedūrą.
Atsižvelgdama į tai, ar atitinkama valstybė narė atsako į įspėjimą, Komisija gali nuspręsti siųsti 
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valstybei narei „pagrįstą nuomonę”, aiškiai ir galutinai nurodydama priežastis, dėl kurių, jos 
manymu, Europos Sąjungos teisė buvo pažeista, ir raginti valstybę narę įgyvendinti Europos 
Sąjungos teisės aktą per nurodytą laikotarpį (paprastai per du mėnesius).
Šiais oficialiais kontaktais siekiama nustatyti, ar Europos Sąjungos teisė iš tiesų buvo pažeista 
ir, jei taip, išspręsti bylą šiame etape, kad nereikėtų jos perduoti nagrinėti Teisingumo Teismui. 
Atsižvelgdama į atsakymą Komisija taip pat gali nuspręsti netęsti pažeidimo procedūros, 
pavyzdžiui, tokiu atveju, kai valstybė narė pateikia patikimų garantijų dėl įsipareigojimo iš 
dalies pakeisti savo teisės aktus ar administracinę praktiką. Daugumą bylų galima išspręsti 
tokiu būdu.

3.3 Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Jei valstybė narė nesilaiko pagrįstos nuomonės, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui. Vidutiniškai Teisingumo Teismas priima sprendimą Komisijos 
pateiktose bylose maždaug per dvejus metus.
Teisingumo Teismo sprendimai skiriasi nuo nacionalinių teismų sprendimų. Pasibaigus bylos 
nagrinėjimui Teisingumo Teismas priima sprendimą, kuriame pareiškiama, ar buvo pažeidimas. 
Teisingumo Teismas negali panaikinti nacionalinės teisės nuostatos, kuri yra nesuderinama 
su Europos Sąjungos teise, priversti nacionalinę administraciją atsakyti į asmens prašymą 
ar liepti valstybei narei padengti žalą asmeniui, kuris nukentėjo dėl Europos Sąjungos teisės 
pažeidimo.
Valstybė narė, kurios nenaudai Teisingumo Teismas priėmė sprendimą turi imtis visų reikalingų 
priemonių, kad būtų jo laikomasi, ypač tam, kad būtų išspręstas ginčas, dėl kurio buvo pradėta 
procedūra. Jei valstybė narė nesilaiko sprendimo, Komisija gali vėl pateikti bylą Teisingumo 
Teismui, siekdama išieškoti delspinigius, kuriuos valstybė narė mokėtų iki tol, kol bus nutrauktas 
pažeidimas.

4. Nacionalinės teisių gynimo priemonės
Būtent nacionaliniai teismai ir administracinės institucijos pirmiausia turi užtikrinti, kad 
valstybių narių institucijos laikytųsi Europos Sąjungos teisės.
Todėl, jei Jūs manote, kad tam tikra priemonė (įstatymas, teisės ar administracinis aktas) arba 
administracinė praktika yra nesuderinama su Europos Sąjungos teise, Jums siūloma kreiptis į 
šalies administracines institucijas arba teismus (taip pat ir į nacionalinį ar regiono ombudsmeną) 
ir (arba) spręsti skundą remiantis galiojančiomis arbitražo ir taikinimo procedūromis. Komisija 
taip pat pataria pasinaudoti nacionalinėmis teisės gynimo priemonėmis, kadangi Jums tai gali 
būti naudingiau. Pasinaudodami nacionalinėmis teisių gynimo priemonėmis, Jūs paprastai 
galite pasiekti, kad Jūsų teisės būtų ginamos labiau tiesioginiu ir asmeniniu būdu negu tai 
galėtų padaryti Komisija, jei sėkmingai pradėtų pažeidimo procedūrą, nes ji gali užtrukti. Tik 
nacionaliniai teismai turi teisę duoti nurodymus administracinėms institucijoms ir panaikinti 
nacionalinį sprendimą. Taip pat tik nacionaliniai teismai gali prireikus pareikalauti, kad valstybė 
narė atlygintų asmenų dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo patirtus nuostolius.

5. Administracinės garantijos
Toliau išvardytos Jums naudingos administracinės garantijos:
a) Po Komisijos registracijos Jūsų skundui suteikiamas oficialus numeris (kaip nurodyta šiame 
skundo gavimo patvirtinime), kuris turi būti nurodomas bet kokioje korespondencijoje. Tačiau 
oficialaus numerio suteikimas nebūtinai reiškia, kad Komisija pradės pažeidimo procedūrą 
prieš atitinkamą valstybę narę.
b) Kai Komisijos tarnybos kreipiasi į valstybės narės, prieš kurią pateikiamas skundas, 
institucijas, jos atsižvelgia į Jūsų pasirinkimą dėl tapatybės atskleidimo. Jei Jūs nei raštu, nei 
skundo forma nenurodysite savo pasirinkimo, Komisijos tarnybos darys prielaidą, kad Jūs 
pasirinkote konfidencialų nagrinėjimo būdą.
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c) Komisija siekia priimti sprendimą dėl skundo esmės (pradėti pažeidimo procedūrą arba 
nutraukti bylą) per dvylika mėnesių nuo skundo užregistravimo.
d) Atitinkamas departamentas Jums iš anksto praneša, jei planuoja siūlyti, kad Komisija 
nutrauktų bylą. Komisijos tarnybos Jus informuos apie galimos pažeidimo procedūros eigą.
Pateikiame nuorodas į Komisijos dokumentus, kuriuose paaiškinta bendra Komisijos pozicija 
dėl korespondencijos ir skundų tvarkymo:
• Geros administracinės elgsenos kodeksas, kuriuo reglamentuojami santykiai su visuomene ir 
kurį galima rasti EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu) pagal paskelbimo oficialiajame 
leidinyje duomenis: OL L 267, 2000 10 20, p. 63.
• Komisijos komunikatas dėl santykių su skundo teikėju dėl Bendrijos teisės pažeidimų, kurį 
galima rasti EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu) pagal jo nuorodinį numerį: COM 
galutis, 2002 m., Nr. 0141.
• 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo 5 straipsnis, kurį galima rasti EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu) 
pagal paskelbimo Oficialiajame leidinyje duomenis: OL L 8, 2001 1 12, p. 1-22.

PRIEDAS 2

SPECIALUS PAREIŠKIMAS DĖL PRIVATUMO
 POLITIKOS

Skundų nagrinėjimas - Complaints Handling - Accueil 
des Plaignants (CHAP)

1. CHAP duomenų bazė
CHAP duomenų bazė buvo sukurta Komisijos iš valstybių narių gaunamiems prašymams 
pradėti tyrimą ir skundams dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo tvarkyti.

2. Duomenų valdytojas
Už duomenų tvarkymą atsakingas Arthur Pooley, SG-R-2 skyriaus vadovas, Komisijos 
generalinio sekretoriato (S G) pašto ir dokumentų tvarkymo tarnyba.

3. Tikslas
Informacija CHAP duomenų bazėje kaupiama, kad Komisija žinotų apie Europos Sąjungos 
teisės pažeidimus ir galėtų vykdyti EB sutarties 211 straipsnyje nustatytą funkciją – užtikrinti, 
kad valstybės narės taikytų Sutarties nuostatas ir priemones, kurių imamasi vadovaujantis 
Sutartimi.

4. Kaupiama informacija
Kaupiami duomenys apima fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą 
ir adresą, telefono ir fakso numerį, e. pašto adresą, veiklos sritį, pageidaujamą kalbą ir (jei yra) 
atstovo vardą ir pavardę. Tačiau visame prašymo pradėti tyrimą arba skundo tekste gali būti ir 
kitokios visiškai skirtingo pobūdžio informacijos, kurią pateikia korespondentas.

5. Privaloma informacija
Tam tikra informacija privalo būti įtraukta į CHAP duomenų bazę, kad Komisija galėtų 
išnagrinėti prašymą pradėti tyrimą arba skundą (Jūsų vardas, pavardė ir adresas, rašto tema, 
susijusi valstybė narė, faktai, rodantys, kad valstybė narė pažeidžia Europos Sąjungos teisę). 
Nepateikus tokios informacijos laikoma, kad raštas anoniminis ir nepriimtinas arba kad Komisija 
negalės susisiekti su korespondentu, arba, skundo atveju, patikrinti, ar jis pagrįstas.
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6. Saugumas ir apsaugos priemonės
Surinkti asmens duomenys ir visa su pirmiau minėta veikla susijusi informacija yra laikomi 
Europos Komisijos serveriuose, esančiuose Liuksemburge, Duomenų centre, kurio veikla yra 
reglamentuojama Komisijos sprendimais dėl saugumo ir Saugumo direktorato numatytomis 
nuostatomis, susijusiomis su tokiais serveriais ir paslaugomis.

7. Su Jūsų duomenimis galintys susipažinti asmenys
Su CHAP duomenų bazėje esančia informacija gali susipažinti tik Komisijos darbuotojai. 
Komisijoje prieiga prie asmens duomenų suteikta tik per USER ID + slaptažodį nustatytiems 
CHAP duomenų bazės vartotojams. Prieigą prie CHAP duomenų bazės turi Generaliniame 
sekretoriate ir kitose Komisijos tarnybose dirbantys asmenys, atsakingi už korespondenciją arba 
pažeidimus.

8. Informacijos laikymo trukmė
Kai asmuo atsiunčia Komisijai skundą arba prašymą pradėti tyrimą, pateikiami asmens 
duomenys saugomi CHAP duomenų bazėje trejus metus. Pasibaigus tam laikotarpiui, asmens 
tapatybę leidžianti nustatyti informacija, ištrinama. Skundą Komisijai pateikiančio juridinio 
asmens informacija neištrinama.

9. Prieiga prie Jūsų duomenų, jų tikrinimas, taisymas arba ištrynimas
Jums nesuteikiama galimybė tiesiogiai naudotis saugoma informacija. Asmuo, kuris pageidauja 
patikrinti savo asmens duomenis, įvestus už duomenų tvarkymą atsakingo pareigūno, arba 
kuris nori patikrinti, ištaisyti arba ištrinti tokius asmens duomenis, turėtų atsiųsti žinutę e. paštu 
adresu sg-plaintes@ec.europa.eu ir nurodyti visą su prašymu susijusią informaciją.

10. Kontaktinė informacija
Jeigu turėtumėte klausimų ar prašymų, prašome kreiptis į duomenų valdytojui pavaldžią CHAP 
paramos grupę e. paštu sg-plaintes@ec.europa.eu arba laišku Generaliniam sekretoriatui (SG-R-
2), European Commission, B 1049 Brussels.

11. Skundai
Skundus dėl informacijos CHAP tvarkymo galima siųsti Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui, Rue Wiertz 60 (MO 63), 1047 Brussels, Belgium.
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DĖL VIEŠOJO INTERESO 



STRAIPSNIAI, 
INTERVIU, 

APŽVALGOS IR 
KORESPONDENCIJOS

LŽTA periodiniuose leidiniuose bei mūsų šalies ir 
užsienio žiniasklaidoje skelbti rašytojų, dvasininkų, 
kultūros ir meno, politikos ir mokslo žmonių bei kitų 
iškilių asmenybių straipsniai, pokalbiai spausdinami 
nuosekliai laikantis principo, kad straipsnių, korespon-
dencijų ir pokalbių turinys savo esme liestų žmogaus 
teises

I V  d a l I s
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ORA ET LABORA
 

SU  JO  EKSCELENCIJA  KAUNO  ARKIVYSKUPIJOS  VYSKUPU, KATALIKIŠ-
KOJO SAMBŪRIO „CARITAS” PREZIDENTU SIGITU TAMKEVIČIUMI KALBASI 
ŽURNALISTAS VYGANTAS ŠVOBA

—Praėjus vos dvejiems metams po Josifo žiauriojo galo, palikot Seirijų vidurinės moky-
klos suolą. Kas lėmė, kad pasukote į kilnų, tad nelengvą dvasininko kelią!

—Mano pasirinkimą lėmė kelios priežastys. Svarbiausia, manau, — turėjau giliai religingus 
tėvus. Ypač didžiulę įtaką padarė motina. Nors ji paliko pasaulį, kai man sukako trylika metų, 
tačiau, manau, ji padarė didžiausią įtaką, nes buvo tikra lietuvė-katalikė motina. Vėliau teko su-
sipažinti su labai gerais kunigais. Vaikystėje mano klebonas Jonas Reitelaitis buvo didelis darbš-
tumo pavyzdys. Taigi bendravau su itin dosnios širdies, plačios erudicijos žmogumi. Niekada 
nemačiau jo netriūsiančio. Klebono kambaryje kabėjo kryžius ir šūkis: „Ora et labora” (Melskis 
ir dirbk — lot.). Kitas kunigas, Antanas Greitys, tuomet slapstėsi nuo čekistų, aš jam patarnavau 
mišioms. Nors jis manęs niekada neakino būt kunigu, bet buvimas šalia, be abejonės, paliko 
pėdsakus. Besimokydamas mokykloje, turėjau puikią galimybę skaityti religinę literatūrą, ku-
rios rasdavau klebono bibliotekoje. Jei ne tos knygos, sovietinė mokykla galėjo lengvai sugriauti 
tai, ką buvau gavęs tėvų namuose.

—Numanau, kad Jūsų pasirinkimas nebuvo parankus nei pedagogams, nei valdžios pa-
reigūnams.

—1955-aisiais, kai stojau į Kauno kunigų seminariją, vyravo savotiškas atlydis. Niekas ne-
puolė manęs atkalbinėti, gąsdinti. Tiesa, mokytojai, nujausdami, kuriuo keliu aš ketinu sukti, 
nerimavo. Vėliau sužinojau, jog nukentėjo mokyklos direktorius, klasės auklėtoja — „dėmė” 
krito ant visos mokyklos: „neišauklėjo”...

—Teologijos studijoms pamaišė tarnyba sovietų kariuomenėje. Teko girdėti, jog valdžia 
labai jau stengdavosi — jai rūpėjo, kad iš ten „suklaidintasis” grįžtų namolio su komjauni-
mo ženkleliu atlape...

—1957-aisiais, kai pašaukė priverstinei tarnybai, Kauno karinis komisaras pasakė: „Paimsi-
me į kariuomenę, o kai sugrįši, tau Seminarijos nereikės”. Papuoliau į puikų Užkaukazės kraštą, 
prie Juodosios jūros. Statybininkų būryje teko laikyti rankose ir kastuvą, ir kirvį. Manau, kad 
tuometinis mūsų dalinio „zampolitas” turėjo savojo humanizmo, tad patyčių, įžūlaus spaudimo 
nepatyriau. Žinoma, komjaunimo sekretorius šnekino stoti jų gretosna. Grįžus į Lietuvą 
1960 m.,  jokių kliūčių vėl praverti Seminarijos duris iš pradžių niekas nedarė. Tačiau ramybė 
buvo tik iliuzija. Seminarijos neatpažinau. Nebuvo vietos nei studijų metais, nei atostogų die-
nomis — vis sekiodavo saugumiečiai, piršte piršdami bičiulystę. Atsisakius puldavo grasinti: 
„Pašalinsim iš Seminarijos!” Ne sykį pareigūnai savo pažadą ištesėdavo...

—Nejaugi tarti ginamąjį žodį negalėdavo Seminarijos vadovybė!
—Sunkiai. Mat saugumas, nieko nepaisydamas, keisdavo nepaklusnią vadovybę. Žodžiu, 

visi gyvenome rizikos, nepageidaujamos globos sąlygomis. Jie reguliavo, kontroliavo visą Baž-
nyčios gyvenimą. Religinių reikalų taryba, saugumas reikalaudavo stojančiųjų Seminarijon są-
rašų, o po to tuos žmones terorizuodavo arba verbuodavo...

—1962 metais Telšių vyskupas Petras Maželis įšventino  Jus kunigu. Alytus, Lazdijai, Ku-
dirkos Naumiestis, Prienai, Vilkaviškis... Įtariu, kad ne savo valia daugel sykių teko krautis 
mantą...
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— Pradėjau kunigauti tikrai pačiais juodžiausiais stagnacijos metais. Dvasininką stengtasi 
žūtbūt izoliuoti nuo žmonių, užslėgti jo pečius instrukcijom. Menu, Lazdijuose, laidojant buvusį 
kleboną, paminėjau epizodą, kad velionis, rodydamas man Muravjovo raštus, pratarė: „Murav-
jovas nepakorė Lietuvos, ištversim ir dabar“. Už tai kvietė į Vilnių, saugumiečiai įsakė vyskupui 
kelti mane į kitą parapiją. Rajonų valdžia, Religinių reikalų taryba itin niršdavo dėl vaikų kate-
kizacijos — aš jos nevengiau. Todėl vos tik Bažnyčioje pasirodydavo daugiau vaikučių, sovietų 
pareigūnams tai buvo ženklas — metas siųsti Tamkevičių kitur...

—1969 m. čekistai griežtai įsikišo į Jūsų gyvenimą — išdrįso atimti kunigo registracijos 
pažymėjimą.

—1968 metais surašėme peticiją, pasirašė 69 Vilkaviškio vyskupijos kunigai. Joje prašėme, kad 
sovietų valdžia leistų stoti į Seminariją visiems norintiems. Mikliai išsikvietė į saugumą Vilniuje, 
ir vienas pareigūnas rėkte išrėkė man akysna: „Niekada tu daugiau nekunigausi!” Peticiją mat 
nusiuntėme ne tik Lietuvos pareigūnams, bet ir Kremliui. Atėmė registracijos pažymėjimą man 
ir a. a. kun. J. Zdebskiui.

—Ar tai reiškė, kad Jūs negalėjote  dirbti net šalia kito kunigo, patarnauti jam?
—Pažymėjimą atėmė metams, taigi tą laiką oficialiai aš negalėjau kunigauti niekur. Kadan-

gi rajono valdžia turėjo būtinai įdarbinti „nusikaltusius”, iš pradžių teko Vilkaviškio metalo 
gamykloje daryt plaktukus, kirvukus, vasarą darbuotis melioracijoje. O kunigystės nepalikom. 
Po darbo pogrindyje vesdavom rekolekcijas –  veiklos nestigo. Tie metai išmokė, įtikino, kad 
Dievui ir žmonėms galime sėkmingai tarnauti bet kokiomis sąlygomis. Šis suvokimas buvo itin 
pravartus ateityje.

—Kelerius metus klebonavote atokiame Lietuvos miestuke Kybartuose. Nejau 
komunistinės ideologijos sargai ten buvo palikę Jus ramybėje?

—Na, ką jūs. Tiktai, atrodo, nuo 1970-ųjų jie pakeitė taktiką, nustojo mėtyti „reakcinguosius” 
iš parapijos parapijon. Jie sumanė: jei jau „sugadino“ parapiją čia, tai tegul bent kitur „nekenkia”. 
Štai kodėl Kybartuose buvau likęs net 8 metus. Buvo labai malonu dirbti, gera parapija. O 
persekiojo dar labiau nei kur kitur, ypač uoliai rajono VK pirmininko pavaduotojas. Kliūdavo 
kiekvienas žingsnis. Pradėjau skambinti varpais — barė, numirėlį laidojant ėjau prieš karstą— 
šaukė. Jie norėjo, kad aš sėdėčiau kaip pelė po šluota. Menu, su choristais pasisamdėm autobusą, 
nukakom į Kryžių kalną. Ateinam — autobuso nėra: saugumiečiai išvarė vairuotoją namo be 
mūsų... Lipdavo ant kulnų, įtarė, kad dalyvauju pogrindžio spaudoje. Tačiau mano parapijiečiai 
tuoj pat pranešdavo, kai į Kybartus įsukdavo saugumo mašinos, ir, svarbiausia, neklysdami 
atpažindavo „svečius iš sostinės“ ...

—Esate vienas iš Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti iniciatorių. Kaip gimė 
Komiteto idėja, ką pavyko nuveikti tuometinėmis grėsmingomis Bažnyčiai sąlygomis?

—Bažnyčia buvo alinama, gniaužiama. Nuo 1972-ųjų pasirodė „Katalikų Bažnyčios Kronika”. 
Buvo nutarta, jog būtina fiksuoti persekiojimo faktus, juos kiek įmanoma garsinti. Mes galėjome, 
žinoma, neretai Vakarų dėka, gintis viešumu, o jo persekiotojai labai vengė. „Kronikos” ėmė 
atrodyt per mažai — įkūrėm Katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti. Kurdami, beje, turėjom 
pavyzdį Maskvoje — Krikščionių komitetą, su juo glaudžiai bendradarbiavome. Tada jam 
vadovavo dabartinis SSSR AT deputatas dvasininkas Glebas Jakuninas. Komitetą iš pradžių 
sudarė 5 kunigai: dabartinis monsinjoras A. Svarinskas, a. a. kun. J. Zdebskis, du Telšių vyskupijos 
kunigai — dabar Telšių Seminarijos vicerektorius J. Kauneckas, monsinjoras  V. Vielavičius ir aš. 
Rinkom Bažnyčios diskriminavimo faktus, rengėm dokumentus. Per 5 metus pasiuntėm jų 53 į 
Lietuvos, Sąjungos, tarptautines instancijas.

—Penki Lietuvos kunigai ryžtasi kovoti prieš Lietuvos Bažnyčios persekiojimą! Atleiskite, 
nejau kiti prisidėti pabūgo?
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—Vėliau prie Komiteto prisidėjo kunigai A. Keina ir L. Kalinauskas, tačiau mes nė neketinome 
formaliai išplėsti Komitetą. Kai parengdavom dokumentą, apie, tarkim, prieš religiją nukreiptus 
įstatymus, jį palaikydavo, pasirašydavo daug kunigų. Vieną sykį, menu, surinkom net 500 
parašų. Aišku, atsirasdavo ir skeptikų, linkusių nesikišti, tačiau vieniši tikrai nesijautėm. Manau, 
jog mūsų viešumon ištraukti Bažnyčios alinimo faktai vertė persekiotojus būti bent atsargesnius, 
ne taip įžūlius.

—1983-ųjų pavasarį okupacinė valdžia Jus areštavo, o žiemą pripažino esant kaltą. Ką 
sugebėjo inkriminuoti Jums saugumiečiai?

—Jau praėjus metams po Komiteto įsteigimo, respublikinėje prokuratūroje A. Svarinskui ir 
man aiškino, kad jei nesiliausim, laukia 7 metai lagerio, 5 metai tremties. Nesiliovėm. Pasipylė 
kratos, pripažinę antitarybine, iš mano namų išsinešė net „Lietuviškosios enciklopedijos”          
15-tą tomą — Lietuva. 1982 metais jau buvo areštuoti beveik visi Sąjungos disidentai. Suįžūlėjęs 
saugumas 1983 m. sausį suėmė A. Svarinską. Kai skaitė jam nuosprendį, nuskambėjo sakinys, 
kad antitarybinėje veikloje dalyvavo ir kunigas S. Tamkevičius, jam keliama byla. Čia pat teismo 
salėje mane suėmė. Saugumiečiai švytėjo džiaugsmu: „Nesitikėjai, kad mes taip galim?” Oficialiai 
kaltino už Komiteto dokumentus, jų turinio nei svarstydami, nei nagrinėdami. Saugumiečiai 
išsirinko 15 mano sakytų pamokslų, mat aptiko juose „antitarybinių pasakymų”. Juk per didesnes 
šventes, kunigo laidotuves visuomet iš rajono Vykdomojo komiteto ateidavo „magnetofonuoti” 
žmonės, rašydavo, atiduodavo rajono Vykdomajam komitetui, tas — Religinių reikalų tarybai, 
ši — saugumui.

—Jums pritaikė žinomą BK 68 straipsnio I dalį — antitarybinė propaganda ir agitacija.
—Taip. Ir pasiūlė 6 metus laisvės atėmimo, 4 — tremties. Daugiausia laiko praleidau 

Uralo lageriuose Permės srityje, metus išbuvau Baraševo lageryje Mordovijoje. Paskutinė 
bausmės vieta—tremtis Sibire prie Obės krantų. Sutikau daug įdomių žmonių — ištisą 
disidentų internacionalą: rašytojų, žurnalistų, mokytojų. Daug dirbom, daug skaitėm. Lagerių 
administracija tebuvo saugumo įsakymų vykdytoja. Imdavo persekioti, kad, aplenkęs lagerio 
cenzorių, parašei ką nors į laisvę. Daugiau kentėdavo ne pirmą sykį teistieji...

—Būdami lageryje, išgirdote perestrojkos startinio pistoleto šūvį!
— Menu, žiūrime lageryje televizorių, Gorbačiovas Paryžiuje atsakinėja į korespondentų 

klausimus. Kažkas klausia: „Ar yra Sovietų Sąjungoje politinių kalinių?” O jis žvelgia iš ekrano 
į mus ir sako: „Nėra”. Aišku, šitaip įžūliai meluot ilgai neįmanoma. Iš pradžių paleido tuos, 
kurie įkalbėti parašė prašymus, vėliau — visus kitus. 1988-ųjų lapkritį grįžau atgal į Kybartus. 
Lietuva jau buvo nubudus. 1989 vasarą paskyrė Kauno kunigų seminarijos Dvasios Tėvu, o po 
to — Rektoriumi. 1991 m. balandžio 16 d Šventasis Tėvas Jonas Paulius II paskyrė monsinjorą 
Juozą Tunaitį  ir mane vyskupais...

—Jums teko nemažai kančių, bet tvirtai ėjote. Jus vedė tikėjimas savo pašaukimu, meilė 
Tėvynei ir žmonėms. Tačiau, sutikite, yra ir tokių, kurie dėl ramybės, gardaus valgio šaukšto 
pamindavo savo sąžinę purvan. KGB juk žūtbūt stengėsi padaryt kunigus savais. Teko 
girdėti, jog kartais jiems tai pavykdavo...

—Nesistebiu, kad visada yra kovojančių, yra ir kolaborantų. Dažnam žmogui kyla pagunda 
eiti sočiu, ramiu keliu — be kančios, šita pagunda neaplenkė ir kunigų. Tačiau man atrodo, 
kad saugumas stengėsi su žiburiu rasti tokių, kuriuos galėtų šantažuoti. Rinkdavo žinias, ar, 
tarkim, koks kunigas nevengia taurelės, ar tik nebus netvarka kurioje kitoje jo gyvenimo kertėje. 
Čia netrūkdavo ir provokacijų. Kai tik KGB pajusdavo, kad gali užmesti savo tinklą, kad gali 
kunigą šantažuoti, verbuoti, — tuo pasinaudodavo. Palūždavo, manau, tie, kurie suteikdavo 
saugumui bent kruopelę peno. Rimto kunigo KGB negalėjo pagąsdinti. Man jie siūlė studijas 
Romoje, parapiją bet kuriame mieste — atsisakiau tų migdolų...



513S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

—Atgimimo procesai, manau, neaplenkė ir Lietuvos Bažnyčios. Ar ji pasirengusi darbui 
naujomis sąlygomis?

—Dabar niekas mums nenurodinėja. Šiemet įšventinti 24 kunigai. Pernai priėmėm 66. Kiek 
šiemet ateis į seminariją, nežinia, lauktume apie 50 naujų studentų. Lietuvoje trūksta kunigų. Yra 
klebonaujančių net aštuoniasdešimtmečių — ne visi esantieji darbingi, amžius veikia. Turėkim 
galvoje ir tai — tie 50 metų atpratino kunigus nuo aktyvaus darbo, ne vieną pavertė tik kulto 
tarnu. Manau, jog Bažnyčia pasirengusi darbui kur kas geriau nei kitos Lietuvos institucijos, 
žinoma, turime ir rūpesčių. Mes pasitikime Dievu, o savo ruožtu padarysime viską, ką žmogus 
turi padaryti, kad išliktų dvasiškai gyvas ir sveikas.

—Gal aš klystu, tačiau, klausantis kai kurių kunigų, ima kankinti mintis — jie vis dar 
tebestovi būtinosios ginties pozicijose...

—Nereikia stebėtis, kad kunigai ir šiuo metu yra pasiryžę ginti Bažnyčios, tikinčiųjų interesus. 
Mes atkūrėme Nepriklausomybę, bet negalime greitai pakeisti žmonių. Deja, jų nemaža dalis ir 
šiandien nedraugiškai žvelgia į Bažnyčią. Visose gyvenimo srityse matome liūdnas okupacijos 
žymes. Nerimą kelia tikybos pamokų likimas.

—Tačiau jeigu imsime ignoruoti pasirinkimo teisę, suksime link beveik priverstinio 
tikybos dėstymo mokykloje, manau, susidursime su mažų mažiausiai psichologine 
priešprieša...

—Bažnyčia prievartos nenaudoja. To ir būti negali, taip nieko neišmokysi. Prievartos korta 
žaidžia, atrodo, vengiantys aiškumo. Mes tik norime, kad tikybos pamokos įgytų normalų — 
kaip visos kitos — statusą. Bažnyčia mano, jog Švietimo įstatyme tikybos dėstymas turi būti 
reglamentuojamas aiškiai, o ne aptakiai. Negalime religijos likimą patikėti, tarkim, mokyklos 
direktoriaus geranoriškumui, ji negali priklausyti ir nuo situacijos Respublikoje palankumo. O 
pasirinkimas būtinas: kas negeidaus tikybos, galės rinktis etikos ar panašius dalykus.

—Minėjote, jog Lietuvai stinga kunigų. Kaip Bažnyčia mano spręsti kvalifikuotų, gebančių 
patraukliai, įdomiai dėstyti tikybos mokytojų problemą? Ta pačia proga ryžtuos pasiteirauti, 
ar įmanus celibato panaikinimas, ar tai paskatintų jaunuolius pasukti į Seminariją?

—Lietuvoje dabar beveik 700 kunigų. Norint, kad kunigai aprėptų tikybos pamokas, reikėtų 
mažiausiai 2 tūkstančių. Tad dalį pamokų ves kunigai, kitą — tam pasirengę pasauliečiai. 
Visoje Respublikoje prie vyskupijų tokie mokytojai ruošiami. Galbūt, jei panaikintume celibatą, 
kunigais ryžtųsi būti daugiau žmonių. Vakaruose kai kurie kunigai pasisako už tai. Tačiau 
esu tikras, kad celibatas būtų neigiamas, jei būtų primestas, o kai yra vidinis apsisprendimas, 
supratimas, kodėl taip elgiesi, atpuola daug emocinių problemų. Žinoma, jeigu kunigas rimtai 
netarnauja žmonėms, celibatas ims jį varžyti.

—O ar neatsirastų vedusiam kunigui pavojus subuitėti, nugrimzti šeimos rūpesčiuosna ir 
taip nutolti nuo Dievo?

—Natūralu, kad vedęs kunigas mažiausiai pusę dėmesio skirtų šeimai, tai jo pareiga. 
Būdamas prastu tėvu, nebūsi geru kunigu. Kita vertus, jei anuomet, dirbant persekiojimo 
sąlygom, rizikuojant, kunigai būtų turėję šeimas, vaikus — apsispręsti būtų tapę itin sunku. 
Pasaulyje egzistuoja kitas kelias, manau, taip netolimoje ateityje bus ir Lietuvoje. Atkuriamas 
diakonų, kuriems galima vesti, luomas. Jiems galima patikėti krikštynas, vestuves, laidotuves, 
katekizaciją, pamokslus.

—Iš mūsiškių, o dažniau iš vakariečių lūpų tenka išgirsti, jog Lietuvos Bažnyčia liko 
klūpoti ties viduramžių slenksčiu — atsilikome, būtina modernizacija, kiek tokiose šnekose 
tiesos?

—Lyginant su Vakarais, skirtumų esama. Teko pačiam lankytis JAV, Kanados lietuvių para-
pijose. Po kiekviena bažnyčia, šalia jos — salė, bariukas. Žmonės susirenka, išgeria kavos, pa-
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bendrauja. Tai gerai, gal kada nors taip bus ir Lietuvoje. O kol kas, sutikite, jog ir paprasčiausią 
sandėliuką pas mus sunku surasti. Dėl apeigų. Pas mus įvesta gimtoji kalba, naujos sakramentų 
apeigos. Yra antraeilių, „nepajudintų” dalykų. Pavyzdžiui, daug kur neatgręžti altoriai. Jie gali 
būti prieš kunigą, tada šis mišias laiko atsigręžęs į žmones, vyksta gyvesnis bendravimas. Ta-
čiau jau vien dėl amžiaus ne vienas kunigas, regis, negalėtų tinkamai išnaudoti tokio bendra-
vimo galimybės. Toliau.  Mūsų žmonės  dar  neįpratinti aktyviau dalyvauti  liturgijoje: choras 
ir vargonai, kunigas — sau, tikintieji — sau. Užsienyje pirmame plane aktyvus žmonių daly-
vavimas. Mes nesame viduramžiuose, bet dar daug ką reikės keisti. Atsilikome išorės reforma, 
tačiau geriau išlaikėme religinę dvasią. Vakaruose žmones veikia gerovė, jie ateina į bažnyčią, 
kad pajustų, kaip čia linksma, gera. Kunigas stengiasi juos pamokslo metu kelis sykius prajuo-
kinti, šaunu, kai žmogus grįžta iš bažnyčios gerai nusiteikęs, bet blogai, kai prarandama aukos 
dvasia. Reformų negalima daryti staiga, ypač kai šnekame apie tradicijas. Pasitaiko — senosios 
sunaikintos, o naujos neprigyja. Bus Lietuvos Bažnyčios reformos, tik jos vyks evoliucijos, o ne 
revoliucijos keliu.

—Teko girdėti susirūpinusias galvas kraipančius Lietuvos intelektualus — jie pasigedo 
krikščioniškojo liberalizmo. Manau, jog ne vienas pasaulietis šiandien dairosi „Vaižganto 
tipo” kunigų...

—Visų pirma dera turėti mintyje, jog katalikų Bažnyčioje — ne demokratija, o teokratija. 
Bažnyčioje negali būti tokio liberalizmo, kuris įmanomas kitose srityse. Jei priimam Kristaus 
Evangeliją, jos reikia laikytis. Negali būti tokio liberalaus Evangelijos aiškinimo, kai nelieka 
Kristaus doktrinos. Kita vertus, dėl dalykų, kurie nėra esminiai, Bažnyčia pripažįsta nuomonių 
pliuralizmą. „Vaižganto tipo” kunigas nėra pavyzdys, koks turi būti Lietuvos kunigas. 
Kunigo idealas — Jėzus Kristus, į jį dera lygiuotis. O Kristus buvo visiems gailestingas, tačiau 
veidmainiams, fariziejams pasakydavo aštrų žodį, kai kuriems net rimbą paimdavo. Jei kunigas 
nesilaikytų krikščioniškų principų, imtų prisitaikyti, gal ir būtų giriamas kaip liberalas, tačiau 
jis nebūtų Kristaus kunigas.

—Daug prišnekėta apie gyvenimą kultūros griuvėsiuose. Ar nėra bėdos, jog, griuvus 
draudimų sienai, ėmėme ropštis į kitą pusę, o grįžę iš užsienių — pūsti tegul spalvotus, bet 
vis dėlto tuščius kultūros burbulus?

—Jau nuo pat mūsų atgimimo pradžios daugel sąvokų vartojama dėl pačių sąvokų. Sakėm: 
dvasingumas, tautinė mokykla, tačiau nežinojom, kas tai. Mano galva, pats mažiausias pavojus 
— atrodyti per daug dideliais lietuviais. Masinė, prasta kultūra plūsta į Lietuvą. Televizija, 
literatūra, menas, muzika — visur tai jaučiama. O juk Vakaruose visi žavisi mažų tautų savita, 
originalia kultūra.

—Po, regis, visus komunizmo pakasynas surengusius kraštus klaidžioja pigų svaigulį 
skleidžianti, mažai bepridengta „pramogų šmėkla”...

—Kybartuose turėjau šunį. Kai paleisdavau vakare pabėgiot — kelias minutes siųsdavo 
po sodą, o po to nuvirtęs gulėdavo. Ar nepanašūs mes į tą laisve apkvaišusį šunelį? Knygelė 
darželinukams „Iš kur aš atsiradau”! Tie, kurie ją išleido 200 tūkst. tiražu po 5 rub., — už mažai 
darbo gaus daug pinigų. O tie, kurie skaitys? Kas bus, jei nuo vaikystės kreipsim žvilgsnį tik 
į seksualinę sritį? Pasekmės jau dabar regimos. Menu Gedulo ir Vilties dienoje buvus vien 
pagyvenusius, suvargusius — mat tai ne roko festivalis... Skaudu, bet draudimais, aišku, nieko 
nepadėsi. Valstybė turi įsikišti, reglamentuoti kai kuriuos dalykus. Vakaruose pornografija turi 
savo vietą. Ir niekada ten neišvysite, kad vaikai gatvėse siūlytų pirkti „Jonuką”...

— Pasigirsta išgąstingų, bet piktokų balsų — kunigai labai jau braunasi į politiką. Ar tai 
teisybė?

—Būtina skirti Bažnyčią ir kunigus. Bažnyčiai priklauso ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai. 
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Tad Bažnyčia gali, privalo dalyvauti politikoje.  Juk milijonai žmonių negali stovėt ir tylėt, jei 
jų reikalus imasi tvarkyt, tarkim, Dievo nepripažįstą. Kita vertus, kunigams tiesiogiai politikoje 
dalyvauti šiuo metu draudžiama. Gali būti retų išimčių, Vyskupų konferencijai leidus. Apskritai 
kur kunigas jau politikuoja, o kur vykdo savo pareigą, ne taip lengva kartais pasakyti. Kai 
anksčiau sakėme iš sakyklų: „Veskit vaikus į bažnyčią”, tai buvo laikoma politika, kai dabar 
prabilom, jog tie, kurie vykdė tautos genocidą, padarytų atgailą — vėl blogai, vėl politika...

—Esame krikščionys, tad sugebėtume atleisti, pakelti suklupusį. Košmariškai daug 
skriaudų  patyrėme  iš okupacinės valdžios rėmėjų — savų tautiečių, bet negirdėti nei 
nuodėmių išpažinimo, nei nuoširdžios atgailos. Prisipažinsiu, man tiesiog kraupu, kai 
vakarykštis ne bet koks, o perdėm uolus komjaunuolis, komunistas, nė sekundei nesusimąstęs 
apie atgailą, puolė į tautos priekį ...

—Taip, nesmagu, kai nėra kaltų. Arba kalta kažkokia abstrakti pikta jėga, partija. Juk 
kaltininkai egzistuoja, ir niekas nenori keršto, o tik nuodėmių išpažinimo, atgailos, štai kiek 
žmonių mane sekė, skundė, teisė, o tik vienas atėjo atsiprašyti. Jei žmogus be atgailos, lengvai 
puola kiton pusėn — tai tuščia, nerimta. Kitą dieną gali pulti kitur — jei bus naudinga. Jis turi 
pasverti savo blogį, įvertinti, išpažinti, paprašyti atleidimo. Aš su didžiuliu nerimu žvelgiu į 
tuos, kurie, vienaip ar antraip prisidėję prie tautos gniuždymo, dabar vėl nori lipti ant scenos.

—Smalsu išgirsti, ar Bažnyčią patenkina jos buvusio turto grąžinimo eiga?
—Problema sudėtinga. Mes džiaugėmės, kai buvo priimtas Bažnyčios Restitucijos aktas, 

bet jo įgyvendinimas kelia rūpestį. Kuo toliau, tuo daugiau kliūčių. Suprantu, kad egzistuoja 
objektyvios priežastys. Bet štai Kaune pilna namų, kurie anksčiau priklausė Bažnyčiai. Norime 
parsigabenti iš užsienio mums dovanojamą katalikišką spaustuvę. O negauname patalpų. Tokių 
atvejų yra daugiau, tačiau, manau, ne tai svarbiausia. Už viską svarbiau — susigrąžinti, ką viduje 
praradom — dorą lietuvį, mokantį mylėti Dievą ir Tėvynę.

—Vyskupų konferencija paskyrė Jus „Caritas” prezidentu. Koks šio katalikiškojo 
sambūrio vaidmuo?

—Tai grynai katalikiška organizacija, kurioje    pagrindinį darbą dirba pasauliečiai. Mums 
rūpi labdara, auklėjimas, šeimos, tautos bendrijos atstatymas. Dabar „Caritas” veikia visoje 
Lietuvoje, vienija per 5 tūkst. narių. Kiek sunkiau sekasi Vilniaus krašte...

—Pietryčių krašto problemomis mikliai manipuliuoja Kremlius. Kaip nusiteikę šio krašto 
dvasininkai?

—Kiek žinau, iki šiol Vilniaus arkivyskupijoje didelių problemų nekildavo. Seminarijoje 
mokėsi ir lenkai klierikai, kunigai atlikdavo pareigą neskirstydami: čia lietuvis, čia lenkas. 
Manau, šio krašto kunigai siekia, kad padėtis čia būtų normali.

—Vasaros pradžioje Vilniuje, ant Tauro kalno, subolavo trys mediniai kryžiai. Mat 
moteriškei iš Šiaulių apsireiškė Šv. Marija, Arkangelas... Kaip į netikėtus pranašus, šventas 
vietas žvelgiate Jūs?

—Žvelgiu labai neigiamai. Tai paviršutiniška, nerimta. Jeigu aš per savo kunigystės metus 
būčiau klausęs visų „pranašų”, būčiau sukompromitavęs ne tik save, bet ir Bažnyčią. Dažnai tai 
su liga susiję, netikri apsireiškimai, Bažnyčia jų atžvilgiu labai atsargi. Nereikia paklusti tiems 
regėtojams. Turime Vilniuje Tris Kryžius. O ir pranašystėse nieko naujo. Žinoma, kryžių galima 
pastatyti, bet ne todėl, kad kokia nors regėtoja pasakė.

—Nuo pat pokalbio pradžios kirba klausimas, kurį vis dėlto ryžtuos Jums pateikti. 
Žvelgdamas į plūstančius Bažnyčion žmones, neretai pasigendu tikrumo, nuoširdumo. 
Kartais atrodo, jog eiti Dievop dabar tampa tarsi madingu patriotiškumo atributu...

—Toks pavojus buvo Atgimimo pradžioje, kiek menkesnis esti ir dabar. Daug vaidybos, 
nenuoširdumo atsirado todėl, kad atėjo nemažai norinčių išplaukti ant bangos. Dabar, regis, ji 
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slūgsta. Žmonės norėjo pasilengvinti kelią į priekį... Tačiau religijoje vaidinti sunku, „artistai” 
greit išaiškėja. Bažnyčia reikalauja aukos, atgailos — atsitiktiniai pakeleiviai su ja neištveria...

—Ačiū už pokalbį.
 
 „Švyturys“.–  1991 m.,  Nr.19.

GENOCIDO SĄVOKĄ REIKIA IŠPLĖSTI

Kęstutis BALČIŪNAS 

Liepos 12 d. Vilniuje Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovai, LPKT sąjungos atstovai                 A. 
Lukša, A. Vizbaras, P. Jakučionis, V. Briedienė, LPKT bendrijos pirmininkas V. Miliauskas, LPKS 
atstovas A. Lukaševičius, Žurnalistų draugijos narys K. Balčiūnas, istorikai A. Anušauskas, 
R. Trimonienė, Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas A. Dumčius, P. Varanauskas, 
atstovavęs LLKS, ir kiti susirinko aptarti Lietuvai sovietinio genocido padarytą žalą.

Profesorius A. Dumčius reikalavo genocido vykdytojų ir komunistų partijos pasmerkimo 
kongrese, kuris įvyks š.m. lapkričio mėn., remiantis Lietuvos pavyzdžiu, turėtų būti išplėsta 
1948 12 09 Jungtinių Tautų konferencijoje SSRS spaudimu priimta genocido samprata. Genoci-
du turėtų būti vadinamas ne tik tautinių, etninių, rasinių ir religinių grupių naikinimas, bet ir 
masinis žmonių naikinimas už politines pažiūras. Būtent toks buvo sovietinis lietuvių tautos 
genocidas. Kongrese reikia pasmerkti komunistinę ideologiją ir jos represines struktūras.

Nutarta, kad pasauliui privalu įrodyti, jog pagal tarptautinę teisę Lietuvoje buvo vykdomas 
genocidas. Daugelyje Lietuvos vietų prie kelių yra nuorodos, kurioje vietoje yra žydų genocido 
aukų kapai, o prie sovietinio genocido, įvykdyto lietuvių tautai, tokių nuorodų nėra. Tuo turėtų 
pasirūpinti Susisiekimo ministerija bei vietinės savivaldybės ir seniūnijos.

Ruošiantis tarptautiniam kongresui, kuriame bus teisiami sovietiniai genocido vykdytojai, 
ruošiamos šios temos: 1. Sovietinis genocidas ir jo padariniai Lietuvoje. Dvasinės ir materialinės 
Lietuvai padarytos žalos įvertinimas; 2. Komunistų partijos represinių organų aukų įamžinimas 
ir šiuolaikinės problemos; 3. Genocido juridinis – teisinis įvertinimas; 4. Desovietizacija.

Prieš kongresą numatyta surengti dar vieną tokią konferenciją – pasitarimą.

„Tremtinys”.–  1999 m.,  Nr.27 (264) .

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOJE
 
Į Asociaciją kreipėsi pagalbos pilietė Genovaitė Markovskaja. Ją prieš du metus iš darbo ne-

teisėtai atleido SP UAB „Vilniaus vandenys“. Moteris, vienoje darbovietėje išdirbusi 32 metus, 
išlaiko vyrą, antros grupės invalidą, iki pensijos jai buvo likę vos vieneri metai.

Profsąjungos komitetas neleido jos atleisti. Tačiau administracija, mojusi ranka, išvarė moterį 
į gatvę, prisidengdama etatų mažinimu.

Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas negynė neteisėtai išvarytosios. Vienašališkai palaikė 
darbdavio SP UAB „Vilniaus vandenys“ sprendimą, nors akivaizdūs įstatymų pažeidimai 
matomi net ne teisininko akimi.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija prašė Vilniaus miesto apygardos teismą panaikinti apy-
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linkės teismo sprendimą ir sugrąžinti pilietę G. Markovskaja į darbą.
Tarpininkaujant Asociacijai, apeliacinis skundas buvo išnagrinėtas. Panaikintas Vilniaus 3-

iojo apylinkės teismo sprendimas, o G. Markovskaja, kuri metus laiko bylinėjosi su darbdaviu, 
teismo sprendimu grąžinta į darbą ir jai priteista kompensacija už visą priverstinę pravaikštą.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja“.–  2000 m. 

PATAISOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ RUOŠIMAS

Justinas PEČKAITIS – profesorius, Lietuvos teisės akademijos studijų prorektorius

Lietuvos teisės akademija įkurta 1990 metais. Jos statutas patvirtintas 1998 m. sausio mėnesį. 
Rengia kvalifikuotus teisės, teisės ir valdymo, viešojo administravimo, teisės ir policijos veiklos, 
teisės ir penitencinės veiklos, socialinio darbo specialistus. Veikia 5 fakultetai ir 28 katedros. 
Daugiau kaip pusė visų mokslo pedagoginių darbuotojų turi mokslo laipsnius ir pedagoginius 
mokslo vardus.

Kasmet priimama 1600 studentų.
Akademijoje yra bakalauro ir magistrantūros studijos, veikia teisės mokslų doktorantūra. 

Akademija turi teisę savarankiškai teikti daktaro ir habilituoto daktaro mokslo laipsnius bei 
docento ir profesoriaus pedagoginius mokslo vardus.

Teisės akademija – vakarietiško modelio aukštoji mokykla. Stengiamės ugdyti specialistus, 
suvokiančius Europos integracinių procesų esmę.

Akademija turi teisę rengti specialistus ir suteikti UNESCO patvirtintus tarptautinius studijų 
standartus atitinkantį išsilavinimą. Šiuo metu Akademijoje veikia Teisės, Valstybinio valdymo, 
Policijos, Penitencinės veiklos ir Kauno policijos fakultetai, kuriuose studijuojama pagal teisės, 
teisės ir valdymo, viešojo administravimo, teisės ir policijos veiklos, teisės ir penitencinės vei-
klos bei socialinio darbo studijų programas.

Akademija rengia advokatus, teisėjus, prokurorus, notarus, komercinės teisės specialistus, 
policijos darbuotojus, teisininkus privačioms struktūroms, gerai žinančius ne tik nacionalinę, 
bet ir Europos teisę.

Dabar akademijoje dirba gana stiprūs teisės ir kitų sričių mokslininkai, kurie išties nema-
žai nuveikė fundamentaliosios ir taikomosios teisės, valstybės valdymo, teisėsaugos problemų 
tyrimo srityje, aktyviai dalyvauja taikant tų tyrimų rezultatus praktikoje, rengia ir publikuoja 
straipsnius Akademijos mokslo darbų prestižiniame leidinyje „Jurisprudencija“, kurio išėjo jau 
devyni tomai, leidžia monografijas, vadovėlius, mokymo priemones.

 Moksliniu darbu vis labiau domisi ir studentai. Akademijoje veikia studentų mokslinė drau-
gija, mokslo būreliai. Jų nariai reguliariai rengia tarptautines studentų mokslines konferencijas, 
kurių medžiagą Akademija leidžia atskiromis knygomis. Apskritai mūsų bendradarbiavimo 
gijos driekiasi į Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Belgijos, Danijos, Čekijos, Lenkijos, Kanados, 
Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, JAV, kitų valstybių teisėsaugos institucijas ir aukštąsias mo-
kyklas. Išnagrinėjusi užsienio aukštųjų mokyklų mokymo programas, Akademija įdiegė daug 
naujų disciplinų pagal Europos Sąjungos standartus. Naujausias Europos Tarybos projektas 
„Nuolatinis mokymasis – iššūkis aukštajam mokslui“ (1999—2000 m.) siūlo vertinti aukštąsias 
Europos Sąjungos mokyklas ir suteikti joms rangus pagal tai, kaip jos atlieka nuolatinio moky-
mosi misiją:

1. Kaip aukštoji mokykla atsako į studijuojančiųjų mokymosi poreikius,
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2. Kaip išspręsta struktūrų ir kvalifikacijų problema, užskaitant darbinę studijuojančiojo 
patirtį,

3. Kaip panaudojamos naujos informacinės technologijos mokymo ir mokymosi procesuose, 
kaip pedagogai yra rengiami darbui naujomis informacinėmis technologijomis.

Kaip Lietuvos teisės akademija rengiasi atsakyti į minėtus Europos Tarybos reikalavimus?
Akademijoje yra organizuojamos neakivaizdinės ir vakarinės studijos dirbantiesiems. 

Miestuose ir rajonuose mūsų pedagogai dažnai skaito visuomenei paskaitas teisėsaugos, kovos 
su nusikalstamumu klausimais, veikia Teisės klinika, kurioje mūsų dėstytojai, doktorantai 
ir vyresniųjų kursų studentai nemokamai konsultuoja socialiai remtinus žmones. Kasdien 
populiarėja tik pernai Teisės akademijos pedagogų iniciatyva įkurta Lietuvos nusikaltimo aukų 
gynimo asociacija. Lietuvos teisės akademija rengiasi sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, 
panaudojant naująsias informacines technologijas, kad dirbantieji, neatsitraukę nuo darbo, galėtų 
įgyti norimą kvalifikaciją. Šitam darbui rengiami dėstytojai, juos mokant naujų bendravimo, 
mokymo ir mokymosi formų LTA pedagoginėje meistriškumo mokykloje prie studijų skyriaus.

Tai svarbu Akademijai integruojantis į Europos Sąjungos aukštojo mokslo sistemą. Vaisingai 
su užsienio kolegomis bendradarbiauja ir mūsų mokslininkai. Mus parėmė Europos Sąjungos 
TEMPUS PHARE programa. Jos sprendimu jau patvirtintas TEMPUS PHARE JEP projektas 
„Vadovų rengimas teisinės sistemos reformai“ (Training of Officials for the Legal System Reform). 
Lietuvos teisės akademija vadovauja šiam projektui, yra jo kontraktorius ir koordinatorius. 
Šį projektą mes įgyvendiname kartu su Lietuvos, Švedijos, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos 
aukštosiomis mokyklomis, mokslo centrais bei valdymo institucijomis.

Akademijoje paskaitos paremtos šiuolaikine mokslo ir mokymo įranga. Pastaraisiais metais 
Akademija pastatė šiuolaikinį 1200 vietų mokymo korpusą su puikia aparatūra aprūpintomis 
laboratorijomis, gerai įrengtomis kompiuterių klasėmis, auditorijomis. Kartu su kitomis 
Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekomis įdiegėme TEMPUS JEP „Integruotas informacines 
sistemas akademinėse bibliotekose“, kuriame jungtinį aukštųjų mokyklų bibliotekų katalogą. 
Bibliotekoje įrengta gerai kompiuterizuota internetinė skaitykla.

Turime jaukius 680 vietų Studentų namus, kuriuose sudarytos visos sąlygos gyventi, rengtis 
paskaitoms, ilsėtis. Dar vienus tokius namus baigiame statyti.

Penitencinės veiklos fakultetas – vienas iš pagrindinių struktūrinių padalinių, įkurtų 1998 
metais reorganizavus Penitencinės veiklos katedrą. Jis rengia specialistus pataisos įstaigoms.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę nė viena aukštoji mokykla tokių spe-
cialistų nerengė, todėl 1994 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 
455  „Dėl teisinės sistemos reformos įgyvendinimo programos“ įpareigojo tuometinę Policijos, 
dabartinę Teisės akademiją kasmet parengti pataisos darbų įstaigoms 50 specialistų. Dėl to jau 
tais pačiais 1994 m. į akademiją atskiro konkurso tvarka buvo priimti 47 absolventai studijuo-
ti pagal teisės ir penitencinės veiklos bakalaurų ir magistrų programą. Atrenkant kandidatus, 
pirmiausia dėmesys kreipiamas į absolvento psichinę ir fizinę sveikatą. Pasitikrinti sveikatą jie 
nukreipiami į medicininę komisiją, kuri nustato, ar absolventas sveikas, ar galima jam patikėti 
ginklą, nes Europos Tarybos ekspertai rekomenduoja atsisakyti vidaus tarnybos dalinių kalėji-
mų ir pataisos įstaigų apsaugai ir, kaip rašo Gordon Lakees ir Per Coliander, „apsaugą reikia 
perduoti atitinkamai paruoštiems kalėjimo personalo nariams“. Dėl to pirmo kurso studentai 
išmoksta įvaldyti ginklą, atlieka l mėnesio praktiką pataisos įstaigose eidami kontrolieriaus par-
eigas. Baigusiems pirmą kursą suteikiama teisė dirbti jaunesniaisiais pataisos įstaigų pareigū-
nais-kontrolieriais. Kai pirminis kontrolierių parengimas bus atliekamas Pataisos reikalų depar-
tamento mokymo centre, atkris būtinybė po pirmo kurso studentus nukreipti į pataisos įstaigas. 
Studentai studijuos 4 metus ir įgiję bakalauro laipsnį arba teisininko kvalifikaciją galės dirbti 
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vyresniaisiais pataisos įstaigų pareigūnais – vidurinės grandies darbuotojais, ir vyriausiaisiais 
pataisos įstaigų pareigūnais – skyrių viršininkais, įstaigų viršininkų pavaduotojais bei įstaigų 
vadovais. Malonu, kad buvę Penitencinės veiklos fakulteto magistrai Tokarevas, Povilaitis dirba 
pataisos įstaigų viršininkų pavaduotojais, o buvęs magistras Vilius Šlaičiūnas paskirtas Vilniaus 
sustiprintojo režimo pataisos darbų įstaigos vadovu.

Kuo skiriasi mūsų Akademijos pataisos įstaigų specialistų rengimas? Mokydamiesi mūsų 
Akademijos Penitencinės veiklos fakultete studentai įgyja ir aukštąjį išsilavinimą, ir kartu 
specializaciją, kasmet atlieka l mėnesio praktiką pataisos įstaigose, o magistrantūros studijose 3 
mėnesių stažuotę. Taigi studentai įgyja ir teorinių, ir praktinių specialybės įgūdžių.

Sudarant teisės ir penitencinės veiklos studijų programą, remtasi Europos, Baltijos šalių, 
Lietuvos – Švedijos kalėjimų-dvynių, JAV Merilendo korekcinio ugdymo akademijos (Mireland 
Training Academy) ir Baltia Correction grupės patirtimi. Europos šalyse yra įkurti mokymo 
centrai, kurie iš esmės suteikia specifines profesines žinias ir įgūdžius jau turintiems aukštąjį 
išsilavinimą.

Šiais metais pirmo kurso studentai studijuoja pagal 4 metų aukštojo mokslo profesinę 
programą, kurią baigę įgys aukštojo mokslo teisininko kvalifikaciją ir pažangiausieji 
kompensacinių studijų tvarka galės tęsti magistro studijų programą.

Kanados patirtis sudarant studijų programas rodo, kad ypatingas dėmesys skiriamas 
studentų praktiniam darbui. Kanadoje studentai atlieka praktiką vadovaujant kvalifikuotiems 
darbuotojams (mūsų sąlygomis tai labai sudėtinga problema). Praktikos metu reikalaujama 
daugiau negu per teorinius užsiėmimus, ir praktika yra sunkesnė negu teorija. Dauguma 
studentų įsisavina teoriją, bet sunku dirbti savarankiškai gyvenimiškose situacijose, todėl 
praktikos metu nustatoma, kokie studentai nesugeba pritaikyti žinių praktiniame darbe.

Kanados patirtis labai vertinga. Visos švietimo ir mokslo įstaigos ten suskirstytos į akademines 
ir profesines studijas, kurios remiasi praktine baze. Profesiniai (medicinos, psichologijos, 
socialinio darbo ir teisės) laipsniai suteikiami, jei studentas atitinka reikalavimus, įgytus po 
intensyvios, išsamios praktinės patirties, vadovaujant profesionalams. Taigi profesinių studijų 
studentai turi turėti ne tik teorines žinias, bet privalo tas žinias sugebėti taikyti praktikoje. 
Juk akademinių studijų laipsniai įgyjami tik dirbant akademinėje aplinkoje. Taigi Kanadoje, 
atvirkščiai negu Lietuvoje, profesinės studijos žymiai sudėtingesnės ir reikalavimai žymiai 
didesni negu akademinių studijų.

Kuriant penitencinės teisės ir veiklos bei socialinio darbo studijų programas buvo pasinaudota 
šios konferencijos dalyvių kanadiečių pagalba, Kanados Carleton, Toronto ir kitų universitetų 
patirtimi. Malonu, kad kanadiečiai teigiamai įvertino mūsų socialinio darbo programą.

Teisės ir penitencinės veiklos programoje ypatingas dėmesys skiriamas nuteistųjų 
psichoterapijai, kaip reikalauja naujo Bausmių vykdymo kodekso projekto 142 straipsnis.

Be abejonės, pataisos įstaigų darbuotojai – ne psichoterapeutai, bet privalo turėti terapijos 
pagrindus, sugebėti įsigilinti į nuteistųjų asmenines problemas ir tarpusavio santykius. Tai 
įrodė Kanados, Švedijos ir kitų šalių patirtis, kur pataisos įstaigų darbuotojai plačiai taiko 
kognityvinės terapijos programą. Mes būtume labai dėkingi svečiams iš Kanados, Švedijos, jei 
padėtų mūsų studentams ir praktiniams darbuotojams įsisavinti ne tik kognityvinės terapijos, 
bet ir kitas programas. Mes galėtume organizuoti visą ciklą paskaitų, seminarų, kad studentai 
įgytų ne tik žinių, bet ir įgūdžių, mokėtų tas programas pritaikyti praktikoje.

Švedijos praktika parodė, jog psichoterapijos žinios labai svarbios net žemiausios grandies 
pareigūnams, kontaktiniams kontrolieriams, kad išklausytų, išgirstų, suprastų nuteistųjų 
asmenines problemas ir išmoktų išsiaiškinti tų problemų priežastis ir bendra veikla jas pašalintų. 
Tai labai sunkus uždavinys. Trečdalis Švedijos kontrolierių nesugebėjo įsisavinti šių įgūdžių 



520 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

ir jų paslaugų buvo atsisakyta. Dėl to Penitencinės veiklos fakulteto studentai supažindinami 
su psichoterapijos teorijomis bei praktika. Suprantama, čia nekalbama apie gydymą, bet apie 
specifinius bendravimo būdus, leidžiančius geriau suprasti ir įvertinti problemišką asmenybę, 
apie pagalbą, kuria siekiama, kad nuteistasis įveiktų savo vidinius prieštaravimus, kontroliuotų 
tarpasmeninius ryšius, gebėtų palaikyti nekonfliktinius santykius su socialine aplinka, tiek su 
kitais nuteistaisiais, tiek su pataisos įstaigų darbuotojais. Penitencinės veiklos fakulteto studentai 
ugdomi taip, kad mokėtų užmegzti psichologinį kontaktą su nuteistuoju, padėtų jam spręsti 
savirealizacijos problemas. Būsimi pataisos įstaigų darbuotojai rengiami platesnei veiklai, 
neapsiribojama vien tik pataisos įstaiga. Jie išklauso kursą apie nuteistojo šeimos konsultavimą. 
Nereikia nei aiškinti, kaip svarbu išsaugoti šeimyninius ryšius. Juk šeimyniniai ryšiai padeda 
nuteistiesiems integruotis į visuomenę.

Sudarydami teisės ir penitencinės veiklos studijų programą, išklausėme pataisos įstaigų 
vadovų ir pavaduotojų nuomonę. Buvo atlikti tyrimai. Pataisos įstaigų vadovai pageidavo, kad 
studentai įgytų tokių žinių ir įgūdžių, kurie bus ypač reikalingi praktiniame darbe. Jie pageidavo 
psichiatrijos, psichoterapijos, psichologinio konsultavimo, socialinės ir asmenybės psichologijos, 
penitencinės teisės, bendravimo psichologijos dalykų dėstymo. Programos ekspertais tapo 
pataisos įstaigų vadovai. Jie išskyrė šiuos svarbiausius dalykus l kurso studentams:

1. Tarpasmeniniai konfliktai ir jų sprendimo strategija
2. Edukologija, penitencinė edukologija
3. Penitencinė psichologija
4. Kriminalinė psichiatrija
5. Administracinė veikla
6. Valstybės ir teisės pagrindai
7. Profesinės veiklos taktika
8. Administracinė teisė
9. Šeimos psichologija
10. Karinis parengimas.
Pataisos įstaigų vadovai rekomendavo į pirmo kurso studijų programą būtinai įtraukti pe-

nitencinės ir baudžiamosios teisės pagrindus, nes tos žinios labai reikalingos dirbant kontrolie-
riais.

Vėlesniuose kursuose pataisos įstaigų vadovai išskyrė šiuos dalykus:
1. Socialinė psichologija
2. Filosofija
3. Penitencinė teisė
4. Logika
5. Asmenybės psichologija izoliuotose sąlygose
6. Psichoterapija ir nuteistųjų asmeninių problemų sprendimas
7. Penitencinė psichologija
8. Baudžiamoji teisė
9. Užsienio kalba
10. Bendravimo psichologija.
Magistro studijose ekspertai išskyrė šiuos dalykus: 
1. Pataisos įstaigų valdymas
2. Vadybos psichologija
3. Socialinių organizacijų ir konfliktų teorija ir pataisos įstaigų pareigūnų etika
4. Pataisos įstaigų informatika
5. Kriminalinė psichiatrija
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6. Politologija
7. Komercinė teisė
8. Užsienio kalba
9. Socialinių tyrimų metodai
10. Auklėjimo teorijos ir praktikos istorija.
Remiantis demokratinių šalių aukštųjų mokyklų patirtimi, sudarant programas išklausoma 

pačių studentų nuomonė apie studijų programas. Į programą įtraukiama kuo daugiau alterna-
tyvių, laisvai pasirenkamų dalykų.

Nuo šių metų pagal naują programą LTA pradėti rengti socialiniai darbuotojai pataisos sis-
temai. Jų I kurso studijų programą sudaro šie dalykai:

1. Valstybės ir teisės teorijos pagrindai
2. Psichologijos pagrindai
3. Penitencinė teisė
4. Edukologija
5. Socialinių darbuotojų etika
6. Sociologijos įvadas
7. Informatika PĮ (pataisos įstaigos)
8. Teisės psichiatrija
9. Baudžiamoji teisė
10. Administracinė veikla PĮ
11. Socialinė psichologija
12. Raštvedyba
13. Kalbos kultūra
14. Užsienio kalba
15. Profesinės veiklos taktika
16. Fizinis rengimas ir kovinė savigyna
17. Ginklai ir šaudyba.
Vėlesniuose kursuose bus dėstoma: patopsichologija, asmenybės psichologija, motyvacija ir 

emocijos, administracinė teisė, filosofija, socialinio darbo pagrindai, socialinio darbo istorija, 
stebėjimo praktikumas, logika, civilinė teisė, darbo teisė, pataisos įstaigų socialinė psichologija, 
ekonomikos teorija, tarpasmeniniai konfliktai ir jų sprendimo strategija, darbas su nuteistojo 
šeima, socialinė politika, ugdymo psichologija, baudžiamasis procesas, asocialaus elgesio psi-
chologija, psichologinė pagalba nuteistiesiems, darbas su nuteistaisiais, piktnaudžiaujančiais 
alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis, socialinės rūpybos ekonomika, ekonomika ir gamybos 
organizavimas, vadybos pagrindai, strateginis valdymas, socialinės paramos sistema, nuteistojo 
šeimos psichoterapija, psichoanalizė, socialinio darbo didaktika ir metodika, raidos psichologi-
ja, socialinė edukologija, personalo vadyba, PĮ darbuotojų reabilitacijos problemos, tarptautinė 
teisė, Europos valstybių penitencinės sistemos, PĮ krizinių būklių prevencija, socialinių organi-
zacijų ir konfliktų teorija, tarptautiniai elgesio su nuteistaisiais aktai, LR penitencinės reformos 
eiga ir perspektyvos, užsienio valstybių probacija, teisinė nusikaltimų prevencija, teisinės vals-
tybės kūrimo problemos, ugdymo filosofija, viktimologija, PĮ psichologinė tarnyba, andragogi-
ka ir kiti svarbūs dalykai.

Socialinių darbuotojų poreikis ypač padidės įkūrus probacijos (darbui su sąlyginai nuteistais 
atidedant bausmės vykdymą) ir parolio (darbui su prieš laiką paleistais iš pataisos įstaigų) 
tarnybas.

Jau dabar Teisės akademija tikisi gauti suinteresuotų ministerijų užsakymus parengti toms 
tarnyboms socialinius darbuotojus.
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Rengiant penitencinės veiklos specialistus taikoma pažangi Švedijos patirtis, kad taikomuo-
sius dalykus dėstytų tik tie, kurie turi didelę praktinę, darbo pataisos įstaigose patirtį.

Manytume, kad integruojantis į Europą, Europos šalių kalėjimų patirtį būtų žymiai lengviau 
įsisavinti, jei penitencinės veiklos III– IV kurso studentai galėtų atlikti 2– 3 mėnesių praktiką ir 
stažuotę. Europos šalių, Kanados kalėjimuose. Būtų įgytos ne tik specialios penitencinės veiklos 
žinios, bet ir tobulėtų studentų užsienio kalbos įgūdžiai. Kalbų mokėjimas ypač suartintų 
penitencinės sistemos specialistus.

Specialistų rengimas tobulėtų, jeigu į Europos šalių (Lietuvos, Švedijos, Norvegijos) peni-
tencinės sistemos bendradarbiavimo sutartis būtų įtraukti ne tik kalėjimai-dvyniai, bet ir Pe-
nitencinės veiklos fakultetas. Manytume, kad šis fakultetas galėtų tapti penitencinės sistemos 
tobulinimo moksliniu centru, supažindinančiu studentus ir praktinius darbuotojus su naujais 
moksliniais tyrimais. Fakulteto dėstytojai turėtų galimybę patys tobulėti, įsigilinti į kitų šalių 
penitencinės sistemos teoriją ir praktiką, ypač kalėjimų vadybą, probacijos ir parolio tarnybų 
darbą, visuomenės įtraukimą į nuteistųjų reintegraciją. Būtų naudingas Lietuvos teisės akade-
mijos ir kitų analogiškų aukštųjų mokyklų ir mokymo centrų pasikeitimas studentais.

Šiuo metu Penitencinės veiklos fakulteto stacionare ir neakivaizdinėse studijose studijuoja 
257 studentai.

Tikimės, kad ši konferencija suartins Baltijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas. Kiekviena 
jūsų išsakyta mintis bei pasiūlymai bus atidžiai išanalizuoti ir padės tobulinti ne tik studijų 
procesą, bet ir nubrėš gaires tolimesnei penitencinės reformos eigai.

„Pozici ja”.–  2000 m.,  Nr.1.

JUNGTINĖS TAUTOS SUTINKA XXI AMŽIŲ

Antanas BURAČAS – akademikas, profesorius, habilituotas daktaras, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas iki 1992 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Š. m. rugsėjo 6– 8 dienomis Jungtinių Tautų jubiliejinėje 55-oje Generalinėje Asamblėjoje, 
susirinkus 147 pasaulio valstybių ir vyriausybių vadovams, o iš viso dalyvaujant 191 šalies 
atstovams, aptartos šios taiką įtvirtinančios reikšmingiausios tarptautinės organizacijos tolesnės 
plėtros kryptys bei uždaviniai globalizacijos sąlygomis. Pavadintoje Tūkstantmečio viršūnių 
susitikimu JT Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo ir JAV Prezidentas Bilas Klintonas, ir Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, karaliai bei kiti prezidentai. 

Viena reikšmingiausių JT plėtros bei valdymo pertvarkos krypčių, nurodytų JT Generalinio 
sekretoriaus Kofi Annano vadinamajame Tūkstantmečio pranešime, be tiesioginių ryšių su visų 
šalių vyriausybėmis, yra siekis suteikti didesnių galimybių nevyriausybinėms organizacijoms 
bei civilinei visuomenei, kitoms įtakingoms organizacijoms siekiant įtvirtinti taiką, žmogaus 
laisves ir teises, užtikrinti saugumą bei nusiginklavimą, įveikti skurdą. Šis svarbus siekis pakar-
tojamas JT tūkstantmečio deklaracijos VIII skirsnyje, skirtame Jungtinių Tautų stiprinimui. Pačią 
idėją suteikti didesnių galimybių nevyriausybinėms organizacijoms JT veikloje plėtojo ir prieš 
JT Generalinę Asamblėją, ir po jos JT būstinėje bei kituose pasaulio centruose (Londone, Berlyne 
ir kt.) vykusios įvairios pasaulio neformalių autoritetų bei moralinių lyderių, tarptautinės bei 
tarpreliginės konferencijos ir asamblėjos, kuriose ieškota konkretesnių sąveikos su dabartinėmis 
ir perspektyvinėmis JT institucijomis būdų. 
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2000 metų asamblėjose „JT atnaujinimas ir taikos kultūros kūrimas“, vykusioje rugpjūčio 
17– 20 d., bei „JT tūkstantmečio deklaracija: civilinės bendruomenės atsakas“, vykusioje spalio 
20– 22 d. (abi vyko JT būstinėje Niujorke), dalyvavo ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Jose kaip tik ir aptarti galimi nevyriausybinių organizacijų visapusiškesnio dalyvavimo 
Jungtinių Tautų veikloje būdai, glaudesnės jų sąveikos su įvairiais oficialiais valstybių atstovais 
būdai, kurie garantuotų veiksmingesnį skurdo ir karo atitolinimą, kai išsemiamos visos oficialių 
diplomatinių derybų galimybės. 

Dokumentus, siekdami gauti nevyriausybinės organizacijos statusą prie JT Organizacijos 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijai (LŽTGA), jau 1990 m. parengė bei JT įteikė tuo metu 
jai (LŽTGA) vadovavę Helsinkio grupės vadovas V. Petkus (tada vos grįžęs iš tremties) ir šių 
eilučių autorius. Tačiau JTO tuo metu nepripažino nei nepriklausomybę atgavusios Lietuvos 
Respublikos, nei LŽTGA kaip nepriklausomos Lietuvą atstovaujančios nevyriausybinės orga-
nizacijos, akivaizdžiai baimindamasi neigiamos JT Saugumo Tarybos nuolatinės narės Rusijos 
reakcijos (LŽTGA kaip nevyriausybinės organizacijos prie JT statuso įregistravimas įvyko tik po 
kelerių metų, gerokai po rugpjūčio perversmo Rusijoje ir oficialaus Lietuvos valstybės pripaži-
nimo daugelyje pasaulio šalių).

Dalis reikšmingų ateities plėtros problemų, inicijuotų JT tūkstantmečio deklaracijoje, 
buvo diskutuojama žymių pasaulio veikėjų – JT Ekonominės ir socialinės tarybos pirmininko 
amb. Makarim Wibisono, JT Generalinio sekretoriaus pavaduotojų Richard Thornburgho ir 
amb. Julijaus Voroncovo, JAV senatoriaus Robert Dole (buv. Senato daugumos lyderio), DB 
lordo Edward Heatho (buv. premjero ir ilgamečio konservatorių partijos lyderio), Vatikano 
arkivyskupo Emanuel Milingo, buv. Baltarusijos prezidento akad. Stanislavo Šuškevičiaus ir 
kituose pranešimuose. Svarbiausieji JT plėtros keliai ir būdai taip pat buvo aptariami prie apvalių 
stalų: prie vieno stalo besikeičiant nuomonėmis teko susipažinti su tokiais įdomiais žmonėmis, 
kaip dr. Larry T. Gell, Tarptautinės ekonominės plėtros agentūros generalinis direktorius, 
Antonio L. Betancourt, Pasaulio plėtros ir taikos instituto Vašingtone prezidentas, Keith G. Head, 
Džordžijos valstijos atstovų rūmų narys, prof. Nahum Rakover, Izraelio generalinio prokuroro 
pavaduotojas ir Kneseto patarėjas, reformuotos Romos katalikų bažnyčios arkivyskupas dr. 
Carl Rõdig ir kt.

http:/ /ausis .gf .vu.l t  .–   2000 m.

NUTEISTIEJI  IKI  GYVOS  GALVOS: 
SOCIALINĖS  PSICHOLOGINĖS  YPATYBĖS

Gediminas NAVAITIS – docentas, Teisės akademijos katedros vedėjas

 Idėja atsisakyti mirties bausmės, vietoj jos skirti laisvės atėmimą iki gyvos galvos, nėra sena. 
Ji pradėta skelbti XVIII a. viduryje, o realiai imta atsisakyti tik šiame amžiuje.

1998 metais Lietuvoje mirties bausmė irgi panaikinta ir nuteistiesiems, kuriems ji nebuvo 
įvykdyta, pakeista laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Nepatenkinti tokiu sprendimu linkę kal-
tinti ES įstatymus. Tačiau Lietuva turi ir savąją mirties bausmės neigimo tradiciją. Steigiamasis 
Seimas 1920 metais sustabdė mirties bausmės vykdymą, o jo priimta laikinoji Konstitucija išvis 
panaikino mirties bausmę. Bet to meto krašto padėtis sukliudė šį teisės principą įgyvendinti, ir 
tais pat metais įsigaliojęs karo padėties įstatymas mirties bausmę grąžino.
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Nuteistieji.Šiandieną jau nemažai Lietuvos piliečių nuteista įkalinti iki gyvos galvos. Jų yra 
net 62. Skaičius pakankamas, kad galima būtų apie šiuos žmones padaryti tam tikras išvadas.
Paprasčiausiai pažvelgti į jų pasų duomenis ir palyginti su visais kitais šalies gyventojais.

Tautybė. Arti 80 proc. Lietuvos gyventojų yra lietuviai. Tokia pat jų dalis ir tarp nuteistųjų 
iki gyvos galvos – 78 proc. 10 proc. mūsų krašto gyventojų rusai. 6 nuteistieji yra rusai. Taigi ir 
jų dalis atitinka rusų dalį tarp visų Lietuvos gyventojų.

Išsilavinimas. Tarp įkalintųjų iki gyvos galvos aukštąjį mokslą įgijo perpus mažiau vyrų nei 
tarp esančių laisvėje. Taigi nuo polinkio daryti tokį sunkų nusikaltimą, kaip tyčinis nužudymas, 
geresnis išsilavinimas bent iš dalies apsaugo.

Gyvenama vieta. Apie du trečdalius Lietuvos gyventojų gyvena miestuose, o trečdalis —
kaime. Nuteistųjų pasiskirstymas patvirtintų nuomonę, jog kaimas nusikaltimais „neatsilieka“ 
nuo miesto. Tarp nuteistųjų du trečdaliai nusikaltimo padarymo metu buvo miestiečiai, o 
trečdalis – kaimiečiai. Tačiau yra dar vienas kaimo ir miesto privalumų bei trūkumų palyginimo 
aspektas. Net 48,4 proc. nuteistųjų iki gyvos galvos kilę iš kaimo. Taigi, visai tikėtina prielaida, 
kad nepritapęs naujose sąlygose, galbūt atitrūkęs nuo giminių ir pažįstamų žmogus lengviau 
laužo įstatymus.

 Šeima. Atrodo, jog gebėjimas kurti šeimos ryšius yra tarsi sunkių nusikaltimų prevencijos 
priemonė. 63,2 proc. nuteistųjų iki gyvos galvos nebuvo vedę. 14 proc. yra išsiskyrę, o 23 proc. 
yra santuokoje, bet dalis šių santuokų tėra juridinis formalumas. Kaip pasipasakojo vienas kitas 
iš vedusiųjų, jų žmonos jau rengia dokumentus ištuokai.

Reikėtų atkreipti dėmesį į itin didelį nė karto nebuvusių santuokoje nuteistųjų skaičių. Šiuo 
aspektu jie tikrai pastebimai skiriasi nuo kitų panašaus amžiaus Lietuvos vyrų.

Ankstesni teistumai. Tikimasi, kad bausmė perauklės nusikaltusį ar bent jau pagąsdins jį 
taip, kad ateityje nenusikalstų. Lygiai pusė iš nuteistųjų iki gyvos galvos anksčiau buvo teisti 
bent du kartus. Trečdalis – neteisti nė karto.

Psichologinio nuteistųjų iki gyvos galvos tyrimo duomenys.
Tyrimas atliktas 1999 metais. Naudota Liušerio spalvų testo sutrumpintas variantas (8-ios 

spalvinės lentelės) ir psichologinių sunkumų aiškinimosi pokalbis, kuriame pateikti klausimai 
pagal E. Berne siūlomą klausimyną „gyvenimo scenarijui“ tirti. Surinkta daug duomenų, kurių, 
mano požiūriu, įdomiausius norėčiau pristatyti.

Psichologinio tyrimo duomenys rodė, kad ir tarp nuteistųjų iki gyvos galvos yra optimistų. 
Anksčiau neteisti, turintys šeimą, tikisi, kad kada nors ateityje jų gyvenimas pasikeis į gerąją 
pusę. Vieniši, teisti nebe pirmą kartą paprastai nieko džiugaus nebelaukia.

Šios dvi grupės, anksčiau teisti ir nuteisti pirmą kartą, pastebimai skiriasi pagal savo 
emocinius išgyvenimus. Anksčiau atlikinėję bausmę gana blogai vertina savo gyvenimą 
laisvėje. Jie mano, kad žmonės, su kuriais teko kartu dirbti, norėjo jiems pakenkti, kad moterys, 
su kuriomis bendrauta, jų nemylėjusios, kad giminės ir artimieji jais nesirūpino. Taigi lyg ir 
pateisina savo nusikaltimus, bando vadovautis požiūriu – jei visas pasaulis blogas, tai jie patys 
gali būti „tokie kaip visi“. Kita vertus, dėl padėties, kurioje jie atsidūrė, išgyvena sąlygiškai 
mažiau. Gal įkalinimas jiems tapo savitu gyvenimo būdu?

Psichologinė pirmą kartą nuteistųjų situacija priešinga. Praeitis, šeima, draugai ir bendradar-
biai jiems neretai atrodo itin patraukliai, o esama padėtis – itin bjauri.

Visi nuteistieji iki gyvos galvos jaučiasi vieniši, visiems jiems trūksta sąlyčio su gamta. Visi jie 
norėtų laikyti nors kokį gyvūną. Ir tik keletas pasirinko retesnį. Absoliuti dauguma norėtų šuns. 
Kodėl kaip tik jo? Atsakymas tas pats – šuo ištikimas, šuo neišduos, nepaliks, nepames.

Tai, kas esantiems laisvėje kasdienybė – pagulėti ant žolės, išsimaudyti upėje, nuteistajam 
iki gyvos galvos – svajonė. Antai, žmogžudys N.N. labai nuoširdžiai išpeikė visus, su kuriais 
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bendravo laisvėje, ir prisipažino turįs vienintelę svajonę – numirti miške.
Gražios viltys vertingos pačios savaime. Apie trečdalis nuteistųjų iki gyvos galvos gali 

pasidžiaugti bent jomis. Jie įsivaizduoja, kaip išėję į laisvę vėl gyvens su šeima, įsivaizduoja 
būsimą profesinę karjerą, yra net susikūrusių smulkų kasdienių darbų, kuriuos turės nuveikti 
laisvėje, planą.

Likusieji vis labiau susitaiko su įkalinimu ir, nebejausdami ateities perspektyvų, tarsi 
grimzta patys į save, domisi tik elementariausiais buities dalykais, praranda poreikį bendrauti. 
Jie vis stipriau išgyvena liūdesį ir neviltį, jaučia, kad laikas tarsi sustojo. Testavimo ir pokalbių 
duomenys rodo, kad sulėtėjo jų mąstymas, silpsta valia ir potraukiai. Nemaža dalis šių žmonių 
jaučia tarsi netekę savojo „aš“. Jei ši emocinių būsenų kaitos linkmė nepasikeis, tikėtina, kad 
ne vienam nuteistajam iki gyvos galvos prireiks ir psichiatro pagalbos. Tačiau ji vargu ar bus 
sėkminga, nes psichinės problemos yra atsakas į vilties praradimą.

Siūlymai, kaip tobulinti penitencinę reformą
Nuteistųjų iki gyvos galvos nuolat gausėja. Šiuo metu jų jau yra 62. Tačiau šių nuteistųjų 

padėtis bei visuomenės požiūris į juos beveik netirta.
Mūsų atlikti tyrimai rodo, jog esama situacija problemiška. Apie l0 proc. nuteistųjų iki gyvos 

galvos psichologinę situaciją reikia vertinti kaip itin sunkią, veikiausiai jiems jau reikia psichia-
trinės pagalbos. Ta pačia linkme sparčiau ar lėčiau kinta ir daugelio kitų nuteistųjų šia bausme 
būsena. Ryžčiausi prognozuoti, kad nekeičiant įkalinimo sąlygų ir teisinių nuteistųjų iki gyvos 
galvos, perspektyvų, per metus tokių, esančių sunkioje psichologinėje būsenoje, nuteistųjų skai-
čius gali išaugti iki 20 proc., o ateityje ir dar žymiau.

Todėl siūlyčiau:
a) atlikti išsamesnius nuteistųjų iki gyvos galvos psichologinius tyrimus;
b) organizuoti psichologinę paramą jiems (dėl nepakankamo finansavimo psichologų, 

dirbančių įkalinimo įstaigose beveik neliko, tuo labiau nebus norinčių už tikrai simbolinį 
atlyginimą dirbti su psichologiškai itin sunkiu kontingentu – nuteistaisiais iki gyvos galvos);

c) parengti teisinius aktus, leidžiančius nuteistajam iki gyvos galvos ilgainiui pakeisti savo 
statusą, o gal ir išeiti į laisvę (svarbu, kad šis atgailos ir pasitaisymo procesas turėtų tarsi daug 
laiptelių);

d) atlikti visuomenės požiūrio į nuteistuosius iki gyvos galvos, jų kalinimo sąlygas ir galimą 
paleidimą į laisvę tyrimus.

„Pozici ja“.–  2000 m.,  Nr.1.
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BRANGINKIME TEISĘ RINKTIS

Pastarojo Seimo rinkimai iš esmės pakeitė mūsų šalies politinį veidą. Regis,  Lietuvos 
gyventojams atsivėrė viltis, kad naujajame tūkstantmetyje valdžia ne  žodžiais , o  darbais 
pradės tikrąsias reformas: sumažės nedarbas pagerės gyventojų socialinis gerbūvis, bus 
sutramdytas  beatodairiškas ir kone begėdiškas valstybės pardavinėjimas, plėšimas bei 
korupcija. Tačiau yra ir kita nuomonė, kuri teigia, kad visuomenės blaškymasis iš šalies į 
šalį susijęs su kita bėda, dėl kurios jau geras dešimtmetis kapstomės nepritekliaus liūne, 
niekaip nesuvokdami tikrosios apnikusių negandų priežasties. Taigi, koks iš tiesų Seimo, 
vykdomosios valdžios ir mūsų pačių vaidmuo kuriant bei puoselėjant bendrą visų būstą 
– valstybę? Apie tai „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius Vytautas BUDNIKAS kalbasi su 
Lietuvos Respublikos Seimo spaudos tarnybos vadovu Andriumi VAIŠNIU.

Andrius Vaišnys – vilnietis, žurnalistas. Gimė 1963 m. Nuo 1989 m. dėstė Vilniaus 
universiteto Žurnalistikos institute. Tyrinėja valstybės ir spaudos santykių raidą, visuomenės 
informavimo priemonių sistemas, informacinę politiką. Nuo 1997 m. dirba LR Seime.

V. B. Lietuvos Seimų istorija glaudžiai susijusi su valstybės ir visuomenės kultūros raida. 
Ar galime tvirtinti, kad Seimas – tai visuomenės veidrodis, kuriame atsispindi mūsų kultūra, 
mentalitetas?

A. V. Tai tik mūsų politologai saloninėse televizijų laidelėse kaskart stebisi rinkimų 
rezultatais.

Parlamentas tuomet tampa vertybe, kai rinkėjų dauguma iš tikrųjų mano arba yra įsitikinę, 
kad deleguoja atstovams ginti savo pažiūras, politinius įsitikinimus, kitaip tarus – įpareigoja. 
Jeigu žinai, kas tai yra liberalizmas ar, tarkime, supranti, kaip gali būti sprendžiama, pavyzdžiui, 
„trečiojo kelio“ politika ar pagaliau – konservatyvizmo koncepcija, tada ir pats dalyvauji 
politikoje. Tuo tarpu lig šiol rinkėjų „blaškymąsi“ lemdavo siekis geresnio gyvenimo tuoj pat 
po rinkimų.

Nereikėtų parlamento vadinti kokiu nors kreivu veidrodžiu, nes dabar jau regime, kaip 
ryškėja tam tikri socialiniai sluoksniai. Jie formavosi per pastaruosius 10 metų, kintant mūsų 
ekonominiams santykiams. Tada kaip nesiblaškys asmuo, kai kinta jo socialinė padėtis?

Dabar į politiką atėjo naujoji karta, ir daugelis tų žmonių tikriausiai įsitvirtins politikoje. 
Socialinės grupės išbrauks atsitiktinius – „terminuotus“ politikus. Jei bandei ateiti, kad 
pataisytum 2 ar 5 įstatymus, juk tai dar ne politika. Jau yra rinkėjų, kurie reikalauja programų 
ir vizijos.

Modernaus Lietuvos parlamentarizmo, kaip ir įstatymų leidybos, istorija gan trumpa: turiu 
minty, kad reikia atsižvelgti į kartų pokyčius, visuomeninio mentaliteto įtaką, o ne mintyti apie 
garbingą teisėkūrą nuo 1529 metų I Lietuvos Statuto...

V. B. Ar galimos Seimų istorijos praeities ir dabarties paralelės? Ką bendro turi Steigiamojo 
1920-ųjų metų Seimo ir 1990 metų Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo veikla?

A. V. 1920 metais pirmą kartą Lietuvos valstybės istorijoje tiesioginiuose rinkimuose išrinktas 
Steigiamasis Seimas (arba anuomet vadinama Konstitucinė asamblėja) pirmame posėdyje 
gegužės 15-ąją paskelbė nepriklausomybės deklaraciją, vėliau parengė teisės aktų paketą 
radikaliai žemės reformai įgyvendinti ir galiausiai parengė ir patvirtino pagrindinį Lietuvos 
valstybės įstatymą – Konstituciją (1922 08 01).

1990—1992 metų Aukščiausioji Taryba, pavadinta Atkuriamuoju Seimu, paskelbė Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybės Atstatymo Aktą, pradėjo žemės grąžinimo procesą. Kaip ir 1920– 
1922 m. Steigiamojo Seimo, taip ir 1990—1992 m. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
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pastangomis Lietuva buvo pripažinta pasaulio šalių de jure.
V. B. Ir Pirmojo, ir Antrojo pasaulinių karų padariniai panašūs. Nors pastarasis Lietuvai 

baigėsi tik suirus Sovietų Sąjungai, tačiau 50 metų nelaisvės laikotarpis paliko nuniokotą 
visuomenės moralę, mūsų piliečių gebėjimą savarankiškai tvarkytis ir įsilieti į civilizuotą, 
sparčiai besivystančią pasaulio bendriją. Atrodytų, ir pirmosios Respublikos, ir dabartinių 
Seimų uždaviniai tie patys – ūkio atstatymas, finansų sistemos sukūrimas ir pan.?

A. V. Seimų istorija rodo, kad kintant visuomeniniams nuosavybės santykiams, rinkimų 
rezultatai buvę gan prieštaringi. Juk pirmajame Seime, išrinktame 1922 metais, buvo ir komunistų, 
ir apskritai susikalbėti atstovams buvo gana sudėtinga, nes tai buvo „margas“ parlamentas. Tad 
prezidentas A. Stulginskis galiausiai jį paleido 1923 m.

Vis dėlto svarbiausia, kad parlamentarizmas padėjo bręsti visuomenei, politinėms partijoms, 
mokė kautis argumentais dėl įstatymų projektų ir dėl rinkėjų balso, nors laikotarpis iki 1926-ųjų 
buvo itin sudėtingas. Parlamentinėje valstybėje veikė įteisinta karinė padėtis. Karo komendantai 
galėjo kištis į piliečių veiklą, riboti spaudos laisvę ir panašiai. Kita vertus, tomis sąlygomis 
pavyko suderinti įdomius politinius veiksmus. Pavyzdžiui, prijungti Klaipėdos kraštą, įvesti 
nacionalinę valiutą. Visiška žodžio ir spaudos laisvė pačių rinkėjų buvo „palaiminta“ tik 1926 
metais – pusmetį po III Seimo rinkimų iki perversmo ji visiškai nebuvo varžoma.

Po ginkluoto valstybės perversmo 1926 metų gruodžio 17 d., kai Lietuvos vadovo postas 
atiteko Antanui Smetonai, jis Seimo veiklą „ištvėrė“ tik iki 1927 m. balandžio, supykęs iš esmės 
už teisėtą parlamentinės kontrolės pretenziją. Kai Seimas buvo paleistas, vykdomoji valdžia 
tapo iš esmės nekontroliuojama.

Mes pagrįstai žavimės Pirmosios Respublikos politikos ir kultūros dalyvių gyvybingumu, 
kūrybingumu. Kita vertus, nereikėtų mistifikuoti laikotarpio, kuris apibūdinamas „smetoni-
niu“. Šaltiniai liudija politines valdžios ydas, korupciją ir aferas. Tik visuomenės, ypač jaunes-
nės kartos spaudimui pasidavęs, Prezidentas paskelbė IV Seimo rinkimus 1936 m. Pastarajam 
atstovavo 49 parlamentarai, kuriuos rinko tik apskričių ir miestų tarybos. Net paties Seimo sta-
tutas ribojo parlamento funkcijas. Įdomiausia, kad įstatymų leidybos teisė priklausė ir parla-
mentui, ir Prezidentui.

V. B. Beje, parlamentinė ir prezidentinė respublika. Gal tai visai neblogai? Koks Jūsų požiūris 
į tai? Kam priskirtina šiandieninė Lietuva?

A. V. Mūsų Konstitucija daugiau galių suteikia parlamentui. Iš to galime daryti išvadą, kad 
Lietuva yra parlamentinė respublika. Kai kuris nors Prezidentas skundžiasi, kad Seimas jam ko 
nors neleidžia, tėra tik politinis žmonių gundymas gailėtis „silpnesnio“. Visi, kurie yra politikoje 
aktyvūs, nėra „silpnesni“.

Žinoma, kai bandome vertinti pozicijas iš to, kas turi daugiau įtakos personaliniams 
paskyrimams, galime manyti, kad dabar daugiau įtakos turi Prezidentas, bet ne tai lemia 
visuomeninių santykių raidą, o rinkėjų nuomonė.

Įstatymų keitimas dėl aukščiausių pareigūnų skyrimo tvarkos yra nulemtas valstybės val-
dymo tradicijų. Tos tradicijos dar per silpnos. Trūksta ir pojūčio. „Blogas prokuroras“, „blogas 
komisaras“... Šie įvardijimai rinkėjams labiau suprantami nei įstatymo pirmumas.

Pilietinė visuomenė subręs, kai bus ne gėda ir „ne kvaila“ skelbti nuorodas į Konstituciją, 
remtis ja.

V. B. Vadinasi, tvarkingą įstatymų leidybą lemia nusistovėjusios valstybės valdymo 
tradicijos?

A. V. Įstatymų priėmimo tvarka ir jų taikymas kitose valstybėse gerokai skiriasi. Teisės 
aktai, rengiami be situacijos konteksto, pridaro žalos arba painiavos. Seimo narių delegacijos, 
vykstančios į užsienį, yra naudingos, kai įgytą patirtį jie gali suderinti su mūsų ūkio analize.



528 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

V. B. Ir Seimo nariai, ir valdininkai dažnai lankosi didelėse valstybėse. Argi didelių valstybių 
įstatymų leidybos patirtis tinka mažai valstybei?

A. V. „Mažos valstybės“ sąvoką suprasčiau tik administravimo mastelių prasme. Tuomet 
sutinku, kad svarbus ne vien įstatymo turinys, bet ir galimybė jį įgyvendinti. Mūsų valstybės 
administracinė struktūra ne tokia autonomiška, paprastesnė (šis apibūdinimas nesietinas 
su biurokratijos išplitimu, kaip didelių valstybių. Europoje yra valstybių, padalytų į atskirus 
regionus, turinčius savo parlamentus. Toks modelis netgi valstybės tarnautojams suteikia tam 
tikrą karjeros raidą ir socialinių garantijų suderinimą su valstybės poreikiais. Argi būtų įmanoma 
panašią valstybės tarnybą, prireikus perkeliant valdininką iš regiono į regioną, organizuoti 
Lietuvoje. Be abejo, ne.

Nauji teisės aktai spartina visuomenės pokyčius, daro mūsų gyvenimą aiškesnį. Tačiau įsta-
tymų leidyba turi būti pagal mūsų patirties modelį kur kas griežčiau struktūruota. Lig šiol įsta-
tymų projektus Vyriausybė parengdavusi, Seimas kuo skubiau juos priimdavęs, ir rengėjas jau 
imdavo juos vykdyti. Tai liudija perdėm silpną parlamentinę kontrolę.

Vyriausybė, įgyvendindama teisės aktus, turi būti pasiruošusi nuosekliai kontrolei, o jos pa-
rengti projektai turi būti parlamente itin dėmesingai svarstomi, kad ir kaip brangiai kainuotų 
rengti atvirus svarstymus. Geras įstatymas irgi turi kainuoti rinkėjams.

V. B. O kaip kaimynai latviai, estai?
A. V. Istoriškai Estijos ir Latvijos parlamentarizmo tradicijų laikotarpis dar trumpesnis, nors 

ne tai šiuo metu svarbiausia. Visuomenės santykiams pagrindinės įtakos turi įstatymų leidybos 
nuoseklumas ir principai.

Tarkime, jeigu esame nuoseklūs užsienio politikos srityje, tai nebūtų teisinga velti 
visuomenines grupes į diskusijas dėl šių principų – kaip antai dėl integracijos su Vakarų 
ekonominėmis ir saugumo struktūromis. Tai irgi trukdo įstatymų leidybai, lemia tam tikrą 
nepastovumą.

Lenkija nebuvo visiškai praradusi savo valstybingumo. Kad ir kaip neigiamai vertintume 
komunizmo laikotarpį, Lenkija turėjo savarankišką įstatymų leidybos instituciją. Tuo tarpu Lie-
tuva jos neturėjo. Visuomenė įprato juoktis iš sovietinio parlamento. Beje, šis požiūris lig šiol 
nepakito.

Į Seimą žiūrima kaip į nuolatinių kalbėjimų įstaigą, kuria labiausiai nepasitikima. Per ma-
žai žinoma, kad įstatymų leidyba – tai ne mygtukų spaudymas plenarinių posėdžių salėje, bet 
pirmiausia – darbas komitetuose ir susitikimai su rinkėjais. Grupės ekskursijų, su kuriomis dir-
bame, nustemba, susipažinę su Lietuvos Seimo darbu „iš vidaus“: čia nedalijama kava nemoka-
mai, parlamentarai yra atidūs.

Vakarų demokratinėse valstybėse visuomenės požiūris į parlamentus panašus. Tačiau 
būtina atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką: demokratinėje valstybėje parlamentas yra 
labai atvira institucija. Todėl žmogus ją labiausiai pažįsta. Jis girdi, ką parlamentarai kalba, 
įsivaizduoja, kas ten dedasi, ir daro savo išvadas.

 Paradoksas, tačiau kuo institucija atviresnė, tuo jos reitingas būna žemesnis. Ir atvirkščiai. 
Turiu galvoje vykdomąją valdžią, kuri tradiciškai yra uždaresnio pobūdžio, o jos reitingai vi-
suomet aukštesni.

Kita vertus, sudėtingais istoriniais periodais, tarkime, ūkio suirutės, politinės krizės ir kitais 
laikotarpiais, žmonės visada atsigręždavo į savo išrinktuosius parlamentarus. Prisiminkime 
sausio 13-ąją... Tai kažkas iš rinkėjų 1991-aisiais parlamentui suteikė apibūdinimą „Lietuvos 
širdis“.

Ir dabar žmonės renkasi prie Seimo, rengia piketus, bado akcijas, mitingus, nors tai tik 
įstatymų leidžiamoji institucija, kuri pinigų nedalija. Tai rodo, jog tikima savo išrinktųjų galia. 
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Tad, ribodami Seimo galias, mes kartu pradėtume riboti ir savo teises.
V. B. Manau, piktinamasi ne Seimo institucija, o politikų elgesiu, korupcijos skandalais. Juk 

ne paslaptis, kad Seime susikerta įvairių grupių ir grupuočių interesai, verda aistros. Beje, koks 
jūsų požiūris į lobizmą?

A. V. Mūsų pokalbis nuolat sukasi apie įstatymų leidybos formavimo tradicijas.
Dabartinės įstatymų leidybos procedūros sudaro sąlygas bet kuriam piliečiui aktyviai 

dalyvauti rengiant ir priimant įstatymus. Yra tam tikros visuomenės sluoksnių grupės, kurios 
suinteresuotos vieno ar kito įstatymo turiniu. Tarkime, mokytojai arba verslininkai nori, kad 
nauji įstatymai būtų jiems palankesni. Bet argi tai blogai?

Įstatymų leidėjai neturi būti vieniši. Juk aktyviai bendradarbiaujant su parlamentarais, 
pasireiškia rinkėjų valia. Suinteresuotos grupės gali dalyvauti viešuosiuose įstatymų projektų 
klausymuose ir svarstymuose. Antai dabar tokių interesų susidūrimo atveju būtų galima 
paminėti surengtus Azartinių lošimų įstatymo projekto klausymus.

Kai dėl pasitaikančio pasipiktinimo parlamentarais – jie turi prisiminti, kad yra politikai 24 
valandas. Jie privalo galvoti, kad nuo jų dalyvavimo tam tikrame vakarėlyje, konflikto gatvėje, 
incidento su kaimynu taip pat priklauso Seimo įvaizdis.

Ko gero, rinkėjas retoriškai nuolat gali pasiklausti: „Ar jis geresnis už mane?“ O ne retoriškai– 
per rinkimus.

V. B. Tai ir turima galvoje. Piliečiai baiminasi dėl savo ekonominio ar politinio saugumo. 
Jie ieško atsparos ir savo teisių garantijų, kurios nepriklausytų nuo Seimo nario užgaidų ar 
asmeninių interesų.

A. V. Kad ir kaip keistai nuskambėtų, didžiausias visuomenės saugumo garantas – pats 
parlamentas. Visuomenė turi dalintis atsakomybę su savo išrinktaisiais parlamentarais. Pastarieji 
iš niekur kitur neateina, niekas jų mums neprimeta ir neskiria. Jie išrenkami pagal tą tvarką, 
kokia yra arba gali būti. Rinkėjai turi stebėti, ar jų išrinktas parlamentaras daro taip, kaip jam 
buvo prisakyta, kaip jis įsipareigojo rinkimų metu. Be to, yra laisva žiniasklaida, kuri galbūt 
galėtų plačiau nušviesti ne tik politikų „nuodėmes“. Daug svarbiau, kad visuomenė žinotų, 
kokius įstatymus vienas ar kitas politikas siūlo, remia, ar tai atitinka jo deklaruotus rinkiminius 
pažadus ir įsipareigojimus.

Vienas Seimo narys nedaug reiškia parlamente. Jis turi rasti šalininkų. Manau, kad rinkėjai 
ilgainiui susivoks ir politiniuose santykiuose, tad užuot rinkę garsius žmones, svarstys, kam 
patikėti savo pažiūrų atstovavimą, ir kas turės daugiausiai šansų atstovauti.

V. B. Vadinasi, rinkėjas turi būti aktyvus ne tik rinkimų metu?
A. V. Kito būdo nėra. Kalbos apie parlamentarizmo atsisakymą, kokių nors institucijų 

steigimą, ribojimą, kontrolę — neteisingi dalykai. Piliečiai turi būti pakankamai aktyvūs ir jausti 
atsakomybę už savo valstybės, vadinasi, ir savo bei savo vaikų ateitį.

Parlamentarizmo ribojimas visuomet susijęs su mūsų asmeninių laisvių ribojimu, su lėtesne 
mūsų tautos mentaliteto kaita. Todėl, kaip sunku bebūtų, mes turime ginti savo teisę turėti 
išrinktus žmones ir savo teisę rinktis.

V. B. Dėkojame už dalykišką pokalbį.

„Pozici ja“.  –  2000 m.,  Nr.3.
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SOS: ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS

Algimantas ČEPAS – Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotojas
Andrejus PILIAVECAS – Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus asistentas

Žodis „mafija“ kasdieniame gyvenime vartojamas vis dažniau. Kartais net nemąstant, ką juo 
norime pasakyti. Tūlam piliečiui mafiozai regisi visur – komercinėse struktūrose, politikoje, o 
gal tarp kaimynų. Po truputį visuomenėje formuojasi kiek keistoka nuostata – jei žmogus turi 
pinigų, bent dalis jų yra nešvarūs, gauti mafijai padedant.

Šiame straipsnyje nesiruošiame svarstyti ir spėlioti, ar Lietuvoje mafija yra, ar jos nėra, jei yra, 
ar ji labiau, ar mažiau pavojinga nei kitose šalyse. Tikslas, kurį sau keliame, – bent prabėgom 
pažvelgti į problemą, pabandyti atsakyti į klausimą, kas išvis yra „garsioji“ mafija, ką daryti, 
kad jos nebūtų, kas jau yra padaryta to siekiant. O, kaip bus bandoma įrodyti toliau tekste, 
padaryta jau yra daug kas.

Pradėti, matyt, reikėtų nuo atsakymo į klausimą, ką mes vadiname žodžiu „mafija“. Turbūt 
kad Kaune, Laisvės alėjoje, uždavus klausimą „Kaip Jūs įsivaizduojate mafiją?“ daugelyje 
atsakymų būtų nupasakojami revolveriai ir automatai, kuriais mafiozai šaudo taikius valstybės 
piliečius, kituose gal būtų paminėtos auksinės grandinės ar panašiai. Dalis tiesos tokiuose 
apibūdinimuose yra. Visgi jie toli nuo problemos esmės.

Bandant žvelgti nors kiek „moksliškiau“, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pats žodis „ma-
fija“ nėra vartotinas analizuojant kriminogeninę situaciją Lietuvoje. Šiuo terminu vadinamos 
itališkos kilmės ypatingos nusikaltėlių grupuotės, kurių būdingiausi bruožai yra giminystės ry-
šiai tarp organizacijos narių, griežta hierarchija ir panašiai. Tačiau šalia mafijinių nusikalstamų 
grupuočių pasaulyje sutinkamos ir kitos – kinų triados, japonų jakuza, Kolumbijos narkotikų 
karteliai ir kt. Tad šiuo požiūriu žvelgiant į problemą beveik galima būtų ir pritarti vieno as-
mens nuomonei, kad „Lietuvoje mafijos nėra“ (kitas klausimas, ar šis asmuo savo požiūrį rėmė 
panašiais argumentais). Bent jau nėra akivaizdžių įrodymų, kad tokios nusikalstamos grupuo-
tės kuriasi ir veikia Lietuvoje. Pas mus formuojasi savus specifinius požymius turinčios nusi-
kalstamos grupuotės. Kita vertus, kelių nusikalstamam verslui Lietuvoje ieško ir artimojo bei 
tolimojo užsienio narkotikų, ginklų ar net žmonių pirkliai, ekonominiai nusikaltėliai. Valstybė ir 
visuomenė turi imtis priemonių sutrikdyti ir nutraukti tokių grupuočių veiklą, nesvarbu kokiu 
vardu jos vadinasi ar kokie asmenys jas sudaro. Todėl reikėtų rasti terminą, pajėgų atskleisti 
visoms tokioms grupuotėms būdingus požymius.

Ir jo toli ieškoti netenka. Kriminologijoje jau seniai yra prigijusi nusikalstamos organizacijos 
sąvoka. Socialinis reiškinys, kurio ribose kuriasi ir veikia tokios organizacijos, vadinamas or-
ganizuotu nusikalstamumu. Organizuotas nusikalstamumas dažnai charakterizuojamas kaip 
specifinė šiuolaikinės „miesto“ civilizacijos nusikalstamumo forma. 1. Tačiau beveik visus šiuo-
laikinių kriminologų išryškinamus jo požymius atitiko jau 17–18 amžiuose Europoje siautusios 
plėšikų gaujos ar žiaurumu garsėję Pietų jūrų piratai. Kalbėdami apie šiuolaikinio organizuo-
to nusikalstamumo formavimosi pradžią kai kurie autoriai mini Jonathan’o Wild’o pavardę, 
kuris įkūrė, matyt, pirmą didesnę nusikalstamą organizaciją, veikusią mieste. Aštuonioliktojo 
amžiaus pradžioje šio asmens vadovaujami Londono vagys įkūrė „radinių biurą“, teikusį spe-
cifines paslaugas – jame turto savininkai galėdavo išsipirkti iš jų pavogtus daiktus.  2. Aišku, 
šios įstaigos gaunamas pelnas toli gražu neprilygo sumoms, mokamoms šiais laikais išperkant 
pavogtus automobilius. Tačiau nereikia pamiršti, jog tai buvo tik pradžia.

Lietuvos miestuose organizuotas nusikalstamumas susiformavo daug vėliau. Žinoma, 
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negalima teigti, kad, tarkime, prieš dvidešimt metų Vilniuje išvis neveikė nė viena nusikalstama 
organizacija, tačiau išties rimtas, susijęs su rinkos ekonomika, organizuotas nusikalstamumas 
Lietuvoje pradėjo formuotis sovietinės „perestrojkos“ laikais, kada valstybinėse įmonėse 
buvo leista kurti įvairius kooperatyvus, užsiimti kita privačia veikla. Būtent tokia politinė ir 
ekonominė griūvančios imperijos situacija sukūrė sąlygas organizuotai nelegaliai veiklai, 
įvairiems piktnaudžiavimams versle, korupcijai.

Vis dėlto tais metais organizuotas nusikalstamumas buvo suprantamas dar gana elementariai: 
kaip tam tikrų nusikaltimų (dažniausiai – vagysčių, plėšimų, turto prievartavimų, sukčiavimų, 
nužudymų, pinigų padirbimo ir kai kurių kitų) padarymas grupės iš anksto susitarusių asmenų, 
siekiančių savanaudiškų tikslų, tai yra materialinės naudos. Toks supratimas iš esmės atitiko 
realią situaciją grupinių nusikaltimų ir tuometinio organizuoto nusikalstamumo srityje. Tačiau 
1990 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pasikeitus politinio bei ekonominio valdymo, 
tuo pačiu viso socialinio gyvenimo pagrindams, pasikeitė ir organizuoto nusikalstamumo bei jo 
problematikos supratimas.

Pokyčius sąlygojo tai, jog per keletą metų iš esmės pakito organizuotų nusikalstamų grupuočių 
veiklos metodai bei jų įvykdytų nusikaltimų struktūra. Nusikalstamos gaujos baigė smulkių 
vagysčių ir sukčiavimų etapą. Dabar pagrindinės lėšos gaunamos iš kontrabandos, prekybos 
vogtais automobiliais, narkotikais, ginklais, nelegalios migracijos, prostitucijos ir kt. sričių. Matyt, 
kad vis daugėja nusikalstamų organizacijų padaromų ekonominių bei finansinių nusikaltimų. 
Organizuotos nusikalstamos grupuotės tapo profesionalesnės, užmezgė nusikalstamus 
ryšius su kitų šalių, daugiausia su Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, 
nusikalstamomis gaujomis. Užsienio valstybių nusikalstamos grupuotės plečia veiklą Lietuvoje, 
daugiausia didžiuosiuose jos miestuose. Mūsų valstybės geopolitinė situacija tik talkina tokiems 
nusikalstamiems ryšiams. Tarkime, Pakistane dienos šviesą išvydę narkotikai pasiekia rytinę 
Lietuvos sieną savo kelyje nė karto nesutikę pasienio kontrolės. Pastaraisiais metais Baltijos 
jūros pakrantė šiuo požiūriu ypač išpopuliarėjo, kai dėl neramumų Balkanuose vis daugiau 
neteisėta prekyba narkotikais besiverčiančių nusikaltėlių pasirenka saugesnį kelią į Vakarus per 
šiaurinę NVS erdvės dalį. Tokia situacijos kaita lėmė ir naują Europos Sąjungos požiūrį į Lietuvą 
kaip į valstybę, kuriai tenka svarbus uždavinys būti pirma jėga, galinčia apsaugoti Prancūziją, 
Vokietiją, Angliją ir kitas šalis nuo narkotikų, ginklų, prostitučių antplūdžio.

Todėl organizuoto nusikalstamumo tyrimas ir veiksmingos priemonių sistemos šio reiškinio 
prevencijai ir kontrolei sukūrimas turi būti vienas iš magistralinių valstybės tikslų visuomenės 
(ir ne tik Lietuvos) saugumo užtikrinimo srityje.

Tai sąlygoja keletas esminių aplinkybių, kurios kartu atskleidžia šiuolaikinio organizuoto 
nusikalstamumo esmę ir parodo ypatingą jo keliamą pavojų visuomenei ir valstybei, kiekvie-
nam iš mūsų.

Pirma, globalinis organizuotų nusikalstamų struktūrų bei ryšių paplitimas ir jų reiškimosi 
formų bei metodų tobulėjimas – nuo primityvių kriminalinio pobūdžio grupuočių pačioje apa-
čioje iki aukštą organizacinį lygį ir griežtą hierarchiją turinčių nacionalinių ar net transnacionali-
nių nusikalstamų susivienijimų nelegaliai ekonominei veiklai plėtoti ir ją įtakoti, neretai panau-
dojant naujausius mokslo pasiekimus ir tokias technines priemones, kurių neturi organizuoto 
nusikalstamumo prevenciją ir kontrolę vykdančios valstybės ar tarpvalstybinės institucijos.

Dabartiniu metu vis aktualesne problema tampa nusikalstamų grupuočių organizuotumo 
augimas, taip pat vis didėjantis šių grupuočių „vaidmuo“ kasdieniniame šalies gyvenime. Ne 
paslaptis, kad visuomenėje yra paplitusi nuomonė, jog Lietuvą valdo „mafija“, o ne oficiali legi-
timinė valdžia. Esame įsitikinę, kad kol kas tokia nuomonė neatitinka tikrovės, tačiau tenka pri-
pažinti, kad jeigu ateityje nebus skiriama pakankamai dėmesio nusikalstamų grupuočių kontro-
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lės bei eliminavimo priemonių įgyvendinimui, kompleksiniam organizuoto nusikalstamumo 
problemos sprendimui, minėtos grupuotės gali tapti tokiomis didelėmis, gerai aprūpintomis 
ir nepriklausomomis, kad galėtų konkuruoti su oficialiomis valstybinės valdžios ir valdymo 
institucijomis.

Antra, organizuotas nusikalstamumas kelia grėsmę visuomenės ekonominiam bei sociali-
niam saugumui. Organizuotas nusikalstamumas skiriasi nuo tradicinio (bendrakriminalinio) 
arba „neorganizuoto“  nusikalstamumo ne vien formaliais teisiniais požymiais, rodančiais kva-
lifikuotą, organizuotą nusikalstamą bendrininkavimą. Kriminologiniu požiūriu tai kokybiškai 
naujo lygio socialinis fenomenas, kurio pagrindinės ištakos — šešėlinė (nelegali) ekonominė 
veikla arba verslas, darantis esminę žalą valstybei ir visuomenei. Būtent su šia veikla (verslu) 
ir susijęs organizuotas nusikalstamumas. Teisiniu, organizaciniu bei technologiniu požiūriais 
minėtos šešėlinės veiklos formos gali būti įvairios, pvz., mokesčių vengimas ar apgaulingas 
apskaitos tvarkymas, kai tai organizuotai daro verslo bendrovės, įmonės ar kitos legalios insti-
tucijos, arba prekyba narkotikais, prostitucijos verslo organizavimas, kai tai daro įvairios įstai-
gos, prisidengusios legalia veikla arba tiesiog nusikalstamos struktūros, organizuotos grupės, 
įvairaus lygio jų susivienijimai.

Taigi organizuotas nusikalstamumas gali būti suprantamas ir kaip nusikalstamos veiklos 
būdas šešėlinėje rinkos ekonomikoje, o jo pagrindinis tikslas – turtinė nauda (pradinis kapitalo 
kaupimas, konkurencinė kova dėl įtakos sferų ir kt.). Pagal šešėlinės ekonomikos mastą šalyje 
galima spręsti ir apie organizuoto nusikalstamumo paplitimą joje.

Trečia, organizuotas nusikalstamumas beveik visada susijęs su korupcija ir todėl sudaro 
grėsmę šalies valdymo sistemai, jos politiniam saugumui. Korupcija sudaro vadinamąjį „stogą“, 
teisinę priedangą organizuotam nusikalstamumui, lemia korumpuotos valdininkijos ir organi-
zuoto nusikalstamumo struktūrų suaugimą, simbiozę. Įvairiose šalyse tai pasireiškia įvairiai, 
tačiau galima išskirti svarbiausias tokios veiklos sritis:

a) priimami įstatymai, palankūs kriminalinėms struktūroms;
b) valstybinių institucijų lygiu patronuojami tokie nusikaltimai, kaip naftos, alkoholio, tabako, 

ginklų, narkotikų kontrabanda, užsiėmimas prostitucijos verslu, prekyba vogtais automobiliais 
ir kt.;

c) nevykdomas arba netinkamai vykdomas baudžiamasis persekiojimas ir teisingumas 
organizuoto nusikalstamumo lyderių atžvilgiu.

Savo ruožtu kyšiai, papirkimai lemia stiprėjančią valdininkų priklausomybę nuo tam tikrų 
suinteresuotų monopolizuoto verslo ir nusikalstamų struktūrų.

Ketvirta, organizuotas nusikalstamumas ir ypač nusikalstamų grupuočių padaromi 
ekonominiai nusikaltimai bei su jais susijusi korupcija pasižymi labai dideliu latentiškumu. 
Tai reiškia, jog susiduriame su tokia situacija, kai minėti nusikaltimai realiai yra daromi, dėl jų 
atsiranda reali ir labai didelė žala atskiriems žmonėms, visuomenei ir valstybei, tačiau dėl vienų 
ar kitų priežasčių šie duomenys neatsispindi oficialioje statistikoje ir netiriami policijos, tardymo, 
prokuratūros institucijų bei nepasiekia teismų. Organizuoti bei kiti ekonominiai nusikaltimai 
Lietuvoje šiuo metu bendroje atskleistų nusikaltimų struktūroje sudaro nežymią dalį (kai 
kuriais duomenimis, apie 5%), bet jų padaromi nuostoliai valstybei bei visuomenei viršija kitų 
kriminalinių nusikaltimų padarytą žalą. Latentiškumo priežastys būna įvairios. Be abejo, ne 
paskutinėje vietoje jų sąraše lieka nepakankamas teisėsaugos institucijų darbo efektyvumas, 
o kartais ir korupcijos jose pasireiškimas. Tačiau aptarinėjamo nusikalstamumo latentiškumą 
sukelia ne tik teisėsaugos institucijų neveiklumas, bet ir žmonių bei visuomenės požiūris į kai 
kurias visuomeninio gyvenimo ir veiklos sritis. Pavyzdžiui, iš vienos pusės, plačioji visuomenė 
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žiūri į tam tikrų socialinių sluoksnių atstovus (verslininkus, bankininkus, finansininkus ir 
t.t.) kaip į banditus, vagis ir sukčius, bet iš kitos pusės, dirbdami pas juos, gauna atlyginimus 
„vokuose“ ir neypatingai rūpinasi tuo, kad tokiu būdu yra vengiama mokėjimų į valstybės 
biudžetą ir socialinio draudimo fondą, o tai reiškia, kad didelė visuomenės dalis, dirbanti 
privačiose įmonėse, prisideda prie ekonominių nusikaltimų darymo, o neretai tai persipina 
ir su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat latentiškumą lemia ir pačių nukentėjusiųjų nuo 
organizuoto nusikalstamumo vengimas pranešti apie nusikaltimus, kurį sąlygoja ne tik keršto 
baimė, bet ir nenoras kreiptis pagalbos į valstybės institucijas, ypač kai patys nukentėjusieji 
būna vienaip ar kitaip susiję su organizuotu nusikalstamumu.

Kaip jau minėta, tokie reiškiniai bei požymiai būdingi daugeliui šalių. Ne išimtis ir Lietuva 
bei kitos Baltijos šalys. Tik čia negatyvaus katalizatoriaus vaidmenį atlieka dar ir tokie papildo-
mi faktoriai, kaip buvusios okupacijos padariniai, ypač ekonomikos sferoje (privačios nuosavy-
bės, rinkos ekonomikos atkūrimas ir pan.).

Taigi matome, kad organizuoto nusikalstamumo fenomenas sudaro daug problemų ir 
kelia didelį pavojų žmogui, visuomenei, valstybei. Pastaraisiais metais vis plečiasi tarptautinis 
bendradarbiavimas svarstant diegtinas organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 
priemones. Tačiau visos valstybės, kad ir pasitardamos su kitomis, vis dėlto ieško savų, 
konkrečioje situacijoje priimtiniausių būdų, kaip sustabdyti organizuoto nusikalstamumo 
plėtimąsi, sumažinti jo grėsmes. Ir tai teisinga pozicija. Tik šeimininkas gali išties palaikyti tvarką 
savo namuose. Visgi tai turi būti daroma vadovaujantis sveiku protu ir moralės normomis.

Dažnai paminėjus terminą „organizuotas nusikalstamumas“, o tuo labiau žodį „mafija“, 
mintys krypsta į Italiją: prisimenama Sicilija, Palermas ir, žinoma, komisaras Katanis. Įdomu 
atkreipti dėmesį į šią šalį ir mums pateikiant vieno iš kovos su nusikalstamomis organizacijomis 
būdų. Atėjus į valdžią liūdnai pagarsėjusiam dučei Musoliniui, mafija Italijoje buvo tikrai stipri. 
Būtinybė imtis jos prevencijos ir kontrolės priemonių buvo akivaizdi. Ir fašistai ėmėsi. Paskelbtoje 
kovoje su mafija buvo remiamasi reguliarios kariuomenės pajėgomis. Kovos veiksmams 
vadovavo Cezare Moro. Taikomi metodai buvo primityvūs. Bet užtat žiaurūs. Populiariausias 
jų – armijos būrys apsupdavo kaimą ar miesto kvartalą ir pareikalaudavo išduoti jame esančius 
mafijos narius. Nepaklusus, buvo naikinami visi. Natūralu, kad išduodavo. Net per daug 
nesigilindami, ar žmogus turi ką bendro su mafija. Pasitaikydavo ir tikrų mafiozų. Sulaikytus 
mafijos narius teisdavo. Bet tik tuos, kuriems apkaltinti pakakdavo įrodymų. Kitus šaudydavo 
vietoje. Taikomos priemonės buvo išties efektyvios. Mafija nustojo viešai reikštis. Yra nuomonių, 
kad buvo ir visai sustabdžiusių savo veiklą. Aktyviausi pabėgo į Ameriką ir ten pradėjo naują 
(gal ir sėkmingesnį) gyvavimo etapą. Atrodė, galutinė pergalė jau arti. Tačiau buvo atsimušta 
į nepajudinamą organizuoto nusikalstamumo „stogą“ – korupciją: C. Moro pradėjo persekioti 
keletą fašistų partijos funkcionierių. Tuo viskas ir baigėsi.

Sunku vertinti. Ne todėl, kad klausimas, ar koks nors tikslas gali pateisinti aukščiau aprašytas 
priemones. Akivaizdu, kad ne. Tiesiog sudėtinga suvokti, kaip Europoje, tuo labiau Italijoje, 
pasaulio kultūros lopšelyje-darželyje, galėjo būti vykdomi tokie dalykai, visa valstybė rėmėsi 
tokia kovos strategija. Aišku, fašizmas yra fašizmas. Tačiau baisu yra tai, kad C. Moro buvo 
sveikinamas ne tik iš aukštų valdžios balkonų. Jis tapo ypatingai populiarus visuomenėje, tarp 
paprastų žmonių. Gal tai ir paaiškina, kodėl Italija tapo pirma fašistine valstybe Europoje. Tačiau 
tai jau politologijos problemų sfera. Vis dėlto dar kartą reikėtų pabrėžti mūsų gilų įsitikinimą, 
kad žmogus yra vertybė, kurios negalima aukoti jokiems, net ir itin kilniems tikslams. Kovoti 
su organizuotu nusikalstamumu reikia, būtina, tačiau jokiu būdu nenutolstant nuo nekaltumo 
prezumpcijos principo, užtikrinant visišką žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

Manome, kad Lietuva pasirinko teisingą problemos sprendimo kelią. Ir jau galima identifi-
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kuoti pirmus vykdomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės požymius.
Bandymai užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai Lietuvoje buvo pra-

dėti dar 1992 metais Vyriausybei aprobavus Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepciją 
(Vyriausybės 1992 04 30 nutarimas Nr. 313), kurioje šio nusikalstamumo prevencijos bei kontro-
lės forma buvo įvardinta viena iš prioritetinių (strateginių) valstybės politikos krypčių. Koncep-
cijoje buvo akcentuojama, kad svarbiausias veiklos šioje sferoje uždavinys yra pakirsti (suardyti) 
ekonominį organizuoto nusikalstamumo (grupių) potencialą. Ja vadovaujantis buvo parengtos ir 
įgyvendinamos specialios programos bei priemonės:

•Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa (aprobuota Vyriausybės             
1993 12 18 nutarimu Nr. 954);

•Antikorupcinių priemonių planas (pritarta Vyriausybės 1996 03 15 nutarimu Nr. 356) ir kt.
Vykdant šias programas bei priemones buvo:
a) parengtos būtinos teisinės prielaidos (parengti ir priimti Baudžiamojo kodekso nauji 

skirsniai dėl atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai, finansams, valstybės tarnybai, 
turto deklaravimo įstatymai ir kt.);

b) kuriami ekonominių nusikaltimų prevencijos bei kontrolės pagrindiniai subjektai (revizijos, 
ekspertinės, audito, mokesčių išieškojimo ir prevencijos institucijos);

c) rengiamos mokslinės, metodinės, informacinės ir kt. prielaidos šios rūšies nusikaltimų 
atskleidimui gerinti.

Tačiau galbūt dėl nepakankamo dėmesio minėtų programų bei priemonių svarbai ir ypač dėl 
finansinių išteklių stokos ne visos priemonės buvo tinkamai įgyvendintos iki galo. Nepakanka-
mai įvertinta ir tai, kad organizuotas nusikalstamumas (ypač susijęs su kontrabanda, narkotikais, 
pinigų plovimu ir pan.) – ne vien nacionalinė, bet ir tarptautinė (transnacionalinė) problema.

Tik 1997 m. kova su organizuotu nusikalstamumu ir su juo susijusia korupcija įgavo naują 
įkvėpimą. Valstybinės valdžios institucijos pagaliau deramai įvertino aptarinėjamos problemos 
svarbą bei pradėjo ieškoti (ir rasti!) naujų priemonių jai išspręsti. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės programoje 1997-2000 metams įtvirtinta viena iš pagrindinių veiklos krypčių teisinės siste-
mos reformos, teisėtvarkos bei vidaus politikos srityje – įgyvendinti radikalias priemones nusi-
kalstamumo (ypač organizuoto) bei korupcijos prevencijai, kompleksiškai šalinant šio reiškinio 
priežastis, reformuojant ir stiprinant teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemą, perimant 
aktyvios kontrolės iniciatyvą prieš nusikalstamas grupuotes, kontrabandą, mokesčių slėpimą, 
korupciją, kitus nusikaltimus ekonomikos bei finansų sferoje.

Šių nuostatų įgyvendinimas toliau vyko dviem teisinio reguliavimo ir organizacinių priemo-
nių tobulinimo kryptimis.

Siekiant eliminuoti teisinio reguliavimo spragas, kurios sudarė galimybę organizuotoms nu-
sikalstamoms struktūroms įgyvendinti savo tikslus, taip pat siekiant mažinti valdininkų korupci-
jos galimybes, 1997 metais parengti ir priimti atitinkami nauji įstatymai bei galiojančių įstatymų 
papildymai bei pakeitimai. Paminėsime kai kuriuos iš jų.

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas priimtas siekiant užpildyti erdvę, atsira-
dusią panaikinus daug kontroversiškų nuomonių sukėlusį Baudžiamojo proceso kodekso straips-
nį, numačiusį galimybę prevencine tvarka sulaikyti asmenį. Tačiau, nors gal kiek ir švelnesnis bei 
ne taip ribojantis žmogaus laisves, Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas suteikia 
organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms pakan-
kamai plačius įgaliojimus, turinčius užtikrinti, kad tokia svarbi valstybei ir visuomenei veikla 
būtų išties efektyvi.

Remiantis įstatymo nuostatomis, asmenims, kurie:
•gali būti susiję su nusikalstamo susivienijimo veikla arba jam priklausyti;
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•teikia nusikalstamam susivienijimui finansinę ar materialinę paramą bei informaciją, nau-
dingą nusikalstamai veiklai plėtoti;

•gali padaryti teisės pažeidimą ir sukelti sunkias pasekmes ar padaryti didelę žalą valstybės, 
visuomenės ar asmenų interesams, gali būti taikomos šios prevencinio poveikio priemonės:

•oficialus perspėjimas – švelniausia ir asmens teisių bei laisvių neribojanti priemonė, įgalioto 
policijos pareigūno raštiškas reikalavimas asmeniui būtinai laikytis Lietuvos Respublikos įstaty-
mų ir nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių. Taip asmuo oficialiai perspėjamas, kad jam, nepa-
keitus savo elgesio, ateityje gali būti taikomos griežtesnės prevencinės poveikio priemonės;

•įrašymas į policijos operatyvinę-prevencinę įskaitą. Iš joje esančių asmenų policijos parei-
gūnai gali reikalauti pateikti duomenis apie gaunamas pajamas, informuoti policijos įstaigą apie 
gyvenamosios vietos ar veiklos pobūdžio pakeitimą. Tokio asmens atžvilgiu įstatymų nustatyta 
tvarka gali būti atliekami operatyviniai veiksmai;

•teismo įpareigojimai. Tai griežčiausia iš įstatymo numatytų prevencinio poveikio priemo-
nių. Todėl jei sprendimą dėl aukščiau nurodytų priemonių vykdymo gali priimti įgalioti policijos 
pareigūnai, tai pastaroji gali būti skiriama tik teisėjo sprendimu. Įstatymas numato platų galimų 
teismo įpareigojimų sąrašą:

•nekeisti gyvenamosios vietos;
•nepalaikyti ryšio su teismo nurodytais asmenimis;
•būti gyvenamojoje vietoje nustatytu laiku;
•nesilankyti teismo nurodytose vietose;
•nevairuoti motorinės transporto priemonės;
•informuoti įgaliotą policijos pareigūną apie visus sandorius, kurių vertė didesnė nei 2000 

litų;
•laikinai perduoti policijos įstaigai saugoti teisėtai įgytą šaunamąjį ginklą, neturėti ir nelaikyti 

kitų ginklų.
Įstatymo pagrindu nustatytų įpareigojimų vykdymui užtikrinti yra skirtas ir Baudžiamojo 

kodekso 212’ straipsnis, numatantis baudžiamąją atsakomybę už jų nesilaikymą.
Operatyvinės veiklos įstatymas. Akivaizdu, kad, siekiant organizuoto nusikalstamumo 

prevencijos ir kontrolės efektyvumo, būtina šias funkcijas atliekantiems asmenims suteikti 
realias veiklos galimybes. Jų reglamentavimui ir yra skirtos Operatyvinės veiklos įstatymo 
nuostatos. Trumpai jas apžvelgiant konstatuotina, kad, turėdami pirminę, patikrintą informaciją 
apie asmens priklausymą nusikalstamam susivienijimui ir gavę Generalinio prokuroro ar jo 
pavaduotojo sankciją, atitinkamus įgaliojimus turintys Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus 
reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamento tarnybų pareigūnai gali:

•laikinai apriboti įtariamo asmens nuosavybės teises;
•įpareigoti įtariamą asmenį ir (arba) jo šeimos narius deklaruoti turtą bei pajamas;
•įpareigoti notarus ir bankus pranešti apie asmens sudarytą civilinį sandorį arba atliktą ban-

kinę operaciją;
•daryti nusikalstamą veiką imituojantį elgesio modelį, t.y. patys sukurti nusikaltimą prime-

nančią situaciją, stebint ar įtariami nusikaltėlių pasaulio atstovai esant tokioms sąlygoms imsis 
atlikti nusikalstamus veiksmus.

Pavyzdžiui, policijos pareigūnas, apsimetęs narkotikų tiekėju, gali pasiūlyti įtariamam asme-
niui „išparduoti“ narkotikų partiją. Žinoma, tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad nusikals-
tamais veiksmais nebus sukeltas realus pavojus žmogui ir visuomenei.

Taip pat aukščiau nurodyti pareigūnai, tačiau gavę ne generalinio prokuroro, o teisėjo sank-
ciją, gali:

•slapta kontroliuoti įtariamo asmens susirašinėjimą, telegrafo ir kitus pranešimus, klausytis 
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telefoninių pokalbių ir daryti jų įrašus;
•naudoti specialią techniką įtariamo asmens atžvilgiu;
•slapta apžiūrėti įtariamo asmens gyvenamąsias patalpas.
Mūsų pateiktame organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir kontrolę vykdančių pareigūnų 

įgaliojimų sąraše yra nurodyti anaiptol ne visi, o tik svarbiausieji jų. Plačiau analizuoti įstaty-
mo nuostatų neleidžia straipsnio apimtis, tačiau manome, kad ir trumpa jų apžvalga įrodo, jog 
Operatyvinės veiklos įstatymas yra svarbi ir stipri organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir 
kontrolės teisinės reglamentacijos grandis.

Pinigų plovinio prevencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Europos 
Konvenciją dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei 
konfiskavimo beveik tuo pat metu, kaip ir kitos už „geležinės uždangos“ buvusios Vidurio 
Europos valstybės. Tai natūralu, nes būtent kelio pinigų plovimui užkirtimas ir yra laikytinas 
pagrindiniu veiksniu, galinčiu sąlygoti efektyvią organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir 
kontrolę.

Galbūt šiek tiek plačiau apie pačią „pinigų plovimo“ sąvoką, kurią girdėję esam daugelis, 
visgi, matyt, ne kiekvienas galėtų tiksliai paaiškinti jos prasmę. Tuo labiau, kad įstatymuose ši 
sąvoka nėra suformuluota. Per drąsu būtų teigti ir tai, kad išties tikslų ir visa apimantį jos išaiš-
kinimą pavyks pateikti šio straipsnio autoriams. Todėl remsimės formuluote, kuriai pritaria gal 
kiek daugiau problemą tiriančių autorių negu kitoms.

BK 326 str. Operacijų nusikalstamu būdu įgytais pinigais atlikimas arba nusikalstamu būdu 
įgytų pinigų naudojimas komercinei, ūkinei veiklai, jei taip naudojant siekiama nuslėpti arba 
įteisinti tokius pinigus.

Baudžiamojo kodekso 326 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę už pinigų plovimą, 
tačiau kriminologijoje vis stipresnė tampa nuomonė, kad vien tik baudžiamosios teisės 
priemonėmis, gąsdinant potencialius nusikaltėlius bausmėmis, išties svarbių rezultatų pasiekti 
beveik neįmanoma. Ši tezė yra tik tvirtesnė nagrinėjant pinigų plovimo latentiškumo problemas. 
Juk jei, tarkime, kūno sužalojimo atveju, yra aiški bent jau jo auka, tai nukentėję nuo pinigų 
plovimo, galinčių iš karto skųstis teisėsaugos atstovams ir reikalauti nubausti nusikaltėlį, nėra 
tokie akivaizdūs. Tačiau jie yra. Iš esmės tai visi mes, mokantys mokesčius ir norintys, kad 
nusikaltėliai negalėtų laisvai disponuoti neteisėtu būdu įgytais pinigais. Todėl drįstame teigti, 
kad svarbiausias Lietuvos Respublikos teisės norminis aktas, reglamentuojantis pinigų plovimo 
prevenciją bei kontrolę ir yra Pinigų plovimo prevencijos įstatymas. Išsamiai išnagrinėti šio teisės 
akto nuostatas šiame straipsnyje nėra galimybės, o, matyt, tai ir nebūtų tikslinga. Tačiau trumpai 
jį apžvelgti reikėtų.

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad viena pagrindinių institucijų, atsakingų už 
sėkmingą Pinigų plovimo prevencijos įstatymo realizavimą, yra Mokesčių policija, kuri, greta kitų 
turimų įgaliojimų, taip pat atlieka kvotą pinigų plovimo bylose bei koordinuoja visų valstybės 
institucijų veiklą vykdant pinigų plovimo prevenciją ir kontrolę.

Įstatymas taip pat numato kompleksą pinigų plovimo prevencijos priemonių, kurios, deri-
namos su kitų įstatymų numatytomis atsakingų valstybės institucijų veiklos galimybėmis, gali 
būti itin efektyvios. Svarbiausi tokių priemonių nustatyti įpareigojimai: a) kredito, finansinėms 
įstaigoms, kitiems juridiniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, at-
liekantiems operacijas pinigais; b) draudimo įmonėms; c) notarams ir asmenims, turintiems teisę 
atlikti notarinius veiksmus, yra pranešti mokesčių policijai apie kiekvieną (išskyrus įstatyme nu-
matytas išimtis) jose vykdomą operaciją pinigais, kurios suma viršija 50 000 (draudimo įmonių 
atžvilgiu – 10 000) litų arba atitinkamą sumą užsienio valiuta. Be to, visos aukščiau nurodytos 
įstaigos, išskyrus draudimo įmones, privalo pranešti Mokesčių policijai apie kiekvieną, nors ir 
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ne stambią, bet įtartiną operaciją pinigais. Kriterijus, kuriais remiantis operacija pripažįstama 
įtartina, nustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos bankas.

Be to, įstatymas numato įpareigojimus muitinėms pranešti Mokesčių policijai apie kiekvieną 
stambios (viršijančios 10 000 litų) grynųjų pinigų sumos įvežimo į Lietuvą arba išvežimo iš Lie-
tuvos atvejį. Daugiau nei 500 000 litų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta grynaisiais pinigais iš 
Lietuvos išvežti draudžiama.

Įstatymas taip pat numato visų aukščiau nurodytų institucijų pareigą nustatyti nurodytus 
kriterijus atitinkančias operacijas atliekančių asmenų tapatybę bei registruoti tokias operacijas.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Šiuo įstatymu 
siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius 
interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, 
įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią rastis ir plėstis korupcijai valstybinėje 
tarnyboje. Plačiau šio įstatymo nenagrinėsime, nes korupcijos temai skirtas atskiras straipsnis 
„Pozicijos“ žurnalo 1999 m. Nr. l.

Baudžiamojo kodekso 151, 531, 2271, 22T, 294, 3251, 2971 str. papildymai ir pakeitimai, 
numatantys galimybę atleisti nuo atsakomybės organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų 
narius, jeigu jie prisipažino ir suteikė vertingos informacijos teisėsaugos institucijoms, padėjo 
atskleisti organizuotas grupes.

Siekiant gerinti ir tobulinti teisėsaugos institucijų darbą kovoje su organizuotu nusikalstamu-
mu buvo imtasi tam tikrų organizacinių priemonių VRM, Generalinės prokuratūros, Valstybės 
saugumo departamento sistemose veikiančių specializuotų organizuoto nusikalstamumo ir ko-
rupcijos tyrimo padalinių atžvilgiu. Ypatingai daug organizacinio, taip pat ir konkretaus darbo 
kovoje su organizuotu nusikalstamumu buvo padaryta VRM sistemoje 1997 metais.

Policijos departamente buvo reorganizuota Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba 
(ONTT). Įsteigtos 4 valdybos: Žvalgybinės informacijos, Nusikalstamų susivienijimų kontrolės, 
Kontrabandos, narkotinių ir neplatinamų medžiagų kontrolės ir Organizuoto nusikalstamumo 
ekonomikos srityje.

1997 m. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnai kartu su kitų policijos rū-
šių darbuotojais išskaidė per 80 nusikalstamų grupuočių, iš kurių 21 buvo likviduota, sulaikė 254 
grupuočių narius, iš kurių 76 buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Likviduotos 3 nusikalstamos grupės, kurios užsiėmė nelegalia narkotikų ir ginklų apyvarta. 
Policijos operacijų bei kitų tarptautinių policinių priemonių metu iš nusikalstamų struktūrų pa-
imta: 2 kg kokaino, 1500 amfetamino tablečių, 50 kg aguonų stiebelių ir galvučių, 10 g hašišo, 30g 
marihuanos.

ONTT pareigūnai išaiškino per 80 turto prievartavimo atvejų, per 120 neteisėto šaunamųjų 
ginklų, šaudmenų, sprogmenų įsigijimo ir realizavimo atvejų, daugiau kaip 210 nelegalios mi-
gracijos atvejų.

Naujai įkurtos Kontrabandos, narkotinių ir neplatinamų medžiagų kontrolės valdybos parei-
gūnai per 1997 m. 4 mėnesius iškėlė 36 baudžiamąsias bylas, sulaikė 42 asmenis, iš kurių 6— pa-
reigūnai, administracine tvarka nubaudė 18 pažeidėjų, paėmė prekių beveik už 3 mln. litų.

Siekiant užkardyti kontrabandą, kai fiktyviai baigiamos muitinio tranzito procedūros,        
1997 m. buvo pradėta kontroliuoti muitinių pasienio postus Vilniaus apskrityje. Šių priemonių 
metu sumažėjo atsiimtų PVM sumos ir žymiai padidėjo deklaruojamų eksportuoti prekių vertė. 
Pastebėta, kad tik dėl 5 – 6 muitinės pasienio postų kontrolės valstybės biudžetas iš ūkio subjektų, 
registruotų Vilniaus apskrityje, per tris mėnesius gavo papildomai apie 10 mln. litų.

Organizuoto nusikalstamumo ekonomikos srityje kontrolės valdyba ir jos padaliniai nuo su-
sikūrimo pradžios išaiškino 38 nusikaltimus, iškėlė 30 baudžiamųjų bylų, areštavo prekių ir pi-
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nigų daugiau kaip už 3 mln. litų.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, 1997 m. prie Vidaus reikalų ministeri-

jos įsteigta Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kurios tikslas kovoti su organizuotu nusikalstamu-
mu, korupcija ir nusikaltimais valstybės tarnybai.

Savo veiklą STT pradėjo 1997 m. spalio mėnesį. Per 3 mėn. ši tarnyba nustatė dvi sprogstamo-
siomis medžiagomis prekiavusias nusikalstamas grupuotes ir paėmė apie 40 kg trotilo. Kartu su 
kitų teisėtvarkos institucijų pareigūnais dalyvavo operacijose sulaikant 66 nelegalius migrantus. 
Tarnybos pareigūnai įvykdė kelias sėkmingas operacijas ir sulaikė keliasdešimt kyšių ėmimu 
įtartų pareigūnų.

STT įdiegta ir jau iš dalies funkcionuoja kompiuterinė duomenų bazė, kurioje kaupiama iš 
įvairių šaltinių gauta informacija apie organizuotą nusikalstamumą, korupciją, kitus nusikalti-
mus valstybės tarnybai. Analizuojant šią informaciją siekiama nustatyti korupcijos ir kitų nusi-
kaltimų priežastis, sąlygas bei vystymosi tendencijas.

Kovai su nusikaltimais finansams 1997 m. buvo įsteigtas atskiras padalinys – Mokesčių poli-
cijos departamentas.

Per pusės metų veiklos laikotarpį departamento pareigūnai išaiškino nuslėptų mokesčių už 
7916 536 Lt, iškėlė 70 baudžiamųjų bylų, surašė 1116 administracinių teisės pažeidimų protoko-
lų, nubaudė 761 asmenį, paskyrė baudų už 6 248 904 Lt.

Siekdamas pagerinti kovą su nusikaltimais finansams ir efektyviau juos atskleisti, Mokesčių 
policijos departamentas pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Valstybine mokesčių inspek-
cija ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos.

Kadangi daug pažeidėjų palaiko verslo ryšius su NVS ūkio subjektais, Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministerija ir Rusijos Federacijos Mokesčių policijos federalinė tarnyba 1997 m. 
spalio mėn. susitarė dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių vengimais bei kitais ekonomi-
niais nusikaltimais.

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Pinigų plovimo prevencijos įstatymą, Mokesčių polici-
jos departamente pradėtas kurti Pinigų plovimo prevencijos skyrius.

1997 m. VRM tarnybos išaiškino iš viso 3643 nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai (1996 m.— 
1269), 1360 nusikaltimų finansams (1996 m. —1184) ir 247 nusikaltimus valstybės tarnybai (1996 
m. — 217), iš kurių 48 buvo susiję su kyšio priėmimu.

Taigi reikia pripažinti, kad kovoje su organizuotu nusikalstamumu padaryta jau tikrai nema-
žai, daug kas daroma. Džiugina valstybės ir oficialių jos organų pastangos organizuoto nusikals-
tamumo kontrolės bei prevencijos srityje. Malonu konstatuoti ir tai, kad pasiektais rezultatais 
nėra tenkinamasi, planuojami ir aktyvūs valstybės veiksmai ateityje: yra parengtas Ilgalaikės 
kompleksinės organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos projektas, bai-
giamas rengti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos projek-
tas ir kt.

Tačiau, kaip rodo praktika, situacija negerėja taip sparčiai, kaip norėtųsi. Nors specialios tar-
nybos ir likviduoja ar išskaido vienas nusikalstamas grupuotes, bet jų vietoje formuojasi ir pra-
deda veikti naujos. Deja, kol kas turime tenkintis tik padėties stabilizavimu ir organizuoto nusi-
kalstamumo plitimo apribojimu. Nusikalstamų grupuočių skaičius ir jų padaromų nusikaltimų 
bei dėl jų atsirandanti žala žmonių, visuomenės ir valstybės interesams vis dar lieka labai dideli. 
Visgi reikia dirbti ir turėtume sulaukti gerų rezultatų. O dirbti turi ne tik atsakingi valstybės pa-
reigūnai, bet mes visi.

„Pozici ja“.  –  2000 m.,  Nr.1.
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AKTUALIOS REFORMOS PROBLEMOS

 Julius DERMONTAS – docentas, Teisės akademijos Penitencinės veiklos fakulteto dekanas
 
Tema nepaprastai aktuali, nes dar 1993 m. priimti teisinės reformos metmenys, o 1998 m. 

patvirtinta jų nauja redakcija, tačiau daugelis penitencinės teisės ir veiklos bei baudžiamosios 
politikos problemų iki šiol beveik nesprendžiamos.

Svarbiausias penitencinės reformos uždavinys – keisti ir tobulinti baudžiamąją ir bausmių 
vykdymo (baudimo) politiką asmenų, darančių nusikaltimus,  nusikaltimų aukų asmeninių ir 
socialinių problemų sprendimą. Siekiama skatinti nuteistųjų atgailą, materialinės ir moralinės 
žalos atlyginimą, gerinti nusikaltimų prevenciją, kriminalinių konfliktų sprendimą be laisvės 
atėmimo.

Straipsnio tikslas – remiantis tyrimais pateikti konstruktyvius problemos sprendimo būdus, 
pakeičiant Bausmių vykdymo kodekso projekto pavadinimą, pritaikant pažangius užsienio 
valstybių baudžiamosios politikos elementus – atkuriamąjį teisingumą, probaciją, parolį, nu-
teistųjų skaičiaus įkalinimo įstaigose sumažinimo galimybes.

Iki šiol bausmės atlikimą reglamentuoja dar tebegaliojantis Pataisos darbų kodeksas. Bu-
vusi Tarybų Sąjunga, griežtindama pataisos įstaigų režimą, pasiūlė naują kodekso  pavadini-
mą-  „Bausmių vykdymo kodeksas“, kurį iš buvusios Sąjungos ir dabartinės Rusijos, kritiškai 
neįvertinus, pagal tradiciją perėmė Bausmių vykdymo kodekso 6-ojo projekto rengėjai (projek-
tas pristatytas Seimui). Bausmių vykdymo kodekso pavadinimas paliktas LR Seimo 1998 m. 
birželio 25 d. nutarimu Nr. VIII – 810 patvirtintuose Teisinės sistemos reformos metmenyse.

Bausmių vykdymas – vienašališkas represinis veiksmas, orientuojantis į baudimą, o ne į 
nuteistųjų problemų sprendimą. Tai žymiai blogesnis pavadinimas negu galiojančio Pataisos 
darbų kodekso. Taigi net buvusioje Sąjunginėje vidaus reikalų sistemoje deklaravo nuteistųjų 
elgesio korekciją. Tačiau šiuo metu, Lietuvos pataisos darbų kolonijoms pereinant į teisingumo 
sistemą, iš Bausmių vykdymo kodekso projekto pavadinimo matyti, kad pagrindinė pataisos 
sistemos funkcija – bausmių vykdymas. Pataisos darbų kodekso pavadinimas yra pasenęs, keis-
tinas, nes darbu bausti yra neetiška (galbūt tiktų sutrumpintas variantas – Pataisos kodeksas, 
Pataisos teisė, Pataisos sistema, Pataisos įstaigos).

Bausmių vykdymo kodekso pavadinimas neatitinka Jungtinių Tautų, Europos ir kitų pasau-
lio šalių standartų. Pavyzdžiui, Suvienytųjų Nacijų Organizacijos kongresas dar 1957 m. tokį 
dokumentą pavadino „Tipinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės“ (analogiškai galėtume 
vadinti Elgesio su nuteistaisiais kodeksas), Švedija — „Korekcinio elgimosi institucijose įstaty-
mas“, Kanada – „Korekcijos ir paleidimo (bet ne bausmės vykdymo) įstatymas“.

Bausmių vykdymo kodekso pavadinimą kritikavo ir Europos Tarybos ekspertai G. Lakees ir 
Per Collander. Jie mano, kad toks pavadinimas – senojo režimo, standartinio mąstymo reliktas.

Mes siūlome Bausmių vykdymo kodekso, Bausmių vykdymo teisės, Bausmių vykdymo 
sistemos pavadinimus keisti į Pataisos, Penitencinės veiklos kodeksą, Penitencinę teisę, 
Penitencinę sistemą arba į Elgesio su nuteistaisiais kodeksą, nes nuteistųjų elgesio korekcija 
be bendros pataisos įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų penitencinės veiklos neįmanoma. Žodis 
„penitent“ (kilęs iš lot. paenitere – atgailauti) – atgailauti už savo nuodėmes. Sąvoką „Penitencinę 
sistema“ dar 1933 m. vartojo Lietuvos tarpukario teisininkai. Tokie pavadinimai yra vartojami 
ne tik Europoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių. „Penitentiary“ JAV, Kanadoje reiškia Pataisos 
kalėjimą. Tokius pavadinimus – „pataisos“, „penitencinė sistema“ vartoja viena iš pažangiausių 
(teisinės sistemos prasme) šalių – Japonija. Ten taip pavadintas Teisingumo ministerijos Pataisos 
įstaigų departamentas.
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Pataisos (Penitencinės veiklos) arba Elgesio su nuteistaisiais kodeksas pabrėžtų abipusę — 
tiek nuteistųjų, tiek pataisos įstaigų darbuotojų – bendrą veiklą (sąveiką), nukreiptą į atgailą, 
skriaudos ir žalos atlyginimą, nuteistųjų elgesio korekciją, problemų sprendimą, o ne senojo 
režimo reliktą – baudimą, bausmės vykdymą. Tai atitiktų Europos Tarybos reikalavimus.

Kalbininkai pritaria, kad būtų pakeistas Bausmių vykdymo kodekso pavadinimas. 
Jie rekomenduoja kaip galimą pavadinimą mokslinėje literatūroje, mokslo įstaigose bei 
tarptautiniuose dokumentuose – Penitencinės veiklos kodeksas, Penitencinė teisė, Penitencinė 
sistema, Penitencinės įstaigos, Penitencinės veiklos departamentas, o praktikoje – Pataisos 
kodeksas, Pataisos teisė, Pataisos sistema, Pataisos įstaigos, Pataisos departamentas, o ne 
Bausmių vykdymo arba Kalėjimų departamentas (nors tarpukario Lietuvoje 1939 m. buvo 
pradėtas vartoti vertas dėmesio pavadinimas – Namų suimtiesiems departamentas).

Nėra abejonės, kad visuomenei pavojingi nusikaltėliai – žmogžudžiai, mafijos nariai– 
organizuoti nusikaltėliai – turi būti griežtai baudžiami ir uždaromi į kalėjimus, tačiau asmenims, 
padariusiems nusikaltimus dėl socialinių permainų — skurdo ir prabangos aukoms – turėtų 
būti taikomos kitos priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Reikia keisti ne vien Bausmių 
vykdymo kodekso pavadinimą, orientuojantį įstaigų darbuotojus į baudžiamąją funkciją, bet ir 
visą baudžiamąją politiką. Norime atkreipti dėmesį, kad Europos ir pasaulio teisinės sistemos 
be laisvės atėmimo bausmės plačiai taiko kitas jai alternatyvias priemones: baudą, visuomenei 
naudingą darbą (viešuosius darbus), tarpininkavimą atkuriant žmogiškus tarpusavio santykius 
(atkuriamąjį, restoratyvinį teisingumą) bei probaciją ir parolį.

Norėtųsi giliau paanalizuoti dvi pastarąsias ne baudimo politikos priemones. Apie jas mažai 
rašyta teisinėje literatūroje. Jos netaikomos Lietuvos praktikoje. Manytume, kad tos priemonės, 
ypač plačiai taikomos Japonijoje, Belgijoje ir kitose šalyse, tiks reformuojant teisinę Lietuvos 
sistemą. Tarpininkavimo – atkuriamojo teisingumo esmę sudaro kūrybingas nusikaltimų – kri-
minalinių  konfliktų sprendimas netaikant tradicinio laisvės atėmimo. Siekiama konstruktyvaus 
dialogo tarp nukentėjusiojo (aukos) ir pažeidėjo. Ieškoma bendro, abiem priimtino sprendimo 
per tarpininką, materialinės ir moralinės žalos atlyginimo, ir santykių sušvelninimo, abiejų pu-
sių susitaikymo.

Baudžiamasis teisingumas pabrėžia nusikaltimą ir bausmę. Atkuriamasis (restoratyvinis) 
teisingumas atsižvelgia į padarytą nusikaltimą. Manoma, kad kriminalinis nusikaltimas – tai 
žmonių tarpusavio santykių problema. Negalima gilinti žmonių tarpusavio konfliktų, kaip da-
roma baudžiamojo proceso metu. Reikėtų keisti net „Baudžiamojo proceso“ pavadinimą į „Nu-
sikaltimų tyrimo procesą“, nes „baudžiamasis“ orientuoja į išankstinį kaltinimą ir baudimą, o 
ne į objektyvų nusikaltimų tyrimą. Pažeidėjui siūloma prisiimti atsakomybę už savo elgesio 
pasekmes ir žalą, padarytą nukentėjusiajam. Tarpininkavimas leidžia nukentėjusiajam (aukai) 
būti partneriu derybose su pažeidėju dėl materialinės ir moralinės žalos atlyginimo.

Prisipažinimas kaltu, priimtinų sprendimų paieška, taikių, žmogiškų santykių tarp 
kriminalinio konflikto dalyvių atkūrimas, susitaikymas, susitarimų, sutarčių sudarymas ir jų 
vykdymas (be laisvės atėmimo bausmės) – tai atkuriamojo teisingumo elementai. Atkuriant 
tarpusavio žmonių santykius, operatyviau reaguojama į nusikaltimus, greičiau apginami 
nukentėjusiųjų interesai.

Tarpininkų tarybą sudaro socialiniai darbuotojai, teisėjas ir savivaldybės atstovas. Pagrindinis 
krūvis tenka socialiniams darbuotojams, turintiems teisinį-pedagoginį-psichologinį išsilavinimą 
ir sugebantiems įsigilinti į žmonių sunkumus, kriminalinių problemų priežastis,  kartu su abiem 
kriminalinio konflikto pusėm ieškoti priimtinų sprendimo variantų, mokėti vesti dialogą ir  
derybas. Tarpininkai būtinai dalyvauja nukentėjusiojo ir nusikaltėlio derybose ir jas koreguoja.

Tarpininkai atrenka bylas, užmezga kontaktus su bylos dalyviais, dalyvauja derybose, 
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aptaria sąlygas. Jie seka, kad susitarimo ir sutarties įsipareigojimai būtų įvykdyti. Stengiasi 
nustatyti gerus santykius su abiem pusėmis. Iš pradžių abi pusės bendrauja per tarpininką. 
Tarpininkas įsigilina į abiejų pusių kriminalinio konflikto priežastis, jų problemas, mintis, 
klausimus, laukimą, viltis. Tik tada, jam dalyvaujant, susitinka nukentėjusysis ir pažeidėjas 
(jei to nori abi pusės), atsiprašoma, įsipareigojama raštu, sudaroma sutartis. Numatomos jos 
vykdymo sąlygos, terminai bei kontrolė.

Tarpininkai iškelia pažeidėjui klausimą: „Kaip jūs išspręstumėte tą kriminalinį konfliktą, jei 
būtumėt teisėjas?“ Į problemą pažvelgiama ne tik kaip į asmeninę, bet ir kaip į nusikaltimų vi-
suomenei mažinimo problemą. Tada teisės pažeidėjui paaiškėja, kas leistina ir kas draudžiama 
visos visuomenės požiūriu. Abi pusės aktyviai dalyvauja priimant sprendimą (tai ne tik atku-
riamieji, horizontalūs nukentėjusiojo ir nusikaltėlio santykiai. Taip pat jie yra vertikalūs – socia-
linio darbuotojo, teisėjo bei nusikaltėlio ir aukos).

Tarpininko vaidmuo labai svarbus. Jis privalo įsigilinti į kriminalinio konflikto narių asmeninių 
ir socialinių problemų priežastis ir bendrom jėgom jas šalinti. Mokėti sukurti atvirumo, pagarbos, 
pasitikėjimo, empatijos atmosferą. Laikytis laisvanoriškumo, konfidencialumo, neutralumo ir 
bešališkumo principų. Į tą procesą gali būti įtraukti giminės, bendruomenės nariai, valstybinės 
institucijos, ypač jei paaiškėja, jog būtina rimta pagalba įveikiant fizinį ir dvasinį potraukį 
alkoholiui, narkotikams. Jei reikalinga gydytojo pagalba, ji suteikiama. Jei reikalinga pagalba 
įsidarbinant ar įsigyjant būstą bei profesiją, siekiant mokslo, ją suteikia socialiniai darbuotojai.

Japonijos teisės pažeidėjai siekia palaikyti konstruktyvius santykius su nukentėjusiaisiais, 
teigiamai reaguoja į derybas. Gailisi padarę nusikaltimus ir stengiasi atlyginti žalą. Tokie 
nusikaltėlio ir nukentėjusiojo santykiai – Japonijos tradicijų ir kultūros padarinys. Tačiau toks 
tarpininkavimas ir atkuriamasis teisingumas sėkmingai taikomas ir Skandinavijos šalyse bei 
kitose Europos valstybėse. Minėtas tarpininkavimas galėtų būti taikomas ir Lietuvoje. Tam 
reikalingas naujas Baudžiamasis kodeksas, pagal kurį laisvės atėmimo bausmės taikymas 
sumažėtų iki Europos ir kitų pasaulio valstybių lygio, t. y. mažiausiai 3 kartus. Tada Lietuvos 
kalėjimuose liktų ne daugiau kaip 5 tūkstančiai nuteistųjų, t. y. būtų izoliuojami tik visuomenei 
pavojingi asmenys. Pavyzdžiui, Japonijoje tik 7 proc. nusikaltėlių nuteisiami laisvės atėmimo 
bausme. Kiti, priėmę įsipareigojimus, paliekami bendruomenėje. Jiems taikomos visuomeninės 
veikimo priemonės.

Kitos alternatyvios laisvės atėmimo priemonės yra probacija (lot. probatio – „bandymas”) 
ir parolis (parole – „garbės žodis“ – lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų, pasitikint garbės 
žodžiu).

Nusikaltėlis ne izoliuojamas nuo visuomenės, o paliekamas bandomajam laikotarpiui pa-
gal gyvenamąją vietą (arba parolio atveju – iš kalėjimų grąžinamas į bendruomenę), prisiėmęs 
tam tikrus įsipareigojimus ir kontroliuojamas probacijos tarnybų. Tai taikoma visiems nusikal-
tėliams, kuriems pagal Baudžiamąjį kodeksą numatoma iki 2 metų laisvės atėmimo bausmė 
(Lietuvoje tai galėtų būti taikoma tiems, kuriems pagal įstatymą numatomas iki 3 metų laisvės 
atėmimas, nes, palyginti su Europos šalimis, Lietuvos Baudžiamasis kodeksas daug griežtesnis 
ir laisvės atėmimo trukmės vidurkis žymiai didesnis).

Baudžiamoji politika pabrėžia nusikaltimą ir bausmę; tarpininkavimas, žmonių santykių 
atkuriamasis teisingumas – kriminalinių konfliktų sprendimas dalyvaujant tarpininkui, 
nukentėjusiajam ir nusikaltėliui, o probacija ir parolis nukreipti į nusikaltėlio pataisą, elgesio 
korekciją ir socialinę reabilitaciją – reintegraciją į visuomenę. „Viskas priklauso ne nuo probacijos 
tarnybos, o nuo pažeidėjo valios, elgesio. Probacijos strategija – geranoriškas santykis su teisės 
pažeidėjais, probacijos procesas – socialinė teisės pažeidėjų terapija. Pažeidėjai laikomi socialinių 
sąlygų, šeimos nesutarimų, aukomis (tokiame probacijos procese, palyginti su tarpininkavimu, 
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nukentėjusieji daug pasyvesni arba visai jame nedalyvauja). Nusikaltusiam apribojama judėjimo 
laisvė, paskiriamas intensyvus stebėjimas, globa bei psichologinė-edukologinė, socialinė-
ekonominė pagalba sprendžiant asmenines ir socialines problemas. Socialiniai darbuotojai, 
išanalizavę padėtį, ištyrę, kas iš bendruomenės narių gali padėti pažeidėjui, kieno svarbi 
nuomonė, rūpestis ir elgesys sukels jam teigiamas emocijas ir paskatins keistis, pasiūlo teisėjui 
priskirti jį supervizoriumi (globėju). Taip per globėjus (supervizorius) į korekcijos procesą 
įtraukiami tūkstančiai bendruomenės narių, nes globėjas priskiriamas kiekvienam pažeidėjui. 
Su pažeidėju (sąlyginai nuteistuoju arba lygtinai paleistuoju) sudaroma sutartis. Užuot atlikęs 
bausmę kalėjime, jis įsipareigoja dorai elgtis. Laikytis įstatymų. Nepabėgti nuo priežiūros. 
Įsileisti probacijos ir parolio tarnybos darbuotojus į gyvenamąsias patalpas bet kuriuo paros 
metu. Leisti savo bute daryti kratas be įspėjimo. Pasižada nelaikyti ginklų, dirbti visą darbo 
dieną. Sutinka, jei reikia, priimti psichoterapinę pagalbą. Atlyginti nukentėjusiajam žalą. Leisti 
atlikti kraujo ir šlapimo analizę dėl alkoholio ir narkotikų vartojimo. Laikytis komendantinės 
valandos – nuo 7 val. vakaro iki 6 val. ryto neišeiti iš namų. Nesilankyti ten, kur parduoda 
alkoholį. Nevartoti narkotikų ir alkoholio, nenutraukti vaistų ir terapijos prieš alkoholio ir 
narkotikų vartojimą. Neprieštarauja, kad bute būtų įrengta elektroninė priežiūra (už įrangą 
moka pats sąlyginai nuteistasis). Kai kuriuos iš šių įsipareigojimų prisiima ir jo šeimos nariai.

Tik sukūrus probacijos ir parolio tarnybas kiekviename rajone (40—50-čiai sąlyginai nuteis-
tųjų arba paleistųjų — vienas probacijos ir parolio tarnybos asmuo bei kiekvienam priskirtas 
globėjas-supervizorius), galima būtų efektyviai taikyti amnestiją bei patenkinti malonės pra-
šymus, pakeičiant įkalinimą paroliu. Visi sąlyginai nuteistieji ir paleistieji susirastų darbą. Iš-
laikytų patys save, šeimą, nereikėtų valstybei švaistyti milžiniškų lėšų kalėjimų išlaikymui ir 
apsaugai (Teisingumo ministerija, kartu su rajonų savivaldybėmis galėtų įkurti žemės ūkio pa-
taisos įstaigas bei žemės ūkio mašinų remonto cechus, kad nuteistieji padėtų už prieinamą kai-
ną remontuoti žemės ūkio mašinas, jas išnuomotų arba apartų žemę, augintų javus, gyvulius, 
padėtų ūkininkams nuimti derlių).

Kita labai svarbi, skubiai spręstina problema – nuteistųjų skaičiaus pataisos įstaigose 
sumažinimas ir reguliavimas. Panagrinėkime pažangią Skandinavijos šalių patirtį. Švedijoje 
8 milijonai gyventojų ir tik 4000 nuteistųjų (Lietuvoje nėra 4 milijonų, o nuteistųjų– 14000). 
Suomijoje prieš 15 metų taip pat kalėjimuose nuteistųjų buvo 4 kartus daugiau, negu kaimyninėse 
valstybėse. Ji labai greitai, per 15 metų, pasiekė kitų Europos šalių lygį nuteistųjų skaičiumi. 
Lietuvoje analogiška buvusios Suomijos padėtis: 100000 gyventojų (pagal 1997 m. duomenis) 
tenka 356 nuteistieji; pagal 1998 m. rugsėjo 1 d. duomenis – 372, Rusijoje – 694, Baltarusijoje– 505, 
Ukrainoje – 390, Latvijoje – 377, Estijoje – 269, o Suomijoje tik 59, Danijoje – 66, Švedijoje – 66, 
Norvegijoje — 56 nuteistieji.

Nors Lietuvoje vyksta teisės reforma, bet Baudžiamojo kodekso projekte vyrauja represinis 
mentalitetas, nes apie 323 straipsnių sankcijose kaip panacėja palikta laisvės atėmimo bausmė 
ir įkalintų asmenų skaičius sparčiai didėja: 1990 m. jų buvo – 8586, 1991 m. — 8894, 1992m.— 
9175, 1993 m. — 9900, 1994 m. — 10357, 1995 m. — 12782, 1996 m. — 13289, 1997 m. — 13628,                  
1998 m. gruodžio mėn. l d. —14114 įkalintųjų ir nuteistųjų. Net dabartiniuose norminiuose ak-
tuose, verčiant į lietuvių kalbą Europos kalėjimo įstaigų  „Tipines minimalias elgesio su kali-
niais taisykles“ (Standart Minimum Rules for the Treatment), remiamasi represiniu mentalitetu. 
Išversta – „Tipinės minimalios kalinių režimo taisyklės“. Iš vertimo matyti, kaip giliai režimas 
įaugęs į mūsų sąmonę. Lietuvoje, rengiant teisės specialistus, vyrauja baudžiamoji teisė. Kai ku-
rių aukštųjų mokyklų studijų programose apie 8 kreditus, t. y. 320 val., skiriama Baudžiamajai 
teisei, o Tarptautinei žmogaus teisių apsaugai –  tik l kreditas, t. y. 40 val.

Apie Skandinavijos šalių, ypač Suomijos, nuteistųjų skaičiaus sumažėjimą byloja šie faktoriai. 
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Pirmiausia, pasikeitė baudžiamoji politika. Baudžiamajame kodekse pasirodė naujos (jau 
minėtos) alternatyvios laisvės atėmimo bausmės priemonės. Svarbiausia – Suomijos politikai, 
pradedant prezidentu ir vyriausybe, suprato, kad perpildyti kalėjimai – tai problema, kurią 
reikia spręsti.

Politikai bei visuomenė įsitikino, kad griežtos ir ilgos laisvės atėmimo bausmės nesumažina 
nusikalstamumo augimo. Pastaraisiais dešimtmečiais Skandinavijos šalių politikai apribojo 
teisėsaugos institucijų baudžiamąją priemonę – laisvės atėmimą. Buvo iškelti nauji baudžiamosios 
politikos tikslai.

Suomijoje nauja baudžiamoji politika prasidėjo nuo išlaidų ir rezultatų analizės. Buvo 
pradėtos vertinti baudžiamųjų institucijų veiklos neigiamos pasekmės ir išlaidos.

Įvairių sričių specialistai sustiprino nusikaltimų prevenciją. Buvo iškelta idėja, kad geriausia 
baudžiamoji politika – apgalvota socialinio vystymosi politika. Jei anksčiau bausmė buvo 
pagrindinė baudžiamosios politikos priemonė, tai dabar ji tapo tik viena iš daugelio.

Baudžiamoji teisė pasiliko svarbi kaip apsauganti žmonių teises ir visuomenės vertybes, 
tačiau akcentas nuo baudimo buvo perkeltas į nusikaltimų prevenciją, į alternatyvias priemones, 
nesusijusias su laisvės atėmimu. Nuteistųjų skaičiaus sumažinimas – tikslinga, nuosekli, ilgalaikė 
baudžiamosios politikos reforma.

Nuteistųjų skaičiaus kalėjimuose sumažinimo idėją palaikė prezidentas, politikai, vyriausy-
bė, ministerijos, teismai, kalėjimų direktoriai. Žiniasklaidos priemonės ypač padėjo suformuoti 
visuomenės nuomonę, kad baudžiamosios politikos rezultatai – kuklūs ir žalingi visuomenei, 
nes milžiniškos lėšos kalėjimų išlaikymui skiriamos iš mokesčių mokėtojų, visuomenės narių 
kišenių (Lietuvoje kalėjimų išlaikymas kainuoja daugiau kaip 140 milijonų litų per metus). Nu-
teistųjų skaičiaus pataisos įstaigose sumažinimą žymiai pagreitintų racionalus nuteistųjų pa-
skirstymas į pataisos įstaigas. Kiekvieno rajono pataisos įstaigos turėtų būti suskirstytos į užda-
ro tipo (nuteistieji kameroje laikomi po vieną), pusiau uždaro tipo (nuteistieji dieną bendrauja, 
o naktį izoliuojami po atskiras kameras) ir atviro tipo (dieną dirba už įstaigos ribų, o nakčiai 
grąžinami į pataisos įstaigas) kameras. Kokiose kamerose laikyti nuteistąjį — pataisos įstaigos 
vadovų kompetencija. Teismai nurodytų tik bausmės laiką. Kitas nuteistųjų paskirstymo funk-
cijas turėtų atlikti Pataisos departamentas. Atlikus pusę bausmės laiko, Pataisos departamentas 
be teismo įkalinimą galėtų pakeisti paroliu (lygtiniu atleidimu). Pasaulio šalių patirtis rodo, kad 
būtų racionalu visus nuteistuosius, atlikusius 2/3 bausmės (išskyrus ypač pavojingus visuome-
nei, kurie sudaro apie 1%), siųsti parolio tarnybų žinion pagal gyvenamąją vietą (visiškai būtų 
išspręsta paleistųjų adaptacijos problema). Nuteistuosius į parolio tarnybas siunčia pačios paro-
lio tarnybos. Taigi parolio ir probacijos tarnybų įsteigimas žymiai sumažintų įkalintų nuteistųjų 
skaičių. Derėtų parolio ir probacijos tarnybų įkūrimą įtraukti į teisinės reformos metmenų įgy-
vendinimo programą. Tokių tarnybų įsteigimas galėtų tapti penitencinės reformos prioritetine 
veikla. Tikimės, kad išsakytos mintys bus naudingos penitencinės reformos bei baudžiamosios 
politikos tobulinimui. V. Čerčilio žodžiais tariant, „pagal visuomenės nuotaikas, kylančias verti-
nant nusikalstamumą ir nusikaltėlius, galima neklystant spręsti apie civilizacijos lygį bet kurioje 
šalyje“. Efektyvi teisinė penitencinės sistemos ir baudžiamosios politikos reforma– vienas iš 
pagrindinių veiksnių stojant į Europos Sąjungą.

„Pozici ja“.  –  2000 m.,  Nr.1.
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KAIP PASPARTINTI REFORMĄ?

Kęstutis NOVELSKIS – Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos viršininkas
 
 Teisinės sistemos metmenų, kuriems Lietuvos Respublikos Seimas pritarė 1998 m. birželio 

25 d. nutarimu „Dėl Teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ 
(Žin., 1998, Nr.61-1736), ketvirtame skyriuje „Bausmių vykdymo sistemos kūrimas“ nustatyta: 
„Bausmių vykdymo sistemos reforma susideda iš teisinės ir organizacinių dalių. Teisinės 
reformos dalį sudaro naujų Baudžiamojo ir Bausmių vykdymo kodeksų su jais susijusių įstatymų 
bei kitų teisės aktų parengimas ir priėmimas“.

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. lapkričio 10 d. rezoliucijoje „Dėl Nacionalinio saugumo 
sistemos būklės ir plėtros 1997 metais ataskaitos“ (Žin., 1998, Nr. 100-2766) Seimas pabrėžė būti-
nybę ir ragino Vyriausybę kartu su kitomis nacionalinio saugumo apsaugos sistemos grandimis 
teikti pirmenybę įkalinimo įstaigų perdavimui Teisingumo ministerijai.

Jau nebe pirmą kartą dalyvaujame aptariant Baudžiamojo, Bausmių vykdymo kodeksų 
projektus, tačiau ir šiandien vadovaujamės šiandieninių reikalavimų neatitinkančiais norminiais 
aktais, dėl ko, be abejo, padėtis laisvės atėmimo įstaigose negerėja, o būtent: nuteistųjų skaičius 
išlieka per didelis, didėja pasikartojantis nusikalstamumas (Marijampolės GR PDK atlieka 
bausmę trečią ir daugiau kartų 86 % nuteistųjų), ilgėja bausmės laikas, pagrindinę nuteistųjų 
dalį sudaro jauni nuo 21 iki 40 metų asmenys. Siūlytume paspartinti Baudžiamojo ir Bausmių 
vykdymo kodeksų priėmimą ir įgyvendinimą, pirmiausia siekiant sumažinti nuteistųjų skaičių 
laisvės atėmimo įstaigose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1497 (Žin., 1998, Nr. 
l -17) pritarė priemonėms laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigų veiklai pertvarkyti, 
tačiau dėl lėšų stygiaus šios priemonės praktiškai nevykdomos, kas labai apsunkina pataisos 
darbų įstaigų apsaugos, nuteistųjų bendrojo lavinimo bei profesinio ugdymo, ūkinės-finansinės 
veiklos gerinimo, buities ir socialinių sąlygų, kadrų problemų sprendimus. Todėl siūlytume 
pradėti ir spręsti finansinio-materialinio aprūpinimo klausimus.

Dėl lėšų stygiaus labai silpnai vykdoma 1998–2000 metų statybos darbų programa, kuriai 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 1997 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1498 (Žin., 1998, 
Nr. 1-18), kas labai apsunkina ir apsunkins praktinį teisinės sistemos reformos įgyvendinimą. 
Todėl, trūkstant lėšų, siūlome šią programą vykdyti bent jau šiandien pradėtuose objektuose.

Nevykdoma taip pat ir darbo vietų steigimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, 
ir pastatų bei technologinių įrengimų renovacijos programa, kuriai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė pritarė 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1488 (Žin., 1998, Nr. 1-11), kas labai 
pablogino padėtį sprendžiant nuteistųjų profesinio ugdymo bei užimtumo klausimus. Todėl, 
žinoma, siūlytume vis tik rasti lėšų šiai programai vykdyti.

Manau, ne mažiau svarbi problema spartinant penitencinę reformą yra naujo Pataisos darbų 
kodekso ir su juo susijusių įstatymų priėmimas, kas užtikrintų Pataisos departamento ir jam 
pavaldžių institucijų veiklos teisinius pagrindus, finansavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, 
veiklos kontrolę, darbuotojų teisinę padėtį ir socialines garantijas. Iki šiol įkalinimo įstaigų 
sistema panašaus įstatymo neturi ir yra vidaus reikalų sistemos sudėtinė dalis, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos laikinuoju vidaus tarnybos įstatymu ir kitais šiandien galiojančiais 
įstatymais. Manau, kad tai neleidžia paspartinti penitencinės reformos.

„Pozici ja .“–  2000 m.,  Nr.1.
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PSICHOSOMATIKA
DIRBANT SU NUTEISTAISIAIS

 Jūratė ULEVIČIENĖ 

Šioje konferencijoje nekalbama apie būtinas spręsti, karščiausias problemas – apie kalinių, 
o tuo pačiu ir darbuotojų egzistencijos ir higieninių sąlygų pagerinimą. Aš kalbėsiu apie 
kitokius dalykus – apie psichologines teorijas, kurios siekia suprasti žmogaus esmę, charakterio 
formavimosi dinamiką, giluminius elgesio motyvus.

Matyt, jau dabar yra aktualu ruošti specialistus, kurie būtų pajėgūs laužyti elgesio su kaliniais 
stereotipus, kurie turėtų pakankamai daug ir įvairiapusiškų žinių, kad galėtų giliai suprasti 
žmogų ir kurti novatoriškas perauklėjimo sistemas.

„Klausimas, kodėl reikia galvoti apie psichodinaminę psichologiją, kai esminės penitencinės 
sistemos problemos neišspręstos? Analogija tam galėtų būti – paskaitą apie paukštininkystę 
pradėti klausimu, kodėl višta naktį nenukrenta nuo laktos.

Šiuo pranešimu galbūt norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad penitencinės sistemos darbuotojus 
tikslinga supažindinti su psichologijos teorijomis, kurios padės giliau suprasti žmonių elgesio 
motyvus, pasąmonės poveikį.

Psichodinaminė ar kitaip psichoanalitinė psichologija iki šiol mūsuose susilaukia prieštaringų 
ir priešiškų vertinimų. Viena iš priežasčių — ši teorija buvo draudžiama sovietiniu laikotarpiu 
kaip neteisinga, neatitinkanti ideologijos. Lašas po lašo, nuolatinė kritika įsigėrė į pasąmonę, 
žmonės priešinasi jai net gerai nežinodami kodėl.

Ši teorija turi šimtmečių istoriją. Jos kūrėjo Zigmundo Freudo pavardę žino dauguma. Jis 
priklauso žymiausioms šimtmečio asmenybėms, kurios padarė esminę įtaką minčiai, menui, 
mokslui, kultūrai, pedagogikai.

Tiesa, šimtmečio eigoje pati teorija labai pakito, daugelis teiginių tapo tiesiog istoriniais, 
nuėjo į praeitį. Tačiau išliko esmė, požiūris į žmogų, elgesį ir formavimąsi. Neginčijami teiginiai 
apie pasąmonės poveikį žmogaus elgesiui, apie žmogaus asmenybės vystymąsi dinamiškai 
persipinant aplinkos poveikiui su fantazijomis apie kitus žmones, save, apie tai, kad meilė (libido) 
yra labai stipri varomoji jėga. Kiekvienas vaikas nori būti mylimu, besąlygiškai vertinamu, 
gerbiamu, nori, kad juo būtų žavimasi ir rūpinamasi.

Kada vaikas nusivilia, nesijaučia mylimu, užsisklendžia savyje, jo vystymasis sutrinka. 
Vaikas svajoja apie magiją, visagalybę, kuri galėtų padėti išgyventi, išvaduotų nuo traumų ir 
gėdos, nuo nepasitikėjimo savimi.

Psichodinaminė psichologija – tai įvairios teorijos, tame tarpe ir psichoanalizė, kurios 
nagrinėja žmogaus emocinę istoriją, psichologinę organizaciją ir būdus padėti žmogui įveikti 
vidinius konfliktus, geriau prisitaikyti visuomenėje.

Psichodinaminės psichologijos pagrindas yra psichoanalitinė teorija.
Teorija yra gana sudėtinga, tačiau didelis jos privalumas yra tai, kad tinkamai pateikta 

praktikoje ji gali būti lengvai suprantama ir įdomi. Gali padėti suprasti save, kitus, tarpasmeninius 
santykius, elgesį grupėse ir pan.

Psichoanalizę sudaro trys tarpusavyje persipynusios kryptys:
— specifiniai psichoterapiniai metodai, laisvos asociacijos ir interpretacijos;
— psichologinio vystymosi modelis;
— „metapsichologija“ – hipotezės apie psichikos struktūrą (ir prigimtį).
Freudo idėja, kad žmogaus vidinio pasaulio varomoji jėga yra norų, potraukių patenkinimas, 
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pagristas malonumo principu, tapo esmine psichoanalizėje.
Ši milžiniška jėga kyla iš žmogaus pasąmonės - id. Jai priešinosi kita, sociali jėga, kurią 

žmogus įgyja auklėjimo, vystymosi pasėkoje. Tai superego – moralinės, socialinės tiesos, kurios 
reglamentuoja elgesį, nurodo, kas yra galima, o kas yra negalima.

Trečioji psichikos dalis ego – supaprastintai „Aš“. Tai sąmoningoji žmogaus dalis, kuri siekia 
sutaikyti dvi likusias ir užmegzti kontaktą su realybe, t.y. su aplinka, kurioje žmogus gyvena. 
Sąmoningoji žmogaus psichikos dalis vadovaujasi realybės principu.

Labai svarbią vietą užima psichikos vystymosi modelis. Esminis žodis yra vystymasis – 
psichodinamika. Žmogaus psichika vystosi nuolatinėje vidinių ir aplinkos faktorių sąveikoje. 
Dalis vidinių faktorių yra sąlygoti genetiškai. Jie skleidžiasi, formuojasi veikiami aplinkos 
sąlygų. Visa lemiančios sąlygos žmogaus vystymesi, kurios pradeda veikti dar jam negimus, yra 
tėvų meilė, pagarba, vėliau galbūt auklėtojų, augintojų meilė, asmeninis pavyzdys, adekvatus 
bendravimas.

Ankstyvoje vaikystėje tas siekimas persipina su poreikiu būti pamaitintu, apsaugotu. Žmogui 
vystantis, jis darosi vis sudėtingesnis. Susiduria su draudimais, patyčiomis, socialine izoliacija, 
dažnai yra traumuojamas.

Dėl traumų žmogus gali tapti agresyviu, priešišku, negerbiančiu nei savęs, nei kitų.
Psichodinaminė psichikos teorija buvo sukurta analizuojant socialinius procesus visuomenėje. 

Svarbios Freudo idėjos apie žmogaus prigimtį gydant ir tyrinėjant vadinamąsias psichoneurozes. 
Pavyzdžiu galėtų būti šimtmečio pradžioje paplitusi isterija.

XIX amžius dažnai vadinamas Viktorijos amžiumi. Jis pasižymėjo ypatingu auklėjimu, kurio 
esmė buvo asketizmo, pareigingumo skatinimas ir jausmų, malonumų draudimas. Viktorijos 
laikų moters net ir drabužis buvo ypatingas – kūnas negalėjo būti ir minimaliai apnuogintas, 
turėti seksualinius poreikius, siekti malonumo gyvenime buvo laikoma didžiausia nuodėme.

Dėl tokio auklėjimo jausmai buvo užslopinti — išvystyta stipri draudžianti jėga – superego. 
Tačiau žmogaus poreikiai, jausmai slopinami niekur neišnyksta, jie pereina į pasąmonę. Iš pa-
sąmonės išsprūsta jau kitu pavidalu – simptomais – skausmais, elgesio pasikeitimais. Daugelis 
Freudo pacienčių kaip tik ir sirgo psichoneurozėmis.

Savotiškas Viktorijos laikotarpis buvo ir sovietiniai laikai. Kalbėti apie jausmus, seksą rodyti 
filmuose buvo draudžiama. Pasikeitus socialinei sistemai, užtvanka tarsi pratrūko, visuomenė 
puolė į kitą kraštutinumą. Pornografiniai filmai, kuriuose kultivuojama sekso tema, tapo be galo 
populiarūs. Dalis visuomenės ir netgi valstybinės informacinės institucijos nuolatos akcentuoja, 
tiesiogiai ar netiesiogiai, kad žmogaus gyvenimo esmė ir tikslas yra malonumas, kad jo siekiant 
yra galima viskas, netgi agresija, smurtas ir prievarta.

Gyvename jausmų, poreikių, gyvenimo tikslų sumaišymo laikotarpiu, daugėja smurto, 
seksualinės prievartos, savižudybių.

Savaime suprantama, kad reikia vystyti tas sistemas, kurios gali padėti subalansuoti 
visuomenę.

Atkreipsiu dėmesį į kai kurias psichodinaminės psichologijos dalis, kurių supratimas gali 
būti naudingas praktiniame darbe, bendravime.

Psichodinaminėje psichologijoje gynybos mechanizmų teorija yra viena iš pagrindinių. 
Gynybos mechanizmai — tai būdai, kuriais žmogus išmoksta apsaugoti save nuo vidinių 
konfliktų ir nuo pavojų socialinėje aplinkoje. Gynybos mechanizmai sumažina vidinę įtampą, 
konfliktą, palaiko psichinę pusiausvyrą, reguliuoja savęs vertinimą, padeda įveikti nerimą. 
Gynybos mechanizmai dažniausiai veikia nesąmoningai.

Pvz., žmogaus laukia jam nemalonus susitikimas, į kurį visai nesinori eiti. Tarsi netyčia 
aplinkybės susideda taip, kad jis vėluoja. Jis atsiprašo, aiškina apie sunkumus transporte. Viskas 
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tarsi suprantama. Tačiau nieko nekalbama apie tai, kad jis apskritai nenorėjo ateiti į susitikimą, 
o pavėluodamas bent sutrumpino jo laiką.

Sudėtingesnis pavyzdys. Nepasitikintis savimi, stiprų nevisavertiškumo jausmą turintis 
žmogus (jo tėvas buvo arogantiškas, piktas, nuolat besityčiojantis, visus niekinantis. Iš savo 
vaikų reikalavo paklusnumo, stropumo) siekia žūtbūt įsitvirtinti gyvenime. Jis idealizuoja 
jėgą, destruktyvumą, tiesos ir meilės nuvertinimą – identifikuojasi su savo destruktyviu tėvu. 
Besikeičiančios socialinės sąlygos, socialinės sistemos nestabilumas tokiems žmonėms leidžia 
susikurti savo socialinę erdvę, tapti mafijos nariais ar vadais, kartu šventai tikint, kad jų 
gyvenimas teisingas, o visi aplinkiniai, gyvenantys socialiai, yra verti tik paniekos.

Kiekvienas žmogus turi jam būdingus gynybos mechanizmus, kurių pagalba dažniausiai 
sąveikauja su aplinka. Jie sudaro žmogaus charakterio esmę.

Penitencinės sistemos darbuotojai dažniausiai susiduria su patologiškais, nebrandžiais 
charakteriais, vadinamomis ribinėmis asmenybėmis.

Kaip pavyzdį paminėsiu asocialų charakterį, kaip jis traktuojamas psichodinaminėje 
psichologijoje. Terminas asocialus vartojamas asmenybės sutrikimui parodyti (norint akcentuoti 
ir biologinius bruožus buvo vartojamas terminas psichopatas). Psichopatams būdinga:

— empatijos (t.y. sugebėjimo įsijausti į kitą žmogų) nebuvimas;
— sadomazochistinis stilius tarpasmeniniuose santykiuose, kurių pagrindas – jėga, o ne 

emocinis prisirišimas;
— impulsų sutrikimai – charakteringos, greitos nerimo iškrovos;
— dažnas piktnaudžiavimas medikamentais, svaigalais;
— mažiau išankstinio nerimo, nesugeba mokytis iš savo patyrimo, klaidų.
Vaikystės istorija – pagrindiniai momentai: dažniausiai atstūmimas ir prievarta. Kartu esant 

ir įgimtoms savybėms (trūkumams), dar sunkiau tokiems žmonėms atsirinkti, kas yra kas. Daž-
niausiai trūko motiniškos šilumos. Jiems dažnai formuojasi grandioziškumo jausmai apie save – 
susimaišymas tarp įsivaizduojamo ir realaus „aš”. Tėvo įvaizdis – svetimas, negalima juo tikėti, 
skriaudžiantis vaikus. Neturi bazinio pasitikėjimo savimi. Nepatyrę motinos meilės— motina 
irgi suvokiama kaip svetima.

Toks patyrimas sutrikdo brendimo procesą.
Tolimesnis vystymasis:
— neįsitraukia į emocinius santykius, neprisiriša;
— ryšius su kitais bando užmegzti sadistiškai, eksperimentuodami jėga ir destruktyvumu;
— nebūna depresiški, neišgyvena kaltės jausmų:
— vietoje to patiria tuštumos ir nuobodulio jausmus;
— sutrikęs superego vystymasis, nes neprisiriša prie kitų, nesugeba internalizuoti vertybių.
Superego galima pamatyti tik iš sadistinių poelgių, iš sadistiško ir žiauraus elgesio su
kitais;
–  nesidomi racionalumu ar morale, kada sprendžia apie kitų elgesį. Galvoja: „Jų aukos gauna 

tai, ko nusipelnė“.
–  jokios vertybių sistemos, tik eksploatuojantys, agresyvūs jėgos pratimai.
Jiems būtina labai struktūruota aplinka, kontrolė.
Jie nesugeba pasimokyti iš kitų pavyzdžio, neturi jokios prasmės sumaišymas su kitais. Tik 

specifiniai, uždari skyriai duoda rezultatų.
Pozityvūs rezultatai – atsiradęs nerimas ar depresija. Tada netinka jokia psichoterapija.
Pataisos įstaigų personalo reakcijos dažniausiai būna tokios:
— netikėjimas, kad tai ryškus asmenybės sutrikimas;
— iliuzijos, kad galima padėti;
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— pasmerkimas.
Pagalba (jei ji iš viso įmanoma) rezultatyvi:
— asocialaus elgesio sumažinimas;
— padėti jiems pradėti galvoti, taip atsiejant impulsą nuo veiksmo;
— parodyti, kad jie, o ne aukos yra atsakingi už savo elgesio pasekmes, kaip daugelis jų
įsivaizduoja.
Racionaliausia personalo poveikio strategija: „Tik čia ir dabar“. Neturi prasmės kalba apie 

praeitį, ateitį;
— jų gyvenimo būdas yra apgauti kitus, tad neįsitraukti į manipuliacijas, laikytis nuošaliai.
Narcisistinis charakteris – „išnaudojamas vaikas“:
— „aš“ traumuotas labai ankstyvame amžiuje.
Dėl to „tikrasis aš“ yra nuslopinamas, o išvystomas „netikrasis aš“. Tėvas stimuliuoja 

„netikrąjį aš“:
— „Tu negali būti tuo, kuo esi, tu turi būti tokiu, kokio noriu aš“;
— „Tu mane nuvili, skaudini, pykdai ir pan.“;
— „Jei būsi toks, kaip aš noriu, aš mylėsiu tave“.
Tėvai dažniausiai nori, kad jų vaikai pasiektų tai, ko jie patys nesugebėjo. Motina nesugeba 

būti mylinčia, priimančia. Ne vaikas naudojasi ja, o ji naudojasi vaiku. Vaikas turi pateisinti  
ypatingas tėvų viltis, siekius. Jie nervinasi ir pyksta, jei vaikas nepateisina jų vilčių. Tokiu būdu 
vaiko „tikrasis aš” slopinamas, o pastiprinamas „netikras aš“.

Dažna situacija: motina idealizuoja sūnų, jo „netikrąjį aš“. Tėvas pavydi motinos susižavėjimo, 
todėl, priešingai, – sūnų žemina. Vaikas traumuojamas dvigubai: tiek idealizuojant, tiek 
žeminant.

Tokie žmonės praranda pasitikėjimą savimi. Jie tampa labai priklausomi nuo aplinkinių – 
jiems reikia nuolatinio žavėjimosi ir paramos. Jie būna vieniši, nepasitikintys, labai bijo kritikos, 
sunkiai prisiriša prie kitų, nesugeba mylėti, būna užgaulūs: įžeisti gali būti pikti, įsiutę, nori būti 
patrauklūs, siekia dėmesio, išnaudoja kitus, kad patenkintų savo priklausomybės poreikius, 
slepia, kad yra priklausomi. Kartais jie būna aktyvūs, audringi, visuomenėje stengiasi užimti 
pozicijas, būti matomi ir vertinami, nuolat siekia dėmesio, linkę girtis.

Gydymo, pagalbos tikslas tokiais atvejais yra sustiprinti pasitikėjimą savimi, sumažinti 
jautrumą kritikai ir tuo pačiu priklausomybę. Tuomet sustiprės pasitikėjimas kitais.

Padėti tokiems žmonėms sunku, nes jie turi „didybės jausmą“, jie viską žino, nepriima kitų 
nuomonės. Labai kritiški ir nuvertinantys aplinkinius.

Personalo idealizavimas jiems labai greitai virsta neapykanta. Svarbu kritiškai suvokti 
sutrikimo esmę ir savo ribotas galimybes.

Šios konferencijos dalyvių darbo tikslas yra įvesti tvarką visuomenėje, galbūt jos dalyje, 
kuri nesugeba adekvačiai ir brandžiai prisitaikyti prie gyvenimo, kuri nesugeba ar nenori būti 
socialia.

Tikiuosi, kad gilesnė įžvalga, psichinių varomųjų jėgų supratimas padės kurti tobulesnę 
penitencinės veiklos sistemą, padės lengviau išgyventi žmonėms, joje dirbantiems.

„Pozici ja”.–  2000 m.,  Nr.1.
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KALINIMO SĄLYGOS IR SMURTAS
 PRIEŠ MOTERIS LIETUVOJE 

TEBĖRA PROBLEMA
 

Kasmetinį pranešimą apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje parengė JAV valstybės departamento 
Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biuras. Jame teigiama, kad Lietuvos Vyriausybė iš esmės gerbia 
savo piliečių žmogaus teises, tačiau kai kuriose srityse tebėra problemų.

Policija muša suimtuosius
Pagal pranešimą, remiantis Lietuvos spauda, policijos pareigūnai kartais muša ir kitaip fi-

ziškai nederamai elgiasi su sulaikytaisiais, neretai pažeidžiami sulaikymą reglamentuojantys 
įstatymai. Kaip teigiama pranešime, daugeliu atvejų nukentėjusieji nuo pareigūnų vengia kelti 
kaltinimus policininkams, baimindamiesi persekiojimo.

Pagal pranešimą, VRM duomenimis, pernai per pirmuosius 6 mėnesius už smurtą nebuvo 
nubausta nė vieno policijos pareigūno, tuo tarpu 1999-aisiais 4 pareigūnai buvo apkaltinti jėgos 
panaudojimu ir vienas nuteistas.

Kalėjimuose – mirtys ir smurtas
Kaip sakoma raporte, tebėra blogos kalėjimų sąlygos, o kai kuriose bylose įtariamieji per 

ilgai būna sulaikyti.
Per 9 praėjusių metų mėnesius užregistruotos 35 nuteistųjų mirtys, iš jų 16 – nužudymai, bei 

524 sužeidimai. Pranešime pabrėžiama, kad nuteistieji dažniausiai žalojasi patys, bandydami 
išsigelbėti nuo kitų kalinių ir prižiūrėtojų smurto.

Dėl nepakankamo finansavimo ir kalėjimų perpildymo pernai balandį priimtas amnestijos 
įstatymas, kuriuo kalinių ir sulaikytųjų buvo sumažinta nuo 15 tūkst. iki 9 tūkst. (2000 m. liepą).

Nesilaiko žmogaus teisių
Pagal JAV valstybės departamento raportą, įkalinimas prieš teismą Lietuvoje dažnai trunka 

ilgiau kaip 18 mėnesių. Raporte minima ir buvusio parlamentaro Audriaus Butkevičiaus byla, 
pabrėžiant, jog ir jo kalinimas prieš teismą buvo pratęstas nesankcionuotai.

Pagal raportą, iki 2000 metų gruodžio Europos žmogaus teisių teismas 5 bylose pripažino, 
kad Lietuva pažeidė konvencijas, įstatymus ir kitus teisės aktus dėl sulaikymo ir teisės į teisingą 
teismą.

Lietuva – prekybos moterimis šaltinis
Didelė problema, amerikiečių vertinimu, yra moterų diskriminacija ir smurtas prieš jas bei 

vaikus, moterų bei merginų prievartinis išvežimas verstis prostitucija.
Pranešime pabrėžiama, kad Lietuva yra prekybos moterimis šaltinis ir tranzito punktas. Į 

didžiausius šalies miestus atgabenamos moterys iš Baltarusijos, Kaliningrado srities, Latvijos 
bei Lietuvos kaimų. Kai kurios jų vežamos toliau į Vakarų Europą ir kitur.

Remiantis deportuotų moterų skaičiumi, Vokietija, Izraelis, Nyderlandai, Danija ir Austrija 
įvardijamos kaip pagrindinės moterų prekybos vietos.

Skriaudžiamos moterys ir vaikai
Pagal raportą, politikoje ir Vyriausybėje nepakankamai atstovaujama moterims. Naujosios 
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kadencijos Seime tik 14 moterų, palyginti su 24-iomis praėjusios kadencijos Parlamente. Vyriau-
sybėje – tik viena ministrė moteris.

Gausu moterų teisių pažeidimų buityje, ypač tai susiję su sutuoktinių girtavimu.
Kaip teigiama pranešime, rimta problema yra vaikų teisių pažeidimas, susijęs su tėvų 

girtavimu. Dėl šeimose vyraujančių autoritarinių vertybių nesiimama efektyvių veiksmų prieš 
vaikų teisių pažeidimus. Spauda praneša apie gausėjančius atvejus, kai vaikai patiria smurtą, 
seksualinį išnaudojimą, tyčinį marinimą badu, yra mušami ir žudomi.

Įžvelgė antisemitizmą
Raporte pažymima, kad „Lietuvoje išsilaiko tam tikras antisemitizmo lygis“, kurį liudija at-

sitiktiniai vieši incidentai ir „antisemitizmo eksploatavimas, vaikantis sensacijų komerciniais 
tikslais“.

Atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvos generalinė prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą dėl 
antisemitinio pobūdžio rašinių dienraštyje „Lietuvos aidas“, kuriuos viešai pasmerkė valstybės 
vadovai ir žurnalistų organizacijos.

Ministerija kritiką pripažįsta
„Valstybės departamento ataskaita, kaip ir kasmet, pateikia objektyvią ir pasvertą informaciją 

apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Informacijos 
ir kultūros departamento direktorius Petras Zapolskas.

Anot P. Zapolsko, „svarbu pastebėti, kad ataskaitoje, kaip ir 2000 metų pabaigoje paskelb-
tame Europos Komisijos pažangos raporte, pažymima, kad Lietuva ir toliau gerbia žmogaus 
teises ir laisves“.

 Diplomato teigimu, JAV valstybės departamento raporte įvardytos probleminės sritys 
įtrauktos į Vyriausybės 2000—2004 metų programos įgyvendinimo priemonių plane numaty-
tus priimti įstatymus ir programas, užtikrinant vyrų ir moterų lygias galimybes, įgyvendinant 
antikorupcines priemones ir prekybos žmonėmis kontrolę bei prevenciją.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos vadovas Stasys Kaušinis apgailestavo, kad šioje atas-
kaitoje nepaminėti liko Lietuvos specialiųjų tarnybų veiklos metodai, kuriuos jis įvertino kaip 
„žmogaus teisių pažeidimus“. Tarp tokių S. Kaušinis mini nusikalstamos veikos modelio taiky-
mą. 

„Respublikos“,  BNS inf .
„Respublika”.–  2001 m. vasario 28 d. ,  Nr.48.

KAUNE RINKOSI ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI
 

Vygandas TRAINYS

Šeštadienį Kauno savivaldybėje vyko V Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos (LŽTGA) 
suvažiavimas.

Jame iš visos Lietuvos susirinkę delegatai LŽTGA komiteto pirmininku perrinko Kauno me-
dicinos universiteto klinikų kardiochirurgą, profesorių Arimantą Dumčių, šias pareigas aso-
ciacijoje einantį nuo 1991 metų. Taip pat buvo išrinktas naujas LŽTGA komitetas, sudarytos 
septynios šios visuomeninės organizacijos komisijos.
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 LŽTGA susikūrė Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo iniciatyvinės grupės deklaraci-
jos paskelbimo 1989-aisiais pagrindu. Deklaraciją pasirašė žinomi visuomenės veikėjai: politinis 
kalinys Viktoras Petkus, poetas Justinas Marcinkevičius, Tėvas Stanislovas, akademikas Anta-
nas Buračas, A. Dumčius ir kiti. Pirmasis LŽTGA suvažiavimas įvyko 1990 m.

 Užvakar suvažiavimo dalyvius pasveikino Kauno meras Gediminas Budnikas, iš savos 
Dotnuvos parapijos suvažiavimą palaimino Tėvas Stanislovas. Įžanginę kalbą pasakė Lietuvos 
kariuomenės kapelionas, monsinjoras Alfonsas Bulota.

Suvažiavime dalyvavo Seimo narys Juozas Olekas, Egidijus Klumbys ir kiti minėtos 1989-ųjų 
deklaracijos signatarai.

LŽTGA komiteto pirmininkas A. Dumčius „Laikinajai sostinei“ minėjo, jog pirmaisiais 
nepriklausomybės metais svarbiausias asociacijos uždavinys buvo informuoti Jungtines Tautas 
ir kitas pasaulio organizacijas apie sovietų karinių pajėgų siautėjimą Lietuvoje.

Vėliau tikslai keitėsi: šalyje ėmė sparčiai gausėti žmogaus teisių pažeidimų ekonominėje, 
kultūrinėje, socialinėje sferose. Tuos pažeidimus sukėlė neracionali vyriausybių politika ir eko-
nominis nuosmukis, pasekmės – visuotinis nusivylimas, tautiškumo nuvertėjimas, netikėjimas 
Lietuvos ateitimi.

Lietuvos žmonių teisės pažeidžiamos, masiškai plūstant Vakarų produkcijai, kultūrai, 
tradicijoms. Pasak A. Dumčiaus, iš Vakarų Europos, ypač iš JAV, Lietuvą pasiekiantys 
menkaverčiai sekso, smurtiniai filmai, narkotikai žaloja visuomenės psichiką. „Visa tai veda į 
visišką lietuvių psichologinį, moralinį ir tautinį degradavimą“, – teigė LŽTGA vadovas.

LŽTGA veiklos pagrindu šeštadienį buvo priimta 1949 metais JAV Vyriausiojo Lietuvos iš-
laisvinimo komiteto paskelbta Lietuvių Charta, kurioje akcentuojamas svarbiausias tautos tiks-
las – išsaugoti lietuvybę visame pasaulyje.

Žmogaus teisių gynėjų vardais dangstosi ir prastos reputacijos asmenys. Pavyzdžiui, žmo-
gaus teisių gynėju skelbiasi už pedofiliją teistas, neseniai iš kalėjimo grįžęs kaunietis Ervydas 
Čekanavičius, prisistatantis Žmogaus teisių gynimo sąjungos pirmininku.

A. Dumčius paprašė nepainioti LŽTGA su E. Čekanavičiaus įvardinta Žmogaus teisių gy-
nimo sąjunga, tačiau plačiau apie šį veikėją kalbėti nenorėjo: „Esame jau dešimtis kartų nuo jo 
atsiriboję“.

„Laikinoj i  sostinė”.–  2000 m. gruodžio 18 d. 

NAUJIEJI

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius,
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas,
Asociacijos steigėjas ir signataras

Trečiojo tūkstantmečio pradžią ženklino šerkšnas ir tyla. Vaiskus dangus ir saulė žadino viltį, 
kad Naujieji bus ne sunkesni, veikiau geresni, šviesesni už Senuosius.

Bet kol piliečiai svarstė, nesutardami ar jau prasidėjo, ar tik kitąmet prasidės naujasis 
tūkstantmetis, Lietuvos valstybės vežimas pasišokinėdamas dardėjo duobėton rinkos ekonomikos 
nuokalnėn. Žmonės, dėdami į šuns dienas valdžią, vis stipriau veržėsi diržus, įtariai dairydamiesi 
į elektros skaitiklius ir kamšydami vėjo landas palangėse, — vėl pabrango benzinas, šildymas ir 
dujos. Neatsitiktinai žlugo Vienos balius, kuriame šįkart nepanoro dalyvauti apdairios valstybės 
galvos. Gerą savaitę televizijos ekranas ir visas mūsų mintis skaitanti spauda aimanavo tautinių 
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aristokratų balsais apie tamsią ir piktą liaudį. Dievaži, Lietuva priminė Afrikos gentį, ritualiniais 
šokiais sveikinančią mirtį. O Šustauskas su liaudies kultūros atstovais aikštėje šventė pergalę.

Teisinė reforma, kultūra, švietimas pro visus rūpesčius rūpestėlius tėvynainiams tebolavo 
tarsi tolstančio svajonių laivo burės. Skurdas priemiesčių lūšnynuose, purvinos ir duobėtos 
miestų bei miestelių gatvės, sulaukėjusių kačių kniaukimas ir palaidų šunų lojimas skelbė rytojų 
būsiant be pragiedrulių.

Ne ką geriau švietė ir kaimynams.
Rusija, užėmusi Grozną, skelbė apie pirmąją pergalę prieš čečėnus ir, žvangindama ginklais, 

puolė įgyvendinti naująją gynybos doktriną, grasindama branduolinėmis raketomis kiekvienam, 
kas kėsinsis į šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Laikinai einantis prezidento pareigas 
būsimasis (sic!) prezidentas prasitarė, kad netvarkos ir tuščių plepalų laikmetis baigėsi. Tikrumo 
dėlei komunistai Dūmoje pasidalijo portfelius, o specialiosios tarnybos vos nenudangino 
Laisvės radijo apžvalgininko Andrejaus Babickio. Vakarams buvo pasakyta, kad Rusija tebėra 
branduolinė valstybė ir to neketina slėpti.

Oficialioji Baltarusija irgi džiūgavo pasirašiusi naują sąjungos sutartį, skelbiančią rublio 
saulėtekį ir „zuikučių“ epochos galą. Ukraina grąžino rusams jų pačių pagamintus ir 
ukrainiečiams tikrai nereikalingus strateginius bombonešius, palengvindama sunkią, gyventojų 
pečius slegiančią skolų naštą. Siekdamas sukiršinti Rusiją su NATO, Miloševičius vėl ėmėsi 
provokacijų Kosove. Vakarų Europoje kilo neslepiamas susierzinimas dėl perdėto Europos 
Sąjungos kišimosi į narių vidaus reikalus. Nepasitenkinimas sustiprėjo dėl svetimtaučių 
kapitalo ekspansijos, nuolat plūstančių imigrantų. Tokios nuotaikos atvedė į valdžią Austrijos 
nacionalistus. Senasis pasaulis subruzdo, pasipiktino. Kinai pagrasino Taivanui karine galia, 
jeigu šis ir toliau spyriosis bei vengs susivienyti su didžiuoju žemynu. Potvyniai, uraganai, 
sniego lavinos nuūžė, nuvilnijo Europos, Azijos ir Amerikos kontinentais...

Metų pradžia atrodė nelinksma, tačiau nežadėjo ir katastrofos ar žmonijos gyvavimo pabaigos. 
Popiežiaus Jono Pauliaus II, stačiatikių bažnyčios Patriarcho, Dalai Lamos ir kitų dvasininkų 
kvietimas atjautai ir gėriui teikė viltį, kad pasaulis išliko toks, koks buvo – besikeičiantis, 
įvairus, o gyvenimas plaukia senąja vaga ir plauks tol, kol išlaikysime savitvardą, toleranciją ir 
pakantumą, kol gebėsime mažiau griauti nei kurti ir mylėti labiau nei nekęsti.

„Pozici ja“.–  2000 m.,  Nr.1.

IŠKILMĖS SUVALKIJOJ

Aleksandras JAKUBONIS

Mikniškės kaime (Kriūkų seniūnija, Šakių raj.) buvusioje sodybos vietoje keroja didžiulis, 
šimtus metų menantis ąžuolas. Aplink šį medį senolį seniūnijos gyventojo Juozapo Liutvino 
iniciatyva pradėti statyti paminklai – kryžiai vietos gyventojams, mirusiems Sibiro tremtyje 
arba nužudytiems sovietinių okupantų. Šią vasarą po ąžuolu iškilo Atminimo žymuo daliai 
Paežerėlių valsčiaus partizanų. (Pasipriešinimo kovoje pokario metais žuvo 33 vietos partizanai.) 
Statybą inicijavo LGGRTC Memorialinio departamento dir. K. Dumčius ir prof. A. Dumčius.

Paminkle iškalta 15 pavardžių: Pranas Runas-Daugirdas (1916-1951; Tauro apyg. partizanų 
prokuroras), Petras Povilaitis (1922– 1945), Antanas Ruzgys (1923-1945), Andrius Smuilys (1901– 
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1946), Vaclovas Ubaitis-Vingėla (1905– 1948), Vytautas Valevičius-Klajūnas (1929– 1947), Juozas 
Višinskas-Mėnulis (1907– 1948), Vincas Žitkauskas-Svajūnas (1925– 1948), Viktoras Armonas-
Upeivis (1921– 1950), Vytautas Budrys-Vilkas (1924– 1948), Antanas Čereškevičius (1927– 1945), 
Antanas Gerulis-Gailis (1924– 1945), Pranas Lapaitis (1912– 1945), Vincas Lebežinskas (1923– 
1945), Jonas Matusa (turėtų būti Makusa)-Voveriukas (1915– 1948).

Iškilmės prasidėjo birželio 17 dieną šv. Mišiomis Ilguvos bažnyčioje, kurias aukojo mons. 
A. Svarinskas. Po jų nuvykome prie įspūdingo paminklo Gerdžiūnuose, greta vietos Kultūros 
namų. Jį kraštietės Liucijos Pociūnienės sumanymu prieš penkerius metus iškalė skulp-
torius V. Cikana seniūnijos gyventojų – tremties aukų atminimui. Kaip sakė mokytoja Onutė 
Rakauskienė, šis paminklas ne tik atkreipia pravažiuojančiųjų dėmesį – prie jo per istorijos pa-
mokas susiburia Gerdžiūnų pagrindinės mokyklos mokiniai.

Vos už kelių šimtų metrų nuo Mikniškių ąžuolo – partizanų vado P. Runo – Daugirdo žuvimo 
vieta. Čia, Nykos upelio pakrantėje, jis žuvo išduotas prieš 50 metų — 1951 m. birželio 16 d. 
Taigi dar vienos liūdnos sukaktuvės, kurias paminėjo kriūkiečiai.

Atminimo paminklą pašventino mons. A. Svarinskas. Iškilmes vedė kpt. Gediminas Reutas 
ir mokytoja Onutė Rakauskienė. Dalyvavo Gerdžiūnų pagr. mokyklos mokiniai, šaulių choras 
„Trimitas“ iš Kauno (vad. J. Strazdas).

Kalbėjęs prof. A. Dumčius apgailestavo, kad atgavę laisvę, nemokame ja džiaugtis, kad 
tautiškumas pamintas ne tik žmonių sąmonėse, bet ir valstybės įstaigose. Mons. A. Svarinsko 
nuomone – kova dar nebaigta.

LLKS pirm. J. Čeponis pripažino, kad„suklydom, kai prieš 10 metų nereikalavom teisingumo 
genocido vykdytojams”. V. Girdzijauskas pastebėjo, kad šiuo metu tarp mūsų nebėra dešimčių 
tūkstančių žuvusių partizanų. Jų vaikai būtų dabar brandos amžiuj ir tokia sąmoninga karta 
tvarkytų mūsų šalį. Bet šios kartos nebėra, ir todėl matom klounadą Seime ir nesąžiningumo 
viešpatavimą Lietuvoje...

„Tremtinys“.–  2001 m. biržel io 28 d. 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOJE

2001 m. gegužės 28 d. įvyko Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto posėdis. Asocia-
cijos pirmininkas Vytautas Girdzijauskas pareiškė atsisakąs eiti pirmininko pareigas ir pateikė 
trumpą Asociacijos ataskaitą:

Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) buvo įkurta 1988 metais kaip visuomeninė 
organizacija, savo veiklą grindžianti Tarptautinės teisės normomis ir Lietuvos įstatymais. 
Asociacija analizavo rengiamų ir priimamų įstatymų atitikimą tarptautinėms normoms, visais 
teisėtais būdais gynė žmogaus teises. Jos atstovai konsultavo žmones pilietybės atstatymo, 
kalinių globos ir kitais klausimais. Jeigu byla būdavo susijusi su žmogaus teisių pažeidimu, 
Asociacijos nariai dalyvaudavo teismuose kaip visuomeniniai gynėjai.

LŽTA parengė ataskaitas Helsinkio Federacijai apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Ji glau-
džiai bendradarbiavo su Danijos, Norvegijos, Švedijos, Lenkijos Helsinkio komitetais, Amnesty 
International, Europos Ombudsmenų institutu ir kitomis žmogaus teises ginančiomis organi-
zacijomis.

Nuo 1997 m. LŽTA – Tarptautinių žmogaus teisių lygų federacijos narė korespondentė.
1998 m. Paryžiuje vykusiame Tarptautiniame žmogaus teisių kongrese, skirtame Dreifuso 
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bylos 100-mečio paminė jimui, LŽTA vicepirmininkės Marijos Nijolės Bikauskienės iniciatyva 
buvo įteikta peticija dėl prieškario Lietuvos amba sadų pastatų Paryžiuje ir Romoje grąžinimo.

1998–2000 m. kartu su tarptautinėmis organizacijomis LŽTA įgyvendino „Vaiko teisių 
apsaugos garantijų Baltijos šalių teisinėse sistemose“ projektą, kurio rekomendacijas Vyriausybė 
panaudojo savo ataskaitose Jungtinėms Tautoms „Dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo 
Lietuvoje“, komentaruose, parengtuose UNICEF.

Asociacijoje veikia Darbo, Moters ir vaiko, Socialinių reikalų bei Baudžiamosios politikos ko-
misijos. 1996 m. prie Asociacijos buvo įkurtas Dingusių žmonių paramos centras, kurio veiklos 
esmė – kova prieš prekybą moterimis.

Atsistatydinus Vytautui Girdzijauskui, komiteto posėdyje Lietuvos žmogaus teisių Asociaci-
jos pirmininke buvo išrinkta Marija Nijolė Bikauskienė. Šiuo metu ji yra nuolatinės Nevyriausy-
binių organizacijų prie Lietuvos Respublikos Vyriau sybės komisijos narė.

LŽTA informacinis  leidinys „Pozici ja“.  –  2001 m. l iepa.

NARKOMANIJAI – NE.
SUSIRŪPINIMAS – AUKŠČIAUSIU LYGIU

Justina KIRNIENĖ

Lietuvos Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininko pavaduotoja Janė Narvilienė 
š. m. birželio 13 d. organizavo diskusiją prie apskrito stalo „Narkomanijos prevencijos įgyven-
dinimas Lietuvoje”. Dalyvavo Seimo nariai Kazimiera Prunskienė, Janė Narvilienė, Irena De-
gutienė, Sergejus Dmitrijevas, Irena Šiaulienė, ministerijų, tarnybų, kitų valstybės institucijų, 
visuomeninių organizacijų vadovai, specialistai.

Apie situaciją narkomanijos srityje kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės svei-
katos skyriaus vyriausioji specialistė Ona Grimalauskienė bei gydytoja Dalia Jurgaitienė iš Klai-
pėdos.

Narkomanijos prevencijos programų ekonominio, psichologinio ir teisinio įgyvendinimo 
klausimais kalbėjo sveikatos apsaugos viceministras E. Bartkevičius, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos Socialinės politikos departamento direktorius R. Zuoza, socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrė R. Melnikienė, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorė D. Beresnevičienė, pri-
vataus medicinos centro „Lorna” vadovė L. Bosienė, brolis Astijus Kungys bei Loreta Stonienė, 
M. Survila iš Narkomanų reabilitacijos centro.

Kaip pastebėjo kalbėjusieji, pastaruoju metu vaikų ir jaunimo narkotikų vartojimas tapo 
grėsmingu socialiniu reiškiniu, ypač pasilinksminimo vietose, mokyklose. Vis didėjantis nepil-
namečių nusikalstamumas, plintanti narkomanija verčia sutelkti valstybės ir vietos savivaldos 
veiksmus situacijai pagerinti.

Apie 3 tūkst. Lietuvos vaikų nelanko mokyklos. Skurdas yra vienas iš mokyklos nelankymo 
priežasčių. Vis dar nepakankamai derinamas valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų 
darbas.

Per mažai dėmesio skiriama Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Jungtinių Tautų 
konvencijos „Dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta” nuostatų, 
Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo, kitų teisės 
aktų normų įgyvendinimui.
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Reikia stiprinti savivaldybių Vaikų teisių apsaugos tarnybų veiklą, suderinti valstybės ir vie-
tos savivaldos institucijų teises ir pareigas.

Diskusijos metu paaiškėjo, jog nemažai dėmesio skiriama kompleksinei programai – vaikų ir 
jaunimo specializacijos programai, kuria siekiama gerinti moksleivių užimtumą, papildomojo 
ugdymo plėtotę, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevenciją, skatinti demokratinį ir pilietinį 
ugdymą, įtraukiant į šią veiklą nevyriausybines, ypač jaunimo, organizacijas.

Diskusijos dalyviai nusprendė organizuoti konferenciją narkomanijos prevencijos 
įgyvendinimo klausimais. 

LŽTA informacinis  leidinys „Pozici ja“.  –  2001 m. l iepa.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS
 VEIKLOS KRONIKA

(2001 m. liepa – gruodis)

• Iš karto po tragiško teroristų išpuolio JAV į neeilinį posėdį susirinkęs Lietuvos žmogaus 
teisių asociacijos komitetas pareiškė solidarumą su visais geros valios planetos žmonėmis, 
išreiškė užuojautą amerikiečių tautai.

• Asociacija pakviesta į Europos nevyriausybinių organizacijų koaliciją veikti kartu remiant 
Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.

• Spalio 2 dieną Žmogaus teisių asociacijos ir Helsinkio grupės nariai Vilniuje susitiko 
su Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstove Lietuvai Tanya Smith. Ji 
pasidžiaugė, kad Lietuva pirmoji Centrinėje ir Vidurio Europoje pradeda nacionalinį žmogaus 
teisių veiksmų plano projektą. Jo tikslas – sustiprinti žmogaus teises ir užtikrinti nacionalinių 
įstatymų leidybą pagal tarptautinius standartus. Sėkmės atveju, anot jos, lietuviškasis modelis 
galėtų tapti geru pavyzdžiu kitoms tokio nacionalinio plano dar neturinčioms Rytų Europos 
regiono valstybėms. Įgiję patirties Lietuvos ekspertai galėtų padėti tarptautinėms organizacijoms 
įgyvendinti tokius projektus kitose regiono valstybėse.

Nepaprastai šiltas ir nuoširdus dialogas vyko tarp ponios Tanya Smith ir Asociacijos garbės 
pirmininko, Helsinkio grupės signataro Viktoro Petkaus.

• Asociacijos pirmininkė M. N. Bikauskienė patvirtinta HURIST (žmogaus teisių įtvirtinimo) 
programos Nacionalinės darbo grupės nare.

• Spalio 8–10 dienomis Kroatijos mieste Dubrovnike vyko Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmo-
gaus teisių komisariato ir Europos Komisijos organizuota tarptautinė konferencija „Žmogaus 
teisės ir demokratija”. Joje dalyvavo ir pranešimą skaitė Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkė M. N. Bikauskienė. Padėkojusi Jungtinių Tautų Vyriausiajai komisarei Mary Robin-
son už jos pranešime išsakytą poslinkių žmogaus teisių srityje Lietuvoje įvertinimą, kalbėto-
ja papasakojo apie tolesnius mūsų Asociacijos ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiksmus. 
Ji pasiūlė šių organizacijų vaidmenį aptarti konferencijos rezoliucijoje. Tam buvo pritarta, M. 
N.Bikauskienė išrinkta į rezoliucijos ruošimo komisiją. Čia pateikti pasiūlymai dėl žmogaus 
teisių problematikos mūsų regione.

 • Tęsdami dalyvavimą Lietuvos nevyriausybinių organizacijų nuolatinės komisijos prie 
LR Vyriausybės darbe, Asociacijos atstovai savo aspektu analizuoja valstybinės reikšmės 
sprendimus, teikia savo pasiūlymus. Tai buvo viena prioritetinių Asociacijos veiklos š.m. 
antrajame pusmetyje sričių. Dabar vyksta intensyvus paruošiamasis darbas, medžiagos 
kaupimas pranešimui Europos Sąjungai apie šiandienę žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. 
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• Šiemet sukanka 25 metai, kai Lietuvoje susikūrė Žmogaus teisių gynimo Helsinkio grupė. 
Asociacijoje aptarti planai, susiję su plačiu šios sukakties paminėjimu. „Vaiko teisių apsaugos 
garantijos Baltijos šalių teisinėse sistemose: nepilnamečių justicija, vaikai konflikte su įstaty-
mais, alternatyvos įkalinimui” – taip vadinasi Asociacijos pastangomis šiemet pasirodęs leidi-
nys su Šiaurės Europos ir Baltijos šalių bendro projekto konferencijos duomenimis. Pirmesni šių 
šalių tyrimo duomenys apibendrinti analogiškame 1998 metų leidinyje.

 „Pozici ja“.–  2001 m. gruodis.

VISUOMENĖS NUOMONĖ

Akvilė DANILIAUSKAITĖ – Vilniaus universiteto sociologijos magistrantė 

Lietuvos žmogaus teisių centro užsakymu 2000 m. lapkričio 16–19 dienomis Visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus” atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų ap-
klausą žmogaus teisių klausimais. Buvo apklausti 1079 vyresni nei 18 metų Lietuvos gyventojai 
18 miestų ir 56 kaimuose. Tyrimą rėmė Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.

Respondentų manymu, Lietuvoje žmogaus teisės yra pažeidžiamos: daugiau nei pusė ap-
klaustųjų (54%) manė, jog jos pažeidžiamos kartais, o 38,6% respondentų teigimu žmogaus tei-
sės Lietuvoje pažeidžiamos nuolat.

Paprašyti išsakyti nuomonę, ar Lietuvoje efektyvi žmogaus teisių gynimo sistema, dauguma 
respondentų (65,3%) teigė, jog sistema yra, tačiau ji nėra efektyvi. 23,4% apklaustųjų manė, kad 
Lietuvoje žmogaus teisių gynimo sistemos visai nėra. Tik 2% teigė, jog Lietuvoje egzistuoja 
efektyvi žmogaus teisių gynimo sistema.

Norint sužinoti, kokios gyventojų grupės, respondentų nuomone, Lietuvoje yra labiausiai 
neapsaugotos, buvo klausiama, kokioms gyventojų grupėms reikėtų skirti daugiau dėmesio, 
labiau apsaugoti jų teises (respondentai galėjo išskirti ne daugiau kaip tris grupes). Apklaustųjų 
nuomone, Lietuvoje labiausiai neapsaugoti vaikai, neįgalieji bei moterys, auginančios vaikus. Tik 
6,6% respondentų manė, kad daugiau dėmesio reikia tautinėms mažumoms. Tyrimas parodė, 
kad seksualinės mažumos nesuvokiamos kaip grupė, kurios teisėms turėtų būti skiriama 
daugiau dėmesio.

Paklausti, kas turėtų ginti žmogaus teises Lietuvoje, respondentai pirmiausia nurodė valsty-
bines institucijas: teismai, Seimo kontrolieriai, Seimas, Vyriausybė, valstybinės       inspekcijos 
(90, l%). Kad tai turėtų daryti  pats žmogus, manė net 41,5% apklaustųjų. Šią funkciją tarptau-
tinėms organizacijoms priskyrė 27,1 %, nevyriausybinėms organizacijoms — 17,1% responden-
tų.

Kadangi buvo planuota apklausos rezultatus pristatyti Tarptautinę žmogaus teisių dieną, 
respondentams buvo pateiktas klausimas, kada ši diena minima. Nors atsakymų variantai buvo 
pateikti, dauguma apklaustųjų (71,7%) teigė nežiną, kada minima Tarptautinė žmogaus teisių 
diena. Iš beveik 30% manančiųjų, kad žino, teisingą variantą (gruodžio 10 d.) pasirinko mažiau 
nei pusė — 12%.

Apibendrinant apklausos duomenis, žmogaus teisių padėtį Lietuvoje visuomenės požiūriu 
galima būtų apibūdinti taip: žmogaus teisės yra pažeidžiamos, o jų gynimo sistema nėra 
efektyvi. Šias teises visų pirma turėtų ginti valstybinės institucijos, daugiau dėmesio skirdamos 
vaikų, neįgaliųjų bei moterų, auginančių vaikus, teisių apsaugai.

„Žmogaus teisių žinios “.–  2001 m.,  Nr.1.
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ASMENS DOKUMENTAI... SU GĖDOS ŽYME

E. SKRITULSKAS – gydytojas, Palanga

Naujajame asmens dokumente informacijos apie tautybę nebus! Vienas iš svarbiausių 
argumentų – tautybė, pasirodo, kažkam per daug subtili ir privati informacija.

Man atrodo, kad žmogaus teisė turėti tautybę yra privaloma. Tačiau būtent šis argumentas 
priverčia suklusti. Kas taip gėdijasi savo tautybės ir kodėl? Būtent šis argumentas ir turėtų 
padidinti išsamesnės informacijos apie asmenį reikalingumą.

Net šunų dokumentuose nurodoma jų veislė. Lenkai mums daro spaudimą, kad jų pavardės 
net mūsų dokumentuose būtų rašomos jų raidynu, rodančiu tautinę priklausomybę. O 
mums, mažai tautai, pasirodo, reikia slėpti savo tautinį priklausomumą. Žinoma, kaip nyko 
Rusijos imperijos mažos tautelės, kurių gyventojai gėdydavosi savo tautybės. Apie jas liko tik 
istoriniai prisiminimai. Užsitęsusi okupacija, ypač paskutinį dešimtmetį, sustiprino rusinimą. 
Vos įkvėpėme savarankiškumo, vėl vis labiau skverbiasi kita – amerikonizmo kosmopolitinė 
banga.

Prof. A. Sakalas visuomenę ramino, kad jis yra lietuvis, ir jam tokios informacijos apie 
save nereikia. Apie save, žinoma, tokios informacijos pačiam asmeniui nereikia. Bet, sakysim, 
pasirenkant vedybų partnerį, taip pat kriminalistams sekti kontrabandos kelius, kovai su 
terorizmu – reikia. Tautinis skirtingumas ir savybės skelbiant lyginamuosius apklausų 
duomenis yra labai reikšmingos, todėl tokia informacija pakankamai svarbi pasirenkant verslo 
ar kitos veiklos partnerius. Šios informacijos išnykimas sunkins situaciją (atsiras įtarumų, 
nepasitikėjimas) kuriantis įvairioms tautinių bendrijų organizacijoms ir kt. Be to, nereikėtų 
nugrimzti į viską vienodinančias globalistų utopijas. Kol bus tautos, išliks ir tautiniai interesai 
bei skirtybės.

Tariama naujovė neišvengiamai supriešins visuomenę, o to nereikėtų sunkiu Lietuvai metu.

„Pozici ja“.–  2001 m. gruodis.

KAS TIE NARKOTIKAI?

MEDICININIU POŽIŪRIU – tai euforiją, psichinę ir fizinę priklausomybę bei abstinenciją ir 
jos reiškinius su keliančios medžiagos.

SOCIALINIU POŽIŪRIU – tai socialiai pavojingos medžiagos. Žmogus, vartojantis narkoti-
kus, gali būti pavo jingas visuomenei, šeimai ir sau. Norėdamas gauti narkoti kų, jis gali padaryti 
bet kokį nusikaltimą.

JURIDINIU POŽIŪRIU – tai į Jungtinių Tautų kon vencijų sąrašus įrašytos medžiagos, kurių 
gaminimas, pla tinimas, laikymas bei vartojimas be gydytojo paskyrimo bau džiamas pagal 
įstatymus. Jei narkotikus vartoja nepilna mečiai, baudžiami jų tėvai ar globėjai.

KAS VARTOJA NARKOTIKUS?
Žmonės, kurie neatsispiria kitų įkalbinėjimams ir ne turi valios pasakyti „Ne!”.
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Žmonės, kurie, apimti nerimo, mano, kad narkotikai padės jiems užsimiršti.
Žmonės, kurie tikisi, kad narkotikai padės jiems pa tirti kažką nepaprasto.
(Iš Visuomenės sveikatos ugdymo centro bukleto)

ŽIV LIETUVOJE
Oficialiais duomenimis, Lietuvoje infekuotųjų ŽIV virusu ir sergančiųjų AIDS yra 8 kartus 

mažiau nei kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje bei kone 50 kartų mažiau nei Kaliningrado srityje.
Iš viso Lietuvoje infekuotųjų ŽIV/AIDS šiuo metu yra 308.
Specialistai mano, kad infekuotųjų gali būti maždaug keturis kartus daugiau.

LŽTA informacinis  leidinys „Pozici ja“.  –  2001 m. l iepa.

DEMOKRATIJOS VERTYBĖ – ŽMOGAUS TEISĖS

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Deklaruodamas jas kaip vieną iš svarbiausių demokratijos sąlygų, Vakarų pasaulis kartu 
dekla ruoja ir gyvenimo būdą, jo patrauklumą bei pranašumą prieš kitokį, mūsų akimis mažiau 
progresy vų, dėl to keistiną požiūrį į žmogų ir visuomenę.

Mums skaudoka pripažinti, kad šiems pranašumams pagrįsti nepakako dvasinių jėgų ir 
politi nės valios. Troškome tapti demokratinės visuomenės nariais, norėjome nekliudomi semtis 
gaivos iš Vakarų kultūros šaltinio, bet, anot vieno šmaikštuolio, trokšdami kuo greičiau pri-
sijungti prie Vakarų civilizacijos kultūros vandentiekio, nejučia prisijungėme prie kanalizacijos.

Pinigų ir prievartos kultas, įsitvirtinęs per dešimtmetį, pakeitė senąsias vertybes, kurias sklei-
dė Bažnyčia, dėl kurių lageriuose mirė tremtiniai ir politiniai kaliniai, kuriomis gyveno nedide-
lis sovietmečio inteligentijos ratas. Okupacinės priespaudos ir genocido nualinta tauta nepajėgė 
atsilaikyti prieš užplūdusį smurtą, narkomaniją, prostituciją ir kitas blogybes, kurių, deja, apstu 
Vakarų visuomenėse.

Dabar ne vienas liberalių pažiūrų žmogus jau abejoja Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
principais – ar dera saugoti žmogžudžius ir smurtininkus nuo mirties bausmės? Kaip elgtis su 
vaikų prievartautojais ir su tais, kurie nepripažįsta mūsų gyvenimo taisyklių, kurie tesupranta 
ir teigia prievartą?

Susvyravo pats Vakarų pasaulis.
Islamas. Ką bendra ši religija turi su žmogaus teisėmis?
Atrodo, jau suvokėme, kas islamą sieja su terorizmu. O su žmogaus teisėmis?.. Juk penkta-

dalis planetos žmonių išpažįsta šį tikėjimą!
Šimtai klausimų ir šimtai abejonių.
Didžioji Britanija pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo priėmė įstatymo pataisą, suteikian-

čią teisę policijai sulaikyti įtariamus terorizmu asmenis be teismo sutikimo.
O kaip nekaltumo prezumpcija? Kaip žmogaus teisės?
Kitos šalys taip pat skuba lopyti ir taisyti įstatymus, ypač – Jungtinės Valstijos. Rugsėjo 11– 

oji iš esmės pakeitė pasaulio sąmonę. Pasirodo, mes niekada nebuvome saugūs.
Bet niekas neskuba revizuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
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cijos, deklaracijų dėl nepakantumo ir grėsmės demokratijai, dėl informacijos ir žodžio laisvės 
bei daugelio kitų civilizuotai visuomenei ypač svarbių dokumentų.

Mūsų šalis, įkalinusi per trylika tūkstančių kalinių, turinti bene daugiausia Europoje savižu-
džių, materialiai neįgali mokėti mokytojams atlyginimų, o pensininkams pašalpų, – šalis, 
susiskaldžiusi į partijas ir partijėles, nevieninga, kaip kadaise, deda neįtikimas pastangas, kad 
patektų į civilizuotų Europos valstybių bendriją, vadinamą Europos Sąjunga!

Ar ne paradoksas?
Esame  tokie, kokie esame. Mes susigrąžinome tremtinių palaikus iš tolimų Sibiro lagerių, 

pasta tėme paminklus pasauliniuose karuose žuvusiems rusų, lenkų, lietuvių ir vokiečių 
kareiviams. Kas, kad nesugebame ryžtingai ginti savo nacionalinių interesų, bet jau laisvai 
renkame krašto valdžią. Kad ir nepatenkinti žiniasklaidos cinizmu, didžiuojamės turėdami 
laisvą žodį.

Nepabūgome didėjančio smurto ir panaikinome mirties bausmę, susirūpinome kalėjimuose 
kalinčiųjų sąlygomis, moterų ir vaikų teisėmis, įsteigėme pagalbos namus iš užsienio viešnamių 
pabėgusioms merginoms...

Ir mūsų teismai vis rečiau paiso valdžios: Prezidento nuomonė dėl H. Daktaro paleidimo iš 
kalėjimo pirma laiko, teismui neturėjo jokios galios.

Taigi nesame silpni. Gal kiek vangūs, tačiau didžiuojamės nedidelėmis savo pergalėmis. 
Dide lių viliamės ateityje, nes tik prieš dešimtį metų pasukome tuo keliu, kuriuo jau šimtmečius 
eina demokratinis pasaulis.

„Pozici ja“.–  2001 m. gruodis.

VIENOVĖ  IR  SKIRTINGUMAI  ISLAME

Davidas KERRIS
 
Islamas suskilęs į dvi pagrindines atšakas – sunitus ir šiitus. Šis pasidalijimas siekia tuos 

laikus, kai pirmoji musulmonų karta susidūrė su klausimu: kas musulmonų bendruomenėje 
turi būti Mahometo, „Pranašų Antspaudo“, pasekėju? Musulmonams šis klausimas turėjo tiek 
religinę, tiek politinę prasmę.

SUNITAI – BENDRUOMENĖ PAGAL SUSITARIMĄ
Sunitai, sudarantys musulmonų daugumą (90%), į minėtą klausimą atsako taip: Mahometas, 

pagal savo kaip pranašo prigimtį ir ypatybes, negalįs turėti pasekėjų, nes Koranas, dieviškojo 
vadovavimo apreiškimas, esąs užbaigtas ir tobulas, o Mahometas paskelbtas „Pranašų 
Antspaudu“. Tad Mahometo pasekėjas tegalįs būti tik pranašo palikimo sergėtojas. Tai 
būsiąs kalifas, turįs mažesnį už pranašo autoritetą. Jis vadovausiąs tikintiesiems, atsakysiąs 
už bendruomenės reikalus ir darysiąs viską taip, kaip nurodo Koranas, bei seksiąs pranašo 
pavyzdžiu. Susitarimo, idžmos, būdu bendruomenė išsirinks savo kalifą iš kuraišitų genties, 
kuriai priklausęs Mahometas, vyrų.

Ilgainiui sunitai sukūrė išsamią bendruomenės teisės sistemą, šariatą. Tai sutvirtino 
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bendruomenę, tačiau šioje teisinėje sistemoje išsišakojo 4 ortodoksiškos teisės mokyklos 
– malikitai, hanifitai, šafijitai, hanbalitai. Vienijantis išliko idžmos principas. Teoriškai idžma 
reiškia visos bendruomenės sutarimą, tačiau praktiškai tai yra teisininkų konsensusas.

Po šių keturių „teisingos nuostatos kalifų“ kalifatas tapo dinastine institucija, kuriai ir teko 
šariato sergėtojo vaidmuo. Tačiau 1924 m. kalifatas buvo panaikintas. Šiuolaikinių islamo 
sunitų idžmą galėtume apibūdinti taip: jei šariato laikosi nacionalinės musulmonų valstybių 
vyriausybės, nėra būtinybės atgaivinti aukščiausiąją kalifo instituciją.

ŠIITAI – AUTORITETAS IR VADOVAVIMAS

Musulmonų šiitų supratimu, aukščiausią religinę valdžią turi imamas. Mahometas, „Pra-
našų Antspaudas“, užbaigė pranašo kelią kartu išsemdamas ir tolesnio dieviškojo apreiškimo 
galimybę. Tačiau musulmonai šiitai tiki, kad Mahometas pradėjo „iniciacijos ciklą“, kad toliau 
vadovautų bendruomenei per savo pasekėją imamą. Imamui buvo priskiriamas sugebėjimas 
įkvėptai ir neklystamai interpretuoti Koraną. Dėl to visi šiitai ir save laiko „išskirtaisiais ir pa-
ženklintaisiais žmonėmis“.

Pirmasis imamas buvo Alis, Mahometo pusbrolis, įsūnis; vėliau, vedęs Fatimą, tapo ir 
Mahometo žentu. Alis buvo ne tik Mahometo genties narys, bet ir „žmogus iš jo namų“. Toks 
artimas ryšys šeimoje yra itin reikšmingas: šiitai tiki, kad Alis paveldėjęs Mahometo „dvasios 
savybes“, jo valią. Jis buvo neklystantis Korano interpretuotojas ir bendruomenės vadovas. 
Šias savybes jis perdavė ir savo sūnums, kuriuos jam pagimdė Fatima, Hasanui ir Huseinui, o 
šie – savo įpėdiniams pagal imamų liniją. Šiitai įsitikinę, jog vilajos ciklas tęsis tol, kol baigsis 
žmonijos istorija, kol Paskutiniojo teismo dieną prisikėlusi žmonija išgirs jai paskelbtą amžiną 
nuosprendį.

Didžioji šiitų atšaka, žinoma kaip imamitai, daugiausia gyvena Irane; jie tiki, kad šį ciklą 
užbaigs mesianiškas dvyliktojo imamo, dažnai vadinamo „laiko imamu“, sugrįžimas. Sakoma, 
kad jis „pasislėpęs“ nuo trečiojo islamo amžiaus. Tačiau jo vadovavimas vis dar juntamas per 
„tarpininkus“ arba „teisės daktarus“ (mudžtachidus), kurių vyriausieji Irane yra ajatolos. Jie 
turi teisę aiškinti šariatą, priimti religinius įstatymus.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is .

ISLAMAS ŠIANDIEN

Michaelis J. NAZIR-ALI
 
Musulmoniškosios šalys turi labai skirtingas valdymo sistemas: nuo tradicinės monarchijos 

ir autokratijos iki parlamentinės demokratijos ir net vieno kito teokratijos atvejo! Ekonominės 
sistemos taip pat labai skirtingos: vienos šalys laikosi laisvosios rinkos principų, kitų ekonomika 
dar planuojama iš vieno centro, o trečiųjų remiasi islamiškąja bankininkystės be palūkanų 
praktika.

Ryškūs socialiniai skirtumai matyti tarp miesto ir kaimo, sėslaus ir klajokliško, tradicinio ir 
šiuolaikinio gyvenimo būdo.

Pravartu neužmiršti, kad musulmonai gyvena ne tik tose valstybėse, kur jų dauguma, bet 
ir ten, kur sudaro mažumą. Tai pasakytina ne tik apie Vakarų šalis, bet ir apie tokias šalis kaip 
Indija Azijoje, Kenija ir Uganda Afrikoje.
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FUNDAMENTALIZMAS
Jau įprasta, kad beveik kiekvienoje aplinkoje, kur gyvena musulmonai, atsiranda reiškinys, 

kuris kartais vadinamas „islamo fundamentalizmu“. Sąjūdžiai, vadinami šiuo žodžiu, 
susiformavo dėl įvairių ir sudėtingų priežasčių, tačiau tarp jų neabejotinai yra reakcija į 
kolonializmo patirtį, autentiško islamiško identiteto ieškojimas, tiek kapitalizmo, tiek socializmo 
nesėkmingos pastangos sukurti musulmonų pasaulyje klestinčias ir teisingas visuomenes.

Socializmas dažniausiai sukurdavo tik gremėzdiškas ir neefektyvias biurokratijas, o kartais 
juo prisidengdavo ir tikra diktatūra. Antra vertus, kapitalizmas kartais būdavo pernelyg lais-
sez-faire, sudarydamas didžiulius pajamų, turto ir bendro gyvenimo lygio skirtingumus. Tai 
subrandindavo vienokią ar kitokią socialinę revoliuciją.

Daugelis „konservatyviųjų”, taip pat ir „revoliucingų” islamo šalių yra turtingos naftos 
išteklių; tad dalis jų gausių pajamų už naftą skiriama eksportuoti ir remti fundamentalizmui 
daugelyje pasaulio kraštų. Nemusulmoniškose šalyse musulmonai kartais „nustumiami” į šalį, 
diskriminuojami. Fundamentalizmo sąjūdžiai nedelsdami tuo pasinaudoja. Jie siūlo identiškumo 
pagrindą, teikia bendrumo jausmą daugeliui jaunų žmonių, praradusių pasitikėjimą visuomene, 
kurioje gyvena. Fundamentalizmas siūlo jiems bendruomenę., viltį ir galimybę kovoti dėl 
permainų.

Nors egzistuoja stačiai stulbinanti fundamentalizmo sąjūdžių gausybė, teologiniu ir teisiniu 
požiūriu juos galima suskirstyti į dvi grupes.

• Sąjūdžiai, kurie savo šaknimis siekia sunitų islamą. Jų programos griežtai remiasi Korano 
ir sūnų (Pranašo praktikos) mokymu. Jie linkę remtis ir kur kas konservatyvesne šariato, arba 
islamo įstatymo, versija.

• Kiti sąjūdžiai pradžią gavę nuo šiitų islamo. Jie labiau remiasi mudžtachidų arba ajatolų 
autoritetu, juos laiko patikimais įstatymo aiškintojais.

Mūsų laikais šiitų fundamentalistų sąjūdžiai, tokie kaip Hizbola, dažnai revoliucingi. Sunitų 
sąjūdžiai gali būti tiek konservatyvūs, tiek revoliucingi. Tačiau dažnai pasaulyje ir vieni, ir kiti 
remia tą patį judėjimą.

 
ŠARIATAS MUSULMONŲ VISUOMENĖSE
Daug svarbių klausimų islamo pasauliui kyla dėl to, kokia turėtų būti šariato vieta musul-

monų bendruomenėje. Per pastaruosius 200 metų kolonializmo patirtis ir bendros modernėji-
mo tendencijos paskatino musulmonų mokslininkus atnaujinti idžtichadą – interpretuoti ori-
ginalius šaltinius atsižvelgiant į naujas aplinkybes. Tam teisininkai turėjo iš naujo peržiūrėti 
baudžiamosios, šeimos arba komercinės teisės įstatymus, išvestus iš šariato, ir pritaikyti juos 
dabartinėms sąlygoms.

Kai kas iš mokslininkų reikalauja naujai interpretuoti ir idžmą, arba bendruomenės sutari-
mą, teisės bei konstitucijos klausimais.

Tradiciškai šis sutarimas reikšdavo teisės daktarų (ulemų) susitarimą, todėl pati procedūra 
įgaudavo šiek tiek konservatyvų ir šališką pobūdį.

Mokslininkai „modernistai”, tokie kaip Ikbalas Pietų Azijoje ir Zija Turkijoje, tikino, jog 
idžma, arba sutarimas, musulmonų šalyse turi tapti įstatymų leidybos dalimi, bent jau tiems 
įstatymdavystės institucijų nariams, kurie yra musulmonai. Jie tvirtino, jog tada individualių 
teisininkų idžtichadas (t. y. teisė savarankiškai spręsti) bus patikrinamas atstovaujamo organo 
užtikrinant politinės, ekonominės ir socialinės raidos galimybę.

Teisininkai, tokie kaip Mahometas Abduhas Egipte, nustatė pagrindinių teisės mokyklų 
principus, kurie leidžia juristams apriboti arba išplėsti įstatymus sprendžiant konkrečius klau-
simus.
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Abduho nuomone, teisininkams tenka ypatinga atsakomybė už šariato reikalavimų taikymą 
taip, kad visuomenei būtų kuo geriau. Jo formalūs teisiniai postulatai (fatvos) pagerino santy-
kius tarp musulmonų ir Ahl-Al-Kitab (Šventojo rašto tautų), daugiausia žydų ir krikščionių.

Reikia pasakyti, jog dažnai gana sunku griežtai atskirti tradicionalistus, modernistus ir netgi 
fundamentalistus mąstytojus. Ribos tarp jų neretai menkai teapčiuopiamos; ir tie mąstytojai, 
kurie yra „pažangūs” vienoje mąstymo ar gyvenimo srityje, kitoje gali būti tradicionalistai arba 
net reakcingi.

Pavyzdžiui, Mahometas Abduhas buvo smarkiai paveiktas XIV a. konservatyvaus reforma-
toriaus Ibn Taimijos, kuris svajojo apie paprastojo pranašo ir jo mokinių islamo sugrąžinimą. Ibn 
Taimija padėjo Abduhui pamatyti, kaip musulmonų visuomenę slegia negyvos tradicijos našta.

Rašidas Rida, artimas Abduho draugas ir mokinys, prijautė vahabistams ir tapo fundamen-
talistinės Musulmonų brolijos (Ik-van-Al-Muslimin) dvasiniu vadovu. Panašiai ir Dcbalas, bū-
damas „pažangus” konstituciniuose bei teisės dalykuose, fundamentalistų dažnai cituojamas 
kaip autoritetas dėl moterų padėties islamo visuomenėje.

„MODERNIZMO” ĮTAKA
Nereikėtų įsivaizduoti, kad „modernizmas” buvo vien tik intelektualinis judėjimas. „Moder-

nistų” skleidžiamos idėjos padarė musulmonų visuomenėms labai didelį poveikį. Reformuoti 
teisę pradėta Otomanų imperijoje XIX a. viduryje, kai islamo teisė daug perėmė iš vakarietiškų 
teisės šaltinių, ypač iš komercinės ir baudžiamosios teisės.

Kai buvo kodifikuojama civilinė teisė, mėginta remtis sunitų teisininkų tekstais. Norma-
nas Andersonas pavadino šį teisės kompiliavimą iš įvairių šaltinių talfigu (šitaip vadinamas iš 
skiautelių pasiūtas užtiesalas!).

Pagrindinis kriterijus, pagal kurį teisininkai įtraukdavo į įstatymų rinkinius konkrečias 
teisines nuostatas, buvo jų atitikimas šiuolaikinėms sąlygoms. Daugelis musulmoniškųjų 
kraštų laikėsi Otomanų tradicijos, ir jų teisinės sistemos rėmėsi šariato principais, tačiau daug 
ką perėmė ir iš europinės teisės bei kitų šaltinių. Daugelio musulmonų šalių konstitucijos jau 
papildytos iš kitų šaltinių, bet paprastai tokios konstitucijos pradžioje pateikiama preambulė, 
kuri skelbia, jog valstybė užtikrina, kad jos konstitucija neprieštarauja šariatui.

Šeimos teisė visais laikais likdavo atspariausia reformoms. Tačiau net ir čia 1915 m. jau buvo 
pripažinta žmonos teisė gauti ištuoką. Reikia pridurti, jog ši teisė remiasi khulos principu, kuris 
būdingas kai kurioms sunitų mokykloms. Tokios valstybės kaip Pakistanas priėmė kodifikuo-
tus šeimos įstatymus, kuriais siekiama apriboti poligamiją, leisti žmonoms juridiškai nutraukti 
santuoką, įvesti minimalią amžiaus ribą, kada leidžiama tuoktis. Stengiamasi kontroliuoti ir 
piktnaudžiavimus mehr sistema, kuri numato žmonos išlaikymą skyrybų atveju; kai kurios mu-
sulmonų grupės stengiasi pasiekti, kad mehr sutartis būtų sudaroma dar tuokiantis, ir užtikrinti 
žmonai alimentus ištuokos atveju.

Tačiau didžiausi pokyčiai, kuriuos atnešė reformos, prasidėjusios XIX a. viduryje, – tai milet 
sistemos Otomanų imperijoje panaikinimas ir pilietinių teisių suteikimas dhimisams (ginamų 
žmonių klasei). Dhimisai, daugiausia žydai ir krikščionys, musulmonų valdovų būdavo ginami 
su ta sąlyga, kad jie sutikdavo būti žemesnės klasės piliečiais, mokėti papildomus mokesčius ir 
kęsti tam tikrą socialinę ir teisinę diskriminaciją. Jų emancipaciją nulėmė Vakarų įtaka. Pirmą 
kartą nuo pat islamo pradžios kitatikiai buvo pripažinti pilnateisiais piliečiais, galėjo dalyvauti 
valstybės gyvenime.

Arabų krikščionys suvaidino svarų vaidmenį arabiškajame renesanse (Nahdoje) tik dėl to, 
kad palyginti neseniai buvo išsilaisvinę iš juos varžiusių apribojimų. Daugelis musulmonų šalių 
bent jau įstatymais pripažįsta visų savo piliečių lygybę. Tik vienoje kitoje valstybėje, tokiose 
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kaip Malaizija arba Saudo Arabija, nemusulmonų diskriminacija dar tebėra įteisinta įstatymu.

FUNDAMENTALIZMO REVIZIONIZMAS
Fundamentalizmo stiprėjimas šiuo metu jau stačiai grėsmingas. Įvairūs fundamentalizmo 

sąjūdžiai primygtinai ragina grįžti prie kuo griežčiausio šariato taikymo tautos, šeimos ir as-
mens gyvenime (nors patys nesutaria tarpusavyje dėl to, kurios šariato interpretacijos reikėtų 
laikytis). Dar ir dabar pasitaiko, kad būna pažeidžiamos nemusulmonų pagrindinės teisės.

Diskriminacija pastebima ir teismuose; svarstant kai kurias bylas nemusulmonų (ir moterų) 
liudijimai iš viso nėra išklausomi. Kai kur per rinkimus, kaip antai Pakistane, nemusulmonai iš 
viso išstumti iš politinio gyvenimo. Dažnai nemusulmonams neleidžiama tapti departamentų 
vadovais ar aukšto rango karo vadais, kadangi jie negali vadovauti savo pavaldinių ritualinei 
maldai, salatui.

Tikėjimo bei garbinimo laisvė taip pat vis labiau apribojama. Skelbti kitus nei ortodoksiš-
kasis islamas tikėjimus daugelyje musulmonų valstybių šiuo metu uždrausta, o musulmonai 
neturi teisės pakeisti tikėjimą.

Pažangesnieji šeimos įstatymai taip pat kritikuojami, stengiamasi pašalinti jų „neislamiškuo-
sius“ elementus. Kartu atkakliai stengiamasi moteris atskirti nuo visuomenės, prievarta išlaikyti 
griežtus „kuklumo“ reikalavimus, visaip apriboti moterų galimybes judriai gyventi.

Fundamentalistai meta iššūkį naujoms tendencijoms, kurios pastaraisiais metais jau įsitvirti-
no islamo įstatymuose, laikydami pavyzdžiu pačias konservatyviausias teisės mokyklas, tokias 
kaip Ibn Hanbalo. Jie siekia išardyti sudėtingą teisės „audinio tekstūrą“, vėl atgaivinti įstaty-
mus, išvestus iš šariato, kodifikuoto tradicinės teisės mokyklų, tačiau dažniausiai pasirenka su-
stabarėjusias jo interpretacijas.

Fundamentalistų pastangas aiškiausiai rodo tai, kad jie reikalauja sugrąžinti tradicinę islamo 
baudžiamąją teisę, ypač spausdami, kad būtų taikomos hududo bausmės. Pačia žiauriausia 
forma šios bausmės niekuomet nebūdavo taikomos. Kad teismas priteistų šią bausmę, reikėjo 
pateikti arba labai konkrečius liudijimus, arba padaryti ypač sunkų nusikaltimą. Daugeliu atvejų 
teisėjai nereikalaudavo prisipažinimo.

Be to, baudžiamoji teisė dažniausiai remiasi papročių teise arba kodeksais, nusižiūrėtais iš 
europinės teisės sistemų. Daugelis šiuolaikinių musulmonų mokslininkų pritaria šachui Va-
liulai iš Delio, kuris dar XVIII a. aiškino, jos esama skirtumo tarp pranašo mokymo amžinųjų 
vertybių – pavyzdžiui, teiginių, jog svetimavimas yra blogis, nes pakerta bendruomenės, šeimos 
pagrindus; arba, kad vagystė sugriauna pasitikėjimą bendruomenėje, – ir tų konkrečių bausmių, 
kurias pranašas paskiria tam metui, tai kultūrai, kurion yra pasiųstas.

Pripažįstama, kad bausmės yra susijusios su konkrečiais papročiais tos tautos, kuriai prana-
šas siųstas, kad jos gali būti netinkamos kitų kultūrų ir kitų amžių žmonėms. Tačiau svarbiausi 
Pranašo mokymo principai išlieka vertingi per visus amžius, per visas kultūras.

Būtent šis įsitikinimas ir įkvėpė mokslininkus atskirti tuos šariato principus, kurie galėtų 
tapti šiuolaikinės teisės kodifikacijos pamatu. Tačiau mokslininkų sutarimą šiuo klausimu fun-
damentalistai dabar vėl atmeta ir, kaip jau minėjome, visomis išgalėmis bruka baudžiamąją teisę 
pačia konservatyviausia forma, o kai kuriose šalyse jų reikalavimai griežtumu pralenkia netgi 
šariatą. Kartais nueinama taip toli, jog musulmonų baudžiamoji teisė imama taikyti nemusul-
monams, netgi tais atvejais, kai šariatas sako, jog kitiems musulmoniški įstatymai nėra privalo-
mi, arba kai nukreipia pažeidėją nemusulmoną į savo bendruomenės teismą.

Toliau palaikomas liberalus susitarimas, leidžiantis „islamiškąją bankininkystę“ be palūka-
nų, paremtą investicijomis bei pelno pasidalijimu. Toks susitarimas griauna esmines bankinin-
kystės praktikos sąlygas, kelia pavojų kapitalo saugumui, paverčia bankininkystę potencialiai 
rizikingu verslu.
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KRIKŠČIONIŲ IR MUSULMONŲ SANTYKIAI
Dažnai sakoma, kad islamo kultūroje neįmanoma atskirti švento nuo pasaulietiško. Tačiau ar 

įmanoma atskirti islamą kaip tikėjimą (kuris, kaip ir visi tikėjimai, apima visas gyvenimo sritis) 
ir islamo panaudojimą fundamentalistinei, politinei ideologijai sukurti?

Turint galvoje islamą kaip tikėjimą, reikia pažymėti, jog dialogas tarp abiejų religijų ir 
toliau skatins jų atstovus nuodugniau suprasti kitą religiją, tyrinėti jos dvasingumo sritį, ragins 
studijuoti vieniems kitų Šventąjį Raštą.

Toks dialogas greičiausiai leis ir vieniems, ir kitiems pripažinti, kad ir islamas, ir krikščiony-
bė yra misionieriškos religijos, ir kad tiek musulmonai, tiek krikščionys privalo turėti galimybes 
laisvai skelbti apie savo tikėjimo išskirtinumą. Toks supratimas turėtų paskatinti tarpusavio 
paramos principą: ten, kur įtakingesni krikščionys, jie turėtų paremti musulmonų laisvę nevar-
žomai išpažinti savo tikėjimą; o ten, kur įtakingesni musulmonai, jie privalėtų ginti krikščionių 
teisę laisvai garbinti savo Dievą, skelbti savo tikėjimą. Krikščionys norėtų bendrauti su musul-
monais tose srityse, kur tai įmanoma. Jų dėmesį galėtų patraukti judėjimo principas, laikomas 
tokiu reikšmingu įvairiose islamo teisės mokyklose, arba pastangos tų musulmonų, kurie siekia 
modifikuoti idžtichado teisę, arba tų, kurie bando naujai suvokti idžmą.

Krikščionių ir musulmonų dialogas yra labai sunkus, tačiau nepaprastai reikalingas, ypač 
sparčiai stiprėjant fundamentalizmo ideologijai. Ten, kur nepaisoma žmogaus teisių, kur pami-
nama tikėjimo laisvė, kur prisidengus religija atimamos teisės moterims, ten būtina ne tik pa-
remti skriaudžiamuosius, bet ir stoti jų pusėn. Krikščionių organizacijos vis aktyviau įsijungia 
į tokią veiklą, nors anksčiau jos stengdavosi tik paremti vietinę bažnyčią, padėti vargstantiems. 
Vietinės bažnyčios imasi naujos veiklos greičiausiai todėl, kad pačios įgąsdintos fundamentaliz-
mo; neretai jo keliama grėsmė įsivaizduojama perdėtai dėl pačių sąjūdžio narių kaltės.

ATSKAITINGA VYRIAUSYBĖ IR EKONOMINĖ REFORMA
Besikuriančioms ir stiprėjančioms atskaitingoms vyriausybėms reikia paramos net ir tais 

atvejais, kai jos palankios fundamentalizmo grupėms; žinoma, su sąlyga, kad jos paklūsta de-
mokratinio valdymo taisyklėms. Atskaitinga vyriausybė ne tik apriboja valdovus, neleisdama 
jiems nukrypti į kraštutinumus, bet ir pasiūlo alternatyvas dabartinei politikai – jas paprastai 
numato opozicija. Suprantama, laisvos visuomenės informacijos priemonės – taip pat esminė 
atskaitingos vyriausybės klestėjimo sąlyga.

Matėme, kad bent dalis fundamentalizmo atgimimo priežasčių tikrai yra ekonominės. Todėl 
naudinga sumažinti ekonomikos reguliavimą, suaktyvinti laisvąjį verslą, kad būtų sukurtas ge-
resnis gyvenimas. Tačiau visa tai būtina susieti su finansine reforma, kur kas efektyviau surinkti 
mokesčius iš tų, kurie naudojasi šiais ekonomikos pranašumais, kad būtų galima sukurti fizinę 
bei socialinę infrastruktūrą. Laisvasis verslas taip pat turėtų reaguoti į darbo rinkos poreikį šaly-
je; būtina parengti darbo sutartis, ir formalias, ir neformalias, įskaitant ir kolektyvines, ginančias 
darbininką nuo išnaudojimo.

Daugelyje musulmoniškų valstybių būtina kuo skubiausiai įvykdyti žemės reformą, realią ir 
neapeinamą. Šioje situacijoje svarbu ne tik sudaryti sąlygas ekonomikai augti, bet ir užtikrinti, 
kad kai ji ims nešti vaisius, šie būtų teisingai paskirstyti. Tam teks iš naujo perskirstyti tiek paja-
mas, tiek turtą ir per socialinius įstatymus, ir per mokesčius.

Svarbios ir kitų, ne tik vyriausybės, pastangos skatinti smulkųjį verslą bei steigti įmones 
– taip sukuriamas visuomenės mobilumas, o jo rezultatas – politinis stabilumas. Gyvybingas 
žemės ūkis užbaigtų žemės ūkio produktų dempingą iš Vakarų valstybių, o teisingos prekybos 
principai būtų dar vienas iš tų žingsnių, kuriuos galėtų žengti musulmoniškosios šalys, 
garantuodamos savo stabilumą ir nuoseklias permainas.
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MUSULMONAI PLIURALISTINĖJE VISUOMENĖJE
Tradiciškai musulmonai pasaulį skyrė į dvi dalis: Dar ul-Islam (Islamo karalystė – Islamo 

pasaulis) ir Dar ul-Harb (Karo pasaulis – neislamo pasaulis). Pastarasis buvo laikomas priešišku 
musulmonams; jį reikėjo pavergti arba taikiai skelbiant islamą, arba, jei nepasiseka, Šventuoju 
karu, džihadu.

Tačiau nuo XVIII a. pabaigos musulmonai susipažino ir su trečia realybe: tai valstybė arba 
vyriausybė, kuri pati nėra musulmoniška, tačiau nėra ir priešiška musulmonams – leidžia jiems 
laisvai išpažinti ir skelbti savo tikėjimą. Tiesą pasakius, musulmonai visuomet pasilieka teisę 
prireikus ginti savo tikėjimą. Seras Saidas Ahmadas Chanas buvo vienas iš pirmųjų, prabilęs 
apie šią musulmonų teisę Britų imperijoje, tačiau šiandien šis klausimas dar reikšmingesnis, nes 
daugybė musulmonų gyvena nemusulmoniškose šalyse.

Tokiose valstybėse musulmonams tenka pripažinti, kad tie patys įstatymai, kurie garantuoja 
laisvę bei saugumą jiems, laiduoja laisvę bei saugumą ir jų priešininkams. Tiesa, kai kuriose 
valstybėse įstatymus būtina atnaujinti, atsižvelgiant į čia gyvenančius musulmonus, į jų 
jausmus bei siekius. Pavyzdžiui, reikėtų įstatymų, kurie užtikrintų pagarbą žmonių religiniams 
įsitikinimams ir apgintų juos nuo šmeižto ir puldinėjimų, kartu laiduodami žodžio laisvę, 
galimybę nuoširdžiai domėtis ir kritikuoti.

Klausimai, tokie kaip: „Kas sudaro autentišką religiją?“ ir „Kaip atskirti kritiką nuo 
įžeidinėjimo?“ – turėtų būti išspręsti įstatymuose. Tačiau galutinį įstatymo interpretavimą ir 
taikymą derėtų palikti teismams.

Tačiau ir musulmonai turi pripažinti tas vertybes, kurios įkūnytos gyventojų daugumos 
tradicijose (pavyzdžiui, individo laisvė). Jie turi teisę stengtis paveikti šias tradicijas taip, kad jos 
labiau atitiktų šariatą, bet privalo sutikti su tuo, kad net ir musulmoniškose šalyse nemusulmonų 
tradicijos ir papročiai dažnai paveikia įstatymus, ir kad šariato įtaka tėra tik viena iš daugelio.

Pliuralistinėje visuomenėje musulmonams tenka sutikti ir su tuo, kad egzistuoja ir kitų 
tikėjimų žmonės, kurie stengiasi paveikti teisės ir kultūros raidą. Matėme, kad daugelio 
musulmonų valstybių įstatymai yra europinės teisės, papročių ir šariato sintezė, atitinkanti šių 
laikų poreikius. Toks procesas (talfikas) turėtų įvykti valstybėse, kur musulmonų yra mažuma, 
o ypač ten, kur jų bendruomenės susikūrusios neseniai.

Šiame procese turėtų dalyvauti vyriausybės, teisės atstovai ir musulmonų bendruomenių 
vadovai.  Yra individualaus elgesio ir visuomenės gyvenimo sričių, kur musulmonų 
bendruomenės įtaka galėtų būti netgi sveikintina. Na, o rengtis, valgyti, melstis, rūpintis 
švietimu ir sveikata, tvarkytis šeimoje musulmonai gali pagal šariato priesakus, tačiau taip, kad 
tai neprieštarautų daugumos teisinėms tradicijoms ir papročiams.

Kitose srityse, tokiose kaip laisvė skelbti savo tikėjimą, moterų teisės, pagarba asmens pri-
vačiam gyvenimui, musulmonams tenka modifikuoti griežtąjį idžtichadą, šariato reikalavimus 
derinant su nūdienos aplinkybėmis, ypač su ta, kad musulmonai yra mažuma sparčiai besikei-
čiančioje visuomenėje.

Rimto dėmesio nusipelno musulmonų ir nemusulmonų mokslininkų darbai, kuriuose 
aiškinama islamo kilmė, šariato raida, nušviečiami santykiai su nemusulmonais, analizuojamos 
politinės bei teisinės sistemos.

Kad islamas suspėtų žengti su laiku, svarbu, kad patys musulmonai išsiugdytų kritišką 
požiūrį į savo tradiciją

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is .
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SIŪLOME PERSKAITYTI

„Žmogaus teisių apsaugos problemos tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teisėje“. Tai 
teisininkų Danutės Jocienės ir Kęstučio Čilinsko parašyta solidi 232 psl. monografija. Tyrime 
aptariama tiek nacionalinių teisės aktų, tiek tarptautinių bei Europos Sąjungos teisės aktų 
konkrečioje srityje nuostatos (pvz., vartotojų teisių apsauga ES teisėje, teisė į teismą Europos 
Žmogaus teisių konvencijos požiūriu, diskriminacijos draudimo principas ir pan.).

„Intelektualinė nuosavybė ir jos apsauga“. Tai doc. P. Kasperavičiaus ir doc. V. Žilinsko 
parašyta ir Klaipėdos universiteto išleista studija, padedanti susivokti autorių teisių, gretutinių 
teisių ir pramonės nuosavybės objektų brūzgynuose. Aptariama ir techninė kūryba, jos metodai, 
informacijos galimybės valdant kūrybos procesus. Be praktinių patarimų, leidinyje paaiškinami 
terminai ir pagrindinės sąvokos, Respublikoje galiojantys teisės aktai, tarptautinės sutartys 
intelektinei nuosavybei saugoti.

„Žiniasklaidos bylos Europos Žmogaus Teisių ir Lietuvos teismuose“ Vilniaus universiteto 
docento Laimono Tapino parašyta studija. Analizuojama, kodėl žiniasklaidai dažnai keliamos 
bylos teismuose ir kaip to išvengti. Aptariamos konkrečios tipiškiausios ir didesnį rezonansą 
sukėlusios bylos.

„Pozici ja“.–  2002 m. gruodis.

KAI KURIOS LIETUVOS VALSTYBINĖS
 IR VISUOMENINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ

GYNIMO  ORGANIZACIJOS

LR Seimo Žmogaus teisių komitetas
Nacionalinė žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos plano įgyvendinimo komisija 
su vykdomuoju  sekretoriatu
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Vyrų ir moterų lygių galimybių kontrolierius
Nacionalinė vartotojų teisių gynimo taryba
Lietuvos vartotojų teisių gynimo asociacija 
Lietuvos žmogaus teisių centras
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
Žmogaus teisių gynimo fondas
Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo sąjunga
Piliečių gynybos paramos fondas
Lietuvos piliečių sąjunga „Lietuvos pilietinė bendruomenė“
Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Darnos puoselėjimo paramos fondas
Lietuvos žmogaus teisių ir socialinių garantijų gynimo asociacija
Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija
Vartotojų teisių gynimo centras
Lietuvos moterų asociacija
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Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija
Pagyvenusių žmonių rėmimo fondas
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Lietuvos sąjūdis už seksualinę lygybę
Pabėgėlių ir asmenų, gavusių prieglobstį Lietuvoje, rėmimo fondas
Pagalbos tautinėms mažumoms centras
Lietuvos jaunimo kampanijos prieš rasizmą, ksenofobiją, antisemitizmą ir netoleranciją 
komitetas
Lietuvos vaikų fondas
Labdaros fondas „Baltijos šauksmas“
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šaltinis“
Piliečių gynybos paramos fondas
„Vilnijos“ draugija
Draugija „XXI amžius“

„Pozici ja“.–  2002 m. gruodis.

PER DIALOGĄ LINK DEKALOGO

Nesupratęs žmonių tikėjimų, nesuprasi ir žmonijos „Pasaulio religijos”

Pastaraisiais metais, ypač po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktų JAV, pasaulis labai 
pasikeitė. Jis tarsi staiga suglobalėjo, susitraukė, suartindamas skirtingų civilizacijų ir įvairiausių 
tikėjimų žmones. Kaip niekad iškilo būtinybė suprasti kitų žmonių pažiūras, išmokti gyventi 
visiems drauge. Vienintelis kelias į tai – kaip bebūtų sunku, nuo žmogaus teisių nepaisymo, karo 
ir ideologijų priešpriešos per dialogą eiti prie universaliojo dekalogo (Dešimt Dievo Įsakymų).

Daugybė žmonių visame pasaulyje šiandien dar tariasi matą prarają tarp Rytų ir Vakarų 
civilizacijos, religinės ir pasaulietinės pasaulėžiūros. Kitos religijos išpažinėjas, kitos civilizacijos 
atstovas jiems neretai atrodo „kitoks” žmogus – tolimas, svetimas, įtartinas ar net negeranoriškas. 
Formalaus pagrindo tokiam įtarumui, o neretai ir priešiškumui, be kita ko, teikia pasaulio 
religijų įvairovė, milijonų milijonai skirtingų konfesijų išpažinėjų su labai nevienodu civilizacijos 
lygiu.

Minėtoji rugsėjo 11-osios tragedija, kiti teroro ir religinio fanatizmo aktai, tiksliau po jų sekę 
įvykiai parodė, koks trapus skirtingų civilizacijų sutarimas, kokie gajūs per šimtmečius įsišakni-
ję prietarai ir kokios kuklios ligšiolinės pastangos vieniems kitus suprasti. Pamirštant pozityvų 
įvairių religijų vaidmenį istorijoje, indėlį į bendrą žmonijos civilizacijos pažangą ir kultūros pa-
veldo kūrimą, nutylint, kad nė viena religija oficialiai neskatina žudynių, pasiskubinta teroriz-
mą tapatinti su islamo fundamentalizmu, kiršinti vieną žmonijos dalį su kita. Šalys, kur religi-
ja neatskirta nuo valstybės, vadinamos nepasaulietiškomis. Skirtingų kultūrų integravimasis 
įvardijamas ne visuomenės praturtinimu, o problemų problema. Akivaizdu, kad tokių pažiūrų 
skleidėjai sąmoningai išpučia tariamus civilizacijų konfliktus, ignoruoja kultūrų ir gyvensenų 
sąveikas bei abipuses įtakas. Nekritiškai priimtos pseudoidėjos itin pavojingos totalinės ideolo-
gijos ir buldozerinio ateizmo aplinkoje augusiai mūsų visuomenės kartai.

Į šventą karą su globaliniu reiškiniu – terorizmu – pakilo ir susitelkė daugelis planetos 
šalių, įvairiausių konfesijų išpažinėjai. Antiteroristinės kampanijos nuošalėje neliko ir dauguma 
musulmoniškų (nepasaulietiškų!) valstybių. Poslinkiai akivaizdūs. Afganistane nuverstas 
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teroristų globėjas Talibanas. JAV ir jų sąjungininkai visuose žemynuose ženkliai pakirto teroristų 
finansavimo šaltinius, materialinį ir techninį aprūpinimą, neutralizavo nemažai bendraminčių. 
Neremti teroristų, neleisti jiems slapstytis, dangstytis religiniais judėjimais antiteroristinė 
koalicija griežtai įspėjo Iraką, Iraną, Šiaurės Korėją.

Norint išlaikyti tęstinumą ir neleisti pasikartoti ko nors panašaus į rugsėjo 11-osios tragizmą, 
jau aišku, kad padaryta tik ženkli pradžia. Matyt, dar ilgai ateityje žmonija turės būti budri ir 
veikli, nesileisti užliūliuojama „paliaubų”, kurios gali būti apgaulingos ir neamžinos. Atsitinka 
taip pat, kad siekiant įveikti globalinį terorizmą ir atskirų religinių grupių ekstremizmą klai-
dinga pasikliauti vien jėga. Nuo karo ir priešiškumo būtina pereiti prie geranoriško tendencijų, 
nuoskaudų ir siekių aiškinimosi.

Kilnų to pavyzdį šių metų sausį parodė aukščiausieji visų pasaulio religijų hierarchai. Su-
sirinkę Asyžiuje (Italija) jie dvasingai ieškojo ir rado konsensusą: priimtame dokumente tvirtai 
pareiškė, kad religijų supriešinimas nenaudingas niekam. Tokios pat mintys ir malda už visuo-
tinę taiką nuskambėjo ir po mėnesio Stambule (Turkija) įvykusiame dviejų didžiųjų civilizacijų 
atstovų dialoge.

Pasakyta: „Nesupratęs žmonių tikėjimų, nesuprasi ir žmonijos”. Teikdama tam pirmaeilę 
svarbą kovos su terorizmu, religiniu ekstremizmu ir kitų šiandieninių įvykių fone, „Pozicija” to-
lesnius savo puslapius ir skiria supažindinimui su įvairiuose pasaulio kraštuose dominuojančių 
religijų doktrinomis. Tam geranoriškai talkina leidykla „Alma littera” ir autoritetingi jos žinyno 
„Pasaulio religijos” autoriai. Nuoširdus ačiū jiems už tai!

„Pozici ja“.–  2005 m. balandis – biržel is .

ISLAMAS
PRANAŠO KELIAS

Montgomeris WATTAS
 
Islamas pradėtas skelbti Mekoje apie 610 m. Tuo metu Arabijoje vyravo viena iš senųjų 

semitų religijų atmainų. Daug kur stūksojo šventyklos įvairiems dievams ir deivėms. Tačiau 
buvo paplitęs ir tikėjimas aukščiausiuoju dievu – Alachu. Kiti dievai buvo laikomi angelais, 
maldininkai į juos kreipdavosi, kad užtartų prieš Aukščiausiąjį Dievą, išprašytų malonių.

Daugelis arabų buvo kilę iš klajoklių genčių ir labiau pasitikėjo žmonių sumanumu negu 
Dievo galia. Jie tikėjo, jog visa, kas vyksta, yra nulemta Likimo arba Laiko, ir į tai žiūrėjo ne 
kaip į garbinimo objektą, o paprasčiausiai kaip į „įvykių ratą“. Kai kurios iš tų genčių arba 
bent jų dalys priėmė krikščionybę; Medinoje ir kitose vakarinės Arabijos vietovėse buvo ir žydų 
bendruomenių – taigi arabams nebuvo svetimos ir kai kurios judėjų bei krikščionių idėjos.

DIEVO APREIŠKIMAS
Islamas paplito ne tarp klajoklių, bet tarp miesto gyventojų, prekeivių, kurių keliai 

nusidriekdavo į tolimiausias šalis. Apie VI a. pabaigą Mekos pirkliai kontroliavo didįjį prekybos 
kelią tarp Indijos vandenyno ir Viduržemio jūros – vakarinį Arabijos krantą jie pereidavo su 
kupranugarių vilkstinėmis. Mekos šventovė Kaaba tuomet buvo garsus maldininkų lankymosi 
centras, o visa apylinkė laikoma šventa. Visa tai spartino prekybos plėtojimąsi, tačiau tas turtas, 
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kuris plūstelėjo į Meką, sukėlė ir socialinę įtampą, ypač tarp jaunesnių žmonių.
Mahometas gimė Mekoje apie 570 m. Apie 610 m. jis paskelbė, jog jam apsireiškęs Dievas, 

kuris jam bylojęs ir prisakęs tai perduoti Mekos gyventojams. Šie Dievo apreiškimai Mahometui 
vėliau buvo surinkti ir sudarė Korano pagrindą. Mahometui buvę apreikšta, kad Dievas esąs 
Vienas (Alachas), kad jis ir gailestingas, ir visagalis, valdąs visus įvykius. Paskutiniojo Teismo 
dieną Dievas teisiąs žmones pagal jų darbus ir nuskirsiąs juos į pragarą arba į dangų. Be kitų 
priesakų, kaip pridera gyventi ir elgtis, Dievas reikalauja iš žmonių ir dosnumo (nešykštėti savo 
turto).

Šiais apreiškimais pats Mahometas kartais tik perspėja žmones apie Dievo bausmę, kartais 
kalba kaip pranašas – Dievo pasiuntinys. Mahometas nuoširdžiai tikėjo, kad ne jis pats sukūręs 
šiuos apreiškimus, kad juos atsiuntęs Dievas per savo angelą. Tuo tiki ir visi musulmonai.

Mahometas įgijo daug pasekėjų, kurie dažnai susirinkdavo ir kartu su juo garbindavo Dievą. 
Tačiau jo mokymą toli gražu ne visi sutiko palankiai. Ypač didelį priešiškumą parodė Mekos 
pirkliai, kuriuos papiktino tai, kad Korane kritikuojami jų papročiai. Pirkliai išpažino senuosius 
pagonių dievus, o Koranas vis pabrėždavo, jog esąs tik vienas Dievas – nėra jokios kitos dievybės, 
tik Dievas. Priešiškumui vis augant, Korane buvo prabilta apie ankstesniuosius pranašus, kurie 
kitados taip pat patyrę tokį priešiškumą, tačiau Dievas juos ir jų pasekėjus išgelbėjęs ir užtraukęs 
pražūtį ant jų priešų galvų.

 
Į MEDINĄ
Dabar Mahometo pasekėjai kentė kuo pikčiausius persekiojimus, juos ujo priešininkai, su 

kuriais jie neretai buvo susiję giminystės ryšiais. Galop Mahometas nebeįstengė toliau tęsti 
savo religinės veiklos Mekoje ir 622 m. kartu su septyniomis dešimtimis vyrų bei jų šeimomis 
persikėlė į Mediną. Šis persikėlimas, hidžra, paženklino islamo eros pradžią.

Medina buvo derlinga oazė, tačiau jos gyventojai pasidalijo į dvi priešiškas grupes. Daugelis jų 
pripažino Mahometą pranašu ir sutiko susijungti su emigrantais iš Mekos į vieną bendruomenę 
arba sąjungą. Šį jų nusistatymą priimti Mahometą galima paaiškinti ir tuo, kad iš vietinių žydų 
jie buvo girdėję apie ateisiantį Mesiją. Jie vylėsi, kad Mesijas padės jiems įveikti tarpusavio 
nesantaiką.

Medinoje islamas tapo religija. Sekant Mahometo pavyzdžiu, susiklostė pagrindinės ritualo 
formos: garbinimas (arba malda), išmaldos davimas, pasninkavimas (visą ramadano mėnesį) 
ir piligrimystė į Meką (dalyvaujant gretimų miestų ceremonijose). Medinoje Mahometo 
apreiškimai numatė ir kaip teisiškai sureguliuoti tuos dalykus, kurie nebuvo sutvarkyti pagal 
arabų papročius, tokius kaip turto paveldėjimas bei incesto vengimas.

Žydų bendruomenės Medinoje buvo susijusios su Mahometo valstybe kaip arabų 
sąjungininkės, tačiau beveik visi žydai atsisakė pripažinti jį kaip pranašą. Žydai šaipėsi iš kai 
kurių Korano vietų, kartais atvirai pasipriešindavo musulmonams. Dvi žydų bendruomenes 
Mahometas ištrėmė iš Medinos, o trečiosios nariams įvykdė mirties bausmę. Su krikščionimis 
iki pat Mekos nukariavimo Mahometo kontaktai nebuvo reikšmingi.

Iš pradžių didesnės politinės galios Medinoje Mahometas neturėjo, jis buvo tik emigrantų iš 
Mekos galva. Tačiau po metų dvejų visi ten gyvenę jo pasekėjai, dabar vadinami musulmonais, 
įsivėlė į rietenas su pagonimis Mekos gyventojais. Apie 630 m. Mahometas sustiprėjo tiek, kad 
įstengė užimti Meką. Tačiau jis kilniai elgėsi su savo priešais, tad beveik visus juos palenkė tapti 
musulmonais. Daugelis genčių visoje Arabijoje taip pat prisijungė prie Mahometo sąjungos ir 
tapo musulmonais. Šitokia sėkmė laidavo jam neginčijamą valstybės valdovo autoritetą.
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PIRMIEJI KALIFAI
Mirdamas (632 m.) Mahometas jau paliko ir religiją, ir valstybę. Pradžioje valstybė buvo 

genčių ar bendruomenių sąjunga, tačiau plėsdamasi ji pasidarė geriau organizuota. Valstybės 
galva buvo vadinamas kalifu – Mahometo „pasekėjas” arba „atstovas”. Klajoklės arabų gentys 
buvo įpratusios puldinėti kaimynus, todėl Mahometas ir pirmieji kalifai susivokė, kad sąjungoje 
niekuomet neįsivyraus taika, jeigu genčių vyrai neturės kur išlieti energijos. Todėl jie ėmė 
organizuoti raitelių žygius, razijas, Sirijos bei Irako kryptimi. Šių žygių tikslas buvo prisiplėšti 
grobio, ypač naminių gyvulių.

Tačiau užuot grįžę į Mediną, po kiekvieno žygio jie įsirengdavo stovyklas, iš kurių galėdavo 
pulti toliau. Laikydamiesi tokios strategijos, per dvylika metų nuo Mahometo mirties jie užėmė 
Egiptą, Siriją, Iraką, tada jau patraukė į vakarus, į Libiją, ir į rytus, į dabartinį Iraną.

Bizantijos ir Persijos provincijų valdytojai pabėgo, ir musulmonai sudarė sutartis su 
gyventojais, suteikdami jiems „ginamų mažumų” statusą. Šios „mažumos” netrukdomos tvarkė 
savo vidaus reikalus, tačiau mokėdavo duoklę ir mokesčius musulmonų valdytojui. Tačiau tokį 
„ginamų mažumų” statusą suteikdavo tiktai „rašto žmonėms” – bendruomenėms, kurios tikėjo 
vieną Dievą ir turėjo šventąjį raštą, t. y. žydams, krikščionims, zoroastrizmo išpažinėjams.

ISLAMO PŪTIMAS
Su pertrūkiais, kol musulmonai kariaudavo tarpusavyje, jų ekspansija truko ištisą amžių. Į 

vakarus musulmonai užėmė Afrikos šiaurę iki pat Atlanto, persikėlė į Ispaniją, keletą metų išlaikė 
Narbono apylinkes pietų Prancūzijoje. Garsiajame Turo mūšyje 732 m. prancūzų kariuomenė 
sumušė raitąją musulmonų ekspediciją, tačiau Ispanijos iš musulmonų tai neišlaisvino. Į šiaurę 
jie nušuoliavo iki Konstantinopolio, tačiau užgrobti Mažosios Azijos (Turkijos) jiems nepavyko. 
Rytuose, užgrobę visą Persiją ir AFGANISTANĄ ( – red.), jie skverbėsi į Centrinę Aziją ir per Indo 
upę veržėsi į dabartinį Pakistaną. Iki 750 m. ši didžiulė teritorija išliko kaip vieninga valstybė, 
valdoma Omejadų dinastijos kalifų.

Daugelis užgrobtų regionų gyventojų ne iš karto atsivertė į islamą, bet pirmiausia tapo „gi-
nama mažuma”. Musulmonų karinės ekspedicijos, tegul ir vadinamos kilniu „šventojo karo” 
(džihado) vardu, buvo rengiamos pasiplėšti, o ne laimėti naujų atsivertėlių į islamą. Netiesa ir 
tai, kad nugalėtieji tegalėjo rinktis „arba islamą, arba kalaviją”, nebent arabų gentys. Iš esmės 
su „ginamomis mažumomis” buvo elgiamasi padoriai, mat musulmonų valdovai laikė už garbę 
garantuoti „mažumoms” realią apsaugą. Tačiau šių „mažumų” žmonės vis tiek jautėsi antrarū-
šiai gyventojai ir ilgainiui pamažu atsivertė į islamą. Štai kodėl islamas ėmė dominuoti tose ša-
lyse, kur pirma buvo išpažįstama krikščionybė. VII a. patyrė nuosmukį zoroastrizmas– oficiali 
Persijos imperijos religija, tad ir šio krašto gyventojai greit atsivertė į islamą.

 
KONSOLIDACIJA
750 m. baigėsi Omejadų kalifų dinastija, kuri buvo įsitvirtinusi Damaske. Po jos 500 metų iš 

Bagdado valdė Abasidų dinastijos atstovai. Tačiau islamiškoje Ispanijoje jie valdžios neperėmė, 
prarado įtaką ir kai kurioms kitoms tolimesnėms provincijoms. Valdytojai, turėdami galingą 
ir patikimą kariuomenę, patys parinkdavo sau įpėdinius, o su kalifu palaikydavo palyginti 
silpnus ryšius. 945 m. Abasidų kalifas buvo priverstas net Bagdade bei centrinėse provincijose 
aukščiausiąją politinę bei karinę valdžią perleisti paskirtam atstovui. Tačiau ir praradę politinę 
valdžią Abasidų kalifai išsilaikė Bagdade iki pražūtingojo mongolų antpuolio 1258 m.

Omejadų dinastijos valdymo laikotarpiu islamas išplito arabų kraštuose bei įleido šaknis, o 
du pirmieji Abasidų dinastijos valdymo amžiai buvo islamo konsolidacijos metas. Klestėjo visos 
kultūros formos, liudydamos didžios imperijos gyvybingumą.
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Daugiausia dėmesio buvo skiriama islamo įstatymo, šariato, kūrimui ir tobulinimui, nes jo 
pagrindu formavosi visuomenės struktūra. Šariatas buvo kuriamas iš dalies vadovaujantis Ko-
rano pamokymais ir priesakais, tačiau daugiausia remiantis Mahometo pavyzdžiu.

Įstatymo, arba jurisprudencijos, studijos tapo musulmonų aukštojo išsilavinimo pagrindu. 
Kitos, ne tokios svarbios, mokslo disciplinos taip pat buvo susijusios su Koranu, jo interpreta-
cija, gramatika ir leksika bei teologijos doktrina. Buvo mokomasi ir „užsienio mokslų” – graikų 
filosofijos, medicinos, matematikos ir gamtos mokslų. Į arabų kalbą išversta daug graikiškų 
knygų; daug pasiekta tiksliųjų mokslų srityse, literatūroje, mene. Sutvarkytas valstybės valdy-
mas ir administracija.

Į RYTUS
Po 750 m. karinė ekspansija susilpnėjo ir toliau tepasistūmėta tik į Indiją. Čia musulmonų 

galybė pasiekė kulminaciją valdant Mongolų dinastijos imperatoriams nuo 1556 iki 1707 m., kai 
jiems priklausė diduma Indijos pusiasalio.

Nors pasitaikydavo atvejų, kai ištisos grupės induistų pereidavo į islamo tikėjimą, vis dėlto 
dauguma gyventojų išliko induistai.

Islamas plėtė savo įtaką taikiais metodais. Musulmonų prekijai, traukdami su kupranugarių 
vilkstinėmis, nugabendavo savąjį tikėjimą iki vakarinės Afrikos savanų, o jūrų prekeiviai – į 
rytinę Afrikos pakrantę. Iš Indijos taip pat daugiausia prekybos keliais islamas plito į Malaiziją, 
Indoneziją, Filipinus, o iš Centrinės Azijos pasiekė ir rytų Kiniją.

Musulmonų prekeiviai naujų vietų žmonėms darydavo kuo geriausią įspūdį, jie buvo 
patikimi, aukštos kultūros. Gyventojai jiems leisdavo vesti savo moteris, o po kurio laiko ir 
patys atsiversdavo į islamą. Taigi islamo išpažinėjų gretos nuolat pasipildydavo.

Islamo įtaka susilpnėjo tik vienintelėje Ispanijoje. Krikščionių karinis spaudimas pamažu 
apkarpė musulmonų valdas. 1492 m. teko pasiduoti paskutiniam – Granados sultonui. Ispanijoje 
musulmonų kurį laiką dar buvo likę, tačiau jiems arba buvo įvykdyta mirties bausmė, arba jie 
buvo išvaryti inkvizicijos.

EUROPOS ĮTAKA
1500 m. prasidėjo nauja islamo istorijos era. Portugalų jūreivis Vasko da Gama, apsukęs 

Gerosios Vilties kyšulį ir perkirtęs musulmonų prekybos kelią Rytų Afrikos pakrantėje,   
1498 m. pasiekė Indiją. Nuo tada prasidėjo Europos poveikis rytinei musulmonų pasaulio 
daliai. Vakaruose Otomanai atkūrė 1258 m. sužlugusį kalifatą ir per XV– XVI a. nukariavo 
didelę pietryčių Europos dalį bei pietinę Viduržemio jūros pakrantę. Su Europos valstybėmis 
musulmonai turėjo diplomatinių bei karinių kontaktų, palaikė ir prekybinius ryšius. Tačiau 
visą galingą Europos įtaką musulmoniškasis pasaulis pajuto tik po industrinės revoliucijos. 
Lemtinga data tapo 1798 m., Napoleono įsiveržimo į Egiptą metai.

Europos poveikis islamo pasauliui buvo iš tiesų visokeriopas: ekonominis, politinis, 
intelektualinis bei religinis. Jis prasidėjo nuo prekybos per okeaną, tačiau vėliau pavirto ir 
politiniu kišimusi bei galų gale kolonizacija. XIX a. sparčiai vystantis europietiškai technologijai, 
turtingesnieji musulmonai taip pat troško jos teikiamų pranašumų ir patogumų; nepriklausomi 
valdytojai norėjo, kad jų šalyse būtų geležinkelių ir kitų susisiekimo priemonių, taip pat 
vandentiekis, elektra, telefonas ir kiti patogumai. Ypač svarbus dalykas buvo karinė įranga, na, 
o paskui jau iškilo būtinybė ir išmokyti žmones ja naudotis. Kolonijų valdžia taip pat įvedė 
vakarietiško tipo švietimą, siekdama parengti žmones žemesniems administracijos postams. Po 
1800 m. krikščionių bažnyčios pasiuntė misionierių į beveik visas pasaulio dalis, tačiau islamo 
kraštuose nedaug kas teatsivertė į krikščionybę, tad misionierių veikla buvo naudingesnė 
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kuriant švietimo sistemą ir medicinos įstaigas.
XX a. pradžioje šviesesnieji musulmonai suvokė savo situaciją. Įsisiūbavo judėjimai už politinę 

nepriklausomybę, ilgainiui davę pozityvių rezultatų. Pasinaudojant Vakarų technologijomis 
spėriai vystėsi pramonė. Nemažai musulmoniškųjų kraštų prisitaikė sau vakarietišką švietimo 
sistemą, nes religiniai vadovai nebuvo pasirengę tradicinį musulmoniškąjį švietimą, kurį 
laikė savo rankose, pritaikyti naujoms reikmėms. Kai Viduriniuosiuose Rytuose buvo atrasti 
didžiuliai naftos telkiniai, iš pradžių juose šeimininkavo vokiečiai. Vėliau šitie turtai perėjo į 
musulmoniškųjų vyriausybių rankas ir tapo pasaulinės politikos svertu. Iki Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos musulmoniškosios šalys jau suvienijo savo jėgas kovai prieš kolonializmą. Tačiau 
nuo to laiko jau vis smarkiau ėmė ryškėti skilimas tarp „progresyviųjų” ir „konservatyviųjų” 
grupių.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is .

ISLAMO ĮSTATYMAS

Normanas ANDERSONAS
 
Per ištisus šimtmečius musulmono lavinimas buvo kreipiamas dviem pagrindinėmis 

kryptimis. Teologija mokė jį, kuo jis turėtų tikėti, o šventasis įstatymas nurodė, kaip jam pridera 
elgtis. Praktiškai lemiamą žodį visuomet tardavo įstatymas, nes islamo apologetai ne tiek 
siekdavo atskleisti Kūrėjo prigimtį, kiek rūpinosi gyvenimu, kokį Kūrėjas prisakė gyventi savo 
kūriniams. Nors dabartiniais laikais islamo įstatymo vaidmuo gerokai pakito, jį ir dabar galima 
pavadinti musulmonų mąstymo pamatu, tipišku gyvenimo būdo pavyzdžiu, paties islamo 
esme ir branduoliu.

DIEVO ĮSAKYMŲ TAKAS
Šventasis islamo įstatymas vadinamas šariatu; šis žodis iš pradžių reiškė „kelias prie šal-

tinio”, tačiau vėliau juo imta vadinti Dievo įsakymų taką. Musulmonai tvirtai tiki, jog šariato 
pagrindas– tai dieviškasis apreiškimas, ateinąs iš keturių svarbiausiųjų šaltinių:

• Korano, kuris, musulmonų įsitikinimu, parašytas arabų kalba per amžius egzistavo 
danguje, o paskui dalimis angelo Gabrieliaus buvo apreikštas Mahometui.

• Sunų – Pranašo praktikos, atskleistos per nesuskaičiuojamas tradicijas, pasakojančias apie 
tai, ką Pranašas kalbėjęs, daręs, leidęs.

• Idžmos – musulmonų bendruomenės ar jos išminčių mokslininkų bendro sutarimo.
• Kijų – analogiškų dedukcijų, išvestų iš pirmųjų trijų šaltinių. Tačiau orientalistai įrodė, jog 

iš tiesų šariatas savo teiginiams medžiagą sėmė iš ikiislamiškojo laikotarpio papročių teisės ir 
ankstyvojo islamo administracinės praktikos. Ją susistemino ir islamui pritaikė mokslininkai 
juristai, atsižvelgdami į musulmonų bendruomenėje jau besiklostančias normas, kurios reikalavo 
išraiškos. Tyrinėtojai taip pat tvirtina, kad ištisus dešimtmečius islamo įstatymas išliko atviras 
svetimoms įtakoms, kurios buvo stiprios nukariautose teritorijose arba gyvavo atsivertėlių į 
islamą sąmonėje.

Šariate išdėstytus reikalavimus galima suskirstyti į penkias kategorijas:
• ką Dievas įsakė;
• ką Dievas patarė, tačiau griežtai neprisakė vykdyti;
• ką Dievas paliko neaprėpęs įstatymu;
• ką Dievas pasmerkė, tačiau tiesiogiai neuždraudė;
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• ką Dievas aiškiai uždraudė.
Aišku, kad šis įstatymas aprėpia kur kas daugiau, negu telpa bet kurioje vakarietiškoje 

įstatymo sampratoje, šariatas reguliuoja kiekvieną gyvenimo aspektą. Žinoma, daug ko, kas 
jame liepta vykdyti, negalėtų išreikalauti joks žmonių teismas, tektų palikti teisti amžinybei. 
Tačiau teoriškai šariatas laikomas Dievo apreikštuoju planu, prie kurio stengiasi artėti kiekvienas 
musulmonas, ar jis būtų kalifas, ar vergas.

Teoriškai žmogaus sukurtas reguliuojančias normas buvo galima taikyti tik toms sritims, 
kurias „paliko neaprėptas” Dievo įstatymas. Tačiau praktiškai jau labai seniai net oficialūs 
teismai toleravo nemažai įvairių „priemonių”, palengvinančių nepatogumus, kylančius iš 
būtinybės laikytis kai kurių šariato priesakų.

Pavyzdžiui, musulmonų valdytojai suvokė, kad šariato reikalaujami parodymai teisme 
pernelyg priekabūs, kad padėtų palaikyti viešąją tvarką. Musulmonų pirkliams atrodė, 
kad šariato draudimai per smarkiai varžo prekybą turguose. Vietinių bendruomenių nariai 
musulmonai juto, kad griežti šariato priesakai gana svetimi ilgaamžiams jų papročiams. Tad 
šalia oficialių teismų, kadžių, atsirado ir ne tokie griežti teismai. Tačiau vos prieš šimtmetį 
šariatas dar buvo pagrindinis įstatymas, kurio buvo laikomasi ir paisoma, – bent jau žodžiu,– 
visame musulmonų pasaulyje.

ĮSTATYMO INTERPRETAVIMAS
Tačiau šariatas nebuvo kodifikuota ar vieninga įstatymų sistema. Nors ir buvo laikoma, kad 

jis tvirtai remiasi dieviškuoju apreiškimu, jį tobulino ir plėtojo ištisos teisininkų kartos.
Mokslininkai interpretuodavo svarbesnes Korano eilutes, taip pat eilutes iš tų tradicijų, ku-

rias jie laikė autentiškomis. Iš šių šaltinių jie išvesdavo gausybę analogiškų dedukcijų. Iš pra-
džių tinkamai kvalifikuotas juristas turėjo idžtichado teisę – remdamasis originaliais šaltiniais 
išvesti įstatymą ar taisyklę, įgalinančią išspręsti kiekvieną iškilusią problemą.

Gana anksti musulmonų bendruomenė pasidalijo į sunitus, arba daugumą sudarančius „or-
todoksus”, ir į šiitų ir charidžitų mažumas. Mažumos toliau skaidėsi į viena nuo kitos atsiri-
bojančias sektas, o sunitų dauguma irgi pasidalijo į nemaža skirtingų mokyklų ar „ritualų”. 
Kristalizuojantis šioms mokykloms ir sektoms, savarankiškos dedukcijos teisę ilgainiui pakeitė 
prievolė priimti didžiųjų praeities juristų autoritetingas išvadas – taklidas. Šio autoriteto ir da-
bar privalo paisyti net ir labiausiai išsilavinę juristai. Šiitų sektos smulkesnė atšaka itna ašari 
(kuri, pavyzdžiui, tebėra dominuojanti Irane) vis dar pripažįsta mudžtachidą, tačiau tam tikro-
mis aplinkybėmis vadovaujasi ir idžtichadu. Tiktai šiitų izmailitų imamas arba jo atstovas dajus 
turi galią priimti lemiamus sprendimus.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is .

KRIKŠČIONYBĖ
ABSOLIUTUS KRISTAUS

AUTORITETAS
Christopheris LAMBAS

 
Krikščionys postuluoja Kristaus unikalumą; bet pati krikščionybė nėra unikali. Krikščionybę 

galima tyrinėti visais įprastiniais visuomeninių mokslų ir religijotyros aspektais. Ji turi ilgą ir 
sudėtingą istoriją, svarbiausius atstovus, gausią literatūrą, savitus ritualus ir būdingas socialines 
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formas. Visa tai galima gretinti su kitomis pasaulio religijomis, ypač su judaizmu ir islamu. 
Mokslininkai yra lyginę „tikėjimo tiesas”, – pavyzdžiui, Korano pabaigą, – priklausančias 
skirtingoms religinėms tradicijoms.

Šie lyginamieji religijų tyrinėjimai kai kuriems krikščionims sukėlė nerimą, nes sugretinus 
skirtingų tikėjimų bruožus buvo nustatyta, kad iš esmės jie panašūs. Kai šis procesas nuo išorinės 
religijos išraiškos pereina prie tikėjimo esmės, krikščionys neretai pajunta, kad jų tikėjimas 
„reliatyvizuojamas”, suvedamas į įprastinį žmogiškosios patirties lygmenį.

KRIKŠČIONYBĖ IR RELIGIJA
Aš manau, jog krikščionims tokių tyrinėjimų verta baimintis nebent tiek, kiek vienas kitą 

mylinčių sutuoktinių pora baiminasi sociologo, tvirtinančio, kad jiedu priklauso tai pačiai socia-
linei grupei, yra užaugę panašiomis kultūrinėmis sąlygomis ir todėl yra laimingi. Pora juk žino, 
kad tai toli gražu ne viskas! Krikščionys irgi žino, kad jie priklauso žmonių giminei ir kad Dievo 
kuriamoji galia padarė juos tokius pat, kaip ir kiti žmonės – davė tokį pat protą, kūną ir socialinę 
prigimtį. Taigi kvaila prieštarauti istorikams ir sociologams, teigiantiems, kad krikščionybė yra 
viena iš pasaulio religijų. Juk istorija ir sociologija toli gražu ne viskas, nors ir kaip reikšmingai 
būtų pateikiamos.

Tačiau daugelis Šiaurės Atlanto regiono gyventojų vis dar tapatina krikščionybę su kultūra, 
kuri pastaraisiais šimtmečiais dėl technologinių ir industrinių laimėjimų dominavo pasaulio 
istorijoje. Kadangi šio regiono įtaka ima šiek tiek silpnėti, manoma, kad silpnėja ir krikščionybė, 
kuri siejama su praeitimi. Taigi bendrą lyginamosios religijotyros daromą įspūdį, regis, dar 
sustiprina šiuolaikinių pokyčių stebėjimas. Krikščionybė yra susijusi ir su kitomis religijomis, ir 
su ją priėmusios kultūros klestėjimu bei gerove.

Trumpai tariant, to nepaneigsi, bet šitaip pasakoma tik dalis tiesos. Žinome, kad pirmieji 
krikščionys buvo socialiai skriaudžiami ir neretai persekiojami žmonės, kad Europos krikščio-
nių kultūra ilgą savo istorijos tarpsnį buvo atsilikusi, palyginti su musulmonų bendruomene. 
Be to, Europos krikščionybės institucijos gal ir išgyvena tam tikrą nuosmukį, tačiau apie Afriką, 
Lotynų Ameriką, Rytų Aziją to tikrai nepasakysi. Labai reikšminga ir tai, kad krikščionybė suge-
bėjo atsispirti ir išlikti gyva žiauriomis Sovietų Sąjungos ir maoistinės Kinijos sąlygomis.

Religijos tyrinėtojas, ieškantis esamo ir buvusio krikščionių religijos gyvybingumo priežas-
čių, neras šios paslapties įminimo jokioje atskiroje kultūroje, jokiame ekonominės ir kultūrinės 
raidos etape, nes tas gyvybingumas reiškėsi visomis žmonių gyvenimo situacijomis. Krikščionis 
visuomet palaikė vien tvirtas tikėjimas, kad jie asmeniškais ryšiais susiję su vieninteliu Išgany-
toju, kuris yra ir Dievas, ir žmogus.

KRIKŠČIONYBĖ IR KULTŪRA
Šiandien Vakarų krikščionims tenka susitaikyti ne vien su religijos tyrinėjimais, kurie Euro-

pos ir Amerikos universitetuose vyksta jau daugiau nei šimtą metų. Jie turi prisitaikyti gyventi 
vienoje valstybėje su kitų tikėjimų žmonėmis. Dabar antra pagal dydį Vakarų Europos religinė 
bendruomenė yra islamas, toli pralenkęs judaizmą. Vakarų šalyse yra stambios visų pagrindi-
nių pasaulio religijų bendruomenės, taip pat nemaža įvairių kultų ir naujų religinių judėjimų 
pasekėjų. Kadangi daugelis šių naujųjų piliečių yra kilę iš Azijos, dėl savo odos spalvos bei gy-
venimo būdo jie kenčia priešiškumą ir diskriminaciją. Krikščionys ir kiti žmonės mėgina kovoti 
su šiuo blogiu, pabrėždami Azijos kultūrų vertę ir priešindamiesi nuostatai, esą vakarietiškas 
gyvenimo būdas savaime geresnis už bet kurį kitą. Dabar dauguma sutinka, jog iš naujai įsilie-
jančių į Vakarų visuomenę žmonių reikėtų reikalauti tik minimaliai prisitaikyti; tiek teisingu-
mas, tiek sveikas protas rodo, jog visos kultūros iš esmės lygios.
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Akivaizdu, kad religija ir kultūra tarpusavyje neatsiejamos, tad daug kas ima tvirtinti, kad 
visų kultūrų lygybė galų gale reiškia visų religijų lygybę. Kai kurie žmonės, giliai įsitikinę patys 
esą krikščionys, net gali pasakyti: „Mes turime savo kelią į Dievą, o jie – savo. Mūsų kelias 
atrodo teisingas / tinka mums, o jų – teisingas / tinka jiems”. Toks požiūris daugumai vakariečių 
atrodo tolerantiškas, pagrįstas ir labai tinkamas sudėtingai šių laikų visuomeninei situacijai. 
Dažnai širdies gilumoje jaučiama kaltė dėl imperialistinio išnaudojimo ir su tuo susijusio Azijos 
kultūros nuvertinimo praeityje. Naujoji religinė tolerancija tarsi stengiasi bent iš dalies grąžinti 
tai, ką Vakarai skolingi Rytams.

Įdomu, kad krikščionys, kurie ilgiau gyveno tikėjimo atžvilgiu nevienalytėse visuomenėse, 
retai laikosi tokio tolerantiško požiūrio. Artimųjų Rytų krikščionys šimtmečiais liko ištikimi 
savo tikėjimo doktrinai ir nepripažino jokio esminio tapatumo tarp islamo ir krikščionybės. An-
traip jiems būtų buvę lengva pereiti į islamą, tačiau jie verčiau taikstėsi su žemesne padėtimi 
visuomenėje ir tarpais net buvo persekiojami, bet tarp abiejų tikėjimų lygybės ženklo nerašė.

Vyskupas iš Šri Lankos 1979 m. pastebėjo, kad britai krikščionys vengia „kritiškai vertinti 
kitų religijų patirtį bei tikėjimo tiesas”, ir perspėjo juos, jog taip iš dalies yra dėl to, kad „daugelis 
poimperialistinės eros Vakarų pasaulio žmonių apskritai praradę pasitikėjimą savimi”. Toliau 
vyskupas Wickremesinghe’as pasakoja, kaip skirtingų tikėjimų žmonės – budistai, induistai, 
musulmonai ir krikščionys – drauge gyvena ir dirba toje pačioje Šri Lankos nacionalinėje 
kultūroje, stengiasi įtvirtinti teisingumą, taiką ir gerovę, tačiau niekuomet neužmiršta, kad 
kiekvieno iš jų tiesos supratimas kitoks nei kitų. Jis kalba apie tai, kas neišvengiamai laukia 
daugelio Vakarų tautų, kai kitos religijos „nuolatos būna prieš mūsų akis – kaip alternatyvūs 
gyvenimo ir mirties, o ypač kančios paslapčių aiškinimai. Mūsų krašte lyginamoji religijotyra 
nesiriboja universitetų kursais ir nedidelėmis ja besidominčiųjų grupelėmis.

Tai kasdienės žmonių patirties dalis, ir atsidūrus skaudžiose gyvenimo situacijose, mums 
nuolatos tenka rinktis”.

KRIKŠČIONYBĖ IR KITOS RELIGIJOS
Vakarų krikščionys neturi tokių galimybių kaip Šri Lankos tikintieji. Bet ir jiems netrūksta 

progų susipažinti su kitų tikėjimų žmonėmis ir iš pirmų lūpų sužinoti, kuo šie tiki. Itin svarbu, 
kad krikščionys nedaro paviršutiniškų išvadų apie kitus tikėjimus, bent kiek jų nepatyrinėję. 
Kadangi skirtingų religijų teiginiai vieni kitiems prieštarauja, kyla didžiulė pagunda lyginti tai, 
kas geriausia savame tikėjime, su tuo, kas kitame blogiausia. Pasitaiko, kad žmonės, įžvelgę 
teigiamų bruožų kitose religijose, apkaltinami išdavę savąją. Krikščionybės istorijoje, be abejo, 
netrūksta religinės „gentinės sąmonės” bruožų. Kadangi žmonės nelinkę tikėti, jog ir kitose 
religijose esama ko nors gero, visokiausi netikslumai ir iškraipymai dažnai priimami už tikrą 
pinigą. Europiečiai ligi šiol neįstengia nusikratyti viduramžiais paskleisto karikatūriško islamo 
įvaizdžio. Krikščionys, net garbūs Bažnyčios vadovai ir teologai, nuolatos piktai šmeiždavo žy-
dus, ir tai buvo viena iš pagrindinių amžino žydų persekiojimo priežasčių.

Aišku, ne vien krikščionys iškreiptai vaizduoja kitus tikėjimus. Musulmonai irgi savaip iš-
kraipo krikščionybę, tačiau plėtojantis šiuolaikinėms susisiekimo priemonėms, tokie „melagin-
gi liudijimai” darosi ir nereikalingi, ir pavojingi. Kam rūpės, ką induistas mano apie krikščionį 
ar budistas apie žydą, jei jiems niekados nelemta susitikti? Tačiau šiandien jie gali susitikti ir 
susitinka. Melas Dievui garbės neprideda, o šmeiždamas kitus tikėjimus krikščionybės neapgin-
si. Šiaip ar taip, šitoks šmeižtas gali atsigręžti prieš jo skleidėją, nes visuomet atsiras nepatiklus 
žmogus, kuris ims ir pažiūrės, kas slypi už tokios propagandos, ir tada jam netikra gal pasiro-
dys pati krikščionybė.

Tačiau krikščionis, lengva širdimi nustūmęs šalin savanaudiškus kitų tikėjimų aiškinimus, 
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visgi gali pajusti, kad gilinimasis į kitas religijas irgi turi ribas. Net ir religijotyros specialistas 
nepajėgtų nuodugniai susipažinti su visomis įmanomomis krikščionių tikėjimo alternatyvomis. 
Nė vienos religijos neįmanoma kaip reikiant suprasti, gerai neišstudijavus jos raštų originalo 
kalba. Nejaugi jis turėtų išmokti hebrajų, arabų, sanskrito ir pali kalbas taip pat gerai kaip 
Naujojo Testamento graikų kalbą? Reikia viso gyvenimo, kad prasiskverbtum net ir į vieno 
svetimo tikėjimo gelmes. Aišku, yra daugybė mokslininkų, galinčių mums padėti, ir krikščionys 
tikrai yra daug nuodugniau išstudijavę kitus tikėjimus nei dauguma kitų religijų mokslininkų – 
krikščionybę. Tačiau argi krikščionis negali nieko tikro pasakyti apie savo arba svetimą tikėjimą, 
jei nemano esąs šioks toks specialistas?

Kelkime tą patį klausimą griežčiau: ar galime būti tikri, kad savo gyvenime pasirinkę Kristų, 
o ne kurį jo varžovą, nedarome didžiulės klaidos? O gal net tokia klausimo forma rodo mūsų 
teologinį vulgarumą, ir krikščionių tikėjimas iš tiesų yra tik mūsų kelias į Dievą, nei geresnis, 
nei blogesnis už kitus?

Pastarasis teiginys pateikiamas labai dažnai, tačiau būtų gerai išsiaiškinti, ką iš tiesų jis 
reiškia. Jei krikščionybė – tik vienas iš daugelio kelių, ir galbūt net ne pats geriausias, tuomet 
įžūlu manyti, kad mano religinė patirtis gali būti naudinga kitam – juk ta patirtis tokia menka ir 
tik dalinė. Evangelizacija tuomet neįmanoma – krikščioniška veikla turėtų apsiriboti tarnavimu, 
nes skelbti tikėjimą būtų „technologinis imperializmas”. Bažnyčia tuomet galėtų augti vien 
biologiniu būdu. Maža to – reikėtų suabejoti visa buvusia misionieriška veikla, net ir ta, kurios 
dėka atsirado seniausios Artimųjų Rytų ir Europos bažnyčios. Žodžiu, tada griūva Bažnyčios 
pagrindai, nes mūsų, krikščionių, egzistavimas tėra istorinis atsitiktinumas, ne daugiau, jis 
remiasi iliuzija, kad būta mokymo, kurį reikėjo skleisti ligi visų pasaulio pakraščių.

Jei iš šio paprasto požiūrio plaukia tokios išvados, kaip galime būti tikri, kad jis klaidingas? 
Žinoma, visa klausimo esmė – Jėzaus Kristaus asmenybė. Naujojo Testamento krikščionims 
Jėzus Kristus yra vienintelė ir tikriausia Dievo valdžios ir meilės išraiška. Pats Jėzus tvirtino esąs 
„kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane”. Netrukus po jo 
mirties ir prisikėlimo pirmieji mokiniai sakė žydų vadovams apie Jėzų: „Ir nėra niekame kitame 
išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti”. 
Misionierius Paulius vėliau parašys Mažosios Azijos bažnyčiai: „Jis yra neregimojo Dievo 
atvaizdas... Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi”. Jėzus yra tikrasis žmonijos istorijos 
centras, asmenybė, kurioje visa galybe atsiskleidė Dievas.

Visa tai nuosekliai liudija Naujasis Testamentas, bet kaipgi šį teiginį įrodysi? Smalsuoliams 
galima pateikti Jėzaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo įrodymų, akivaizdžių jo pasekėjų 
liudijimų, ir evangelistai bei rašto aiškintojai nuolat tai daro. Tačiau jeigu būtų įmanoma įrodyti, 
kad Jėzus tikrai buvo siųstas Dievo ir turėjo absoliučią valdžią žmonėms, – tai būtų galima 
padaryti tiktai cituojant kitą autoritetą, didesnį negu pats Jėzus, ir visa argumentacija sugriūtų. 
Nepriekaištingiausia logika ir nenuginčijami argumentai Jėzaus naudai ne ką svaresni nei 
raginimai klausyti jo ir atsigręžti į jį. Jo gyvenimas ir mokymas patys jį autentizuoja – patys 
savaime yra autoritetas, nes tik taip pasidaro privalomi mums.

KRISTAUS UNIKALUMAS
Tai reiškia, kad kai krikščionis bando svarstyti kitų religinių tradicijų prigimtį, jis tai daro, 

remdamasis Dievo atskleidimu Jėzuje Kristuje. Jėzus yra tobula, žmogaus supratimu, Dievo 
prigimties išraiška, ir per Jėzų Dievas pakeitė ankstesnį savo nuosprendį žmonių giminei. 
Krikščionis įgyja identitetą ir pasijunta visiškai saugus, priklausydamas Dievui per Jėzų ir 
Jėzaus bendruomenę. Nors asmeniniai trūkumai bei ydos ir toliau nesiliauja jo skaudinę, vis 
tiek nebegali atimti jam džiaugsmo, nes jis jaučiasi esąs Dievo malonėje ir suvokia didžiulę 
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garbę būtų Dievo įrankiu žmonijai išgelbėti. Jis nuolatos meldžia nepaprastos, džiaugsmingos 
meilės, kuri ženklino Jėzaus gyvenimą, ir tikisi po mirties nueiti pas jį.

Jis visur ieško Jėzaus dvasios atbalsių ir atspindžių, netgi kitų tikėjimų žmonių 
bendruomenėse, ir džiaugiasi radęs – nenori jų menkinti, o džiūgauja, kad Dievas „iki šios dienos 
tebeliudijamas”, kaip sako apaštalas Paulius, kalbėdamas pagonims. Juk Jėzaus kaip aukščiausio 
autoriteto pripažinimas reiškia dvasinį įsipareigojimą, bet ne dvasinį uždarumą. Įsipareigojęs 
Jėzui, įsipareigoji būti prieinamas kiekvienam žmogui. Koks Jėzus atviras visokiausiems 
žmonėms, puikiai žinojo jo religiniai kritikai, kurie dažnai piktindavosi jo bendravimu. Jėzaus 
palyginimuose atsispindi prigimtinis žmogaus gerumas, toks ryškus samariečio paveiksle ir 
visiškai neatitinkantis judaizmo teologinės koncepcijos. Apie pagonį kareivį, patikėjusį jo 
žodžiu, Jėzus pasakė: „Sakau jums – nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo”. Krikščionims 
nereikia baimintis, kad įsipareigodami Jėzui jie turės užsisklęsti nuo kitų žmonių, nes paties 
Jėzaus pavyzdys pašalina tokią grėsmę.

Bet krikščionis negali būti ištikimas Jėzui ir kartu svarstyti ištikimybės galimybę kam nors 
kitam. Jis negali likti krikščioniu, jeigu abejoja, ar Jėzus tikrai yra aukščiausias autoritetas. Jeigu 
jis tai daro, vadinasi, autoritetingiausiu laiko savo sprendimą, paprastai grindžiamą kokiu nors 
filosofijos principu. Žinoma, man pačiam galų gale tenka atsakyti už visus savo sprendimus, 
tačiau tai nereiškia, jog sugebėčiau spręsti ir apie Jėzų. Jeigu jau suradau, kur išreikštas 
paskutinis Dievo žodis, galiu tik jam paklusti. Aš negaliu jo svarstyti religinėje ar filosofinėje 
plotmėje, galiu tik atsiliepti į jį visa savo esybe – štai kodėl meilė, visos asmenybės išraiška, yra 
krikščionybės pamatas. O žmonės tik todėl pajėgia meile atsakyti Dievui, kad Dievas per Kristų 
parodė jiems savąją meilę.

NUOSPRENDIS RELIGIJAI
Jėzus nuolatos troško tokio atsako Dievui visa širdimi, kitaip vadinamo tikėjimu. „Bet ar atėjęs 

Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?” – klausė jis. Jėzui nepatiko ano meto tikėjimas, nes jis 
buvo nenuoširdus ir perdėm kritiškas, o kartais netgi veidmainiškas ir ciniškas. Čia Jėzus skelbia 
nuosprendį ne tik savo laikų religijai, bet ir visokiai įsiviešpatavusiai religijai, taip pat ir istorinei 
bei šiuolaikinei krikščionybei. Griežčiausi Jėzaus žodžiai fariziejams ir rašto aiškintojams – žydų 
religiniams vadovams ir teologams – skirti ne todėl, kad jis norėjo sunaikinti žydų tikėjimą (kiti 
rabinai irgi negailėdavo kritikos), bet todėl, kad ir pati geriausia žmonijos religija būna sugedusi 
iš vidaus. Žmonių pikti kėslai ir blogis neateina iš išorės, todėl vien išorinėmis priemonėmis jų 
neįveiksi, nes „iš širdies išeina, – sakė Jėzus, – pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, 
paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. Šitie dalykai suteršia žmogų, o valgymas 
nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia”. Krikščionybės gelmėse glūdi suvokimas, kad 
religija negali išvengti pavojingų žmogaus ydų – juk Jėzų pasmerkė ir nukryžiavo religinė 
valdžia, kuri ėjo išvien su pagonių politikais.

AUKŠČIAU NEI RELIGIJA
Savo istorinėmis formomis krikščionybė nėra unikali. Kaip ir bet kokia žmogiška veikla, 

ji nėra be nuodėmės ir labai rizikuoja, jei bando šitai neigti. Tačiau ji skelbia mokymą apie 
Jėzų Kristų – vienintelį pilnateisį vyrų ir moterų valdovą, ir jo galutinį sprendimą bejėgiškam 
pasauliui, betinkamam nebent tik išmesti į šiukšlyną. Nes Jėzus atėjo ne naujos religijos, naujų 
įstatymų ar naujos filosofijos skelbti, o įveikti dvasinio žmonių skurdo ir pagedimo, kurie neša 
žmogui skausmą ir atskiria jį nuo Dievo, priėmė visa tai į širdį, ligi galo paklusdamas Dievo 
valiai – netgi atsiduodamas kankinančiai ir žeminančiai mirčiai. Jis atėjo ir duoti pradžios naujai 
tvarkai, naujo gyvenimo visai žmonijai, naujai kūrinijai, prasidėjusiai nuo jo paties prisikėlimo 
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iš numirusių. Vyrai ir moterys raginami pamesti bergždžias savo pastangas priartėti prie 
Dievo ir pelnyti jo malonę – jie privalo tik pasitikėti Jėzumi, kuris vienintelis iš tiesų Dievą 
pažįsta. Žmonės raginami įsijungti į bendruomenę, kurios nariai gyvena šiuo tikėjimu ir dalijasi 
gyvenimu Jėzuje, laukdami prasidedant naujo amžiaus, kai visi išpažins jį. Taigi krikščionys 
sako krikščionybei „taip”, kai ji yra Jėzaus tarpininkas, ir „ne”, jeigu ji išduoda jo mokymą, 
o tai neretai pasitaiko. Kitiems tikėjimams krikščionys irgi sako ir „taip”, ir „ne”. „Taip”, kai 
šie įžvalgiai papildo, pabrėžia ar kitokiais žodžiais išreiškia Dievo šlovę, kurią atskleidė Jėzus. 
Tačiau „ne”, jeigu žmonių mintys ir darbai, kaip dažnai būna, ištrina žmoguje Dievo paveikslą, 
nes žmogus nusigręžia nuo Dievo, kad nusilenktų savo susikurtiems stabams ar idėjoms, arba 
jeigu Dievo šlovė Jėzuje nepripažįstama ar paneigiama. Jei krikščionybė unikali, tai tik todėl, 
kad unikalus yra Kristus. Nustodama jį liudyti, ji netenka bet kokios vertės žmonijai.

„Pozici ja”.–  2002 m. balandis – biržel is .

KRIKŠČIONYBĖ  ŠIANDIEN
Peteris BRIERLEIS

 
Kažkas kadaise pasakė: „Mes esame tokie, kokiais tapome”. Tai tinka ne vien atskiriems 

žmonėms, bet ir bažnyčioms, nors laikai ir skirtingi. Ir ateityje mes būsime tokie, kokiais tapsime 
šiandien – nebent žvelgdami į ateitį, jau šiandien pasistengtume savo pamaldumu, dėmesiu, 
įtikinėjimais bei pozityvia veikla pakeisti kai kurias būdingas tendencijas.

XX a. nesulaukėme religijų žlugimo, kaip pranašavo komunistai. Atvirkščiai, krikščionybė 
ir kitos didžiosios pasaulio religijos netgi sustiprėjo, nors Vakaruose krikščionybės likimas nėra 
vienodas.

Išskyrus atgimimo judėjimus, Vakarų krikščionybė daug kuo primena šiuolaikinį krovininį 
laivą: sunkiai pakrautą, lėtai judantį ir negreitai keičiantį kryptį. Azijos ir Pietų Amerikos 
krikščionybė panašesnė į pramoginį garlaivį: pilną entuziazmo, turintį aiškų tikslą ir sugebantį 
džiaugtis tuo, kas nutinka pakeliui. Ar gali šie laivai vienas iš kito pasimokyti? Ką rodo bendra 
šiuolaikinės padėties apžvalga?

KRIKŠČIONIŲ SKAIČIAUS AUGIMAS PASAULYJE
1982 m. buvo išleista milžiniška Rev. dr. Davido Barretto „Pasaulinė krikščionių enciklopedija”. 

Ją kasmet papildo „Tarptautinis misionieriškų tyrimų biuletenis”. Jo duomenimis, 1980 m. 
pasaulyje buvo 1,4 mlrd. krikščionių. Tai sudarė 32,8 % nuo 4,4 mlrd. pasaulio gyventojų.         
1993 m. šis skaičius jau siekė 1,9 mlrd. arba 33,5 %. Remdamasis šiais skaičiais, jis numato tolesnį 
augimą ir spėja, jog 2006 m. turėtų būti dar 500 mln. krikščionių daugiau, tai sudarytų maždaug 
35 % pasaulio gyventojų.

1980–1993 m. krikščionių bažnyčios narių padaugėdavo vidutiniškai 92 tūkst. per dieną; du 
penktadaliai iš jų tiesiog gimdavo krikščionių šeimose. 

Davidas Barrettas numato dar spartesnį jų daugėjimą (sieksiantį galbūt 102 tūkst. per dieną)– 
daugiausia dėl suaugusių žmonių atsivertimo.

Įvairiuose žemynuose šie skaičiai nevienodi. Bažnyčios nariais Davidas Barrettas laiko 
visus, vadinančius save krikščionimis, todėl į jo skaičius įeina nemažai formalių krikščionių. 
Ne kiekvienas krikščionis priklauso Bažnyčiai, tačiau lentelėje supaprastintai parodyta, jog taip 
yra.

Prognozuojant 2006 metams (tai 13 metų laikotarpis, atitinkantis 1980–1993) spėjama, jog 
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esamos tendencijos išliks ir toliau, nors per tą laiką daug kas gali nutikti. Labai tikėtina, jog Lo-
tynų Amerikoje, Afrikoje ir Okeanijoje 1993– 2006 m. šie pokyčiai išliks maždaug tie patys kaip 
1980–1993 m. Tuo tarpu Šiaurės Amerikoje ir Rytų Azijoje šis augimas turėtų sulėtėti: pirmojoje 
dėl žmonių nusivylimo tradicine krikščionybe, o antrojoje todėl, kad neįmanoma išlaikyti tokio 
spartaus augimo kaip 1980–1993 m. Smarkiau nei ankstesniais metais krikščionybė 1993– 2006 
m. turėtų augti Pietų Azijoje ir buvusioje SSRS, bet apskritai Europoje tikimasi tam tikro nuos-
mukio (vėlgi dėl žmonių nusivylimo: krikščionims Bažnyčia atrodo pasenusi, nuobodi ir ne itin 
patraukli, kaip teigiama Rev. Michaelo Fanstone’o knygoje „Paklydusios avys”).

Rytų Azijoje smarkus 1980–1993 m. šuolis atspindi staigų Namų bažnyčios atgimimą de-
vintojo dešimtmečio Kinijoje. Afrikoje spartus krikščionybės augimas priklauso nuo gyventojų 
skaičiaus didėjimo. Europoje 1980 m. krikščionių skaičius didžiausias, bet jis, atrodo, linkęs ma-
žėti. Pietų Azijoje augimas iš dalies priklauso nuo gyventojų skaičiaus didėjimo, bet dar labiau 
– nuo entuziastingos jų evangelizacijos. Tas pat pasakytina apie Lotynų Ameriką, kur Sekmi-
ninkų bažnyčia ypač populiarėja tarp neturtingųjų: jie dažnai kreipiasi į bažnyčią medicinos 
pagalbos (nebeįstengdami mokėti gydytojams ir atsigulti į ligonines), o randa čia dar ir dvasinį 
atsinaujinimą.

NAUJOS BAŽNYČIOS IR SEKTOS
Iš dalies krikščionių skaičius sparčiai auga sekmininkų ir charizmatikų pakilimo dėka.          

1980 m. jie sudarė 11 % visų pasaulio krikščionių, o 1993 m. – jau 23 % ir toliau daugėja. Šis 
netikėtas augimas yra dėl jų politikos – kur tik įmanoma, kurti (kaip jie sako, diegti) naujas 
bažnyčias.

Naujas bažnyčias diegia ne vien tik sekmininkai ir charizmatikai. Iš tokios iniciatyvos, ypač 
veikiant vadinamajam Namų bažnyčios judėjimui devintojo dešimtmečio Britanijoje, atsirado 
daugelis nepriklausomų bažnyčių. Tokiu pat būdu susikūrė ir Afro-Karibų bažnyčios. 1987 m. 
Pietų Afrikoje buvo daugiau kaip 4200 aktyvių sionistų (krikščionių) bažnyčių. Ir tradiciškesnės 
bažnyčios imasi šios veiklos: 1991 m. gegužę Bažnyčių kūrimo konferencijoje arkivyskupas 
George’as Carey’s ragino „visas vidutinio didumo parapijas apsvarstyti bažnyčių kūrimą savo 
teritorijoje”. Taigi Vakarų bažnyčia pamažu seka Azijos ir Lotynų Amerikos pavyzdžiu. 1980 m. 
pasaulyje buvo 20 800 sektų ir 1720 tūkst. bažnyčių. 1993 m. abu šie skaičiai padidėjo 17 % ir 
toliau didėja panašiu greičiu. Atsirado ir naujų bažnytinių grupuočių, tačiau skaičiai rodo, kad 
daugiau naujų bažnyčių įkuria jau egzistuojančios sektos.

PIRMAUJA NE VAKARŲ KRIKŠČIONYBĖ
Jei Vakarais laikysime Europą, Šiaurės Ameriką ir buvusią SSRS, tai 1980 m. šiuose trijuose 

regionuose buvo 51 % visų Bažnyčios narių. 1993 m. šis skaičius tesudarė 42 %, ir ateityje tikimasi 
dar smarkesnio mažėjimo, nebent įvyktų koks nenumatytas radikalus pokytis.

1993 m. Operation World nurodyta, jog iš Vakarų atvyksta tik vienas šeštadalis misionierių. 
Kur kas aktyviau krikščionybę svetimose šalyse platina ne Vakarų kraštų tikintieji. Tai matyti iš 
didelio Afro-Karibų bažnyčios narių skaičiaus. Savo kulto formomis jie taikosi prie išpažinėjų 
kultūros. Visi yra gana vienodo amžiaus (Didžiojoje Britanijoje tik 6 % vyresni nei 65 metų), o 
gyvenamųjų rajonų ir gyvenimo būdo panašumas palengvina evangelizaciją grupėmis.

KRIKŠČIONIŲ ORGANIZACIJŲ AUGIMAS
Davidas Barrettas nurodo, kad 1980 m. pasaulyje buvo 17 500 krikščionių organizacijų. Tai 

nėra didelis skaičius, nes vien tik Jungtinėje Karalystėje jų buvo daugiau nei 2000!  1993 m. 
jis nurodo jau 22 000 visame pasaulyje. Jungtinės Karalystės Christian Hand-book 1982 m. 
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pateikia 2400 vadinamųjų „parabažnytinių” organizacijų, o 1993 m. šis skaičius siekia jau 5200. 
(Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje ypač daugėja patarnaujančiųjų organizacijų, tačiau mažėja 
evangelizuotojų. Daugėja krikščioniškų informacijos priemonių, mokymo įstaigų ir prieglaudų, 
tačiau krikščioniškų knygynų ir misionierių draugijų liko tiek pat.)

Didėjantis tokių organizacijų skaičius kelia Bažnyčiai rimtų finansinių problemų. 1980 m. iš 
visų pasaulyje bažnyčioms ir „parabažnytinėms” organizacijoms paaukotų pinigų 36 % atiteko 
„parabažnytinėms”. 1993 m. tai sudarė jau 50 %, ir šis skaičius dar turėtų didėti. Naujesnės 
organizacijos atitraukia pinigus nuo senesnių, ir šioms dažnai tenka jungtis. Tačiau ir naujosios 
organizacijos nėra apsaugotos nuo finansinio spaudimo.

MAŽĖJANTYS REZERVAI
Jau minėjome, kad daugėjant „parabažnytinių” organizacijų, mažėja finansiniai ištekliai. 

Finansinių sunkumų kyla ir dėl to, kad daugelyje Vakarų šalių Bažnyčia neteko daug narių. 
Nemažai Vokietijos bei kitų Europos šalių Liuteronų bažnyčios narių atsisako mokėti 1– 2 % 
savanorišką pajamų mokestį valstybinei bažnyčiai išlaikyti. Be to, mažėja Vokietijos gyventojų 
skaičius, ir visa tai drauge artimiausiais metais gali gerokai sumažinti Liuteronų bažnyčios 
pajamas. Tačiau visame pasaulyje, Davido Barretto nuomone, Bažnyčios narių lėšos, skiriamos 
krikščionybės reikalams, turėtų gerokai padidėti. Dabar jos sudaro 1,7 %. Vakarų bažnyčios 
finansai turėtų sumenkėti. Tačiau yra ir kitų sunkumų.

JAV parengiama pernelyg daug dvasininkų, ir bažnyčios (ypač baptistai ir anglikonai) 
finansiškai nepajėgia jų išlaikyti, todėl atsiranda bedarbių dvasininkų. Tas pats netrukus gali 
nutikti Didžiojoje Britanijoje. Todėl dvasininkų skaičius neturėtų augti. Dešimtyje Europos 
šalių, kur egzistuoja valstybinės bažnyčios, devintąjį dešimtmetį dvasininkų skaičius sumažėjo 
4 %, dešimtąjį – 6 % ir yra linkęs toliau mažėti.

Katastrofiškai pasaulyje mažėja Romos katalikų kunigų skaičius. Pavyzdžiui, 1950 m. 
Prancūzijoje į kunigus įšventinta 1000 klierikų, o 1990 m. jų skaičius nesiekė nė 100. Prancūzijoje 
1980 m. buvo 42 tūkst. kunigų, o 1995 m. turėtų būti tik apie 20 tūkst. Šis dramatiškas nuosmukis 
iš dalies yra dėl celibato; daugelis kunigų norėtų vesti. Vis dėlto katalikų misionieriška veikla 
nesilpsta, nors ispanų ir portugalų kunigų dabar Lotynų Amerikoje dirba mažiau.

Vakarų šalyse egzistuoja dar viena problema. Mažėja bažnyčios narių skaičius: priimama 
mažiau naujų narių, negu miršta senųjų. Profesorius Eddie’s Gibbsas nurodo keletą šio reiškinio 
priežasčių: suaugusiųjų apeigos vaikams atrodo nepatrauklios; jiems nepatinka būti mažuma 
tarp vyresniųjų bažnyčios lankytojų; pamokslai neatitinka jų ir jų šeimos poreikių; nesutarimai 
su dvasininkais; ir galiausiai – nepritarimas moralinėms Bažnyčios nuostatoms (šiame amžiuje 
didžiausias skaičius žmonių gyvena nesusituokę). O štai Azijoje į bažnyčias ateina ypač daug 
jaunimo. Kai kurios Afrikos bažnyčios, norėdamos patraukti jaunas širdis, dabar siunčia 
misionierius į Europą.

Tačiau šį mažėjimą vienur atsveria didėjimas kitur, – pavyzdžiui, smarkiai auga išplatintų 
Biblijų ir krikščioniškų radijo ir televizijos stočių skaičius.

BAŽNYČIOS LANKYTOJŲ MOBILUMAS
 1990 m. Sautvarko anglikonų vyskupas pasakė: „Krikščionybė iš kultūros tapo pasirinkimu”. 

Jis buvo teisus, ir jo pastebėjimas tinka ne vien Didžiajai Britanijai, bet ir Australijai bei Šiaurės 
Amerikai. Jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės vis dažniau pereina iš vienos Bažnyčios į 
kitą.

Dažnai dėl tokio pereidinėjimo laimi sekmininkų ir charizmatinės bažnyčios, taip pat 
didžiosios institucinės bažnyčios. Tuo tarpu kai kurioms mažesnėms bažnyčioms lieka nedaug 
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narių.
Kartais žmonės keičia Bažnyčią, persikėlę kitur gyventi arba perėję į kitą darbą, tačiau ne 

visada. Iš kai kurių duomenų matyti, kad maždaug ketvirtadalis pakeitusių Bažnyčią žmonių 
iš viso nustoja ją lankę, nors retai liaujasi tikėję. Greičiau dėl to kaltas nuobodulys, vienatvė, 
nepasitenkinimas ir kitos jau minėtos priežastys. Vakarų bažnyčia turėtų kaip nors reaguoti į šį 
procesą, nes kitur pasaulyje taip nėra: priešingai, ten į kitą vietą persikėlusi šeima neretai tampa 
naujos kongregacijos branduoliu.

ATOTRŪKIS NUO TRADICINĖS BIBLINĖS KRIKŠČIONYBĖS
Dar vieną būdingą Vakarų krikščionybės bruožą atskleidė 1982 m. Lidse atlikti tyrimai: ten 

1500 žmonių buvo apklausti apie jų tikėjimą. 60 % apklaustųjų atsakė, kad jų seneliai buvo 
anglikonai, ir tik l % – kad jie nepriklausė jokiai religijai. Tarp jų tėvų šis skaičius sudarė jau           
3 %, o tarp jų pačių – 23 %. Tuo tarpu anglikonų sumažėjo iki 28 %. Kadangi dauguma anglikonų 
buvo tik formalūs bažnyčios nariai, tai šie skaičiai rodo, kad vakarykštis nominalus tikėjimas 
šiandien virsta agnosticizmu.

Galbūt žodis „agnostikai” čia ir nelabai tinka, nes šie žmonės sakosi nepažįstą Dievo, tačiau 
tikį, jog Dievas kažkur yra. Šiandien Naujojo amžiaus judėjimas stengiasi atnešti tą nepažįstamą 
Dievą į miestą ir žada atskleisti mums Dievo valią iš Taro kortų, žvaigždžių, brangakmenių 
spindėjimo, per mediumus, ekstrasensus ir daugybe kitų būdų. 1991 m. konferencijoje Martinas 
Marty’s, JAV bažnyčios istorikas, pasakė: „Didžiausia mūsų problema yra ne pasaulietinis 
humanizmas, o susidomėjimas religija, kuris nevirsta tikėjimu”.

BESIVARŽANČIOS RELIGIJOS
Nors krikščionybė pasauliniu mastu (išskyrus Europą) ir auga, kitos religijos taip pat stiprėja, 

o visos drauge netgi lenkia krikščionybę. Nepriklausančių jokiai religijai žmonių skaičius sparčiai 
auga. Islamas ir daugelis naujųjų religijų taip pat greitai stiprėja. Tas pat pasakytina ir apie sikus 
(nors apskritai šią religiją išpažįstančiųjų palyginti nedaug). Budizmas turėtų susilpnėti, nes 
mažėja jį išpažįstančiųjų Korėjoje ir Japonijoje, be to, dalis budistų pereina į induizmą. Pirmykštės 
religijos, ypač Afrikoje, nyksta plintant islamui ir krikščionybei. Skverbimasis į Brazilijos miškus 
taip pat sumažins pirmykščių tikėjimų skaičių. Dauguma smulkesnių religijų („kitos religijos”) 
apskritai turėtų susilpnėti.

Pasaulyje vis labiau įsiviešpatauja didelės religinės grupės – ten žmonių skaičius auga 
sparčiau, nei daugėja pasaulio gyventojų. Tai naujosios religijos, sikizmas, islamas, krikščionybė, 
daugėja ir netikinčiųjų. Dabar naująsias religijas, krikščionybę ir islamą išpažįsta 54 % pasaulio 
gyventojų, ir šis skaičius toliau didėja.

NERAMI ATEITIS
Pastarąjį dešimtmetį pasaulyje įvyko staigių ir stulbinančių permainų: radikaliai pasikeitė 

režimas Sovietų Sąjungoje ir jos satelitinėse šalyse. (Tas pat turėtų įvykti numirus seniesiems 
Kinijos lyderiams.) Daug pokyčių vyksta Pietų Afrikoje, Kampučijoje ir kitose pasaulio vietose. 
Kai kur įsiliepsnojo kruvini karai (Jugoslavijoje ir Artimuosiuose Rytuose), kitur tebesitęsia 
ilgamečiai konfliktai (Šiaurės Airijoje, Peru).

Įvykę didžiuliai pokyčiai vis dėlto nesumažino baimės ir nerimo. Buvusios SSRS branduolinis 
arsenalas, branduolinis Pakistano ginklavimasis, nesiliaujantys Kinijos branduoliniai bandymai 
taikos nežada. Siaubingas Afrikos skurdas, milžiniškos Trečiojo pasaulio skolos, Amerikos 
ekonominės įtakos silpnėjimas ir Japonijos iškilimas, AIDS plitimas, ypač Tailande ir Afrikoje, 
nuolatiniai potvyniai Indijoje ir kitur, dažnėjantys žemės drebėjimai visame pasaulyje – visa 
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tai anaiptol nežada ir ramios ateities. Pridėkime dar genų inžineriją, pilietinių karų grėsmę, 
Vakarų materializmą, klimato atšilimą, ir pasaulis atrodys dar nesaugesnis. Kaip atspėti, kas 
mūsų laukia?

Krikščionybė nebando atsiriboti nuo laiko problemų. Naujasis Testamentas įspėja apie 
gresiančias nelaimes: žemės drebėjimus, potvynius, karą ir badą. Krikščionys raginami skelbti 
gerąją naujieną apie nuodėmių atleidimą ir naująjį gyvenimą visų tautų žmonėms.

Ateis diena, kai Jėzus grįš. Mūsų dabartinis pasaulis – su visu blogiu, neteisybėmis ir skaus-
mu – užleis vietą „naujam dangui ir naujai žemei” su Dievu soste. O dabar krikščionys kasdien 
turi gyventi taip, kad būtų pasirengę stoti prieš Dievą: jie turi darbais parodyti meilę Dievui ir 
savo artimui, nes tai krikščionių tikėjimo esmė.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is .

JUDAIZMAS
JUDAIZMO ĮTAKA

Marvinas WILSONAS
 
Didžiausią įtaką šiuolaikinei civilizacijai judaizmas padarė savo religija bei etika. Graikai 

paliko žmonijai filosofiją ir estetiką, Roma – politiką ir teisę, o Izraelis praturtino pasaulį vieno 
neregimojo Dievo ir jo valios apreiškimo žmonėms samprata.

Levas Tolstojus taip rašė apie žydų tautą: „Tauta, kuri taip ilgai sergėjo pranašystę, kuri 
perdavė ją pasauliui – tokia tauta nesunaikinama. Žydai amžini, kaip ir pati amžinybė”.

Pats judaizmo žodynas ryškiai įtakojo pasaulio mąstymą. Tiek Vakarų pasaulio literatūra, 
tiek šnekamoji kalba būtų nepalyginamai skurdesnė be daugelio iš Biblijos atkeliavusių 
vaizdingų frazių bei posakių, tokių kaip: „Visam kam yra savo metas”; „Raidė užmuša, o dvasia 
teikia gyvybę”; „Tiesa padarys jus laisvus”; „Įsigyk išminties, nes ji vertesnė už auksą”; „Mylėk 
savo artimą kaip pats save”; arba tokių kaip: „pažadėtoji žemė”, „giesmių giesmė”, „Baltazaro 
puota”, „sūnus palaidūnas”, „trisdešimt sidabrinių”, „Salomėjos šokis”, „druskos stulpas”, 
„tuštybių tuštybė”, „žemės dulkė”, „atpirkimo ožys”.

KAMIENO ATŽALOS
Iš senojo judaizmo kamieno išaugo dvi atžalos: krikščionybė ir islamas, savo ruožtu neregėtai 

išsišakoję po visą pasaulį.
Krikščionybė perėmė iš judaizmo Dievo, jo prigimties, jo Įstatymo sampratas, jo santykių su 

žmonėmis nuostatas, jo reikalaujamas žmonių tarpusavio elgesio normas.
Nemaža krikščionybės terminų, tokių kaip amen, aleliuja, šėtonas, šabas, mesijas, rojus, 

cherubinas, jubiliejus – paimta tiesiai iš hebrajų Biblijos, gal tik reikšmės šiek tiek pakitusios.
Žydų sinagogos pavyzdžiu atsirado krikščionių bažnyčia, kaip vieta, kur buvo renkamasi 

skaityti Šventojo Rašto, melstis, giedoti. Mišios, smilkalai, psalmių giedojimas, krikšto 
apeigos ir Paskutinės vakarienės (Eucharistijos) valgymas, bažnyčios organizavimas, Biblijos 
interpretavimo būdai – visa tai kilę iš judaizmo.

Jėzaus gyvenimas ir mokymas, aprašytas Evangelijoje, irgi geriau suprantamas jo žydiškos 
esmės šviesoje. Tarkime, Viešpaties malda (Mt 6) iš tiesų yra žydiška, jos prototipai – tokios 
senosios žydų maldos kaip kadišas ir „Aštuoniolika palaiminimų”.

Antra iš judaizmo kilusi religija, islamas, savo įkūrėjo Mahometo dėka taip pat išsaugojo 
iš hebrajų Biblijos perimtą mokymą. Korane dažnai minimi Abraomo, Mozės ir kitų Biblijos 
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veikėjų vardai. Vėliau Mahometas atsiskyrė nuo judaizmo, nes jam nepavyko įtikinti savo meto 
žydų, kad jis esąs „Pranašų Antspaudas”.

Daugelis islamo įstatymų arba tiesiogiai kilę iš judaizmo, arba šiek tiek pakeisti. Griežtas 
islamo monoteizmas, jo priešiškumas stabmeldystei, paprotys meldžiantis atsisukti veidu į 
šventąjį Mekos miestą, reguliarus pasninkavimas, draudimas valgyti kiaulieną, šventos dienos 
savaitėje šventimas – visa tai rodo judaizmo įtaką.

GYVENIMAS YRA VIENTISAS
Teologinės bei etinės judaizmo vertybės įtakojo ne tik religinį pasaulį, bet ir politinę bei so-

cialinę sferas.
Pirmoji iš didžiausių judaizmo vertybių yra istorijos samprata. Istorija nėra beprasmis 

metų laikų kaitos ciklas. Ji unikali. Įvykiai palenkiami moraliniam tikslui, nukreipiami pagal 
dieviškąjį planą. Taigi žydai nuolat raginami neužmiršti istorijos. Laikas prasmingas ir ateičiai. 
Istorija– plėtojimosi procesas didingo tikslo link, kurį aprašė hebrajų pranašai. Taigi judaizmas 
alsuoja laukimu tos lemtingos išganymo dienos, kai tobula visuomenė Izraelio Dievą paskelbs 
visos žemės karaliumi.

Nuo Mozės laikų judaizmas reiškė savo išpažinėjų troškimą, kad įsiviešpatautų tiesa ir 
teisingumas. Jų įtikėjimas visų žemės tautų broliškumu pasėjo labdarybės, užuojautos ir 
gailestingumo sėklas. Nežmoniškas elgesys, išnaudojimas daro gėdą teisingajam Dievui. Iš 
tiesų judaizmo priesakas – „mylėk savo artimą kaip pats save” – taikomas ne tiktai vargetai, 
našlei ar našlaičiui, bet net ir gyvūnų pasauliui.

Pagarba visai gyvybei, šventas požiūris į ją – dar vienas būdingas judaizmo bruožas. Gyvybė 
yra šventa, žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tad jo priedermė – pašventinti kiekvieną 
gyvenimo sferą, dieviškoji prasmė turi persmelkti ir pasaulietinę, kasdienę veiklą. Žydai ir 
išliko daugiausia todėl, kad mokėjo išsilaikyti šventi, atsiskyrę, pajėgė atsispirti žlugdančiai 
pasaulietiško gyvenimo įtakai. Skirtingai nuo senovės Graikijos aukštuomenės sluoksnių, žydai 
niekuomet neniekino fizinio darbo. Jie greičiau tikėjo, kad doru rankų darbu žmogus pagarbina 
Kūrėją. Priešingai kitoms religijoms, kurios mokė pabėgti iš kančios kupino materialiojo pasaulio 
ir pakilti į dvasinio pasaulio dangiško džiaugsmo sferas, judaizmas atkakliai kreipė žvilgsnį 
į žemiškąjį pasaulį, gyvenimą realybėje su kūnu ir krauju. Todėl judaizmo taisyklės aprėpia 
tokias kasdienio gyvenimo sritis kaip valgymas, lytiniai santykiai, žemės dirbimas. Šie priesakai 
atspindi pastangas pašventinti įvairiopą žmogaus patirtį dabartyje.

Pats aukščiausias per ištisus amžius išsaugotas judaizmo idealas buvo laisvė. Sakoma, kad 
nuo pat išėjimo iš Egipto žemės, iš vergijos namų, laisvė kalbėjusi hebrajų kalba. Daugelis Va-
karų demokratijos politinių principų ir pilietinių laisvių pirmiausia suformuluota šventuose 
judėjų raštuose. Kaip pasakė istorikas Williamas Lecky, „Amerikos demokratijos principai yra 
sucementuoti hebrajišku skiediniu”.

Bet žydui laisvė reiškė daugiau negu religinę ar politinę nepriklausomybę. Tai priesakas in-
dividui pačiam kurti savo ir savo bendruomenės likimą. Tai įsitikinimas, jog pažanga įmanoma, 
kad ir kokia niūri atrodo aplinka, kad ir kokia miglota ateitis. Niekados neužgęsta žydų viltis 
pakeisti pasaulį ir įgyvendinti savųjų pranašų svajones apie taiką.

RELIGIJŲ DIALOGAS
Iki XX a. vidurio krikščionių ir judėjų santykiai buvo audringi ir įtempti. Kadangi Bažnyčios 

ir žydų keliai išsiskyrė biblinio laikotarpio gale, žydai nuolat būdavo antijudėjiškų teorijų ir 
antisemitiškos praktikos taikinys tiems, kas laikė save krikščionimis ar tapatinosi su Bažnyčia.

Ankstyvosios Bažnyčios pirmuosius vadovus žydus vis dažniau pakeisdavo pagonys nežydai, 
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ir netrukus tarp abiejų bendruomenių įsiviešpatavo priešiškumas. Daugelio Bažnyčios tėvų 
antagonizmą akivaizdžiai rodo baimė, antisemitiškos tendencijos teologiniuose jų traktatuose. 
Kryžiaus žygiai, prasidėję 1096 m., po keturių šimtų metų Ispanijos inkvizicija bei naikinimas– 
kiek tūkstančių žydų žiauriausiai nukankinta, kiek išžudyta!

Pinchas Lapide savo veikale „Jėzus dviem požiūriais: žydų ir krikščionių dialogas” pastebi, 
jog „ne mažiau kaip 96 Bažnyčios susirinkimai ir 114 popiežių paskelbė ediktus prieš žydus, 
juos pašiepdami, iš jų pasityčiodami, juos apiplėšdami ir atimdami iš jų turtą, laikydami juos 
parijais ir šitaip nustumdami Izraelį prie pat sužlugimo bedugnės”.

Holokausto metais (l933–1945) Bažnyčios tylėjimas ir abejingumas žydų tautai buvo tarsi 
tragiška kulminacija visų antijudėjiškų nuostatų, kurias beveik 2000 metų Bažnyčia arba reiškė 
pati, arba tylėdama leisdavo joms tarpti. Įkvepiančiu tikėjimo ir atleidimo aktu tapo 1942 m. 
pragariško Holokausto šėlsme Vyriausiojo Didžiosios Britanijos rabino Herco ir Kenterberio ar-
kivyskupo Templio įkurta Krikščionių-žydų bendrija. Vis dėlto po Antrojo pasaulinio karo tapo 
ypač svarbu ir būtina nedelsiant išnagrinėti sudėtingus krikščionių ir žydų santykius.

Liberalusis protestantizmas iš visų bažnyčių pirmas rimtai pabandė pagerinti krikščionių ir 
žydų santykius. Šeštąjį ir septintąjį dešimtmetį žydų ir krikščionių taikos iniciatorių Abrahamo 
Heschelio, Marco Tanenbaumo ir Martino Buberio raštai ir kreipimaisi labai paspartino 
Ekumeninio sąjūdžio kūrimąsi.

Iš katalikų bendruomenės paminėtinos popiežiaus Jono XXIII pastangos sukviesti Ekumeninį 
susirinkimą (Antrąjį Vatikano Susirinkimą), įvykusį 1963– 1965 m., kuris daug daugiau nei atskiri 
veikėjai prisidėjo sprendžiant istoriškai susiklosčiusią įtampą katalikų ir žydų santykiuose. 
1965 m. priimtas Antrojo Vatikano Susirinkimo dokumentas Nostra Actate („Mūsų laikais”) 
pasmerkia antisemitizmą, primena apie judėjišką Bažnyčios pradžią, dvasines Bažnyčios ištakas. 
Šiais laikais Vatikanas yra įkūręs Katalikų ir žydų santykių biurą, kurio paskirtis – skatinti abiejų 
tikėjimų kontaktus ir tarpusavio supratimą. 1993 m. Vatikanas pagaliau pripažino Izraelio 
valstybę.

Evangelikų ir žydų dialogas rimtesnį pobūdį įgavo po 1970 m. Amerikoje įvyko kelios žydų 
ir evangelikų konferencijos; tarpusavio supratimą ugdė įvairūs leidiniai ir dialogo grupės. 
Tarptautinė krikščionių ir žydų brolija, įkurta žydų lyderio Jechielio Ekšteino, stengiasi ugdyti 
teisingą evangelikų supratimą apie judėjus ir judaizmą. Brolijos nariai bendrai remia Izraelį.

Per kelis pastaruosius dešimtmečius religijų dialogas davė pastebimų vaisių: kantriai buvo 
šalinami nesusipratimai ir neapykanta tarp krikščionių ir žydų. Drauge vėl pabrėžiamas 
Bažnyčios ryšys su jos judėjiškosiomis biblinėmis ištakomis. Žydų ir krikščionių dialogas taip 
pat išugdė sveiką pagarbą religiniam pliuralizmui. Visai neseniai kelios didesnės krikščionių 
denominacijos oficialiai paskelbė pozityvų požiūrį į judaizmą bei žydų tautą.

Šiandien, vis sparčiau pasaulyje plintant islamui, vykstant Viduriniųjų Rytų taikos deryboms, 
atsiranda būtinybė, kad prasidėtų „trialogas”, kuriame dalyvautų musulmonai, krikščionys ir 
žydai. Tokia pradžia jau padaryta.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is . 
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MOZĖ

Geoffrey’s COWLINGAS

Rabinų judaizme Mozei tenka centrinis vaidmuo. Jis yra šios tradicijos pradininkas bei 
įstatymo davėjas. Jis yra pirmasis ir didžiausias iš visų pranašų. Per jį visą Izraelio tautą, visus 
žydus pasiekė Tora. Visų įstatymų dera laikytis, tik jeigu jie yra halakat Moshe mi-Sinai, „Mozės 
priesakai nuo Sinajaus kalno”. Mozei priklauso ne tik rašytinė Tora – visas žodinis įstatymas irgi 
buvo jam įdėtas į lūpas, kad paskui perduotų jį kitiems – tol, kol jį užrašys tradiciniai rinkiniai, 
Mišna, Tosefta ir Baraitot, kol juos įamžins rabinų disputai, rengiami tam, kad nustatytų, kas yra 
halacha, arba teisingas elgesys.

Mozės istorinio reikšmingumo įrodymų nebereikia ieškoti už Biblijos ribų, joje sukurtas 
įtikinamas Mozės paveikslas. Biblija aprašo, kad šis pranašas gimęs Egipte, buvęs ištremtųjų 
vergų vaikas, priklausęs Levio genčiai. Buvo auklėjamas Egipto dvare; Dievą jis išvydo dykumoje 
ir tapo „Izraelio vaikų” vadu. Dešimt stebuklingųjų Dievo įsakymų padėjo Mozei išvesti Izraelio 
gentį iš Egipto. Paskui Dievo stebuklai apgynė juos nuo egiptiečių persekiojimo ir leido jiems 
išgyventi dykumoje. Sinajaus kalne Dievas pasirodė Mozei, sudarė su tauta sandorą ir nurodė, 
kaip jie privalo elgtis. Pats Mozė neįžengė į Kanaaną, Izraelio vaikams Dievo Pažadėtąją žemę.

Šiais laikais vėl atsinaujino diskusijos dėl to, kada iš tikrųjų gyvenęs Mozė; nors tiksli data ir 
nėra nustatyta, ji galėtų būti netoli geležies amžiaus pradžios, apie 1200 m. pr. Kr.

„Pozici ja“.–  2005 m. balandis – biržel is .

BUDIZMAS
BUDIZMĄ IŠPAŽĮSTANČIOS ŠALYS

Wulfas METZAS
 
Keista, tačiau savo tėvynėje Indijoje budizmas neįsitvirtino. Nuo VII a. budizmą neabejotinai 

nustelbė induizmas, kurio orientacija į dievobaimingą pamaldumą geriau atitiko paprastų 
žmonių religinius poreikius. Nuo XI a. budizmas Indijoje jau vaidina tik nereikšmingą 
vaidmenį. Tačiau pastaraisiais metais daktaras Ambedkaras atvertė į budizmą daugybę parijų, 
„neliečiamųjų klasei” priklausančių asmenų. Jų dabar apie 5 milijonus.

Kai kuriuose kituose regionuose budizmas iš pradžių įsitvirtino, bet vėliau buvo išstumtas 
islamo. Archeologiniai kasinėjimai bei senovės paminklai liudija, kad budizmas klestėjęs 
Centrinėje Azijoje, ypač Rytų Turkestane. Tačiau IX a. šis pakilimas ūmai pasibaigė.

Indonezijos salose budizmas smarkiai plėtojosi nuo VIII a., bet apie XVI a. šiose teritorijose 
jau įsivyravo islamas.

Teravados budizmas, seniausioji budizmo religijos atmaina, išpažįstama iki mūsų dienų – iš 
dalies net kaip „valstybinė religija”, – pavyzdžiui, Šri Lankoje (Ceilone), taip pat kraštuose už 
Indijos: Birmoje, Tailande, Kampučijoje, Laose. Kituose Tolimųjų Rytų regionuose labiau paplitusi 
budizmo atmaina, kuri žinoma kaip mahajanos mokykla, ir kiti variantai. Čia paminėsime Kiniją, 
Tibetą, Korėją, Japoniją, Vietnamą, Mongoliją, Ladaką, Nepalą, Butaną ir Sitomą.

Labai sunku suskaičiuoti, kiek budizmo išpažinėjų šiandien yra pasaulyje. Juk Kinijoje, Tibete, 
Mongolijoje, o ypač Japonijoje tarp religijų seniai neliko aiškių ribų. Taip yra dėl to, kad nuo 
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seniausių laikų budizmas dažnai susilieja čia su viena, čia su kita religija. Todėl kartais neįmanoma 
atskirti, kur pasibaigia budizmas ir prasideda daoizmas arba sintoizmas. Manoma, kad budistų 
yra apie 200 milijonų. Į šį skaičių neįeina Kinijos budistai ir tos mažos grupelės, kurios gyvena 
ne Tolimuosiuose Rytuose ir šio bendro skaičiaus beveik neįtakoja. Kai kurie tyrinėtojai spėja, 
kad toji „nesuskaičiuojama minia” budistų, kuri gyvena Kinijoje, gali dukart viršyti nurodytąjį 
skaičių. Tad bendras pasaulinės budistų bendruomenės skaičius gali siekti kokius 600 milijonų.

BUDIZMAS MŪSŲ DIENOMIS
Dar ankstyvuoju savo istorijos laikotarpiu budizmas smarkiai keitėsi ir šakojosi, tas pats 

vyksta ir dabar. Kai kuriose Pietryčių Azijos šalyse, pavyzdžiui, Birmoje ir Šri Lankoje, buvo netgi 
mėginama suderinti budizmą su marksizmu. 1940 m. pabaigoje Birmos ministras pirmininkas U 
Nu paskelbė savąją „socialistinio budizmo” teoriją. Pagal šią teoriją privatinė nuosavybė, ypač 
žemės nuosavybė bei neteisingas žemės padalijimas, yra toji kliūtis, kuri neleidžia žmonėms 
gyventi laisviems, nevaržomiems rūpesčių ir nuoširdžiai, visomis išgalėmis siekti religinių 
tikslų. Juk to, kas siekia nirvanos, nuo šio tikslo neturėtų atitraukti kova už būvį ar godus turto 
troškimas. Ir viena, ir kita trukdo tinkamai medituoti.

 Tokia marksizmo ir budizmo sintezė įmanoma todėl, kad tradicinė marksizmo religijos kriti-
ka tiesiogiai budizmo nepalietė. Budizmu paremto antikapitalizmo teorijai darė įtaką kolonijinė 
patirtis. Be to, marksizmas pasirodė besąs tinkamas sukurti naujesnei budizmo interpretacijai. 
Juk argi jis nežadėjo panaikinti kentėjimą pasaulyje? Tegul budizmas, kalbėdamas apie „išlais-
vinimus kančia”, ir išreiškė visai kitą idėją, išorinis šių idėjų panašumas nurodė, kaip suderinti 
abi filosofijas.

Šri Lankoje, iškilęs su pasipriešinimo kolonijiniam kapitalizmui banga ir savo žmonos 
nužudymo pastūmėtas, Solomonas Bandaranaike atgaivino senąjį budistinį „visuotinės gerovės 
valstybės” idealą ir įjungė socializmą į budistinio mokymo sistemą.

Žinoma, tokie žingsniai susilaukė negailestingos kritikos. Juk komunizmas galų gale siekė 
įsitvirtinti pats, ir jo apologetus vargu ar patenkino perspektyva remti budizmą. Šios sąjungos 
keliama grėsmė netruko išryškėti ne tik Pietryčių Azijoje, bet ir Kinijoje.

Nors praktiniu požiūriu budizmas ir marksizmas turi panašumų, visgi esminės jų nuostatos 
iš tiesų labai skiriasi. Budizmas, priešingai marksizmui, juk ragina siekti tikslo, kuris neapsiriboja 
regimuoju pasauliu; politiniai ar socialiniai aspektai šioje pasaulėžiūroje tevaidina menką 
vaidmenį arba neturi jokios reikšmės.

BUDIZMAS VAKARUOSE
Budizmo paplitimas Vakaruose labiausiai susijęs su „Teosofijos draugijos”, įkurtos 1875 m. 

Niujorke, veikla. Stiprų impulsą budizmo plitimui Amerikoje davė didžiulė banga imigrantų, 
plūstelėjusių iš Kinijos ir Japonijos XIX a. pabaigoje. Gausiai pridygo budistų šventyklų, 
meditacijos mokyklų, vienuolynų. Kad Vakaruose įsitvirtino mahajanos budizmas, nulėmė 
imigrantų kilmė. Šiandien daugelį budistinių mokyklų bei judėjimų jungia Amerikos budistų 
bažnyčia, patyrusi, beje, stiprią amerikietiškos kultūros ir krikščionybės įtaką.

Europoje pirmasis budizmą pradėjo skleisti Arthuras Schopenhaueris. Jis sugebėjo budizmo 
filosofija sudominti daugelį mokslininkų bei menininkų, tarp jų ir kompozitorių R. Wagnerį.      
XX a. pradžioje įkurta ir Anglijos budistų draugija.

Nereikėtų užmiršti, kad budizmas pagal savo prigimtį nėra organizuota religija, tad jos realios 
įtakos dar toli gražu nenusako išpažinėjų skaičius. Esama ir vadinamojo neoficialaus ar anoniminio 
budizmo. Tai liudija gausi literatūra budistine tematika. Kiekviename, net ir nedideliame mieste, 
pagal Rytų meditacijos modelį veikia kursai. Jauni žmonės, pavargę nuo vakarietiško gyvenimo 



587S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

būdo, trokšta pažinti „Rytų išmintį” ir, suplakę abiejų kultūrų idėjas, susikuria savą religiją, kuri 
iš tiesų menkai teprimena tikrąjį budizmą. Tačiau net ir šiame „namų darbo” religijos klimate 
ryškūs Budos mokymo ir budistinės gyvensenos elementai.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is . 

BUDOS MOKYMAS

Richardas DRUMMONDAS
 
Karma. Karmos dėsnis, arba priežasties ir pasekmės dėsnis, pasireiškia tiek moraline, 

tiek fizine žmogiškojo gyvenimo dimensija. Geri ir pikti žmogaus darbai sukausto jį karmos 
grandinėmis ir pririša prie „ atgimimų ciklo “.

Reinkarnacija. Visos žmogiškosios būtybės gerų ar piktų savo poelgių pasekmes patiria per 
reinkarnaciją, arba naują gimimą. Jų poelgiai, kalbėjimas ir mintys ankstesniuose gyvenimuose 
nulemia naujo įsikūnijimo aplinkybes.

Išsivadavimas iš karmos. Jeigu žmogus teisingai supranta žmogiškąją savo situaciją,– 
suvokia, jog jis įkalintas karmos rate, – ir jeigu paklūsta teisingiems reikalavimams, jis gali 
pranokti, peržengti žmogiškąją situaciją. Tačiau tai nereiškia, jog žmogus panaikina karmą – ne, 
jis išsilaisvina iš vidinių karmos gniaužtų, pakeisdamas savo gyvenimo orientaciją. Tuomet 
ir prasideda naujas procesas, kurio metu galima pelnyti vadinamąją „teigiamą karmą“, o jos 
pozityvias pasekmes netrukus pajunta ir pats žmogus, ir kiti aplink jį.

Keturios tauriosios tiesos. Budos patirtį apibendrina keturios tiesos.
• Pirmoji tiesa teigia, jog universali žmogiškoji patirtis – dvasinė, emocinė, net ir fizinė kančia 

būna nulemta praėjusio gyvenimo karmos.
• Antroji tiesa – tai suvokimas, kad kančios priežastis yra blogų dalykų troškimas, godus 

jų vaikymasis arba neteisėtas net ir savaime gerų dalykų reikalavimas. Svarbiausia žmogaus 
problema, kad iškreipiama tikrųjų vertybių samprata, kad žmogus šio pasaulio daiktams bei 
asmenims priskiria tokias vertybes, kokių jie turėti negali. Juk niekas materialiniame pasaulyje 
nėra vertas tikros pagarbos, niekuo iš tiesų negalima pasitikėti.

• Trečioji tiesa byloja, kad iš kančios įmanoma išsivaduoti. Juk Gautama parodė, kaip 
išsprendžiama ši žmogiškoji dilema.

• Ketvirtoji tiesa nurodo, kaip išsivaduoti iš karmos. Tai aštuongubas taurusis kelias.
Aštuongubas taurusis kelias: teisingas žinojimas; teisinga nuostata, arba nusiteikimas; 

teisingas kalbėjimas; teisingi poelgiai; teisinga veikla; teisingos pastangos; teisinga dėmesio 
koncentracija; teisinga meditacija.

Šiuos aštuonis principus galima sugrupuoti kaip tris bendresnius reikalavimus:
• pirmieji du principai reikalauja išminties bei teisingo supratimo;
• kiti trys principai reikalauja etiško elgesio;
• paskutiniai trys principai reikalauja proto disciplinos.
Nirvana. Gyvenimo tikslas – nirvana. Priešingai eretiškai budizmo interpretacijai, nirvana 

nėra susinaikinimas. Atvirkščiai, nirvana yra transformuota žmogaus sąmonės būsena, 
nepriklausoma realybė, turinti savo pačios dinamizmą. Tai visiška priešingybė materialiajam 
pasauliui: amžinybės karalija, tai, kas absoliučiai patikima, tikroji priebėga.

Dharma. Dharma — kelias, kuriuo einama į nirvaną; tai lyg ir asmens dinamizmas, kuris 
suteikia individui vidinę stiprybę, o jo gyvenimui – naują kokybę.

Buda patraukliai kalbėjo apie dharmą, jis mokė, kad „religinio gyvenimo esmė slypi 
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draugystėje, brolybėje, meilėje gėriui. Meilė gėriui – tai pirmutinė sąlyga ir tam, kuris dar tik 
pradėjo eiti aštuongubą taurųjį kelią, ir tam, kuris jau tolokai juo nužengė”.

 

KAIP MIRTĮ TRAKTUOJA RELIGIJOS
 
BUDIZMAS
„Mirtis nėra problema, problema yra beprasmiškas gyvenimas. „Protas niekada nemiršta, 

mirus kūnui sąmonė pereina į kitą kūną. Budistai netapatina savęs su kūnu, kuris ateina ir 
išeina. Jis trokšta išsilaisvinti ir apsišviesti – patirti absoliučios tiesos būseną.

 
KRIKŠČIONYBĖ
Mirtis – tai išlaisvinimas iš laikino kūno. Nemirtingos sielos lemtis priklauso nuo žmogaus 

elgesio visą gyvenimą: ji gali keliauti į dangų arba į pragarą. Po Paskutiniojo teismo teisingųjų 
laukia apdovanojimas: jie amžinai gyvens tobulesniuose, iš mirusių prisikėlusiuose kūnuose. 
Nuodėmingųjų laukia pasmerkimas.

 
INDUIZMAS
Mirtis — tai gyvenimo etapas, traktuojamas taip pat kaip ir visi kiti (pvz.., gimimas, 

santuoka) – pažymint ją atitinkamu ritualu. Po mirties ateina atgimimas kito žmogaus, gyvūno 
ar net daikto pavidalu. Išsilaisvinti reinkarnacijos ciklo metu galima per pažinimą, filosofinę 
meditaciją ar pamaldumą.

 
ISLAMAS
Mirtis – tai žmogaus sugrįžimas pas Dievą. Mirusysis stoja prieš Alachą per paskutinįjį 

teismą ir turi atsakyti už savo nusidėjimus. Blogųjų laukia pragaras, o tikintieji ir teisingieji (net 
ir ne musulmonai) keliaus į dangų. Tiesiog į rojų, be teismo eina tie, kurie krito kovoje su blogiu 
(taip pat su šėtonu savo širdyje).

 
JUDAIZMAS
Žmogaus siela nemirtinga ir po mirties yra apdovanojama už gerus darbus ir baudžiama už 

blogus. Atėjus pasaulio pabaigai žmonės susiras savo iš mirusiųjų prisikėlusius kūnus ir bus 
teisiami. Išganyti bus tie, kurie gyvi būdami elgėsi garbingai ir laikėsi Dievo įsakymų.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis – biržel is . 

PLIURALISTINĖ VISUOMENĖ,
PLIURALISTINIS MŪSŲ LAIKŲ

PASAULIS
Davidas COOKAS

 
Pliuralizmo pagrindas – žmonijos įvairovė: gyvenimai, pažiūros, įsitikinimai, vertybės ir 

religijos. Nors visų žmonių prigimtis tapati, jų biografijos, istorijos, visuomenės, kultūros ir 
religijos įvairios ir skirtingos. Tokia įvairovė kelia tam tikrų problemų visiems, gyvenantiems 
pliuralistiniame pasaulyje ir susiduriantiems su didžiule idėjų, religijų bei ideologijų pasiūla. 
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Žmogui, kuris išpažįsta vieną religiją ar turi pasirinkęs vieną filosofiją, alternatyvi sistema, 
pažiūros ir pasaulėjauta atrodo grėsmingos ir kelia abejonių dėl jo paties tikėjimo teisingumo. 
Šios problemos nėra naujos. Jos iškyla visiems visų tikėjimų tikintiesiems.

Pasirinkti vieną religiją, o ne kitą, vadinasi, įvertinti tarpusavyje besivaržančias religines 
sistemas. Pasakyti „taip” vienai religijai – vadinasi, atmesti visas kitas.

Tačiau svarbiausia yra tai, jog mums vis tiek tenka gyventi ir dirbti drauge su žmonėmis, 
kurių tikėjimas kitoks nei mūsų ir kurie visiškai kitaip žvelgia į pasaulį ir tikrovę. Gyventi 
pliuralistinėje visuomenėje reikštų suprasti kitų žmonių pažiūras ir mokėti surasti tam tikrų 
bendrumų su jais, kad galėtume drauge dirbti. Jeigu nemėginsime suprasti, kuo tiki kiti žmonės, 
ir nemokėsime adekvačiai reaguoti į to tikėjimo išraišką – pažiūras, gyvenimo būdą, tai mus 
užgrius baimė, nesusipratimai, nepasitikėjimas ir netgi neapykanta.

Reaguodami į pliuralizmą, visada turime rinktis viena iš dviejų: suvokti jį kaip grėsmę, kuriai 
reikia iš visų jėgų priešintis, arba kaip galimybę patikrinti savo ir kitų pažiūras.

Šiuolaikiniame pasaulyje pliuralizmo problemos tapo dar aktualesnės. Gyvendami izoliuo-
tose kaimo bendruomenėse, žmonės galėdavo išvengti susidūrimo su kitokiomis pažiūromis, 
tikėjimu, religija bei vertybių sistema. Dabar visi gyvename pasauliniame kaime. Šiuolaikinėmis 
transporto priemonėmis per kelias valandas galima pasiekti beveik bet kurį pasaulio kraštą. 
Pasaulis irgi atkeliauja pas mus. Šiuolaikinis transportas sukūrė kelionių ir pramogų industriją, 
kuri leidžia nukakti labai toli, ir ne vien poilsio, bet ir verslo bei prekybos tikslais. Todėl galime 
džiaugtis didžiule maisto ir pramoninių prekių įvairove parduotuvių lentynose.

 Didžiulis žmonių kraustymasis iš vienos šalies į kitą sukėlė tarptautines pabėgėlių proble-
mas. Keldamiesi į kitą šalį, žmonės drauge atsineša ir savo gyvenimo būdą. Todėl mums tenka 
gyventi daugelio kultūrų ir daugelio religijų aplinkoje, apsuptiems žmonių, kurių odos spalva, 
kultūra, kalba, valgymo įpročiai, socialinės ir moralinės normos bei viltys ir požiūris į pasaulį 
kitokie negu mūsų. Mes gyvename pliuralistinėje visuomenėje.

Vystantis ekonomikai, tradicinė žemdirbystė ir valstiečių ūkis užleido vietą miesto industrijai. 
Drauge buvo pažeisti tradiciniai giminystės ryšiai ir gimtinės jausmas. Kadaise dauguma 
žmonių gyveno glaudžiose, uždarose bendruomenėse, ir jų pažiūros bei vertybės mažai kuo 
skyrėsi. Tačiau ieškodami darbo ir gyvenamosios vietos, jie išsiskirstė ir persikėlė kitur, kur 
jiems tenka gyventi greta žmonių, kurių kilmė ir patirtis visiškai kitokia. Pasaulinių karų ir 
moterų emancipacijos įtakoje moterys taip pat paliko gimtuosius namus ir leidosi ieškoti darbo 
į platųjį pasaulį. Tai pakeitė tradicinį šeimos gyvenimo būdą, vedybas, socialines institucijas ir 
požiūrį į viską – nuo seksualinio gyvenimo ligi higienos įgūdžių.

Kai žiūrime per televizorių vakarines žinias, mes akimirksniu persikeliame iš Dalaso į Delį, 
iš Darlingtono į Diuseldorfą. Matome, kaip žmonės gyvena ir ką veikia įvairiuose pasaulio pa-
kraščiuose. Tas pasaulis su visa savo įvairove, vos paspaudus mygtuką, užplūsta mūsų svetai-
nes. Šitaip mums pateikiamas ištisas pažiūrų ir gyvenimo margumynas, kuris sudaro ryškų 
kontrastą su mūsų pačių gyvenimu.

Kai staiga ir tiesiogiai visa tai patiriame, mums iškyla sunkių ir esminių klausimų. Ne taip 
lengva viską išmesti iš galvos. Visuomenės informacijos priemonės nepaprastai galingos ir daro 
didžiulę įtaką. Akivaizdžiausias pavyzdys, kaip dirba visuomenės informacijos priemonės, – re-
klama.

Prievartos vaizdai ir sekso scenos jau pakeitė mūsų požiūrį į tai, kas priimtina, o kas ne. Mes 
negalime išvengti susidūrimo su skirtingu požiūriu į pasaulį.

 Į visus šiuos skirtumus galime reaguoti įvairiai. Skirtingų tikėjimų ir gyvenimo būdo egzis-
tavimas sudaro ir mums galimybę būti kitokiems ir kitaip gyventi. Mes galime viskuo domėtis 
ir žavėtis. Galime pradėti abejoti savimi, savo požiūriu, tikėjimu ir vertinimais. Pasaulėžiūrų 
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įvairovė gali taip susukti galvą, kad nebemokėsime pažinti tiesos, įvertinti savo religijos, ideolo-
gijos, nebežinosime, ar teisingai pasirinkome veiklos būdą.

Kodėl tik mes absoliučiai teisūs, o visi kiti klysta? Kuo gi mes ypatingi? Galbūt ir iš kitokio 
požiūrio į pasaulį galėtume daug ko pasimokyti.

Viena filosofinė teorija teigia, jog nėra absoliučių ar universalių tiesų, vertybių, elgesio nor-
mų ar tikėjimų. Ji vadinama reliatyvizmu. Taigi supratimas to, kas tikra ar netikra, teisinga ar 
neteisinga, gera ar bloga, skiriasi, nelygu koks laikas, vieta ar žmogus. Tam tikromis sąlygomis 
žmonės daro tai, kas teisinga, gera ar naudinga jiems. Tačiau tai nėra teisinga, gera ir naudinga 
kiekvienam.

Šis bet kokios absoliučios tiesos ir universalių vertybių egzistavimo neigimas paverčia tiesą 
tik reliatyviai teisinga, o moralines normas – galiojančiomis tik tam tikroje kultūroje ir aplinkoje. 
Tačiau kad žmonės galėtų drauge gyventi ir dirbti, jie turi kaip nors susitarti: negalima visiems 
ir kiekvienam daryti ką nori.

Tinkamu reagavimo į skirtingumus būdu reliatyvizmas laiko toleranciją. Gyvenk ir leisk gy-
venti kitam. Toks atviras požiūris suteikia kitiems laisvę tikėti, kuo jie nori, su sąlyga, kad mes 
taip pat esame laisvi išsaugoti savo tikėjimą ir pasaulėžiūrą.

Tačiau didžiausias čia slypintis pavojus – tai nesugebėjimas suvokti, kaip sunku likti nuošaly 
nuo visų tikėjimo sistemų ir vaizduotis, kad jos visos vienodai vertingos. Praktiškai mes vis 
tiek laikomės vieno ar kito požiūrio. Mes vertiname tikėjimus bei moralines sistemas, ir tai yra 
būtina, kad išgyventume besivaržančių pasaulėžiūrų pasaulyje. Be to, svarbu neužmiršti, kad 
tolerancija taip pat turi ribas: pavyzdžiui, kaip galima toleruoti netolerantiškumą? Atvirumas 
viskam reiškia tuštumą.

Susidūrę su įvairiomis religijomis, tikėjimais ir ideologijomis, mes stengiamės jas suprasti. 
Tai rodo, kad laikome šias pažiūras prasmingomis ir kad pajėgiame jas suprasti. Žmogus yra 
protinga būtybė, galinti suvokti mokslo idėjas ir tikėjimų sistemas. Žmogaus protas bei raciona-
lumas daro įmanomą bet kokį žinojimą ir mokslą. Šis bruožas gyvybiškai svarbus ir gilinantis į 
visas skirtingas religijas ir ideologijas.

Protu mes suvokiame, kas mums sakoma, kokia pasaulėžiūra siūloma, kodėl kai kurie žmo-
nės tos pasaulėžiūros laikosi ir ar tikrai ji teisingai atspindi tikrovę.

Pripažindami sau universalią žmogiško mąstymo galimybę, mes atmetame mintį, kad reli-
gija ir ideologija yra tik asmeniškas dalykas, visiškai priklausantis nuo subjektyvios nuomonės. 
Anaiptol – jos vienaip ar kitaip remiasi faktais, kuriuos reikia patikrinti ir priimti arba atmesti.

Religiniai ir ideologiniai teiginiai turi objektyvų pagrindą, į kurį, būdami žmonės, privalome 
rimtai žiūrėti. Antraip mes nebūtume žmonės.

Kodėl taip svarbu rimtai žiūrėti į religijas ir ideologijas? Kaip galima jas racionaliai ir objek-
tyviai patikrinti?

Jau vien tai, kad jos egzistuoja ir tiek daug reiškia milijonams žmonių, yra pakankama prie-
žastis rimtai jas vertinti. Taip pat svarbu, kad ir likusiam pasauliui jos neša ir gėrį, ir blogį. 
Religijų ir ideologijų, pavyzdžiui, komunizmo, vardu buvo įvykdyta daug šiurpių nusikaltimų, 
tačiau pasiekta ir įspūdingų laimėjimų.

Todėl verta pasvarstyti, kokia gi jose slypinti galia taip įkvepia žmones. Tačiau įvairių religijų 
supratimas, nagrinėjimas ir vertinimas remiasi ir kitokiais argumentais.

Žmonijos istorija didžia dalimi yra religinės tiesos paieškos. Religija ir religiniai ritualai eg-
zistavo visose žmonijos istorinėse kultūrose. Tai ir nenuostabu, nes religinė, dvasinė dimensija 
yra neatskiriama mūsų, kaip žmogiškųjų, būtybių dalis.

Nėra kitos logiškos priežasties religijos universalumui paaiškinti, išskyrus visuotinį troški-
mą įkūnyti ir išreikšti dalį savęs. Muzika, menas, literatūra, etika – viskas kilo iš šių religinių 
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paskatų. Baiminga pagarba, susižavėjimas, šventumo jausmas ir tai, ką Rudolfas Otto vadina 
paslaptingos, baisios ir nuostabios dievybės suvokimu, slypi giliai mūsų sielose ir išreiškiama 
daugybe būdų.

Religija ir ideologija yra ne vien būdas patenkinti mūsų troškimą ką nors garbinti; jos aiškina 
ir žmogiškumo esmę bei dieviškumo prigimtį. Būtent šiuos įvairius žmogiškumo bei dievišku-
mo prigimties aiškinimus ir reikia suprasti bei įvertinti. Jie smarkiai skiriasi, todėl mes galime 
juos priešinti ir gretinti, kritikuoti ir jiems pritarti.

Reliatyvizmo trūkumas yra tas, kad jis neigia universalių moralinių vertybių egzistavimą. 
Pliuralizmo ir reliatyvizmo kontekste aiškėja, kad vien jau tai, jog mes galime diskutuoti ir gin-
čytis dėl moralės, rodo, jog mes turime tam tikrą bendrą supratimą, kas yra moralu ar amoralu, 
ir galime vertinti skirtingas moralės sampratas.

Atidžiau patyrinėję įvairias moralės sistemas, pamatysime, jog jos nėra absoliučiai skirtingos: 
atvirkščiai, jas jungia gana daug bendrų vertybių. Atrodo, kad kiekviena kultūra, religija ar 
moralinė sistema turi tam tikrų taisyklių, reguliuojančių tėvų ir vaikų santykius, seksualinį 
elgesį, nurodančių, kada būtina sakyti tiesą ir kas yra gyvybės šventumas bei kas priklauso ar 
nepriklauso individui ar grupei.

Žinoma, šios taisyklės išreiškiamos nevienodai, bet jų esmė ta pati. Jos sudaro bendrą 
moralės pagrindą. Tik tiesiogiai išanalizavę skirtingas moralines, teisines ir religines sistemas, 
pamatysime, kiek toli siekia šis bendras pagrindas.

Religijos ir ideologijos nemano, kad jos tiesiog pateikia tam tikrą seną pasaulio vaizdą, 
aiškina žmogaus prigimtį, dieviškumą ir moralę. Jos įsitikinusios, jog tai, ką jos teigia, yra tiesa, 
ir remiasi faktais, kuriuos kiti gali išnagrinėti ir patikrinti. Jei norime deramai įvertinti šias 
tikėjimo sistemas, privalome ištirti jų pretenzijas į objektyvumą ir tiesą.

Kad suprastume, ko moko religijos ir ideologijos, turime sugebėti analizuoti jas jų pačių 
metodais ir laikytis jų pateikiamų sąlygų. Todėl reikia kruopščiai atskirti, kas šiuo atveju 
objektyvu, o kas tėra vien subjektyvaus skonio ar asmeninių nuostatų bei pasirinkimo reikalas.

Prieš darydami apibendrinimus arba kokią religiją ar pasaulėžiūrą atmesdami, privalome 
skrupulingai išanalizuoti kiekvieną jos teiginį, pretenduojantį į tiesą.

Šios tiesos yra daugumos religijų ir ideologijų pagrindas ir dažnai remiasi tam tikrais 
istoriniais faktais. Vienu metu buvo bandyta tvirtinti, kad religija tėra egzistencinis, momentinis 
gyvenimo atspindys, o ne istoriškai paremtas požiūris. Religijos ne vien aiškina praeitį – jos 
numato ir ateitį. Visus šiuos teiginius reikia išanalizuoti ir įvertinti. Kaip tai padaryti?

Pirmiausia išanalizuokime, ar jie nuoseklūs. Tuomet galėsime pasakyti, ar pasaulėžiūra 
suprantama ir darni. Jeigu ji net nesuprantama, mes negalime nieko apie ją spręsti, o juo labiau 
įvertinti jos teisingumo.

Antra, patikrinkime, kaip ji atitinka tikrovę. Įvairios religijos ir ideologijos labai skirtingai 
vaizduoja pasaulio ir žmogaus kilmę, istoriją, religinę patirtį, praeitį, dabartį ir ateitį, moralines 
vertybes ir dvasinę ramybę. Turime visa tai palyginti su savo dvasine patirtimi.

Ar tai, kas vaizduojama, atitinka tikrovę? Ar žmogaus ir dieviškumo vaizdavimas derinasi 
su mūsų patirtimi?

Čia slypi pavojus paprasčiausiai pripažinti tik tai, ką jau žinome, ir stengtis viską įsprausti į 
tuos rėmus. Taip elgiantis neverta tikėtis praturtinti ir pakeisti savo žinias ir patirtį. Užtat turime 
atvirai, pasitelkę vaizduotę, tikrinti mums siūlomus aiškinimus, gerai suvokdami, kad mūsų 
požiūris į pasaulį ir patirtis gali būti riboti.

Trečia, patikrinkime juos pragmatiniu požiūriu: pažiūrėkime, kaip religija ar ideologija keičia 
ir transformuoja žmones ir situacijas. Sugebėjimas ugdyti žmones ir leisti jiems išreikšti save bei 
kurti gyvenimą ir bendruomenę, kur žmoniškumas klesti, o ne yra žalojamas, – tai vienas iš 
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pagrindinių būdų patikrinti bet kokios mąstymo sistemos vertingumą.
Skirtingų religijų ir pasaulėžiūrų egzistavimas pasaulyje teikia mums jaudinančią galimybę 

jas suprasti ir vertinti – kaip individualų gyvenimo būdą ir kaip besivaržančias sistemas.
Religijos negali visos būti teisingos, nes jų teiginiai ir pasakojimai dažnai prieštarauja vieni 

kitiems. Žmonės pajėgūs suprasti šiuos teiginius, patikrinti juos ir, remdamiesi savo vertinimais, 
spręsti, ar nori kurią nors iš šių sistemų priimti ir pripažinti. Tuomet objektyviai reali tiesa tampa 
mūsų subjektyvia tikrove. Tai, kuo tikime protu, tampa ir mūsų esybės dalimi ir iš esmės keičia 
mūsų gyvenimą.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis–birželis . 

TENEBUS NIEKUOMET KARO!
TENEBUS NIEKUOMET TERORIZMO!

PASAULIO  RELIGIJŲ VADOVŲ SUSITIKIMAS 
ASYŽIUJE

 (2002 01 24)
 
2002 metų sausio 24 dieną Romos katalikų popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimu didžiųjų 

pasaulio religijų vadovai susirinko Asyžiuje (Italija) į maldos už taiką susitikimą. Jame dalyvavo 
12 pasaulio religijų ir 31 krikščioniškosios Bažnyčios atstovai.

Pirmasis pasaulio religijų atstovų maldos už taiką susitikimas vyko ten pat 1986 m. 
Šiemetiniame susitikime dalyvavo daugiau aukštų religinių vadovų, ypač judėjų ir musulmonų 
atstovų, negu prieš 16 metų vykusiame analogiškame susitikime.

Specialiu traukiniu iš Vatikano į Asyžių atvykę religijų atstovai pradėjo renginį liudijimais 
taikos labui.

Popiežius Jonas Paulius II savo kalboje ragino „išsklaidyti terorizmo, neapykantos ir 
ginkluotų konfliktų debesis, pastaraisiais mėnesiais užtemdžiusius žmonijos horizontą“. 
Popiežius pabrėžė, kad„religinės tradicijos turi pakankamai vidinių išteklių, leidžiančių įveikti 
susiskaldymus ir puoselėti tautų tarpusavio draugystę bei pagarbą”. Šventasis Tėvas teigė: „Kas 
naudojasi religija, siekdamas pateisinti prievartą, prieštarauja tikrajai religijos esmei”. Popiežius 
ragino atmesti bet kokią prievartą, pradedant ta, kuri turi religinį atspalvį. Pasak jo, laikas 
ryžtingai įveikti priešiškumo gundymus, kurių netrūko per visą religijų istoriją. Tikroji religijos 
pajauta ypatingu būdu leidžia užčiuopti Dievo, kaip visokio gėrio šaltinio, slėpinį.

 Po to religinės delegacijos atskirose vietose pagal savo tradicijas meldėsi už taiką. Bendra 
visų susitikimo dalyvių malda programoje nebuvo numatyta. Vėliau aikštėje prie Šv. Pranciškaus 
bazilikos susitikimo delegatai pakaitomis perskaitė bendrą dešimties punktų deklaraciją (jos 
tekstas skelbiamas šiame „Pozicijos “ numeryje).

Susitikimo pabaigoje popiežius Jonas Paulius II pakartotinai ragino: „Tenebus niekuomet 
karo! Tenebus niekuomet terorizmo!”

Susitikimo delegatai sveikino vieni kitus, rankose laikydami simbolinius žiburius.

* * *
Popiežius Jonas Paulius II sausio 24 d. Asyžiuje įvykusį religijų vadovų maldos už taiką 

susitikimą pavadino nauja gaire kelyje į „taikos ir meilės civilizaciją“. Per sausio 27 d. Viešpaties 
Angelo maldą popiežius sakė, jog susitikimo metu religijos, vadovaudamosi savitarpio pagarbos 
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dvasia, patvirtino savo užduotį siekti taikaus tautų bei kultūrų sugyvenimo. Jonas Paulius II 
padėkojo religijų vadovams už dalyvavimą Asyžiaus renginyje, taip pat visiems tikintiesiems 
bei netikintiesiems, besidalijantiems „šios nepakartojamos dienos dvasia“ ir ginantiems bei 
skatinantiems autentiškas žmogiškąsias vertybes.

Kreipdamasis į keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų Šv. Petro aikštėje, popiežius pakartojo kartu 
su daugelio religijų vadovais suformuluotą kvietimą: „Niekuomet tenebūna karo! Niekuomet 
tenebūna terorizmo! Tegu kiekviena religija Dievo vardu neša teisingumą ir taiką, atleidimą, 
gyvenimą ir meilę“. Šis iškilmingas kvietimas, anot Jono Pauliaus II, skirtas visiems žmonėms 
bei ragina atsisakyti bet kurių pagundų spręsti sunkias žmonijos problemas pasitelkus ginklus 
bei smurtą.

* * *
Krikščionių vienybės tarybos prezidentas kardinolas Walteris Kasperis pavadino susitikimą 

Asyžiuje „svarbia ir istorine diena“. Per Vatikano radiją jis sakė, jog pirmą kartą didžiosios 
religijos ir beveik visos krikščioniškosios Bažnyčios bendrai pareiškė, jog bet kuris smurto 
naudojimas ir juolab žmogiškosios gyvybės žudymas prieštarauja Dievo valiai. Asyžiuje aiškiai 
pasakyta, kad religija tarnauja gyvenimui bei siekia taikos.

2002 metų susitikimas Asyžiuje, pasak kardinolo, buvo įspūdingas liudijimas sekuliarizuotam 
pasauliui, dažnai įsitikinusiam, jog religijos trukdančios taikai. Sykiu tai buvo naujas žingsnis 
žmonijos religinio sąmonėjimo kelyje, tačiau jis nieko bendra neturėjo su sinkretizmu. „Mes 
meldėmės atskirai; tačiau meldėmės visi“, — sakė kardinolas. Svarbiausia Asyžiaus susitikime 
buvo „maldos jėga“.

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis–birželis . 

TARPRELIGINIO  SUSITIKIMO  BAIGIAMASIS 
PAREIŠKIMAS: BENDRAS  ĮSIPAREIGOJIMAS 

SIEKTI  TAIKOS

Susirinkę Asyžiuje bendrai apmąstėme taiką, kuri yra Dievo dovana ir visos žmonijos gėris. 
Nors ir priklausome skirtingoms religinėms tradicijoms, bendrai patvirtiname, kad, norint kurti 
taiką, būtina mylėti artimą ir laikytis auksinės taisyklės: „Daryk kitam tai, ko norėtum, kad ir 
kitas tau darytų”.

Vadovaudamiesi tokiu įsitikinimu, nenuilstamai darbuosimės dėl taikos ir todėl:
1. Įsipareigojame skelbti savo tvirtą įsitikinimą, kad smurtas ir terorizmas prieštarauja 

autentiškai religinei dvasiai. Smerkiame bet kurį smurtą bei karą Dievo ar religijos vardu ir 
įsipareigojame visomis išgalėmis stengtis pašalinti terorizmo priežastis.

2. Įsipareigojame auklėti žmones abipusės pagarbos dvasia, idant būtų galimas žmonių, 
priklausančių skirtingoms etninėms grupėms, kultūroms bei religijoms, taikus bei solidarus 
bendras gyvenimas.

3. Įsipareigojame skatinti dialogo kultūrą, kad didėtų asmenų bei tautų tarpusavio supratimas 
bei pasitikėjimas, be kurių negalima autentiška taika.

4. Įsipareigojame ginti kiekvieno žmogaus teisę oriai gyventi pagal savo kultūrinę tapatybę 
ir laisvai sukurti šeimą.

5. Įsipareigojame plėtoti nuoširdų ir kantrų dialogą ne tam, kad pajustume, kokios 
neįveikiamos sienos mus skiria, bet, priešingai, tam, kad suvoktume, jog susitikimas su kitokia 
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realybe gali prisidėti prie geresnio abipusio supratimo.
6. Įsipareigojame atleisti vieni kitiems už praeities ir dabarties klaidas ir prietarus. Turime 

vieni kitus remti bendrai stengdamiesi įveikti savanaudiškumą ir piktnaudžiavimą, neapykantą 
ir smurtą bei iš praeities pasimokyti, kad taika be teisingumo nėra tikra taika.

7. Įsipareigojame stovėti kenčiančiųjų bei apleistųjų pusėje ir būti balsas tų, kurie balso 
neturi. Turime konkrečiai prisidėti prie tokių situacijų įveikimo, būdami įsitikinę, jog niekas 
negali būti laimingas vienas.

8. Įsipareigojame išgirsti šauksmą žmonių, prarandančių viltį smurto ir blogio akivaizdoje. 
Visomis išgalėmis stengsimės įkvėpti mūsų laikų žmonijai tikrą teisingumo bei taikos viltį.

9. Įsipareigojame remti bet kurią tautų draugystę skatinančią iniciatyvą, būdami įsitikinę, 
jog technologinė pažanga kelia pasauliui vis didesnį sunaikinimo bei mirties pavojų, jei tautos 
stokoja solidarios santarvės.

10. Įsipareigojame raginti tautų atsakinguosius visomis jėgomis nacionaliniu bei tarptautiniu 
lygmeniu stengtis statydinti bei tvirtinti teisingumu grįstą solidarų bei taikų pasaulį.

Mes, skirtingų religinių tradicijų sekėjai, nenuilstamai skelbsime, kad taika ir teisingumas 
vienas nuo kito neatsiejami ir kad teisingumu paremta taika yra vienintelis kelias, kuriuo žmonija 
gali žengti į vilties kupiną ateitį. Esame įsitikinę, jog vis atviresnių sienų bei trumpesnių atstumų 
pasaulyje, kuriame ryšiai dėl tankaus komunikacijos tinklo darosi vis lengvesni, saugumą, laisvę 
ir taiką galima laiduoti ne smurtu, bet tiktai tarpusavio pasitikėjimu.

TEGU DIEVAS LAIMINA MŪSŲ SIŪLYMUS IR DOVANOJA 
PASAULIUI TEISINGUMĄ BEI TAIKĄ!

Asyžius, 2002 metų sausio 24 diena.

Pasirašo:
12 pasaulio religijų atstovai ir 31 krikščioniškosios Bažnyčios atstovas

„Pozici ja“.–  2002 m. balandis–birželis . 

„PATEISINTAS BLOGIS – IŠLAISVINTAS BLOGIS...”
(F. Krasavinas)

Aušra ŠUOPYTĖ

Šiuos žodžius prof. V. Landsbergis (tuometinis LR Seimo pirmininkas) pasakė 
Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”, vykusio 2000 m. birželio 12–
14 d., plenariniame posėdyje.

Šiandien nerasime žmogaus, kuris patyręs sovietinio genocido žiaurumus būtų bent 
akimirkai užmiršęs nuožmius tardytojų žvilgsnius, stribų patyčias, kuriuos teko išgyventi 
lageriuose, tremtyje ir tardymo kamerose. Mūsų atmintis – tai kova prieš užmarštį. Mūsų 
atmintis – tai laisvės kova prieš tironiją. Šios sentencijos patvirtina ką tik pasirodžiusios 
knygos „Antikomunistinis kongresas ir Tarptautinio Vilniaus visuomeninio Tribunolo 
procesas (Komunizmo nusikaltimų įvertinimas)” idėją.
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Tomis dienomis, kai Vilniuje vyko Antikomunistinis kongresas, į sostinę iš atokiausių Lietu-
vos kampelių plūdo žmonės – buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, partizanai. Tie, kurie nuken-
tėjo nuo komunistinio genocido, norėjo bent po 50-ies metų išgirsti nuosprendį komunizmui. 
Tai– pirmas tokio masto renginys Europoje. Jame dalyvavo komunistinio režimo smurtą patyru-
sių 25 šalių atstovai. Kongresas ir po jo vykęs Tribunolas dar kartą patvirtino Lietuvos žmonių 
kančių ir mirčių statistiką, komunistinio okupacinio režimo nužmogėjimą. Ši knyga – Kongreso 
ir Tribunolo dalyvių kalbos bei jų eigos metraštis.

Balandžio 17 d. Kaune, LPKTS salėje, visuomenei buvo pristatyta ši knyga. Norėta pasidžiaugti 
dideliu darbu ir išpopuliarinti labai rimtą leidinį.

Pristatyme dalyvavo Kongreso organizacinio komiteto pirmininko pav., LPKTS pirmininkas 
dr. P. Jakučionis, Tribunolo pirmininkas advokatas V. Zabiela, prof. habl. dr. A. Tyla, istorikas 
A. Markūnas, teisės dr. V. Raudeliūnas, Kovo 11-osios Akto signataras A. Endriukaitis, prof.                 
A. Dumčius ir kiti.

Renginio vedėja D. Kazlauskienė pirmą į tribūną pakvietė Vatikano radijo laidų vedėją mons. 
V. Kazlauską, kuris į susirinkusiuosius kreipėsi invokacija tremtinių atminimui: „Dieve, mūsų 
tėve. Tavo akivaizdoje žvelgiame į baisią genocido tragediją, kuri ištiko mūsų tautą. ...Šviesos 
gali suteikti tik krikščioniškasis sotereologijos, žmonijos išganymo – tai yra Dievo įsikūnijimo, 
Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo, mokslas”.

Tylos minute pagerbti išėję į Amžinybę, smuikininkė L. Sabaliauskaitė pagriežė Fr. Šuberto 
„Ave Marija”.

Komunistinis genocidas turi būti pasmerktas
Į tribūną pakyla Kongreso organizacinio komiteto pirmininko pav. dr. P. Jakučionis:
– Susirinkome į knygos „Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas” sutiktuves, 

– pasakė jis. – Mes suprantame, ką reiškia tokios knygos pasirodymas ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Ji gimė po Kongreso ir Tribunolo, kurių atsiradimą inicijavo LPKTS, LPKTB, Politinių 
kalinių sąjunga, Lietuvos laisvės kovos sąjūdis. Šių organizacijų atstovus nuoširdžiai sveikinu 
dėkodamas visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems. Europoje tokio renginio iki šiol nebuvo. 
Mes sieksime, kad ši knyga patektų į Europos universitetų bibliotekas, į tų žmonių rankas, 
kurie dalyvavo Kongrese bei Tribunole, ir kad apie tai sužinotų jaunoji karta. Knyga baigiama 
versti į anglų kalbą, mes pageidautume, kad ji būtų verčiama ir į rusų kalbą. Apie Kongresą ir 
Tribunolą sukurtas valandos trukmės dokumentinis kino filmas. Jis skirtas išeivijai bei Europos 
transliuotojams.

Toliau kalbėtojas pažymėjo, jog buvo kreipiamasi į Europos šalis – tas organizacijas, kurios 
ateityje taip pat galėtų surengti panašius kongresus ar tribunolus kasmet vis kitoje šalyje. Reikia 
dirbti tol, kol išjudinsime Europos bei pasaulio šalių vyriausybes, kad šios surengtų tarptautinį 
tribunolą komunizmui teisti. Tai galėtų pakartoti Niurnbergo procesą, pasmerkusį fašizmą. 
Tuo labiau, kad komunizmo padaryta žala žymiai didesnė. Mūsų tikslas – sulaukti komunizmo 
pasmerkimo tarptautiniu mastu ir nusikaltėlių bausmės. Jau sudarytas Romos statutas-sutartis, 
kuriame numatyta rengti tarptautinį preliminarinį teismą genocido vykdytojams. Šią sutartį 
pasirašė iki 100 valstybių. Tam, kad ji įsigaliotų, reikia, kad ją ratifikuotų 60 valstybių. Lietuva 
tokią sutartį pasirašė, bet ji dar neratifikuota. Pagrindinis Seimo, Vyriausybės, Prezidento, 
Užsienio reikalų ministerijos uždavinys – kad ši sutartis būtų kuo greičiau pateikta Seimui 
ratifikuoti. Kol kas neratifikuota ir Genocido Konvencija, kuri buvo pasirašyta 1948 m. Tai – 
Jungtinių Tautų Genocido Konvencija. Lietuvoje ji pasirašyta, prie jos prisijungta, bet iki šiol taip 
pat neratifikuota. Šie veiksmai turi būti atlikti.

Kongreso organizacinio komiteto pirmininkas advokatas Vytautas Zabiela
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–  Esame žiauriausių nusikaltimų liudytojai. Jei žūsta 100 mln. žmonių, tai labai rimta. Mes 
negalime leisti, kad tokie nusikaltimai liktų neįvertinti, privalome apie tai pasakyti tiesą ir 
reikalauti teisingumo, – sakė advokatas.

Šioje knygoje rasite informacijos, jog pasaulyje išžudyta per šimtą mln. žmonių, apie 20 
mln. – Sovietų Sąjungoje. Lietuva – labiausiai nukentėjusi šalis Europoje ir nuo komunistinio, 
ir nuo fašistinio genocido. Ji pirmoji ėmėsi iniciatyvos kelti šį klausimą tarp pasaulio bendrijų. 
Jau vien tas faktas, kad Kongrese dalyvavo atstovai iš Amerikos, Kanados, Japonijos, Izraelio, 
kai kurių Azijos šalių, Rusijos, Vokietijos, Italijos bei kitų, suteikė jam aukštą politinį lygmenį. 
Kongresas įsteigė Tribunolą, kurio eigai reikėjo parengti tarptautinės teisės normas atitinkančius 
dokumentus, o problema būtų nagrinėjama tarptautinės teisės lygmeniu. Jo metu pateikti 
dokumentai, padedantys įrodyti ne tik asmenų, bet ir valstybinių institucijų kaltę, dar nebuvo 
skelbti spaudoje. Tribunolas padarė išvadą: Sovietų Sąjungoje nusikaltimų vykdytojas buvo 
Komunistų partija. Ši partija yra ne tik nusikalstama, bet ir represinė organizacija. Ji išpažino 
nusikalstamą komunizmo doktriną, toleravo, jog smurtu galima gauti valdžią (proletariato 
diktatūra – smurtas), o įvesta socialinė klasių kova reiškė: žudyk tiek, kiek nori. 

Represijos – tai tiesioginis dalyvavimas atliekant nusikaltimus. SSRS Centro komitetas priėmė 
nutarimą, jog tiek ir tiek žmonių reikia ištremti, o Lietuvos KP Centro komitetas šį nutarimą 
vykdė. Todėl šiandien kitaip, kaip represine struktūra, Centro komiteto bei jo padalinių įvardyti 
negalima. Kalti ir organizatoriai, ir vykdytojai. Šioje knygoje pirmą kartą paskelbti dokumentai, 
pavardės. Kongresas pirmą kartą apibrėžė sąvoką  „kolaborantas”. Teisinis šios sąvokos aspektas: 
kai žmogus padaro nusikalstamą veiką; antras – politinis, kai jis savanaudiškais ar asmeniškais 
sumetimais pasinaudoja politine situacija, priešiška Lietuvos valstybei ir iš to gauna atitinkamą 
naudą. Tai – politinis kolaboravimas. Moralinis kolaboravimas – kai pateisinamas Lietuvos 
nepriklausomybės praradimas.

Mes – XX amžiaus vaikai. Praėjęs amžius pasauliui davė nemažų pasiekimų moksle, kultū-
roje, mene, literatūroje. Atrodė, jog tai, kas buvo pasiekta XIX a. pabaigoje bei XX a., neturėjo 
palikti vietos žiaurumui. Dar XIX a. marksizmo ideologai kalbėjo: „Komunizmo šmėkla vaikšto 
po Europą”. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ši šmėkla rado terpę Rusijoje, iš čia išsivys-
tė komunizmo doktrina, kuri, vadovaudamasi smurtu, užėmė valdžią. Rusijoje prasidėjo komu-
nizmo era. Jos kūrėjai ir įgyvendintojai buvo kairysis socialdemokratijos sparnas – bolševikai, 
1918 metais pasivadinę komunistais. Komunistai pripažino tai, kas atitiko jų programą, visa kita 
traktuojama kaip nusikaltimas. Susidarius palankiai geopolitinei padėčiai komunizmas plito – 
nuo Murmansko Kolos pusiasalyje iki Albanijos, nuo Karibų salų – į kitas Azijos šalis.

Prisiminkime Kongreso dienas Vilniuje. Jo dalyviai dėkojo Lietuvai už šį renginį. Tai buvo 
Albanijos atstovas, pripažinęs, jog ir šiai valstybei teko išgyventi tą patį genocidą. Visos socia-
listinio lagerio valstybės, vadovaujant komunizmo citadelei – Sovietų Sąjungai – patyrė tą patį. 
Šiandien mes jau galime konkrečiai įvardyti komunizmo nusikaltimų suvestines:                  95 
mln. gyventojų aukų, iš Lietuvos ištremta apytikriai 400 tūkst. žmonių. Tačiau net ši knyga ne-
atskleidžia to, ką bloga genocidas padarė Europos, Lietuvos bei Sovietų Sąjungos moralei. Tos 
moralės rezultatus dabar kiekvienas konkrečiai pajutome ir niekas negalime pasakyti, kada bus 
galas.

Knygoje „Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas” išspausdinta nemažai naujų 
faktų apie nusikaltimus ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Man labiausiai įsimintini politinio kalinio 
Justino Garšvos parodymai Tribunolui, kai jis pateikė  medžiagą apie tai, jog ne tik Klepočiuose 
buvo masiškai žudomi žmonės... Galbūt ateityje išryškės dar daugiau šių nusikaltimų. Kalbant 
apie šios knygos reikšmę, galime drąsiai pasakyti, jog atskleisti ir joje surašyti komunizmo 
nusikaltimai labai aktualūs, nes jo daigeliai dar ir šiandien gajūs.
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Kažkada maniau, kad toks procesas bus surengtas kur nors Kalugoje ar Riazanėje, deja, 
nesulaukiau. Lietuva pirmą kartą ryžosi tai padaryti. Gal tai ir yra istorinių paralelių dėsnis.

Tačiau galime ir pasidžiaugti, kad komunizmas ne tik siautėjo, jis visą laiką susidūrė su 
laisvės kovotojais, kurie neleido jam klestėti...

Galime didžiuotis Lietuva ir lietuvių tauta jau vien dėl to, kad ji pirmoji 1941 m. birželio 23 d. 
sukilo prieš Sovietų Sąjungos okupaciją ir paskelbė atkurianti Nepriklausomą Lietuvą. Lietuva 
buvo pirmoji, sukėlusi tautą prieš komunizmo citadelę. Tai komunizmo Kongreso pirmoji sesija. 
Antroji – Lietuvos partizanų ginkluotoji kova prieš komunistinį režimą – 1944–1953 metai. Po to 
vyko intelektualinė kova, kai pogrindyje buvo leidžiama Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, 
kiti leidiniai, ir 1990 m. Kovo 11-oji – Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimas ir komunizmo 
citadelės griuvimas. Mūsų ateities veikla: komunizmas reikalauja tolimesnio jo svarstymo ir 
sprendimų.

Kongrese dalyvavęs Rusijos Dūmos narys S. Kovaliovas, kalbėjo: „ Nesuvokta, neįsisąmoninta 
kaltė, nešvari ir purvina istorija paprastai veda dar toliau – į tos istorijos recidyvų liūną...” 
Komunizmas dar gyvas. To neturime pamiršti.

Tikimės sulaukti antrojo Tribunolo
Knygos aptarime kalbėjo istorikai – A. Markūnas, teisės dr. V. Raudeliūnas, Kovo 11-osios 

Akto signataras A. Endriukaitis, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas prof. 
A. Dumčius. Visi akcentavo mintį, jog genocidą, kurį teko patirti mūsų tautai, būtina įteisinti 
Jungtinių Tautų Organizacijoje. Teisininkai atliko didelį darbą, tačiau darbai dar nebaigti.

LPKTS tarybos pirmininkė V. Briedienė pristatė panevėžiečio A. Šimėno knygą  „Bolševizmo 
byla”:

– Tai komunizmo nusikaltimų Lietuvoje pasmerkimo byla, – sakė ji. – Ši knyga savotiškai 
įsiterpia į Antikomunistinį kongresą ir Tribunolo procesą, nes joje rašoma apie genocidą 
Panevėžio apskrityje, įvardijant genocido vykdytojus ir jų pasirinktas kankinimo priemones.

Knygos autorius A. Šimėnas padėkojo už tai, kad greta tokio vertingo leidinio buvo paminėta 
ir jo knyga.

– Mano knyga – tai tik menkas šapelis, lyginant su kapitaliniu leidiniu „Antikomunistinis 
kongresas ir Tribunolo procesas”, – sakė jis. – Tai trečioji mano knyga. Jei ir šioje auditorijoje, ir 
tarp Panevėžio krašto skaitytojų  „Bolševizmo byla” rado atgarsį, man labai malonu.

Kongreso organizatorių vardu padėkos žodį tarė P. Jakučionis.
– Šios knygos sutiktuvėse buvo pasakyta nemažai konstruktyvių minčių, pastabų. Dėkojame 

už tai, – sakė P. Jakučionis. – Gal ne viskas pavyko, teko išgirsti vieną kitą  priekaištą, jog ne viskas 
parašyta. Tačiau... Jei viską bandytume aprašyti, nesutilptume nė į dešimt tomų. Visos bylos 
yra archyvuotos, tad faktai lieka gyvi. Kreipėmės į Tarptautinį Tribunolą, Tarptautinį Žmogaus 
Teisių Teismą Strasbūre, kad komunizmo nusikaltimų byla būtų tęsiama. Mes pasirengę dirbti 
tol, kol komunizmas bus galutinai pakirstas.

„Tremtinys“.–  2002 m. balandžio 25 d.
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VIZITAS PAS PREZIDENTĄ

Vytautas SALINKA

25 visuomeninės organizacijos (dauguma iš Kauno) rugpjūčio 21 d. kreipėsi į Jo Ekscelenciją 
Prezidentą Valdą Adamkų, prašydamos jį balotiruotis į Lietuvos Respublikos Prezidentus 
antrai kadencijai. Rugpjūčio 27 d. šį prašymą Prezidentui įteikė Lietuvos žmogaus teisių 
gynimo asociacijos komiteto pirmininkas, KMU profesorius Arimantas Dumčius, kuris buvo 
paprašytas atstovauti minėtoms visuomeninėms organizacijoms, pasirašiusioms šį kreipimąsi 
(jo tekstą žr. 2 psl.). Jo Ekscelencija Prezidentas priėmė profesorių ir su juo kalbėjosi įvairiais 
visuomenės ir valstybės gyvenimo klausimais. „Ave vita “ redakcija paprašė prof. Arimantą 
DUMČIŲ papasakoti apie šį pokalbį mūsų skaitytojams.

Kodėl sujudo mūsų visuomenė prieš prezidento rinkimus, motyvas, matyt, labai aiškus: tai 
valdžios stabilumas. Prezidento rinkimuose varžysis dvi tendencijos: tai vakarietiškos gyveni-
mo patirties bei išminties ir jaunatviško geranoriško veržlumo, daugiau paremto entuziazmu, 
o ne patirtimi. Todėl minėtos 25 visuomeninės organizacijos, pasirašiusios kreipimąsi prezi-
dentui, paprašė jo atstovauti pirmajai krypčiai, juo labiau kad ir mes jaučiame, jog V. Adamkus 
geriau atstovaus akademinei Lietuvos bendruomenei, jos intelektui ir mūsų visų bendram sie-
kiui– kuo geriau integruotis į Europos Sąjungą. Valdas Adamkus tarptautinės politikos areno-
je yra gerai žinoma asmenybė, todėl nuo jo labai daug priklausys ir Lietuvos įvaizdis Vakarų 
pasaulyje. Nepaisant kai kurių jo padarytų klaidų, Valdas Adamkus šiuo metu yra pati realiau-
sia kandidatūra į prezidentus. Tarp kitko, prezidentas Valdas Adamkus pokalbio metu dėl šių 
klaidų nuoširdžiai atsiprašė mūsų visuomenę, ir pasakė, kad tai buvo per didelio jo pasitikėjimo 
įvairiomis vyriausybėmis ir užsienio kompanijomis bei visuomeninėmis ir politinėmis jėgomis, 
dar galutinai nesusikristalizavusiomis, rezultatas. Tačiau ateityje į šias klaidas bus atsižvelgta, ir 
Prezidento strategija bus atitinkamai koreguojama.

Valdas Adamkus yra liberaliosios demokratijos, kartu ir mūsų protingo, subalansuoto 
tautiškumo, stojant į vakarietiškas struktūras, šalininkas. Dabar tai labai svarbu. Ir antra, jo 
autoritetas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje yra labai didelis. Šiuo metu mes kito tokio kandidato 
į prezidentus neturime. Juk šiandien mes negalime leisti populistų į tarptautinę areną, kurie be 
visa ko gerai nemoka ir užsienio kalbos. Jie galbūt ateityje susiformuos kaip patikimi politikai, bet 
jie dar turėtų subręsti. Einant į Europos Sąjungą ir NATO, šis laikotarpis istoriškai atsakingas.

Įteikęs minėtų organizacijų pareiškimą, netikėtai buvau pakviestas į susitikimą su Prezidentu 
ir maloniai sutiktas. Prezidentas V. Adamkus atidžiai peržiūrėjo Lietuvos visuomeninių 
organizacijų sąrašą. Kreipimąsi pasirašė ir medikai, ir politiniai kaliniai bei tremtiniai, ir 
mokslininkai, ir įvairios kitos organizacijos. Daugiausia, beje, kauniečių.

Prezidentas padėkojo ir paprašė, kad kol kas ne laikas jį skelbti, nes jis oficialiai dar nebuvo 
davęs sutikimo.

Prezidentas pasiteiravo, kokios problemos ir kokie klausimai šiuo metu jaudina visuomenines 
organizacijas.

Pirmas klausimas buvo apie tai, jog mūsų valdžios institucijos nelaiku atsako į žmonių 
paklausimus ir laiškus. Tai ypač būdinga Seimo komitetams. Kadangi pokalbyje dalyvavo ir jo 
padėjėja, Prezidentas nurodė priminti apie tai aukščiausioms valdžios institucijoms.

Buvo teirautasi ir dėl nuosavybės problemų, kurias teisingai ir europietiškai spręsti 
vengia mūsų Seimas ir Vyriausybė. Esant keliems Seimo sprendimams dėl nuosavybės, ypač 
privatizuojamų namų nuomininkams, šiandien jau aišku, kad tai yra didžiulė klampynė, į 
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kurią įbrido mūsų valstybė, nes čia pažeidžiamos ir nuomininkų, ir savininkų teisės. Savininkai 
nesutiks perleisti savo nuosavybės be atitinkamos kompensacijos šiuolaikinėmis kainomis. 
Prezidentas į šį paklausimą iš karto sureagavo ir pasakė, kad jis visada bus nuoseklus nuosavybės 
teisių gynėjas, ir kad šiandien didelis galvos skausmas, kaip šioms abiem grupėms, ypač Kaune, 
šią problemą išspręsti. Prezidentas pakartotinai kreipsis, kad šie neadekvatūs sprendimai būtų 
stabdomi Konstituciniame Teisme. Kartu teko nurodyti ir Konstitucijos 106 straipsnį, kuriame 
prezidento galios yra vertinamos prieštaringai: ketvirtas punktas prieštarauja penktam (vienas 
punktas suteikia prezidentui tam tikras galias, o kitas jas sumažina). Prezidentas V. Adamkus iš 
karto iškvietė teisininką ir atkreipė į tai šio dėmesį.

Toliau buvo kalbama apie Antikorupcinio įstatymo projekto tobulinimą, kuris įstrigo jau 
keletą metų. Jis guli stalčiuose. Kuriamos naujos komisijos šio įstatymo įgyvendinimui, tačiau 
darbas nejuda iš vietos.

Taip pat atkreipiau dėmesį ir į dvigubos pilietybės įstatymo pataisų siūlymą. Būtent tiems 
žmonėms, kurie pokario metais pasitraukė į užsienį arba po tremties negrįžo iš Rusijos, ir trečia 
grupė – jaunimas, kuris, baigęs aukštąsias ir specialiąsias mokyklas, išvažiuoja į užsienį dirbti ir 
ten pasilieka. Mano nuomone, tai patys geriausi mūsų mokiniai. Jie iš karto gauna darbą, išlaiko 
reikiamus egzaminus, įgyja sertifikatus. Tokių tėvynainių užsienyje yra per 25 tūkst. Jie jau turi 
šeimas, augina vaikus ir atkakliai siekia užsienio valstybių pilietybės. Tačiau jų širdyje– Tėvynės 
nostalgija. Daugelis, įsigiję turto, įgiję specialybę, norės grįžti į Lietuvą, tačiau bus praradę Lie-
tuvos pilietybę. Vadinasi, mes prarandame didžiulį intelekto potencialą. Kai tai pasakiau, Pre-
zidentas apgailestavo, jog mūsų pirmosios vyriausybės nesuteikė galimybės šioms emigrantų 
grupėms įgyti dvigubą pilietybę. Jis pažadėjo, kad šį klausimą iškels su nauja jėga.

Paskutinis klausimas, apie kurį mes kalbėjome, – ėjimas į Europos Sąjungą. Prezidentas pri-
tarė mūsų minčiai, kad šiuo metu yra trys politinio judėjimo kryptys.

 Vieni, norėdami susikrauti sau politinį kapitalą, eina radikaliu keliu, užsivelka Musolinio 
ir hitlerjugendo uniformas. Jie yra euroskeptikai ir gaila, kad dar imponuoja kai kuriems mūsų 
visuomenės sluoksniams. Tai labai pavojingas dalykas. Jie gadina Lietuvos įvaizdį ir kenkia nor-
maliam demokratiniam Lietuvos vystymuisi. Šis judėjimas būdingas ir Kaunui. Antroji grupė, 
tai dabartinės didžiosios daugumos beatodairiškas siekis įstoti į Europos Sąjungą, nepaisant 
to, ką mes iš to išlošime ir ką prarasime. Tai galima būtų įvardyti kaip keliaklupsčiavimą prieš 
Vakarus. Trečioji kryptis taip pat už Europos Sąjungą, tačiau ši kryptis reikalauja, kad ėjimas į 
Europos Sąjungą būtų orus, apmąstytas, numatant savo tikslus bei pozicijas ir tautiškumo, ir 
ekonomikos prasme. Ši nuostata ypač svarbi aiškinant žmonėms mūsų ėjimo į Europos Sąjungą 
tikslus ir prasmę. Žinant lietuvio charakterį, jo tautines ambicijas, visa tai padėtų ne tik mūsų 
ekonomikai sutvirtėti, bet ir tautiniam identitetui išsaugoti. Tai būtų didžiulis stimulas pakelti 
Lietuvos ekonomiką ir plėtoti įvairias mokslo ir kultūros sritis. Šito šiandien siekia ir Europos 
Sąjunga (etnokultūros rėmimas), tai mes turėtume įgyvendinti ir patys. Dabar diskutuojama 
Europos federacijos problema, kurios esmė ta, jog pastarosios įstatymai būtų viršesni už atskirų 
federacijų subjektų įstatymus ir konstituciją. Vargu, ar su tuo mažosios valstybės ir tautos norės 
sutikti. Sprendžiant šiuos klausimus, matyt, irgi bus rastas atitinkamas kompromisas.

Prezidentas padėkojo už mūsų iniciatyvą, palinkėjo sėkmės ir greito susitikimo rinkimų 
metu. Jis taip pat paminėjo, kad labai palankiai vertina konstruktyvią Lietuvos gydytojų sąjun-
gos veiklą, Kauno medicinos universiteto mokslinio intelekto ir visuomeninės veiklos potenci-
alą.

Jums, Profesoriau, „Ave vita “ redakcija dėkoja už suteiktą informaciją.

„Ave vita“.–  2002 m. rugsėjo 11 d.
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DĖL ĮVYKIO MASKVOJE

Spalio 28 d. klausėmės per Lietuvos radiją transliuojamos laidos „Tarp Vakarų ir Rytų“. Mes, 
Lietuvos partizanai B. Vaišnoras, A. Norvilis, J. Šimanskas, P. Grunskis ir V. Grigonis, norime 
pareikšti savo nuomonę apie įvykį Maskvoje. Kodėl Čečėnijos kariai, pasiryžę mirti už savo 
Tėvynės laisvę, vadinami teroristais?..

Terorizmu galima vadinti traukinių, laivų, lėktuvų ir svetimos teritorijos užgrobimą. Tai 
akivaizdžiai ir daro Rusija. Diskusijose Seimo narys Justinas Karosas net pabrėžė, kad čečėnai 
esą žudikai, o tai draudžia „religija“. Justinas Karosas neteisus! Kai Rusija buvo okupavusi 
Lietuvą, mes persižegnoję ėmėme ginklą ir trokšdami Lietuvai laisvės stojome į kovą su 
nelygiomis jėgomis, kaip dabar daro ir čečėnai. Mes, nukentėję nuo bolševikų, visą laiką pačioje 
Rusijoje buvome ir dabar dar tebevadinami „banditais“. Su tuo sutikti jokiu būdu negalima, nes 
kovojome prieš Rusijos imperialistus, užgrobusius mūsų Tėvynę Lietuvą!

Visiškai pateisiname Seimo nario Petro Gražulio aiškinimą per radiją, kad ne čečėnai užpuolė 
Rusiją, o Rusijos kariūnai, įsibrovę į svetimą šalį, viską stengiasi paversti pelenais ir pačią 
Čečėniją amžiams pasiglemžti. Todėl čečėnų tauta yra pasiryžusi žūti už savo laisvę pasaulio 
tautų akyse! Tad kur ta teisybė, kur žmogaus teisių gynimo konvencija, kodėl nesprendžiamas 
jų tautos likimas už teisingo derybų stalo!?

Kadangi Čečėniją jau faktiškai sunaikino, todėl čečėnų partizanai ir persimetė į pačios 
grobikės Rusijos vidų. Matydami, kad kitos pasaulio tautos miega, kai jie skęsta kraujo jūroje, 
čečėnai priversti imtis kraštutinių priemonių.

Ar teisėtai Rusija tebėra užgrobusi Karaliaučiaus kraštą? Potsdamo sutartis pasibaigė 1995 
metais. Dabar reikalaujama teisės per Lenkiją ir Lietuvą važinėtis traukiniais. Kadangi Lietuva 
tam nepritaria, grasinama atimti Klaipėdos ir Vilniaus  kraštus. Štai kur politinis Rusijos godumas. 
Kokie politiniai veiksmai daromi Vakarų Europos šalyse? Kai kurios Europos valstybės ir JAV 
Rusijai pataikauja, neva padeda kovoti su terorizmu.

 Mes manome, kad Europos žmogaus teisių teismas turėtų į Maskvos įvykius atkreipti dėmesį. 
Kas Rusijai davė teisę panaudoti nuodingas dujas, nuo kurių žuvo daug taikių gyventojų? 
Šios šalies prezidentas V. Putinas pareiškė lankydamas ligonius, kad Rusija yra nenugalima. 
Taip pareiškė per televiziją. Dėl savo godumo išžudė Rusijos ir Čečėnijos žmones, vadino juos 
teroristais.

Čečėnija trokšta laisvės teisėtai, kaip ir Lietuvos partizanai 1940–1945 metais. Eina į atvirą 
partizaninę kovą prieš savo pavergėjus bei skriaudikus. Todėl dėl įvykių Maskvoje yra kaltas 
dabartinis Rusijos prezidentas, davęs įsakymą pasiruošti šturmui, nevertinantis net savų žmo-
nių gyvybių.

Partizanai – B. Vaišnoras, A. Norvilis, J. Šimanskas, P. Grunskis, V. Grigonis

„Lietuvos aidas“.–  2002 m. lapkričio 14 d.
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V. KUDIRKA – GYDYTOJAS HUMANISTAS
Lapkričio 14 d. – V. Kudirkos mirties metinės

Arimantas DUMČIUS – medicinos profesorius, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Garbės pirmininkas, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Kartu su Lietuvos Atgimimu į gyvenimą grįžo daug žmonių vardų, istorinių įvykių, grįžo 
ir Didysis Varpininkas dr. V. Kudirka, kurio žodžiai „Kelkite, kelkite, kelkite!“ skambėjo mūsų 
ausyse.

V. Kudirka augo tarp kaimo žmonių ir lietuviškų papročių. Jame slypėjo galinga lietuviška 
dvasia, tačiau jaunuolis, kaip ir daugelis jo draugų, iš pradžių buvo paveiktas kitataučių įtakos. 
Po 1863 m. sukilimo Lietuvoje vyko atvira rusifikacija ir kolonizacija (vien Kauno gubernijoje 
apsigyveno 7000 kolonistų šeimų), buvo uždrausta lietuviška spauda, suvaržytas katalikiškas 
gyvenimas. V. Kudirkos gimtinė Užnemunė tapo Rusijos imperijos provincija (Suvalkų guberni-
ja), miestams buvo duodami slaviški pavadinimai, pavyzdžiui, Naumiestis tapo Vladislavovu. 
Todėl Lietuvos šviesuomenėje ėmė reikštis pesimistinės prolenkiškos nuotaikos. Kurį laiką jos 
valdė V. Kudirką, J. Jablonskį ir kitus.

V. Kudirka, baigęs sidabro medaliu Marijampolės gimnaziją, kurioje buvo jaučiama stipri 
lenkų įtaka, save laikė pusiau lenku, pusiau lietuviu. Tai jį paskatino 1882 m. įstoti į Varšuvos, 
o ne Maskvos universitetą. Po metų V. Kudirka Filologijos fakultetą pakeitė į Medicinos, kaip 
praktiškesnį. Keli biografai teigia, kad V. Kudirka mediciną pasirinkęs ne iš pašaukimo, o 
neturėdamas kitos išeities – tik gydytojai ir advokatai galėjo laisviau pasirinkti tarnybą savo 
gimtajame krašte. To meto Varšuvos universitete lietuvių studentų tebuvo 10, tarp jų dr.                      
J. Staugaitis. Dėstoma buvo rusų kalba. Iš 29 medicinos ordinatorių ar ekstraordinatorinių 
profesorių 9 buvo lenkai ar sulenkėję lietuviai, likusieji – rusai. Tai daugiausia nuobiros iš kitų 
Rusijos aukštųjų mokyklų. Įdomu tai, kad po 5 kursų išleidžiamieji egzaminai buvo paskirstyti 
į 2 dalis: pavasarį vyko teorijos egzaminas, o rudenį – praktikos; jam buvo laiko pasirengti. 
Universiteto tvarką prižiūrėjo inspektorius su 2 padėjėjais ir daugybe vadinamųjų „pedelių“, 
kurie sekė studentus, paskaitų lankomumą ir kt.

V. Kudirka po to, kai išstojo iš Seinų dvasinės seminarijos, nebebuvo tėvo remiamas, todėl 
turėjo uždarbiauti perrašinėdamas profesorių paskaitas arba verstis privačiomis pamokomis. 
Be to, jį rėmė Zapyškio klebonas Kolyta. IV kurse perrašinėdamas lenkų socialistų organizacijai 
„Proletarjat“ K. Markso „Kapitalą“ buvo išduotas ir 1885 m. pašalintas iš universiteto. Iš kalėjimo 
V. Kudirka išleistas už 300 rub. po 18 dienų. Jis pasiliko Varšuvoje. Dvejus metus vertėsi kaip 
ligi tol – pamokomis, perrašinėdamas, uždarbiavo sudaręs su Paulausku Kvartetą. Buvo sunkių, 
alkanų dienų, persekiojo mintis, kaip grįžti į universitetą. Kai caras Aleksandras III lankėsi 
Varšuvoje, V. Kudirka įsidrąsinęs įmetė į jo karietą prašymą ir jam buvo leista vėl studijuoti.

Šiuo metu V. Kudirka susimąstė, kaip toliau planuoti savo gyvenimą, su kuo eiti. Antrajam 
jo užgimimui didelės įtakos turėjo draugo J. Jablonskio laiškai, o ypač J. Basanavičiaus pirmasis 
„Aušros“ numeris. Perskaičius „Pranašą“, krūptelėjo jo širdis: „Gaila man buvo tų valandų, 
kurios nesugrąžinamai išbrauktos tapo iš mano gyvenimo kaipo lietuvio, ir gėda, kad taip ilgai 
buvau apgailėtinu priedėliu... Potam pripildė mano krūtinę rami smagi šiluma, ir, rodos, naujos 
pajėgos pradėjo rastis... Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau Lietuviu esąs...“

Pirmas studento Kudirkos darbas buvo slaptos Varšuvos lietuvių studentų Draugijos įkūri-
mas, iš kurios vėliau susibūrė lietuvių draugija „Lietuva“. 1889 m. sausį, po ilgų pasitarimų su 
Maskvos studentais lietuviais išleidžiamas „Varpas“. Redaktoriumi tapo V kurso absolventas V. 
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Kudirka. Šis laikraštis turėjo nepaprastą reikšmę visam tautiškajam lietuvių judėjimui: lietuviai 
turį pasitikėti tiktai savo jėgomis ir dirbti nelaukdami jokių politinių atmainų. „Varpas“ pirmiau-
sia kovojo už kultūrinį-ekonominį, bet užsimindavo ir apie politinį Lietuvos savarankiškumą. 
Labai daug dirbdamas, V. Kudirka 1889 m. baigė Varšuvos universitetą ir gavo gydytojo diplo-
mą. Šią progą kartu su Jonu Gaidamavičiumi, Juozu Kauku ir Jonu Seniūnu pažymėjo pietumis, 
kurių metu perskaitė čia pat sukurtą eilėraštį „Labora“: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grū-
dus...“. Dar kurį laiką gilina medicinos žinias lankydamasis Varšuvos ligoninėse. Pradeda leisti 
„Ūkininką“, sakoma, kad viršelyje ūkininką sėjėją su sėtuve piešęs pats V. Kudirka. Po to dr. V. 
Kudirka grįžta į tėviškę – Paežerius ir laukia darbo vietos. Tuo metu valdišką darbą lengviau 
gaudavo svetimtaučiai. Gydytojai lietuviai vertėsi laisva praktika, ir jų uždarbis buvo menkas. 
V.Kudirka iš pat pradžių nedarė kompromisų, nekeitė savo idealų „dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto“. Iš pradžių juo rūpinosi mokytojas V. Palukaitis ir veterinarijos gydytojas Bulota 
– Kudirka buvo reikalingas Lietuvai. Gydytojo vieta atsirado Šakiuose, išsikėlus gydytojui Rei-
bekeliui. Čia buvo didelė žydų bendruomenė, yra duomenų, kad jie boikotavo lietuvio gydytojo 
įsidarbinimą. Mat V. Kudirka tuomet neretai aprašydavo žydų prekybininkų sukčiavimą. Nuo 
pirmų dienų jis pajuto nemažą konkurenciją. Šakiuose iš anksčiau dirbo patyręs žydas Šuckve-
ris, jam ligonius nukreipdavo specialūs agentai. Mirus Šuckveriui, iš Gelgaudiškio atsikraustė 
dr. Šneideris. Buvo ir kitų konkurentų, pavyzdžiui, Šakių apylinkėje dirbo geras, bet „brangus“ 
lenkas dr. Vasiakas, Jurbarke – pasienio pulko gydytojas Solcas ir Rabinovičius, Naumiestyje – 
Grabovskis, be to, Juozas Bagdonas, vėliau Kauno universiteto profesorius, Pilviškiuose – St. 
Matulaitis.

Šakiuose dr. V.Kudirka nemažai vargo ieškodamas buto. Iš pradžių jį priglaudė Šakių 
klebonas Kalėda: gyveno salkoje, o ligonius priiminėjo klėtyje. J. Gabrys 1910 m. rašė, kad                
V. Kudirka rudenį ir net žiemą tebegyvenęs klebonijoje ir šaldavęs nekūrenamoje klėtyje. Tuo 
metu jis atrodė sulysęs, menko svorio, skundėsi drebąs nuo šalčio. Pagaliau daktaras įsitaisė 
šalia vaistinės Glikmano name, o po 2 metų jam pavyko gauti 4 kambarių butą Karaliaus name, 
šalia klebonijos.

Dr. V. Kudirkos, kaip gydytojo, darbas truko vos 4 metus. Sunkiomis sąlygomis išėjęs 
medicinos mokslus V. Kudirka neilgai dirbo gydytoju. Jis pradėjo sirgti tuberkulioze studijų, 
galbūt įkalinimo Varšuvos citadelėje, metu. 1894 m. žiemą jį aplankė 3 gydytojai: J. Bagdonas (iš 
Naumiesčio), K. Grinius (iš Marijampolės) ir P. Matulaitis (iš Vilkaviškio). Jie rado tuberkuliozės 
apimtas abiejų plaučių viršūnes. Pavasarį dr. Kudirka gydėsi Kryme ir nenutraukė susirašinėjimo 
su studentais maskviečiais. Tuo metu jį vėl ėmė sekti caro „ochranka“. Persikėlęs į Naumiestį, 
gyveno pas Valeriją Kraševskienę ir vėl redagavo „Varpą“. Štai čia ir baigiasi dr. V. Kudirkos 
gydytojo karjera.

1895 m. vasarą dr. Kudirka ilsėjosi Plokščiuose pas Kriaučiūnus, jo sveikata vis silpnėjo, tačiau 
čia susitikinėjo su žymiais užsienio filologais. Plokščiuose žandarų buvo suimtas ir uždarytas 
į Kalvarijos kalėjimą, mat anksčiau kratos metu pas maskvietį studentą L.Vaineikį buvo rasti 
jo laiškai. Iš kalėjimo išvadavo draugų rūpestis, be to, caro administracija bijojo, kad kalėjime 
V. Kudirka nemirtų. 1895 m. žiemą, draugų padedamas, su valdžios leidimu gydėsi Kryme, 
Sevastopolyje. Čia gyveno pas dr. Tercijoną. Po poros metų teko apsilankyti Adrijos pakrantėje 
(Jugoslavijoje). Naumiestyje gyvendamas dirbo tik literatūrinį darbą, jį šelpė „Žiburėlio“ 
draugija. 1899 m. „Varpas“ šventė savo dešimtmetį. V. Kudirka, nors ir labai silpnas, rudenį 
sukūrė „Tautišką giesmę“ ir sukomponavo jai gaidas. Dėl pasyvumo jis labai smerkė inteligentus, 
vadino juos mandarinais: „Vieni beragaišiaudami išbėginėjo į Maskoliją auginti maskoliukus 
ir šviesti visokias prispaudėjų pakampes spinduliais, pavogtais nuo savo tikros tėvynės: kiti, 
neva užsilikę, tapo tokias minkštaduoniais, jog nuo tėvynės balso slepiasi po pačios sijonu arba 
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triukšme apsimeta negirdį“.
Mus stebina paskutinės dr. V. Kudirkos dienos, nepaprasta jo dvasios stiprybė ir didelė 

Tėvynės meilė. Prikaustytas prie lovos, karščiuodamas ir žinodamas, kad greitai mirs, jis 
rašė savo paskutinį ir pirmąjį 1899 metų „Varpo“ leidinį, išvertė A. Mickevičiaus „Vėlines“. Jo 
fizines jėgas palaikė tik morfijus. Paskutiniai Kudirkos žodžiai buvo tokie: „Atsiminkite! Tautos 
atgijimas gimė Suvalkų gubernijoje, suvalkiečiai pirmi stojo į kovą už tautos sumindžiotas 
teises, pirmi ir nukentėjo, Vonsiackis (Marijampolės žandarų viršininkas) čia veikėjų daugumą 
išgainiojo, nukankino... Netrukus čia viskas užges... Dabar kauniečiai turės įtempti jėgas, turės 
audrą išlaikyti. Jums prisieis dabar visus sunkumus pakelti...“. Dr. V. Kudirka mirė 1899 m. 
lapkričio 14 d., teturėdamas 41 metus.

Apibūdindami V. Kudirką, kaip gydytoją, nemaža duomenų yra pateikę doc. J. Tumas (1924), 
dr. Juozas Gabrys (1910), dr. J. Staugaitis (1924), rašytojas Julius Būtėnas (1937) ir kt.  

Dr. V. Kudirka gydytojams kėlė labai griežtus reikalavimus ir pats jų laikėsi. Jis nebuvo 
brangininkas. Už ligonio apžiūrėjimą iš ūkininkų imdavo 30–50 kap., iš sklypininkų ir darbinin-
kų – perpus mažiau, o iš neturtėlių visai nieko neimdavo. Už paprastus išvažiavimus kaiman 
imdavo 3 rb/myliai ir 5 rb./2 mylioms. Tai perpus mažiau nei jo gydytojai konkurentai. Pirmai-
siais metais V. Kudirka turėdavo 80– 120 rb./mėn. pajamų, antrais trečiais – 120– 200 rb./mėn., 
neturtėliams jis vengė išrašinėti brangių vaistų, iš vaistininkų nereikalaudavo procentų (iki 10 
proc.), o šio mokesčio ėmėjus vadino bernais. Ligos suerzintą dr. Kudirką jaudino kaimiečių 
paprotys derėtis su gydytoju dėl užmokesčio. Tokiais atvejais jis kirste atkirsdavo: „Čia ne krau-
tuvė“. Jis buvo tiesmukiškas ir nemokėjo veidmainiauti.

V. Kudirka visą savo uždarbį sudėdavo ant Tėvynės aukuro, kentė nuolatinį nepriteklių. 
Kai sykį išsiųsti remontui į Varšuvą gydytojo įrankiai žuvo, ir jis neturėjo už ką nusipirkti kitų, 
buvo priverstas tam tikslui pasiskolinti 40 rb. V. Kudirkos, pakankamai patyrusio gydytojo, 
medicininis instrumentariumas buvo modernus. Jis teikdavo nėščiosioms operacinę akušeri-
nę pagalbą, atlikdavo mažosios chirurgijos operacijas. Jo knygynėlyje buvo įvairių medicinos 
specialybių literatūros. Jis prenumeravo „Medicina“ lenkų kalba ir „Praktičeskaja medicina“ su 
„Ježenedelnik“ rusų kalba, žurnalus tvarkingai skaitė ir saugojo. Jei dr. V. Kudirka būtų ilgiau 
vertęsis medicinos praktika dėl nepaprastų savo gabumų ir sąžiningumo, būtų pralenkęs ne 
vieną to meto gydytoją.

Dr. V. Kudirka nemokėjo meluoti, nemėgo girtis ar perdėti savo pasiekimų gydant ligonius, 
apie savo konkurentus niekada blogai neatsiliepdavo, agentų ligoniams pritraukti nesamdė. 
V. Kudirka buvo ne tik idealus gydytojas, bet ir liaudies švietėjas. Jis yra išleidęs 4 populiarius 
rašinius apie higieną: „Arbata“, „Kava“, „Tabakas“ ir „Alkoholis ir alkoholizmas“. Jie parašyti 
labai gyva, vaizdžia kalba, pateikti duomenys neprieštarauja tuometiniam higienos mokslui. 
Labai įtikinamai parodoma alkoholio žala. Autorius pašiepia girtaujančius valdininkus, taip pat 
sodiečius, kurie už degtinę sukiša sunkiai uždirbtus pinigus. V. Kudirka yra parašęs ir vieną 
mokslo darbą „Higiena“ (rusų k., 189 psl.).

Dr. Kudirka savo „Tėvynės Varpuose“ daug dėmesio skyrė to meto nedoriems gydytojams, 
vaistininkams ir šundaktariams. Jis rašo, kad kai kam pavyksta užsitikrinti populiarumą ne 
tiek turimomis mokslo žiniomis ir praktika, bet akių dūmimu. Lietuvoje buvo apstu visokių 
šundaktarių, kurie mokėjo pelnytis iš tamsių ir naivių žmonių. Į šią blogybę labai jautriai 
reagavo dr. Kudirka. Jis rašo: „Kol mūs žmonės nesupras ir nežinos, ką vadinti tikru daktaru, 
kol tikro daktaro neatskirs nuo visokių apgavikų šundaktarių, tol visoki valkatos ir sukčiai 
vadinsis daktarais ir be reikalo plėš nuo neišmanėlių žmonių kruvinai uždirbtus skatikus“. 
Jis nurodo, kad tokių „gydytojų“ atsiranda ir tarp kunigų, pastarieji dažnai taiko homeopatiją 
net moterų ligoms gydyti. Taigi, pasak V. Kudirkos, svarbiausioji priežastis šundaktariams 
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klestėti yra liaudies tamsumas: „Tegul lietuviai tai ne hotentotai, bet ir čion pasiekimas bobų 
daktarų priguli nuo tos priežasties – nuo tamsumo ir tas, kuris nori kovoti su tomis bobomis, 
pirmučiausiai turi kovoti su tamsumu, o geriausiai su juo kovoja tas, kuris populiarizuoja jam 
žinomas mokslo šakas“.

Labai kategoriškai dr. Kudirka kalbėjo apie gydytojų paskirtį, jis smerkia tuos lietuvius, 
kurie atsidavę vien medicinai. Anot jo, „tautos spėka ir gerovė yra pačioje tautoje. Per tai ne 
tas inteligentas atneš didesnę naudą savo tautai, kuris taps siauru, nors ir garsiu specialistu 
savo mokslo šakoje, bet tas, kuris nesiekdamas „viršūnių specializacijos“, aiškins tautai jos 
politiškus reikalus ir platins apsišvietimą“. Dr. V. Kudirka nurodo, kad „yra daug tokių ligotų 
lietuvių, kurie stengiasi kiek įmanydami išsinerti iš lietuvystės. Vieni lietuviškos šaknies 
pavardes permaino ant svetimtautiškų, kiti saugojasi lietuviškai kalbėti ar užšnekėti lietuviškai 
svetimtaučių draugystėje paraudonuoja lyg šutytas vėžys“.

Dr. V. Kudirka savo raštuose skelbia tokį gydytojo idealą: gydytojas privalo būti sąžiningas, 
neapgavikas ir neišnaudotojas, neužsidaręs vienoje siauroje gydytojo specialybėje, bet 
pakankamai išsimokslinęs, išmanantis ir kitas mokslo šakas, karštas tėvynės mylėtojas, 
uolus liaudies švietėjas ir tautinės sąmonės žadintojas.

Todėl dabar, kai vis dažniau susimąstome, kas mes, iš kur mes ir kur einame, nepraranda 
aktualumo ir dr. Vinco Kudirkos pasakyti žodžiai pirmajame „Varpo“ leidinyje: „Meskime 
grūdą po grūdui ant tautiškos dirvos, o nors negreit ir palengva, išaugs gražūs, sveiki javai, nes 
dirva yra išsigulėjusi ir seniai jau sėklos laukia“.

„Ave Vita“.–  2002 m. lapkričio 14 d.

GYVENIMĄ PASKYRĘS TĖVYNEI

Stasys STUNGURYS

Šiandien, kai patriotizmas prastų politikų paverčiamas verslu, kai jis tapęs nuolatiniu 
tuščiažodžiavimo objektu, sunku patikėti, kad gali būti kitaip. O vis dėlto patriotizmas mūsų 
istorijoje ne kartą yra buvęs realia dvasios vertybe, tik ne visada pastebimas pro netikrų 
vertybių reklamos triukšmą.

Žvilgsnis į netolimą, bet jau nuolat tolstančią praeitį primena, kad tikrai mūsų gyvenime buvo 
ir tebėra žmonių, gebančių aukotis ne tik už savo asmeninius, bet ir tautos interesus. Tai savo 
gyvenimu mums patvirtina ir Viktoras Petkus, gegužės 17-ąją šventęs savo 75-ajį gimtadienį.

Viktoras gerai prisimena, kaip ne vieną vėlyvą vakarą ar naktį į jų pirkios duris pasibelsdavo 
partizanai ir, valgydami vakarienę ar naktipiečius, kalbėdavo su jo tėvu apie savo rūpesčius ir 
Tėvynės likimą.

Petkų sodyba nebuvo atsitiktinė partizanų užeiga. Toje sodyboje Aleksandrų kaime, vos keli 
kilometrai nuo Raseinių, vyko ir slaptas partizanų pasitarimas dėl Jungtinės Kęstučio apygar-
dos įkūrimo. Viktoro atmintin giliai įstrigo vienas „Žebenkšties“, vėliau Vaidoto rinktinės vado 
kap. Juozo Čeponio pokalbis su jo tėvu. Viktoras, gulėjęs gretimame kambaryje, gerai girdėjo 
susijaudinusio Čeponio žodžius, pasakytus jo tėvui, jog jie esą Vakarų išduoti ir nesą jokių pers-
pektyvų tą kovą laimėti, reikią tik gelbėti tuos žmones, kurie nėra labai įsitraukę į tą kovą. Jis 
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pataręs tėvui saugoti vaikus, kad ir jie neįsiveltų į tas beviltiškas grumtynes.
Juozas Čeponis žuvo 1946 m. sausio 16-ąją kartu su rinktinės štabu, išdavikui pranešus apie 

partizanų žeminės vietą. Tačiau vargu ar jis pagalvojo, kad už sienos gulintis berniokas moks-
leivis visą savo gyvenimą kovos už tą šventą idealą, kurio nebuvo lemta įgyvendinti garbingam 
ir protingam Lietuvos kariuomenės karininkui.

Jau 1947 m. Viktoras Petkus buvo suimtas ir OSO (Osoboje soveščanije) nuteistas l0 metų 
kalėti už vadovavimą Raseinių gimnazijoje ateitininkų būreliui ir jo veiklą.

Pateko į Šiaurės lagerius, kur vargino ne tik sunkus darbas, bet ir atšiauri, nemaloni gamta. 
Drąsiam valingam jaunuoliui buvo sunku pakęsti žiaurų gulago prievaizdų elgesį, žmogaus 
pažeminimą, ir jis ryžosi bėgti iš tos nykumos.

Naujas teismas, dar papildoma bausmė, nebaigus atlikti pirmosios.
Viktorui skirtosios bausmės baigti neteko, nes po Stalino mirties jis buvo paleistas kaip įvyk-

dęs nusikaltimą būdamas nepilnametis. Mat šiek tiek dokumentuose buvo pasijauninęs.
Grįžęs iš gulago, baigė vakarinę vidurinę mokyklą ir stojo į Kauno kunigų seminariją. Nors 

ir išlaikė egzaminus, nebuvo priimtas – valdžia draudė priimti į seminariją patriotus. Kunigo 
profesija jam būtų leidusi artimai bendrauti su žmonėmis ir mokyti juos ne tik tikėjimo tiesų, bet 
ir ugdyti Tėvynės meilę. Vėl Raseiniai: artima draugystė su jaunu, intelektualiu kunigu Juozu 
Zdebskiu, dirbusiu tuo metu Raseiniuose vikaru.

Netrukus – nesėkmingas mėginimas studijuoti lituanistiką Vilniaus universitete. Vilniuje 
šioks toks darbas, teikiantis duonos kąsnį, o pagrindinė profesija – lietuvybės puoselėjimas. Tad 
nuolat besiplečiantis pažinčių ratas su patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis, kartkartėmis išvy-
kos į kaimynines respublikas pas buvusius politinius kalinius. Gerai suprasdamas ginkluotojo 
pasipriešinimo nesėkmės priežastis, jis su pagarba žvelgia į tą laikotarpį ir tuos žmones, tačiau 
jo veiklos programa kita – puoselėti tautos dvasines vertybes, nes kova ne trumpalaikė, o ilga, 
sunki ir atkakli. Juk visos imperijos ir vergijos anksčiau ar vėliau atsiduria istorijos sąvartyne.

Po 1956 m. politinių permainų ir stiprėjant Lietuvoje pasipriešinimo dvasiai, saugumas 
imasi vadinamųjų prevencinių priemonių – represuoti aktyvesnius Lietuvos patriotus. 1957 m. 
gruodį suimamas ir Viktoras Petkus, prisiejamas prie vadinamosios Vilniaus inteligentų bylos, 
nors jokie veiklos ryšiai jo su jais nesieja ir daugelio jų jis asmeniškai nepažįsta. Patyrusiam 
pogrindininkui sunku inkriminuoti kokius nors tariamus nusikaltimus, tad saugumui tenkintis 
rasta pas Viktorą ranka persirašyta išeivijoje išleista J. Aisčio poezijos rinktinė, kurios tik du 
eilėraščiai ekspertų pripažinti antitarybiniais. Tai „Nemunėlio rauda“ ir „Partizano šermenys“. 
Viktoras nesutinka su tuo vertinimu, reikalauja kompetentingų kritikų, net K. Korsako, bet 
saugumas nieko nekviečia. Bausmė – aštuoneri metai lagerių, įvertinant jo patriotinės veiklos 
potenciją, kuo ilgiau izoliuoti nuo Lietuvos gyvenimo. Viktoras tą žiaurią bausmę sutinka ramiai, 
tarsi neturėtų artimųjų, nerūpėtų jam laisvas, nuotaikingas gyvenimas. Ir toje kalėjimų ir gulagų 
būtyje jis randa gyvenimo prasmę. Juk visur čia kenčiantys ir ieškantys žmonės, su kuriais reikia 
bendrauti, iš jų mokytis ar juos mokyti. Juk ir iš čia mintys skrenda pro spygliuotas vielas, 
skatina nenurimti, traukyti priespaudos grandines...

Taip prabėga aštuoneri metai. Per tą laiką gausybė naujų pažinčių, perskaityta daug gerų 
knygų, daug naujų minčių ir idėjų, kurios laukia jų įgyvendinimo Lietuvoje.

Grįžęs į Vilnių 1965 m. gruodį, išsinuomojo kuklų kambarėlį tuometinėje Garelio gatvėje. Į 
universitetą vėl nepavyko įstoti, tad savarankiškos gyvenimo ir įvairių mokslo šakų, susijusių su 
Lietuvos problemomis, studijos. Kaupia ir Lietuvos poetų vardyną, t.y. bet kada išspausdinusį 
kad ir menkiausią eilėraštį poetą ar mėgėją jis įrašo į savo kartoteką, kurioje  jau buvo keletas 
tūkstančių vardų.

Skurdžioje to meto dvasinėje atmosferoje tas kambarėlis būdavo kaip laisvos minties oazė, 
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kur visada tvyrojo giedra nuotaika, kur niekada netrūkdavo ieškojimo dvasios, kur vyravo 
istorinis optimizmas – anksčiau ar vėliau laimi sveikas protas, laisva mintis.

Lietuvoje vis gausėjant pogrindžio leidinių, Viktoras panoro šiame veiklos bare tarti ir savo 
žodį. Pogrindžio spaudoje vyravo politinė mintis, ne visada originali, paskubomis parašyta 
publicistika. Jis parengia ir mašinraščiu išspausdina „Kultūros archyvą“. Į šį I tomą 1976 m. 
jis įdeda K. Dačiūros gulaguose parašytos poezijos fragmentus, poetės O. Lukauskaitės-
Poškienės gulago atsiminimų ištraukas, B. Sruogos laiškus, rašytus pokario metais P. Cvirkai, 
rašytojui grįžus iš Štuthofo ir besigydant Birštone, T. Venclovos esė ir kai kuriuos kitus dalykus, 
neįmanomus išspausdinti to meto oficialiojoje spaudoje.

Ketino 1977 m. pabaigoje išleisti ir II „Kultūros archyvo“ tomą, kurį jau rengė, bet naujasis 
areštas tą darbą nutraukė.

Tačiau visus Viktoro Petkaus to laikotarpio darbus pranoksta Helsinkio susitarimų 
įgyvendinimui remti visuomeninės grupės įkūrimas. Iki tolei Lietuvos pasipriešinimo veikla 
reiškėsi daugiausia pogrindyje, jai gali būti taikoma rezistencijos sąvoka. Helsinkio grupės 
įkūrimas pakeitė visą Lietuvos disidentinės veiklos pobūdį – ji tapo vieša, atvira, sustiprėjo jos 
įtaigumas, padidėjo autoritetas. Grupė buvo įkurta 1975 m. lapkričio 25 d. surengus Maskvoje 
spaudos konferenciją ir paskelbus pasauliui apie Lietuvos Helsinkio grupės tikslus ir uždavinius. 
Be Viktoro Petkaus ir Tomo Venclovos, į ją dar įėjo kunigas Tėvas Karolis Garuckas, rašytoja, 
buvusi gulago kalinė Ona Lukauskaitė-Poškienė ir fizikas Eitanas Finkelšteinas. Grupė pradėjo 
intensyviai skelbti dokumentus, informuojančius pasaulio viešąją opiniją apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje.

Toks drąsus žingsnis negalėjo nesusilaukti piktos represinių organų reakcijos. 1977 m. 
rugpjūčio 23 d. Viktoras buvo suimtas Vilniaus geležinkelio stotyje. Teismas prasidėjo tik kitų 
metų liepą ir truko keturias dienas. Nors prieš teismą spaudoje vyko intensyvi V. Petkaus 
smerkimo ir purvinimo kampanija, tačiau ji nedavė laukiamų rezultatų.

Kunigas Tėvas Karolis Garuckas pareiškė teisme:
„Veikėme drauge, todėl galite ir mane pasodinti šalia V. Petkaus į kaltinamųjų suolą. Laikysiu 

sau garbe mirti lageryje, kaip mirė mano mokytojai vyskupas Reinys ir Tėvas Andriuška. 
Daugiau ką nors parodyti atsisakau“.

O. Lukauskaitė-Poškienė:
„Helsinkio nutarimams remti grupės narį Viktorą Petkų pažįstu kaip dorą, kultūringą ir gerą 

žmogų. Po jo suėmimo įteikiau prokuratūrai protestą dėl nenusikaltusio žmogaus suėmimo. 
Ir šiandien esu įsitikinusi jo nekaltumu. Todėl prašau Tamstą, teisėjau, atstatyti teisingumą ir 
nutraukti bylą. Savo pareiškimą baigiau ir į tolesnius klausimus neatsakinėsiu“.

Liepos 13 d. teismas paskelbė V. Petkui nuosprendį: 3 metai kalėjimo, 7 metai griežto režimo 
lagerio ir dar 5 metai tremties. Teisėjas – M. Ignotas, prokuroras – J. Bakučionis.

  Ne tik Lietuvos pogrindžio spauda, bet to meto Vakarų žiniasklaida plačiai nušvietė                 
V. Petkaus teismo procesą. Štai ištrauka iš buvusio Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko 
Kęstučio Valiūno knygos „Tau, Lietuva“:

„1978 m. liepos 20 d. Viktorą Petkų specialioje kalboje paminėjo JAV prezidentas D. Karteris, 
o senatorius Danielius Patrikas Meinihanas paskelbė keletą dokumentų apie V.Petkaus bylą, 
kurie buvo įtraukti į „Congressional Record“. Metų pabaigoje visos Helsinkio grupės buvo 
nominuotos Nobelio taikos premijai, vėliau tai premijai kasmet buvo nominuojami keli 
veikliausieji Helsinkio grupių nariai, tarp jų ir V. Petkus“.

Garbė lieka garbe, o Viktoro laukė nauji sunkūs išgyvenimai.
Ką jis jautė už to kalėjimo sienų, tiksliai perduoda jo laiškų mintys.
„Kiekvienam žmogui žemėje paruoštos ir rožės, ir usnys. Aš turbūt tam ir išvydau pasaulį, 
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kad mane pultų mūsų amžius – vertelgų amžius. Aš žinau, kad niekam ir už jokią kainą negalima 
pardavinėti savo jausmo gėriui ir blogiui, tiesai ir melui, teisybei ir neteisybei. Nejaugi žmogus 
negali turėti savo proto ir savo širdies? Ir dėl to aš pakelčiau dar ir ne tokius praradimus“.

„Skaitinėdamas F. Dostojevskio „Užrašus iš mirusiųjų namo“, supratau, kaip mažai mūsasis 
pasaulis tepasikeitęs. Atimk elektros lemputę, dar kokį mažmožį, ir pakirdęs iš kapo Dostojevskis 
viską pažintų. Mintyse lyginu jo aprašytuosius su savo dabar sutiktais žmonių tipais  – irgi 
beveik jokios evoliucijos, tų pusantro šimto metų lyg nebūta (...). Dažnai kaip kelrodį prisimenu 
K. Bielinskio žodžius: „Kiekvienas žmogus turi savąją istoriją, o istorijoje savo kritiškuosius 
momentus. Ir žmogų neapsirinkant galima vertinti tik atsižvelgiant, kaip jis elgėsi ir koks buvo 
tais momentais, kai ant likimo svarstyklių buvo uždėti jo ir gyvenimas, ir garbė, ir laimė. Ir juo 
žmogus didingesnis, grandioziškesnė ir jo istorija, juo baisesni kritiškieji momentai, o išeitis iš 
jų iškilmingesnė ir nuostabesnė“.

Tais metais (l978) apie Viktorą rašė ir jo kraštietis poetas Antanas Cibulskis, taip pat patyręs 
gulagų dalią ir anksti tragiškai žuvęs.

Ir būdamas kalėjimuose ar gulaguose, jis tęsė savo atkaklią kovą dėl Lietuvos laisvės ir jos 
žmonių teisių, nes jo mintys buvo kartojamos kitų kovotojų ne tik Lietuvoje, bet ir svetur.

Ir štai 1988-ųjų istorinės permainos. Visuomenei reikalaujant, Viktoras Petkus paleidžiamas 
iš tremties ir grįžta į Vilnių, kur laukia nauji, platūs veiklos barai.

Jau 1989 m. vasario 16-ąją kartu su kitais jis atkuria Lietuvos krikščionių demokratų sąjungą, 
išrenkamas jos pirmininku. 1990 m. KDS priima į Krikščionių demokratų Internacionalą.

1990 m. jis su keliolika kitų buvusių politinių kalinių imasi iniciatyvos įkurti Lietuvos politinių 
kalinių sąjungą, kuri taptų tautos arbitru ir demokratijos puoselėtoju. Tų pačių metų gruodį 
ji įkuriama, bet netrukus tampa konservatorių partijos priedėliu. Protestuodamas Viktoras iš 
tokios sąjungos pasitraukia. Ilgainiui ji suskyla į keletą nesutariančių organizacijų ir nevaidina 
didesnio vaidmens visuomenėje.

Nuo 1989 m. V. Petkus – tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ garbės narys. Tais 
pačiais metais išrenkamas ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos garbės pirmininku.

Tačiau jį labiau traukia istorijos tyrimai bei publicistika. 1989 m. jis pradeda leisti politinės 
tautinės minties savaitraštį „Nepriklausoma Lietuva“, ėjusį kelerius metus. Vėliau dėl lėšų 
stokos teko nutraukti šio įdomaus, intelektualaus laikraščio leidimą. Nuo 1992 m. jis redagavo 
ir KDS žurnalą „Tėvynės sargas“, leidžiamą nereguliariai.

Vis dėlto pagrindinis jo dėmesys krypsta į istorijos darbus, nes juose keliamos problemos kur 
kas opesnės ir jų išliekamoji vertė didesnė.

1990 m. pasirodo jo darbas „Krikščioniškoji demokratija Lietuvoje ir pasaulyje“, 1994 m.– 
„Vilniaus arkikatedros bazilikos koplyčios“, 2000 m. – „Vilniaus vyskupas kunigaikštis Ignas 
Jokūbas Masalskis“, o 2002 m. kapitalinis darbas „Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje“. Jau 
baigiama rengti gana didžiulė monografija „Dominikonų vienuolynai Lietuvos kultūroje“ bei 
dviejų dalių knyga apie Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčią.

Parengtas ir išleistas I tomas „Lietuvos Helsinkio grupė“ (1999) – veikalas, išsamiai 
pasakojantis apie tos grupės kovas ir vargus. Jau parengtas ir II tomas, deja, vis dar nesurandama 
leidybos rėmėjo.

Kurį laiką V. Petkus skaitė paskaitų ciklą Vilniaus universiteto studentams apie krikščionybės 
istoriją. Jis dažnų renginių ir konferencijų dalyvis ir pranešėjas.

1992 m. V. Petkus dirbo Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių 
reikalų komiteto patarėju, o 1994–1997 m. Vyriausybėje – valstybės konsultantu žmogaus ir pi-
liečių teisių klausimais. Deja, konservatoriams vėl grįžus į valdžią, buvo iš šių pareigų atleistas 
kaip nesimpatizuojantis šiai partijai, kurios nė kvapo nebuvo ilgose kovose dėl Lietuvos laisvės 
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ir nepriklausomybės. Pamiršta, kad V. Petkus buvo vienas iš pačių aktyviausių Žmogaus ir tau-
tos teisių gynėjų ir nederėtų  jam taikyti partinės „etikos“ normų.

Liūdnos atminties premjeras G. Vagnorius (beje, buvęs studentų komjaunimo statybos būrių 
komisaras) jam pasiūlė parašyti pareiškimą dėl pasitraukimo iš darbo savo noru, žadėdamas už 
tai išmokėti kompensaciją, bet Viktoras atmetė įžūlų tautos ir valstybės griovėjo pasiūlymą ir 
pareiškimo neparašė. V. Petkus už savo gyvenimą, skirtą kovai dėl Lietuvos laisvės, ir dvidešimt 
penkerius metus, praleistus gulaguose ir kalėjimuose, „išsikovojo“ tik vieno kambario butą, 
kuriame vos telpa jo knygos, o valstybės griovėjai ir tautos skaldytojai puikuojasi naujomis 
vilomis ir prabangiais automobiliais.

Kitaip V. Petkų pagerbė pasaulis, esantis už mūsų valstybės ribų. Jis – 1978, 1979 ir 1981 m. 
kandidatas Nobelio Taikos premijai gauti, Anglijos PEN klubo narys (1986), Tarptautinio Kem-
bridžo biografų centro paskelbtas 1991 /1992 metų pasaulio žmogumi (1992 09 11) ir XX amžiaus 
žmogumi (1992 10 23).

Viktoras Petkus gyva Lietuvos dvasinio pasipriešinimo ir gulagų istorija. 1996 m. prie Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pradėjus leisti mėnesinį iliustruotą žurnalą 
„Tautos atmintis“, jis buvo šio žurnalo redkolegijos narys ir aktyvus bendradarbis. Žurnalo 
tikslas atspindėti net 200 metų tautos priespaudos ir kovų dėl laisvės laikotarpį. Tačiau 1997 m. 
kovą, konservatoriams pakeitus minėto centro vadovybę, žurnalo leidimas buvo nutrauktas ir 
iki šiol dar neatgaivintas. Tuo buvo padaryta didžiulė žala mūsų istorijai ir tautos mentaliteto, 
jos filosofijos ir psichologijos kaitos tyrimams.

Ir šiandien V. Petkus kupinas kūrybinių sumanymų, neketina pasitraukti nei iš politinės, nei iš 
visuomeninės veiklos barų. Nors ta veikla dažniau atneša nuoskaudų, nei pasitenkinimo, bet jis 
negali stovėti tautos gyvenimo ir istorijos nuošalėje, kaip negalėjo būti abejingas ir priespaudos 
metais, nes dabarties problemos ne mažiau reikšmingos, kaip ir tais sunkiais praeities laikais.

LŽTA informacinis  leidinys „Pozici ja“.  2003 m. gegužės 17 d.

PRASMĖS IEŠKANTIEMS...
(Sveikinimas, skirtas Viktoro Petkaus 75 metų sukakčiai)

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Akimirkos, kai susimąstai apie būties esmę, kai imi galvot ir vertinti kasdienybėj stumiamas 
dienas, išminties žyme, pasišventimu ar kitu Dievo ženklu pažymėtas Žmogus tampa dvasiniu 
matu tau ir visiems, prasmės ieškantiems. Apie tokius Žmones daug kalbama, kuriami mitai, jie 
keliami pavyzdžiu. O jis tebėra paprastas, atlaidus, tik labai mylintis žmones ir gyvenimą.

Tokį mes Jus pažįstame, ir tarp daugybės sveikinimų norėtume įterpti savo palinkėjimą –  
Tesergsti Jus Dievas, Viktorai!

LŽTA informacinis leidinys „Pozicija“. -2003 m. gegužės 17 d.
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VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ŽMOGUI PADARYTĄ 
ŽALĄ PRIVALU ATLYGINTI

Antanas MAČIANSKAS

Priteisė Strasbūro teismas
Lietuva pažeidė savo piliečio Raimundo Meilaus žmogaus teises pagal Europos žmogaus 

teisių konvencijos šeštąjį straipsnį, skelbiantį, kad byla turi būti išnagrinėta per įmanomai 
pagrįstą laiką. Tokį nutarimą paskelbė Strasbūro teismas. Visų institucijų Lietuvos teismuose 
R. Meilaus byla tęsiasi beveik 10 metų. Prieš ketverius metus Aukščiausiasis Teismas panaikino 
šios bylos nuosprendį ir vėl grąžino nagrinėti į Kauno apylinkės teismą, kur byla yra iki šiol.

 Taip besitęsiančią bylą Strasbūro teismas pripažino per ilgai nagrinėjamą ir priteisė Lietuvai 
sumokėti 10 000 eurų (5 tūkst. kaip R. Meilaus patirtos moralinės žalos atlyginimas, kita tiek – jo 
advokatui).

Pastaraisiais metais – tai jau penktoji prieš Lietuvą Strasbūre laimėta byla.

„Lietuvos rytas”
 
Sujudo ir Seimas
Iš ko ir kaip kompensuoti priteistą žalą? Nors Lietuva jau ne pirmi  metai turi atitinkamą 

įstatymą, bet jis neapima dabarties realijų ir naujai atsirandančių aplinkybių. Lopyti šias spragas 
ir ėmėsi Seimas.

Žemiau pateikiame 2003 m. lapkričio 11 d. rytinio posėdžio stenogramos fragmentą. Tribū-
noje– Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

A. PAULAUSKAS. Gerbiamieji kolegos! Pristatau žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų 
neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo 1,2,3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektą. Šio projekto tikslas – užtikrinti, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto priimti 
sprendimai būtų tinkamai įvykdyti Lietuvos jurisdikcijoje esančių asmenų atžvilgiu. Siūlomi 
įstatymo 1, 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimai ir papildymai užpildytų šiuo metu egzistuojančią 
teisinę spragą dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto priimtų sprendimų prieš Lietuvą 
įvykdymo.

Šiais metais Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas priėmė du sprendimus prieš Lietu-
vos Respubliką, kuriuose konstatavo, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises, įtvirtintas 1966 m. 
Tarptautiniame piliečių teisių pakte, kurio dalyvė ir Lietuva. Viename sprendime buvo kons-
tatuota, kad Lietuvos Respublika privalo išmokėti kompensaciją pareiškėjui dėl minėto pakto 
nuostatų pažeidimų. Tačiau tinkamam šio sprendimo įvykdymui Lietuvos Respublikos teisėje 
nėra atitinkamo teisinio pagrindo, tai yra nėra teisės normų, suteikiančių galimybę kompensuo-
ti žalą. Noriu paaiškinti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto priimtų sprendimų prieš Lie-
tuvą pagrindą bei nustatančių tokios kompensacijos dydį ir žalos atlyginimo ar kompensacijos 
mokėjimo mechanizmą.

Atkreipiu jūsų dėmesį, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas nėra tarptautinis 
teisminis organas ir jo priimami sprendimai valstybių – minėto pakto dalyvių atžvilgiu yra 
tik rekomendacinio pobūdžio. Tačiau valstybės, pasirašiusios šį paktą, visuotinai vykdo šiuos 
sprendimus, nes pagal pakto 2 straipsnio 1 dalį valstybės—šio pakto dalyvės įsipareigoja gerbti 
ir garantuoti visiems esantiems jos teritorijoje ir priklausantiems jos jurisdikcijai asmenims 
teises, pripažįstamas šiame pakte.
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Atkreipiu dėmesį, kad viename iš sprendimų dėl Lietuvos Respublikos piliečio Filipovič 
pareiškimo prieš Lietuvą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas nustatė, kad Lietuvos 
Respublika (cituoju) „pareiškėjo atžvilgiu privalo imtis efektyvių priemonių, įskaitant 
kompensaciją”. Komitetas nenurodė kompensacijos dydžio, taip pat nepasiūlė, kaip valstybė 
galėtų atlyginti pareiškėjui dėl nustatytų teisių pažeidimų, tačiau komitetas nurodė, kad Lietuvos 
Respublika yra minėto pakto, kaip tarptautinės sutarties, dalyvė, todėl pagal pakto 2 straipsnį 
privalo imtis visų įmanomų priemonių įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus pagal paktą. 
Todėl, siekiant įvykdyti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimus prieš Lietuvą, 
tikslinga papildyti „Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo 
įstatymą “ nuostatomis, numatančiomis galimybes išmokėti kompensaciją. Aš prašau pritarti 
šiam įstatymo projektui, kad būtų galima užpildyti įstatymo spragą.

PIRMININKAS. Dėkoju, Seimo pirmininke, jūs pateikėte projektą. Jums nori užduoti 
klausimą Julius Veselka.

J. VESELKA. Gerbiamasis pranešėjau, pritariu jūsų pateiktam projektui, nes iš tikrųjų, jeigu 
valstybės pareigūnai arba valstybė pati atliko neteisėtą veiksmą asmenybės atžvilgiu, jam turi 
būti kompensuota. Klausimas toks. Kaip žinote, kompensuoti iš svetimos kišenės yra nesunku. 
Ar mūsų įstatymai subalansuoti, kad būtent tie konkretūs pareigūnai, kurie įvykdė neteisėtus 
veiksmus, atsakytų valstybei? Ar yra...

A. PAULAUSKAS. Suprantu jūsų klausimą. Yra Civiliniame kodekse įstatymas, nustatantis 
regreso teisę į kaltąjį asmenį. Jeigu valstybė patiria dėl to žalos, išmokėdama tam tikras kom-
pensacijas, ji gali nustatyti kaltą ir iš jo išieškoti pagal Darbo įstatymus, pagal kitus įstatymus 
nustatyto dydžio žalą. Yra toks įstatymas Civiliniame kodekse.

PIRMININKAS. Dėkoju. Kolegos, pranešėjas atsakė į klausimus. Pateikimas įvyko. Gal ga-
lime pritarti po pateikimo bendru sutarimu? Galime. Ačiū, kolegos. Pagrindinis komitetas — 
Teisės ir teisėtvarkos komitetas, papildomas — Žmogaus teisių komitetas. Ar yra kitų siūlymų? 
Nėra. Pritariame bendru sutarimu. (Projektą svarstyti plenariniame posėdyje numatoma gruo-
džio viduryje. — red.)

Problemų dar apstu
Tai vis kalba apie kompensacijų išmokėjimą tarptautinių organų sprendimų pagrindu. Tačiau 

problemų su žalos atlyginimu apstu ir šalies viduje. Tiesa, valstybės pareigūnai, pirmiausia 
teisėjai, prokurorai, Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų, kitų „jėgos” struktūrų atstovai savo teises į 
atitinkamas kompensacijas jau yra įteisinę įstatymuose. Tačiau dar daugelio piliečių atitinkamos 
teisės arba visai neįteisintos, arba nenumatyti jų įgyvendinimo mechanizmai. Ypač daug 
neaiškumų su žalos už neteisėtą nuteisimą, neteisėtą sulaikymą, areštą ar suėmimą, neteisėtą 
procesinių prievartos priemonių pritaikymą atlyginimu. Kardinalaus sprendimo tebelaukia 
žalos, padarytos pacientams teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, įgyvendinimas.

Sprendžiant šias problemas didesnio aktyvumo ir operatyvumo lauktina ne tik iš Seimo ar 
Vyriausybės. Teikdamos atitinkamus sumanymus, įstatymų, nutarimų projektus ar galiojančiųjų 
papildymus, plačiau turėtų reikštis ir šalies bei regioninės žmogaus teisių gynimo asociacijos, 
sąjungos ir fondai, įvairių paslaugų gavėjų organizacijos.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2003 m. gruodis.
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HELSINKIO SUSITARIMŲ ĮTAKA 
LIETUVOS LAISVĖS BYLAI

Juozas BANIONIS – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 Įvadas
Mūsų amžiaus aštuntasis dešimtmetis pasaulio istorijoje liks pažymėtas Rytų ir Vakarų 

tarptautinio įtempimo mažinimo žyme. Trumpiau, tarptautiniu terminu tariant, pastarasis 
dešimtmetis vadinamas detanto (détente) laikotarpiu.

1970 m. Sovietų Sąjungai, iškėlusiai „taikaus sambūvio“ šūkį, grindžiamą tarptautinės pa-
dėties Europoje stabilizavimu, pavyksta pasirašyti su VFR sutartį, kuria pripažįstamos jau susi-
klosčiusios Europos valstybių sienos. Tai reiškė, kad fiksuojama Lenkijos Liaudies Respublikos 
vakarinė siena, einanti Oderio–Neisės linija, bei siena tarp abiejų Vokietijų – Rytų ir Vakarų.

Dešimtmečio pradžioje įvyksta ir SSRS–JAV vadovų susitikimai, išryškinę Vakarų posūkį 
nuo „šaltojo karo“ politikos. Tarp jų išskirtinas JAV prezidento Richardo Nixono 1972 m. birže-
lio 22 d. vizitas į Maskvą. Šie įvykiai rodė, kad artėjama prie Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo konferencijos (ESBK) Helsinkyje susitarimų, kuriuose užfiksuota Europos valstybių sienų 
status quo. Kita vertus, tai rodė, kad Sovietų Sąjunga politiniu ir ekonominiu atžvilgiu įsitvirti-
no Rytų Europoje ir buvo įteisintas Sovietų imperijos teritorinis grobis Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse ir jam praūžus.

Taigi Vakarų valstybėms skatinant platesnį tarptautinį bendradarbiavimą su Rytais, aštun-
tajame dešimtmetyje susikuria prielaidos ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje nuo „šaltojo 
karo“ politikos pasukti sovietų deklaruojamo „taikaus sambūvio“ link. Palankiai besiklostanti 
tarptautinė padėtis SSRS leidžia daugiau dėmesio kreipti į tai, kaip įveikti susikaupusius vidaus 
ekonominius sunkumus bei mažinti Rytų ir Vakarų karinio lenktyniavimo investicijas.

Šitaip besiklostanti tarptautinė padėtis pagrįstai vertė lietuvių išeiviją Vakaruose – arba, 
tiksliau tariant, laisvąją lietuviją – nerimauti dėl dešimtmečiais keliamos Lietuvos laisvės 
bylos likimo. Kitaip sakant, kylant grėsmei, kad gali susilpnėti parama Baltijos šalių laisvės 
kovai, tampa aktualu tirti, ar keičiasi JAV oficialioji pozicija dėl neteisėto Baltijos valstybių 
inkorporavimo į SSRS, ir pamėginti ją paveikti Lietuvai palankia valstybės atkūrimo linkme.

Šiuo straipsniu siekiama atskleisti, kiek aštuntajame dešimtmetyje Helsinkyje pasirašytas 
ESBK baigiamasis dokumentas turėjo įtakos Lietuvos laisvės bylos kėlimui. Remsimės Lietuvos 
ypatingajame archyve (LYA) saugomais su šia tema susijusiais dokumentais bei aštuntojo de-
šimtmečio politiniais straipsniais lietuvių išeivijos periodiniuose leidiniuose: „Aidai“, „Pasaulio 
lietuvis“, „Ateitis“, „Dirva“, „Tėviškės žiburiai“, „Europos lietuvis“, „Į laisvę“ ir kt.

Vienijant laisvosios lietuvijos politines jėgas
Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo penkiasdešimtosioms metinėms, 1967 m. 

spalio mėn. laisvoji lietuvija paskelbia 1968-uosius Lietuvos laisvės kovos metais ir ta proga 
priima manifestą, kuriame iškeliamos pagrindinės lietuvių tautos nuostatos. „Nors Lietuvos 
laisvės kova eina nuo pat pirmųjų sovietinės okupacijos dienų, Lietuvos laisvės kovos metai 
turi ypatingai suveiksminti visų laisvųjų lietuvių jėgas Vasario 16-osios Akto galiai atstatyti. 
Lietuvių tautos laisvės kova prieš caristinės Rusijos priespaudą buvo vainikuota Vasario 16-
osios Aktu. Lietuvių tautos sutelktinės jėgos prieš Sovietinės Rusijos okupaciją laimės Lietuvai 
Vasario  16-osios Akto galios atstatymą“.
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Tokią tvirtą išeivijos lietuvių poziciją Lietuvos laisvės kovoje, matyt, lėmė ryškėjantis JAV 
politikų dvilypumas Baltijos kraštų, tarp jų ir Lietuvos, atžvilgiu. Kaip pažymi Juozas Kojelis, 
dar 1955 m. prof. Juozas Brazaitis, gilindamasis į JAV ir SSRS santykių raidą, iškėlė amerikiečių 
politikos dvilypumą – „žodžiais likti ištikimiems principams, o veiksmais principų sąskaiton su 
sovietais siekti kompromisų“. Šeštojo dešimtmečio viduryje išsakytą teiginį patvirtino vėlesni 
septintojo ir aštuntojo dešimtmečių faktai, kurių keletą paminėsime. 1966 m. JAV vyriausybė 
atsisako vykdyti Kongreso priimtą 416-ąją rezoliuciją dėl Baltijos kraštų. 1972 m. JAV genera-
linis konsulas Leningrade su oficialiu vizitu atvyksta į Vilnių ir susitinka su LSSR marionetine 
valdžia. Tuo lyg patvirtinamas faktas, kad sovietų okupuota Lietuva pripažįstama priklausanti 
JAV konsulato Leningrade jurisdikcijai. 1971–1972 m. Vasario 16-osios, Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo proga JAV valstybės departamentas paskelbia oficialius pareiškimus, kuriuose 
pabrėžiamas jau lietuvių tautai „teisės apsispręsti“ principas, o ne sovietų okupacijos nepripa-
žinimo principas.

Taigi aštuntojo dešimtmečio pradžioje įsigalint pasaulinės taikos idėjoms, laisvoji lietuvija, 
veikianti įvairiose lietuvių institucijose ir puoselėjanti vienintelį Lietuvos laisvės siekį, imasi 
derinti pagrindinės veiklos strategiją ir taktiką. Pripažįstama, kad išeivijos lietuvių kovos dėl 
Tėvynės laisvės būdas – „išlaikyti klausimą neišspręstų problemų sąraše“, kitaip tariant, nuolat 
laikyti atvirą Lietuvos laisvės bylą. Juolab „Lietuvos byla iš idealizmo nesusidomės nei Vašing-
tonas, nei Roma, nei Bona, nei Pekinas, nei kuri kita sostinė“. Todėl JAV lietuvių bendruome-
nė (LB) iškelia idėją sujungti išeivijos lietuvių pajėgas, siekiančias Lietuvos laisvės. Tam tikslui 
įgyvendinti JAV LB 1972 m. rugsėjo 9 d. konferencijoje pasiūlo praktišką planą: pirma, sukurti 
išeivijos lietuvių „vyriausią autoritetą“, kurio priešaky būtų vadovybė, prisiimanti atsakomybę; 
antra, sušaukti nepaprastą pasaulio lietuvių politinę konferenciją; trečia, skubiai šiam reikalui 
sukaupti finansinį fondą (bent vieną milijoną dolerių).

Lietuvos laisvinimo darbo konferencija
Artėjant Europos bendradarbiavimo ir saugumo konferencijai, įgyvendindami jau minė-

tą planą išeivijos lietuviai Amerikoje įveikia nuomonių skirtumą, įsišaknijusį susiskaidymą ir   
1974 m. spalio 26–27 d. Niujorke susiburia į Lietuvos laisvinimo darbo konferenciją. Joje da-
lyvauja pagrindinės laisvosios lietuvijos institucijos – Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko-
mitetas (VLIK), Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB), Amerikos lietuvių taryba (ALT), JAV ir 
Kanados LB, Lietuvos laisvės komitetas (LLK). Tai liudijo svarbiausių išeivijos lietuvių politinių 
pajėgų konsolidavimąsi. Konferencija užsibrėžia nagrinėti tris klausimus: Lietuvos laisvinimo 
darbo padėtis, jo samprata ir bendradarbiavimas su pavergtos Lietuvos lietuviais; Lietuvos 
laisvinimo ilgalaikiai darbai ir priemonės; Lietuvos laisvinimo einamieji ir specialūs darbai. 
Kiekvienu klausimu buvo išklausyti referatai ir prieita prie bendrų išvadų. Pirmuoju klausimu 
patvirtinta laisvosios lietuvijos nuostata „dar kartą pareikšti nepakeičiamą laisvinimo veiksmų 
nusistatymą siekti nepriklausomos Lietuvos atstatymo, remiantis nekintama lietuvių tautos va-
lia, Lietuvos valstybingumo apraiškomis ir lietuvių išeivijos tautine pareiga savo tautai padėti 
išsilaisvinti iš okupacijos“. Išreikšdami visos lietuvių išeivijos protestą dėl pagrindinių žmo-
gaus teisių ir religijos varžymo Sovietų Lietuvoje, konferencijos dalyviai nusprendžia puoselėti 
ir palaikyti ryšius su Tėvynėje gyvenančiais tautiečiais; taip būtų išsaugotas išeivijos tautinis 
tapatumas ir solidarizuojamasi su visa tauta. Priimta labai svarbi nuostata dėl išeivijos lietuvių 
diferenciacijos ir nuomonių įvairovės. Nors šitai pripažįstama natūraliu ir teigiamu reiškiniu, 
bet pabrėžiama, jog tautiniam solidarumui ir sėkmingam Lietuvos laisvinimo darbui būtina 
puoselėti toleranciją.

Ilgalaikių Lietuvos laisvinimo darbų ir priemonių sąraše užsibrėžta pirmiausia rūpintis, kad 
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Lietuvos diplomatinės tarnybos įstaigos, kaip nepriklausomos valstybės simbolis, būtų išsaugo-
tos. Svarbu ir tai, jog prisiimta atsakomybė išlaikyti, remti bei stiprinti VLIK’ą, siekiantį Lietuvos 
valstybės atkūrimo. Kituose punktuose aptariama būsimos Europos tarptautinių santykių rai-
da, Lietuvos nepriklausomybės ir lietuvių tautos laisvės atstovavimas užsienyje, lietuvių orga-
nizacijų ir lietuvių, kaip užsienio šalių piliečių, teisė kelti tarptautiniuose forumuose Lietuvos 
valstybės atkūrimo klausimą, numatyta rinkti dokumentus apie lietuvių tautos persekiojimą, 
kaupti Lietuvos etnografinių sienų dokumentaciją. Lietuvių išeivija ryžtasi leisti užsienio kal-
bomis leidinius, kurie pasauliui aiškintų Lietuvos laisvės bylą, lietuvių kultūros savitumą. Be 
to, iškelta mintis, kad į Sovietų Sąjungą ištremtiems lietuviams būtų suteikta galimybė grįžti į 
tėvynę. Sutarta, jog tikslinga veikti su kitų okupuotų kraštų išeiviais, visų pirma su latviais ir 
estais. Konferencijoje suplanuoti nuolatiniai ir specialūs Lietuvos laisvinimo darbai:

1. Teikti ekonominę, kultūrinę ir politinę pagalbą okupuotos Lietuvos lietuviams.
2. Perduoti informaciją iš Sovietų Lietuvos Vakarų pasauliui. (Turima omeny periodinės 

spaudos straipsniai, radijo ir televizijos laidos, kasmečiai leidiniai apie žmogaus teisių pažeidi-
mus, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ vertimas į kitas kalbas ir platinimas.)

3. Informuoti Vakarų pasaulį, ypač tas Europos ir Azijos valstybes, kurių interesai kertasi su 
Sovietų Sąjungos interesais, apie Lietuvos bylą.

4. Bendradarbiauti su organizacijomis ir forumais, kurie galėtų padėti lietuvių išeivijos ir 
lietuvių tautos bendram siekiui.

5. Teikti paramą nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms, pozityviai veikiančioms 
Lietuvos laisvės byloje.

6. Supažindinti savų valstybių visuomenę su lietuvių išeivijos gyvenimu ir veikla.
7. Daryti politinę įtaką Vakarų valstybių, pirmiausia JAV, vyriausybėms ir parlamentams; į 

šią veiklą plačiau įtraukti visas lietuvių išeivijos jėgas.
8. Kaupti mokslinę medžiagą apie Lietuvos okupaciją, jos gyvenimą sovietų valdžios sąly-

gomis ir siekius išsivaduoti. (Išskiriamos temos: pirmoji sovietų okupacija; 1941 m. sukilimas; 
vokiečių ir antroji sovietų okupacija; 1945–1952 m.: trėmimai, kolektyvizacija, ginkluotas pasi-
priešinimas; lietuviai Sovietų Sąjungos kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose; 1952–1970 m. 
laikotarpis; tautinė ir religinė rezistencija; Rusijai priskirtos ir kolonizuojamos Mažosios Lietu-
vos padėtis ir jos tautiniai santykiai.)

9. Remti žiniomis ir lėšomis okupuotos Lietuvos gyvenimą tiriančias institucijas.

Kaip matyti iš Lietuvos laisvinimo darbo konferencijos išvadų, klostantis neaiškiai situacijai, 
ar JAV ir toliau nepripažins neteisėto Baltijos kraštų okupavimo, ir artėjant ESBK baigiamajam 
akordui Helsinkyje, laisvoji lietuvija ryžtasi sujungti pagrindines politines jėgas bei nubrėžia 
konkrečių Lietuvos laisvės bylos darbų perspektyvą. Tokį pamatuotą žingsnį nulėmė JAV ir 
SSRS santykių pokytis – perėjimas nuo „šaltojo karo“ link „taikaus sambūvio“ politikos. Iškyla 
būtinybė iš naujo apsvarstyti daugelį nuostatų dėl Lietuvos nepriklausomybės atkovojimo, pa-
vyzdžiui, keisti požiūrį į bendradarbiavimą su okupuotos Lietuvos tautiečiais ar skatinti ryšius 
su komunistiniais kraštais, priešiškai nusistačiusiais Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Pažymėtinas 
dar vienas svarbus bruožas, jog po ilgalaikės tylos, trukusios nuo Lietuvos partizanų kovų tra-
giškos baigties, pati lietuvių tauta vėl pareiškia pasauliui savo aspiracijas. Tai rodo aštuntojo de-
šimtmečio okupuotos Lietuvos įvykiai, persmelkti laisvės troškimo. Todėl dabar išeivijai iškyla 
užduotis palaikyti ir plačiau paskleisti lietuvių tautos laisvės siekius.

Galiausiai paminėtinas svarbus išeivijos lietuvių sumanymas užsiimti lobizmu, kitaip  sakant, 
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daryti politinį spaudimą JAV Kongresui, Prezidentūrai, Valstybės departamentui. Iš tiesų tokia 
priemonė buvo labai veiksminga Lietuvai siekiant nepriklausomybės. Taigi šis dokumentas, 
įvertindamas tuometinę tarptautinę padėtį ir išeivijos politines jėgas, apibrėžia politinio darbo 
kryptis, jų specifiką ir eiliškumą. 

Prie Lietuvos laisvinimo darbo konferencijos dar kartą grįžtama 1975 m. balandžio                  
 12– 13 d. Čikagos antrojoje sesijoje. Dalyvaujant toms pačioms išeivijos institucijoms bei Lietuvos 
diplomatinėms tarnyboms, buvo aptarta tarptautinė padėtis (turima omeny artėjanti ESBK 
Helsinkyje) ir pasiskirstyta konkrečiais darbais, nors neišvengta dviejų nuomonių, atitinkančių 
du skirtingus išeivijos politinių jėgų blokus.

Helsinkio konferencijos išvakarėse
Mažėjant SSRS ir JAV konfrontacijai, keičiasi ir JAV Baltijos kraštų inkorporavimo 

nepripažinimo, tvirtinančio šių valstybių nepriklausomybę, politikos pobūdis. Nors JAV 
valstybės departamentas teigė, jog minimas „Amerikos posūkis lietuvių tautai yra naudingas, 
nes mažina lietuvių tautos izoliaciją nuo Vakarų“, tačiau išeivija tokią JAV laikyseną vertino 
neigiamai. Iškilo būtinybė išeivijos politinėms jėgoms persiorientuoti ir keisti savo veiklos 
kryptis. Tam nemažai padėjo JAV prezidento Geraldo R. Fordo Baltųjų rūmų ovaliniame kabinete 
1975 m. vasario 27 d. surengtas priėmimas Baltijos kraštų atstovams. Lietuvių pusei atstovavo 
Amerikos lietuvių taryba, kurios delegaciją sudarė dr. Kazys Bobelis, dr. Kazys Šidlauskas ir 
Teodoras Blinstrubas. Susitikime dalyvavęs kongresmenas Edwardas J. Derwinskis pabrėžė 
atkaklią baltiečių kovą dėl žmogaus teisių ir laisvių. Beje, šio žmogaus pavardė KGB Lietuvos 
SSR padalinio dokumentuose dažnai minima neatsitiktinai – jis nemažai prisidėjo prie Lietuvos 
laisvės bylos palaikymo. Dr. K. Bobelis pirmiausia delegacijos vardu padėkojo JAV prezidentui 
ir oficialiajai valdžiai už tvirtą nusistatymą nepripažinti Baltijos kraštų inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, už pradėtas „Laisvės“ radijo transliacijas bei veiksmus išlaisvinant sovietų kalėjime 
kalinamą Lietuvos laisvės šauklį Simą Kudirką. Drauge jis išreiškė viltį, kad JAV ir toliau išlaikys 
nuostatą Baltijos valstybių klausimu – nepripažins „sovietams dabartinių sienų, kaip jie siekia 
Europos saugumo konferencijoje“. Atsakydamas į tai JAV prezidentas G. R. Fordas pabrėžė tvirtą 
JAV poziciją laikytis Baltijos kraštų inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo politikos. Šis 
susitikimas, įvykęs po daugiau nei prieš dešimtmetį (1962 m.) JAV prezidento Johno F. Kennedy 
surengto priėmimo išeivijos lietuviams, patvirtino keliamos Lietuvos laisvės bylos realumą. 
Kaip minėta, Helsinkio konferencijos išvakarėse tarp išeivijos lietuvių politinių organizacijų 
dar buvo nesutarimų svarbiausiu – Lietuvos nepriklausomybės atgavimo klausimu. Antai ALT  
atstovas dienraščiui „The New York times“ (1975 m. balandžio 20 d.) pareiškė, kad jei „Saugumo 
konferencija patvirtintų laisvą apsisprendimą joms [Baltijos šalims. – J. B.], tai būtų nuostabu“. 
Tuo tarpu išeivijos puoselėta pagrindinė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo idėja rėmėsi 
nediskutuojamu Lietuvos okupacijos nepripažinimo reikalu. Kongresmenas        E. J. Derwinskis 
pateikė JAV Kongresui rezoliuciją, kurioje siūloma patvirtinti, kad Jungtinės Valstijos sovietų 
okupacijos Baltijos kraštuose nepripažįsta nei Europos saugumo konferencijoje, nei kitose 
tarptautinėse konferencijose. Dokumentą parėmė per 100 kongresmenų ir 10 senatorių.

Helsinkio konferencijos išvakarėse, 1975 m. liepos 25 d. JAV prezidentas Baltuosiuose rū-
muose surengia priėmimą JAV gyvenančių Rytų Europos etninių grupių – lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių, čekų, vengrų ir kt. – atstovams. Susitikimo metu G. R. Fordas supažindino 
su Helsinkyje numatomu pasirašyti ESBK Baigiamuoju aktu ir užtikrino, kad „Jungtinės Vals-
tijos niekada nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietų inkorporavimo ir tai neketinama 
atlikti Helsinkyje“. Tai buvo konkretus JAV oficialiosios valdžios atsakas į laisvosios lietuvijos 
būgštavimus, ar nepasikeis Baltijos kraštų okupacijos nepripažinimo politika. Tačiau, kita ver-
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tus, atsimenant minėtą JAV politikos Baltijos kraštų atžvilgiu dvilypumą, reikia pripažinti, jog 
tas dvilypumas vėl išryškėja. JAV prezidentas, išvykdamas į Europą, į Helsinkio konferenciją, 
oro uoste daro pareiškimą, kuriame pasigendama aiškios nuostatos dėl Baltijos kraštų padėties. 
Taigi laisvojoje lietuvijoje vėl nuvilnija netikrumo balsai, teigiantys, kad Lietuvos teisė atgauti 
nepriklausomybę yra pažeidžiama. Šitai skatino išeivijos lietuvius sustiprinti ir vienyti politines 
jėgas siekiant išlaikyti tarptautinių reikalų darbotvarkėje Lietuvos laisvės bylos aktualiją.

Helsinkio susitarimų pasirašymo metu
Apvainikuodamos beveik dvejų metų ESBK parengiamąjį darbą, 1975 m. rugpjūčio 1 d. Hel-

sinkyje susirinkusios JAV, Kanada ir 33 Europos valstybės pasirašo Baigiamąjį aktą, sulaukusį 
labai prieštaringų vertinimų. Lietuvai, kaip ir kitoms okupuotoms Baltijos valstybėms, nerimą 
kėlė dokumento 1 dalies III skyrius, teigiantis dabartinių Europos valstybių sienų status quo: 
„Dalyvaujančios valstybės laiko neliečiamomis visas viena kitos sienas, kaip ir visų valstybių 
Europoje sienas, ir todėl jos dabar ir ateityje vengs bet kurių pasikėsinimų į tas sienas“. 

Kaip regime, jokių užuominų apie neteisėtą Baltijos kraštų inkorporavimą į Sovietų Sąjungą 
nėra. Suvokdamas tokią pavojingą Lietuvos laisvės atgavimui situaciją, VLIK’as dar Helsinkio 
konferencijos išvakarėse parengia memorandumus, kuriuose aiškinama Lietuvos teisė gyvuoti 
kaip nepriklausoma valstybė, ir įteikia ESBK dalyvaujančių valstybių vyriausybėms. Į Helsinkį 
atstovauti Lietuvos laisvės bylai pasiunčiamas minėtos organizacijos pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas. Ten, dalyvaujant kitų Baltijos kraštų išeivių atstovams, buvo dalijami informaciniai 
lapeliai, kuriuose primenama neteisėta šių valstybių okupacija Antrojo pasaulinio karo metais, 
pateikiama išsamesnių duomenų apie baltiečių lūkesčius JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos 
FR, Ispanijos ir kitų šalių ambasadoms ir išreiškiamas susirūpinimas dėl laisvės atgavimo. Vyko 
susitikimai su Skandinavijos kraštų delegacijomis ir spaudos atstovais. ESBK dienomis išeivijos 
jaunimas inicijavo Helsinkyje demonstracijas. Faktas, kad asmuo, skelbiantis Lietuvos laisvės 
teisę, buvo sulaikytas Suomijos policijos, neliko nepastebėtas Vakarų žurnalistų. Tačiau sunku 
būtų paneigti, kad Baltijos kraštų laisvės byla komplikuojasi ir kartu silpnėja Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo poveikis.

Kita vertus, detanto politikos šalininkai, remdamiesi 1 dalies I skyriaus tekstu apie valstybių 
suverenumą aprėpiančių teisių gerbimą, mėgina įteigti mintį, jog tai turėtų palengvinti Baltijos 
valstybių išsivadavimą iš SSRS okupacijos. Esą tai teigia skyriaus nuostata: „Dalyvaujančios 
valstybės gerbs viena kitos suverenią lygybę ir savitumą, taip pat visas jų suverenumui būdin-
gas ir jį aprėpiančias teises, į kurias įeina, konkrečiai, kiekvienos valstybės teisė į juridinę lygy-
bę, teritorinį vientisumą, laisvę ir politinę nepriklausomybę“.

Tačiau reikia pasakyti, jog čia kalbama apie Helsinkio procese dalyvaujančias valstybes, o 
ne apie SSRS okupuotus kraštus. Kad ir kaip būtų traktuojamas Baigiamojo akto tekstas, aišku, 
kad kiekviena ESBK valstybė signatarė pripažino dabartines Europos sienas „neliečiamomis“. 
Jokių vilčių Baltijos valstybių išsivadavimui negalėjo suteikti ir SSRS vadovo Leonido Brežnevo 
Helsinkyje pasakyti žodžiai: „Tarybų Sąjunga pasitarimo rezultatus laiko ne tik Antrojo pasauli-
nio karo būtinų politinių išdavų susumavimu. Tai kartu ateities apmąstymas, turint galvoje šios 
dienos realybes ir daugiaamžį Europos tautų patyrimą“. 

Nors ESBK Helsinkio Baigiamajame akte nebuvo tiesiogiai paneigtos ar paminėtos Baltijos 
kraštų „laisvo apsisprendimo teisės“, tačiau tai ir nebuvo žingsnis į priekį tų valstybių laisvini-
mo linkme. Todėl laisvoji lietuvija pagrįstai nusprendžia: „Kovoti reikia toliau ir nė pėdos tautos 
laisvės teisių be kovos neužleisti“. 
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Dvi Helsinkio susitarimų vertintojų stovyklos
ESBK Baigiamasis aktas, pripažinęs Europos valstybių status quo, o jų sienų keitimą tik susi-

tarimo būdu, atsisakant naudoti jėgą, bei užfiksavęs pagrindinių žmogaus teisių paisymą, laisvą 
tautų apsisprendimą ir skatinęs tarptautinį bendradarbiavimą ūkio, kultūros, gamtos apsaugos, 
informacijos ir turizmo sferose, buvo sutiktas nevienareikšmiškai. Šis dokumentas labai aktyviai 
svarstytas laisvosios lietuvijos institucijose. Pasak dr. Broniaus Nemicko, Helsinkio susitarimų 
aiškintojai ir vertintojai suskilo į dvi priešingas stovyklas. Vieni minimą dokumentą laikė „kone 
galutinai sužlugdžiusį Lietuvos laisvės bylą“, kiti džiaugėsi Vakarų valstybių pažadais ir toliau 
nepripažinti Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS. 

Čikagos tautinės minties lietuvių laikraštis „Dirva“ straipsnyje apie Helsinkio Baigiamąjį 
aktą svarstė: „<…> deklaracija nesustiprino mūsų nepriklausomybės šansų, tačiau „išduoti“ ar 
„parduoti“ galima tik tai, ką turi“. Pratęsdamas tokią vertinimo giją, Didžiosios Britanijos lietu-
vių Londone leidžiamas „Europos lietuvis“ tvirtai pareiškė: „Bet Europa lieka nepakitusi (pa-
dalinta į dvi dalis). Niekas neatstovavo toje konferencijoje 650 milijonų žmonių, kurie liko anoje 
pusėje uždangos ir turi Kremliaus primestas vyriausybes“.

Niūresni samprotavimai, iškeliantys pavojaus ženklą Lietuvos laisvės bylai, pateikti Kanados 
lietuvių laikraštyje „Tėviškės žiburiai“: „Visas pasaulis aiškiai mato, kad Helsinkio konferencija 
yra moralinis antspaudas, patvirtinantis sovietų viešpatavimą Rytų Europoje“. Helsinkyje pri-
imtas dokumentas palyginamas su praeityje pasirašytais tarptautiniais susitarimais. „Tai aktas, 
kuris primena nelemtas konferencijas – Muencheno, Jaltos, Potsdamo, nieko gero nedavusias 
pasauliui“. Tais pačiais, 1975-aisiais, metais ESBK Baigiamasis aktas išeivijoje nagrinėtas kons-
titucinės ir tarptautinės teisės požiūriu. Dr. Br. Nemickas parengė išsamų šio dokumento verti-
nimą. Pasak jo, Helsinkio Baigiamasis aktas „yra tarptautinė sutartis, prideranti deklaracijoms, 
ir kad galiotų, nereikalinga formalinės ratifikacijos, tačiau teisiškai (ne tik moraliai ir politiškai) 
saistanti ją pasirašiusias valstybes ir turinti aiškių pretenzijų eventualiai sukurti naujų tarp-
tautinės teisės dėsnių saugumo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityse“. Savaime supran-
tama, jog Lietuva ir kitos Baltijos valstybės, būdamos okupuotos ir nedalyvavusios Helsinkio 
konferencijoje, minimo Baigiamojo akto nepasirašė ir liko laisvos nuo jo įsipareigojimų. Toks 
požiūris į ESBK dokumentą teikė vilčių ateičiai Lietuvos laisvinimo veikloje. Todėl, laikydamasi 
po Antrojo pasaulinio karo priimtos Lietuvių chartijos principų, laisvoji lietuvija nenuleidžia 
rankų ir derina naujus planus, rengia viešus žygius, kurių tikslas – atkurti nepriklausomą Lie-
tuvos valstybę. Nuo šiol idėja, kad okupuoti Baltijos kraštai yra nesaistomi Helsinkio deklara-
cijos įsipareigojimų, tampa vyraujanti per visą likusį Lietuvos laisvės bylos kėlimo ir laimėjimo 
laikotarpį. Tai patvirtina dr. K. Bobelio, perėmusio pirmininkavimą VLIK’ui, žodžiai, pasakyti 
praslinkus penkeriems metams po ESBK Helsinkio susitikimo: „1975 m. pasirašytoji Helsinkio 
sutartis veda į pripažinimą, normalizavimą Europos padėties. Bet ta padėtis niekad negali būti 
normalizuota, kol visos valstybės, kurios buvo laisvos prieš II pasaulinį karą, tos laisvės neat-
gaus“. 

Trečiasis požiūris į Helsinkio susitarimus
Teisingumo dėlei, kalbant apie dvi pagrindines išeivijos lietuvių nuomones, išreiškiančias 

požiūrį į ESBK Baigiamojo akto teiginius, būtina susipažinti su keistoku išeivijos grupuotės nu-
sistatymu, atitinkančiu sovietų peršamą požiūrį. Vakarų Vokietijoje lietuvių kalba leidžiamas 
žurnalas „Nemuno kraštas“ pasibaigus Helsinkio konferencijai rašė: „Sutartį pasirašė 35 valsty-
bės. Ne visoms patinka socializmas ir komunizmas, ne visos guldo galvą už kapitalizmą. Tačiau 
visos valstybės norėtų būti kuo toliau nuo gaisro. Štai ant kokios parako statinės manė pabraižy-
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ti tie mūsiškiai, kurių norai po pasisėdėjimo Helsinkyje staiga atšalo“. Kartu išreiškiama mintis, 
kad Lietuvos laisvės byla daugiau negali būti keliama: „Apie tautos norą kovoti taip, kaip mes 
suprantame, neturėtume per daug laisvai samprotauti. Kol kas neturime rimtų duomenų teigti, 
kad tauta stengtųsi, trokštų kitaip tvarkytis, negu dabar. Jeigu sulaukiame duomenų <…>, tai tik 
apie tai, kad išaugo tautos kūrybinė galia, kad Lietuva pasikeitė, nebeatpažįstama“. 

Toks susitaikėliškas požiūris į Lietuvos laisvinimo darbą tampa aiškus sužinojus, kad 
„Nemuno kraštą“ finansiškai rėmė sovietinis saugumas bei draugijos „Rodina“ Berlyno 
atstovybė. Šis meninis, literatūrinis, informacinis leidinys siekė „gilinti esamus prieštaravimus 
tarp užsienio lietuvių nacionalistinių organizacijų ir grupių, kompromituoti jų vadovus ir jų 
veiklą prieš plačiąją emigracinę visuomenę, o taip pat propaguoti Lietuvos SSR pasiekimus 
sovietų valdžios metais. Tokiu būdu „Nemuno kraštas“ buvo rimtu spausdintu organu, 
realizuojant pagrindines priemones, nukreiptas prieš lietuvių reakcinę emigraciją“. 

Panašias mintis kėlė ir JAV leidžiami kairuoliški leidiniai. Savaitraštyje „Laisvė“ Antanas 
Bimba Helsinkio ESBK dienomis aiškino, kad „pagrindinis konferencijos tikslas, kaip žinia, pa-
versti Europą taikos ir pažangos židiniu“. Paties Baigiamojo akto esmę „Laisvės“ leidinys, nu-
sistatęs prieš Lietuvos laisvės kovą, interpretavo dar netikėčiau: „Lietuviški reakcininkai daug 
triukšmauja dėl Lietuvos prisijungimo prie Tarybų Sąjungos. Bet nė vienas šūvis niekur nebuvo 
iššautas visame prisijungimo procese. <…> Panašiu taikingu susitarimo keliu, laisvai galės Eu-
ropos tautos pakeisti savo valstybių sienas bei susivienyti ir po šios saugumo konferencijos. 
Pavyzdžiui, paimkime Vokietijas. Kai tik Vakarų Vokietijoje bus susidorota su kapitalizmu ir su-
sikurs socialistinė santvarka, geruoju ir susitarimu vokiečių tauta susivienys į vieną valstybę“. 

Taigi išeivijos lietuvių kairuoliška grupuotė iš esmės pakartojo Sovietų Sąjungos deklaruo-
jamą ESBK Helsinkio Baigiamojo akto vertinimą – esą tai Antrojo pasaulinio karo padarinių 
susumavimas ir Europos taikos sutartis.

Toliau Lietuvos laisvinimo linkme
Praslinkus mėnesiui nuo ESBK Baigiamojo akto pasirašymo, PLB, nuodugniai išstudijavusi 

politikų ir žiniasklaidos nuomones apie Helsinkyje priimtą deklaraciją, paskelbė pareiškimą, 
adresuotą lietuvių bendruomenės kraštų valdyboms ir jų funkcijas atliekančių organizacijų val-
dyboms. Šiame dokumente pateiktas Helsinkio susitarimų vertinimas (teigiama, kad Helsinkio 
susitarimais įteisinama Sovietų Sąjungos hegemonija Rytų Europoje) ir numatyti tolesni Lietu-
vos laisvinimo darbo žingsniai. Pirmiausia Europos lietuvių bendruomenės kraštų valdybos ra-
ginamos parengti ir pasiųsti savo valstybių vyriausybėms „raštus-notas, pareiškiant nepritarimą 
Helsinkyje pasirašytai deklaracijai ir primenant, kad lietuvių tauta dabartines Sovietų Sąjungos 
sienas laiko neteisėtomis ir visomis jėgomis sieks jas pakeisti ta prasme, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija taptų vėl nepriklausomomis valstybėmis, o Sovietų Sąjunga grįžtų į savo prieškarines sie-
nas“. Savo ruožtu PLB parengė 35 Europos valstybėms, Helsinkio pasitarimo dalyvėms, notas 
„dabartinių sienų pripažinimo reikalu“. Europos saugumo konferencijos reikalu JAV LB krašto 
valdyba priima pareiškimą, kuriame išdėsto tolesnės veiklos kryptis. Jos nuomone, tiek VLIK’o, 
tiek PLB vadovų požiūriai į Helsinkio susitarimus nesiskiria. Artimiausias darbas Lietuvos lais-
vinimo linkme turėjo būti JAV Kongrese patvirtintas dokumentas, komentuojantis, jog ESBK 
Baigiamasis aktas „nereiškia Pabaltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą“. Bendraujant 
su tautiečiais, likusiais už „geležinės uždangos“, numatoma vadovautis 1974 m. Lietuvos laisvi-
nimo darbo konferencijos išvadomis, todėl laisvosios lietuvijos pareiga ir toliau lieka „atskleisti 
bolševikinį melą, komunizmo kėslus, rodyti pasauliui Lietuvos tragediją“. Be to, pareiškime 
pažymima, kad atsižvelgiant į naujai besiklostančius Rytų ir Vakarų tarptautinius santykius, 
reikia „atskleisti detentės iliuzijos klaidingumą, pasauliui primenant Lietuvos žmonių kančias, 
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žmogiškųjų teisių paneigimą, lankymosi pavergtoje Lietuvoje varžymus, aukštus siuntinių mui-
tus, sovietų trukdymą susijungti karo aplinkybių išskirtoms šeimoms“. 

1975 m. pabaigoje išeivijos lietuvių institucijų požiūriai į Helsinkio susitarimus vėl suartėja 
ir siekiant suaktyvinti Lietuvos laisvinimo darbą pradedamos įgyvendinti 1974 m. konferencijos 
išvados.

Vienas pirmųjų konkrečių darbų toliau keliant Lietuvos laisvės bylą – susitikimas 1975 m. 
rudenį su JAV Kongreso nariu, dideliu Lietuvos bičiuliu E. J. Derwinskiu. 1975 m. spalio 15 d. 
kongresmenas aplanko ALT būstinę Čikagoje ir aptaria Helsinkio Baigiamajame akte numaty-
tus principus. Pasak E. J. Derwinskio, priimtasis dokumentas pagerino klimatą tarp dviejų kari-
nių – NATO ir Varšuvos – blokų ir leidžia „sovietus stipriau paspausti įvairiuose atvejuose“. Tie 
atvejai apima ne tik karinę, bet ir ekonominę plotmes. Ypač svarbu, jog pastarajame susitikime 
kalbėta apie rengiamą JAV Kongrese priimti 401-ąją rezoliuciją, kuria dar kartą patvirtinama, 
kad JAV vyriausybė laikosi Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikos.

Išsamiau ESBK Baigiamojo akto principus išnagrinėjęs Raimundas Kudukis išryškina 
Lietuvos laisvinimo aktualijas. Jis pažymi, kad JAV, pasirašydamos Helsinkio susitarimus, 
„formaliai pripažįsta Sovietų dominavimą Pabaltijo valstybėse“. Kita vertus, vilčių teikė 1 
dalies IV skyriaus teiginys: „Jokia okupacija arba toks įgijimas (teritorijos) nebus pripažįstamas 
teisėtu“. Be to, Sovietų Sąjunga prisiėmė įsipareigojimus gerbti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, tarp jų minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę. Todėl siūloma į tai atsižvelgti ir 
panaudoti keliant Lietuvos laisvės bylą: „Jeigu mes negalime atsikviesti giminių iš Lietuvos, 
mes galime skųstis savo valdžiai ar spaudai, kad sovietai pažeidžia Helsinkio susitarimus. Jei 
sužinome, kad kas nors areštuotas už draudžiamos knygos skaitymą ar kunigas uždarytas į 
kalėjimą už katekizmo mokymą, mes galime pacituoti Helsinkio dokumentą apie šias teises 
tai daryti“. Tokiai naujai laisvosios lietuvijos veiklos taktikai pritarė ALT: „Kai kurie principai, 
įrašyti į Helsinkio aktą, gali būti sėkmingai panaudoti Lietuvos laisvinimo byloje“.

Į pakitusią Lietuvos laisvės bylos padėtį ir su tuo susijusią besikeičiančią laisvosios  lietuvijos 
veiklos taktiką bei strategiją atkreipia dėmesį sovietų saugumas. Išlikusiuose KGB Lietuvos SSR 
padalinio dokumentuose – ataskaitose pažymima: „Baigiamąjį aktą, pasirašytą 35 valstybių 
Helsinkyje, Vakarų propagandos centrai pradėjo be ceremonijų taikyti kaip kažkokią „teisinę 
bazę“ keliant Sovietų Sąjungai įvairiausius reikalavimus, o kai kurių kapitalistinių šalių 
valstybiniai veikėjai – kaip „teisėtą progą“ kištis į mūsų valstybės vidaus reikalus“. Taigi po 
ESBK Baigiamojo akto pasirašymo laisvoji lietuvija, atmetusi pesimistines nuotaikas dėl Lietuvos 
laisvės bylos laimėjimo, sutartinai imasi diegti naują taktiką ir strategiją.

Helsinkio susitarimų atgarsis okupuotoje Lietuvoje
Žvilgtelėkime, kokių atgarsių Helsinkio susitarimų priėmimas sukelia pačioje Lietuvoje. Pir-

miausia minimas dokumentas sužadina pesimistines nuotaikas, nes tampa aišku, jog pripažįs-
tama Europos valstybių sienų status quo, kartu ir Baltijos kraštų sovietinė okupacija. Tačiau tai 
tik pirmas įspūdis. Akcentas, jog Sovietų Sąjunga, kaip ir kitos 34 valstybės, laikysis svarbaus 
Helsinkyje sutarto principo – gerbs pagrindines žmogaus teises ir laisves, nelieka neišgirstas 
ir Lietuvoje. Todėl neatsitiktinai pastebimas reiškinys, jog Sovietų Sąjungos, taip pat Lietuvos 
disidentai nesiekia tiesioginio valdžios nuvertimo, o „cituoja Sovietų Sąjungos konstituciją ir 
reikalauja, kad valdžia laikytųsi savo pačios paskelbtų principų“. Taigi Helsinkio Baigiamasis 
aktas, kurio principų pažada laikytis dokumentą pasirašiusios valstybės, atveria palankias ga-
limybes atsirandančiai naujo pobūdžio opozicijai Vidurio ir Rytų Europoje. Lietuvoje, kaip ir 
Sovietų Sąjungoje bei komunistiniuose Rytų Europos kraštuose, plėtojasi disidentinis sąjūdis. 
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Buriasi valstybiškai mąstančių žmonių grupės, kurios pasiryžta „fiksuoti Helsinkio susitarimų 
pažeidimus Sovietų Sąjungoje ir apie tai informuoti pasaulio visuomenę“. Penki asmenys – kun. 
Karolis Garuckas, dr. Eitanas Finkelšteinas, politinė kalinė poetė Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas, vertėjas Tomas Venclova, praslinkus metams po Hel-
sinkio konferencijos, 1976 m. lapkričio 26 d. susiburia į grupę, sieksiančią tirti, kaip Sovietų 
Sąjunga laikosi ESBK Baigiamojo akto principų okupuotoje Lietuvoje. Susikūrusi Lietuvos Hel-
sinkio grupė palaikė glaudžius ryšius su rusų disidentais ir analogiškomis asociacijomis Sovietų 
Sąjungoje. Tai buvo požymis, kad Helsinkio konferencija ne tik suaktyvino laisvąją lietuviją, 
bet ir paskatino sovietų okupuotą Lietuvą ryžtingiau stoti į laisvės kovą. Kartu galima teigti, 
kad Helsinkio susitarimai skatino stiprinti ryšius tarp atskirų kraštų disidentų bei įvairių tautų 
išeivių. 

Išvados
Lietuvos laisvės byla, besitęsianti nuo pirmųjų sovietų okupacijos metų, rėmėsi JAV Baltijos 

valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo politika. Aštuntajame dešimtmetyje, 
Vakarams pasukus nuo „šaltojo karo“ link detanto politikos ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijai Helsinkyje priėmus Baigiamąjį aktą, atrodė, kad komplikuojasi 
Lietuvos nepriklausomybės atkovojimo reikalas.

Susiklosčius Lietuvos laisvės bylai nepalankioms aplinkybėms, laisvoji lietuvija, veikdama 
įvairiose lietuvių institucijose, imasi derinti svarbiausios savo darbuotės – Tėvynės laisvinimo 
– strategiją ir taktiką. Tai rodo 1974 m. išeivijos institucijų priimtos Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencijos išvados. Lietuvos laisvės bylos pradžioje laikytasi minties, kad Lietuvos ateitį 
gali nulemti tik JAV ir SSRS santykiai, tuo metu grįsti „šaltojo karo“ politika, bei turėta vilties, 
jog Lietuvos reikalą gali išspręsti žadėtoji po Antrojo pasaulinio karo taikos konferencija, o jau 
aštuntajame dešimtmetyje tenka šias nuostatas keisti. Todėl lietuvių išeivija šiuo laikotarpiu 
apibrėžia naujas politinės veiklos kryptis, išsiaiškina jų specifiką, numato darbų eiliškumą. 

Teigiama linkme keičiasi laisvosios lietuvijos požiūris į bendradarbiavimą su sovietų 
okupuotos Lietuvos tautiečiais, iškeliamas sumanymas užsiimti JAV valdžios politikos lobizmu, 
skatinami ryšiai su komunistiniais kraštais, priešiškai nusistačiusiais Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
visokeriopai remiamos ir skleidžiamos visam pasauliui tautos aspiracijos. Svarbu, kad šiuo 
laikotarpiu pati lietuvių tauta okupuotoje tėvynėje vėl ima viešai reikšti laisvės siekius.

Helsinkio konferencijos išvakarėse JAV prezidentas G. R. Fordas patvirtina, kad JAV 
nekeičia politikos neteisėto Baltijos kraštų inkorporavimo į SSRS atžvilgiu. Be to, konstitucinės 
ir tarptautinės teisės požiūriu Helsinkio Baigiamajame akte užfiksuoti įsipareigojimai nesaisto 
Baltijos valstybių, nes jos yra okupuotos ir dokumento nepasirašo. Vis dėlto išeivijoje Helsinkio 
susitarimų vertintojai suskyla į dvi priešingas grupes. Vieni aiškino, kad dokumentas baigia 
žlugdyti Lietuvos laisvės bylą, kiti džiaugėsi Vakarų nuostata ir toliau nepripažinti Baltijos kraštų 
inkorporavimo į SSRS. Išeivijoje radosi ir trečioji grupė – kairuoliškas požiūris į Baigiamąjį aktą, 
kaip visuotinę Europos taikos po Antrojo pasaulinio karo sutartį.

Tačiau 1975 m. rudenį, po Helsinkio Baigiamojo akto pasirašymo, patriotinė laisvoji lietuvija 
sutaria, kad jos politinių institucijų (VLIK’as, PLB) požiūriai į minimą dokumentą nesiskiria, ir 
numato vadovautis Lietuvos laisvinimo darbo konferencijos išvadomis. Laisvoji lietuvija, at-
kreipusi dėmesį į Helsinkio susitarimuose fiksuojamas pagrindines žmogaus teises ir laisves, 
sulaukusi viltingo Lietuvos ir SSRS disidentų atgarsio nepriklausomybės kovoje, pradeda veikti 
išvien Lietuvos laisvės byloje.
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THE EFFECT OF HELSINKI AGREEMENTS 
TO THE ISSUE OF FREEDOM FOR LITHUANIA

Summary

The issue of freedom for Lithuania emerged just after the Soviets had occupied Lithuania. 
The issue was based on the fact that the USA de jure, had not recognised the incorporation of 
the Baltic states in the Soviet Union. In the seventies, after the West had shifted the strategy of 
the Cold War to the strategy of détente, and after the Helsinki Final Act had been passed at the 
Conference on the Security and Co-operation in Europe the progress of the issue of freedom for 
Lithuania faced new hindrances. The Lithuanian communities abroad, recognising the jeopardy 
for the issue united their efforts and worked out the strategy and tactics of Lithuania’s liberation. 
In 1974 different émigré organisations and institutions organised a conference on the liberation 
of Lithuania. The conference decided upon new political tenors, their specifics and priorities for 
the maintenance of the issue of freedom.

On the eve of the Helsinki Conference the USA president Gerald Ford confirmed the illicit 
incorporation of the Baltic states. Besides, in compliance with the constitutional and internatio-
nal laws, the engagements of the Helsinki Final Act did not oblige the Baltic states because they 
were under Soviet occupation and could not sign the act.

Thus, in the autumn of 1975 two major political organisations of Lithuanians in the West–the 
Supreme Committee for Liberation of Lithuania (VLIK), and the Lithuanian World Community 
(PLB)–resolved upon the act’s treatment and interpretation. They also agreed to follow the state-
ments of the 1974 Conference on Liberation of Lithuania. The Lithuanians abroad exploring the 
fundamental human rights declared by the Helsinki Agreements and the support of Lithuania’s 
and the USSR’s dissidents made a united front in the issue of freedom for Lithuania. 

 
www.genocid.l t  –   2004 m. sausio 30 d.

TEKS PALAUKTI GRUODŽIO 10-OSIOS

Gruodžio 10-oji! Ši data žymi Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Jau daug metų ją iškilmingai 
mini didžiuma pasaulio šalių.

Lietuvos žmogaus teisių gynėjai ir valstybės institucijos taip pat jau pradėjo pasiruošimą 
gražiai, prasmingai sutikti ir pažymėti šiemetinę gruodžio 10-ąją. Numatoma Vilniuje surengti 
iškilmingą minėjimą, kituose miestuose ir rajonuose aptarti esamą padėtį, priemones jai gerinti, 
eurointegracines problemas.

Tą dieną bus įteiktos ir Kalbos premijos už lietuvių kultūros plėtojimą viešajame ir akademi-
niame gyvenime, socialinėse akcijose ir paskelbtus lituanistikos tyrinėjimus. Šiais – lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo – metais tos premijos paskirtos:

Daliai Vladislavai UŽPELKIENEI – Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
direktorei; Vladui ŽUKUI – profesoriui, knygos istorikui; Violetai JAKUTIENEI – Lietuvos ve-
terinarijos akademijos Studijų skyriaus vedėjai.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2000 m. balandis–        
biržel is .
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IŠNIEKINTAS ŽMOGIŠKUMAS

Prieš 63 metus, 1941 m. birželio 14– 15 d. sovietiniai Lietuvos okupantai ir vietiniai kolaborantai 
dar kartą žiauriai pasityčiojo iš prigimtinių žmogaus teisių. Beatodairiškai išniekinę žmogiškumą 
ir tarptautinę teisę, tomis dienomis be tardymo ir teismo jie ištrėmė į Sibiro platybes per dešimtis 
tūkstančių mūsų žmonių. Tremtys, represijos tęsėsi ir antrosios okupacijos metais.

Įamžinant istorines datas, birželio 14 d. dabar Lietuvoje pažymima kaip Gedulo ir vilties, o 
birželio 15 d. – kaip Okupacijos ir genocido atmintina diena. Abi dienas šiemet, kaip ir kasmet, 
vyks daug renginių. Jų programa skelbiama spaudoje, per radiją ir televiziją.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija kviečia visus aktyviai dalyvauti!

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  200 m. balandis – 
biržel is .

SOVIETŲ GENOCIDO PADARINIAI

Arimantas DUMČIUS – medicinos profesorius, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Garbės pirmininkas, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

1939–1941 metai buvo sovietų karinių nusikaltimų ir gyventojų genocido pradžia Lietuvos 
valstybėje. Dėl tarptautinio politinio sąmokslo tarp dviejų militaristinių šalių grobuonių (SSRS 
ir fašistinės Vokietijos) 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublika buvo aneksuota ir įvestas so-
vietų okupacinis režimas (I tarptautinis SSRS karinis nusikaltimas Lietuvoje), Nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybei ir kariuomenei realiai politiškai ir kariškai nepasipriešinus, sovietinės 
okupacinės struktūros (pareigūnai, saugumas, karinės formuotės), aktyviai vadovaujant Lie-
tuvos komunistų partijai (90 proc. jų buvo nelietuviai), klasta organizavo užgrobtos valstybės 
griovimą. Buvo pritaikyta bolševikų praktikuojama klasių kovos aštrėjimo politika: taikiai nusi-
teikusius gyventojus dirbtinai suskirstė į priešiškas stovyklas – ”klases”, o Raudonosios armijos 
atėjimą pateikė kaip Lietuvos išlaisvinimą (nuo pačios savęs). Tuo remiantis buvo masiškai izo-
liuotos ar sunaikintos labiausiai išsilavinusios politinės, socialinės, tautinės, religinės Lietuvos 
gyventojų grupės (II tarptautinis nusikaltimas Lietuvoje – sovietinio genocido pradžia).

Pagal savo mastą ir žiaurumą lietuvių tautos naikinimas 1939–1941 m. buvo išskirtinis reiški-
nys. Jį realizavo ir ypač uoliai vykdė aukščiausi ir vietiniai partijos, saugumo ir sovietų valdžios 
padaliniai, remiami Raudonosios armijos įgulų. Lietuvių tautai įsimintini šie sovietinio genoci-
do vykdytojų –  kolaborantų vardai:  A. Sniečkus  (LKP (b)  CK sekretorius,  VSD direktorius),    
J. Paleckis (Liaudies vyriausybės pirmininkas, prezidentas), NKVD rezidentai Lietuvoje–  
M. Gedvilas (vyr. komisaras) ir M. Mickis (ž. ū. komisaras, l.e.  vyr. komisaro  p.   A. Guze-
vičius (NKVD viršininkas), J.  Meskupas (LKP (b) CK sekretorius). Labai aktyviai Maskvos įsa-
kymus vykdė V.  Baronas, M. Chodosahė, K. Didžiulis (Grosmanas), I. Demba, A. Gailevičius, 
A. Godliauskas, E. Jacovskis, F. Kraštinis, J. Komodaitė, P. Lisas, A.Macevičius, A. Milvydas, 
V.Niunka, E. Rozauskas, P. Raslanas, D. Ročius, M. Rozentalis, K. Petrikas, K. Preikšas, D. Tode-
sas, A. Slavinas, M. Šumauskas, A. Vilimas, V. Vildžiūnas, J. Volfsonas, J. Zdanavičius, G. Zima-
nas ir kiti. Okupantus sveikino ir jiems ėmė tarnauti kai kurie lietuvių inteligentijos atstovai: J. 
Banaitis, P. Cvirka, S. Nėris, K. Korsakas, A. Venclova, L. Gira, P. Pakarklis, M. Meškauskienė.
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Okupantai, padedami kolaborantų, elgėsi kaip barbarai užkariautoje šalyje. Dar iki „liaudies 
seimo” rinkimų ir tarybų valdžios paskelbimo bei Lietuvos „priėmimo” į Sovietų Sąjungą 13-ąja 
socialistine respublika buvo vykdomi trėmimai, suėmimai ir žudymai. A. Sniečkaus įsakymu 
1940 m liepos 11–12 d. ir 18–19 d. buvo suimta apie 2000 politikų, visuomenės veikėjų, inteligen-
tijos ir valdininkijos atstovų, Vyriausybės narių.

1940 m. lapkričio 5 – 6 d. buvo kita masinių areštų banga – suimta apie 6000 žmonių. 
Pirmieji kankiniai,   sušaudyti ar  vėliau  žuvę GULAG’uose, buvo  ministrai J. P. Aleksa,              

R. Aravičius, K. Bizauskas, J. Čaplikas, V. Čarneckis, J. Indrišiūnas, J. Jankevičius, K. Jokantas, 
L. Maziliauskas, D. Malinauskas, J. Masiliūnas, ministras pirmininkas A. Merkys, V. Mironas, 
V. Petrulis, A. Voldemaras, ministrai A. Povilaitis, S. Pūtvis, S. Rusteika, J. Skaisgiris, K. Skučas, 
J. Stanišauskas, Z. Starkus, J. Sutkus, A. Tamošaitis, B. Tomaševičius, A. Žilinskas, M. Velykis 
ir kiti. Kitas taikinys buvo Lietuvos kariuomenė. Iki 1940 07 30 buvo paleista 40 proc. divizijos 
ir 50 proc. brigados generolų, 26,5 proc. pulkininkų ir t.t. Lietuvos kariuomenė pavadinta 29 
šaulių korpusu (pirm. mėnesiais buvo apie 32 tūkst. karių). Į Rusijos gilumą buvo priversti 
pasitraukti apie 3000 lietuvių karių. Kiti buvo suimti, sušaudyti arba pasitraukė iš sovietų 
kontrolės. Ypatingojo pasitarimo sprendimu buvo sušaudyti aukštesnieji karininkai T. Alekna-
Aleknavičius, A. Bulvičius, J. Bačkus, J. Dailydė, A. Endziulaitis, V. Engleris, A. Gustaitis, 
I.Gaudiešius, K. Gorinas, K. Kauneckas, K. Kulikauskas, J. Kubilius, K. Kelmickas, J. Lavinskas, 
A. Lapšys, K. Masėnas-Masevičius, J. Matulevičius, J. Papečkys, A. Ignatavičius, A. Urbelis ir 
kiti. Nuo bado, šalčio ir ligų mirė aukštesnieji karininkai P. Beleckas, J. Gineitis, K. DuIksnys, 
B. Giedraitis, S. Dumčius, M. Mataitis, V. Morkus, V. Kastenauskas, P. Liatukas, J. Juodišius, 
A.Sidabras ir kiti.

Prieš pat Antrojo pasaulinio karo pradžią Rainiuose, Pravieniškėse, Červenėje, Ašmenos 
kalėjime, netoli Bigosovo geležinkelio stoties buvo nužudyti 195 kaliniai, kituose kalėjimuose, 
Lietuvoje, įvykdyti 27 mirties nuosprendžiai, o 21 mirė kalėjime.

Sovietai naikino Bažnyčią. Traukdamiesi raudonarmiečiai nužudė 21 kunigą, be žinios dingo 
62 kunigai, 150 ilgus mėnesius buvo tardomi ir kankinami, 39 įkalinti. Buvo nužudyti kunigai     
V. Balsys, J. Dabrila, J. Daugėla-Dambrauskas, A. Jekevičius, P. Racevičius, M. Lajaus-
ka, J. Navickas, J. Petrikas, B. Šveikauskas, J. Tuminas ir kiti.

Grįžo iš tremties: pirmasis prezidentas A. Stulginskis, ministrai J. Urbšys, L. Bistras, P. Klimas, 
S. Leonas, S. Šilingas, J. Tonkūnas, buvęs Seimo pirm. K. Šakenis,  plk.  ltn.  A. Malijonis, plk.         
E. Tallat-Kelpša, žurn. V. Gustainis ir nedaugelis kitų.

„Juodasis birželis”. 1940 spalio mėn. A. Guzevičiaus įsakymu sudaryti „liaudies priešų” są-
rašai, visos aukos suskirstytos į 14 grupių, 1941 05 14 sudarytas operatyvinis trėmimų štabas 
(9 žmonės), operatyvinės „troikos” ir trėmimų grupės (saugumietis, raudonarmietis ir vietinis 
aktyvistas). Grupė turėjo iškeldinti mažiausiai dvi šeimas. Iš Rusijos buvo komandiruota 2,5 
tūkst. saugumiečių.

Tremtinius buvo numatyta įsodinti 57 geležinkelio ir 10 siaurojo geležinkelio stotyse. Į vieną 
vagoną paskirta ne mažiau kaip 25 žmonės. 1941 06 10 Liaudies komisarų taryba sankcionavo 
tūkstančių žmonių trėmimą. Akcija prasidėjo birželio 14 d. 2– 3 val. nakties, baigėsi birželio 
19 d. Išvežtųjų šeimoms buvo suteiktas suimtųjų statusas, vyrai atskirti ir išsiųsti į specialius 
lagerius. Šeimos buvo apiplėštos, leista pasiimti buitinių apyvokos daiktų iki 100 kg. Suimtųjų 
turtas 1941 07 17 A. Meskupo ir M. Gedvilo nurodymu buvo konfiskuotas. Tremtinius išvežė 19 
ešelonų – 870 vagonų.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre patikslintais 1999 – 2002 m. vardy-
no duomenimis, 1939 –1941 m. represuota 30461 asmuo, 1941 m. birželio 14–18 d. ištremta 13218 
žmonių, suimti ir išvežti į lagerius ir kalėjimus 10845 asmenys. Dar 5303 žmonės represuoti, bet 
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kur dingę – nėra žinių. 1941 m. žuvo 1095 sukilėliai.
Represuotų vaikų iki 16 m. amžiaus buvo 6011 (19,7 proc.). Represuota arba sunaikinta 

brandžiausia ir kūrybiškiausia lietuvių tautos dalis. 
Pasiturinčių ūkininkų išvežta 6239 (21,3 proc.), tarnautojų 2664 (9,1 proc.), kariškių 1434 (4,9 

proc.), mokytojų 1473 (5 proc.) ir t.t. Ypač nukentėjo kūrybinė inteligentija: mokyklos prarado 18 
proc. mokytojų. Ypač gausiai tremti mokytojai iš Alytaus (188), Biržų (150), Marijampolės (137), 
Šakių (121) apskričių. Ištremti profesoriai P. Dovydaitis, Izidorius ir Antanas Tamošaičiai, Do-
mas Cesevičius, Pranas Lesauskas, ŽŪ akademijos rektorius Vincas Vilkaitis, vyr. dėst. Antanas 
Gustaitis. Iš VDU ištremti 8 darbuotojai su šeimomis, iš VU – 6. Trėmimų neišvengė nė vienos 
aukštosios mokyklos darbuotojai.

Išvežta: iš Kauno apskrities – 1684 žmonės, Vilniaus – 1470, Šiaulių – 3128, Rokiškio – 633, 
Šakių – 446 žmonės. Tarp represuotųjų lietuvių buvo 68,08 proc., lenkų – 16,53 proc., žydų – 8,93 
proc. Didžioji dalis žmonių (64 proc.) išvežta į Altajaus kraštą – 7232 žmonės. Bijske ir Barnaule 
jie buvo paskirstyti statybų ir gamyklų atstovams, likusieji pateko į kolūkius ir tarybinius ūkius. 
1942 m. rugpjūčio mėn. iš Altajaus 2795 tremtiniai (40 proc.) buvo pervežti į  Jakutiją ir Laptevų 
jūros salas. Į Komiją pateko 1468, Tomsko sritį – 1309 žmonės, o kiti – į Krasnojarsko sritį, Ka-
zachiją ir kitur. Tremtyje mirė 2173 (17,6 proc.) žmonės. Vežami vagonuose mirė 82 žmonės. Pa-
gyvenusių (vyresnių kaip 70 m.) tremtinių mirštamumas siekė 54 –77 proc., o 1–2 metų amžiaus 
vaikai – 34 proc. Didžiausias tremtinių mirštamumas buvo Komijoje – 29 proc., Š. Jakutijoje – 
18,8 proc., Altajaus krašte – 17,4 proc. Bėgo iš tremties 2370, iš jų Lietuvoje buvo suimti ir įkalinti 
768 žmonės. Į Lietuvą ar arti jos grįžo 4969 tremtiniai, 42 proc. likimas nežinomas.

1939–1941 metais Lietuvoje buvo suimti 10845 žmonės, iš jų išvežti į lagerius ir kalėjimus 
7349. Represijos vietose mirė 2984 (27,4 proc.), o 61,3 proc. likimas nežinomas. Kalinių pasis-
kirstymas į lagerius buvo įvairus: Krasnojarsko krašte – 2464, Rešotuose – 1990, Komijoje – 1450, 
Gorkio srityje – 701, Archangelsko srityje – 436 ir kitur. Didžiausias kalinių mirštamumas buvo 
Rešotuose – 61,7 proc., Molotovo srityje ir Usollage – 71,6 proc., Archangelsko srityje – 39,7 
proc. Daugumai 1939–1941 m. represuotųjų nebuvo lemta pamatyti savo Tėvynės. Jų palaikai 
liko prie Laptevų jūros, Altajaus pakalnėse, Vorkutos anglių kasyklose... Dėl bado, nepakeliamo 
darbo ir ligų iki 1953 m. išgyveno tik pusė 1941 m. tremtinių, žuvo ne mažiau 8 tūkst. tremtinių. 
Iki 1949 m. iš tremties pabėgo 1722 lietuviai. 1070 buvo sulaikyti, iš jų 600 įkalinti 3 metams.

Iš 131600 1941–1952 m. tremtinių žuvo 28000 žmonių. Apie 50 tūkst. lietuvių ilgai ar visai 
negrįžo į Lietuvą. Tremtinių vaikai, sulaukę 16 metų, buvo amžinai įrašomi į tremtinių sąrašus. 
Pagal specialų A.Sniečkaus potvarkį išleistieji iš tremties negalėjo gyventi Lietuvoje, todėl prisi-
glaudė Latvijoje, Baltarusijoje, Karaliaučiaus srityje ar kitur.

1939–1958 m. buvo ištremti, suimti, įkalinti ar nužudyti 375527 žmonės. 490 tūkst. buvo pri-
versti bėgti į Vakarus. Antrojo pasaulinio karo ir vokiečių okupacijos aukų skaičiuojama apie 
245 tūkst. Taigi Lietuva prarado 1,101 mln. gyventojų.

Kasmet mažėja 1941 m. „juodojo birželio represijų liudytojų. Nežinia, kiek jų yra gyvų Lietu-
voje. Reguliariai renkasi altajiečiai ir lapteviečiai (nuo 1989 m.). Altajiečių pirmasis susitikimas 
įvyko Kaune 1989 m. (90 dalyvių), sukvietė V. Indriūnas. Po to susitikome 1993 m. Vilniuje 270 
dalyvių (V. Miliauskas, A. Laurinavičius, S. Goberis, V. Cinauskas), 1995 m. Kaune 47 dalyviai 
(J. Prialgauskis), 1996 m. Vilniuje 74 dalyviai (V. Miliauskas, R. Grigalis, A.Laurinavičius), 1997 
m. Šiauliuose 127 dalyviai (R. Baltutis), 1998 m. Kaune 152 dalyviai (A.Dumčius, R. Zubinas,             
J. Bortkūnas, E. Valiukaitė, N. Talevičienė). 1999 09 26 Kaune pirmą kartą susibūrėme    1939–
1941 m. represijų aukos. Esame sovietinio genocido pradžios tiesioginiai liudytojai Lietuvoje. 
2000 m. Vilniuje, Tarptautiniame komunizmo nusikaltimų įvertinimo kongrese, nukentėjusieji 
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tarė svarų žodį – tribunolui A. Dumčius įteikė buvusių tremtinių juridinį dokumentą su 4,5 
tūkst. parašų, patvirtinantį genocido faktą. Kasmet susitinkame: 2001 m. – Kaune, 2002 m. – 
Ariogaloje, 2003 m. – Kaune, 2004 m. vėl – Ariogaloje.

„Tremtinys“.  –  2004 m. biržel io 17 d.

POLITINĖS  REKLAMOS TEISINIO 
REGLAMENTAVIMO 

PROBLEMOS

Liudvika MEŠKAUSKAITĖ –   teisininkė, advokatė, 
žiniasklaidos teisės specialistė, 
MRU docentė, visuomenės veikėja

Tenka pripažinti, kad Lietuvoje galima išskirti bendrą reklamos teisinio reglamentavimo 
problemą. Ilgą laiką reklamos teisiniai santykiai vystėsi labai miglotai. Nors jau daugiau nei de-
šimtmetį klesti reklamos verslas, tačiau tik 2000 metais sugebėjome priimti Reklamos įstatymą, 
kuris įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d. 

Tačiau ir dabar daugelis šio įstatymo nuostatų praktikoje nėra taikomos. Pavyzdžiui, paslėp-
ta reklama tapo įprastiniu reiškiniu, o užsakomieji straipsniai – kasdienybe. Nors Nacionalinė 
vartotojų teisių apsaugos taryba pagal Reklamos įstatymą (22 straipsnio 3 dalis) yra atsakinga 
už paslėptą reklamą, o įstatymas numato, kad už tokį pažeidimą reklaminės veiklos subjektams 
gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų, tačiau iki šiol nėra 
nė vieno nubaustojo. 

Taigi galima drąsiai teigti – paslėptos reklamos ir užsakomųjų straipsnių Lietuvoje nėra!
Dėl nesuprantamų priežasčių nebetaikome 2000 m. ratifikuotos Europos konvencijos dėl 

televizijos be sienų reikalavimų transliuotojams. Tiesiog keistai, beveik nepadoriai Lietuvos 
televizijos laidų kontekste skamba kai kurios konvencijos taisyklės – „Paslėpta reklama, ypač 
prekių ir paslaugų pristatymas laidose reklamos tikslu, yra draudžiama” (13 straipsnio 3 dalis) 
arba „Jeigu audiovizualinių kūrinių, pavyzdžiui, vaidybinių ar televizijos filmų (išskyrus 
daugiaserijinius...) trukmė ilgesnė nei 45 minutės, jų transliacija gali būti pertraukta vieną kartą 
per ištisą 45 minučių laikotarpį (14 straipsnio 3 punktas), arba „Žinių ir aktualijų laidų rėmimas 
yra draudžiamas” (18 straipsnis). 

Taigi bendrame reklamos problemų kontekste politinės reklamos problemos bus sprendžia-
mos dar negreit. 

Nesistengsiu įrodinėti, kad politinė reklama tiesiogiai susijusi su korupcija. Manau, kad tai 
tema, kurią gvildenant galėtų daugiau pasitarnauti sociologai ir politologai. Mano tikslas būtų 
trumpai nusakyti gaires – kaip reikėtų teisiškai reglamentuoti politinę reklamą šiandienėmis 
klestinčios korupcijos ir bręstančios demokratijos sąlygomis. 

Per kiekvienus rinkimus visuomenės informavimo priemonės atlieka trejopą misiją: 
pirmiausia jos informuoja rinkėjus, pavyzdžiui, apie rinkimų agitacijos eigą, kandidatų 
registravimą ir pan.; antra, VIP yra svarbiausiais rinkimų agitacijos instrumentas, taigi jos 
reklamuoja rinkimuose dalyvaujančias partijas ir politikus; trečia, VIP pasitarnauja kaip 
pilietinės kontrolės mechanizmas. 

Priminsiu, kad ilgą laiką politinė reklama iš viso nebuvo teisiškai reglamentuojama, nes Re-
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klamos įstatymas politinei reklamai netaikomas. Tokia nereglamentuojama ir nekontroliuojama 
veikla davė iš tiesų įspūdingų rezultatų – pakanka prisiminti vien du paskutinius skandalus– 
prezidentinį ir parlamentinį, kuriuos iš esmės nulėmė rinkimų kampanijų batalijos, taigi ir tei-
siškai nesureguliuoti politinės reklamos santykiai. Tik Seimo rinkimų įkarštyje buvo bandyta 
taisyti spragas ir, jau prasidėjus rinkimų kampanijai, 2004 m. rugpjūčio 23 d. priimtas Lietuvos 
Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įsta-
tymas, kuris pirmą kartą apibrėžė politinės reklamos sąvoką. 

Beje, reikėtų atkreipti dėmesį, kad dauguma teisės aktų, reglamentuojančių rinkimus, 
atsiranda tik prieš pat rinkimus ir susidaro tam tikrą laikinumo įspūdį, taip sakant, atrodo, kad 
jie kuriami ad hoc, t. y. tam kartui. 

Tokį stereotipą reikėtų griauti ir pagaliau parengti nuolatinį teisės aktą, reglamentuojantį 
politinę reklamą ir rinkimų agitaciją. Šiuo metu įstatyme yra pateikta tokia politinės reklamos 
sąvoka:

Politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, jos nario, politinės kampanijos dalyvio 
vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar kitokį atlygį arba kaip 
auka viešai skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant 
rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu siekiama propaguoti politinę partiją, jos narį 
ar kandidatą (2 straipsnis 10 punktas).

Teisiškai reikšminga, jog tokiu apibrėžimu iš esmės pripažįstama, kad reklama gali būti tiek 
pozityvi, tiek ir negatyvi. Taigi politinė reklama bus, tarkim, klipas, propaguojantis vieną ar kitą 
partiją arba atskirą politiką, taip pat ir užsakomasis straipsnis, vieno ar kito politiko interesais 
kenkiantis konkurentui, jeigu už tai atsilyginta arba tai pateikta kaip auka, atseit iš draugišku-
mo, nes tokia reklama būtent siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją. 

Taip pat iš šio apibrėžimo aišku, kad politinė reklama gali būti tiek mokama, tiek ir nemokama. 
Jeigu politinė reklama yra nemokama, tai ji laikoma skleidžiama kaip auka.

Tačiau minėtas įstatymas visiškai supainiojo dvi skirtingas sąvokas – politinę reklamą 
ir rinkimų agitaciją, kaip vieną iš politinės reklamos formų. Iš esmės tai, kas nurodoma šioje 
sąvokoje, yra politinės reklamos dalis, kuri turėtų būti vadinama rinkimų agitacija, nes šioje 
sąvokoje reklaminė veikla, propaguojant partiją ar atskirą jos narį, siejama su konkrečiais 
rinkimais. O kaip turi būti reglamentuojama reklaminė partijų ir atskirų politikų veikla, gerinant 
įvaizdį, jų viešieji ryšiai iki rinkimų kampanijos – lieka atviri.

Šiame įstatyme gausu deklaracijų, kurios skamba labai grėsmingai, tačiau praktiškai 
yra neįgyvendinamos. Pavyzdžiui, „už nepažymėtos reklamos skleidimą taikoma įstatymų 
nustatyta atsakomybė” (17 straipsnio 3 dalis). Akivaizdu, kad nepažymėta reklama, tai yra 
paslėpta reklama, bet juk paslėptos reklamos teisinis reglamentavimas, taip pat ir baudos už tokią 
draudžiamą reklamą yra numatytos Reklamos įstatyme, kuris politinei reklamai netaikomas. 

Taigi atsakomybė už pažeidimus – tik šūkis, be ne neišvengiama būtinybė. 
Kiekvieno teisinio reglamentavimo tikslas – pasiekti, kad teisinių santykių dalyviai 

maksimaliai laikytųsi įstatymų reikalavimų. Tai gali užtikrinti aiškios taisyklės, kurios 
suformuluotos įstatyme, ir subalansuota teisinių sankcijų sistema. 

Vargu ar galima pasakyti, kad šiuo metu taisyklės yra aiškios, o sankcijų sistema pažeidėjams 
subalansuota. Nors Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo 
bei finansavimo kontrolės įstatymo 30 straipsnyje grėsmingai pabrėžiama, kad, nustačius, 
jog politinė partija padarė šiurkštų pažeidimą, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu 
partijai neskiriamas valstybės biudžeto dotacijos pusmetinis dydis, o jo dalis paskirstoma 
kitoms partijoms. Vargu ar galima sutikti, kad tokios drastiškos priemonės bus visais atvejais 
pateisinamos. Kita vertus, pažeidimų apstu, tačiau dar neteko girdėti, kad būtų nubaustų 
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asmenų. Be to, dažniausiai politinės reklamos nuostatas pažeidžia visuomenės informavimo 
priemonės, taigi akivaizdu, jog joms tokios nuobaudos negalės būti pritaikytos. Be to, neaišku, 
ką laikyti šiurkščiu įstatymo pažeidimu. 

Keistai skamba ir kitos šios įstatymo nuostatos, pavyzdžiui, viešosios informacijos rengėjai 
ir platintojai įpareigoti teikti nustatytos formos deklaracijas VRK du (tris) kartus: likus 10 dienų 
iki rinkimų ir po rinkimų rezultatų nustatymo praėjus 25 dienoms. Deklaracijos skelbiamos 
VRK interneto tinklalapyje (18 straipsnio 7 dalis). Tačiau už tokių deklaracijų nepateikimą jokių 
nuobaudų nenumatyta. Įdomu būti sužinoti, kaip VRK gali sukontroliuoti VIP, jeigu tokio VIP 
registro iki šiol neturime.

Kaipgi VRK ketina priversti tai daryti? Kiek transliuotojų, retransliuotojų, leidyklų, kino, 
garso ar vaizdo studijų, informacijos, reklamos agentūrų ir redakcijų įvykdė VRK 2004 m. rug-
sėjo 20 d. sprendimą ir tokias deklaracijas jau pateikė? 

Kadangi Reklamos įstatyme aiškiai pasakyta, kad jis nėra taikomas politinei reklamai, taigi 
ir visos taisyklės dėl paslėptos, klaidinančios, lyginamosios reklamos, dėl jos žymėjimo atskiru 
žodžiu „reklama”, šiukštu, politinei reklamai netaikomos. Todėl ir reikia priimti aibę įstatymus 
papildančių aktų, kaip žymėti reklamą, rengti laidas ir pan. Nevyriausybinių organizacijų man 
maloniai pateiktoje medžiagoje teko netgi rasti viename laikraštyje politinę reklamą, pažymėtą 
rombu. Atseit viskas gerai, mes pažymėjome politinę reklamą.

Nustačius pagrindinius teisinio reglamentavimo trūkumus, drįstu pateikti keletą pasiūly-
mų, kaip teisiškai tinkamai reglamentuoti politinę reklamą.

1. Siekiant politinės korupcijos prevencijos, būtų idealu atsisakyti mokamos politinės rekla-
mos bent jau radijuje bei televizijoje ir siekti, kad rinkimų kovoje rungtųsi idėjos, bet ne pinigai. 
Tokiu atveju reikėtų politinės valios parengti bent jau galiojančio Reklamos įstatymo atskirą 
skyrių, skirtą politinei reklamai. Tokia viltis atsiranda, žinant, kad Vyriausybė iki 2005 m. sausio 
1 d. yra įpareigota parengti teisės aktų, nustatančių draudimo skelbti politinę reklamą radijo ir 
televizijos programose, projektus (32 straipsnis).

Šiame akte turėtų būti įtvirtinta, kad mokama politinė reklama radijuje ir televizijoje Lietuvoje 
yra draudžiama, o politinėms partijoms ir atskiriems kandidatams skiriamas nemokamas laikas 
tiek visuomeninio transliuotojo, tiek komercinių televizijos bei radijo kanalų laidose bei spaudo-
je. Lėšos visuomenės informavimo priemonėms politinei reklamai galėtų būti kompensuojamos 
per Vyriausiąją rinkimų komisiją iš biudžeto, atitinkamai sumažinus partijų finansavimą. 

Aišku, tokie įstatymo pakeitimai turėtų būti padaryti ne prasidėjus eilinei rinkimų kampani-
jai, tačiau iš anksto, gerai apgalvojus ir aptarus. 

Mokama politinė reklama radijuje ir televizijoje nuo 1990 metų yra draudžiama Anglijoje. 
Airijoje mokama politinė reklama draudžiama nuo 1960 metų nacionaliniame radijuje bei 
televizijoje ir nuo 1988 metų – komerciniuose kanaluose. Politinė reklama draudžiama ne tik 
Vakarų demokratijos šalyse (Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Maltoje, Prancūzijoje 
ir kt.), bet ir kai kuriose pokomunistinėse šalyse (Čekijoje, Slovakijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje 
ir kt.). 

Uždraudus politinę reklamą audiovizualiniame sektoriuje, partijos turėtų „daugiau pajudėti” 
provincijos link, daugiau susitikinėti tiesiogiai su rinkėjais. Pagrindinis mokamos politinės 
reklamos priešininkų argumentas yra tas, kad tokia reklama vertinama kaip diskriminacinė tų 
asmenų, kurie neturi pinigų mokamai reklamai, atžvilgiu. Vidurio ir Rytų Europoje politinė 
mokama reklama leidžiama Bulgarijoje, Makedonijoje, Vengrijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Latvijoje 
ir Estijoje), tačiau paprastai ribojama tokios reklamos trukmė, kainos ir pan. Tačiau labai svarbu, 
kad tokie politinę reklamą draudžiantys aktai būtų įstatymai, bet ne juos papildantys aktai, 
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pavyzdžiui, Vyriausybės nutarimai, taisyklės ar pan.
2. Būtina panaikinti Reklamos įstatymo 1 straipsnio 5 punktą, numatantį, kad Reklamos 

įstatymas nereglamentuoja politinės reklamos, o Lietuvos Respublikos politinių partijų ir 
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnį papildyti 
nuostata, jog politinei reklamai, be specialių šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, taikomas ir 
Reklamos įstatymas. 

Žinoma, galimos tam tikros išlygos. Pavyzdžiui, politinei reklamai ne visada galima 
pritaikyti klaidinamos reklamos sąvoką, nes ne visada gali pasakyti, kokios idėjos ar nuomonės 
klaidingos. 

Tokiu atveju netektų prasmės daugybiniai įstatymus lydintieji aktai dėl reklamos ženklinimo, 
laidų rengimo ir pan., nes galiotų bendros reklamos skelbimo taisyklės bei papildomi 
reikalavimai rinkimų agitacijai, pavyzdžiui, kad būtina nurodyti, iš kokių lėšų reklaminis 
straipsnis apmokėtas.

3. Gyvybiškai svarbu išgryninti sąvokas. Atskiruose įstatymuose vartojamos sąvokos 
turėtų būti suvienodintos. Reikėtų įstatyme pateikti ne tik politinės reklamos, bet ir rinkimų 
agitacijos sąvoką, nes šios sąvokos nėra identiškos. Politinė reklama galima nuolat, neraginant 
balsuoti konkrečiuose rinkimuose, tačiau su jos pagalba galima kurti teigiamą partijos ar atskiro 
kandidato įvaizdį, propaguoti idėjas siekiant politinių, t. y. valdžios, tikslų ateityje. Tuo tarpu 
rinkimų agitacija yra politinės reklamos rūšis, kuri turi specifinį tikslą – agituoti rinkėjus balsuoti 
už vieną ar kitą partiją, ar atskirą kandidatą konkrečių rinkimų metu. 

4. Kadangi politinės reklamos bei rinkimų agitacijos klausimai yra gana sudėtingi ir susiję su 
pamatine žmogaus teise turėti įsitikinimus ir juos reikšti, visi draudimai ir apribojimai turėtų 
būti reglamentuoti ne įstatymų lydimaisiais aktais (pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinio radijo 
ir televizijos laidų, skirtų Seimo rinkimams, agitacijai, rengimo taisyklės, patvirtintos VRK          
2004 09 09 sprendimu Nr. 321), bet įstatymais. Turėtų būti priimtas atskiras Politinės reklamos 
įstatymas arba atskiras skyrius Reklamos įstatyme.

5. Šiame norminiame akte turėtų būti įtvirtinta: 1) VRK pareiga vykdyti monitoringą, tai 
yra politinės reklamos stebėseną; 2) teisė išreikalauti iš VIP sutartis dėl politinės reklamos bei 
nemokamo rėmimo ir 3) teisė pažeidimų atveju surašyti administracinių teisės pažeidimų 
protokolus, kuriuos turėtų nagrinėti teismas, ir atitinkamai skirti nuobaudas pažeidėjams.

6. Siekiant apsaugoti rinkimuose dalyvaujančių asmenų garbę ir orumą, reikėtų įstatymuose 
numatyti rinkimų kampanijų metu supaprastintą tvarką atsakymo teisei realizuoti bei garbei 
ir orumui ginti teismine tvarka, kad šie asmenys turėtų realią galimybę apginti savo reputaciją 
šmeižto atveju.

7. Po kiekvienų rinkimų Žurnalistų savireguliavimo institucijų, Nevyriausybinių organizacijų 
bei VRK atstovai turėtų parengti Bendrą pranešimą apie rinkimų metu nustatytus pažeidimus, 
pritaikytas nuobaudas ir pasiūlymus, kaip tobulinti politinę reklamą bei rinkimų agitaciją.

Parengta pagal pranešimą Atviros Lietuvos fondo ir „Transparency International“ 
konferencijoje „Žiniasklaidos vaidmuo konstruojant politinį spektaklį“.

www.bernardinai . l t  –   2004 m. gruodžio 15 d.
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PATRIARCHO RUDUO

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Darbo partija sukėlė politinę erzelynę – valdžia sukruto,  tarsi lydeką įleidus į tvenkinį. Poli-
tologai naujagimę puolė tąsyti ir pešioti, girdi, subyrės, išsilakstys, asimiliuosis... Tuo tarpu vie-
nas fermeris porino, girdi, Brazauskas sukūrė Naująją sąjungą, o šiai supliuškus, sukurpė Darbo 
partiją... 

Lengva patikėti, nes socdemai, aimanavę „nemesti kelio dėl takelio“, po rinkimų patys visu 
ūgiu išsitiesė agurkų darže. Kadaise noras valdyti suvienijo netgi SSSR ir Didįjį Reichą. O soc-
demų ir darbiečių priešais nepavadinsi –  ta pati kadrų kalvė, ta pati orientacija: vos opozicija 
prabilo apie paramą Ukrainos demokratijos jėgoms, A. Brazauskas trumpai drūtai nukirto, girdi, 
nedera kištis į suverenios valstybės reikalus. O kai Prezidentas „įsikišo“, ir tarptautinis rezonan-
sas buvo toks stiprus ir palankus Lietuvai, patriarchas suskubo pasitaisyti: girdi „vot kai kviečia, 
tada kitas reikalas...“

Didžiausias koalicijos išbandymas – krėslų dalybos. Vietų mažoka, o ministrais tapti pasišo-
vusių keleriopai daugiau nei ministerijų. 

Socdemai gavo septynias ministerijas ir pagrindinius postus, darbiečiams teko tik penkios. 
Pirmųjų Seime mažiau, bet jie patyrę. Antrųjų daugiau, bet jiems kažko trūksta. Negana to, Pre-
zidentas užginė Muntianui tapti vidaus reikalų ministru.

Negavęs bičiuliui ministro portfelio, Uspaskych pagrūmojo Prunskienei atimsiąs žemės ūkio 
ministeriją. Ši įraudusi atrėžė, nesitrauksianti nė per žingsnį...Vaitkui išslydo švietimo ministro 
portfelis. Šiai kėdei netiko ir Antanavičius. 

Padėtis kaito valandomis. Pačiu sunkiausiu metu Turto fondo direktoriaus P. Milašausko ner-
vai neišlaikė ir šis ėmė pleškinti į stirnas iš lekiančio automobilio... 

Socdemų stovykloje kilo panika: dar neprivatizuotas energetikos sektorius, Lietuvos paštas, 
transportas... Būtų geriau pats Milašauskas vietoj stirnų .... 

Bet P. Milašauskui nusišypso laimė: už Valstiečių ir Naujosios demokratijos sąjungos šmėstelė-
jo KGB šmėkla. Turto fondo direktorių laikinai pamiršo. Ėmėsi Alfredo Pekeliūno. Šis dievagojosi 
žalio supratimo neturįs apie jokią KGB organizaciją, kuri gal ir verbavo jam pačiam to nežinant?!

Saugumo departamentas A. Pekeliūno nuoširdumu patikėjo, ir įrodymų neaptiko. 
Nežinia, kiek ši parodija dar būtų trukusi, bet 15 dienų vyriausybei formuoti skirtas laikas 

baigėsi. Aistros staiga nutilo: operos solistas tapo ministru, Muntianas gavo Seimo vicepirmi-
ninko kėdę, o vidaus reikalams ėmėsi vadovauti milijonus iš šalies piliečių pavogusio EBSW 
koncerno įmonės vadovas. 

Odiozinė vyriausybė: premjeras neatsako už visus, nes kiekvienas atsako už save. O kas neat-
sako už save, tas tikrai neatsako už kitus...(!)

Tik štai už viso šio spektaklio nebematyti mūsų ekprezidento, daugelį metų didžiai tautos da-
liai moraliniu pavyzdžiu buvusio patriarcho A. Brazausko. Politinėje arenoje iškilo Darbo partija. 
Jos lyderis pareiškė už pakarpos čiupsiąs monopolininkus, smulkiajam ir vidutiniajam verslui 
įjungsiąs žalią šviesą... Kalbėjo , kaip premjeras.

 Pranašai kužda, kad patriarchas nė pusmečio neišsilaikys. Atsiras vicepremjero postas, o po to...
 Nejau iš tiesų A. Brazausko eros pabaiga atėjo?.. O gal    atvirkščiai, –  praeitis į dabartį su-

grįžta...

„Pozici ja“.–  2005 m. sausis .



629S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

                                                                         
ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE: 

UŽMIGOME ANT LAURŲ

Tomas TOMILINAS
 
Pastarieji Seimo rinkimai sugrąžino Lietuvą į normalaus politinio gyvenimo vėžes. Skandalų 

nualinta, bet atsinaujinusi Lietuva grįžta prie įprastų mechanizmų: tradicinių ir net truputį 
pabodusių pozicijos bei opozicijos batalijų. Vėl tampame eiline Vidurio Europos šalimi, kuri 
vargu ar kuo nustebins Europą per artimiausią dešimtmetį. Greičiausiai nebebus viešo šalies 
Prezidento teismo ir atstatydinimo. Mažai tikėtinas ir aktyvus mūsų valstybės vaidmuo 
globalinio masto procesuose, lyginant su tuo, kurį turėjome plečiantis ES ir NATO. Galiausiai, 
vargu ar egzotiška „vaivorykštės” koalicijos sąvoka kada vėl taps realia galimybe Lietuvos 
politikoje. Nustebinome pasaulį, išlaikę savotišką brandos egzaminą, o dabar reikia apmąstyti 
visa tai, kas vyko ir pasiekė kulminaciją 2004 metais. Apsidairykime ir paklauskime savęs: ko 
turėtų imtis Lietuva dabar? Kuo užpildyti beatsirandančią politinės darbotvarkės tuštumą? Kas 
mūsų vidaus politikoje bus aktualu nuo šiol?

Pamiršta tema
Gruodžio 10 dieną pasaulis šventė Žmogaus teisių gynimo dieną. Lietuvoje ši data buvo 

pažymėta dvejomis gan uždaro pobūdžio konferencijomis, kurios praeitą savaitę vyko Užsienio 
reikalų ir Teisingumo ministerijose. Renginiai buvo skirti šios srities specialistams, kurių daugu-
mą sudaro valstybės tarnautojai, besirūpinantys geru Lietuvos vardu tarptautinių organizacijų 
akyse, bei žmogaus teisių gynimo NVO atstovai, kurie užtikrina tos reputacijos stabilumą.

Iš tiesų Lietuva pasaulio žmogaus teisių gynėjų yra įvardijama, kaip šioje srityje normaliai 
besitvarkanti valstybė, kurios teisinė bazė formaliai atitinka pagrindinius reikalavimus. Mūsų 
šalyje žmogaus teisių problema tradiciškai nėra keliama į pirmaeilių politinių klausimų lygme-
nį, nes ilgą laiką politikams teko spręsti kur kas „svarbesnius“ klausimus. Pilietinės visuomenės 
institutai, besirūpinantys žmogaus teisių apsauga, taip pat atrodo gan silpnai, jei lygintume 
su kitomis Vakarų šalimis ar net kitų sferų NVO. Po Nepriklausomybės atkūrimo gausiai atsi-
radusios organizacijos žmogaus teisėms saugoti pakibo ore, nes susilpnėjo visuomenės porei-
kis. Visuomenės dėmesys buvo sutelktas ties kitomis problemomis. Daugiau išorinių veiksnių 
dėka, žinoma, dalyvaujant žmogaus teisių gynėjams, Lietuvos įstatymai, garantuojantys įvairias 
žmogaus teises (ne vien politines), buvo gan greitai „europeizuoti“, tačiau... įstrigo jų įgyven-
dinimas. Esu tikras, kad pastarųjų metų įvykiai mūsų šalies politiniame gyvenime kartu su kai 
kuriais signalais iš užsienio mus verčia iš naujo pažvelgti į Lietuvos pasiekimus, šį kartą – per 
žmogaus teisių prizmę.

Populizmas – priminimas apie problemą
Pirmiausia kalbu apie vadinamojo populizmo proveržį. Atsiranda naujų partijų ir silpsta 

senosios. Politikai vis dažniau kalba apie paprastų žmonių bėdas ir tik iš inercijos kartoja apie 
euroatlantinės integracijos arba nacionalinio saugumo svarbą. Dabartinė valdančioji dauguma 
per rinkimų kampaniją prižadėjo ginti žmogaus, piliečio, paprasto darbininko, menininko ir 
ūkininko teises į normalų, sotų gyvenimą, už ką gavo populizmo etiketę. Kita vertus, opozicijoje 
likę kai kurių vadinamųjų tradicinių politinių jėgų atstovai negaili kritikos žodžių naujai 
Vyriausybės programai, kurioje, kalbant Seimo narės R. Juknevičienės žodžiais, per mažai 
dėmesio skirta paprasto žmogaus problemoms. Jau sunku susigaudyti, iš kur kyla ir kur baigiasi 
populizmas. 
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Neseniai Bernardinų „Sankirtose” pasirodė įdomus straipsnis, kuriame populizmo augimas 
siejamas su Krikščionių demokratų silpimu. Iš tikrųjų krikščioniškosios ideologijos nuosmukį 
Lietuvoje iš dalies kompensuoja kiek suvulgarėjęs tų pačių vertybių eskalavimas kitų ideolo-
gijų atstovų lūpomis – šitaip randasi vadinamasis populizmas. Šiaip ar taip, toks teiginys tik 
patvirtina faktą, jog, gal ir negatyvus savo forma, šis reiškinys yra logiškas, dėsningas ir net 
sveikintinas savo turiniu. Išvada peršasi viena – populizmo augimas glaudžiai susijęs su pro-
cesais, kurie vyksta visuomenės viduje. Žmonių akiratin vis daugiau patenka ne kolektyvinės 
problemos, kaip antai nepriklausomybės įtvirtinimas, integracija į Vakarus, ekonomikos augi-
mas ar Rytų grėsmės prevencija, o elementarūs individualūs poreikiai. Ir tai normalu: tampame 
iš tiesų konsoliduota demokratija, kurioje, kalbant rinkos terminais, svarbiausias yra galutinio 
vartotojo, t.y. rinkėjo ar piliečio noras. Populizmas tampa vienintele adekvataus bendravimo su 
rinkėju priemone. Šia prasme galima teigti, kad JAV ar Europos politikai yra išvien populistai. 
Kita vertus, mano žodžiai nepretenduoja tapti indulgencija dalinantiesiems beprasmius paža-
dus - jų atžvilgiu populizmo terminas yra labai naudingas, nes vargu ar atrasi efektyvesnį būdą 
priversti pasitempti pažadukus, negu kad sugalvojus jiems taiklų ir universalų apibūdinimą. 
Tačiau jau dabar akivaizdu, kad neapgalvotas šio termino vartojimas yra didesnė blogybė, nei 
kai kurie pažadai ar ketinimai, ypač piliečių teisių apsaugos srityje. 

Žmogaus teisių sureikšminimas – tikroji ar tariamoji grėsmė demokratijai? 
Kitas signalas Lietuvai – tai atsargūs tarptautinių organizacijų raginimai rimtai susirūpinti 

žmogaus teisių apsauga šalyje. Jei didelių permainų laikais reguliariai būdavome giriami už 
pažangą, tai dabar vis dažniau girdime, kad valstybės dėmesys paprastam piliečiui Lietuvoje 
yra nepakankamas. Kol kas žmogaus teisių komisaro ataskaitoje po vizito į Lietuvą skaitome tik 
apie nuosaikų „apgailestavimą” ir „susirūpinimą”, tačiau ignoruojant pastabas, tonas, be abejo, 
griežtės. Jau esame liūdnai pagarsėję Europoje dėl ypač mažos minimalios algos, didėjančios 
socialinės atskirties, regionų raidos netolygumų ir t.t. Prie viso to prisideda dideli korupcijos 
mastai, ydinga teismų ir įkalinimo įstaigų praktika, operatyvinės ir privačios informacijos 
apsaugos spragos, žiniasklaidos atsakomybės stoka, nekaltumo prezumpcijos sumenkinimas. Ko 
vertas vien tik absoliučiai beprasmis ir brutalus Vilniaus savivaldybės „kovos su narkomanija” 
pavyzdys romų tabore. Šias problemas reikėtų išnagrinėti atskirai, tačiau akivaizdu, kad visos 
jos tiesiogiai susijusios su konkrečiais žmogaus teisių pažeidinėjimais, kurie vyksta mūsų 
nepriklausomoje demokratinėje europietiškoje šalyje.

Esu tikras, kad svari žmogaus teisių gynėjų dalis apkaltins mane problemos supaprastinimu 
ir galbūt net paviršutiniškumu. Žmogus, kuris gina „populistus“ ir gretina pamatines, politines 
ir pilietines žmogaus teises su socialinėmis užgaidomis, vertas didelės liberalų kritikos. Visgi 
norėtųsi sulaukti ne dogmatinės paniekos vis to paties liberalios doktrinos puoselėjamo užburto 
rato rėmuose, o konstruktyvaus ir naujoviško dialogo, nes akivaizdu, kad rimta, turininga 
diskusija dėl žmogaus teisių Lietuvoje dar net neprasidėjo. Iš tiesų prognozuoju, kad gerbiamo 
filosofo V. Radžvilo žmogaus teisių ir demokratijos sąveikos sampratos šalininkai tikrai mielai 
viešai paskelbs argumentus, kodėl negalima leisti pripažinti socialinių teisių pamatinėmis. 
Tradiciškai liberalų argumentas grindžiamas tuo, kad padidintas dėmesys socialinėms žmogaus 
teisėms reiškia tiesioginę grėsmę demokratijai, kurios pagrindą sudaro vis dėlto politinės, o ne 
socialinės teisės. Nemažai kritikos jau sulaukė ir nauja Konstitucija Europai, kurioje įtvirtinta 
nemažai liberalams nepriimtinų nuostatų. Tačiau kas pasakė, kad liberalų ideologija yra 
vienintelė priimtina Lietuvoje ir mes turėtumėme ignoruoti kitų ideologijų įdirbį?

Neturime teisės sąmoningai mažinti teisių paketą, pripažįstamą kiekvienam žmogui. Socia-
lines teises reikia traktuoti atsargiai, suabsoliutinti šios rūšies teisių neleistina, tačiau jų tiesiog 
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atsisakyti – irgi negalima. Antraip nenuginčijamai iškiltų faktas, kad Lietuvos hipotetinis „žmo-
gus” kažkodėl turi mažiau teisių, nei vidutinis europietis.

  
Problemos negirdėti – problemos nėra?
Tačiau aš manyčiau, kad tikroji grėsmė demokratijai yra ne socialinės atskirties ir skurdo 

klausimų kėlimas. Apie liberalių ir joms priešingų teorijų ginčus galima būtų rašyti daugiau, 
tačiau šiuo metu realią grėsmę įžvelgiu tame, jog žmogaus teisių apsauga Lietuvoje iki šiol nėra 
valstybino masto problema. Neseniai Seimo naujokė Laima Mogenienė buvo apkaltinta populiz-
mu už tai, kad išdrįso vienoje iš radijo laidų palyginti dabartinę žmogaus teisių situaciją Lietu-
voje su sovietų laikais, kada problemos tiesiog „neegzistuodavo“. Iš tiesų mes negalime pradėti 
rimtai spręsti vienų ar kitų socialinių klausimų, kol nėra aiškumo su problemų pripažinimu. 
Antrindamas prieš kurį laiką pasirodžiusiam straipsniui apie pastaruosius Seimo rinkimus, pa-
sakysiu, kad vieni politikai, ne populistai, sako, kad pensijas reikia kelti, o kiti politikai, „popu-
listai“, irgi sako, jog pensijas reikia kelti, nes žmogus turi teisę į orų gyvenimą. Nesuprantama, 
kodėl pastarieji, t.y. tie politikai, kurie kelia Europos socialinės chartijos klausimus į aukštesnį 
politinio diskurso lygmenį, turi dėl to teisintis. Lietuva seniai ratifikavo šį dokumentą ir sulaukė 
nemažai kritikos už jo įgyvendinimo efektyvumą. Dar daugiau, mano manymu, žmogaus teisių 
apsaugos sritis tampa viena iš pagrindinių vidaus politikos idėjų kovos arenų, ir jau pats laikas 
baigti vieniems kitus kaltinti populizmu ar politikavimu. Dabar labai svarbu, kad eilinis pilietis 
pajustų, kad politikai sutelkė savo dėmesį į jam aktualių problemų sprendimą, nesvarbu, kad 
jie siūlo skirtingus būdus ir gina skirtingas vertybes. Vieni pabrėžia liberalias priemones, kiti 
postuluoja socialinį jautrumą, o treti, galima tikėtis, stos į rimtą kovą už tradicines šeimos ir mo-
ralės vertybes. Brandžios politinės kultūros formavimasis šių skirtingų principų pagrindu kol 
kas lieka tik „siekiamybe“, ir tai leidžia sklisti nusivylimui politinėmis realijomis bei iš esmės 
gyvenimu savo šalyje. Gal žmogaus teisių prestižo augimas padėtų mums išvengti arba nugalėti 
šį nusivylimą, apėmusį nemažą dalį žmonių Lietuvoje? 

Klysta tie, kurie sako, jog problemų su žmogaus teisėmis Lietuvoje nėra. Dar blogiau, 
jei šią temą sąmoningai nutyli tie, kurie ją suvokia. Neverta bandyti aprėpti visų žmogaus 
teisių problemų viename straipsnyje, tačiau norint pagrįsti temos aktualumą ir išprovokuoti 
platesnes diskusijas, pateiktinas bent vienas pavyzdys – kad ir jau dešimtmetį Lietuvoje dirbanti 
ombudsmeno arba Seimo kontrolierių institucija. Jos įvaizdis dar toli gražu nėra adekvatus 
keliamiems uždaviniams. Žmonės, nepatenkinti savo teisių apsauga, vis dar rašo begales skundų 
ir prašymų šalies Prezidentui, nesuvokdami, kad realios pagalbos sprendžiant jų konkrečius 
klausimus gali sulaukti iš Seimo kontrolierių. O nemažų problemų pažeidžiant realų žmogaus 
teisių apsaugos mechanizmą Lietuvos parlamente sukelia ne tik žmonių „neišprusimas” 
– čia prisideda ir valstybės bei akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir tiesiogiai už šią 
sritį atsakingų specialistų abejingumas, o kartais net demonstratyvus žmogaus teisių gynėjų 
įvaizdžio menkinimas. 

Žmogaus teisės tikrai vertos tapti vidaus politikos prioritetu, bet tai gali nutikti tik po 
pilnavertės diskusijos šiuo klausimu, nusistačius mūsų metui ir mūsų valstybės statusui deramą 
šios sąvokos prasmę bei apsisprendus dėl šio prioriteto užtikrinimo strategijos.

LR Seimas,  Žmogaus teisių komitetas.–  2005 m. sausio 12 d.
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KAS GRIAUNA LIETUVYBĘ

Edvardas KRIŠČIŪNAS – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras 

Įvairiuose mokslo, filosofijos, grožinės literatūros veikaluose vis dažniau skamba niūrios gai-
dos apie didėjančią Vakarų krikščioniškosios civilizacijos krizę.

Rašoma net apie gresiančią Vakarų civilizacijos mirtį. Silpnėja krikščioniškasis tikėjimas. 
Tikintys krikščionys tapo mažuma Europoje, krikščioniškosios kultūros vertybės stumiamos iš 
gyvenimo. Vietoj bolševikinio atviro ateizmo vis didesnę galią įgyja modernusis ateizmas, kuris 
tyli apie Dievo buvimą, tikėjimą ir kuria naujus kultus, garbindamas tik kūniškąsias, medžiagines 
vertybes. Naujasis ateizmas ne mažiau pavojingas už bolševikinį. Nykstant tikėjimui, silpsta ir 
Vakarų civilizacija. Kiekvienos kultūros gilioji kūrybinė dvasios versmė glūdi krikščioniškojo 
tikėjimo gelmėse, sunykus tikėjimui, kultūra pradeda merdėti. Per paskutinius dešimtmečius 
Vakarų šalyse gimstamumas katastrofiškai smuko: vidutiniškai šeima turi l,4 vaiko. Visuomenės 
išlikimui būtina, kad kiekviena šeima augintų ne mažiau kaip du vaikus. Gimstamumas mažėja 
dėl krikščioniškojo tikėjimo silpnėjimo, tradicinės šeimos irimo, malonumų kulto.

Didžiosios tarptautinės monopolijos, Tarptautinis valiutos fondas griauna tautines valsty-
bes.

Kosmopolitinės pasaulio jėgos siekia sukurti pasaulinę vyriausybę. Jos siekia pašalinti iš vie-
šojo gyvenimo krikščionybę, patriotizmą, tautines valstybes.

Apie pasaulinės valstybės kūrimą, jos keliamą pavojų žmogaus sielai rašo žymus rusų di-
sidentas filosofas A. Zinovjevas knygoje „Pasaulinis skruzdėlynas“. Jis rašo, kad sunaikinus 
tautines kultūras ir valstybes ir įsiviešpatavus tarptautinėms monopolijoms ir jų pasaulinei 
vyriausybei, žmonės gyventų tarsi milžiniškame skruzdėlyne ir faktiškai taptų tos pasaulinės 
vyriausybės vergais. Bolševikinis totalitarizmas galėjo nužudyti bet kurį žmogų, dešimtis mili-
jonų žmonių jis pavertė lagerių dulkėmis, o dabartinis „civilizuotas“ šliaužiantis totalitarizmas 
veikia kaip neutroninė bomba: kūno nežudo, bet sunaikina sielą.

P. Biukenenas knygoje „Vakarų mirtis“ rašo, kad JAV viduje kovoja dvi priešingos jėgos. 
Viena jėga – neomarksistinė, įsigalėjusi daugelyje kultūros sričių ir finansuojama tarptautinių 
monopolijų. Ji griauna tradicines JAV vertybes: krikščionybę, patriotizmą, šeimą. JAV valstybę 
ji siekia padaryti naujos pasaulinės valdžios įrankiu. Šios kosmopolitinės, antikrikščioniškos 
jėgos, anot P. Biukeneno, tęsia 3-iojo komunistų internacionalo pradėtą politiką – sukurti 
pasaulinę kosmopolitinę valstybę. Šios jėgos ir kuria šliaužiantį totalitarizmą. Joms priešinasi 
krikščioniškosios demokratinės ir patriotinės amerikiečių ir Europos jėgos.

Europos Sąjungos kūrimas, atimantis iš tautų nepriklausomybę, yra didelis žingsnis į 
pasaulinę kosmopolitinę valstybę. Didžiulė bedvasė Europos Sąjungos įstaigų biurokratija 
griauna Europos tautines valstybes. Europos Sąjungoje, jos parlamente viešpatauja ateistinės 
kosmopolitinės jėgos. Tai akivaizdžiai įrodo jų nenoras pripažinti krikščioniškąsias Vakarų 
civilizacijos šaknis, kataliko komisaro Butiljonės atsistatydinimas.

Lietuva apgaule ir papirkinėjimais, klastojant referendumo rezultatus, buvo įstumta į Euro-
pos Sąjungą. Po keliolikos nepriklausomybės metų mes praradome savo nepriklausomą valsty-
bę, dabar ji iš esmės prilygsta didelei savivaldybei.

Lietuva jau keletą metų neturi tikros tautinės demokratijos. Mūsų valstybę valdo užsienio 
kapitalo finansuojamos politinės partijos. Tas kapitalas per savo statytinius valdo įtakingiausias 
žiniasklaidos priemones. Mūsų demokratija gyvavo nuo Atgimimo iki maždaug 1993 metų. 
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Dabar mūsų žmones kasdien „auklėja“ laukinio kapitalizmo, kosmopolitinio kapitalo tarnai: 
valatkos, šimašiai, steponavičienės ir panašūs „švietėjai“, „modernios tvarkos“ šaukliai. Iš 
didžiųjų spaudos leidinių, nupirktų užsienio kapitalo, liejasi patyčių srautas lietuvybei. Net 
visuomeninę televiziją tvarko abejingi tautai žmonės. Beveik nebeliko laidų, kuriose būtų 
puoselėjamos lietuviškos tradicijos, dvasinės kultūros vertybės. Valstybė turi saugoti ir remti savo 
tautos kultūrą, jos nacionalinę ekonomiką. Lietuvių tauta sukūrė savo valstybę, kad ji saugotų 
tautą, padėtų jai gintis nuo ją žlugdančių, engiančių, naikinančių jėgų. Lietuvos valstybėje 
karaliauja nutautusios, lietuvybę išdavusios politinės jėgos. Kiekvieną tautą skaudžiausios 
nelaimės ištinka tada, kai valdžia nebegina savo tautos, kai jai nevadovauja dori patriotai.

Tautai gyvuoti būtina valstybės remiama ir saugoma nacionalinė ekonomika. Tačiau naci-
onalinės pelningai veikusios įmonės buvo išvogtos arba išparduotos užsienio kapitalui, kuris 
ir valdo Lietuvos ekonomiką bei politinį gyvenimą. Remiantis finansų analitikės M. Star-
kevičiūtės apskaičiavimais, užsienio kapitalo valdomos įmonės iš Lietuvos kasmet išsiveža 3 
milijardus litų grynojo pelno. Nebeliko nacionalinio banko, kuris galėtų finansuoti valstybei 
gyvybiškai svarbias ekonomikos šakas. Iš 1990 metų Lietuvos nacionalinio ūkio, priklausiusio 
tautai, beliko tik trupiniai. Padėtis primena XIX a., kai lietuviai buvo beturčiai savoje tėvynėje. 
O tarpukario Lietuvos tautinė valstybė sugebėjo sukurti savo ekonomiką: lietuvių kapitalas, ir 
valstybinis, ir privatus, vyravo tuometinėje Lietuvos ūkio sistemoje. Tik kosmopolitų papirkti 
ar įbauginti istorikai nutyli esminius tų metų Lietuvos laimėjimus. Iš vidurinėms mokykloms 
skirtų istorijos vadovėlių dingo tautinės Lietuvos valstybės pavadinimas.

Lietuvos ekonomiką išpardavė „valstybininkų“ partijos: socialdemokratai, liberalai, konser-
vatoriai (Tėvynės išpardavimo sąjunga). Kai Lietuvą valdo bedvasiai, tik save, o ne tėvynę my-
lintys asmenys, grėsmingi to padariniai tampa vis ryškesni. Per penkiolika Nepriklausomybės 
metų labai padidėjo gyventojų mirtingumas ir smarkiai sumažėjo jų gimstamumas. 1990 m. 
viena šeima augino vidutiniškai 2 vaikus, o 2004 m. – tik 1,27 vaiko. Lietuvių tauta išmiršta. 
Gyventojų emigracija iš tėvynės dabar didžiausia per visą jos istoriją. Dauguma žmonių palieka 
tėvynę verčiami skurdo, nedarbo, didžiulio išnaudojimo. Lietuva tapo pigia darbo jėga turtin-
goms Europos Sąjungos valstybėms. 2005 m. atlikta apklausa parodė, kad 35 proc. gyventojų 
gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje laiko blogesniu negu sovietų okupuotoje Lietuvoje. Di-
džioji Lietuvos dalis – 90 proc. – balsavo už nepriklausomybę, nes joje tikėjosi gyventi geriau nei 
sovietų valdomoje Lietuvoje. Tačiau Maskvos slaptųjų tarnybų įkurtas Sąjūdis ir jos vadovybės 
KGB infiltruoti asmenys drauge su komunistine nomenklatūra padarė savo darbą. Jie išvogė 
Lietuvos turtą, griauna valstybę, slopina lietuvybę. Lietuva skyla į turčius ir vargšus, elitą ir 
„runkelius“. Praraja tarp jų didėja. Naujieji turtuoliai puikuojasi savo turtais, keldami nuskur-
dintų piliečių neapykantą. Tautai toks suskilimas labai pavojingas. Civilizuotos Vakarų valsty-
bės to siekia išvengti. Jose pats stipriausias ir gausiausias yra vidurinis pasiturintis visuomenės 
sluoksnis, apimantis 60– 70 proc. gyventojų. O Lietuvoje vidurinis sluoksnis sudaro ne daugiau 
kaip 20–30 proc.

Europos Sąjunga, kurdama vieningą politinę sistemą, standartizuoja Europos tautų įstaty-
mus, politines įstaigas ir niveliuoja nacionalines kultūras. Kiekviena tauta yra savita. Iš tautos 
kultūros savitumo, tradicijų, papročių skirtingumo išaugo ir savitos tautų politinės sistemos, 
įstatymai, kuriuos ir naikina centralizuotos biurokratinės ES įstaigos. Lietuvių tauta jau nuo 
seno turėjo savitą santvarką, savus įstatymus.

Lietuvoje veikiantys užsienio fondai finansuoja kosmopolitizmą propaguojančius, 
atsakomybę ir tautinę savigarbą praradusius kultūros veikėjus, rašytojus, dainininkus, poetus, 
istorikus, padedančius nutautinti lietuvius, visaip skleidžia masinės Vakarų kultūros surogatus, 
o ne tikrąsias vertybes. Ne viskas, kas ateina iš Vakarų, yra teigiama. Pavyzdžiui, XX a. pradžioje 
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dalis rusų intelektualų atmetė klasikinę rusų kultūrą ir perėmė ateistinio marksizmo idėjas, 
manydami, kad perims Vakarų kultūros laimėjimus, bet perėmė, Aleksandro Solženicyno 
žodžiais tariant, jos kanalizacijos išmatas. Vėliau Lenino ir Stalino vadovaujami bolševikai vos 
nesugriovė pačios Vakarų civilizacijos.

Lietuvių kultūros vertybių slopinimas, laipsniškas stūmimas iš gyvenimo, tautos 
mankurtinimas vis labiau primena sovietinių „draugų“ vykdytą rusifikaciją, jų „ideologinį 
auklėjimą“. Veikia nutautinimo mašina, turinti didelius finansinius išteklius, veikianti lyg ir 
demokratiniais metodais. Diegiama dvikalbystė, kuri, kaip nustatė mokslininkai, yra pirmas 
žingsnis į nutautėjimą. Tik vietoj rusų kaip „patogiausia“ atkakliai brukama anglų kalba. Vietoj 
komunistinės ideologijos Lietuvoje skleidžiama kosmopolitinė liberalų ideologija. Tėvynės 
išpardavimo partija (Lietuvos konservatoriai) per rinkimus į Europos Sąjungos parlamentą 
atvirai ragino Lietuvos piliečius „būti europiečiais“ – būti klusniais ateistiniais Europos 
biurokratų baudžiauninkais, pigia darbo jėga turtingoms Europos šalims.

„Lietuvos aidas“.  –  2005 m. kovo 15 d.

LIETUVOS PILIEČIAI JAUČIASI BEJĖGIAI – 
TEIGIA EKSPERTINIS TYRIMAS

Pagal Pilietinės visuomenės instituto informaciją ir pranešimus parengė 
Milda BAGDONAITĖ

Lietuvos pilietinį ir politinį pasyvumą lemia ne žmonių abejingumas pilietiniams reikalams, 
o netikėjimas savo galiomis ir dalyvavimo viešojoje veikloje stoka. Lietuvos piliečiai tebeturi 
pilietinės visuomenės stiprinimo galią, svarbu tik ją išlaisvinti. Kaip tai padaryti, kaip įveikti 
Lietuvos visuomenę užvaldžiusį bejėgiškumo jausmą? Tai pagrindinis monografijoje „Neatras-
ta galia“ keliamas klausimas.

Kolektyvinė penkių Pilietinės visuomenės instituto eksperčių – dr. R. Žiliukaitės, dr. A. Ra-
monaitės, dr. L. Nevinskaitės, dr. V. Beresnevičiūtės ir dr. I. Vinogradnaitės – monografija „Ne-
atrasta galia“ kartu su Pilietinės visuomenės būklės tyrimu buvo pristatyta šiandien Pilietinės 
visuomenės institute. 

Monografijoje analizuojami tyrimo duomenys rodo, kad 1990 – 2005 metais nevyriausybinių 
organizacijų skaičius šalyje kasmet augo, tačiau, augant šiam skaičiui, šių organizacijų veikloje 
dalyvaujančių piliečių dalis reikšmingai nepakito, iš esmės nesiplėtoja ir savanoriška veikla. 
Pagrindine to priežastimi įvardijamas piliečių nesidomėjimas tokių organizacijų veikla. Antra 
vertus, patys žmonės pripažįsta norintys telktis, dalyvauti tokių organizacijų veikloje, tačiau tai 
daryti jiems kliudo informacijos apie nevyriausybines organizacijas trūkumas, nepasitikėjimas 
savo sugebėjimais, visuomenėje paplitęs požiūris į visuomeninę veiklą kaip esančią už 
„normalios“ kasdienės žmonių veiklos ribų.  

Knygoje teigiama, kad Lietuvoje nėra visavertės viešosios erdvės, politinio dialogo sąlygų: 
neretai politinių diskusijų yra vengiama siekiant, kad politinis ginčas nesuardytų branginamų 
šeimos, draugystės ar kaimynystės ryšių. Todėl pilietis nėra priverčiamas racionaliai pagrįsti 
savo nuomonę, dažnai nutylėdamas savo nepritarimą, jis neugdo politinio mąstymo įgūdžių.

Monografijos autorių teigimu, žiniasklaida yra viena iš silpniausių pilietinės visuomenės 
grandžių Lietuvoje. Plačiai Lietuvos gyventojų žiūrimoje televizijoje pateikiama fragmentiška, 
orientuota į pramogas ir asmenybes politinė informacija, kuri nesudaro prielaidų norui ir 
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sugebėjimui suprasti politinį gyvenimą bei dalyvauti politikoje. Be to, atliktų tyrimų rezultatai 
rodo, kad Lietuvos žiniasklaidos auditorija nėra tokia abejinga ir nekritiška žiniasklaidos 
kokybei, kaip dažnai įsivaizduoja žiniasklaidos kritikai bei pačios žiniasklaidos atstovai: 
„paprasti“ gyventojai taip pat pastebi kokybines Lietuvos žiniasklaidos (tiek televizijos, tiek 
laikraščių) problemas. 

Knygoje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad žiniasklaidoje dominuojantis neigiamas įvykių 
atspindėjimas bei analizės trūkumas neleidžia pastebėti teigiamų politikos veikėjų veiksmų ir 
pokyčių, neatskleidžia problemų sprendimų galimybių, verčia neigiamus politinio gyvenimo 
aspektus suvokti kaip „dėsnius“, taip vėlgi palaikant bėjėgiškumo jausmą ir skatinant 
pasyvumą.

Tokios tendencijos palaiko Lietuvos gyventojų nusivylimą visuomene ir valstybe ir apskritai 
stabdo pilietinės visuomenės raidą. Todėl, monografijos autorių teigimu, svarbu atrasti giliai 
glūdintį pilietinės visuomenės stiprinimo potencialą, skatinti piliečių dalyvavimą politiniame 
gyvenime, nes tai svarbu demokratijos palaikymui. 

www.bernardinai . l t  –   2006 m. gruodžio 12 d.

TEISĖJO ATSISTATYDINIMAS 
GALI PAKVIPTI SKANDALU

Kęstutis DIRMA

Vakar jau antrą kartą Aukščiausiojo Teismo teisėjas Valentinas Mikelėnas užėjo į teismo 
pirmininko Vytauto Greičiaus kabinetą nešinas atsistatydinimo pareiškimu. Šį kartą teisėjo 
prašymas buvo patenkintas ir įteiktas prezidentui Valdui Adamkui.

 
Kai V. Mikelėnas pasiprašė išleidžiamas iš darbo pirmą kartą, jį pavyko įkalbėti padirbėti 

dar. Vakar to padaryti nepavyko, mat teisėjas išdėstė pakankamai svarius argumentus, kuriuos 
viešai įvardys susitikdamas su prezidentu”, – vakar sakė V. Greičius. Anot jo, teisėjas yra geras 
specialistas ir teismas daug praranda jam išeinant.

Pats V. Mikelėnas vakar teigė nenorįs komentuoti įvykių eigos: „Viską išdėstysiu pirma 
prezidentui, paskui žiniasklaidai”. Paklaustas, ar tai nesusiję su spaudimu teismams, apie kurį 
visai neseniai prabilo V. Greičius, atsakė, jog tikrai ne.

Teisėjas užsiminė apie patirtus trukdymus dirbti ir savo sprendimą motyvavo noru laisvai 
kalbėti apie teismų problemas. „Išvalykim darbo korpusą nuo nesąžiningų ir nekvalifikuotų 
teisėjų; sudarykim normalias sąlygas dirbti sąžiningiems ir kvalifikuotiems teisėjams ir 
užkirskim kelią patekti nesąžiningiems ir nekvalifikuotiems teisėjams”, – vakar paslaptingai 
kalbėjo V. Mikelėnas.

Jo kolegos vakar kuždėjosi, jog teisėjas tapo darbinių intrigų auka: „Be to, jam pasiūlė geriau 
apmokamą darbą”.  Manoma, kad su V. Adamkumi V. Mikelėnas susitiks jau šiandien.

„Vakaro žinios”.–  2006 m. balandžio 4 d.
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KODĖL PŪVA TEISMŲ SISTEMA?
 
Pateikiame „Laisvo laikraščio” skaitytojams Seimo stenogramą, kurioje skandalingai 

atsistatydinęs Aukščiausiojo Teismo teisėjas V. Mikelėnas aiškino, kodėl jis pasitraukė iš 
šių pareigų:

V. MIKELĖNAS. Gerbiamieji Seimo nariai, praėjusios savaitės įvykiai, manau, visiškai 
apnuogino teismų sistemos bėdas, išryškino tai, apie ką buvo kalbama gal tik užuominomis 
ar sąmoningai nutylima. Atmosfera įkaito nuo skandalų gausos, tarp jų trijų Teismų tarybos 
narių demaršas, jau viešai įvardijamas kaip melo akcija, pametėta Prezidentui ir nukreipta prieš 
Aukščiausiojo Teismo pirmininką. Laimė, šis išpuolis prieš Aukščiausiojo Teismo pirmininką 
žlugo. Savaitė teismų savivaldos kritikos ir moralumo bei tiesos paieškų. Šia prasme man šiandien 
lengviau kalbėti, nes daug kas savaime atsiskleidė ar jau pasakyta ir todėl nėra prasmės kartotis. 
Noriu iš karto pasakyti, kad nuvilsiu tuos provokatorius, kurie nesąžiningai bandė formuoti 
ar skleisti nuomonę, neva kalbu apibendrintai apie visus teisėjus ar tam tikrą jų dalį kaip apie 
korumpuotus ir nekvalifikuotus. Taip pat nuvilsiu ir tuos provokatorius, kurie bandė formuoti 
nuomonę, jog teisėjas turi vykdyti STT ar kitų specialiųjų tarnybų funkcijas. Tačiau šiandien aš 
turiu jums atsakyti mažiausiai du klausimus, kas lėmė mano apsisprendimą atsistatydinti ir 
kodėl Lietuvoje teisėjas nėra laisvas kalbėti apie teismų darbą viešai.

Į Aukščiausiąjį Teismą atėjau 1997 metais iš Vilniaus universiteto ir advokatūros. Taigi aš 
nesu karjeros teisėjas. Pagrindinė atėjimo priežastis nebuvo materialinė, nes advokato honoraras 
gerokai viršijo teisėjo algą. Tuo metu buvau Civilinio kodekso rengimo darbo grupės vadovas ir 
puikiai supratau, kad kodekso sėkmė priklausys nuo to, kaip jį aiškins ir taikys teismai. Darbas 
kasaciniame teisme tarsi ir atvėrė tokias galimybes, tačiau nuo pat pradžių susidūriau su dilema, 
su kuria Lietuvoje visada susiduria teisėjas, jeigu jis kartu dirba ir akademinį darbą. Paskaitų 
metu pateikiamas ne vienas teismų sprendimas, klausiama nuomonės, prašoma pakomentuoti. 
Deja, tai, kas dėstoma, tai, kaip mokoma suprasti teisės tiesas, neretai nesiderina su tuo, ką 
randame teismų sprendimuose. Kaip teisėjas, kurį saisto profesinės etikos standartai, negaliu 
tiesiogiai kritikuoti kitų teisėjų sprendimų, tačiau kaip teoretikas ir dėstytojas negaliu meluoti 
studentams, prisidengdamas demagogija. Visus septynerius metus bandžiau šią dilemą spręsti 
ir tai buvo nelengva. Darbas teismų sistemoje man leido iš arti pamatyti tam tikras tendencijas, 
kurios, mano nuomone, sutrukdė per 16 nepriklausomybės metų sukurti tokią teismų sistemą, 
kokios laukia visuomenė. Dalis tų problemų glūdi pačiuose teismuose, deja, kita dalis – 
įstatymų leidžiamojoje ir vykdomojoje valdžioje. Norint tas problemas kelti ir spręsti, tenka 
kritikuoti įstatymų leidėją. O jeigu tai darytų teisėjas, Lietuvoje jis lengvai galėtų būti apkaltintas 
politikavimu. Tai dar viena priežastis, palengvinusi mano apsisprendimą.

Dėl man skirto laiko limito paminėsiu tik dalį šių tendencijų. Viena didžiausių, mano nuo-
mone, klaidų buvo padaryta po Konstitucijos įsigaliojimo, kai Teismų įstatymas nebuvo įtrauk-
tas į konstitucinių įstatymų sąrašą. Paprasto įstatymo statusas leido ir leidžia matomiems ir ne-
matomiems lobistams kaitalioti jį pagal savo vienokius ar kitokius interesus, kurie dažniausiai 
visuomenei nėra žinomi. Taigi taip teismų sistema tampa atvira politinių, grupinių ir kitokių 
galimai neskaidrių interesų realizavimui. Apie tai nuolat rašo spauda.

Nuo 1994 metų Teismų įstatymas buvo keičiamas 31 kartą. Tačiau dėl to, drįstu teigti, teismų 
darbas visuomenėje netapo nei geresnis, nei skaidresnis. Dabartinė įstatymų leidybos procedūra 
leidžia gana lengvai įgyvendinti interesus, kurie ne visada skirti teismų darbui pagerinti. Štai tik 
vienas pavyzdys. Kai buvo pradėta griežtai egzaminuoti pretendentus į teisėjus, reikli egzaminų 
komisija buvo apeita Seimui pakeitus Teismų įstatymą ir atleidus nuo teisėjų egzamino dalį 
prokurorų, advokatų ir buvusių teisėjų. Kaip tai pasitarnavo teismų darbo kokybei, šiandien 
yra aišku.
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Negalima nematyti ir kitų problemų, kurios šiandien trukdo užtikrinti skaidrų teismų siste-
mos funkcionavimą ir dėl kurių egzistavimo tam tikrą atsakomybę turi prisiimti ir įstatymų lei-
dėjas. Šiandien galima paklausti, kodėl per 16 metų nėra tokių akivaizdžių ir paprastų dalykų, 
dėl kurių nereikia jokių išvedžiojimų? Kodėl nesitvarkoma taip, kad neliktų vietos, deja, dažnai 
pagrįstoms visuomenės abejonėms dėl teismų nusiteikimo dirbti viešai ir skaidriai? O juk tai 
užkirstų kelią ir bet kokioms spekuliacijoms šiuo klausimu.

Noriu paklausti, kodėl visuose teismuose nėra šiandien sukurta įstatymu, o ne teismų 
savivaldos aktu, tokia bylų paskirstymo sistema, kuri pašalintų bei kokį subjektyvumą, būtų 
paprasta, aiški, skaidri ir kartu atimtų iš teismo ar skyriaus pirmininko galimybę nevaržomai 
spręsti bylų paskirstymo klausimus? Tiesa, kai kurie teismai tokią tvarką turi. Tačiau į juos 
neskubama lygiuotis, o planuojamos moderniosios technologijos yra dar negreitos ateities 
vizija. Kodėl iki šiol nebuvo sukurta tokia teisėjų kolegijų sudarymo sistema, kuri užkirstų 
kelią bet kokiam subjektyvumui, ar teisėjų kolegijų, kuriose matomos vis tos pačios pavardės, 
formavimui? Vėlgi tik kai kurie teismai tokias taisykles turi.

Kodėl iki šiol yra teismų ar skyrių pirmininkų, kurie buvo paskirti dar 1994 metais? Ar jie yra 
nepakeičiami? Ar mes neturime kitų, kurie galėtų juos sėkmingai pakeisti? Kai viešai kalbam 
apie kai kurių teismų vadovų daugiau nei draugiškus ryšius, kodėl nenorima trumpinti pirmi-
ninkų įgaliojimų terminų ir nustatyti tik vieną jų kadenciją įgyvendinant nuolatinės rotacijos 
sistemą? Kodėl 2002 metais buvo panaikinta galimybė tiesiogiai iškelti teisėjų drausmės bylą ir 
sukurta vadinamoji filtro sistema, t.y. Etikos ir drausmės komisija? Ar ne todėl nuo 2002 metų 
iki šiol tėra iškelta 19 drausmės bylų, o nuo 1999 metų iki 2002 metų buvo iškelta 64 drausmės 
bylos? Kodėl už šiurkščius įstatymų pažeidimus, pavyzdžiui, už pakartotinį tos pačios bylos 
nagrinėjimą, net aplenkiant bylų paskirstymo mechanizmą, ar už bylos nagrinėjimą, kai vienos 
iš šalių atstovo darbuotojų yra teisėjo artimas giminaitis, tokiam teisėjui skiriama simbolinė 
nuobauda – papeikimas ar pastaba? Kas tai yra? Nesusivokimas, prastai suprasta savivalda ar 
savivalė? Kodėl kolegialiai nagrinėjamose bylose teisėjų atskirosios nuomonės yra vis dar atsi-
tiktinumas? Kas tai? Neįtikėtinas nuomonių tapatumas, savos pozicijos neturėjimas, baimė, pri-
sitaikėliškumas ar vangumas? Kodėl Teismų taryba, nors ir buvo rimtai dvejojančių, nusprendė 
taip nuasmeninti priimtus teismų sprendimus, jog pašalinamos net bylos dalyvių pavardės, ir 
visuomenė nebetenka galimybės, taigi ir teisės žinoti, kas bylinėjosi, kokių konkrečių asmenų 
bylą išnagrinėjo konkretus teisėjas, ar konkreti kolegija? Ar tai yra taip pat žingsnis į viešumą 
ir skaidrumą?

Kodėl Seimas įstatymu suteikia indulgenciją ir teisę pretenduoti tapti teisėju asmeniui, 
praėjus penkeriems metams po jo atleidimo iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, policijos ar 
vidaus reikalų sistemos darbuotojo pareigų ar valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės 
veiklos pažeidimus? Ar tokiu įstatymu Seimas siekia užtikrinti teismų moralinį autoritetą? O 
gal tada net nereikėtų stebėtis, kodėl vieno svarbiausių teismų, Vyriausiojo administracinio 
teismo, vardu Prezidentui buvo pasiūlyta naujoje Teismų įstatymo redakcijoje sudaryti galimybę 
pretenduoti tapti teisėjais ir teistiems asmenims, jeigu jų teistumas išnykęs? Kodėl yra priimamos 
Teismų įstatymo pataisos, skirtos tik vieno asmens įgaliojimams pratęsti? Kodėl valstybiškai 
nereaguojama į viešoje erdvėje skelbiamus atvejus, kurie gali kelti pagrįstų abejonių ar net 
įtarimų dėl nederamų teisėjų ryšių, jų priimtų sprendimų? Kodėl šie faktai nėra tiriami? O jeigu 
tai daroma, kodėl visuomenė neinformuojama apie tyrimo rezultatus arba juos paaiškinant, 
arba paneigiant tai, kas yra paskleista? Ir vienų, ir kitų informacija yra būtina.

Aš galėčiau šiuos klausimus tęsti iki begalybės, bet manau, kad užteks. Nemanau, kad šia 
prasme padėtį iš esmės galėtų pakeisti tokios Teismų įstatymo pataisos, kokios yra pateiktos. 
Likęs mažumoje Respublikos Prezidentui esu pateikęs savo atskirąją nuomonę. Buvau viešai 
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kritikuojamas, kodėl savo siūlymų neteikiu Teismų tarybai. Tačiau kokia prasmė tą daryti, kai 
Teismų taryboje yra 14 pirmininkų, o aš siūlau gerokai sutrumpinti pirmininkų įgaliojimų laiką 
ir nustatyti tik vieną rotacinę kadenciją. Kai kas mano pasiūlymų nelaiko radikaliais. Tačiau 
koks tada mano siūlymas, kad Teismų tarybos nariu būtų pats Prezidentas asmeniškai, o ne 
jo atstovas? Ar tokiu atveju tikėtini būtų priekaištingos reputacijos teisėjų paskyrimai, jeigu 
Teismų taryboje būtų pats Prezidentas?

Manau, jokių filosofijų čia nereikia. Reikia tiesiog susitvarkyti tuos dalykus, kurie bado akis, 
kad nebūtų pagrindo visuomenei manyti, jog teismuose kažkas ne taip. Padėtis teismuose nesi-
keis tol, kol nesikeis patys teisėjai. O teisėjai pasikeis tik tuomet, kai jie nugalės konformizmą ir 
baimes, išdrįs pasakyti, ar jiems kas nors trukdo normaliai dirbti. O jeigu taip, tai kas trukdo. Tai 
priklausys ir nuo to, kaip teisėjai balsuos greitai įvyksiančiame visuotiniame susirinkime. Bet 
kas gali garantuoti, kad Teismų tarybos nariais netaps tie patys asmenys, kurie praeitą savaitę 
nuėję pas Prezidentą labai jau savaip aiškino situaciją, ar tie, kurių vertybiniai standartai atsi-
skleidė aiškinant balsavimo už teisėjo Valento Margevičiaus kandidatūrą argumentus? Tarybos 
pirmininkui ilgai reikėjo įrodinėti akivaizdžią tiesą, kad jo vieno iš 24 narių balsas yra vienas 
balsas.

Pagaliau yra dar viena priežastis, paskatinusi atsistatydinti mane pastarosiomis dienomis, 
kurios aš iš karto paprašyčiau nesureikšminti. Tai būtent devynis mėnesius besitęsianti istorija 
dėl Civilinių bylų skyriaus pirmininko skyrimo. Buvau vienas iš trijų teisėjų, kurie buvo pateikti 
Prezidentui kaip galimi kandidatai. Šiai užsitęsusiai procedūrai neteikiau didelės reikšmės ir 
tą esu ne kartą sakęs, kol šiuo klausimu neprasidėjo vieša diskusija tarp politikų ir Preziden-
tūros, kai įvairių Seimo frakcijų atstovai, galiausiai Seimo Pirmininkas, ėmė skatinti Prezidentą 
atskleisti tikrąsias delsimo apsispręsti priežastis. Seimo Pirmininko pavaduotojas, Teisės ir tei-
sėtvarkos komiteto vadovai taip pat atvirai pareiškė susirūpinimą dėl delsimo.

Manau, kad daug išminties nereikia suprasti, kad šis klausimas tapo politiniu. Taigi teisėjų 
korpuso formavimo klausimai įgijo politinį atspalvį, nes viešai nebuvo pasakyta, kodėl iš Seimo 
buvo atimta konstitucinė teisė vykdyti vieną iš jo funkcijų, viešojoje erdvėje imta kalbėti apie 
neskaidrų teisėjų korpuso formavimą. Susiklosčius tokiai padėčiai puikiai supratau, jog kad ir 
koks būtų priimtas sprendimas, siūlyti ar nesiūlyti mane skyriaus pirmininku, šis klausimas bet 
kokiu atveju būtų pradėtas eskaluoti tų politinių jėgų, kurioms tai būtų naudinga.

Todėl nenorėdamas duoti pagrindo bet kokioms spekuliacijoms ir darydamas prielaidą, kad 
galbūt būtent mano asmuo galėjo būti šio delsimo priežastimi, nusprendžiau pasitraukti. Tačiau 
praėjusios savaitės įvykiai parodė, kad, matyt, nė vienas iš trijų pretendentų nėra pagrindinė 
kilusios įtampos priežastis. Manau, kad šiuo atveju nėra trijų pretendentų asmeninis klausimas. 
Tai yra klausimas, susijęs su viešuoju interesu, bus ar nebus sukurtas precedentas, kai kažkam 
patarus laukti iš Seimo atimama jo konstitucinė teisė ir trukdoma jam vykdyti savo konstitucinę 
pareigą. Jeigu tai vyksta šiandien ir nebus atsakyta kodėl, tai gali pasikartoti bet kurio kito Sei-
mo sprendžiamo paskyrimo atveju.

Kartu ši istorija rodo, kad teismai tampa įvairių interesų kovos lauku,  net bandant ilgam laikui 
varžyti ir ignoruoti įstatymo nustatytą teisminės valdžios savarankiškumą bei Aukščiausiojo 
Teismo Pirmininko įgaliojimus. Kad ir kaip būtų, susiklosčiusi situacija rodo, kad galima net 
devynis mėnesius apriboti Seimui Konstitucijos suteiktas galias. Kartu šis bei teisėjo Valento 
Margevičiaus atvejis rodo, kad teismai, teisėjų korpuso formavimas tampa sritimi, kurioje yra 
daug neatsakytų ir keistų klausimų. Blogai yra tai, kad dažniausiai atsakymų ieško ir juos randa 
ne patys teisėjai ar juos skiriantieji, bet žurnalistai. Tačiau aišku viena – jei nesugebama skaidriai 
suformuoti teisėjų korpuso, tada kyla esminis klausimas, ar neskaidriai suformuotas teisėjų 
korpusas galės skaidriai dirbti? Be to, susiklosčius tokiam fonui, gali pagrįstai kilti klausimas, ar 
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nėra bandoma į teisėjų korpusą arba į pačius vadovaujančius postus „prastumti” tuos asmenis, 
kurie turi anoniminių grupių palaikymą.

Vienintelis ginklas prieš neskaidrius procesus yra viešumas, todėl visuomenė turi teisę ži-
noti, kodėl šiandien susiklostė tokia situacija, kuri tęsiasi ir toliau. Jeigu Seimas manytų, kad 
šią situaciją reikia aiškintis ir paaiškinti visuomenei, turėtų rasti atsakymus į daugelį klausimų, 
tarp jų ir į klausimą, kas, kaip pranešama, patarė Prezidentui ir kaip argumentavo būtinumą 
skyriaus pirmininko skyrimo istorijoje laukti Konstitucinio Teismo sprendimo. Tada bus aiškiai 
atsakyta į visuomenės keliamą klausimą, kas yra kas ir kas tokiais patarimais siekia Aukščiau-
siojo Teismo pirmininko, Respublikos Prezidento ir Seimo konfrontacijos.

Norėčiau akcentuoti pagrindinį savo kalbos momentą, t.y. noriu pabrėžti, kad aiškintis rei-
kia, bet tai reikia daryti ne tokiu būdu, kokį siūlo kai kuriuos politinės jėgos, siekdamos savo in-
teresų ir bandydamos pakenkti pačiam Prezidentui. Po susitikimo su Prezidentu aš galiu kate-
goriškai pareikšti, kad visi šie nesusipratimai atsirado dėl nepakankamos ar nelabai objektyvios 
informacijos pateikimo Prezidentui, ką jis pats šiomis dienomis patvirtino interviu spaudai.

Teismų perspektyva viena – visos valdžios, atsakingos už teismus, šių valdžių vadovai turi 
elgtis valstybiškai ir preciziškai atlikti savo pareigas. Linkiu surasti garbingą būdą, kaip baigti 
šį užsitęsusį reikalą, ir, pripažinus klaidas, paskirti kompetentingą ir sąžiningą Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką bei parengti ir priimti tikrai veiksmingą Teismų įsta-
tymą. Dėkui už dėmesį. (Plojimai)

Baigdamas dar viena pasakysiu. Kaip žmogus, kaip paprastas pilietis norėčiau kreiptis į 
jus, kad neeskaluotumėte šio reikalo. Aš esu paprastas teisėjas. Tai, kad šią savaitę iš teismų 
pasitraukė du teisėjai, yra smulkmena, palyginti su kitomis problemomis, kurios vyksta 
valstybėje. Šiandien jūs spręsite Seimo Pirmininko interpeliacijos klausimą, yra kilę nesutarimų 
tarp Prezidento ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko, galų gale bankrutuoja stambiausia Lietuvos 
įmonė „Ekranas” ir keli tūkstančiai žmonių lieka be darbo. Manau, būtų labai neatsakinga ir 
nevalstybiška, jeigu mano atsistatydinimas būtų naudojamas siauriems grupiniams interesams. 
Aš to nuoširdžiai jūsų prašau. Aš savo darbą teismų sistemoje, kiek galėjau, padariau. O dabar 
nuoširdžiai jūsų prašau: paleiskite mane į mokslą, aš pasiilgau knygų, bibliotekų, analitinio 
darbo. Jeigu jums reikės mano, kaip privataus asmens, pagalbos, aš visada pasiryžęs tą padaryti, 
aš tą sakiau Prezidentui. Mano paskutiniųjų metų darbas kartu su Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetu tą patvirtina, kad visada, kai jūs kreipėtės į mane, jūs gavote mano išvadą, savarankišką, 
nepriklausomą. Tikiuosi, aš ir toliau sugebėsiu išlaikyti šį nepriklausomumą. Ačiū už dėmesį.

PIRMININKAS. Dėkojame. Jus nori klausti kolegos. Klausia kolega R. Ačas. Prašom.
R. AČAS (LDF). Gerbiamasis profesoriau, šių metų kovo 13 d. „Ekstra” žurnalo straipsnyje 

„Prezidentas – teisėjų klano intrigų sūkury” aprašomi procesai, kurie tik susilpnina pasitikėjimą 
teismais. Prašau pasakyti, ar jūs irgi galite patvirtinti, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas Konstantas Ramelis ir Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
pirmininkas Česlovas Jokūbauskas savo veiksmais bei priimamais sprendimais atstovauja ne 
teisei, o verslo grupuočių interesams? Ir kaip paaiškinti žurnalo teiginį (cituoju): „K. Ramelis 
kontroliuoja pirmosios ir antrosios instancijos teismų civilines bylas, kuriose paskutinis taškas 
padedamas Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriuje. Pakeitus šio skyriaus vadovo poste  
Č. Jokūbauską kitu žmogumi, senoji išbandyta grandinė sutriktų”? Ačiū.

V. MIKELĖNAS. Jūs turėtumėte pasikviesti žurnalistą, kuris rašė tą straipsnį. Jau iš pradžių 
kalbėdamas sakiau, kad aš buvau paprastas teisėjas. Be to, aš dar buvau profesorius. Aš dirbau 
du darbus po 16 valandų per parą. Man nebuvo laiko aiškintis tokių dalykų. Tai, ką aš jums 
pasakiau, tai buvo mano pastebėjimai, kurie kiekvieną dieną... Tai kolegijų sudarymo taisyklių 
nebuvimas ir visi kiti dalykai. Aš juk nesu STT agentas, jūs šitai supraskite. Aš esu profesorius, 
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ir jeigu jūs man duosite konkretų sprendimą ir paklausite, ar čia viskas yra gerai, ar negerai, aš 
išanalizuosiu tą sprendimą, jeigu matysiu, kad jis yra neteisėtas, galiu surašyti kaip privatus 
asmuo savo išvadą, nes teismai yra, beje, kritikos objektas. Kai sprendimai įsiteisėja, jie turi 
būti kritikuojami, ir tą turi daryti doktrina. Aš galbūt ir išeinu į mokslą, kad... Šiandien mokslas 
irgi iš esmės yra pasitraukęs į praktiką ir neturime mokslininkų, kurie dirbtų tik universitete. 
Visi tapo mokslininkais praktikais, o tai nėra gerai. Taigi aš nieko negaliu jums patvirtinti. Jūs 
klauskite žurnalistų, pasikvieskite poną Povilą Malakauską ar dar ką nors ir jų klausinėkite 
tokių dalykų, o ne manęs.

„Laisvas laikraštis“.–  2006 m. balandžio 20-  gegužės 4 d.

TEISINGUMO SU ŽMOGIŠKU VEIDU 
PAIEŠKA

Algimantas ŠINDEIKIS

Nuolatiniai skandalai, kylantys dėl teisėjų paskyrimo, jų kadencijos pratęsimo ar sveiku 
protu nesuvokiamų sprendimų, kelia didelę įtampą visuomenėje ir žlugdo piliečių pasitikė-
jimą savo valstybe. Teismais Lietuvoje pasitiki vos 18 proc. gyventojų. Dvigubai mažiau nei 
policija, beveik trigubai mažiau nei Konstituciniu Teismu. Lietuvos teismuose vien civilinių 
bylų per metus išnagrinėjama daugiau nei 150 tūkstančių. Po bylos išnagrinėjimo pirmoje 
instancijoje kitas instancijas pasiekia tik apie 5 proc. bylų. Skųsti sprendimų piliečiai neturi 
lėšų, matyt, dažnai ir pasitikėjimo kito teismo sprendimo teisingumu.

Atsistatydinęs iš Aukščiausiojo Teismo teisėjų prof. Valentinas Mikelėnas viešai prabilo 
apie tai, kad teisėjų korpuse daug nekvalifikuotų ir nesąžiningų teisininkų. Kiekvienos ka-
dencijos Seimas laiko savo pareiga koreguoti Teismų įstatymą. Jame tai atsiranda, tai dingsta 
reikalavimas patikrinti tampančiojo teisėju žinias. 2004 m. paskirti 29 nauji teisėjai, penkio-
lika pateko į teisėjų korpusą be egzamino. 2005 m. paskirti 47 teisėjai, ir net 39 jų – be jokio 
žinių patikrinimo. 

Šį pavasarį, kovo 28 d., Lietuva tapo precedentinės teisės valstybe. Konstitucinis Teismas 
plačiai išaiškino, kad Lietuvos tos pačios grandies teismai priimdami sprendimus yra saistomi 
savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose, o žemesnės instancijos teis-
mai – aukštesnės instancijos teismų sprendimų precedentų. Jų turi paisyti visi teismai. Teismų 
sprendimai turi būti prognozuojami, o nauji precedentai gali būti kuriami tik tada, kai tai yra 
neišvengiama ir objektyviai būtina. Toks būtinumas turi būti tinkamai argumentuojamas. 

Taip siekiama užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės, teisingumo, asmenų 
lygybės teismui maksimas. Tokios pat bylos (analogiškos) turi būti sprendžiamos taip pat. 
Tai dar labiau padidina teisėjų darbo atsakomybę ir sudėtingumą. Teismų sprendimai 
įgauna įstatymo galią. Precedentus kuriantys teisėjai tampa tokiais pat įstatymų leidėjais 
kaip Seimas, Vyriausybė ar prezidentas. Nuo to, kaip šį naują iššūkį priims Lietuvos teisėjai, 
priklausys ir tolesnis pasitikėjimas mūsų šalies teismais. 

Prezidento iniciatyva parengtas naujas Teismų įstatymas – jau Seime. Jo rengėjai tiki, kad 
jis gali išspręsti teismų problemas. Kitų teisės ekspertų nuomone, jis yra toks pat bejėgis 
kaip ir ankstesni įstatymai – visos teismų problemos glūdi teisėjų korpuse. Apie tai, kaip 
šios problemos gali būti sprendžiamos, diskutuoja teisės profesoriai Valentinas Mikelėnas, 
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Egidijus Šileikis, Egidijus Jarašiūnas ir Apeliacinio teismo teisėjas, daugelio Teismų įstaty-
mų projektų kūrimo grupių dalyvis Artūras Driukas. 

Su kuo susijusi menko pasitikėjimo teismais problema? Teismų sistema, teise ar teisėjų 
korpusu?

V. Mikelėnas: Manau, turime kalbėti apie teisėjų korpusą. Tos problemos kaupėsi nuo pat 
nepriklausomybės paskelbimo pradžios. Mes nesukūrėme teisėjo idealo, nesvarstėme, koks turi 
būti teisėjas. Nei Seimas, nei prezidentai, nei ministerijos nežinojo, kokios kvalifikacijos turi 
būti Lietuvos teisėjas. Tik 2002 m. pradėta rimčiau žiūrėti į teisinę kvalifikaciją. Dabar apylinkės 
teismuose jau vyksta permainos, apygardos teismuose yra tam tikra stagnacija. Jokių egzaminų, 
jau esant teisėju, nėra numatyta. Prisiminkime įvykį su Kauno teisėju Kęstučiu Petkevičiumi. 
Visi šaukė, rėkė dėl sprendimo neteisingumo. Teisėjas pasitraukė, bet problema liko. Kažkas jį 
paskyrė teisėju, kažkas jį pasiūlė. Ar sistema pasikeitė?

A. Driukas: Teisėjas pirmiausia turi būti moralus, dorovingas. Jis turi turėti įgimtą teisin-
gumo jausmą. Kvalifikaciją įgyti lengviausia. Galima išmokti teisę suprasti, ją aiškinti. Žinoma, 
tai nėra paprasta. Profesoriui Mikelėnui tai paprasčiau. Jis kūrė tą teisę. Mes, praktikuojantys 
teisėjai, kartais susiduriame su taikymo problemomis. Bet jas galima išspręsti. Nors skirtingų 
teisėjų teisingumo samprata gali šiek tiek skirtis. 

V. Mikelėnas: Problema ta, kad geriausi studentai neina dirbti teisėjais. Normalioje visuo-
menėje teisėjas yra aukščiausias teisininkų karjeros laiptelis. Vakaruose į teisėjus dažnai eina jau 
daug metų advokatu pradirbęs teisininkas. Žinoma, jokioje valstybėje net Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas niekada neuždirbs tiek, kiek uždirba geriausios advokatų kontoros advokatas. 

E. Jarašiūnas: Visuomenei reikia paprasto dalyko – teisingo teismo. Viskas suvedama į tai. 
Kokią situaciją turime Lietuvoje? Matyt, ji toli nuo tokio piliečių pojūčio. Kaip pasiekti tą idealą? 
Ar su mūsų intelektiniais resursais galima tai pasiekti? Juolab tuomet, kai visuomenės idealai 
yra visai kiti. Į tikrąjį olimpą Lietuvoje lipa ne pats sąžiningiausias žmogus. O reikia tokio, kurio 
teisingumo samprata aš pasitikiu. Kas Lietuvoje yra gerbiamas? Lietuvoje vyrauja pinigų hero-
jus. Tas, kuris turi daugiau pinigų, turto. O aš noriu tokio teisėjo, kuriuo tikiu kaip žmogumi. 
Tikiu, kad jis išspręs mano bylą teisingai. Teismų reitingai įvairiose šalyse skirtingi. Bet pasauli-
nė praktika rodo, kad jie gali būti labai aukšti. Jei aš netikiu teisėju, tai netikiu ir jo sprendimu. 
Nesvarbu, koks jis būtų.

V. Mikelėnas: Teismai nėra išimtis. Lietuvoje – visų valdžių krizė. Viskuo menkai pasitikima. 
Mūsų teisėjai yra tapę eiliniais biurokratais. Ir savo elgesiu jie net nenori parodyti, kad nėra tik 
eiliniai biurokratai. Su žmonėmis reikia kalbėti jų kalba. Pirmais darbo teisėju metais aš gavau 
laišką. Jį parašė žmogus, pralaimėjęs bylą. Bet jis suprato, kodėl pralaimėjo tą bylą, ir dėkojo 
už tai, kad baigėsi jo vargai. Nors prieš tai jis daug metų bylinėjosi ir manė, kad yra teisus. Tai 
svarbiausia. Teismai priima daugybę gerų sprendimų, bet žmonės jų nežino ir nesupranta. 

Čia ir teisėjų korpuso kultūros problema. Teisėjas turi būti ne tik labai aukštos kvalifikacijos, 
bet ir plačios erudicijos, labai jautrus žmogus. Reikia sugebėti į bylą įsijausti, žiūrėti į ją kaip į 
savo problemą, elgtis nuoširdžiai. Tuomet ir bylos dalyviai tokiu teisėju labiau pasitikės. O ką 
mato žmogus teisme? Ateina žmonės su mantijomis, grandinėmis ir net nepasisveikinę kažką 
nesuprantamai kalba. Reikia pradėti vykdyti teisingumą su žmogišku veidu.

O gal yra problemų ir teisininkus rengiančiuose universitetuose?
E. Šileikis: Teisės studijų metu neplėtojamas abstraktus modelis. Absolvento vaizduotėje 

nėra susiformavusių orientyrų, į ką reikia plačiau žiūrėti. Dalis Lietuvos finansininkų su pagar-
ba prisimena šviesaus atminimo finansų ministrą Romualdą Sikorskį, dalis energetikų su pagar-
ba žiūri į profesorių Steponą Ašmontą. Aš nežinau, ar tarp teisininkų yra autoritetų, į kuriuos 
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mūsų studentai teisininkai galėtų žiūrėti su pagarba. Prieškariu turėjome Petrą Leoną, Mykolą 
Romerį. Šiandien tokių asmenybių, į kurias galėtume orientuotis, neturime. 

Beveik visi JAV universitetai savo auditorijose remiasi gerbiamu advokatu, Vokietijoje – ger-
biamu teisėju. Kai aš studijavau Teisės fakultete, orientyras buvo kažkoks sovietinis tardytojas. 
Tokia buvo sovietinės teisės studijų orientacija. Aš čia matau tam tikrą problemą. Žinoma, tiek 
žiniasklaida, tiek visuomenė turi ieškoti tų idealų. 

Yra ir antra problema – nėra teisėjų diferencijavimo pagal pažiūras ir prognozuojamas argu-
mentacijas. O tai diskusijai ir teisingam sprendimui yra būtina.

Vakaruose teisėjai diferencijuojami pagal savo pažiūras ir prognozuojamas argumentacijas. 
Yra konservatyvaus, griežto teisėjo ir liberalaus teisėjo tipas. O ką turime Lietuvoje? Turime 
„socialų”, į teisėjų korpusą visiškai integruotą „savą” teisėją, ir „nesocialų”, į rytinius teismo 
posėdžius nevaikščiojantį ir su reikalingais žmonėmis negeriantį kavos teisėją. Bet tai nėra 
svarbu bylose ieškant teisingumo. Mes nesidomime jų pažiūromis. Tai yra labai blogai, nes tai 
svarbu.

Lietuvoje pagal naują Teismų įstatymo projektą visą atsakomybę už teisėjų korpuso atranką 
prisiims prezidentas. Kokiais kriterijais, jei ne šiais liberaliais ar konservatyviais, jis remsis? Kas 
prisiims atsakomybę už teisėjų korpuso išbalansavimą? 

V. Mikelėnas: Jei prezidentas norės pats nuspręsti, jis turės žinoti kandidato pažiūras. Kan-
didatas tas pažiūras kažkaip turi reikšti. Kas dabar žino mūsų teisėjų pažiūras? Tarkim, ateis į 
teisėjus žmogus, kuris turi 20 metų teisinio darbo stažą, bet yra dirbęs gamyklos juristu. Teisėjas 
turi turėti ir gyvenimiškos patirties. Žinoma, yra ir revoliucinių būdų. Estijoje AT Civilinių bylų 
skyriaus vyriausiasis teisėjas yra tik 45 metų amžiaus. Jie atsisakė teisėjų su sovietine patirtimi. 
Ir jie, kaip ir visur, mus lenkia. Pas juos persilaužimas įvyko greičiau. Ar tai, kad buvo atsisakyta 
tų žmonių paslaugų, yra gerai ar blogai, labai sudėtingas klausimas, bet estai sparčiai žengia į 
priekį. 

E. Šileikis: Galbūt bus Lietuvoje prezidentas, kuris turės teisinį išsilavinimą. Aš tuo abejoju. 
Kuo remdamasis prezidentas gali būti objektyvus? Įstatymo projekte sakoma: „Pretendentų 
atranką vykdys Respublikos prezidento kanceliarijos darbuotojas”. Vienas svarbiausių žmonių 
atrenkant teisėjus taps kanceliarijos darbuotojas. Spaudai bus daug darbo aprašinėjant tuos 
kandidatus. Taip, kaip galima už tris milijonus litų nupirkti rezidenciją Turniškėse, taip gali 
atsitikti ir su teisėjų postais. Prezidento kanceliarija gali tapti tuo instrumentu. Aš tikiuosi, kad 
prezidento kanceliarija pabėgs nuo savo šiandieninio šešėlio. 

Pagal įstatymo projektą keičiasi ir proporcinė teisėjų ir ne teisėjų sudėtis Teismų taryboje. Jei 
atsiras keli iškilūs kultūros, meno asmenys, ar galima tikėtis, kad tie keli atstovai kaip kokie Trys 
karaliai pamatys tą patekančią žvaigždę?

Dabar jau visos kritikos strėlės lėks į Prezidentūrą. Prezidentui teks aiškiai atsakyti už kan-
didatūras, kurias jis pateiks. Tai yra gerai, nes bus aiškumas.

Matau ir tokią problemą, kad prezidentui galima patarti ir daugiau nei dėl vienos kandida-
tūros. Čia gali atsirasti subjektyvumo elementų. Kas renkasi? Ar prezidentas? Manau, pasirenka 
jo aplinkos žmonės. 

A. Driukas: Į Teismų įstatymą reikėjo žvelgti rimčiau. Reikia apmokamos darbo grupės ir 
rimtai kurti įstatymą. Antraip nėra atsakomybės. Visos Teismų įstatymo projektų kūrimo gru-
pės suburiamos ažiotažo ir entuziazmo būdu. Kai kyla skandalas, tuoj ir griebiamasi rengti 
naują įstatymą. Aš buvau darbo grupėje dar 1992 m., kai Teismų įstatymui buvo siūlomas kons-
titucinio įstatymo statusas. Tuomet nebūtų tiek galimybių jį kaitalioti. Bet tuomet to niekam 
nereikėjo. 

V. Mikelėnas: Labiausiai kalti politikai. Aplink teismus visuomet yra daug politinių intere-
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sų. Pasižiūrėkime: kai išrenkamas naujas Seimas, kokie įstatymai greičiausiai keičiami? Teismų, 
Prokuratūros, Advokatūros. 

E. Jarašiūnas: Pas mus visuomet kažkas kaltas, tik ne mes patys. Tai politikai, tai žiniasklai-
da. O problema yra labai paprasta. Iki šiol nebuvo aiškios teismų, teisėjų idėjos. Vieni dirbo 
prie teismų organizacijos, kiti kūrė Civilinį kodeksą, treti Baudžiamąjį. O pasirodo, yra rimtų 
proceso problemų. Ko galima ir reikia reikalauti iš teisėjų? Kvalifikacijos ir nepriekaištingo el-
gesio. Dėl kvalifikacijos problemų mažai. Paskelbkime viešai penkis tūkstančius klausimų ir 
po egzamino atrinksime tuos žmones, kurie į juos sugeba teisingai atsakyti. Daug sunkiau dėl 
nepriekaištingo elgesio. Jei į viešumą problema neišlindo, negi tuomet esi be priekaištų? 

Bet šiandien mes turime beveik suformuotą teisėjų korpusą. Ir nėra būdų, kaip jį greitai pa-
keisti. Kol pasikeis teisėjai, praeis ne viena dešimtis metų.

V. Mikelėnas: Turime užsiimti teisėjų kvalifikacijos kėlimu. Turi būti teisėjų mokykla.
E. Jarašiūnas: Turi būti nuolatinė teisėjų mokykla, kurioje jie privalėtų nuolat kelti kvalifika-

ciją ir laikyti egzaminą iš to, ką išmoko. Teisė taip pat nestovi vietoje. Reikia tobulėti. Negalintys 
tų mokslų įveikti, kelti savo kvalifikacijos patys pasitrauktų.

Bet naujajame Teismų įstatyme apie tai nėra nė žodžio.
V. Mikelėnas: Tam reikia nemenko papildomo valstybinio finansavimo, gerų lektorių. Dar 

sunkiau teisėjus vertinti psichologiškai, nors tai būtina. Užsienyje teisėjas tikrinamas psicholo-
giškai. Yra žmonių, kurie bijo priimti sprendimą. Yra teisėjų, kurie yra labai konfliktiškos asme-
nybės ir vos tik prasidėjus bylai patenka į rimtą konfliktą su bylos šalimis. Tokie teisėjai neturi 
patekti į teisėjų korpusą. 

Kiekvienas teisėjas turi rūpintis korporacijos prestižu. Kada ateis tie laikai, kai dėl drausmės 
pažeidimų bus šalinama iš teisėjų? Tai taip pat pagreitintų teisėjų korpuso apsivalymo procesą. 
Niekas kitas už pačius teisėjus čia nieko negali pakeisti. Svarbu užtikrinti teismų nepriklauso-
mumą. 

Kaip su teismų sprendimų komentavimu?
V. Mikelėnas: Yra dvi problemos. Kartais galima sakyti, kad iš kelių galimų sprendimų teis-

mas pasirinko vieną. Šią problemą gali išspręsti teisės mokslas. Svarbu, kad tuo mokslu būtų va-
dovaujamasi. Manau, spauda ir teismai galėtų pasirašyti džentelmenišką susitarimą, kad būtų 
apie teismus parašyta ir pozityvių dalykų. Prisiminkime bylą AT apie naudojimąsi liftais. Teis-
mas priėmė sprendimą, kuris svarbus tūkstančiams žmonių. Jei žmogus tuo liftu nesinaudoja, 
niekas negali jo versti už tai mokėti. Ar apie tokį sprendimą buvo paskelbta? 

A. Driukas: Moralės krizė yra visos visuomenės problema. Ne tik teisėjų. 
Gal pasitikėjimo teismais problemą padėtų išspręsti teismų sprendimų komentavimas 

normalia, o ne tik teisine kalba? Gal tai galėtų daryti patys teisėjai ar teisės mokslininkai?
E. Jarašiūnas: Teismo sprendimo komentavimas yra labai rimtas ir laiko reikalaujantis 

darbas. Ne mažesnis nei mokslinio straipsnio rašymas. Komentuojantis teisėjas bijos pačios 
teisinės bendruomenės pašaipų. Bijoma, kad kiti teisėjai, komentuojant jų sprendimus, gali būti 
pajuokti.

E. Šileikis: Ir akademiniai resursai yra riboti. 
Ar Teismų taryboje galėtų būti daugiau visuomenės atstovų?
V. Mikelėnas: Manau, kad nebūtų blogai, jei Teismų taryba gautų daugiau kandidatų, dėl 

kurių galėtų patarti prezidentui. Demokratija po truputėlį traukiasi. Kai buvo siūlomi kandida-
tai į pirmosios kadencijos Konstitucinį Teismą, jų buvo daug. Tuomet daug kas galėjo siūlyti ir 
daug kas buvo tuo patenkintas. Ką paskyrė Seimas, tai jau jo reikalas. 

A. Driukas: Teismų tarybos sumanymas buvo toks, kad ją sudarytų du trečdaliai teisėjų ir 
vienas trečdalis ne teisėjų. 
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E. Jarašiūnas: Konstitucijoje aiškiai pasakyta, kad prezidentui patarianti institucija yra suda-
roma iš teisėjų. Taigi Konstitucijoje viskas aišku. Žinoma, visuomenė gali ir turi būti įtraukta į 
šį procesą, bet tik ne teisėjų korpusui atstovaujančioje institucijoje. Reikia ieškoti kitos formos. 
Manau, kad atrinkti gali viena institucija, o Teismų tarybos darbas yra patarti prezidentui.

Dar svarbu užtikrinti ir tai, kad tarp teismų nebūtų jokios hierarchijos. Konstitucinis Teismas 
apie tai aiškiai pasisakė. Dabar yra tokia nuomonė, kad lyg apylinkės teisme galėtų dirbti že-
mesnės kvalifikacijos teisėjai. To negali būti, nes visos grandys turi būti aukštos kvalifikacijos. 
Negi tam, kad gautum teisingą sprendimą, reikia pereiti visas instancijas? 

A. Driukas: KT pasakė, kad hierarchijos negali būti, bet ji yra. Realiai egzistuoja. Teismų ta-
ryboje atsidūrė vien teismų pirmininkai. Žinoma, ex officio ten pateko daug teismų pirmininkų. 
O dar kiek išrinkta teisėjų susirinkimuose. 

V. Mikelėnas: Mes patys nesugebėjome demokratiškai išsirinkti Teismų tarybos. 
E. Jarašiūnas: Nebūtų tiek skandalų, jei apie teisėjus visi jų biografiniai duomenys būtų 

skelbiami viešai. Einantis į teisėjus turi susitaikyti su tuo, kad reikės atsiverti.
V. Mikelėnas: Turi atsiverti visiškai. Vėl prisiminkime Biržų teismo pirmininką. Man jau to 

žmogaus darosi gaila. Bet jei žmogus turi problemą ir tampa teisėju, jis gali būti šantažuojamas. 
Man nesuprantami argumentai tų Teismų tarybos narių, kurie nematė problemos skirdami šį 
teisėją. 

O kaip dėl teismų ir visuomenės komunikavimo? Kas turi imtis iniciatyvos? Teisėjai, tei-
sininkų akademinė bendruomenė?

V. Mikelėnas: Naujajame Teismų įstatyme siūloma paskirti teisėją, kuris būtų atsakingas už 
tokį komunikavimą. Be to, reikia teisiškai šviesti visuomenę. Trečia, po Konstitucinio Teismo 
išaiškinimo teismų sprendimų precedentai taip pat jau yra teisės šaltinis. Esame precedentinės 
teisės kraštas, taigi ir teismo sprendimai turi būti žmonėms prieinami. Taip pat kaip ir įstaty-
mai. 

E. Jarašiūnas: Tai vienintelis būdas padaryti teisminę valdžią lygiavertę kitoms valdžioms. 
Jeigu to nėra, teismas visuomet bus trečiaeilis.

V. Mikelėnas: Sveikinu tokį požiūrį. KT žengė svarbų žingsnį. Vadinasi, mes turime publi-
kuoti precedentų rinkinius pagal atskiras temas ir skelbti juos viešai. Tie rinkiniai turi gulėti 
bibliotekose, būti prieinami piliečiams. Bet čia vėl yra keistumų. Lietuvoje nėra skelbiami viešai 
bylos veikiantieji asmenys. Vietoje pilnų pavardžių vartojami inicialai. 

Dirbant precedentų skelbimo darbą turėtų labai pasitempti Teisingumo ministerija, galėtų 
dalyvauti ir privačios leidyklos. 

A. Driukas: Yra visokių komunikavimo su visuomene būdų. KT taip pat pasakė, kad kartu 
su sprendimais reikia skelbti ir motyvus. Manau, liko tik kelios dienos iki tol, kol teismai pradės 
taip elgtis. Žiniasklaidos atstovai ir dabar gali ateiti, tik negali naudoti techninių priemonių. Bet 
didelė problema ir tai, kad yra mažai žurnalistų, kurie supranta teisę. Mūsų teisme yra tokių 
kvalifikuotų žmonių, jie yra skyrių pirmininkų patarėjai. Kiekvienas turi dirbti savo darbą. 

E. Šileikis: Aš pasinaudodamas šia diskusija siūlau iniciatyvą. Pirmas mano gal naivus pa-
siūlymas būtų daryti taip kaip ir ES plėtros metu. Tada ES skyrė lėšų už aprašomą kitų šalių 
kultūrinį paveldą. Siūlau redakcijoms suteikti galimybę varžytis dėl apmokamos teisės kartą 
per savaitę publikuoti patikusią bylą ar jos komentarą. Ir dar siūlau į Teismų įstatymo projektą 
įtraukti punktą apie tai, kad baigęs skaityti verdiktą teisėjas iki penkių minučių supaprastinta 
kalba paaiškintų savo sprendimą. Žinoma, ne visą terminiją galima pakeisti. Bet suprantama 
kalba yra įmanoma. 

A. Driukas: Šie pasiūlymai nėra naivūs. Yra teisėjų, kurie tai daro. Tai priklauso nuo teisėjų 
supratimo ir žmogiškumo. Teisėjui tai savaime turi būti malonu ir suprantama. Bet aš suprantu, 
kad dauguma teisėjų to nedarys su dideliu užsidegimu.
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Be tai taip pat galėtų būti Teismų įstatymo projekte?
E. Jarašiūnas. Neskubėkime sudėti į Teismų įstatymą visko. Tegul tai būna procesas, visi 

turi teisę siūlyti. Esmė ne tai, kad teismas turi tik gražiai atrodyti visuomenės akyse. Jei visas 
pastangas skirsime tik įvaizdžiui, tai galime gauti darbo imitaciją. 

Jei yra teisėjų korpuso nusiteikimas, nors ir nėra taisyklės, ji vis vien gali veikti. 
V. Mikelėnas. Jei teisėjas apie save mano „co to ja”, tuomet tai didelė problema. Tai žmo-

giškumo klausimas. Jei bylininkai laikomi žemesniais, jie sunkiai pasitikės tokiu teisėju. Kai 
teisėjas visa savo išore spinduliuos gerumą, nuoširdumą ir norą teisingai išspręsti bylą, tuomet 
gal nebus problemų ir dėl normalios kalbos. Provincijoje yra teisėjų, prieš kuriuos žmonės nu-
kelia kepurę. Tai tie žmonės, kurie gerbiami dėl savo darbo, savo sprendimų. Žmonės sugeba 
atsirinkti.

Ar vis dėlto tikite, kad įmanomas greitesnis teisėjų korpuso apsivalymas nuo nekvalifi-
kuotų ir nesąžiningų teisėjų? 

A. Driukas: Sunku atsikratyti nekvalifikuotų ir nesąžiningų žmonių. Teisėjų korpusas eg-
zistuoja. Aš siūlyčiau ir greitesnių būdų nei natūralus apsivalymas. Vis dėlto dalis nesąžiningų 
ir nekvalifikuotų teisėjų laužo žmonių likimus. Kodėl negalime tų žmonių paleisti anksčiau į 
pensiją su visomis socialinėmis garantijomis? Gal net reikia teisėjus išleisti į pensiją nuo 55 metų. 
Žinoma, mokesčių mokėtojams tai būtų nemažos lėšos. Bet kiek galima mokyti? Yra didelė mąs-
tymo inercija. Vien tik kalbėdami apie problemas jų neišspręsime. 1992 m. tokiai diskusijai ne-
buvome pribrendę, bet šiandien jau esame. 

E. Jarašiūnas: Vis dėlto nuolat veikianti teisėjų mokykla šią problemą neblogai spręstų. Jei 
teisėjai joje nesugebėtų žengti koja kojon su naujovėmis, jie neišvengiamai turėtų pasitraukti. 
Dėl to niekas nekaltas. Ir čia nėra radikalus žingsnis, tai šansas pasikeisti. Teisėjas turi žinoti 
įgaliojimų trukmę. Bet tai netrukdo jo būtinybei mokytis ir tobulėti. Kas kaltas, kad jis pasirinko 
profesiją, kurioje reikia visą gyvenimą mokytis. 

E. Šileikis: Negalime per teisėjų korpusą važiuoti buldozeriu. Galime sulaukti Strasbūre 
bylų dėl teisėtų lūkesčių pažeidimo. O tai jau akivaizdžiai pralaimimos bylos. Daugelyje šalių į 
pensiją buvo išleidžiami profesoriai. Manau, kad po egzaminais gali slėptis suinteresuotų asme-
nų teisėjų atestavimas. Taigi geriau duoti finansinę injekciją ir išleisti į pensiją. 

V. Mikelėnas: Vokietijoje, net ir Estijoje, ta problema buvo sprendžiama iškart po aksominių 
revoliucijų. Tiems žmonėms nebuvo leista eiti teisėjų pareigų. Lietuvoje tai reikėjo daryti apie 
1992 m., šiandien jau per vėlu. Tenka eiti kitu, ilgesniu keliu.

„Veidas“.  –  2006m balandžio 27 d. ,  Nr.  17 .
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LIETUVOJE PERNAI PASIEKTAS 
ŽMOGAUS TEISIŲ IGNORAVIMO APOGĖJUS

Lietuvoje praėjusiais metais pasiektas žmogaus teisių ignoravimo apogėjus, tačiau situacija 
krypsta teigiama linkme, mano žmogaus teisių gynėjai. 

Nevyriausybinio Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas Kęstutis 
Čilinskas, komentuodamas antradienį pristatytą žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje 2005 
metų apžvalgą, teigia, jog praėjusiais metais „pasiekta pažeidimų riba”, tačiau yra požymių, 
kad šiais metais padėtis ima gerėti. 

Pasak K. Čilinsko, žmogaus teisių pažeidimų problema pernai buvo aštri ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje.

„Pažvelgus į Lietuvos padėtį tarptautiniame kontekste, pažymėtina, kad praėjusieji metai 
visame pasaulyje buvo žmogaus teisėms nepalankūs metai. JAV ir tarptautinės žmogaus 
teisių gynimo organizacijos praėjusiais metais atkreipė dėmesį į tai, kad, motyvuojant 
kova prieš terorizmą, nepagrįstai varžomos žmogaus teisės”, – teigia K. Čilinskas.  
Žmogaus teisių gynėjai pastebi, kad spaudimas prieš žmogaus teises, motyvuojant terorizmu, 
gali būti susijęs su savanaudiškais kai kurių bendrovių interesais. 

Tokius interesus žmogaus teisių gynėjai mato Europos institucijų sprendime naikinti anks-
tesnes asmens duomenų apsaugos garantijas ir suteikti galimybę sekti, fiksuoti ir kaupti duome-
nis apie visų ES gyventojų bendravimą telefono ir interneto ryšiu.

Pasak žmogaus teisių gynėjo, Lietuva žmogaus teisių pažeidimus „importuoja”, juos iki 
kraštutinumo užaštrindama. 

„Minėtas ES institucijų sprendimas dėl ryšių tinklais perduodamų duomenų fiksavimo 
atsižvelgia ir į žmogaus teises, riboja „pasiklausymo” duomenų naudojimą išimtinai 
baudžiamuoju procesu. Pagal ES teisę, šis procesas turi būti apsaugotas nuo politikų įtakos. 
Tuo tarpu praėjusiais metais Lietuvoje, ankstesnei Generalinės prokuratūros vadovybei 
nuolaidžiaujant, valdžioje esantys politikai ėmė nebaigtų baudžiamųjų bylų duomenis ir 
naudojo juos viešai politinei kovai. Šitaip neteisėtai elgiantis su įrodymais, buvo sužlugdytos 
korupcinės bylos”, – teigia K. Čilinskas. 

Žmogaus teisių gynėjams užkliuvo ir Seime užregistruota pataisa, kuria numatyta, kad ge-
neralinis prokuroras iš viešosios informacijos rengėjų, platintojų, savininkų, žurnalistų turi teisę 
gauti informaciją apie informacijos šaltinį. Šiuo metu žurnalistą įpareigoti atskleisti šaltinį gali 
tik teismas.

Tokios pataisos projektas pasirodė žiniasklaidoje paskleidus informaciją, esą yra liudytojų, 
tvirtinančių, jog vienas Seimo narys užsakė žmogžudystę. 

Kaip pastebi K. Čilinskas, Lietuvoje aukšti valstybės pareigūnai praėjusiais metais 
vis pagrasindavo viešumo siekiantiems asmenims, kad perduos tuos asmenis teismui ar 
prokuratūrai. 

„Ministras pirmininkas iš tikrųjų kreipėsi į Prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo 
Seimo nariams, kurie prašė informacijos dėl įtarimų, kad buvo pažeisti viešųjų ir privačių 
interesų konflikto vengimo reikalavimai premjero žmonai įsigyjant viešbučių akcijas. 

Seimo pirmininkas taip pat persekiojo kritikus. Nepaisant to, kad Seimo narys, savo kolegų 
atžvilgiu panaudojęs su etika prasilenkiančius išsireiškimus, gali būti svarstomas Etikos ir pro-
cedūrų komisijoje, Seimo pirmininkas savo politinius oponentus teismų pagalba bandė perse-
kioti keldamas jiems baudžiamąsias bylas”, – teigia K. Čilinskas. 
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Tačiau, pasak K.Čilinsko, kai kurie ženklai „leidžia vertinti praėjusių metų padėtį su viltimi, 
kad blogiausieji laikai žmogaus teisėms – praeityje”. 

„JAV teismas atsigręžė į spaudos laisvės gynimą. Valdžia įpareigojama teikti informaciją žur-
nalistams apie asmenis, ilgą laiką įkalintus įtariant terorizmu. O Lietuvoje išgirstas mūsų, žmo-
gaus teisių gynėjų, susirūpinimas tuo, kad valdžios pareigūnai, politikai turi galimybę daryti 
neleistiną įtaką teismams”, – teigia Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas. 

Konstitucinis Teismas prieš porą savaičių pripažino, kad Konstitucijai prieštarauja teisės 
normos, pagal kurias politikai ir valdžios pareigūnai yra Teismų tarybos nariai. 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto manymu, 2005 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
neįgyvendino Europos socialinės chartijos nuostatų, susijusių su moterų teisėmis ir motinystės 
apsauga. Pirmą vaiką pagimdžiusios motinos dar gauna tam tikrą uždarbio dalį, bet pagimdžius 
antrąjį vaiką, pašalpų skaičiavimo tvarka keičiasi į blogąją pusę, motinos finansinė padėtis 
žymiai blogėja. Esant tokiai socialinei apsaugai, per 10 metų gimstamumas sumažėjo 12, 6 proc., 
teigė teisininkai. 

Nuomonei, jog žmogaus teisių situacija blogėja, pritaria ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto 
direktorius Henrikas Mickevičius. Kaip vieną aktualiausių problemų H. Mickevičius įžvelgė 
teisės į teisingą teismą nebuvimą. 

Anot jo, 2005 metais Seimas nedavė nė vieno sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
įtariamus Seimo narius.

„Tokia situacija susidarė, nes Seimas pasijuto, jog jis gali vykdyti teisingumą. Seimas reika-
lauja iš prokuroro pateikti įkalčius. Jei seimūnams pasirodo, jog nepakanka įkalčių, jie nubal-
suoja, kad negalima duoti leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Seimas atlieka ikiteis-
minę funkciją”, – konstatavo H. Mickevičius. 

Anot H. Mickevičiaus, teismai Lietuvoje yra nepriklausomi, bet šis nepriklausomumas nėra 
atsvertas teismų atskaitingumu. Teismų sistema valdoma neefektyviai. 

Žmogaus teisių stebėtojai teigė, jog tebėra neišspręsta asmens duomenų, ypač asmens kodų 
apsaugos problema. Kodų prašoma parduotuvėse, kartais jie net paviešinami internete. 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto darbuotoja Asta Radvilaitė sakė, jog politikai nesupranta 
teisės į žodžio laisvę turinio. Užfiksuota, jog buvo bandymų kreiptis į teismą baudžiamąja 
tvarka, ginantis nuo kritikos, įvardijant ją kaip šmeižtą. 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovų teigimu, Lietuvoje nėra kryptingos vaikų teisių 
apsaugos politikos ir bendradarbiavimo tarp institucijų. Tai, anot stebėtojų, pripažįsta ir 
Vyriausybė bei tarptautinės organizacijos, bet jokių veiksmų nėra imamasi. 

Šaltinis: BNS
„Londono žinios“.  –  2006 m. gegužės 16 d.
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80 MILIJONŲ NETEISYBĖS

Dar nenurimo „Turniškių“ skandalas, o viešumon iškilo nauja afera – „Spaudos rūmai“. 
Paradoksas, bet pačiai žiniasklaidai iš po nosies statybos firmos ir valdininkija mėgina nu-
gvelbti 80 milijonų vertės žemės sklypą su visais pastatais. 

Kalba eina apie milijonus Maskvos aukso rublių kainavusią „Spaudos“ įmonę, teisin-
giau- visą leidybinį ir poligrafinį kompleksą, kuris vadinosi LKP CK leidykla. Ją sudarė 21 
aukšto pastatas su erdviais redakcijų kabinetais, valgykla, bufetu, konferencijų sale ir mil-
žiniška spaustuve ir visa infrastruktūra. Šiems pastatams buvo atmatuoti aštuoni hektarai 
žemės, kurios vertė dabartinėmis kainomis jau viršija 80 milijonų litų.

Šiandien į kovą dėl šio gardaus kąsnelio prestižiniame Vilniaus rajone pakilo godūs sta-
tybų verslininkai.

Prichvatizacija ir prichvatizatoriai
Tuo metu, kai žurnalistai vieną po kitos vilko į dienos šviesą valdžios privatizavimo aferas, 

čia pat, jų pašonėje, tylutėliai išsijuosę ėmė darbuotis tos pačios valdžios atsiųsti prichvatizuo-
tojų emisarai. 

Kadangi kalba ėjo apie Lietuvos žiniasklaidos centrą, reikėjo suktis mikliai, neatkreipiant 
pašalinių dėmesio, todėl buvo pasitelkti patys gabiausi to meto privatizavimo meistrai, turėję 
patirtį griaunant kolūkius ir vagiant privatizuojamą valstybės turtą. Šis darbas buvo patikėtas 
Algimantui Sapiegai ir Edvinui Menčikovui. Pirmasis pasidarbavo Gedimino Vagnoriaus 
Vyriausybėje ir Centrinėje rinkimų komisijoje. Vėliau abu „kėlė kvalifikaciją“  privatizavimo 
komisijoje ir Valstybės  turto fonde, kol galop išmetė inkarą akcinėje bendrovėje „Spauda“: 
Edvinas Menčikovas buvo įdarbintas generaliniu bendrovės direktoriumi, o Algimantas 
Sapiega – jo pavaduotoju. Kad A. Sapiega nesijaustų rangu žemesnis už E. Menčikovą, tuo metu 
AB „Spauda“ akcijas valdęs Valstybės turto fondas jį paskyrė AB „Spauda“ stebėtojų tarybos 
pirmininku –  Fondo direktorius P. Milašauskas buvo įsitikinęs, kad A. Sapiega geriausiai 
susigaudo svetimo turto reikaluose. 

Lapė ir vištos
Prasidėjo darbas. Privatizavimo triukų meistrai pirmiausiai atskyrė Spaudos rūmų aukštu-

minį pastatą su jame esančiomis redakcijomis nuo spaustuvės, sandėlių ir maitinimo komplekso. 
Taip už privatizavimo čekius  iš valstybės išpirktieji Spaudos rūmai tarsi pamėklė buvo  palikti 
be rūsių, liftinių, laiptinių ir įėjimų, nes prichvatizavimo specialistai rūsius, įėjimus ir koridorius 
paliko Akcinės bendrovės „Spauda“  nuosavybei, kad ši, reikalui esant, galėtų žiniasklaidą pa-
tampyti už virvutės  – „vsio vokrug – moje, vsio – naše„, nes juk į  nuosavą trobą be prieangio 
nepakliūsi, o čia –  visi rūmai palikti be įėjimo!  

Atskilusi akcinė bendrovė „Spauda“ pateko Kultūros ministerijos globon, nors su kultūra 
ši spaustuvė teturėjo bendro tiek, kiek bitės su aviacija. Tačiau taip buvo parankiau. Privati-
zavimui parengtai spaustuvei valstybė patikėjo administruoti 8 hektarų žemės sklypą, o šis 
administravimas apsiribojo tiktai tuo, kad iš čia esančių bendrasavininkių rinko žemės mokestį. 
Šitaip administruojant žemę,  per metus tas palyginti didelis žemės sklypas sumažėjo iki 6,4 
ha –„Spauda“ dalino žemę į dešinę ir į kairę, žinoma, ne veltui. Kad su žurnalistais nereikėtų 
kivirčytis, Spaudos rūmus su Keistuolių teatru patyliukais už šio sklypo ribų išgrūdo. Sostinės 
valdininkija  patvirtino detalųjį žemės sklypo planą. Bendrasavininkių sutikimo jie nepasigedo, 
nors to reikalauja įstatymas. Taigi gali suprasti, jog tai buvo daroma ne už gražias akis. 
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Pernakt pradanginta spaustuvė
Tai jau iš serijos, kaip tapti milijonieriumi.
Kai žemė buvo išdalinta, poilsio namai Palangoje ir kiti pastatai parduoti, atėjo metas priva-

tizuoti akcinę bendrovę „Spauda“. 2003-ųjų rugsėjo 26 dieną turėjo įvykti akcininkų susirinki-
mas, kuriame Kultūros ministerija ketino perduoti Valstybės turto fondui akcinės bendrovės ak-
cijas, arba tai, kas dar liko išparceliavus šimtus milijonų vertės buvusios leidyklos turtą. Fondas 
privalėjo likusį turtą priimti ir tokį nustekentą parengti galutiniam pardavimui privatizavimo 
aukcione.  

Tačiau ir gerokai apipešiotas objektas vis dar buvo vertas kelių dešimčių milijonų litų. Ap-
maudoka tokį turtą be niekur nieko dėti ant varžytinių stalo. Ir privatizavimo meistrai sumanė 
išeitį – akcininkų susirinkimo išvakarėse, tai yra  2003 metų rugsėjo 25 dieną (per vieną naktį) 
sukuria naujutėlaitį Uabą, kurį pavadina „Sisteminio modernizavimo grupė“. Kitą dieną „Spau-
da“ skubiai parduoda šitam šviežiai išperėtam viščiukui 3,623 mln. litų vertės spaustuvės pas-
tatą su teise į 1,5 ha žemės sklypą prie A. Sacharovo aikštės. Akcininkų susirinkimas turėjo pra-
sidėti rugsėjo 26 dieną 16 val., o sandėris notarinėje kontoroje įvyko 15.30 val., tai yra likus vos 
pusvalandžiui iki akcininkų susirinkimo – vertėjo paskubėti, nes Valstybės turto fondas turėjo 
gauti „Spaudos“ akcijas be dalies spaustuvės, o šią  iki susirinkimo verkiant reikėjo parduoti, 
kad būtų „vsio zakonno”. Šitaip per vieną naktį iš „Spaudos“ balanso dingo pusketvirto milijo-
no vertės spaustuvė su žeme. Šiandien tą žemę žinovai vertina jau apie 20 milijonų litų!

Smulkieji akcininkai susirinkime mėgino verkšnoti, kad juos apiplėšė, kad Turto fondas lei-
dosi sukčių apmaunamas, tačiau jų balsas į dangų nėjo. Ir, žinoma, niekur nėjo. Turto fondui 
nerūpėjo, kad per naktį dingo dalis didžiulės spaustuvės, kaip ir nerūpėjo, iš kur kūdikystės 
amžiaus Uabas gavo 3,6 milijono litų. O jei ir būtų pasmalsavę, būtų nusivylę – jokių pinigų 
niekas niekam ir niekada nemokėjo ir nemokės, nes mokėti neleido sutartis, kurios pirmasis 
straipsnis skelbė, kad turtas parduodamas už 3,623 mln. litų, kad jo nuosavybė pirkėjui pereina 
tą pačią dieną, o sumokėti už turtą pirkėjas privalo per dvejus metus, ir tik tuomet, kai pardavė-
jas iš pastato išsikraustys. Tai, kad pardavėjas iš pastato kraustysis šitiek laiko, kiek Algimantas 
Sapiega ir jo bendražygis Edvinas Menčikovas dirbs „Spaudoje“ , jau tuomet niekam nekilo 
abejonių. Tai reiškė, kad jokių pinigų niekam ir niekada mokėti nereikės.

 Taip ir nutiko. Praėjo trys metai, o niekas tų 3,5 milijonų taip ir nesumokėjo, nors UAB „Sis-
teminio modernizavimo grupė“ įsirengė pastatą ir jame puikiausiai šeimininkauja. 

Ir kaip kitaip? Juk tos pačios sutarties 6.2 straipsnis sako, kad, praėjus mokėjimo terminui, 
tai yra praslinkus dviem metams ir trims dienoms, jeigu pirkėjas (UAB‘as) nesumokėjo pinigų, 
pardavėjas turi teisę sutartį nutraukti ar pareikalauti, kad pinigus tuoj pat sumokėtų! Kitaip 
tariant, pardavėjas įdūkęs, kad pirkėjas nemoka pinigų, gali nutraukti sutartį ir nebereikalauti 
pinigų, nes taip numatyta sutartyje!

Štai kaip atsiranda naujieji milijonieriai. 
Deja, tie milijonai – tai valstybės ir smulkiųjų akcininkų pinigai. Pikčiausia, kad apmulkintų 

ir apvogtų smulkiųjų akcininkų reikalai niekam nerūpėjo. Juos kartu su valstybe makleriai ap-
vogė vidur baltos dienos, nes AB „Spauda“ akcijų vertė pernakt sumažėjo pusketvirto milijono 
litų, o pridėjus dar žemės vertę – net visu 20 milijonų litų, o valdžiai ir jos valdininkams – nė 
motais, nors valstybės interesus ginančiam Valstybės turto fondui verkiant turėjo užkliūti. Bet 
neužkliuvo – to Fondo direktorius P. Milašauskas  privatizavimo specialistą Algimantą Sapiegą 
įtaisė akcinės bendrovės „Spauda“ stebėtojų tarybos pirmininku…  

Veltui mynė Fondo slenksčius kadaise iš posto atleistas bendrovės generalinis direktorius 
Virginijus Giedraitis, mėginęs apeliuoti į pono P. Milašausko sąžinę, klodamas jam apie žemės 
ir pastatų grobimo aferas. Toje vietoje, kur buvo P. Milašausko sąžinė, pasirodo, belikusi jau 
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buvo dykynė – „vsio zakonno…”
Neradęs teisybės eksgendirektorius keliskart beldėsi į Valstybės kontrolės departamento 

duris, tačiau Rasa Budbergytė štampavo vieną į kitą raštiškus atsakymus, kurių esminė esmė   
tokia – valstybės pinigai yra visai ne valstybės kontrolės reikalas. 

Štai taip.
Virginijus Giedraitis kreipėsi į Seimo Audito komitetą, tiesiai į jo pirmininką Artūrą Skar-

džių. Šis pakraipė galvą, pakinkavo – ir vėl kapų tyla. Pagaliau ir eksdirektorius sumojo, kad 
Spaudos rūmų žemės ir „Spaudos“ privatizavimo aferų be valdžios pagalbos ir dėmesio niekaip 
neprasuksi. 20 milijonų vertės pirkinys, kurį per vieną naktį nugvelbė „Sisteminio moderniza-
vimo grupė“ – tai ne vien šios bendrovės steigėjo, buvusio sostinės plėtros vadovo Vytauto Sa-
dausko grobis. Už jo kažkas stovi ar guli, o už anųjų guli plytintis apie Spaudos rūmus aštuonių 
hektarų žemės laukas, kurio vertė – daugiau kaip 80 milijonų!

               
Vieniši vienišoje valtelėje
Taigi valdininkijai viena akimi užsimerkus, o kita nieko nematant, viskas ėjo lyg sviestu pa-

tepta. 
Skandalas kilo, kai atsitokėjo aukštuminio pastato savininkai, kurių dauguma – žurnalistai. 
O atsitokėję jie išvydo save krypuojančioje valtelėje, tolstančioje nuo laivo, kuriame  

dešimtmečius gyveno. Toji valtelė – 0,75 ha žemės sklypelis, kurį prichvatizatoriai numetė 
Spaudos rūmams ir Keistuolių teatrui, atplėšę jį nuo aštuonių hektarų žemės sklypo. Rūmai ir 
teatro pastatai beveik apgožė mažytį žemės gabalėlį, taigi iš po pastato kyšojo vos 35 arų žemės 
lopinėlis, kuriame šiaip ne taip gali  tilpti  45 automobiliai.

Žurnalistams, žinoma, užvirė kraujas – nuo aferistų Lietuvą begindami, jie patys buvo 
apvogti. Vieni kreipėsi į apskritį, kiti beldėsi į sostinės savivaldybės duris. 

Bet ir vienos ir kitos durys buvo tvirtos.  
– Su kiekvienu pastato savininku savivaldybė žemės nuomos sutarties nesudarinės, atrėžė 

iškilni miesto žemėtvarkininkė.
Gal todėl ir gimė Spaudos rūmų bendrija, kurios atstovai tą pačią dieną nuvažiavo į  teis-

mą. Tada prichvatizuotojai ėmė įrodinėti, kad  Spaudos rūmuose įsikūrusios redakcijos niekada  
neturėjo, todėl ir neturi teisės į žemę. Bendrija įrodinėjo savo tiesą – yra sutartys, o jose juodu 
ant balto parašyta, kad savininkai jau 15 metų moka mokesčius už žemę po pastatu ir aplink 
pastatą.

Bendrovės advokatai paskleidė dūmų uždangą – girdi, tie surinkti mokesčiai yra visai   ne 
žemės mokesčiai, o paprasčiausia rinkliava už žemės priežiūrą. 

– Bet kaip žemę prižiūrėti po pastatais? – klausė Bendrijos atstovai.
Net ir kazuistikos mokslus krimtę teisės mokslų žinovai į šitą klausimą atsakyti nesugebėjo. 

Kažkuris tarstelėjo, kad,  girdi, galima galvą po pamatais pakišti...

Vardan tos Lietuvos…
Spaudos rūmų žemės aferą aprašė „Valstiečių laikraštis“, apie ją transliavo laidas radijas ir 

televizija,  iš teismo į teismą keliauja akcinės bendrovės „Spauda” ir „Spaudos rūmų” bendrijos 
byla. 

–  Jau dveji metai siūbuoja valtelė, kurioje telpa tiktai dešimt žmonių, o mūsų – per septynias-
dešimt, – sako Bendrijos pirmininkas Vytautas Budnikas, tarp kita ko, ir Žmogaus teisių gynimo 
asociacijos pirmininkas respublikoje. – Valtis paprasčiausiai neišsilaikys ir apsivers.

Kad aukštuminis pastatas galėtų visaverčiai funkcionuoti, šalia jo pagal statybos normaty-
vus turėtų būti mažiausiai 450 automobilių stovėjimo vietų – pagal Statybos techninį standartą 
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28 kvadratiniams metrams biuro patalpų skiriama viena automobilio vieta, o spaustuvės, kaipo 
gamybinėms patalpoms, viena automobilio stovėjimo vieta priklauso šimtui metrų gamybinių 
patalpų. Tokie mūsų valstybės nustatyti normatyvai, toks yra įstatymas ir prieš vėją, kaip žinia,  
nepapūsi.

Anoji pusė, tai yra akcinė bendrovė „Spauda“, už kurios jau stovi pagrindinė akcijų paketo 
valdytoja statybos bendrovė ABF „Viti“,  nori vietoj dviejų su viršum hektarų turėti keturis, 
o Spaudos rūmams su Keistuolių teatru palikti tik 75 arus. Taigi normatyvai normatyvais, o 
Spaudos rūmams su Keistuoliu teatru jau palikta  vietos vos 45 automobiliams pastatyti. Šie abu 
pastatai, anot Vytauto Budniko, pasmerkti žūčiai. Prie jų negalės privažiuoti darbuotojai, teatro 
žiūrovai. Faktiškai Spaudos rūmams ir Keistuolių teatrui paliktas priešais įėjimą šaligatvis ir 
vidinis pastato kiemas, kuriame pagal priešgaisrinius ir kitokius reikalavimus automobilius 
statyti draudžiama. Tad Spaudos rūmams ir Keistuolių teatrui belieka tik šaligatvis priešais 
paradinį rūmų įėjimą ir lopinėlis žemės prie „Radiocentro“. 

Su tokia situacija savininkai nesutinka. Jie kreipėsi į teismą. Juk žemė buvo nuomojama, 
mokami mokesčiai valstybei, taigi visi buvo ir tebėra tos ginčytinos žemės nuomininkai. Beje,  
aukštuminiame pastate įsikūrusios įmonės ir šiandien tebemoka žemės nuomos mokesčius. Pir-
majam apylinkės teismui sutartys pasirodė netikros, todėl į Bendrijos argumentus jis neatsi-
žvelgė. Bet Spaudos rūmų gyventojai įsitikinę, kad tikresnių sutarčių negalėjo būti, kad teismas 
pasielgė neteisingai. 

Žiniasklaidos savininkai surengė spaudos konferenciją, taigi kreipėsi į visuomenę – žiūrėkite, 
kas mūsų valstybėje darosi: vieni dusinami, kitiems suteikiamos visos galimybės daryti su žeme 
biznį, nes Vilniuje jau vieno aro kaina viršija 120 tūkstančių litų. Dėl tokių pinigų ir pats kipšas 
gali smalą lakti. 

Į spaudos konferenciją atvyko pats Vilniaus meras Artūras Zuokas. Jis akivaizdžiai įsitikino, 
kas čia padaryta ir pasakė nedviprasmiškai – padaryta nesąmonė, ir pats pasiūlė būdą, kaip tą 
nesąmonę pašalinti: arba miesto savivaldybė palaiko Bendrijos ieškinį Apeliaciniame teisme, 
arba pasirašome taikos sutartį. 

Vilniaus apskritis sudarė komisiją, kuri „pritarė pareiškėjų skundui“, kitaip tariant, pripažino, 
kad Bendrijos narių teisės pažeistos, kad Spaudos rūmų patalpų savininkai turi vienodą teisę 
į žemės sklypą kaip ir „Spauda“. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus apskrities viršininko 
administracija  pasirašė su Bendrija taikos sutartį. Šia sutartimi valdžios institucijos įsipareigojo 
per 60 dienų „priimti sprendimus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus padėčiai iki 2000-ųjų 
metų atkurti...“, tai yra iki to laiko, kai dar buvo beveik 8 ha žemės sklypas ir visi jame turėjo 
vienodas teises.

 Taikos sutartį pasirašė Vilniaus meras Artūras Zuokas ir Vilniaus paskirties viršininkas Gin-
taras Gibas. Taigi tos abi valstybės institucijos palaiko Bendrijos poziciją, mano, kad Spaudos rū-
mai su Keistuolių teatru turi išlikti, kad jie turi būti grąžinti atgal į žemės sklypą, nes įstatymas 
tai leidžia daryti, ir tą taikos sutartį patvirtino Vilniaus miesto Apygardos teismas.

Regis, visų problemos išspręstos. Bet, pasirodo, ne visų. Anoji pusė apskundžia Taikos sutartį 
Aukščiausiajam Teismui ir įrodinėja, jog pažeistos jų teisės, kadangi sutarties panaikinimas ke-
lia grėsmę jų interesams, nors žemės iš jų niekas neatima, žemės nereikia iš niekur importuoti ir 
visiems jos pakanka, tik reikia ją pasidalinti teisingai, pagal valstybės nustatytus normatyvus.  

Jei Aukščiausiasis Teismas patenkins ABF „Viti“ užgaidas ir akcinės bendrovės „Spauda“ 
prašymą, prie Spaudos rūmų prasidės milžiniškos statybos ir aukštuminiame pastate įsikūrusių 
organizacijų dusinimas – atvykę į Keistuolių teatrą vaikai su tėveliais neturės kur automobilių 
pasistatyti. Taigi teatras, kaip ir Spaudos rūmai, bus pasmerkti žūčiai – jį irgi teks uždaryti.

Atrodytų, labai graudu ir neteisinga. Bet atminkime apie ką kalba sukasi? Vienas hektaras 
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žemės – dešimt milijonų litų, o jei tiksliau – jau dvylika milijonų, po pusmečio gali pakilti ir iki 
penkiolikos milijonų.

Štai kur šuo pakastas. Taigi už viso to, apie ką čia parašyta, slypi milžiniškas komercinis 
interesas. Šiuo atveju tiesa ir teisingumas nebevaidina jokio vaidmens. 

Vytautas Budnikas neatmeta ir kito intereso – iš Spaudos rūmų atimant žemę, siekiama su-
naikinti žiniasklaidos centrą. 

– Pernelyg kryptingai ir nuosekliai viskas daroma, – sako jis. – Spaudos rūmai lieka be že-
mės, o pastatas – be laiptinių, be holų, įėjimų ir taip toliau. Po to čia įsikūrusiems savininkams 
vienu metu iškeliama net septyniolika teisminių bylų ir neva dėl skolų nutraukiamas šildymas 
bei vandens tiekimas. Manote, tai atsitiktinumas?

   Gal ir neatsitiktinumas.
    Gal už šio konflikto slypi didesni interesai, ne tiktai ūkiniai, bet ir partiniai – juk į žmonių 

prašymus nereaguoja nei Valstybės kontrolės departamentas, nei Seimo Audito komitetas, nei 
Specialiųjų Tyrimų Tarnyba, nei kitos institucijos – niekam nesvarbu, kas čia darosi, kas nudai-
gojo valstybės turtą ir apvogė smulkiuosius akcininkus. Plika akimi jau matyti, kad valstybės 
interesai neginami – už didelius pinigus ginami tiktai piniginiai interesai. 

Ir net bukapročiui aišku – Spaudos rūmams ateina galas. 
Gelbėti juos ar negelbėti?

Leidyklos „Gairės“ direktorius Povilas Masilionis
„Valstiečių laikraščio” vyriausiasis redaktorius Jonas Švoba
Leidyklos „Margi raštai“ direktorius Česlovas Ladukas
Leidyklos „Atgimimas“ direktorius Algimantas Semaška

„Respublika“.–  2006 m. biržel io 8 d.

VĖL NERAMINA „MAŽEIKIŲ NAFTOS“ 
REIKALAI, O FINANSINĘ  ŠALIES SITUACIJĄ  
GERINA PRASIDĖJĘS „VOKELIŲ“ POLITIKOS 

DEMASKAVIMAS

Vytautas ŽEIMANTAS – žurnalistas, „Lietuvos aido“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas

Finansų ministras Zigmantas Balčytis neatmeta galimybės, kad Lietuva gali negauti pinigų 
už „Mažeikių naftą“, jei Rusijai pavyktų blokuoti jos pardavimo Lenkijos koncernui „PKNOr-
len“ sandorį. Finansų ministras, be kita ko, žada, kad kainų šuolį prieš įvedant eurą švelnins 
sumažėję mokesčiai.

„Neatmestina, kad per procesą gali vykti kokių nors pokyčių. „Mažeikių nafta“ yra politinis 
objektas. Tačiau jei jau ir atsitiktų blogiausia, vėl būtų galima svarstyti įvairius variantus. Tikiu, 
kad ir Lenkija apgins savo interesus, ir procesas turėtų baigtis taip, kaip esame numatę“, – sakė 
Z. Balčytis, atsakydamas į klausimą, ar Lietuva vėl gali atsidurti prie suskilusios geldos, jei 
„Jukos“ būtų  paskelbtas bankrotas ir sandoris būtų blokuojamas.

Vis dėlto finansų ministras mano, kad gavusi pinigus valdžia per metus dvejus su žmonėmis 
atsiskaitys už rublinius indėlius. Šis valstybės įsipareigojimas šiandien siekia apie 2,1 milijardo 
litų. Komentuodamas euro įvedimo reikalus, Z. Balčytis teigė esąs įsitikinęs, jog laikas iki 
pateikiant naują paraišką įrodys, jog Lietuvos valdžia sugeba valdyti infliacijos veiksnius, 
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nemažindama gyvenimo lygio ir nesekindama valstybės biudžeto.
Anot jo, euro įvedimo datą labai lemia išoriniai veiksniai, ypač dujų ir naftos kainos: „Prieš 

pusę metų tikėjomės, jog galbūt galima atidėti kainų, ypač dujų, didėjimą, o šiandien aišku, kad 
dujos pabrangs. Tai turės didelį poveikį infliacijai“.

„Mes taip pat turime atlikti tam tikrus darbus: padidinti akcizus, ypač cigarečių, o tai po-
litiškai nebus taip lengva ir paprasta, bei degalų – benzino ir dyzelino. Planuojama mažinti 
gyventojų pajamų mokestį. Taigi – būtina viską apskaičiuoti ir tada nustatyti konkrečią datą. 
Nebegalime kaitalioti datų, nuvilti finansinių rinkų. Geriau nustatyti vėlesnę, bet garantuotą 
datą“, – kalbėjo Z.Balčytis.

Paklaustas, ar galima tikėtis, kad 2008 metais gyventojų pajamų mokestis bus sumažintas iki 
24 proc., finansų ministras tvirtino, jog mažinimo principo tikrai bus laikomasi.

„Per keturis mėnesius turime patvirtinti naują programą ir išanalizuoti galimybes mokestį 
sumažinti iki 20 procentų. Reikės subalansuoti du prieštaraujančius dalykus: didinti biudžeto 
pajamas arba dalies nuo BVP paskirstymą per biudžetą ir mažinti mokesčius. Vyriausybei išties 
nemažas galvosūkis, kaip šiuos dalykus suderinti“, – sakė finansų ministras.

Anot jo, akcizo padidinimas dar nereikš, kad pabrangs degalai ar cigaretės tiek, kiek padidės 
akcizas: „Jei iš tikrųjų „Mažeikių naftos“ benzinas pasidarys per brangus, jo bus galima įvežti iš 
aplinkinių valstybių. Kol buvo senoji sutartis su „Mažeikių nafta“, valstybė buvo įsipareigojusi 
naftos produktus pirkti iš vienintelio šaltinio“.

Tuo tarpu Rusijos nafta į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą jau neteka. Priežastis, 
kaip pranešė ūkio ministras Vytas Navickas, naftotiekio gedimas Baltarusijos teritorijoje. Jis 
pripažįsta, kad padėtis „Mažeikių naftoje“ keičiasi nepalankia linkme. „Savaitgalį situacija 
pakito nepalankia mums linkme – įvyko gedimas naftotiekyje Baltarusijos teritorijoje. Todėl 
techniškai nafta negali būti transportuojama į Mažeikius. Darbai eina į pabaigą ir laukiame 
patvirtinimo, kada vėl bus galima tiekti naftą į Mažeikius“, – vakar sakė V. Navickas.

Pasak jo, neramina ir kitas faktas – Rusijos naftos koncernas „Rosneft“ rugpjūtį „Mažeikių 
naftai“ turi pateikti 342 tūkst. tonų naftos, tačiau įmonė kol kas negavo maršrutinės telegramos, 
kad ją galima priimti.

„Jos kol kas nėra, ir mus ypač neramina tas faktas“, – teigė ūkio ministras.
Pasak V. Navicko, „Mažeikių nafta“ šiuo metu turi apie 100 tūkst. tonų naftos, atsigabentos 

jūra per Būtingės naftos terminalą. Šio kiekio įmonei pakaktų maždaug penkioms dienoms, per 
parą perdirbant po 20 tūkst. tonų.

Vis dėlto V. Navickas išreiškė viltį, kad komercinio suinteresuotumo principas veiks geriau 
nei politiniai sprendimai: „Reikia tikėtis, kad tie dalykai bus palankūs Lietuvai“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministre trečią kartą tapusi Vilija Blinkevičiūtė dabar nusiteikusi 
gerokai optimistiškiau negu V. Navickas. Ji teigia, kad revoliucijų socialinėje srityje negali būti ir 
žada dar pilnesnes kišenes.

„Noriu patikinti, kad ir vidutinę pensiją iki 650 litų tikrai padidinsime, ir minimalų atlyginimą 
iki 800. Aišku, laukia daug diskusijų Trišalėje taryboje su darbdaviais, profesinėmis sąjungomis. 
Bet kitos išeities neturime: jei nekils žmonių pajamos, jie išvažiuos“, – sakė V. Blinkevičiūtė. 
Pasak jos, vergiškomis sąlygomis už minimalią algą žmonės neturi dirbti.

„Taip pat didės ir kitos pajamos – pensijos, išmokos. Nuo liepos padidėjo pensijos – viduti-
niškai 60 litų. Rudenį pradėsime svarstyti kitų metų biudžetą ir vėl reikės galvoti apie pensijų 
padidinimą ateinančiais metais“, – teigė ministrė. Anot jos, nuo kitų metų planuojama spręsti 
jau gerokai įsisenėjusią našlių pensijų problemą.

„Parengti įstatymo pakeitimai numato, kad šios pensijos nuo kitų metų etapais didės, bus 
sudarytos palankesnės sąlygos įgyti teisę į jas. Tam planuojame skirti apie 100 mln. litų iš 
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„Sodros“ biudžeto“, – sakė V. Blinkevičiūtė.
Ministrės teigimu, nuo liepos žmonių pajamos išaugo sumažinus gyventojų pajamų mokestį 

ir padidinus minimalų atlyginimą, tačiau kainos irgi nestovi vietoje, todėl Vyriausybė prieš 
šildymo sezoną turėtų apsispręsti ir padidinti valstybės remiamų pajamų dydį, kurios dabar 
siekia 165 litus.

Dar vienas dydis, V. Blinkevičiūtės žodžiais, yra jau kurį laiką įšaldytas – minimalus gyvenimo 
lygis. Jį iš mirties taško Vyriausybė turėtų pajudinti svarstydama kitų metų biudžetą.

„Mes turime įgyvendinti visą neseniai priimtų įstatymų, reglamentuojančių paramą šeimai, 
tarp jų ir naujovę – tėvystės atostogas, išmokų auginantiems vaikus padidinimą, paketą. Tačiau 
tai tik pradžia, sustoti negalime, išmokas reikės didinti toliau“, – sakė ji.

Ministrės nuomone, prie gimstamumo skatinimo galėtų prisidėti ir lankstesni darbo santy-
kiai, sudarantys galimybes tėvams derinti darbą ir pareigas šeimoje, vaikų priežiūrą.

„Jaunoms šeimoms turime padėti įsigyti būstą. Dirbame kartu su bankais, galvojame, kaip 
keisti būsto kreditavimo sistemą, kad ji taptų joms palankesnė“, – sakė ji.

Finansinę šalies situaciją gerina ir prasidėjęs „vokelių“ politikos demaskavimas.
Mokesčių inspekcija nuo vasaros pradžios trumpuoju telefonu 1882 sulaukė 61 pranešimo, iš 

jų 46 – apie vokeliuose mokamus atlyginimus. Dažniausiai apie atlyginimus vokeliuose praneša 
mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai. Daugiausiai pranešimų apie vokelius inspektoriai gauna 
iš statybos, paslaugų sektoriaus, medžio apdirbimo įmonių.

Nustatyti konkretūs apgaulingos apskaitos vedimo, mokėjimo vokeliais atvejai.
Dalis įmonių, apie kurias praneša darbuotojai, mokesčių inspekcijai jau būna žinomos ar 

atsidūrusios rizikingųjų sąrašuose. Skambučiai tampa papildoma informacija.
Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, darbdavys arba įgaliotas asmuo už atlygi-

nimo mokėjimą vokeliuose baudžiamas nuo 500 iki 50 tūkst. litų bauda. Numatyta ir baudžia-
moji atsakomybė. Gali būti skiriama bauda, viešieji darbai arba laisvės atėmimas.

„Lietuvos aidas”.  –  2006 m. rugpjūčio 1 d.

DĖL SUSIDARIUSIOS PADĖTIES

Liudvikas Narcizas RASIMAVIČIUS 

Idant nesusidarytų nuomonė, jog mano išdėstytos mintys yra mėgėjiškos, oficialiai pareiš-
kiu, kad jas šiandien diktuoja mano ilgametės ir pakankamai plačios Konstitucinės teisės stu-
dijos, specializacija šioje teisės srityje rengiant esamą Lietuvos Respublikos Konstituciją, kurią 
neturėdamas tam konstitucinių galių šiandien aiškina Lietuvos Konstitucinis Teismas, todėl tu-
riu pagrindo tvirtinti, kad mano nuomonės reikėtų įsiklausyti tiek pat, kiek ir kitų teisininkų, 
nors ir dirbusių ar dirbančių Konstituciniame Teisme. Lai tai būna ir kaip vieno iš Konstitucijos 
autorių nuomonė.

Konstitucija nesuteikia Konstituciniam Teismui teisių jokia forma ir jokiomis priemonėmis 
aiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų, nesuteikia teisių savo sprendimais skelbti 
tokių Konstitucinių doktrinų, kurios keistų bet kurio Konstitucijos straipsnio prasmę. (Jeigu iš 
tikro ją reikia keisti, Konstitucinis Teismas tik gali atkreipti dėmesį į tokią būtinybę, o ji gali būti 
keičiama Konstitucijos keitimui nustatyta tvarka.)

Tokia nuostata išplaukia iš Konstitucijos 5 str., ribojančio Konstitucinio Teismo kaip teismo 
galias, ir iš 102 str., kur tos galios išvardijamos.
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Konstitucija yra sukonstruota taip, kad Seimo nario teisės įgyvendinamos per vieną iš valdžios 
instrumentų – Seimą, kas nurodyta Konstitucijos 61 ir 67 str. Kartu Konstitucija nurodo, kad be 
Seimo nario teisių, Seimo narys turi galias, kas esminiai skiriasi nuo teisių. Nei Seimo narys, nei 
Seimo narių grupė nėra valdžia, ir jiems netaikoma Konstitucijos 5 str. nuostatos. Tai padaryta 
specialiai. Mat aukščiausią suverenią galią tauta vykdo per savo įgaliotinį – per demokratiškai 
išrinktą savo atstovą – Seimo narį. Tas tiesiogiai pasakyta Konstitucijos 4 str. Kad niekas negalėtų 
aiškinti kitaip, Konstitucijos 3 str. skelbia, jog niekas negali riboti tautos suvereniteto galių, taip 
pat ir deleguotų per Konstitucijos 4 str., būtent GALIŲ, o ne teisių. Jei kas nors, taip pat ir 
Konstitucinis Teismas, bet kokia forma nori pakeisti šią Konstitucijoje įtvirtiną tvarką, – ir Tauta, 
ir Seimo nariai, kaip Tautos atstovai, turi apginti Konstituciją ir nuo Konstitucinio Teismo. Tai 
išplaukia iš Konstitucijos 2, 3, 4, 55 str. tiesiogiai. Tai išplaukia ir iš Konstitucijos 148 str., kur 
tokias nuostatas gali pakeisti tik Tauta. Niekas kitas.

Aukščiausia Suvereni Tautos Galia pasireiškia tuo, kad per demokratiškai išrinktus savo at-
stovus gali tikrinti, sužinoti ir paveikti bet ką, kas kėsinasi į demokratiją ir konstitucinę san-
tvarką, sužinoti ir per galimybę sužinoti viską, – kontroliuoti visus institucijų veiksmus. Tai yra 
konstitutyvi suvereniteto sudedamoji dalis kaip konstitutyvi demokratijos sudedamoji dalis yra 
parlamentinė kontrolė. Dingsta tos dalys iš viešojo gyvenimo, dingsta ir suverenitetas ar demo-
kratija. Taigi Seimo nario, kaip atstovaujančio Aukščiausiam Tautos suverenitetui, galios išplau-
kia iš jo pareigų visomis priemonėmis apginti savo įgaliotinio – Tautos sukurtą demokratinės 
respublikos ir jos konstitucinės santvarkos modelį. Tą jie gali daryti ir pavieniui, ir susibūrę į 
parlamentinius darinius. Kada tyrimu siekiama patikrinti, ar nėra kėsinamasi į demokratinę 
santvarką, ar nėra kėsinamasi į Tautos suverenias galias, tai sužinoti, ar kas nors valstybėje net 
tos pačios valstybės vardu nedirba prieš valstybę, kad ir skleidžiant dezinformaciją ar nusle-
piant tiesą, – niekas, absoliučiai niekas negali sutrukdyti. Tai Tautos suvereniteto esmė. Manau, 
kad Konstitucinis Teismas viršijo savo galių ribas ir Konstitucinėmis doktrinomis panoro aiškin-
ti pačią Lietuvos Konstitucijos pirmojo skirsnio esmę.

Trumpai apie specialiųjų struktūrų ir valdžios struktūrų sąveiką. Be visų kitų uždavinių, 
specialiosios struktūros turi nuolat teikti objektyvią informaciją aukščiausioms institucijoms. 
Niekas kitas, tik parlamentarai šiandien gali kontroliuoti, kad tokia informacija būtų objektyvi jau 
vien todėl, jog kito mechanizmo nėra. Kada tai nekontroliuojama, – informacija pasidaro netiksli, 
selektyvi, o neretai ir tampa dezinformacija. Aukščiausios institucijos vietoje tikros informacijos 
gaudamos iškreiptą daro neteisingus sprendimus. Taip dirba viso pasaulio žvalgybos per 
tuos, kuriuos pavyksta infiltruoti, per žiniasklaidą, tų šalių aukščiausius pareigūnus maitinant 
dezinformacine koše. Kodėl Lietuvoje turėtų būti kitaip? Galėčiau pateikti pavyzdžių iš Antrojo 
pasaulinio karo istorijos, kada tikrąją informaciją teikiantieji pareigūnai būdavo pašalinami ir jų 
vietą užimdavo kiti, arba turintys menkesnę kompetenciją ar intelektą, arba tiesiog šnipai. 

Kaip pilietis įžvelgiu rimtą pavojų. Seimas turi daug galimybių sutramdyti demokratijos 
griovėjus ir tuos, kurie siekia apriboti Tautos suverenitetui atstovaujančių galias. Jo rankose 
pinigų skirstymas, etatų tvirtinimas, pagaliau teismų sistemos esminis pertvarkymas. Tai kelių 
mėnesių darbas. Priminsiu, kad ši Konstitucija buvo parašyta per labai trumpą laiką, tad ir 
naujos Konstitucijos parengimas ir priėmimas, paliekant esamos I skirsnio nuostatas, – irgi dar 
šio Seimo rankose. Tada ši Konstitucija irgi buvo parengta labai susiskaldžiusio Atkuriamojo 
Seimo narių ir labai vieningai patvirtintos jos nuostatos. Pavojai vienija.
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TEISINGUMAS PAGAL LIETUVOS 
ADMINISTRACINIUS 

TEISMUS

Petras RAGAUSKAS

Ar teisinga nuostata, kad universitetas žmogui turėtų teikti ne tik žinių, bet ir ugdyti jo pi-
lietines dorybes? Atrodo, kad taip. Deja, kai kurie pastarųjų savaičių įvykiai priminė, kad esu 
„brokuotas“ savosios alma mater produktas. Juk mokantis Teisės fakultete mums buvo nuolat 
diegiama pagarba teisei ir teismams (jų sprendimams). Tuo tarpu išgirdus kai kurių teisminės 
valdžios atstovų aimanas, esą visuomenė juos vertina neadekvačiai, o visuomenės informavimo 
priemonės juodina nepagrįstai, veido raumenis nevalingai sutraukia į sarkastišką šypseną. Guo-
džiuosi bent tuo, kad išlaikiau nepajudinamą pagarbą teisei (tiesa, tik todėl, kad ją tapatinu ne 
tiek su mūsų Seimo produkcija, kiek su Konstitucija ir pačia teisės idėja).

Be abejo, būtų tendencinga tvirtinti, kad visi teismai „supuvę“, o teisėjai „nužmogėję“ ar 
„korumpuoti“. Ypač kai tokie apibendrinimai daromi remiantis rinktiniais pavyzdžiais. Kita 
vertus, kai kurie šių pavyzdžių pernelyg iškalbingi, kad į juos paprasčiausiai nekreiptume dė-
mesio ar laikytume atsitiktiniais.

Nežinau, ar todėl, kad dėl savo teisinių interesų dažniau tenka susidurti su administraciniais 
teismais, ar todėl, kad jie iš tiesų yra kitokie, tačiau priešingai, nei dažnai sakoma, administraci-
nių teismų sukūrimas man neatrodo vienu didžiausių mūsų teisinės sistemos reformos pasieki-
mų. Pernelyg jau dažnai Temidės svarstyklių lėkštė juose krypsta stipresniojo pusėn. Ir visiškai 
nebūtinai tas bylas laimintis stipresnysis yra valstybė. Ši taisyklė daugiausia liečia tas institu-
cijas, kurioms vadovauja Vyriausybės nariai. (Priminsiu, kad Vyriausybė Seimui teikia teismų 
finansavimo požiūriu reikšmingą biudžeto projektą, taip pat tvirtina kandidatus eiti pareigas 
gerai mokamose europinėse teisminėse institucijose). Stipresniąja šalimi gali būti ir su valstybės 
institucijomis besibylinėjantis politiniam ar profesiniam elitui priklausantis žmogus.

Bet grįžkim prie minėtų išraiškingesniųjų pastarojo meto įvykių. Aptarsiu du: Lietuvos Vy-
riausiojo Administracinio teismo (LVAT) sprendimą dėl buvusio valstybės kontrolieriaus ir Vil-
niaus apygardos Administracinio teismo sprendimą dėl egzaminų užduočių paviešinimo.

Paskelbus sprendimą buvusio valstybės kontrolieriaus byloje, paaiškėjo, kad tarp LVAT teisė-
jų yra ne tik intrigomis prieš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką Vytautą Greičių pagar-
sėjusių žmonių, bet ir žmonių, turinčių savitai išreikštą pasaulėjautą bei teisingumo suvokimą.

Pasirodo, buvusį Valstybės kontrolierių pažeidus tarnybinę etiką pripažinusi Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija buvo neteisi, nes ... sprendimo priėmimo metu jis jau nebebuvo vals-
tybės tarnautojas. Beje, Komisija tvirtina, kad tokia teismo išvada neatitinka faktų. Bet ne jų 
interpretavimas čia svarbiausias. Gerokai įdomesnė ir specifines teisines pasekmes sukelianti 
yra LVAT suformuluota idėja (priminsiu, kad viename savo nutarimų Konstitucinis Teismas 
yra nurodęs, kad teismai yra suvaržyti savo sprendimų ankstesnėse bylose, t.y. tokių pačių bylų 
negali spręsti taikydami skirtingą įstatymo aiškinimą). 

O sprendimo idėja nesudėtinga: prisidirbai, pasitraukei iš posto ir niekas tavo nusižengimų 
tirti nebegali. Praktiniu požiūriu tai reiškia, kad pritaikius „laikino atsitraukimo“ taktiką po 
kurio laiko į valstybės tarnybą gali grįžti „nekaltas kaip kūdikis“. (Tikslumo dėlei reikia pasakyti, 
kad pensinio amžiaus buvęs valstybės kontrolierius šia galimybe jau vargu ar pasinaudos, bet, 
kaip jau minėta, sprendimas pagal analogiją turės būti taikomas ir kitose bylose.)

Kaip atrodytų, jei tokia „teisine išmintimi“ imtų vadovautis ir baudžiamąsias bylas nagri-
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nėjantys bendrosios kompetencijos teismai? Ogi visiems korumpuotiems valdininkams būtų 
duota komanda „guliai, Vasia“, t.y. jei atsitiktų įkliūti, tereikėtų atsistatydinti ir niekas tavęs 
nebegalėtų bausti. Juk ir pagal Baudžiamąjį kodeksą kyšį priimti gali tik specialų statusą turintis 
asmuo (nei bedarbis, nei pensininkas, nei koks nors kitas „laisvas“ žmogus pagal įstatymą kyši-
ninku būti negali!). Absurdas? Taip, bet ne Lietuvos Vyriausiajam Administraciniam teismui.

Antrasis pavyzdys – šių metų abiturientų ieškiniai dėl valstybinių brandos egzaminų užduo-
čių paviešinimo. Čia Vilniaus apygardos Administracinis teismas (VAAT) nurodė du dalykus: 
pirma, buvę abiturientai neįrodė Švietimo ir mokslo ministerijos bei Nacionalinio egzaminų 
centro kaltės; antra, jie neįrodė, kad dėl egzamino rezultatų anuliavimo ir jo perlaikymo patyrė 
neturtinės žalos.

Tokia teismo pozicija verčia gėdytis ne tik teisininko profesijos, bet ir pagarbos teisei. Jei 
teisė tokia idiotiška, tik iškrypėliai gali ją gerbti. Bet leiskite apginti bent jau teisę. Tegu ir iš 
profesionalių (?) teisininkų sudaryto teismo, kurio laikysenos šiuo atveju tikrai vertėtų gėdytis, 
sąskaita. 

Pagal teisę, egzaminų ir testų užduotis rengiantis Nacionalinis egzaminų centras atsako už 
tinkamą savo funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą (tai nustato šio Centro nuostatų 13 punktas), 
o jį kontroliuojanti Švietimo ir mokslo ministerija – už deramą šios institucijos darbą (tų pačių 
nuostatų 31 punktas). Pagal teisę, valstybės civilinė atsakomybė atsiranda ne tik kažką „pridir-
bus“, bet ir tuomet, kai valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios 
institucijos ar jų darbuotojai turėjo veikti (tai nustatyta Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje). Po 
visą Lietuvą išplitus egzamino užduotims, ir vaikui aišku, kad mažiausia kuo galima apkaltin-
ti šias institucijas – užduočių konfidencialumo neužtikrinimu, t.y. „neveikus taip, kaip turėjo 
veikti“ (net jei nenustatyta, kad kažkas iš darbuotojų jas sąmoningai paviešino). Deja, Adminis-
traciniam teismui neaišku: jam reikia įrodymų ir graudžiausia, kad įrodinėti turi tie, kurie rodo 
į akivaizdų faktą. Gal ne už kalnų tas laikas, kai teismui reikės įrodinėti ir tai, jog palaidotas 
žmogus tikrai nebegyvas?

Paneigti Administracinio teismo teiginį, kad abiturientai neįrodė patyrę neturtinės žalos, tei-
sinių argumentų, deja, neturiu. Tiktų paminėti tiek, kad pagal Civilinio kodekso 6.250 straipsnį 
„neturtinė žala yra asmens dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas“. Jei abitu-
rientų bylas nagrinėjusiems teisėjams trūksta įrodymų, kad netikėtai sutrumpėjus pasirengimo 
egzaminui laikui (perlaikymas buvo organizuotas ne po visų egzaminų, o tarp kitų egzaminų), 
apie su egzamino rezultatais tiesiogiai susijusias universitetines studijas ir jomis grindžiamus 
gyvenimo planus svajojantys jaunuoliai nepatiria „dvasinių išgyvenimų, nepatogumų, dvasinio 
sukrėtimo“, nebežinau, ar tokius teisėjus dar galima laikyti žmonėmis. Galbūt Frydricho Nyčės 
Antžmogiais.

Netikiu, kad minėtas bylas nagrinėjusieji Administracinio teismo teisėjai neperskaitė bent 
tų teisės aktų, kuriuos čia minėjau. Tad kodėl priimami tokie sprendimai: ar tai visiškas atbuki-
mas ir ne tik teisingumo pojūčio, bet ir sveiko proto praradimas, ar noras įsiteikti kažkada savo 
palankumą buvusiam valstybės kontrolieriui parodžiusiam ir pagal Konstituciją visų teisėjų 
karjerą lemiančiam Respublikos Prezidentui arba biudžeto projekto rengime ir sprendimų dėl 
kandidatų į europines teismines institucijas priėmime dalyvaujančiai ministrei? Tik išsiaiškinę 
tokių sprendimų priežastis galime pasiekti, kad jie nesikartotų. Tik panašių sprendimų neprii-
mantys teismai gali pretenduoti į visuomenės pagarbą.
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ŽMOGAUS TEISIŲ DIENĄ PASITIKUS

Petras AUŠTREVIČIUS

Jau daugiau kaip penkis dešimtmečius Jungtinės Tautos gruodžio dešimtąją visas šalis kvie-
čia minėti Žmogaus teisių dieną.

Džiugu, jog šiandien jau turime, nors dar tik besiformuojančias, bet jau – žmogaus teisių 
dienos minėjimo tradicijas. Jau antrus metus iš eilės Žmogaus teisių stebėjimo institutas visą 
gruodį skelbia Žmogaus teisių mėnesiu. Paminėti, švęsti lyg ir išmokome. O veikti? Nors 
tarptautinė bendrija ženklių pastabų Lietuvai lyg ir neturi, yra valstybių, kuriose padėtis gerokai 
blogesnė, tačiau vis tiek nereikėtų žvalgytis į netolimas mūsų kaimynes Baltarusiją ar Rusiją 
– dar daug ką turime nuveikti „savo kieme”.

Žmogaus teisių dieną šiemet pasitinkame taip, kaip ir keletą pastarųjų metų iš eilės, – su 
gausia statistika, signalizuojančia apie besitęsiantį žmogaus teisių pažeidinėjimą, menką visuo-
menės informuotumą apie žmogaus teises ginančias institucijas.

Išties, tendencijos neramina. Kaip rodo naujausi „Vilmorus” atlikto žmogaus teisių padėties 
tyrimo duomenys, daugiau nei pusė šalies gyventojų pasigenda informacijos apie savo teises bei 
galimybes jas ginti. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad didelė dalis visuomenės vis dar laiko 
institucijas, turinčias ginti žmogaus teises, pagrindinėmis jų pažeidėjomis. Kaip teigia Žmogaus 
teisių stebėjimo instituto atstovai, tai tik liudija, kokioje krizėje yra atsidūręs visuomenės 
pasitikėjimas valstybės institucijomis. Tenka pripažinti, jog ši „naujiena” nėra nauja, o nuo 
nuolatinių korupcijos skandalų pavargusioje visuomenėje – ir nebe tokia šokiruojanti: mažiau 
nei Seimu ir Vyriausybe Lietuvos gyventojai pasitiki tik politinėmis partijomis. Pagrindinėmis 
žmogaus teises ginančiomis institucijomis – teismais, – pasitikima ne ką daugiau. Prie šių 
aplinkybių pridėję dar ir nuolatos mažėjantį piliečių domėjimąsi valstybės reikalais, ką rodo 
smunkantis gyventojų aktyvumas rinkimų metu, galų gale prisimindami milžiniškus svetur 
gyventi išvykstančių piliečių srautus, prieisime prie ypatingą nerimą keliančios išvados: 
valstybės institucijos ir tauta, kuriai jos turėtų dirbti, nenumaldomai tolsta viena nuo kitos. O 
kuomet ši distancija pasiekia kritinę ribą, valdžia praranda legitimumą, reikia laukti didelių 
politinių sukrėtimų.

Vis dėlto nemanau, kad stovime ant naujos revoliucijos ar perversmo slenksčio. Visuomenę 
ir valstybės institucijas dar galima suartinti, tik šis darbas nelengvas ir reikalauja abiejų pusių 
pastangų. Jokiu būdu nenorėdamas visą atsakomybės naštą perkelti ant aktyviai savo teises 
ginančio ir reiklaus institucijoms piliečio pečių, turiu pažymėti, jog daugelį darbų šioje srityje 
turi atlikti valdžia.

Pirma, ji galėtų bent jau dar labiau nevaržyti žmogaus teisių. Nesenas pavyzdys – Seimo 
priimtas įstatymo pataisas, didžiajai visuomenės daliai panaikinusias galimybę balsuoti paštu. 
Šis sprendimas demonstruoja valstybės požiūrio į visuomenę raidos tendenciją – valdžios 
institucijos vis mažiau pasitiki visuomene. Tik įsivaizduoju, kaip keistai gyventojams atrodo 
parlamentas, kiekviena proga verkšlenantis dėl mažėjančio rinkėjų aktyvumo, ir čia pat darantis 
viską, kad tas aktyvumas būtų dar mažesnis. Paprašėme valstybės vadovo pataisas vetuoti, ir 
tikimės, jog parlamentui pakaks sveiko proto ne tik pataisyti padarytą klaidą, bet ir dar labiau 
išplėsti rinkėjų galimybes pareikšti savo valią įvedant elektroninį balsavimą.

Antra, turi būti aiškiai įtvirtinta valstybės pareiga aktyviau ir efektyviau ginti savo piliečių 
teises. Pavyzdžiui, šiuo metu Lietuvoje nemažai kalbama apie dažną žmogaus teisių pažeidimo 
atvejį – smurtą šeimoje. Ir nors mūsų Konstitucija numato, jog šeima yra visuomenės ir valstybės 
pagrindas, tačiau smurto šeimoje bylos nagrinėjamos privataus, o ne valstybinio kaltinimo 
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tvarka, kas dažnu atveju reiškia, jog nuo savo artimųjų nukentėjusio piliečio teisės paprasčiausiai 
nebus apgintos. Tokią padėtį būtina taisyti.

Ir trečia, valdžia galėtų užtikrinti, kad informacija apie žmogaus teises ir jų gynybą būtų 
labiau prieinama bei pasirūpinti, kad piliečiui, susidūrusiam su pažeidimu, nereikėtų sukti gal-
vą, į ką gi jis turėtų kreiptis norėdamas apsiginti. Pavyzdžiui, kilus abejonių telekomunikacijos 
bendrovės veikla ir pateikiamomis sąskaitomis, siūloma kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, 
susidūrus su nesąžiningais vežėjais – į Valstybinę kelių transporto inspekciją, turint nusiskundi-
mų dėl gautos prekės ar paslaugos – į Valstybinę nemaisto produktų inspekciją... Sąrašą galima 
tęsti ir tęsti, tačiau paklausime savęs – ar dažnu atveju neatsitinka taip, kad pilietis į savo teisių 
pažeidimą galbūt mieliau numos ranka, nei leisis į kelionę po biurokratinį įvairiausių valstybės 
institucijų ir padalinių labirintą? Tad turime nedelsdami svarstyti galimybę savotišką „vieno 
langelio principą” taikyti vartotojo teisių apsaugos srityje, reformuojant šią painią institucijų 
sistemą taip, kad dėl bet kokių savo teisių pažeidimų vartotojas kalbėtųsi tik su viena įstaiga.

Čia paminėjau tik nedidelę dalį būtiniausių darbų. Kita vertus, reikalinga, jog ir patys piliečiai 
labiau rūpintųsi savo teisėmis. Žmogaus teisių mėnesio šūkis skelbia: „Žinok, reikalauk, gink”. 
Todėl noriu palinkėti, kad Žmogaus teisių minėjimas nesibaigtų viena diena ar mėnesiu, ir 
praėjus metams, vėl nekalbėtume apie liūdną statistiką. Kiekvienas pilietis turi būti atsakingas 
už teigiamus rezultatus. Reikalaukime ne tik iš valdžios – reikalaukime vieni iš kitų. Tam, 
kad mažėtų teisių pažeidimų, reikalinga ir aukštesnė žmogaus teisių kultūra. O jai formuoti 
reikalingi ne pavieniai valdžios institucijų ar gyventojų veiksmai, bet brandi visuomenė.

Įvairių teisių turime daug. Kaip teigia specialistai, „Žmogaus teisių katalogas” yra platus ir 
veiksmingas instrumentas. Dabar belieka tik vieniems kitus išmokyti juo naudotis.

Petras Auštrevičius yra Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas.
„Omni.lt” redakcija rubrikoje „Politikų tribūna” publikuoja visus Lietuvos politikų pateik-

tus straipsnius, jų netrumpindama ir neredaguodama. Už straipsnyje išdėstytas mintis atsako 
politikas.

„Omni. l t”–  2006 m. gruodžio 11 d.

AR LIETUVOJE EGZISTUOJA 
DVEJOPI ŽMOGAUS TEISIŲ STANDARTAI?

Dovilė JUODKAITĖ

Minint Tarptautinę Žmogaus teisių dieną (gruodžio 10-ąją) norėtųsi paklausti, ar kiekvienas 
Lietuvoje gyvenantis asmuo yra vertas, kad jo, kaip žmogaus, teisės būtų vienodai gerbiamos, 
užtikrinamos ir ginamos. 

Teisės studijose mes nuo pat pirmųjų kursų buvome mokomi, jog žmogus, jo teisės turi būti 
tas pagrindinis kriterijus, kuriuo vertinama šalies teisės sistema, ir kuris yra jos kaip demokra-
tinės, teisinės valstybės matas.

Šiandien, Lietuvai jau keliolika metų esant nepriklausoma valstybe ir kelerius pastaruosius 
metus pripažintai europinės demokratinės bendruomenės nare, atrodytų, kad žmogaus teisių 
apsauga kiekvienam turėtų būti savaiminis dalykas valstybės gyvenimo realijose. Užsienio eks-
pertai mums, kaip veržliai iš sovietinių gniaužtų išsivadavusiai valstybei, pranašavo, jog pakaks 
kelerių metų perimti visuotinai pripažintus tarptautinius standartus, susigrąžinti ar iš naujo 
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permąstyti vertybių sistemą ir visuomenės moralinius įsitikinimus. Deja, kol kas galėtume pa-
sidžiaugti nebent tik ekonomine pažanga, tuo tarpu kitais visuomenės sveikatos, moralės ir 
žmogiškųjų vertybių matais toli gražu negalime pasidžiaugti. 

Šį kartą norėčiau paminėti ypač socialiai pažeidžiamos mūsų visuomenės grupės – tai proto 
ir psichikos negalės asmenų padėtį, kurie nukenčia ne tik dėl savo ligos ar sutrikimo, bet ir dėl 
iki šiol egzistuojančių itin neigiamų visuomenės nuostatų jų atžvilgiu. Tuo tarpu, atvirkščiai, 
tarptautinė teisė reikalauja, kad šie ypač pažeidžiami asmenys sulauktų ypatingos apsaugos jų 
teisių ir laisvių gynimui. 

Naujausių visuomenės nuomonių tyrimų duomenimis (2006 m. lapkričio mėn. „Vilmorus“ 
viešosios nuomonės apklausa, užsakovas — Žmogaus teisių stebėjimo institutas), socialinė 
grupė, kuri Lietuvoje patiria didžiausią diskriminaciją, yra psichikos ligoniai.

Ir tai visai nenuostabu, kadangi, be jau minėtų neigiamų visuomenės nuostatų, Lietuvoje vis 
dar egzistuoja ir teisinės kliūtys, trukdančios psichikos negalės asmenims naudotis vienodo-
mis teisių apsaugos ir procedūrų garantijomis. Norėtųsi priminti  keletą pavyzdžių, kurie  aki-
vaizdžiai parodo, jog mūsų teisinėje valstybėje likimo nuskriaustiems žmonėms intervencijos 
į jų laisvę, asmens, nuosavybės ir privataus gyvenimo neliečiamybę taikomi mažesni teisinės 
apsaugos standartai nei kitiems asmenims (pvz., baudžiamojo proceso dalyviams – įtariamie-
siems, suimtiesiems, nukentėjusiems asmenims). 

Psichikos ligą turintiems asmenims laisvės apribojimas ar visiškas jos atėmimas gali būti 
taikomas dviem atvejais. Kai asmenys, sergantys sunkia psichikos liga, esant realiai grėsmei, 
kad jie savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo ar aplinkinių sveikatai arba gyvybei, yra 
priverstinai hospitalizuojami psichiatrijos ligoninėje prieš asmens valią. Priverstinei hospitali-
zacijai daugiau kaip 2 parų turi būti gautas teismo leidimas. Guldant asmenis į psichiatrines 
ligonines yra nusistovėjusi praktika priimti teismo sprendimą dėl priverstinės hospitalizacijos 
(ar jos pratęsimo) pacientui nedalyvaujant teismo procese. Kadangi vadovaujantis psichiatro 
išvada, jog „pacientas dėl savo sveikatos būklės negali atvykti į teismą”, teismas gali priversti-
nės hospitalizacijos (ar jos pratęsimo) klausimą spręsti pacientui nedalyvaujant. Ilgą laiką toks 
sprendimas galėjo būti priimtas nedalyvaujant jokiam paciento atstovui, t. y. pacientui netgi 
nežinant. Tai akivaizdžiai pažeidžia pirmiausia paciento teisę į teisingą teismą, o taip pat teisę 
gauti tinkamą gydymą, kadangi, neatsižvelgiant į paciento norus ir pasirinkimą, išimtinai vien-
puse psichikos sveikatos specialistų informacija pagrįstas teismo sprendimas dėl priverstinės 
hospitalizacijos, reiškia tiek asmens priverstinį buvimą ligoninėje, tiek ir priverstinį gydymą 
joje. Tik nuo 2005 m. vidurio, kai buvo papildytas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymas, sprendžiant sunkiomis psichikos ligomis sergančių pacientų priverstinio hospitaliza-
vimo ir priverstinio gydymo klausimus, psichiatrijos įstaigos administracija privalo kreiptis dėl 
antrinės teisinės pagalbos pacientui suteikimo, jei tokiam pacientui neatstovauja jo atstovas. 

Kitas atvejis, kai galimas laisvės apribojimas ar atėmimas psichikos negalės asmenims, ku-
riems taikomos stacionarios priverčiamosios medicinos priemonės (padariusiems nusikalstamą 
veiką ir teismo pripažintiems nepakaltinamais). Šiuo atveju teismas gali reikalauti, kad į teisia-
mąjį posėdį būtų pristatytas asmuo, kurio byla nagrinėjama, jeigu pagal eksperto išvadą tam 
nekliudo jo ligos pobūdis. Tačiau tai nėra privaloma, todėl pagal nusistovėjusią praktiką teismas 
nagrinėja ir išsprendžia šiuos klausimus asmeniui nedalyvaujant, formaliai, vadovaujantis tik 
išvada apie asmens sveikatos būklę, kurią pateikia sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Taip pat nėra garantuota asmenų teisė dalyvauti ir turėti gynėją teismo procese, kai jie laikinai 
atiduodami į sveikatos priežiūros įstaigą, kol bus atlikta psichiatrinė ekspertizė (sprendžiant 
nepakaltinamumo ar neveiksnumo nustatymo klausimus). Nors atidavimas į ekspertizės įstaigą 
bei laikymas joje yra prilyginami suėmimo teisiniam institutui, tačiau asmeniui nėra suteikiamos 
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tokios pačios procesinės garantijos, kurios suteikiamos įtariamajam ar suimtam asmeniui. 
Pastarojo dalyvavimas teismo posėdyje skiriant suėmimą yra privalomas, tuo tarpu atiduoti 
asmenį į sveikatos priežiūros įstaigą ekspertizei atlikti galima ir asmeniui nedalyvaujant. Be 
to, nutartis skirti stacionarią psichiatrinę ekspertizę yra galutinė ir neskundžiama, priešingai, 
suimtas asmuo ar jo gynėjas gali ginčyti ir skųsti teismo priimtą nutartį dėl suėmimo jam 
skyrimo ar pratęsimo.

Pats akivaizdžiausias žmogaus teisių pažeidimas yra proto ar psichikos negalės asmenų pri-
pažinimo neveiksniais procesas. Asmuo, kuris dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės negali su-
prasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Šiuo 
atveju vyksta teismo procesas, kurio metu turi būti nustatoma ar patvirtinama asmens diagnozė 
ar sutrikimas (medicininis kriterijus), bei vertinamas asmens galėjimas suprasti savo veiksmų 
reikšmę ir juos valdyti (juridinis kriterijus). Deja, pagal nusistovėjusią Lietuvos praktiką pripa-
žįstant asmenį neveiksniu dažniausiai vadovaujamasi vien tik medicinine išvada dėl asmeniui 
diagnozuotos ligos ar sutrikimo ir net nesvarstoma kita būtina straipsnio sąlyga, jog būtent dėl 
tokio sutrikimo asmuo negalėtų suprasti savo veiksmų ar jų valdyti. Suinteresuotiems asmenims 
pateikus prašymą nagrinėti neveiksnumo nustatymo klausimą teisme, įstatyme nėra įtvirtinto 
reikalavimo pranešti apie pateiktą pareiškimą pačiam asmeniui, kurį prašoma pripažinti kaip 
neveiksnų. Taip pat ekspertas savo išvada gali nustatyti, kad dėl sveikatos negalima iškviesti 
ir apklausti teisme prašomo pripažinti neveiksniu asmens ar jam įteikti teismo dokumentus. 
Todėl dažniausiai prašomas pripažinti neveiksniu asmuo nei žino apie tokį prašymą, nei yra 
kviečiamas dalyvauti byloje dėl neveiksnumo jam nustatymo. 

Išnagrinėjęs bylą teismas priima sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu, kuris gali būti 
skundžiamas dalyvaujančių byloje asmenų, taip pat ir neveiksniu pripažinto asmens iki jo įsi-
galiojimo, t. y. per 30 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Tačiau neveiksniu pripažintas 
asmuo teisės kreiptis į teismą dėl įsigaliojusio teismo sprendimo pripažinti jį neveiksniu panai-
kinimo ir jo pripažinimo veiksniu neturi. Po 30 dienų, įsigaliojus teismo sprendimui, pripažintas 
neveiksniu asmuo praranda visas savo civilines teises, taip pat ir teisę kreiptis į teismą. Pripa-
žinto neveiksniu asmens statusas prilyginamas „civilinei asmens mirčiai”, o teismo paskirtas 
globėjas/turto administratorius tampa jo įstatyminiu atstovu, t.y. sprendžia visus su asmeniu ir 
jo turtu susijusius klausimus.

Taigi iškyla natūralus klausimas: ar iš tiesų mūsų teisinėje valstybėje kiekvienas žmogus 
gali jaustis saugus bei ginamas įstatymų? Ar iš tiesų yra vadovaujamasi konstitucine nuostata, 
jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs? 
Ar vis dar egzistuoja „lygesnių”, „geresnių”, „sveikesnių”, „vertingesnių” fenomenas, kai 
nenorima, bijoma, vengiama susidurti su skirtingo mąstymo, elgesio ar išvaizdos, bet visų mūsų 
visuomenės gyvenimo dalimi.

www.bernardinai . l t  –   2006 m. gruodžio 12 d.
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NEVEIKSNUMAS: TEISĖTAS BŪDAS 
ATIMTI ŽMOGAUS TEISES

Eglė RIMŠAITĖ 

Naujausios visuomenės apklausos rodo, jog savivaldybių rinkimuose balsuoti neketina 
beveik pusė balso teisę turinčių Lietuvos gyventojų (rinkos ir socialinių tyrimų kompanijos 
„Vilmorus“  gruodžio 1–4 d. atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, dienraštis 
„Lietuvos rytas“, 2006 m. gruodžio 9 d.). 

Šis skaičius iš esmės gali keistis, tačiau yra tam tikra Lietuvos gyventojų dalis, kuri jokio-
mis aplinkybėmis nedalyvaus rinkimuose. Net jei rinkimų apylinkė bus įrengta po jų langais. 
Nedalyvaus net ir tada, kai potencialus N miesto ar rajono meras asmeniškai pakvies ateiti ir 
balsuoti. Nors akivaizdu, kad joks jokios partijos atstovas net ir nemėgins to daryti. Lygiai, kaip 
šių žmonių niekas nepaklaus, ką daryti su jiems priklausančia nuosavybe. Pvz., nekilnojamuoju 
turtu gyvenvietės centre. Arba su jų mėnesinėmis pajamomis. Niekas nepasidomės, kur ir su 
kuo jie norėtų gyventi. 

Kalbame ne apie vaikus. Vaikai turi „Vaikų liniją“, kur gali paskambinti ir būti išgirsti. Vaikų 
teisėmis ir gerove rūpinasi Vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Nomeda ir TV3 nuperka žaislų 
vaikų globos namų auklėtiniams. Vaikai dažniausiai turi tėvus arba globėjus, kurie saugo ir gina 
jų interesus. Galų gale vaikams visada sueina aštuoniolika metų ir nuo tos dienos jie patys gali 
spręsti dėl didelių ir mažų dalykų savo gyvenime. 

Čia kalbame apie suaugusius žmones, kurie teismo sprendimu yra paskelbti neveiksniais. Jie 
neturi galimybės disponuoti savo pinigais, turtu, spręsti dėl savo gyvenamosios vietos, ateities, 
labai suvaržoma jų judėjimo laisvė ir privatumas, iš neveiksnaus asmens atimamos visos pilie-
tinės teisės ir laisvės. 

Sprendimą dėl veiksnumo atėmimo priima įgaliota instancija – teismas. Pagrindinis doku-
mentas, kuriuo remiantis priimamas šis lemtingas sprendimas, yra psichiatro išvada. Mūsų tei-
sės aktai numato, kad teisme nagrinėjant bylą dėl žmogaus veiksnumo, jis privalo dalyvauti 
teismo posėdyje. Privalo, išskyrus tuos atvejus, kai „fizinio asmens, kurį prašoma pripažinti 
neveiksniu ar ribotai veiksniu, dėl sveikatos būklės, patvirtintos eksperto išvada, negalima iš-
kviesti ir apklausti teisme ar įteikti jam teismo dokumentus, teismas bylą nagrinėja šiam asme-
niui nedalyvaujant“ (CPK, 464 str.). Gal ir pablogins teismo posėdis sveikatos būklę. Iš tiesų 
greičiausiai pablogins. O gal tiesiog potencialus neveiksnusis nustebins savo intelektu, erudici-
ja, stabilia psichikos būkle ir teisėjas atmes psichiatro išvadą. Ir šeimos nariai liks be turto, kurį 
ketino nesunkiai perimti. Ir socialiniai darbuotojai, ketinę apgyvendinti žmogų psichoneurolo-
giniame pensionate prieš jo valią, turės ieškoti kitų, jam labiau priimtinų alternatyvų. 

Tačiau tikrovėje žmogus, dėl kurio ateities sprendžiama, deja, teisėjui nėra labai įdomus ir 
posėdyje niekuomet nedalyvauja.

Užtat dažniausiai labai aktyviai dalyvauja giminės – būsimo neveiksnaus žmogaus globėjai, 
rūpintojai ir, suprantama, laimingi jo nuosavybės paveldėtojai. Dažnai posėdyje dalyvauja 
socialiniai darbuotojai (atstovai profesijos, kurios pagrindinė paskirtis visuomenėje yra atstatyti 
socialiai silpno asmens savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti savimi). Deja, ir jų dalyvavimas 
posėdyje įtakos teisėjo sprendimui nedaro. Greičiau atvirkščiai – socialiniai darbuotojai dažnai 
inicijuoja teismo procesą dėl neveiksnumo. Pavyzdžiui, paūmėjus psichinei būklei, sutrikusio 
intelekto arba psichikos liga sergantis vienišas asmuo atsiduria psichiatrijos ligoninėje, o 
pasibaigus gydymo kursui, šios įstaigos darbuotojai bijo jį išleisti vieną gyventi namuose. Todėl 



663S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

jie atkakliai siūlo vienintelę alternatyvą ir stengiasi žmogų įtikinti persikelti į psichoneurologinį 
pensioną. Natūralu, kad jis nenori palikti savo namų ir persikelti į blogą vardą visuomenėje 
turinčią instituciją, tačiau vienam gyventi savo namuose jam yra pernelyg sunku, o reikiamų 
paslaugų namuose jam pasiūlyti nėra galimybės. Lieka vienintelė išeitis – teismo sprendimu 
jam atimamas veiksnumas. Žmogaus globėju tampa psichiatrijos ligoninė, kuri įgyja teisę spręsti 
dėl globotinio tolesnės ateities. Įsiteisėjus šiam sprendimui, ligoninės socialiniai darbuotojai 
parengia reikalingus dokumentus dėl asmens perkėlimo į pensioną. Tokiu būdu žmogus, prieš 
keletą mėnesių dar gyvenęs savarankiškai, disponavęs savo turtu ir lėšomis, perkeliamas į 
įstaigą, kur jam nereikės rūpintis nė menkiausia savo gyvenimo detale. Jei šis žmogus norės už 
jam priklausančią pensijos dalį nusipirkti cigarečių, bananų arba šampūno – tereikės pasakyti 
atsakingam darbuotojui. Nepraeis nė savaitė, ir pirkiniai bus pristatyti, o kvitukas – sąžiningai 
įsegtas į sąsiuvinį, kuriame kruopščiai registruojamos neveiksnių įstaigos gyventojų pajamos ir 
išlaidos. 

Suprantama, egzistuoja aukštesnės instancijos teismai, kuriems galima apskųsti įsiteisėjusį 
nepriimtiną sprendimą. Deja, teismo procesą dėl veiksnumo atstatymo gali inicijuoti tik globėjas. 
O jis kaip tik ir yra suinteresuotas palikti galioti sprendimą dėl neveiksnumo. 

Todėl apie artėjančius savivaldybių rinkimus vieną dalyką galime pasakyti labai tiksliai – 
neveiksniais pripažinti Lietuvos piliečiai juose tikrai nebus aktyvūs. 
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ATVIRAS ALB KREIPIMASIS 
DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

Respublikos Seimo Pirmininke, gerbiamas Lietuvos 
Respublikos Ministre Pirmininke,

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl dvigubos pilietybės, įsigaliojęs 
praėjusių metų lapkričio 16 d., skelbia, kad Lietuvos pilietis negali turėti jokios kitos šalies 
pilietybės. Tai aiškinama tuo, kad dviguba pilietybė prieštarauja LR Konstitucijai.

Bet ar tikrai atitinka Lietuvos piliečių interesus?
Šiuo metu Airijoje atsirado dvi didžiulės problemos, dėl kurių Lietuvos piliečių vaikai, net 

tėvams pageidaujant, negali tapti Lietuvos piliečiais. Ir abiejų problemų priežastis yra Lietuvos 
Respublikos Migracijos departamento prie LR VRM pareigūnų reikalaujama pažyma dėl neįgytos 
Airijos pilietybės, nors tokių pažymų išdavimas nėra numatytas Airijos teisės aktuose. Iki šiol 
Airijos pareigūnai jas išduodavo tik savo geros valios pagrindu. Į Airijos lietuvių bendruomenę 
jau kreipėsi Lietuvos piliečiai, kurių vaikai dėl tokios (netobulos) Lietuvos pilietybės suteikimo 
tvarkos buvo priversti tapti Airijos piliečiais.

Tai įrodo, kad problema realiai egzistuoja ir nėra grynai teorinė prielaida.
Panagrinėkime esamą situaciją, su kuria susiduria Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys 

Airijoje.
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Jauna šeima, atvykusi į Airiją – dažniausiai laikinai – padirbėti ar mokytis, susilaukia vaiko. 
Vaikas gimsta Airijoje, gauna airišką gimimo liudijimą. Lietuviai tėvai – savo šalies patriotai – 
neplanuoja visam laikui pasilikti Airijoje ir nori vaikui suteikti savo Tėvynės Lietuvos pilietybę.

Tuo tikslu jie kreipiasi į Lietuvos ambasadą. O Lietuvos ambasadoje, pagal galiojančią tvarką, 
reikalaujama pateikti pažymą iš atitinkamų Airijos institucijų, įrodančią, kad vaikas nėra Airijos 
pilietis.

Tokios pažymos Airijos institucijos neišduoda. Vienintelis būdas gauti kažką panašaus į 
tokią pažymą yra kreiptis į Airijos pasų tarnybą, prašant suteikti vaikui pilietybę. Pagal vietos 
įstatymus vaikas negali gauti Airijos pilietybės, jei jo tėvai nėra išgyvenę 3 metų Airijoje.

Tuomet, remiantis šia (vietinių) Airijos įstatymų nuostata, interesantams yra atsiunčiamas 
raštas, informuojantis, kad vaikui Airijos pilietybė nebus suteikta. Toks raštas tiko Migracijos 
departamento prie LR VRM pareigūnams.

Tačiau dėl padidėjusių Lietuvos piliečių užklausų, Airijos institucijos informavo Lietuvos 
Respublikos ambasadą, kad tokios pažymos Lietuvos piliečiams nebebus išduodamos. Lietuvos 
piliečiai, panorėję sutvarkyti savo naujagimių pilietybės reikalus Lietuvos Respublikos 
ambasadoje ir siekdami gauti tokias pažymas, atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Migracijos 
departamentas prie LR VRM reikalauja, kad jie gautų iš Airijos pasų tarnybos minėtas 
pažymas.

Airijos pareigūnai atsisako išduoti tokias pažymas, motyvuodami, kad tokių paslaugų teiki-
mas neįeina į jų funkcijas. Lietuvos pareigūnai, negaudami tokios pažymos, atmeta Lietuvos pi-
liečių prašymus suteikti jų vaikui Lietuvos pilietybę ir net negali jiems išduoti Lietuvos Respu-
blikos Asmens grįžimo pažymėjimo. Airijos atstovai į Lietuvos piliečių primygtinus prašymus 
ir įvairius argumentus, kad jiems būtina gauti tokią pažymą, atsako, kad Lietuvos pareigūnų 
reikalavimai savo piliečiams yra vidinė Lietuvos valdžios ir jos piliečių tarpusavio santykių 
problema. Susidaro užburtas ratas, iš kurio ištrūkti neįmanoma.

Kita problemos pusė yra dar sunkesnė. Kas nutinka, jei vaiko tėvai vis tik pragyveno Airijoje 
ilgiau nei 3 metus iki vaiko gimimo (tokiu atveju vaikas gimimu įgyja teisę į Airijos pilietybę) 
ir nori gauti Lietuvos pasą? Kaip jau minėta, norint gauti tą pačią pažymą, pagal galiojančią 
tvarką reikia kreiptis į Airijos pasų tarnybą. Tačiau tuomet vaikas gauna ne raštą, o pilnai 
galiojantį Airijos piliečio pasą. Taip prarandama net teorinė galimybė gauti Lietuvos pilietybę ir 
pasą, kadangi pagal Airijos pilietybės įstatymą, Airijos pilietybės atsisakyti neįmanoma, nes jos 
atsisakymo procedūros šis įstatymas iš viso nenumato.

Tai yra geresnė išeitis nei pirmuoju atveju, nes šiuo atveju vaikas gauna Airijos pasą, kurio jo 
tėvai nenorėjo, bet visgi nelieka be dokumentų

Tuo tarpu pirmuoju atveju Lietuvos piliečių vaikas, gimęs Airijoje, lieka iš viso be jokių as-
mens tapatybę nustatančių dokumentų. Ir, kaip jau minėta, tai ne teorinė tikimybė, tokių vaikų 
JAU yra! Tokia situacija mums, lietuviams, gyvenantiems Airijoje, yra nepriimtina.

Dvigubos pilietybės klausimas sudaro daug problemų užsienyje gyvenantiems lietuviams. 
Jos sprendimas pareikalaus daug pastangų ir galbūt net Konstitucijos keitimo.

Bet šiuo metu Airijoje gyvenantys lietuviai pakliuvo į situaciją, kai tėvai, net norėdami savo 
vaikui suteikti Lietuvos pilietybę, pagal dabartines Konstitucijos nuostatas, to negali padaryti, 
nes yra priversti prašyti iš Airijos institucijų raštų, kurių ši valstybė neišduoda. Tokiu būdu Ai-
rijoje gyvenantys lietuviai yra verčiami suteikti savo vaikui kitos valstybės pilietybę.

Kodėl eiliniams Lietuvos piliečiams numetama prievolė prašyti iš Airijos tarnybų tokių do-
kumentų, kurių gavimui reikia prašyti Airijos pilietybės? Argi Lietuva teikia pirmenybę kitų 
valstybių pilietybei?

Argi Lietuvos piliečių teisinis ryšys su Lietuva yra apsprendžiamas kitos valstybės teisės 
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aktų pagrindu? Ar įsivaizduojate, kas nutiktų, jeigu Airija nuspręstų visiems savo teritorijoje 
gyvenantiems lietuviams be išlygų suteikti teisę į Airijos pilietybę – tokiu atveju mes visi 
prarastume Lietuvos pilietybę, o atgauti jos jau nebegalėtume, nes pilietybės atsisakymo 
instrumentai čia neegzistuoja.

Ar mūsų šalis turi tiek daug piliečių, kad taip lengvai jų atsisakoma? O gal Lietuvoje yra 
tiesiog ypatingai aukštas gimstamumo lygis, kad visi Airijoje gyvenančių Lietuvos piliečių 
šeimose gimę vaikai taip beatodairiškai atiduodami svetimai šaliai? Ir, ar žinant šitokią situaciją, 
pastaruoju metu Lietuvos politikų pamėgti raginimai išvykusiems į užsienį tautiečiams grįžti į 
Lietuvą, neskamba kaip pasityčiojimas iš tų pačių tautiečių?

Galų gale žinant, kad daugiausia laikinai padirbėti į užsienį išvyksta jauni sveiki žmonės, ar 
taip valstybė ir jos politikai nekerta šakos,  ant  kurios patys sėdi, – naikina jaunąją kartą, kuri 
ateityje turėtų valdyti valstybę, plėsti ekonomiką, mokėti mokesčius, uždirbti pensijas dabar-
tiniams dirbantiesiems ar net ginti Tėvynę? Ir ar šitokia tvarka kažkuo neprimena stalinistinio 
genocido – skirtumas tik tas, kad tada lietuviai buvo naikinami fiziškai, o dabar juridiškai?

Mes – Airijos lietuvių bendruomenė – tikimės, kad Lietuvos politikai ir pareigūnai nenori 
amžiams atsisakyti dažnai tik laikinai į užsienį išvykusių Lietuvos piliečių ir jų vaikų, kad jie 
galvoja apie Lietuvos ateitį. Todėl prašome ypatingos skubos tvarka spręsti šią dviprasmišką 
situaciją. Nes Lietuva savo piliečius jau praranda tikrąja šio žodžio prasme, ir nebėra laiko nei 
galimybių tikėtis, kad situacija pati savaime susitvarkys.

Pagarbiai,
Airijos lietuvių bendruomenė
Dublinas, Airija

„Laisvas laikraštis“.–  2007 m.,  Nr.9.

PASKELBTI SANTUOKĄ NEGALIOJANČIA...

Kun. Kazimieras MEILIUS 

Bažnytinis teismas nerenka statistikos apie išsiskyrusių katalikų skaičių, tačiau prašymų 
santuoką paskelbti negaliojančia skaičius pastebimai daugėja. Žmonės pyksta, kad 
tribunolai dirba vangiai, kelerius metus tenka laukti sprendimo. Pasidomėjome, kas dirba 
bažnytiniuose teismuose, kokie motyvai atveda tikinčiuosius į juos ir kaip sprendžiami jų 
subyrėjusių gyvenimų teisiniai klausimai.

– Kaip vertintumėte bažnytinių teismų poreikį? Ar pavyksta jį patenkinti, turint omenyje 
skyrybų skaičių Lietuvoje?

– Jeigu kiekvieną pakrikštytą žmogų, kaip teigia Kanonų teisės kodekso 96 kan., laikome 
Kristaus Bažnyčios nariu, kuriam būdingos krikščioniškos teisės ir pareigos, tai reikėtų manyti, 
kad ir katalikams ne visada pasiseka užtikrinti santuokos stabilumą, ar kalbėtume vien tik civilinių 
skyrybų mastu, ar apskritai vientisos šeimos išsaugojimo aspektu. Aptariant katalikų skyrybas, 
būtina kalbėti ir apie šių žmonių katalikiškumą: kaip jie, atėję į šeimos gyvenimą, supranta savo 
teises ir pareigas, vyro ir žmonos santykį. Be visuotinai pripažintų taisyklių, būdingų krikščioniškai 
santuokai ir šeimai, nežinant aiškaus krikščioniškos šeimos modelio, neįmanoma pritaikyti tų 



666 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

taisyklių asmeniniame gyvenime ir sudėtinga iš šalies vertinti sutuoktinių santykius.
Į bažnytinius tribunolus pristatomų pareiškimų išties gausėja, tačiau taip vyksta ne tik 

dėl didėjančio skyrybų skaičiaus, bet ir dėl šių teismų Lietuvoje atgaivinimo bei informacinės 
sklaidos. Vilniaus arkivyskupijos tribunolas nagrinėja I instancijos ir peržiūri bylas kaip II 
instancijos teismas. Darbo turime pakankamai ir jį atlieka tie patys žmonės. Pažvelgus į tas šalis, 
kurių nebuvo ištikęs mūsų krašto okupacinis ir kartu ateistinis likimas, tektų pripažinti, kad jų 
tribunoluose geriau išsilaikęs teorinis ir praktinis nuoseklumas. Gaila, bet Lietuvos katalikiškai 
bendruomenei teko išgyventi tokius laikus, kai bažnytiniuose tribunoluose dirbo savamoksliai 
žmonės. Lyginant abu laikotarpius – skirtumas didelis. Labai daug kas priklauso nuo diecezijos 
vyskupo supratingumo ir aktyvumo, tada ir tribunoluose situacija gerėja. Dabar jau visai 
kitos galimybės. Vyskupai siunčia studentus į užsienį arba gali pasinaudoti Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos fakulteto kanonų teisės magistrantų paslaugomis. Tačiau 
Lietuvoje atsiranda kitų keblumų, pavyzdžiui, kas mokės atlyginimus dirbantiems tribunoluose? 
Ir vyskupams, nors kan. 1419–1420 įsakmiai įpareigoja diecezinį vyskupą įkurti tribunolą, per 
kurį ordinaras pats ar per kitus galėtų vykdyti teisminę galią, besistengiantiems užtikrinti 
teisingumą, reikia iš kažko gyventi, ir atlyginimai nenukrenta kaip mana iš dangaus. Visai kitokia 
padėtis Italijoje, JAV, Vokietijoje ir kitose šalyse, kur žmonės moka už tribunolo atliktą darbą. 
Svarstant tribunolų veiklos našumą, nereikėtų žiūrėti vien į pareiškimų su prašymais santuokas 
paskelbti negaliojančiomis gausą, bet atsižvelgti į tribunolų darbuotojų organizuotumą, teorinį 
bei praktinį pasirengimą, o bene svarbiausia – kiek tribunole dirbantys žmonės, kurių dauguma 
turi įsipareigojimų ir kitose darbo vietose, fiziškai pajėgūs suspėti kuo greičiau ir kokybiškiau 
išspręsti bylas. Todėl galiu pasakyti tiek, kad belieka pasikliauti besikreipiančių žmonių 
sąmoningumu ir kartu ieškoti daugiau galimybių kuo geriau jiems padėti. Tuo, manau, tikrai yra 
suinteresuoti ir dieceziniai vyskupai, kaip pagrindiniai tribunolų teisėjai.

– Kaip apibūdintumėte į jus besikreipiančius žmones? Ar tai norintys antrą kartą susituokti? 
Kokie motyvai atveda juos į tribunolą?

– Vieni kreipiasi į tribunolą skatinami tikėjimo, nes jiems sunku būti nebažnytinėje 
santuokoje, jie nori gyventi pilnutinį krikščionišką gyvenimą. Nors juos ir palietė santuokinė 
nesėkmė, krikščioniški įsipareigojimai jiems atrodo tikrai svarbūs. Tas jų santarvės su Dievu ir 
Bažnyčia ieškojimas mus džiugina. Kartais savo bažnytinę santuoką nori paskelbti negaliojančia 
tie, kurie trokšta sukurti naują bažnytinę santuoką, o antroji pusė nesutinka gyventi kartu, kol 
buvusi draugo ar draugės santuoka bažnytinio tribunolo nėra paskelbta negaliojančia. Tačiau 
pasitaiko ir tokių, kurie bažnytiniame teisme ieško tam tikros psichologinės pagalbos. Suprantu 
tokį poreikį, nes būna, kad asmenys, gyvenę bendrą gyvenimą, vienas kito jau ne tik nevadina 
vyru, žmona ar vardu, bet... piliečiais. Jie nori nutraukti visus įmanomus saitus, netgi dirbtinėmis 
įtakos vaikams priemonėmis, nutraukiant jų ryšius su vienu ar kitu iš tėvų (dažniausiai tėvu). 
Šiais atvejais dažniausiai kalbama vien tik apie alimentus, bet ne tėvo buvimą kartu su vaiku. Ne 
veltui VDU Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos centro surengtoje konferencijoje 
žinomas mūsų šalies psichologas doc. Gediminas Navaitis, remdamasis savo atliktais tyrimais, 
kalbėjo, kad vyras Lietuvoje tapo tik šeimos aprūpintoju, ir padarė išvadas, kad Lietuvoje sunku 
būti vyru ir tėvu. Jeigu palygintume, kas daugiau – vyrai ar moterys – kreipiasi į bažnytinį 
tribunolą, galėtume teigti, jog apylygiai. Tačiau norėtųsi tiek moterims, tiek vyrams palinkėti, 
kad eitų į santuoką daugiau pasiruošę, daugiau nusiteikę gyvenimui krikščioniškoje santuokoje 
ir būtų ištikimesni ištartiems priesaikos žodžiams. Tad supratimo ir pasirengimo šeimai reikia 
daugiau.

– Ar būtina kreiptis į bažnytinį teismą, kai nutraukiama civilinė santuoka? Galbūt reikia 
informuoti savo kleboną, vyskupą?
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– Dera žvelgti dviem aspektais. Pirma, jei santuoka buvo sudaryta vien tik civiliškai, paskui 
nutraukta civiline tvarka, o dabar norima su kitu asmeniu susituokti ir bažnyčioje, turime nepa-
miršti kan. 1071 § 1,3 reikalavimo, jog niekas negali laiminti be būtinybės ir be vietos ordinaro 
leidimo tos santuokos, kai bent vienas iš besituokiančiųjų yra saistomas prigimtinių pareigų ki-
tos šalies ar vaikų atžvilgiu, kilusių iš ankstesnio santuokinio ryšio. Šituo atveju, jei prieš tai buvo 
gyventa civilinėje santuokoje, apie savo padėtį asmuo pasisako klebonui, o pastarasis tolesnę 
eigą derina su vyskupu. Antru atveju, jei santuoka buvo sudaryta ir/arba tik bažnytiškai, pri-
valome laikytis 1671 kanono, kur sakoma, kad pakrikštytųjų santuokinės bylos pagal savo teisę 
priklauso bažnytiniam teisėjui. Todėl norint su kitu asmeniu susituokti bažnyčioje, dar esant 
gyvam sutuoktiniui, turi būti bažnytinio tribunolo sprendimas, paskelbęs pirmosios santuokos 
negaliojimą, kartu suteikus leidimą be apribojimų ar su specialiu vyskupo leidimu sudaryti kitą 
santuoką.

– Ar teigiamas bažnytinio teismo sprendimas, anuliuojantis santuoką, išsprendžia 
tikinčiojo dvasines problemas, kurias sukėlė civilinės skyrybos?

– Nenorėčiau vadinti vien tik „civilinės skyrybos”. Visų pirma tai žmonių skyrybos. Dviejų 
asmenų, vyro ir žmonos, skyrybos dažniausiai būna tėvo ir motinos skyrybos. Taigi matome ne 
tik du likimo nuskriaustus žmones, bet ir vaikus. Šiandien dažnai tvirtinama, jog ginamos vaikų 
teisės ar interesai, tačiau nepastebiu, kad pirmiausia būtų paisoma vaikų poreikių – dažniau 
linkstama prie savo, t. y. suaugusiųjų, interesų. Vaikų poreikiai neretai sumodeliuojami pagal 
suaugusiems rūpimus dalykus, nors dažnai sakoma, kad skiriamasi dėl vaikų gerovės. Užtenka 
tik pažiūrėti į 1055 kanono reikalavimus; čia pamatytume, kad Santuokos sutartimi vyras ir 
moteris tarpusavyje pradeda kurti visą gyvenimą apimantį bendravimą (fizinį, lytinį, dvasinį 
iki mirties), savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui. 
Tokiai pakrikštytųjų santuokai Viešpats Kristus suteikė sakramento kilnumą. O kan. 1056 pabrėžia 
esmines santuokos savybes – vienumą ir neišardomumą, kurios sakramento dėka krikščioniškoje 
santuokoje įgyja ypatingo tvirtumo.

– Kokioms aplinkybėms esant Bažnyčios tribunolas leidžia pradėti teisinį procesą dėl 
santuokos negaliojimo?

– Tarp santuokos paskelbimo negaliojančia priežasčių pirmiausia galima būtų išskirti 
santuokines kliūtis: amžiaus; ankstesnės santuokos; svainystės; giminystės iki 4 laipsnio; 
pagrobimo turint tikslą susituokti; nužudymo, siekiant tokiu būdu išvengti santuokinio 
ryšio; impotencijos (deja, nevaisingumas šiai kategorijai nepriklauso, nebent būtų apgavystė); 
teisinės giminystės (įvaikinimo atveju); negalioja santuoka tarp dviejų asmenų, kurių vienas 
yra pakrikštytas Katalikų Bažnyčioje arba į ją priimtas, ar neatsiskyręs nuo jos formaliu aktu, ir 
nekrikštyto asmens; viešo padorumo, kai gyvenama negaliojančioje santuokoje arba konkubinate, 
toks poros gyvenimo būdas padaro niekinę santuoką tarp vyro ir moters giminaičių ir atvirkščiai; 
susaistytų šventimų ar vienuoliškų įžadų.

– Taip pat gali būti nepasirengimas krikščioniškai santuokai (labai dažnas reiškinys), 
santuokinių elementų ar pačios santuokos paneigimas ir atmetimas. Arba kai vienas iš 
sutuoktinių nenori turėti vaikų.

– Prisiminkime, kaip šiandien visuomenėje įsitvirtino iškreipta sąvoka „pasimylėjau“. 
Ir tikriausiai visi piestu stotų ginti meilės sąvoka pridengiamų kitų dalykų. Keista, bet atėję į 
bažnytinį tribunolą, žmonės jau nevadina „pasimylėjimu” palaido savo elgesio – priešingai, 
sako: „mes vienas kito nemylėjome”. Net tie, kurie kelerius metus gyveno kartu ir nesituokė, 
„tyrė” vienas kitą, o paskui susituokę greitai išsiskyrė, teigia, jog tai nebuvo meilė, o tik jausmų 
ar aistrų patenkinimas. Paklausti, kaip jiems patiems, išėjus „bandymų mokyklą”, dabar atrodo 
toks gyvenimas nesusituokus, jie vėl patvirtina tada buvus ne meilę, o tik geresnę galimybę, 
gyvenant kartu, patenkinti jausmus.
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Sugyventiniams dar sunkiau prisipažinti, jog jie gyvena konkubinate. Jie savo gyvenimą kartu 
dangsto draugystės terminu, kuris nesusijęs su lytiniu gyvenimu, o klasikinės draugystės sąvoka 
jiems yra svetimas dalykas. Dėl to šiandien darosi tam tikra prasme pavojinga prisipažinti, 
kad turiu gerą draugą ar draugę, nes gali būti suprastas, kaip turintis sugyventinio statusą ar 
netradiciškai lytiškai orientuotas. Kai savo studentams pasakiau, kad sutuoktiniai santuokos 
sudarymo metu vienas kitam save dovanodami suteikia Santuokos sakramentą, o kunigas tik 
asistuoja šiai santuokai, vienas studentas paklausė, ar tinka sakyti asistuoja santuokai. Esą, 
nūdiene kalba, asistavimas santuokoje reiškia visai ką kita.

– Taigi matom, kaip intensyviai šiandien norima pakeisti šeimos sampratą, netgi vartojant 
klasikinius terminus, kurie klasikinėje kalboje buvo vienareikšmiai.

– Paprastai daug kas nemėgsta teisininkų – tol, kol jų neprireikia. Jie dažniausiai prisimenami, 
kai reikia ginti savo teises, ar tai būtų tikinčiojo (pagal kanonų teisę), ar civilinėje byloje. Tam mes 
ir esame, kad nustatytume, kur spekuliacija, o kur tiesa. 

Kartais katalikai, nesulaukę tribunolo sprendimo, antrą kartą tuokiasi bažnyčioje, jei ne 
Lietuvoje, tai užsienyje. Tokią santuoką irgi laimina kunigas. Ar tai nereiškia, jog ji galioja?

Nežinau, kaip įmanoma bažnytiškai susituokti antrą kartą, neturint laisvos būklės 
pažymėjimo, nesvarbu kur – Lietuvoje ar užsienyje. Juk kanonai įpareigoja klebonus nustatyti 
laisvą būklę, o kad tai būtų užtikrinta, atvykstančių iš kitų parapijų asmenų ir prašoma tokių 
pažymų. Įsivaizduoju taip susituokus tik tokiu atveju, jei pavyktų apgauti santuoką laiminantį 
kunigą.

Apgavystė –  kaip  išdavystė. Pabūsiu nepopuliarus. Feministės sako: kokie netikę ir 
silpnavaliai vyrai. Atrodo, visa, kas blogiausia, turi sukaupę tik jie. Man atrodo, jei moraliai 
netikęs vyras turi savo žmoną, vaikus, tai neliesk jo, neprasidėk, ignoruok, juk su degradavusiu 
vienoj ar kitoj srity bendrauja ne bet kas, o tik tokie patys (pvz., girtuokliai, plėšikai, laisvo elgesio 
žmonės ir t. t.). Ir jei moterys būtų tikrai solidarios, vienos nuo kitų „neatmušinėtų” vyrų, o 
pačios kovotų su neištikimybe ir rūpintųsi tvirta šeima. Bažnyčia laimina visus kuriančius tvirtas 
šeimas. Deja, dažniausiai priekaištų sulaukia iš tų, kurie patys gyvena nestabiliose šeimose, nes 
Bažnyčia neprisitaiko prie jų. Nesutarimas, ko gero, atsiranda dėl to, kad mes ieškom šalininkų 
šeimos stabilumui išsaugoti, o kuriantys nestabilumą šeimoje ieško būdų, kaip būtų galima visa 
tai pateisinti.

Bažnyčia įpareigoja abu sutuoktinius tausoti šeimą ir jokiu būdu neskatina bandyti laimę su 
kitu. Skyrybos nėra santuokos pataisymas, kaip kartais teigiama. Kad būtų kuo mažiau nelaimingų 
santuokų, reikia raginti žmones atsakingiau rengtis vedybiniam gyvenimui, tenkinti ne vien savo 
poreikius, bet ir neužmiršti, kad įgydami naujų teisių gausime ir pareigų. Suvaržymų esama ir 
civilinėje teisėje. Pagal Lietuvos civilinį kodeksą šalys negali kreiptis į teismą dėl skyrybų, kol 
nepraėjo vieneri metai po santuokos sudarymo, o, pvz., Italijoje net treji. Taigi teisė, kaip matome, 
ne pataikauja, o drausmina. Todėl ir bažnytiniai tribunolai negali pritempti santuokos galiojimo 
ar negaliojimo, šitai parodo pačios aplinkybės, kurioms esant santuoka sudaroma.

Kad ir kaip būtų, Bažnyčios teismų pirminis tikslas – atsakyti į klausimą, netgi ir sprendžiant 
santuokinio ginčo bylą, ar nėra galimybių sutuoktiniams susitaikyti.

– Dėkojame už išsamius atsakymus. 
Vilniaus arkivyskupijos tribunolo viceoficiolą, M. Romerio universiteto profesorių, bažnyti-

nės teisės daktarą kun. Kazimierą Meilių kalbino Jūratė Kuodytė

www.bernardinai . l t  –   2007 m. sausio 11 d.
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AR NE LAIKAS BAIGTI TIK KOSMETINIUS 
SVEIKATOS SISTEMOS PERTVARKYMUS?

Arimantas DUMČIUS –  medicinos profesorius, 
LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Garbės pirmininkas, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Valstybės sveikatos politika jau daug metų netenkina įvairių visuomenės sluoksnių, ypač 
pensininkų ir ligonių, taip pat pačių medicinos darbuotojų poreikių. Vis keičiantis ministrams 
ir sveikatos politikams medicinos reforma buvo nukreipta į aklavietę.

Pastaruoju metu bandoma atgaivinti sveikatos apsaugą didinant medicinos darbuotojų atly-
ginimus ir darant kosmetinius sistemos taisymus. Ar to pakanka?

Girtina, bet nepakanka kukliai didinti vien medikų atlyginimus, kai nebelieka, iš ko 
gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūros, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, plėsti naujų 
technologijų ir vaistų vartojimo racionalizavimo. Šiuos teiginius patvirtina G. Barcio neseniai 
atliktas dabartinės sveikatos apsaugos finansavimo tyrimas. Padidėjusios visuomeninės išlaidos 
sveikatos priežiūrai dėl atlyginimų didinimo (2004 m. – 3,91 proc. nuo BVP, 2005 m. – 4,05 proc., 
2006 m. – 4,30 proc.) paslaugų kokybei ir prieinamumui gydytis poveikio neturėjo. Sveikatos 
apsaugoje išliko ta pati netvarka, eilės, didelės priemokos vaistams, didėjantis sergamumas 
ir mirtingumas, didėjantis netekto darbingumo (invalidumo) rodiklis. Nepertvarkius darbo 
organizavimo principų, ypač nedecentralizavus administracinio valdymo ir su juo susijusio 
neefektyvaus lėšų panaudojimo, ir toliau išliks ribotas sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas ir turintis jam įtakos nevisavertiškumas pačioje sistemoje. Atlyginimų didinimo 
maratonas greit baigsis, nes didinti valstybės sveikatos fondo pagal ES reikalavimus nėra ir 
nebus galimybių. Tam reikės iš esmės keisti sveikatos paslaugų teikimo, įkainių nustatymo ir 
finansavimo principus, atsižvelgiant į realią laisvosios rinkos pasiūlą. Jau dabar medicina vis 
daugiau tampa laisvosios rinkos dalimi. 2005 m. faktinės (visuomeninės ir privačios) išlaidos 
sveikatos sistemai finansuoti siekė 5,9 proc. nuo BVP. Privačios išlaidos iš namų ūkio buvo 1 
milijardas 225 milijonai Lt, darbdavių – 74,5 milijonai Lt. Iš jų vaistams panaudota 76,7 proc. 
privačių išlaidų. Tai rodo didėjantį gyventojų poreikį gydytis sumokant už paslaugas, siekiant 
stacionarinio ar kito gydymo. Suprantamas jų nepasitenkinimas, kad valstybinės sveikatos 
priežiūros išlaidos nepakankamos, viskas ribojama kvotomis konsultacijoms, hospitalizacijoms, 
kompensuojamiems vaistams planuoti, uždaromos ligoninės ar sujungiami skyriai. Atskira kalba 
yra apie pensininkų ir socialiai remtinų gyventojų grupes, kurių gydymo ir vaistų lengvatinio 
(šimtaprocentinio) įsigijimo tvarką panaikinant priemokas būtina įteisinti neatidėliojant!

Šiuolaikiškos sveikatos reformos eiga vyko ne ta kryptimi – viskas buvo draudžiama ir siau-
rinama. Tai neatitinka gyventojų lūkesčių, priešingai, juk didėja norinčiųjų konsultuotis, gydytis 
stacionaruose. Tai neatitinka ir ES reikalavimų. Atsižvelgiant į ES, 2010 m. bendrosios sveikatos 
išlaidos turėtų sudaryti ne mažiau kaip 6,8 proc. nuo BVP, iš jų biudžetinės būtų 5,5 proc. Ir tai 
atitiktų tik 2003 m. ES lygį. Šiais metais mūsų valstybės biudžeto įmokos ir privalomojo sveika-
tos draudimo pajamos iš viso sudarys 3 milijardus 880 milijonų Lt arba 1 milijardu Lt daugiau 
nei 2006 m. Tai pasiekta Tėvynės Sąjungos ir Socialdemokratų frakcijų susitarimo dėka. Tad bus 
iš ko didinti medikams atlyginimus. Bet ar racionalu didinti vien mokos fondą, kai Lietuvos 
sveikatos sistemoje neveikia mechanizmas didesnes lėšas efektyviau panaudoti, jos kol kas ne-
sudaro sąlygų sveikatos sistemos funkcionavimui pagerinti.
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Akivaizdu, kad užsitęsusi nepalanki situacija skatina aktyviau vykdyti principinius struk-
tūrinius, sisteminius ir politinius sveikatos apsaugos pertvarkymus. Kokie yra ar galėtų būti 
sveikatos sistemos struktūrinės pertvarkos scenarijai?

Dabartinė centralizuota sveikatos apsaugos sistema, kai sveikatos priežiūros paslaugų 
reguliavimas yra vykdomas Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai priklausančios Valstybinės 
ligonių kasos. Šis valstybės minimalaus finansavimo scenarijus žinomas kaip pirmasis ir antrasis 
sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapai, kurių pabaiga numatoma 2008 metais.

Ar galima dabartinį SAM ir sveikatos politikų vykdomą ligoninių restruktūrizavimą vadinti 
sveikatos sistemos struktūrine reforma? Leiskite suabejoti.

Pirmojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo, prasidėjusio 2002 m., tikslas 
buvo ekonominis praradimų kompensavimas. Jis pasiektas tik iš dalies, trumpinant gydymo 
stacionaruose trukmę, ribojant hospitalizacijas, didinant kvotas ir kompensuojamųjų vaistų 
priemokas, diferencijuojant paslaugų įkainius (pagal amžių), siunčiant piliečius gydytis 
ambulatoriškai ar dienos stacionaruose, slaugos ligoninėse, mažinant lovų, skyrių, ligoninių ir 
darbuotojų skaičių. Tačiau tai neatitiko gyventojų, ypač pensininkų, socialiai remtinų žmonių 
lūkesčių ir sukėlė jų nepasitenkinimą. Pertvarkymai stabdė sveikatos paslaugų teikimo ir 
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, ypač privačių, plėtrą, netobulino šeimos gydytojo 
institucijos, griovė kaimo mediciną ir silpnino rajonų ligonines.

Antrasis restruktūrizavimo etapas (iki 2008 m.) yra apgalvotas racionaliau. Jo tikslas – „už-
glaistyti” sveikatos apsaugos reformos trūkumus ir centralizuotomis paslaugų ir jų įkainių re-
guliavimo priemonėmis „išspausti” ekonominį efektą. Norint užtikrinti ekonominį efektą, dalį 
priemonių norima kūrybiškai pritaikyti panaudojus kai kuriuos struktūrinės sveikatos sistemos 
reformos modelio elementus (nagrinėsime vėliau), bet iš esmės lieka dabartinė minimalaus fi-
nansavimo reguliuojamoji „iš viršaus” centralizuota sveikatos apsaugos sistema.

Didžiausias dėmesys, kaip pateikia viceministrė J. Kumpienė, bus skiriamas pirminės 
sveikatos priežiūrai, kurios 60 proc. taptų privačia grandimi. Deklaruojama, kad, suvienodinus 
privačių ir valstybinių įstaigų teises, išnyks apribojimai kurti privačius centrus, kabinetus, 
bus supaprastinama gyventojų prisirašymo tvarka, sudariusiems sutartis su ligonių kasomis 
suteikiama teisė naudotis valstybės patalpomis panaudos pagrindais. Privačias iniciatyvas 
skatins kilnojamojo turto (išskyrus brangią aparatūrą) perdavimas viešosioms įstaigoms, 
privataus ir valstybinio kapitalo partnerystės projektų diegimas. Sveikatos paslaugų kainodara 
bus reguliuojama atsižvelgiant į amžių, teritoriją, gyventojų tankį, ligų sudėtingumą ir kt. 
Apskrityse bus įgyvendinti diferencijuoti paslaugų teikimo modeliai pagal nustatytus kriterijus, 
būdingesnius tai vietovei. Pamažu bus didinamos bazinės sveikatos priežiūros paslaugų kainos, 
į jas įskaičiuojant ir didinant turto amortizacinių atskaitymų dalį. Kartu skatinama konkurencija 
tarp įstaigų įvairiomis formomis (SAM nenurodo kokiomis). Skatinamas papildomas 
(savanoriškas) draudimas. Nustatomas ir reguliuojamas privalomojo ir savanoriškojo draudimo 
mokamų paslaugų „krepšelis”. Plečiamas ir liberalizuojamas mokamų paslaugų teikimas. 
Valstybės kapitalas ir lėšos, gautos pardavus nereikalingus objektus, bus skiriamos tik įrangai 
įsigyti, pastatams renovuoti ir naujai statybai. Slauga ir ilgalaikis palaikomasis gydymas 80 proc. 
bus vykdomas bendrojo pobūdžio ligoninėse, plečiamos ambulatorinės ir namų paslaugos, 
kuriami dienos slaugos stacionarai. Greitoji medicinos pagalba jungiama su Vidaus reikalų 
ministerijos bendrosios pagalbos centrų paslaugomis.

Antrojo etapo restruktūrizavimo tikslams įgyvendinti numatoma skirti 2007 m. 593 mln. Lt, 
2008 m.– 661 mln. Lt. Medikų atlyginimų didinimas numatomas pamečiui iki 20 proc.

Pritardamas daugeliui SAM sumodeliuotų sprendimų (tarp kurių yra nemaža sveikatos sis-
temos struktūrinės reformos elementų), darau išvadą, kad iš esmės antrasis įstaigų restruktūri-
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zavimo etapas, jei bus sėkmingas, padės sutaupyti lėšų sveikatos priežiūros įstaigų tinklo dar-
bui organizuoti, tačiau neturės ilgalaikės įtakos paslaugų kokybei ir gerinant jų prieinamumą. 
Jų nepagerins ir medikų atlyginimų nuoseklus didinimas, šiuo atveju daugiau priklausantis 
nuo politikų sprendimų ir administracijos valios, bet ne nuo gydytojo darbo kokybės. Tik lais-
vosios rinkos ir konkurencijos pagal visus ekonomikos dėsnius įsijungimas pagerintų bendrąją 
sveikatos apsaugos finansinę padėtį ir paslaugų kokybę, nes būtų pritraukiamos privačios lėšos 
iš savanoriškojo draudimo ir kitų šaltinių. Reguliuojant sveikatos reformą vien iš ministerijos 
kabinetų lygmens reikės periodiškai atnaujinti restruktūrizavimo procesą, skirti papildomų 
milžiniškų lėšų ir niekada nepasiekti ES standartų.

Struktūrinė sveikatos sistemos reforma: nuosaikus decentralizavimas, pasiūlų saviregulia-
cija ir konkurencija pagal laisvojoje rinkoje susiformavusią paklausą, savanoriškojo sveikatos 
draudimo įdiegimas, principiniai darbo organizavimo pertvarkymai.

Šį scenarijų siūlyčiau pradėti nuo pirminės sveikatos priežiūros struktūrinės pertvarkos:
Valstybinės ligonių kasos atskyrimas nuo Sveikatos apsaugos ministerijos;
Viešųjų SPĮ valdymo optimizavimas: nustatyti turtą ir atlikti finansų apskaitą, turtą įstaigoms 

perduoti patikėjimo teise, nustatyti ilgalaikio turto amortizacinių išlaidų atskaitymus, nes tai 
reikės įskaičiuoti į paslaugų bazines kainas;

PSDF lėšų kaupimo ir paskirstymo principų nustatymas: atskirti socialines ir sveikatos funk-
cijas, t. y. sveikatos paslaugų finansavimą nuo socialinės paramos ir slaugos įvairioms sociali-
nėms grupėms, sukaupti visus finansavimo šaltinius į tą patį fondą, pasiekti, kad būtų vykdoma 
Sveikatos draudimo įstatymo 16 str. 2 dalies nuostata (privalomojo sveikatos draudimo fondas 
formuojamas iš 35 proc. nuo valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytų viduti-
nių mėnesio draudžiamųjų pajamų), palaipsniui nustatyti ir įgyvendinti legalizuotų priemokų 
dydžius prie kompensacijų;

Nuosaiki SPĮ decentralizacija, privačių ir valstybinių SPĮ teisių suvienodinimas;
SPĮ darbo kokybę įvertinančių kriterijų ir įkainių nustatymo metodikos sudarymas, kuo 

remsis LK pirkdama paslaugas už PSD lėšas; 
Viešosios SPĮ (valstybinės ir privačios) paskelbia savo paslaugų kainas;
Sveikatos priežiūros paslaugų įkainiai konkurencinėje rinkoje nusistovės realūs ir diferenci-

juosis pagal paslaugų sudėtingumą;
LK perka paslaugas (sudaro ar nesudaro sutartis), remdamasi SPĮ darbo efektyvumo kriteri-

jais ir konkurencija paslaugų rinkoje.
Papildomo (savanoriškojo) draudimo teisinio reglamentavimo sukūrimas ir realizavimas; 
Apmokama ne už prisirašiusius prie gydymo įstaigos gyventojus, o už apsilankymus, 

konsultacijas, konkrečias paslaugas:
Paramos sveikatos paslaugoms sistemos sukūrimas mažas pajamas turintiems ir vieniems 

gyvenantiems asmenims. Lengvatinio ar visiško vaistų kompensavimo pensininkams bei socialiai 
remtiniems (sveikatos pašalpos ar kaupiamosios sveikatos sąskaitos ir kita) įgyvendinimas;

Paramos ir labdaros sveikatos apsaugai įstatyminės bazės tobulinimas.
Jei būtų pareikšta politinė valia eiti sisteminės ir struktūrinės reformos keliu su pasiūlų 

savireguliavimu pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, tuoj pat reikėtų keisti ydingą 
kompensuojamųjų vaistų politiką. Buvusią tvarką, kai kompensuojama ir gydoma pagal 
biurokratų nustatytą vaistų sąrašą, pakeisti ir pereiti prie vaistų kompensavimo pagal konkrečią 
ligą ir jai nustatytą „ligonio krepšelį”. Taip sudaromos profesinio darbo sąlygos kūrybiškai ir 
laisvai veikti šeimos ir bendros praktikos gydytojams, kurie šiuo metu nuvertinti ir priversti 
„atstūminėti” ligonius į kitus lygius. Dėl to nyksta rajoninės ligoninės ir kitos SPĮ.

Šis scenarijus turi bendrumų su Laisvosios rinkos instituto (G. Steponavičienė), taip pat 
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farmacijos kompanijos „Astra Zeneca” (A. Nikanorovas) struktūrinės sveikatos priežiūros 
reformos tyrimo ir siūlomos pertvarkos apmatais.

Visi pateikti scenarijai laukia platesnės diskusijos.
Kada SAM baigs kosmetinius pataisymus, kuriuos vadina sveikatos sistemos reforma?

ŠALTINIAI
Lietuvos sveikatos informacijos centras. Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros 

įstaigų veikla 2005 m. – Vilnius, 2006.
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Namų ūkių biudžetų 

1996– 2005 m. tyrimų rezultatai.
Lietuvos Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. – Vilnius 2006.
Lietuvos Sveikatos programos įgyvendinimo tarpinio vertinimo ataskaita. 2006
Papildomas milijardas skęstančio laivo neišgelbės (G.Būdvytienė). – Kauno diena, 
2007 01 03.

„Ave vita“.–  2007 m. sausio 19 d.

PROKURORAI IR JŲ ŠEIMININKAI

Andrius RUKLA

Faktiškai Generalinė prokuratūra daug prisidėjo, kad V. Uspaskichas iki šiol liktų 
laisvėje, o Darbo partijos bylos tyrimas užsitęstų ir galbūt eventualiai užgestų. Precedentų, 
kai dėl prokurorų neveiklumo nesugebėta pareikalauti realios atsakomybės iš finansinius 
nusikaltimus įvykdžiusių asmenų, jau yra.

Šios Seimo rudens sesijos pabaiga buvo kaip reta karšta, o politinės kovos paskutiniame 
posėdyje ypač intensyvios. Kovoti buvo dėl ko – dvi savaites visa Lietuva kalbėjo apie darbiečių 
rengiamą staigmeną – Viktoro Uspaskicho sugrįžimą siekiant kandidatuoti artėjančiuose 
savivaldybių tarybų rinkimuose. 

Nepaisant to, kad nuo pat pirmųjų dienų daugeliui buvo aišku, kad ši žinia tėra viešųjų ryšių 
triukas, V. Uspaskicho sugrįžimo galimybės regimybė sukėlė nemenką reakciją – pirmiausia 
Seime ir Generalinėje prokuratūroje. Pirmajame Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Ju-
lius Sabatauskas staiga apsižiūrėjo, kad kandidatų į savivaldybės tarybas teisinės garantijos yra 
didesnės nei savivaldybių tarybų narių ir suskato siūlyti naikinti teisinę kandidatų į savivaldy-
bių tarybas neliečiamybę. 

Šis pasiūlymas sutapo su „Lietuvos ryto“ publikacija, kurioje cituojami prokurorai Gintaras 
Jasaitis ir Saulius Verseckas teigia, kad pasirodęs Lietuvoje V. Uspaskichas gali būti trumpam 
tesuimtas ir paleistas už užstatą. Tiesa, ryte pasirodžius šiai žiniai, po pietų prokurorai pasku-
bėjo ją paneigti patikindami, kad arešto orderis galioja, bet pabrėžė, jog dėl suėmimo ir baus-
mės dydžio sprendžia teismas. O arešto orderis išduotas tik tam, kad būtų galima apklausti                       
V. Uspaskichą. Suprask, jei pats atvyktų, gal ir antrankių neprireiktų. Pirmadienį prokurorai vėl 
persigalvojo ir kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl leidimo suimti V. Uspaskichą. Maža 
kas, dar žiūrėk ims ir atvyks. Dar patikino, kad vos kirtęs Lietuvos sieną buvęs darbiečių lyderis 
bus iš karto palydėtas į areštinę.
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Tokios prokurorų blaškymosi priežastys gali turėti tiek politinę, tiek teisinę potekstę, kurios 
kartais yra tiek persipynusios, kad pereina viena į kitą beveik nepastebimai. Tokį poteksčių 
persipynimą gerai atspindi Darbo partijos pirmininko Kęstučio Daukšio pareiškimas. Šis dar-
bietis, nepaisydamas prokurorų patikinimų apie galiojantį arešto orderį, suskubo pareikšti, kad 
prokurorai taip siekia išleisti orą iš išpūsto burbulo, kadangi nesugebėjo surinkti V. Uspaskicho 
kaltės įrodymų ir neturi pagrindo laikyti jo suimto. Suprask, prokurorai vykdė politinį užsaky-
mą, o dabar bando rasti teisinę išeitį iš susidariusios situacijos.

Tokie pareiškimai nėra naujovė. Panašius pasvarstymus, kad V. Uspaskichas nėra padaręs 
sunkių nusikaltimų, išsakė net ir kai kurie teisininkai, tarp jų ir pats Vidaus reikalų ministras 
Raimundas Šukys po arbatėlės su V. Uspaskichu Maskvoje. Įdomus sutapimas, kad Generalinės 
prokuratūros pozicija po ministro vizito į Maskvą V. Uspaskicho atžvilgiu tapo švelnesnė. 
Greičiausiai tik sutapimas.

Ar V. Uspaskichas laukiamas Lietuvos teisėsaugos? 
Žinoma, K.  Daukšio pareiškimus galima priskirti viešųjų ryšių kampanijai, tačiau prisime-

nant ne vieną fiasko pasibaigusį prokurorų tyrimą (ypač susijusį su politikais) ir nemenką nesė-
kmių grandinę teismuose kyla klausimas, ar tikrai taip jau laukiamas V. Uspaskichąs Lietuvos 
teisėsaugos. O tuo abejoti verčia ne tik prokurorų blaškymasis pastarosiomis dienomis, bet ir 
ankstesni jų veiksmai, leidę V. Uspaskichui tyčiotis iš Lietuvos teisėsaugos.

Visų pirma Generalinė prokuratūra net du mėnesius delsė skelbti V. Uspaskicho paiešką. 
Vargu ar eilinis pilietis būtų gavęs net tris kvietimus atvykti į apklausą prieš prokurorams pa-
prašant arešto orderį. Pagaliau rugpjūčio pabaigoje paskelbta Rusijoje esančio V. Uspaskicho 
paieška leido vienai startuojančiai laidai sugalvoti įspūdingą reginį: teletiltu transliuojamą 
bėglio suėmimą Maskvoje. Tačiau reginys žlugo, nes Maskvos milicininkams iškilo procedū-
rinių keblumų – Rusija nebuvo gavusi Lietuvos prašymo suimti, prokurorų teigimu, Rusijoje 
besislapstantį V. Uspaskichą. Vietoje to buvo gautas Generalinės prokuratūros pasiaiškinimas, 
kad esą jie nebuvę tikri, kad V. Uspaskichas yra Rusijoje, todėl paskelbę tarptautinę paiešką ir 
nesikreipę tiesiogiai į Rusiją, nors dar 2006 m. rugpjūčio 30 dieną Generalinės prokuratūros pra-
nešime spaudai Algimantas Kliunka teigia, kad „suėmimo paskirtis – užtikrinti Rusijoje esančio 
Uspaskich dalyvavimą procese ir netrukdomą ikiteisminį tyrimą Lietuvoje“. 

Gavę eilinę (ir šįkart pelnytą) V. Uspaskicho patyčių dozę, prokurorai pagaliau sugebėjo 
paprašyti jo išdavimo. Taigi faktiškai Generalinė prokuratūra daug prisidėjo, kad V. Uspaskichas 
iki šiol liktų laisvėje, o Darbo partijos bylos tyrimas užsitęstų ir galbūt eventualiai užgestų. 
Precedentų, kai dėl prokurorų neveiklumo nesugebėta pareikalauti realios atsakomybės iš 
finansinius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų, jau yra. Pavyzdžiu čia galėtų būti EBSW byla, kuri 
tirta tol, kol suėjo senaties terminas, leidęs išvengti realių laisvės atėmimo bausmių asmenims, 
padariusiems nusikalstamas veikas. 

Tradicijos tąsa? 
Darbo partijos bylos užtęsimas pratęstų Generalinės prokuratūros panaudojimo politiniams 

tikslams ir politinei kontrolei tendenciją. Menka paslaptis, kad po Artūro Paulausko pasitraukimo 
iš generalinio prokuroro posto sekė vadinamųjų kišeninių generalinių prokurorų era.

Kišeniniai prokurorai matė tik tai, kas naudinga šeimininkams, o ko šeimininkai matyti 
nenorėjo, nematė ir jie. Ne veltui pirmas naujai atėjusiųjų į valdžią darbas nuo pat 1996 metų 
buvo pasiskirti savą kišeninį generalinį prokurorą, tai yra tapti šeimininku. Juk kai kuriuos 
nusikaltimus, ypač susijusius su politikais, geriau laikyti neištirtus ir taip kontroliuoti politinius 
priešininkus stabilizuojant įtakų pasidalijimą. Taip atsirado net tokių buvusių generalinių 
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prokurorų, kurie apie EBSW težinojo tik iš žiniasklaidos. Ir tokių, kurie susirgdavo skleroze 
tiesiog Seimo komisijos posėdyje.

Politinių kovų paaštrėjimas ilgainiui sugriovė šią idilę, o prieš kelias dienas Seimo komisija 
EBSW veiklai tirti įvardijo, kad kišeniniai prokurorai atsakingi už visuomenės interesų 
netinkamą gynimą. Jei po šių išvadų seks atitinkami veiksmai, susidarys ta reta situacija, kai 
pagaliau valdininkai turės prisiimti atsakomybę už neveikimą. Už vengimą tinkamai atlikti 
savo pareigas, siekiant „neužkabinti“ šeimininko interesų. O prokuratūros darbo broko vaisiai 
skinami iki šiol – pradedant J. Abromavičiaus nužudymo neištyrimu, baigiant valdininkų (ir ne 
tik jų) nebaudžiamumo atmosfera. Nes juk įprasta, kad prokurorai nieko nepadarys. Kaip su 
„Jangila“, EBSW ir kitais liūdnais pavyzdžiais. Siekis išvengti kišeninių, politinių vėjų veikiamų 
ir nieko nematančių prokurorų atvedė į generalinio prokuroro postą Algimantą Valantiną. 
Naujo, kaip manoma, su politinėmis įtakomis nesusijusio generalinio prokuroro startas buvo 
prieštaringas. Vieną vertus, Generalinė prokuratūra ir toliau neįžvelgdavo nusikalstamų veikų 
su socialdemokratais ar socialliberalais susijusiose bylose.

Kita vertus, efektyviai sugebėjo apginti visuomenės interesą Mokytojų katalikių sąjungos 
byloje, kartu su VSD atskleisti Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ egzistavimą. Ir, nors 
neleido Seimo komisijai klausytis Vilniaus mero Artūro Zuoko pokalbių, tačiau toliau siekė, 
kad jis būtų pripažintas kaltu Vilniaus mero rinkimų byloje.

Deja, kuo toliau, tuo labiau pirmas įspūdis blėsta, o A.Valantinas supanašėja su savo pirm-
takais. Be šių dienų blaškymosi, dar galima prisiminti keistą ketinimo išduoti Rusijai Igorį Ba-
benką istoriją, kuomet Generalinė prokuratūra faktiškai vykdė Rusijos valią, nepaisant to, kad 
buvusių „Jukos“ akcininkų suėmimas ir prašymas juos išduoti Europos Sąjungos šalyse trak-
tuojamas kaip politiškai motyvuotas persekiojimas. Gal naiviai tikėjosi, kad I. Babenkos išda-
vimas paskatintų Rusiją išduoti V. Uspaskichą? Galbūt pralaimėjimas teismuose šioje byloje 
lėmė ir atsargią prokurorų poziciją dėl V.Uspaskicho suėmimo perspektyvų? Tačiau kas kitas, 
jei ne Generalinė prokuratūra, ir turi surinkti kaltės įrodymus, kuriais galėtų pagrįsti išdavimo 
reikalavimą be jokių mainų?

Ne ką geriau prokurorams sekasi įrodinėti A. Zuoko kaltę gana politizuotoje 
Vilniaus mero rinkimų byloje. 

Jei lygiai taip pat seksis įrodinėti ir V. Uspaskicho kaltę, tuomet tampa aišku, kodėl prokurorai 
blaškosi ir pernelyg nesistengia, kad bėglys būtų sugrąžintas į Lietuvą. Gal pasiseks ir praeis 
septyneri metai... Deja, kaip rodo neveiklių ankstesnių generalinių prokurorų istorija, už tokį 
neveiklumą gali tekti ir atsakyti. Ypač jei pasikeis politinės aplinkybės. 

Generalinei prokuratūrai lieka tikėtis, kad Darbo partijos veiklos tyrimas bus perspektyvus ir 
bus įrodyta, kad K. Daukšys neteisus, o kaltinimai V. Uspaskichui nėra tik teisiniais argumentais 
pagražintas politinis burbulas. Kitaip, prisiminus sveikintiną ir reikalingą A. Valantino iniciatyvą 
įtvirtinti prokurorų atsakomybę už nesugebėjimą surinkti įrodymus, iškils pagrįstas klausimas: 
gal pirmuoju, iš kurio reikėtų pareikalauti tokios atsakomybės, turėtų būti pats dabartinis 
generalinis prokuroras? 

www.delf i . l t   –  2007 m. sausio mėn.  26 d.
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MAIŠTAS PRIEŠ KONSTITUCINĮ TEISMĄ

Bronius NAINYS

Iš karto ir neabejojant galima pasakyti: jis tikroviškas, pagrįstas ir turi būti laimėtas. Kitokiu 
atveju Lietuvos valstybė jau dabar praras 400 000, o gal net ir pusę milijono piliečių, o lietu-
vių tauta patirs šiandien dar nežinia kokį nuostolį. Gal net didesnį negu okupacijų laikotarpiu. 
Konstitucinis Teismas (KT), savaip išsiaiškinęs vieną Lietuvos Konstitucijos dvylikto straipsnio 
dalį, žodį „atskiras“ prilygindamas žodžiui „retas“, ir dėl to paneigdamas teisę iš Tėvynės išvy-
kusiems lietuviams pasilaikyti Lietuvos pilietybę, įsigijus gal net tik laikinam gyvenimui pasi-
rinkto krašto pilietybę, pagal žurnalistą Saulių Spurgą, „vienu budelio išaštrinto kirvio smūgiu 
visiems laikams atidalijo šią šaką nuo Lietuvos“. „Lietuvos pilietybės negalės turėti šių išvykė-
lių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, apie kuriuos kalba Lietuvos pilietybės įstatymas… Maža 
lietuvių tauta tiesiog netenka šių žmonių… Konstitucinis Teismas prieštarauja nemažos tautos 
dalies interesams“, – tiksliai pažymi Spurga. („Amerikos lietuvis“ 2006 12 02, Nr. 48.)

Taip rašo ne vienas Saulius Spurga. Nors, pagal jį, Lietuvoje šis KT sprendimas kol kas au-
dros nesukėlė, bet visi užsienio lietuviai sujudinti iš pagrindų. Jie svarsto šį klausimą Lietuvių 
Bendruomenės padalinių valdybų posėdžiuose, susirinkimuose, susiėjimuose, privačiuose po-
kalbiuose. Užkurtas didelis gaisras, ir ne be reikalo. Juk šis pilietybės įstatymas, kaip Konstitu-
cinio Teismo išaštrintu kirviu dabar nukirstas „atskiras atvejis“, buvo iškovotas, ir neapsakysiu, 
kad lengvai, PLB valdybos visų jos narių bendromis pastangomis 1992–1997 metų kadencijos 
laikotarpiu. Tada Seimo priimtu įstatymu pilietybė buvo pripažinta visiems užsienio lietuviams, 
turėjusiems ją prieš pirmąją sovietų okupaciją 1940 m. birželio 15, bei jų vaikams ir vaikaičiams. 
Taigi prieš dešimt metų. Metais vėliau ji buvo praplėsta, pilietybę pripažįstant ir šių Lietuvos pi-
liečių provaikaičiams. Buvo ta pati Konstitucija, tas pats dvyliktas straipsnis, tas pats Konstituci-
nis Teismas. Bet tada šis įstatymas jam neužkliuvo ir ramiai galiojo iki šiol. Ir koks šimtas ar net 
keli šimtai tūkstančių užsienio lietuvių, – nes jų, įskaičiuojant vaikus, vaikaičius, o kai kur gal 
jau ir provaikaičius, galėjo tiek būti, – šiuo „atskiru atveju“, pagal savo laisvą pasirinkimą, galė-
jo pasinaudoti. Tad kas, kaip ir kur Konstituciniam Teismui įgėlė, jog jis, praėjusį rudenį staiga 
iššokęs, tokį nesusipratimą sukūrė. Sakau nesusipratimą, nes, pagal jau daugelio šį klausimą 
aptarinėjančių samprotavimus, KT sprendimą lėmęs šis žodis ne tik galėjo, bet ir turėjo būti 
išaiškintas kitaip. KT klaidą nurodo ir „Amerikos lietuvyje“ išspausdintas daugelio logiškus 
samprotavimus jungiantis Dariaus Udrio rašinys, įtikinantis, kad žodis „atskiras“ nėra lygus 
žodžiui „retas“, ir šį aiškinimą patvirtinantis Kęstučio Girniaus straipsnis „Veide“ (2007 01 11). 

Bet iš tikrųjų turbūt ne čia „šuva pakastas“. Esmė čia Lietuvos valstybės samprata, kurią 
Konstitucinis Teismas iškreipia, pagal Kęstutį Girnių, „nepaisydamas Konstitucijos rengėjų bei 
piliečių intencijų ją rengiant bei patvirtinant“. „Konstitucija pažymi lietuvių tautos išskirtinumą, 
pirmieji Konstitucijos žodžiai yra ‘lietuvių tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę… 
atgimusios Lietuvos valstybės valia priima ir skelbia šią Konstituciją’… kitur nurodant, kad 
kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje, tačiau ši teisė nesuteikiama jokios kitos tautybės 
asmenims“, – tiksliai nurodo Konstitucijos teiginį dr. K. Girnius. „KT apeina šį Konstitucijos 
pabrėžtą lietuvių išskirtinumą paprastu žongliravimu, pasikliaudamas iš piršto laužta ‘Lietuvos 
pilietinės tautos’ samprata“ ir aiškindamas, „jog pagal Konstituciją Lietuvos valstybės visumą 
sudaro pilietinė tauta, valstybinė bendruomenė“ , – taikliai aptaria Konstitucijos Teismo savaip 
iškreiptą Konstitucijos aiškinimą šis žymus išeivijos lietuvis – filosofijos mokslų daktaras, kelių 
knygų apie Lietuvos partizanų kovas autorius. Jis primena mums, beje, ne kaip naujieną, bet 
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kaip neabejotina tiesa pagrįstą tikrovę apie nuolatines lietuvių pastangas turėti savo tautinę 
valstybę, bet ne kažkokį abstraktą – Lietuvos pilietinę tautą, turbūt dar niekam, net ir pačiam 
KT, nežinant, kas ji iš tikrųjų būtų. 

„Prisiminkime Lietuvos valstybės atkūrimo istoriją. Po carų priespaudos ir sovietinės oku-
pacijos patirties Lietuvos žmonės manė, kad tik tautinė valstybė užtikrins lietuvių tautos sie-
kius. Jei jie būtų skyrę pirmenybę pilietinei tautai, nebūtų taip atkakliai priešinęsi Josefo Pil-
sudskio pastangoms prijungti Lietuvą prie Lenkijos ir Michailo Gorbačiovo vilionėms prisidėti 
prie naujos demokratinės Tarybų Sąjungos kūrimo…“,- seka tolesnė tiksli Kęstučio Girniaus 
tautinės savimonės logika, ir mes visi, įskaičiuojant ir tą patį Konstitucinį Teismą, turime ja pa-
sikliauti. Tad tik apgailestauti tenka tuo atžvilgiu parodytą Konstitucinio Teismo kažkieno jam 
įkvėptą nusiteikimą. Aišku – įkvėptą, kitaip juk jis nebūtų taip neigiamai lietuvių tautos atžvil-
giu prabilęs po dešimties metų tylos. Ir dar taip nevykusiai. Tačiau vėl nereikia užmiršti, kad 
jis – nei pirmas, nei paskutinis. Lietuvių tautos neigimas bei niekinimas jos atkurtoje valstybėje 
prasidėjo tuojau pat , nepriklausomybę atkūrus. Iš karto pavieniui, mažomis grupėmis, dabar 
jau ir organizuotai, pasitelkus žmogaus teisių lygybės principus, tautybės bei tautinių vertybių 
puoselėtojams prikišant nacizmą, fašizmą, antisemitizmą, griaunami lietuvių tautinės valstybės 
pagrindai. Kaip viena iš šiam tikslui siekiamų priemonių dabar buvo panaudotas ir Konstituci-
nis Teismas. Kodėl taip galvoji, kils klausimas gal ne vienam mano rašinių skaitytojui? Juk KT, 
vykdydamas savo pareigą, tik išaiškino dvigubos pilietybės įstatymo santykį su Konstitucija, 
rado jį neatitinkantį šio pagrindinio valstybės įstatymo reikalavimams, o toliau – jau jūs žinoki-
tės. Ne, ne visiškai taip.

Praėjusį rudenį į Šviesos-Santaros suvažiavimą Lemonte iš Vilniaus atvykęs pagrindinis 
paskaitininkas, buvęs Prezidento Valdo Adamkaus įtakingas patarėjas, dabar Pilietinės 
visuomenės instituto vadovas Darius Kuolys atvirai ir kietai tėškė: Lietuvos valstybė – piliečių 
sąjunga. Ir nieko daugiau. Prašiau teiginį pakartoti, norėdamas gerai jį suprasti. Pakartojo. 
Nesąmonė iš pačių pagrindų, kraipiau galvą, bet apstulbintas nieko nepasakiau. Kaip į tokį 
absurdą atsiliepti? Juk Lietuvos valstybė yra niekas kita, kaip suorganizuota lietuvių tauta. Tai 
labai aiškiai pabrėžia ir jos Konstitucija. Pagrindiniai jos nariai – piliečiai yra lietuviai. Ir ne 
tik jos žemėje gyvenantys, bet ir po pasaulį dėl vienų ar kitų priežasčių pasklidę anksčiau ir 
sklindantys dabar. Tai pagrindinė taisyklė. Bet kaip ir kiekviena taisyklė turi išimčių, jų turi 
ir ši. Išimtis tokia: šalia lietuvių, Lietuvos valstybės nariai, taigi – piliečiai, yra ir visi jos ribose 
gyvenantys kitataučiai, jeigu jie patys neatsisako tokiais piliečiais būti. Tokiai sąrangai turi būti 
pritaikyta Konstitucija ir visi kiti įstatymai, prieš kuriuos visi piliečiai būtų lygūs be kokios 
diskriminacijos. Čia Lietuvos valstybės principinis pagrindas. Lietuvos valstybę sudaro visi 
jos ribose gyvenantys žmonės ir visi užsienyje gyvenantys lietuviai. To principo išlaikymui 
negali kliudyti nė užsienio lietuvių pagal jų gyvenimo reikalavimus įsigyta gyvenamųjų 
kraštų pilietybė. Tai saugoti turi Lietuvos Konstitucija. O jeigu ji to nedaro, reikia pritaikyti. Ir 
tai kaip tik Konstitucinio Teismo pareiga. Ne blusinėjantis po Konstitucijos skirsnelius ieškoti 
juose kabliukų užsienyje gyvenantiems lietuviams iš Lietuvos valstybės išjungti, tokiu būdų ją 
menkinant, bet ieškoti pateisinimų jiems valstybėje likti, taip ją, o ypač lietuvių tautą, stiprinant. 
O jeigu tokių nuostatų Konstitucijoje nėra, paaiškinti Seimui, kas ir kaip joje taisytina. Tačiau 
šiuo atveju to nereikia, nes ir šiame rašinyje nurodyti pavyzdžiai aiškiai ženklina Konstitucinio 
Teismo paklydimą, kuris turi būti jo paties ir skubiai išlygintas. Tad tik dėl to, o ne dėl ko kito 
ir šis maištas. Ir tik nenurimkim, kol jį laimėsim. Lietuvos valstybė yra ne kokių nors piliečių 
sąjunga, ne Lietuvos pilietinė tauta, bet lietuvių tautos susikurta, lietuvių tautinė valstybė.

„Amerikos lietuvis“. 
www.bernardinai . l t  – 2007 m. sausio 27 d.
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KODĖL BE VADOVŲ PALIKTI 
30  LIETUVOS TEISMŲ?

Kodėl Lietuvos teisėjai ir teismų pirmininkai nėra skiriami skaidriai? Kodėl daugiau nei 
trisdešimt šalies teismų vadovų pareigas eina laikinai, o kai kurie ir neteisėtai? Lietuvos radi-
jo laidoje „Dienos tema“ apie tai diskutavo Teisėjų tarybos pirmininkė, kadenciją baigianti 
Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Laima Garnelienė, Teisėjų tary-
bos narys, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis ir Piliečių santalkos 
Tarybos narys Darius Kuolys. Kalbino Tomas Dapkus. 

Kaip vertinate Prezidento apsisprendimą teikti skirti Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus pirmininke teisėją Janiną Stripeikienę?

L. Garnelienė. Teisėją Janiną Stripeikienę labai gerbiu, su ja kartu dirbau Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijoje, Egzaminų komisijoje. Procesas dar užtruks, nes skiria Seimas, o į pavasa-
rio sesiją jis susirinks tik kovo 10 d.

D. Kuolys. Šis skyrimo procesas pradėtas dar 2005 m. birželio 27 d., kai Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas raštu patarė teisėją Janiną Stripeikienę bei dar du teisėjus skirti šio Teismo Civilinių 
bylų skyriaus pirmininke. Sveikintina, kad Prezidentas po pusantrų metų pagaliau ryžosi teikti 
šią teisėją skirti skyriaus pirmininke. Tačiau labai gaila, kad Aukščiausiasis Teismas ir Civilinių 
bylų skyrius dėl neaiškių aplinkybių prarado vieną geriausių civilinių bylų teisėjų – profesorių 
Valentiną Mikelėną, kurį Prezidentas vadino savo sąjungininku, bet nesutiko teikti Seimui jo 
kandidatūros į skyriaus pirmininkus. Kad ir kiek skaidrumo ieškotume, atrodo, taip ir nesuži-
nosime, kas trukdė Prezidento institucijai AT Civilinių bylų skyriaus pirmininką paskirti prieš 
pusantrų metų. Kodėl buvęs šio skyriaus pirmininkas, vienas aukščiausių teisminės valdžios 
pareigūnų, Česlovas Jokūbauskas taip ilgai buvo paliktas teisiškai neapibrėžtoje padėtyje: nei 
atleistas, nei paskirtas eiti pareigas laikinai, nei perskirtas. Regis, jis iki šiol yra ar virš Lietuvos 
įstatymų, ar už įstatymų.

Prezidento patarėja teisės klausimais Aušra Rauličkytė Lietuvos radijui pati atsisakė išsa-
miau komentuoti susikaupusias teismų vadovų skyrimo problemas. Ji sakė, jog tokią padėtį, 
kai daugiau nei pusė šalies teismų vadovų pareigas eina laikinai, yra nutarta palikti „bendru 
sutarimu“ su Teisėjų taryba „kaip mažesnį blogį“. Vėliau papildė, kad tokia Prezidento insti-
tucijos pozicija buvo suderinta su Tarybos pirmininke ir jog ji, pirmininkė, tai gali paaiškinti 
viešai radijo klausytojams.

L. Garnelienė. Jei Prezidento patarėja laiko derinimu?.. Taip, vyko pokalbis su A. Rauličkyte, 
kai buvau pas Prezidentą. Pokalbio metu buvo išsakyta pozicija, kad dabar nebūtų gerai skirti 
teismų pirmininkus, kurių kadencijų trukmė nėra aiški pagal dabar galiojantį Teismų įstaty-
mą, o anksčiau buvusios kadencijos nesiskaitytų, būtų pirma kadencija. Pasakiau, kad tai yra 
Prezidento teisė, ir jeigu šita teise jis naudojasi, tai mes negalime skatinti kitokios Prezidento 
pozicijos. 

D. Kuolys. Jei Prezidento patarėja prašo Teisėjų savivaldos institucijos pirmininkę atstovauti 
Prezidento institucijai, pažeidžiamas konstitucinis valdžių atskyrimo principas. Niekas negali 
prašyti Teismų savivaldos atstovauti politinei vykdomajai valdžiai. Teismų savivaldos instituci-
ja neturėtų tokio vaidmens imtis. 

Ar Teisėjų taryba yra išreiškusi savo poziciją, kad daugiau nei 30 teismų pirmininkų, jų 
pavaduotojų ar skyrių pirmininkų šiuo metu nebūtų skiriami? Kokiu teisiniu pagrindu tokia 
pozicija remiasi?
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L. Garnelienė. Su Teisėjų taryba klausimas nebuvo derinamas, taryba nėra to svarsčiusi.
Tai Jūs sutikot, kad nebūtų skiriami daugiau kaip pusė šalies teismų pirmininkų?
L. Garnelienė. Taip, pasakiau, kad Prezidento teisė teikti ar neteikti. Ir Prezidentas savo teise 

naudojasi. 
Ar yra gerai, kai teismų vadovai po metus ar daugiau eina pareigas laikinai, kai yra poli-

tinės valdžios savotiškai „pakabinti“?
L. Garnelienė. Nėra gerai, bet bylos teismuose nagrinėjamos, organizacinis darbas vyksta. 

O kas dėl to blogai?..
Tai gal neverta šių teismų vadovų skirti visai?
L. Garnelienė. Verta.
Štai Šiaulių apygardoje 7 iš 10 apylinkių teismų pirmininkų pareigas eina laikinai. Kaip 

patys apylinkių teismų vadovai vertina tokią savo situaciją, ar yra apimti didelio džiaugs-
mo?

B. Kalainis. Taip, septyni iš dešimties. Nėra paskirtas ir Šiaulių miesto teismo pirminin-
ko pavaduotojas. Darbas vyksta ne prasčiau, tačiau, žinoma, tas neapibrėžtumas žmogui 
asmeniškai...(atsidūsta) nėra gerai. Pastovumas yra pastovumas: gali planuoti investicijas ir sta-
tybas, remontus. Neapibrėžtumas trukdo pradėti ką nors daryti, o jei ateis naujas pirmininkas, 
tada gali apkaltinti, jog darei ne taip... Bet situacija nėra pablogėjusi nuo to laiko, kol tie pirmi-
ninkai ėjo nuolatines pareigas.

D. Kuolys. Laikinumas neatitinka europinių teismų darbo principų. Patariama laikinumo 
vengti. Piliečių santalkos surinkti duomenys rodo, kad daugiau nei pusė apylinkių teismų pir-
mininkų pareigas šiandien eina laikinai. Pvz., Vilniaus miesto antrajam apylinkės teismui laiki-
nai vadovaujama jau daugiau nei metus, kitiems – beveik metus, daugeliui teismų – ilgiau nei 
pusmetį. Ką reiškia laikinumas? Perspektyvos neturėjimą ir nesavarankiškumą. Teismo vadovas 
iš esmės yra administraciškai „pakabinamas“ ir tampa priklausomas nuo politinės valdžios, 
kuri jį perskirs arba neperskirs, taip pat nuo savo kolegų – Teismų savivaldos institucijų, nuo 
tam tikrų įtakos grupių. Turim daugiau nei pusę apylinkių teismų, kurių kaip teisminės val-
džios savarankiškumu visuomenė turi rimtą pagrindą abejoti. Kita vertus, neturime jokių val-
džios argumentų, jokių paaiškinimų, kodėl teismų vadovai neskiriami. Štai pats Respublikos 
Prezidentas dekretu praėjusių metų rugsėjo pradžioje kreipėsi į Teisėjų tarybą dėl patarimo 
skirti dvylika teismų pirmininkų ir vieną pirmininko pavaduotoją, dar rugsėjį patarimą skir-
ti gavo, tačiau iki šiol šie teismų vadovai nėra Prezidento paskirti. Kodėl? Kas nutiko? Ar tie 
teisėjai staiga pasirodė netinkami, negalintys pareigų eiti: ar jie nederamos psichinės būklės, 
ar įsipainioję į kriminalinius nusikaltimus... Ką visuomenei, stebinčiai šiuos procesus, galvoti? 
Kodėl, visas reikiamas skyrimo procedūras atlikus, dvylika teismų pirmininkų ir vienas pava-
duotojas taip ir liko nepaskirti?

B. Kalainis. Gal manoma, kad naujas įstatymas, kuris rengiamas Seime, bus geresnis...
Bet kam tada prašyti patarimo skirti? Prezidentas dekrete nurodė patarimą pateikti per 

dvylika dienų.
B. Kalainis. Sunku pasakyti... Mes patarėm, ir tiek...
Jei lauki – tai lauki, o jei jau skiri, tai skiri. Kaip bus su šiais teisėjais pasielgta, priėmus 

naują Teismų įstatymą? Jie jau bus nebetinkami?
B. Kalainis. Kaip bus, nežinau... Galiu to paties klausti ir jūsų: „O kaip bus?“
Kodėl tada Prezidentas praėjusių metų liepos 14 d. dekretu paskyrė visus penkis apygar-

dų administracinių teismų pirmininkus nelaukdamas jokio naujo įstatymo?
B. Kalainis. Jų kadencija, atrodo, pasibaigė iki Konstitucinio Teismo nutarimo, tai gal dėl to.
Tačiau ne vieno teismo vadovo pareigos tapo laisvos iki Konstitucinio Teismo nutarimo, 
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o į jas niekas nėra paskirtas? Pvz., Vilniaus miesto 2-asis teismas neturi vadovo nuo 2005 m. 
lapkričio mėn., kai tuometis pirmininkas Algimantas Valantinas tapo generaliniu prokuroru. 

B. Kalainis. Turbūt... Negaliu daugiau pasakyti, negu pasakiau... 
L. Garnelienė. Po to, kai Teisėjų taryba davė patarimą skirti minimus trylika vadovų, Piliečių 

santalka labai aktyviai spaudė Prezidentą – kaip galima juos skirti, jei buvo išrinktas vienas iš 
vieno, kad jau ilgai dirba, kad bus naujas Teismų įstatymas...

D. Kuolys. Ne, apie naują Teismų įstatymą Santalka nieko nekalbėjo, tik prašė remtis galio-
jančiais teisės aktais. 

Tai kodėl Jūs, ponia L. Garneliene, viską suplakate? Štai iš tiesų Zarasų rajono apylinkės 
teismo pirmininkė Nijolė Stepanavičienė šiam teismui vadovauja jau nuo 1987 metų, tačiau 
kandidatė į Vilniaus miesto 2-ojo teismo pirmininkes ir laikinoji jo vadovė Daiva Kazlaus-
kienė nėra anksčiau ėjusi pirmininkės pareigų. Kodėl tada teisėja D. Kazlauskienė neskiria-
ma, kai jau yra Tarybos patarimas?

L. Garnelienė. Tai susiję su naujuoju Teismų įstatymu. Prezidento pateiktame projekte nu-
matomas trumpesnis kadencijos laikas.

D. Kuolys. Reikia visų pirma skirti esminius dalykus: Jūs kalbate ne apie naująjį Teismų 
įstatymą, o tik apie jo projektą, kuris, neaišku, ar taps įstatymu. Turit tai skirti.

L. Garnelienė. Prezidento viltys nepasiteisino, kad naujas Teismų įstatymas bus priimtas iki 
šių metų sausio 1 dienos. Iki liepos 1 dienos pratęsti ir šitos Teisėjų tarybos įgaliojimai.

Ar įprasta šalies gyvenime, kad, pateikus teisės akto projektus, galiojantys teisės aktai 
pradedami tiesiog nebevykdyti?

D. Kuolys. Toks elgesys ir toks požiūris, kai pateikus Seimui įstatymo projektą pradedama 
reikalauti, kad pagal tą projektą tvarkytųsi atskiros valdžios šakos, o galiojančių įstatymų nesi-
laikoma, griauna teisinę valstybę. 

L. Garnelienė. Bet mes nesivadovaujam projektu, laukiam naujo įstatymo.
D. Kuolys. Bet ir Jūs, ir ponas Kalainis kalbate tik apie grupelės teisininkų parengtą projektą 

ir juo grindžiate savo argumentus, tačiau nepaaiškinate, kodėl aukščiausios valstybės instituci-
jos ir Teisėjų taryba ignoruoja dabar galiojančius įstatymus, kodėl neskiria teismų vadovų, kai 
įstatymai įpareigoja tai daryti.

L. Garnelienė. Laukiam, kol projektai taps kūnu.
D. Kuolys. Labai keistas požiūris. Juo remiantis, visa Lietuvos valstybė stumiama į neapi-

brėžtą laikinumo būklę. Gal rusai po dešimties metų mus vėl susigrąžins – tai ramiai pasėdėki-
me ir palaukime? Kodėl Lietuva savo valdžios vis verčiama gyventi laikinumo sąlygomis. Štai 
prieš tokį savo valstybės, joje galiojančių įstatymų negerbimą, Konstitucijos nesilaikymą, ypač 
kai tai daro aukščiausios šalies institucijos ir teisminė valdžia, norisi garsiai protestuoti. Tai Pi-
liečių santalka ir daro, atkreipdama į šiuos dalykus visuomenės dėmesį. 

Bet sunku atrasti nuoseklią poziciją: vienas Prezidento patarėjas kiek anksčiau yra sakęs, 
kad Prezidentas neskirs teismų pirmininkų, o lauks naujų teisės aktų. Tačiau vėliau netikėtai 
keli teismų pirmininkai paskiriami. Po kurio laiko jau kitas patarėjas pareiškia, kad Pre-
zidentas yra pagaliau apsisprendęs skirti Teisėjų tarybos patartus skirti asmenis, tačiau po 
tokio valingo politinio pareiškimo viskas vėl keliems mėnesiams įklimpsta. Kodėl? 

B. Kalainis. Žinoma, tiems laikiniems pirmininkams yra diskomfortas. Kad mūsų kelių žmo-
nių pokalbis padėtų, būtų gerai, bet kol kas yra taip, kaip yra... 

Atrodo, kad didžiausio teismo vadovas pareigas eina neteisėtai. Praėjusių metų spalio 
5 dieną Respublikos Prezidentas savo dekretu, atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimą, 
pasibaigus įgaliojimų laikui, iš didžiausio Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigų 
atleido Artūrą Šumską. Tačiau Apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius savo įsakymu 
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nedelsdamas jį vėl paskyrė eiti šias pareigas laikinai. Kaip tai dera su Teismų įstatymo 105 
straipsniu, kuris numato, kad, nesant apygardos pirmininko, jį pavaduoja didesnį stažą 
šiame teisme turintis skyriaus pirmininkas?

L. Garnelienė. Šiuo atveju V. Milius išvedė analogiją pagal apylinkės teismo pirmininko 
pavadavimą, nes Teismų įstatyme yra spraga dėl apygardos.

Tačiau jei apygardos teismo pirmininko pavadavimą reglamentuoja tik šis Teismų 
įstatymo straipsnis, tai kodėl kažkas pradeda išvedinėti įstatymo nenumatytas analogijas? 

L. Garnelienė. Analogija yra galima.
D. Kuolys. Tai stebėtini dalykai. Piliečių santalka toliau žiūrės, kokių dar analogijų Lietuvos 

vykdomoji ir teisminė valdžia imsis.

Parengta pagal Lietuvos radijo laidą „Dienos tema“

www.bernardinai . l t  –   2007 m. sausio 30 d.

TRISDEŠIMT VILTIES METŲ

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Lietuvos Respublikos Seime 2007 m. sausio 9 dieną, Vilniaus rotušėje sausio 10 dieną vyko 
konferencija „Lietuvos Helsinkio grupei – 30 metų”.

Šventėje dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, užsienio valstybių 
ambasadoriai, LR seimo nariai, Lietuvos valstybės pareigūnai, mokslininkai, politikai, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Rusijos Helsinkio grupių nariai-steigėjai, buvę politiniai kaliniai, disidentai ir 
pasipriešinimo judėjimų dalyviai.

Tarp jų – vienas Lietuvos Helsinkio grupės narių-steigėjų – Tomas Venclova, pasaulyje pla-
čiai žinomas poetas, vertėjas, literatūros kritikas ir publicistas, Jeilio (JAV) universiteto profeso-
rius, 1995 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordinu, Komando-
ro kryžiumi; Liudmila Aleksejeva –  Maskvos Helsinkio grupės narė-steigėja, istorikė, kovotoja 
už žmogaus teises, nuo 1996 m. Maskvos Helsinkio grupės pirmininkė, 1998 – 2004 m. Tarp-
tautinės Helsinkio federacijos prezidentė; Insas Calitis –  buvęs politinis kalinys ir Latvijos pa-
sipriešinimo judėjimo dalyvis, aktyviai bendradarbiavęs su Lietuvos Helsinkio grupe, Latvijos 
nepriklausomybės atkūrimo signataras,  nuo 1991-ųjų  buvęs Latvijos parlamento narys;   Mart 
Niklus –  buvęs politinis kalinys ir Estijos pasipriešinimo judėjimo dalyvis, žymus ornitologas, 
buvęs Estijos parlamento narys, daugelio Estijos ir užsienio visuomeninių organizacijų garbės 
narys, 1999 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordinu, Koman-
doro kryžiumi; Viktoras Petkus – Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjas ir ilgametis jos vadovas, 
buvęs politinis kalinys, Tarptautinio Kembridžo biografų centro paskelbtas 1992–1997 metų 
žmogumi, o  1992 m. spalį – XX amžiaus žmogumi.

Pranešimus skaitė vyskupas Juozas Tunaitis, prof. Saulius Katuoka, dr. Dalia Striogaitė, dr. 
Arūnas Streikus, Stasys Stungurys, Vytautas Budnikas.
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Minėjimas prasidėjo Lietuvos Respublikos Seime
„XX amžiaus filosofė Hana Arends teigia: tiesa ir faktai egzistuoja nepriklausomai nuo 

pritarimo jiems ar jų neigimo. Tačiau tiesa egzistuoja tiek, kiek apie ją šnekama”,–  tokiu 
įžanginiu žodžiu konferencijos „Lietuvos Helsinkio grupei – 30 metų” atidarymą pradėjo LR 
Seimo narys Audronis Ažubalis. Susirinkusiuosius pasveikino LR Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas. Jis paminėjo, kad prieš 30 metų, 1976 m. lapkričio 25 d., Tomas Venclova, Karolis 
Garuckas, Ona Lukauskaitė-Poškienė, Viktoras Petkus, Eitanas Finkelšteinas paskelbė Lietuvos 
grupės Helsinkio susitarimui vykdyti Manifestą. Taip buvo įvardintas 1975 m. rugpjūčio 1 
dieną Helsinkyje pasirašytos Europos Saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Baigiamasis 
aktas, suteikęs legalią galimybę visos Sovietų Sąjungos opozicinėms jėgoms, tarp jų ir Lietuvos 
žmonėms, prieštarauti oficialiajai ideologijai, kovoti už Lietuvos laisvę. Helsinkio grupės tikslas 
buvo tirti 1975 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamojo akto, 
pasirašyto Helsinkyje, nutarimų pažeidimus ir informuoti apie juos pasaulio visuomenę bei šį 
dokumentą pasirašiusių šalių vyriausybes.

Baigiamąjį Helsinkio konferencijos aktą tuomet pasirašė daugelio pasaulio šalių atstovai, 
tarp jų JAV ir Kanada. Akte buvo akcentuojamas Europos šalių saugumas ir bendradarbiavi-
mas. Trečioje dokumento dalyje buvo aptartas šalių bendradarbiavimas humanitarinėje srityje. 
Kaip tik šioje dalyje buvo minimos žmogaus teisės. Be to, šalys numatė rengti nuolatines kon-
ferencijas, stebėti priimtų Helsinkio susitarimų vykdymą. Šiomis aplinkybėmis ir pasinaudojo 
sovietinės sistemos kritikai, įsteigę Helsinkio grupes, aktyviausiai veikusias Ukrainoje, Rusijoje, 
Lietuvoje ir Latvijoje.

Konferencijos dalyvius sveikino užsienio valstybių ambasadoriai
Jungtinės Karalystės ambasadorius Colinas Robertsas padėkojo konferencijos dalyviams ir 

svečiams už garbę dalyvauti konferencijoje. Jis pabrėžė, kad 1976 metais Helsinkio grupių įstei-
gimas Sovietų Sąjungoje pasuko pasaulio istorijos ratą. „Pasirašius Helsinkio aktą, Sovietų Są-
jungoje atsirado ginklas, kuriuo buvo galima kovoti už žmogaus teises. Ironiška, bet L. Brežne-
vas pavadino Helsinkio akto pasirašymą vienu iš didžiausių pasiekimų, nors kaip tik Helsinkio 
aktas sukūrė galimybę Sovietų Sąjungos aktyvistams ir vakarų valstybėms – akto signatarėms 
– inicijuoti procesą, ypač daug prisidėjusį prie Sovietų Sąjungos griūties.

Trisdešimtmečio minėjime galima pagerbti visuos tuos, kurie gyveno Sovietų Sąjungoje, 
kurie dalyvavo Helsinkio grupių veikloje, rizikuodami savo laisve ir gyvybe. Jie kovojo už pa-
grindinį tikslą – žmogaus teises. Gimę laisvoje visuomenėje, mes sunkiai galime įsivaizduoti, 
kiek drąsos tuo metu reikėjo žmonėms. JAV archyvuose yra daug išverstų į užsienio kalbas ir 
paviešintų dokumentų, tarp kurių ir Maskvos Helsinkio grupės dokumentai. Skaitydami juos 
šiurpstame.

Sunku suvokti, kiek jėgų ir pastangų reikėjo šiai kovai. Beje, tiek pat pastangų buvo dedama 
siekiant sunaikinti Helsinkio grupes visoje Sovietų Sąjungoje.

Lietuvos Helsinkio grupė vadovavo disidentiniam judėjimui, nes Lietuva kovojo ne tik už 
žmogaus teises, bet ir už savo laisvę. Dėl šios priežasties Lietuvos disidentinis judėjimas buvo 
pats aktyviausias iš visų disidentinių judėjimų Sovietų Sąjungoje.

Neabejotina, kad visos Helsinkio grupės kovojo už tautų laisvę, kaip neabejotina, kad Lie-
tuvos grupė kovojo ir už atskirų tautybių laisvę pačioje Lietuvoje, t.y. už rusų, totorių, lenkų, 
baltarusių ir karaimų laisvę. Visi žinojo, kokio tikslo siekiama.

Ir, trečia, mes suvokėme, kiek daug ir kaip sudėtinga buvo kovoti. Vakarų Europos šalyse 
gyvenantys žmonės mano, kad taip ir turėjo būti. Dėl to savo, ypač Europos Sąjungos šalyse, 
turime budriai stebėti procesus, kurie vyksta kovojant už žmogaus teises, nes tautos, kovojančios 
už žmogaus teises, kartais atsiduria sudėtingoje situacijoje.
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Lietuva – laisva valstybė. Čia gerbiamos žmogaus teisės. Tačiau kitose buvusios Sovietų Są-
jungos šalyse, deja, tebevyksta didelė kova už jas”.

Helsinkio grupių veikla politikos ir istorijos vertinimu
Profesorius Saulius Katuoka akcentavo pagrindinius tarptautinės teisės principus, Helsinkio 

pasitarimo Baigiamojo akto įtaką valstybių politikai, nusakė Europos saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo gaires ekonomikos, mokslo, technologijos, aplinkos apsaugos sferose.

„Tarptautinės teisės doktrinoje vertinama ypač ta Baigiamojo akto dalis, kurioje buvo įtvirtinti 
principai, jais, vystydamos bendradarbiavimą, valstybės įsipareigojo vadovautis. Šis aktas buvo 
sudarytas anglų, ispanų, italų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Jame suformuluoti pagarbūs 
tautų lygiateisiškumo ir tautų teisės spręsti savo likimą principai. Dėl šios priežasties minėtu 
laikotarpiu ir suaktyvėjo tautinio išsivadavimo judėjimas bei judėjimas už žmogaus teises, už 
minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę”.

Apie žmogaus teisių istoriją
Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas ir ilgametis jos vadovas Viktoras Petkus savo kalboje 

paminėjo, kad jau 1933 metais gruodžio 20 d. Kaune veikė žmogaus globos bei kitos žmogaus 
teises ginančios draugijos. Bet jų darbą nutraukė Lietuvą okupavę bolševikai, liepos 11 d. suėmę, 
o liepos 13 d. Kauno kalėjime nukankinę Žmogaus globos draugijos pirmininką Juozą Tomkų.

„Prieškario Lietuvoje žmogaus teisėmis labai domėtasi. 1933 metais buvo išverstas šumerų 
kodeksas apie žmogaus teises. Lietuvos žmonės įgijo galimybę susipažinti su žmogaus teisėmis, 
kurios buvo reglamentuojamos dar prieš 4200 metų. Jau tada šumerai rūpinosi, kad našlaitis 
netaptų galingo žmogaus grobiu, kad našlė netaptų turtingo žmogaus auka. Šumerai mokėsi 
gerbti tiesą, santarvę, teisingumą ir gėrį. Kitame, praplėstame, šumerų kodekse jau buvo 
kalbama apie asmens teises ir pripažįstama, kad reikia jomis rūpintis, ypač tomis teisėmis, kurių 
personalinėje visuomenėje turi būti laikomasi. Tik tuo atveju, jeigu pripažįstama asmens vertė, 
galima kalbėti ir apie asmens teisę. Kolektyvizme neįmanoma jokia demokratija.

O naujaisiais laikais tą mintį iškėlė 1789 metais rugpjūčio 26 d. Prancūzijos tautinis 
susirinkimas.

Šis susirinkimas nepaskelbė jokios naujovės, bet davė pradžią naujai Prancūzijos konstituci-
jai, kurioje įsivyravo principinė nuostata, jog asmuo turi pirminę ir didesnę teisę negu valstybė, 
nes pastarosios uždavinys yra tik tas teises saugoti.

Tai nenauja mintis. Prieškario Lietuvoje šios mintys buvo platinamos mokyklų vadovėliuose. 
Ir rusiškieji, ir vokiškieji okupantai nesiskaitė su žmogaus teisėmis, nepaisė jų. Karo metu 
negalėjo būti ir kalbos apie elementariausias žmogaus teises.

Apmaudu, kad lietuvių tauta dėl informacijos stygiaus nežinojo, jog Teherano konferencijos 
metu TSRS įžūliai pareiškė nesilaikysianti rytinių valstybės sienų. V. Čerčiliui pamėginus 
prieštarauti, J. Stalinas triukšmingai apvertęs kėdę ir pareiškęs, kad jam nėra kas veikti šioje 
konferencijoje, kad pasaulio likimas sprendžiamas fronte.

Taigi Jaltos ir Potsdamo konferencijose mėginimai susitarti buvo beviltiški. Konferencijai 
surengti buvo siūlomos 7 vietos. J. Stalinas numojęs į visus pasiūlymas ir pasakęs, kad 
konferencija būsianti ten, kur jis nurodysiąs. Taip ir buvo. Kaip tik dėl šios priežasties Rytų ir 
nemaža dalis Centrinės Europos atsidūrė TSRS įtakos sferoje.

Šių dalykų nežinodamas, mūsų tautos jaunimas manė, kad ginkluotu pasipriešinimu galima 
išspręsti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės klausimą.

O šis klausimas jau buvo išspręstas. Pokario Europoje niekas nieko neklausė ir niekieno norų 
nepaisė.

Mes Sibire, žinoma, galvojome kitaip. Mes svarstėme, kaip išsilaikyti, kaip nepasiduoti 
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totalitarizmui ir nenulenkti jam galvos. Turėjome bendraminčių rusų. Rusijoje visada buvo 
žmonių, kurie nenulenkė galvos, o kovojo už laisvę ir tiesą. Tąkart jie sakė mums: tikėkime 
beviltišku reikalu.

Ir tikėjome. Juk ne tai svarbiausia, kad Lietuvoje, nutilus partizanų šūviams, nebeliks laisvės. 
Svarbiausia buvo išsaugoti sveiką tautos sąmonę, valstybės atkūrimo tikslą. Daug svarbiau buvo 
nevergauti dvasia, pajėgti pasipriešinti blogybei, kuri prislėgė Rytų ir Centrinę Europą. Mums 
buvo nesvarbu, sulauksime ar nesulauksime laisvės. Mūsų tikslo esmė buvo ta, kad atėjo metas 
ginti tiesą ir žmogaus teises, kad nevalia likti nuošalyje.

V. Petkus paminėjo, kad mintis kurti visuomenines Helsinkio grupes priklauso akademikui 
Andrejui Sacharovui, todėl pirmoji grupė susikūrė Maskvoje 1976 metų gegužę, o tais pačiais 
metais Maskvos grupės pavyzdžiu pasekė Ukrainos, Lietuvos, o 1977 metais Armėnijos Helsin-
kio grupės.

 Lietuvos Helsinkio grupės nariai-steigėjai buvo kunigas Karolis Garuckas, fizikos mokslų 
daktaras Eitanas Finkelšteinas, poetė, pedagogė, buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė-Poš-
kienė, buvęs politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas, vertėjas Tomas Venclova.

Helsinkio grupių judėjimas apėmė net 28 valstybes.
„Mes palaikome ryšius su visomis veikiančiomis grupėmis”,– tęsė Viktoras Petkus. „Vilniuje 

jau tris kartus vyko žmogaus teisių suvažiavimai, kuriuose aktyviai dalyvavo įvairių valstybių 
Helsinkio grupių atstovai.

Šios grupės sugebėjo pakilti virš tautinio ir konfesinio požiūrio į bendro humanistinio ir 
valstybinio mąstymo plotmę. Tam ypač tinka didžiojo rusų mąstytojo F. Dostojevskio žodžiai: 
„Visų užmirštasis ir pats paskučiausias žmogus taip pat yra žmogus ir jis vadinasi tavo brolis”.

Keturi Helsinkio grupės vertinimo aspektai
Pasaulyje plačiai žinomas poetas, vertėjas, literatūros kritikas ir publicistas, Jeilio (JAV) uni-

versiteto profesorius Tomas Venclova pasveikino konferencijos dalyvius ir pasidalijo prisimini-
mais:

„Prieš 29 metus, kada Lietuvos nepriklausomybė buvo dar tik tolimos ateities reikalas, o 
tokių susirinkimų kaip šis negalėjome net įsivaizduoti, esu kalbėjęs apie Lietuvos Helsinkio gru-
pės veiklą Čikagoje, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’ o) Seime. Tada minėjau 
faktą, kad Lietuvos Helsinkio grupė susilaukė viso demokratinio pasaulio, taip pat JAV senato 
ir atstovų rūmų, pritarimo. Sakiau, jog mano paties dalyvavimas grupėje buvo minimalus, ma-
žesnis negu bet kurio kito, todėl man ši garbė absoliučiai nepridera. Antra vertus, todėl man ir 
ne gėda išreikšti pasididžiavimą grupės veikla.

Šiandien galiu tik pakartoti šiuos žodžius. Tada sakiau, kad Sovietų Sąjungos valstybinė 
politika neabejotinai eina prieš srovę ir neturi ateities. Visagalė biurokratija netrukus pajus, kad 
jos aukso amžius negrįžtamai baigėsi. Jau dabar ji tai junta, kad nėra nebekontroliuojama, nors 
ją kontroliuoti kol kas ryžtasi tik maži nevengiančių kritikuoti žmonių būreliai.

 Ateitis priklauso žmogaus teisių idėjai, kuri šiandien darosi ne mažiau patraukli negu 
socialinės lygybės idėja. Kaip ir anoji, tikėkimės, ši sėkmingiau ir giliau pakeis istorijos bėgsmą. 
Su tuo mes ir siejome Lietuvos išsivadavimo viltį.

Ne tik eiliniam stebėtojui, bet ir istorikui kartais atrodo, jog pasipriešinimas totalitariniam 
režimui Lietuvoje kurį laiką buvo nutrūkęs. Tarp partizanų karo pabaigos ir Sąjūdžio esą plyti 
spraga, kurią užpildo nebent tylioji kultūrinė rezistencija, deja, ne sykį paženklinta konformizmu 
ir prisitaikymu.

Iš tikrųjų taip nėra. Kad išliktų tauta ir normali visuomenė, o ji Lietuvoje išliko, nors buvo 
gerokai sužalota, pasipriešinimas neturi nutrūkti nė vieną akimirką.



684 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

Lietuvos Helsinkio grupė, šalia pogrindžio spaudos, buvo viena iš tokių pasipriešinimo 
grandžių. Ji gal net sėkmingiau už daugelį kitų bandymų įveikė tylos ir melo kiautą, dengusį 
tuometinę Lietuvą.

Tai, kad grupė surizikavo veikti atvirai, padarė itin didelį įspūdį už Lietuvos ribų. Pirmą kartą 
per daugelį metų buvo pademonstruota, kad Lietuvoje esama žmonių, kuriems demokratijos 
principai yra svarbiau už asmeninį saugumą, kitaip tariant, buvo pademonstruota, kad normali 
visuomenė Lietuvoje nėra nei mirusi, nei sutriuškinta, – tai pirmiausia, ką verta atsiminti kalbant 
apie Lietuvos Helsinkio grupę.

Mūsų programa buvo legalistinė ir pliuralistinė. Lietuvos pogrindyje egzistavo tautinės 
ir katalikiškos srovės, mes joms, be abejonės, simpatizavome, ir mūsų veikla su jųjų veikla 
neabejotinai siejosi. Tačiau svarbiausias mūsų veiklos akcentas buvo ne tautinis ir ne konfesinis. 
Mūsų prioritetas buvo žmogaus teisės, iš kurių logiškai išplaukia ir valstybinė nepriklausomybė, 
ir visavertis tautinis gyvenimas, ir mažumų plėtotė, ir sąžinės bei tradicinės ir netradicinės 
kultūros laisvė.

Tironija reiškia ne tik beviltišką pilkumą, ne tik akmeniu verčiančią baimę, bet ir teisinį bei 
moralinį chaosą. Stengėmės jai iškelti kaip priešpriešą žmogiškąjį orumą, įstatymų laikymąsi ir 
idealią naujų neginčijamai teisingų įstatymų valdžią. Mėginome parodyti, kad tas uždavinys 
vienodai svarbus kairiajam ir dešiniajam, tikinčiajam ir netikinčiajam, lietuviui ir nelietuviui.

Grupę sudarė skirtingi, kartais net priešingų pažiūrų žmonės, ir visi jie sugebėjo 
bendradarbiauti, neprarasdami pakantumo ir pagarbos vienas kitam. Taigi grupė buvo ne 
kokia nors partija, o veikiau mažytis demokratinio Seimo arba tiesiog demokratinės visuomenės 
modelis,– tai antras dalykas, kurį verta prisiminti, kalbant apie Lietuvos Helsinkio grupę, nes tai 
ypatingai svarbu šiandieninei Lietuvai.

Lietuvos Helsinkio grupė buvo ne tik Lietuvos reiškinys. Ji natūraliai virto bendro Rytų ir 
Centrinės Europos sąjūdžio dalimi. Ji buvo analogiška kiek vėliau už ją atsiradusiems lenkų 
darbininkų gynimo komitetui, čekų chartijai 77, taip pat vengrų, ukrainiečių, latvių, estų, 
gruzinų, armėnų, baltarusių ir rusų demokratiniams sąjūdžiams.

Grupė stengėsi įveikti užsidarymą savo krašto ribose ir savo kambario rūpesčiuose, nes 
įveikti totalitarizmą, jau tada buvo aišku, galima tik bendromis visų jo aukų jėgomis. Pridursiu, 
kad pavojus demokratijai galima įveikti tik bendromis demokratinių šalių ir bendruomenių 
jėgomis,– tai trečia, ką verta prisiminti, kalbant apie Lietuvos Helsinkio grupę.

Šiandien mes reiškiame pagarbą tiems Helsinkio grupės nariams, kurių nebėra tarp mūsų– 
Onai Lukauskaitei-Poškienei  ir kunigui Karoliui Garuckui. Taip pat tiems, kurie sumokėjo už 
savo drąsą itin aukštą kainą, – pirmiausia grupės steigėjui ir vadovui Viktorui Petkui, grupės 
bendraminčiams ir rėmėjams, tokiems kaip velionis monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ar ku-
nigas Stanislovas Dobrovolskis, grupės įkvėpėjams ir bičiuliams kitose šalyse, tarp kurių An-
drejus Sacharovas, Sergejus Kovaliovas, velionis Aleksandras Ginsburgas, Jurijus Orlovas, Ana-
tolijus Šaranskis, Jacekas Kuronis ir Adamas Michnikas, taip pat šioje salėje drauge su mumis 
esanti Liudmila Aleksejeva. Jų gyvenimas rodo, kad žmogus geriausiai pajėgia veikti istoriją ne 
politinėmis doktrinomis ar ideologijomis, ne valdžios ar turto galia, o tiesiog asmeniniu pavyz-
džiu,– tai ketvirta, ką verta prisiminti, kalbant apie Lietuvos Helsinkio grupę.”

Konferencijos dalyviams ir svečiams Helsinkio grupės signataro Eitano Finkelšteino sveiki-
nimą perskaitė Viktoras Petkus.

Minėjimas tęsėsi Sausio 10 dieną Vilniaus rotušėje
Kitą dieną konferencijos dalyvius ir svečius sveikino Vilniaus mero pavaduotojas Vitas Kar-

čiauskas.
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Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto atstovas Egidijus Jaseliūnas supažindino konferencijos 
dalyvius su Lietuvos Helsinkio grupės veikla bendrame Lietuvos pasipriešinimo kontekste, o to 
paties Istorijos fakulteto atstovas doktorantas Arūnas Streikus pasakojo apie Katalikų bažnyčios 
atstovavimą Lietuvos Helsinkio grupėje.

Į dalyvius kreipėsi vyskupas Juozas Tunaitis. Jis pasidalijo prisiminimais apie kunigą Bronių 
Laurinavičių, apie jo gyvenimą ir begalinį darbštumą statant bažnyčias. Prisiminė, kaip kunigas 
iš geležinkelio stoties tiesiai iš vagonų pats dviračiu vežiojęs cemento maišus į vykstančią baž-
nyčios statybą. Paminėjo šio žmogaus begalinį entuziazmą ir meilę žmonėms, jo nenumaldomą 
poreikį skelbti tiesą ir teisingumą.

Apie Helsinkio grupės steigėją kunigą Karolį Garucką pasakojo buvęs politinis kalinys, 
Lietuvos Helsinkio grupės narys žurnalistas Stasys Stungurys. Jis prisiminė ir savo lageriuose 
praleistas dienas,– knygynuose jau pasirodė S. Stungurio prisiminimų knyga „Ilgesio žodžiai 
iš gulago”.

 Savo žiniomis apie Lietuvos Helsinkio grupės steigėją Oną Lukauskaitę-Poškienę dalijosi 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Dalia Striogaitė.

Konferencijos dalyvius sveikino užsienio šalių 
Helsinkio grupių atstovai
    Maskvos Helsinkio grupės narė-steigėja, istorikė, kovotoja už žmogaus teises, nuo 1996 

m. Maskvos grupės pirmininkė, 1998–2004 m. Tarptautinės Helsinkio federacijos prezidentė 
Liudmila Aleksejeva padėkojo už pakvietimą į šį itin svarbų renginį. Ji pasakė, jog kaip tik 
Lietuvos Helsinkio grupės minėjimo dieną į priėmimą ją kvietęs Rusijos Federacijos prezidentas 
Vladimiras Putinas. Tačiau Maskvos atstovė pasirinkusi Lietuvą ir savo draugus, o vizitą pas 
Rusijos prezidentą atidėjusi vėlesniam laikui.

Liudmila Aleksejeva pažymėjo, jog pernai minėjo Maskvos Helsinkio grupės, po to Ukrainos, 
Armėnijos, Gruzijos trisdešimtmetį. „Tai mūsų šeima,– visos grupės įsisteigė viena po kitos.”

Ji pažymėjo, kad Lietuvoje buvo geresnės sąlygos pasipriešinimui, nes Lietuva Sovietų 
Sąjungoje atsidūrė ne savo valia, kad Lietuva rėmėsi aktyviu Lietuvos katalikų judėjimu, 
stipriomis socialdemokratinėmis nuotaikomis.

Šiandien Helsinkio grupės jau egzistuoja 38 šalyse. Visos jos – ESBO partnerės, kurias vienija 
tarptautinė Helsinkio federacija.

Liudmila Aleksejeva pažymėjo, kad Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės sėkmę neabejoti-
nai sąlygojo visų Helsinkio grupių veikla. Vakar ji susitikusi su Viktoru Petkumi ir prisipažinu-
si, jog nesitikėjo, kad Lietuvos Helsinkio grupės trisdešimtmetį švęs nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Seime.

„Mes tada negalėjome net pagalvoti apie tai.”
Buvęs politinis kalinys, Latvijos pasipriešinimo judėjimo dalyvis, aktyviai bendradarbiavęs 

su Lietuvos Helsinkio grupe, Latvijos nepriklausomybės atkūrimo signataras, 1991-ųjų metų 
Latvijos parlamento narys Insas Calitis prisiminė, kaip Viktoro Petkaus pavedimu vyko į 
Gruziją,– ten irgi įsisteigė Helsinkio grupė. Jis prisistatęs gruzinams nuo Lietuvos Helsinkio 
grupės, suradęs daugelio Gruzijos disidentų adresus. Tbilisyje susipažinęs su vykdomais 
žmogaus teisių pažeidimais, gyventojų nuotaikomis, aptaręs būsimus Helsinkio grupės 
aktyvistų areštus, aplankęs butus, kuriuose buvo padarytos kratos, o grįžęs į Vilnių, Lietuvos 
Helsinkio grupei pateikęs ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį Gruzijoje.

 Buvęs politinis kalinys ir Estijos pasipriešinimo judėjimo dalyvis, ornitologas, buvęs Estijos 
parlamento narys, daugelio Estijos ir užsienio visuomeninių organizacijų garbės narys Mart 
Niklus po konferencijos dalyvių pasveikinimo pasakė, jog negalima užmigti ant laurų, negalima 
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nesidomėti žmogaus teisių pažeidimais, kurie vyksta kitose šalyse.
Svečias siūlė paskelbti tarptautinę kovos su komunizmu dieną. O baigdamas kalbą, 

padovanojo LR Seimo atstovui Audroniui Ažubaliui knygą apie 1940–1945 metų Estiją. Tai iš 
okupacijos ir kovos už Estijos laisvę muziejaus rinkinių sudaryta knyga.

Knyga „Lietuvos Helsinkio grupė. II dalis”
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas pristatė knygos „Lie-

tuvos Helsinkio grupė” II dalį. Kalbėtojas pažymėjo, kad knyga iliustruoja šioje salėje esančių 
Helsinkio grupės narių ir jų bendraminčių veiklą Lietuvai itin svarbiais nepriklausomybės atga-
vimo metais. Antrasis tomas pradedamas 1980 m. Lietuvos Helsinkio grupės laišku TSRS gene-
raliniam sekretoriui Leonidui Brežnevui dėl susidorojimo su rašytoju Tomu Venclova, Viktoru 
Petkumi, Algirdu Statkevičiumi ir Vytautu Skuodžiu. Laišką pasirašę Ona Lukauskaitė-Poškie-
nė, kun. Bronius Laurinavičius ir Mečislovas Jurevičius.

Knygos antrame tome sudėti Helsinkio grupės pareiškimai, jaunuolių, atsisakiusiųjų tar-
nauti okupacinėje kariuomenėje laiškai, grupės narių straipsniai ir interviu. Yra JAV Helsinkio 
komisijos pareiškimas dėl Lietuvos Helsinkio grupės veiklos ir 1988 metų pareiškimas TSRS 
prezidentui Michailui Gorbačiovui dėl tikėjimo laisvės bei daugelis kitų dokumentų, kurie su-
siję su mūsų dienomis.

Leidėjų įsitikinimu, ši knyga svarbi ateinančioms kartoms, mokslo ir istorijos tyrinėtojams, 
kaip šaltinis, nurodantis, kas buvo daroma Lietuvai siekiant susigrąžinti nepriklausomybę bei 
laikotarpiu, kai Lietuvai nepriklausomybę pavyko atgauti.

„Mes visi didžiuojamės žmonėmis, kurie, ačiū Dievui, sėdi šioje salėje, didžiuojamės ir tais, 
kurių tarp mūsų dėl įvairių priežasčių nėra, kurie nūnai jau išėję Anapilin. Šiandien dar sunku 
įvertinti daugelį nesenos praeities įvykių, žvilgtelėti į juos per laiko atstumą ir apibendrinti. 
Istorikai ir tyrinėtojai po kelių dešimtmečių mėgins atkurti mūsų vaikams ir vaikaičiams oku-
puotos Lietuvos įvykius ir joje vykusią disidentinę kovą.

Knygoje skelbiamus dokumentus rašė žmonės, šventai įtikėję tvarka ir bendražmogiškuoju 
teisingumu. Jie skelbė savo reikalavimus TSRS okupacinei valdžiai, Europos ir viso pasaulio 
šalims ne vien tikėdami teisingumu, kurį ryškiausiai apibrėžė Visuotinė žmogaus teisių 
Deklaracija. Jie siekė to teisingumo ir rėmėsi svarbiais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais, 
tarp kurių ir visiems žinomas Helsinkio pasitarimo Baigiamasis aktas.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, jau 16-aisiais jos savarankiško gyvenimo metais, žmonės 
ir vėl pasigenda teisingumo: apmaudu, bet šiandien Lietuva dar nesukūrė geros teisinės siste-
mos. Iki šiol mes neturime savarankiškų ir nepriklausomų teismų, o mūsų teisėtvarka tebėra 
politizuota.

Lietuva – vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje nėra nei teismo tarėjų instituto, nei 
teismuose visuomenės atstovų, todėl visuomenė negali kontroliuoti teismų. Daugelis teisėjų vis 
dar gina valstybės interesus, nors turėtų būti neutralūs ginčų arbitrai ir teisės viršenybės bei 
pamatinių žmogaus teisių principų įgyvendintojai. Iš pirmo žvilgsnio mes didžiuojamės savo 
Konstitucija, tačiau ši Konstitucija neleidžia išeivijos lietuviui turėti dvigubą pilietybę. Paradok-
sas, bet lietuvis neturi teisės būti Lietuvos piliečiu! Gal todėl Lietuvos piliečiai masiškai palie-
ka mūsų valstybę ir išvažiuoja svetur laimės ieškoti? Mūsų Respublikos Konstitucinis Teismas, 
kuris privalo ir aiškinti Respublikos Konstitucijos taikymą ir teisės aktų atitikimą Konstitucijai, 
pats pamažu klimpsta į politiką.

Bėda ta, kad, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, susilpnėjo užsienio organizacijų domėjima-
sis žmogaus teisėmis mūsų valstybėje. Pasigendame užsienio bendraminčių paramos, nes bet 
kokia valdžia, bet kuri valstybės institucija, palikta be dėmesio, išsigimsta. Valdžiai reikalinga 
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visuomenės priežiūra, o ši priežiūra daug stipresnė ir efektyvesnė, kai ją palaiko tarptautinių 
organizacijų ir bendraminčių dėmesys visame pasaulyje”.

Konferencijos dalyviams buvo pateiktas knygos signalinis egzempliorius „Lietuvos Helsin-
kio grupė. II dalis”. Knygos tiražas bus atspausdintas po konferencijos.

Konferencijoje daug kalbėjo buvę disidentai ir politiniai kaliniai. Būta kritiškų nuomonių apie 
dabartinę Helsinkio grupės veiklą. Pareikšta pastabų Viktorui Petkui dėl jo neva dviprasmiškos 
pozicijos valdančiosios partijos ir atskirų politikų atžvilgiu.

Tačiau Viktoras Petkus priekaištus atrėmė tais pačiais argumentais, kurių pagrindu prieš 30 
metų visoje Sovietų Sąjungoje būrėsi Helsinkio grupės ir kuriuos savo kalboje paminėjo Tomas 
Venclova: „Helsinkio grupės prioritetas buvo ir yra žmogaus teisės, iš kurių logiškai išplaukia 
ir valstybinė nepriklausomybė, ir visavertis tautinis gyvenimas, ir mažumų plėtotė, ir sąžinės 
bei tradicinės ir netradicinės kultūros laisvė. Grupė kaip priešpriešą asmeninėms ir politinėms 
ambicijoms visada stengėsi iškelti žmogiškąjį orumą, įstatymų laikymąsi, ir idealią naujų negin-
čijamai teisingų įstatymų valdžią. Helsinkio grupėje visada galėjo veikti net priešingų pažiūrų 
žmonės, sugebantys bendradarbiauti neprarasdami pakantumo ir pagarbos vienas kitam”. Tai 
buvo visos konferencijos ir minėjimo moto.

Tiesa, šventės pabaigoje nuskambėjo buvusio disidento Vytauto Skuodžio priekaištai 
Helsinkio grupės veiklai. Vėliau ir vietinėje spaudoje šmėstelėjo grupės darbus neigiantys ir 
nuoskauda persunkti šio buvusio disidento rašinėliai. Su neslepiamu reikšmės sumenkinimu jis 
paminėjo ne „Venclovų namus-muziejų”, bet neva egzistuojantį „Antano Venclovos memorialinį 
kabinetą”.

Praeities nuoskaudas nelengva nuslopinti. Teisingumo dėlei verta pridurti, kad dar 2004 
m. birželio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kolegija nutarimu Nr. 21– 751 pakeitė 
Antano Venclovos memorialinio kabineto pavadinimą į Venclovų namus-muziejų. Bet ne tai 
svarbiausia. Bet kokia nuoskauda, ypač asmeninio reikšmingumo aitrinama, negali užgožti 
atgautos Lietuvos laisvės ir jos tarptautinio pripažinimo. Belieka tikėtis, kad teisingiausią 
įvertinimą buvusiems kovotojams už žmogaus teises, neabejotinai suteiks ateinančios kartos. 
Šiaip ar taip šventė praėjo labai pagarbiai ir iškilmingai. 

Vakare Vilniaus meras Artūras Zuokas konferencijos dalyviams ir svečiams surengė 
iškilmingą vakarienę, įteikdamas kiekvienam po atminimo dovaną apie Vilnių ir konferencijos 
nuotraukų rinkinį.

Konferenciją rengė Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus kar-
tu su Lietuvos Helsinkio grupe ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija.

 Rengėjai dėkojo už paramą renginiui LR Seimo vadovams, Seimo užsienio ryšių skyriaus 
darbuotojui Rimantui Stankevičiui, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjui Vy-
tautui Toleikiui ir kitiems.

Redakcija taip pat dėkoja UAB „Pozicija”, padėjusiai išleisti ir atspausdinti Konferencijos 
medžiagą.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2007 m. vasaris .
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APIE LIUSTRACIJĄ, RINKIMUS 
IR PROPAGANDĄ

MAIŠTAS PRIEŠ KONSTITUCINĮ TEISMĄ (II)

Bronius NAINYS

Temą dar kartą pratęsti paskatino dvi priežastys: skaitytojų atsiliepimai į šio rašinio pirmąją 
dalį, išspausdintą interneto dienraštyje „Bernardinai lt” (2007 01 27), ir žavus išeivijos meno 
ansamblio „Dainava” koncertas Čikagos priemiestyje, Orland Parke (2007 01 28). Sugretinimas 
gal ir keistas, tačiau šiuo atveju, manau, labai prasmingas, nes aš rašiau apie Konstitucinio 
Teismo sprendimą, panaikinantį į užsienį išvykusių lietuvių Lietuvos pilietybę, o ansamblis 
labai gražiai, dailia lietuvių kalbos tarsena, dainavo Lietuvą visada užsienyje garsinančius 
aukšto lygio lietuvių kompozitorių kūrinius pagal mūsų tautos šauklio Bernardo Brazdžionio 
bei kitų poetų– Balio Sruogos ir Henriko Nagio – žodžius, taip pat dėl išskirtinio grožio ir Vakarų 
pasaulyje jau pažįstamas liaudies dainas. Dainavo tie, kurių vienas į mano rašinį atsiliepęs asmuo 
jau nebelaiko lietuviais. Jam, beje, ne tik vienam, „išeiviai nebėra lietuviai – Lietuvos piliečiai, 
nes paliko Lietuvą likimo valiai”. Ar tai ne dar viena išeivių maišto reikalaujanti „Konstitucinio 
Teismo” sprendimo išdava?

Ir ji man nedavė ramybės, šio nepaprastai puikaus lietuviško koncerto klausantis. Juk šis, prieš 
šešiasdešimt dvejus metus Vokietijoje sovietinio okupanto iš Lietuvos išvytų lietuvių įkurtas, 
meno vienetas buvo vienas iš pačių ryškiausių lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės atstovų ir 
mūsų, išeivių, dvasiai stiprinti, ir užsienietiškai aplinkai lietuvių tautinį pajėgumą bei valstybinį 
brandumą rodyti, puoselėjant raudonojo budelio sunaikintos laisvės bei nepriklausomybės 
siekius. 

Stebiu jau išeivijoje gimusio meno vadovo dirigento Dariaus Polikaičio vadovaujamus 
koncerto atlikėjus. Tarp jų: medicinos gydytojas, keli magistro laipsniais pasipuošę vadovaujantys 
inžinieriai, ekonomistai, chemijos mokslų daktaras, taip pat ir įvairių specialybių mokslo 
laipsniais pasidabinusios moterys, nuo jaunuolės iki pensininkės. Panašus ir vyrų amžius. 
Daug jų turi šeimas. Tėvai, motinos, jų sūnūs ir dukterys – tarp dailiai atrodančių choristų, 
solistų. Ir daug jų ansamblyje jau po keliasdešimt metų. Ir, beje, visi savanoriai, ne tik nė kokio 
atlyginimo negauna, bet dar ir iš savo kišenių šimtais, o kai kurie ir tūkstančiais  prisideda. O 
kiek darbo reikia tokiam koncertui paruošti? Ir jam gali būti skirtas tik atlikėjų laisvalaikis, po 
įtempto darbo dienų šeimai išlaikyti. Ir kas į tokį varginantį užsiėmimą juos atvedė? Tik Lietuva, 
lietuvybė, lietuvių tauta ir jos valstybė. Atėjo jie čia, nes jie yra lietuviai, savo tautos nariai, jos 
valstybės piliečiai. Ir atėjo ne tik „Dainava”, bet daug tokių meno vienetų – ansamblių, chorų, 
tautinių šokių, teatro grupių – meno srityje, gal net šimtai organizacijų – kitoje kultūrinėje, 
visuomeninėje, politinėje veikloje. Įsikūrė po vienu skėčiu juos jungianti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Ir visa toji užsienio lietuvija okupacijos laikotarpiu pilnom rankom darbavosi 
tik lietuvių tautai, lietuvybei užsienyje išlaikyti ir Lietuvai iš okupanto išlaisvinti. Ir niekada jie 
nesijautė išėję nei iš savo tautos, nei iš savo valstybės, nepaisydami, kokiais vingiais vedė juos 
visokiais svetimų aplinkų reikalavimais pintas jų buitinis gyvenimas. Ir jeigu kuris nors lietuvis 
dėl įvairių priežasčių į šią veiklą jungtis negalėjo, tai jis visuomet buvo uolus jos palaikytojas, 
renginių lankytojas, rėmėjas, aukotojas, ypač jautriai atsiliepdamas į tiesioginį lietuvybės 
išlaikymo bei į Lietuvos laisvinimo darbą. 

Ir apskritai – išeivijos nuopelnų čia daug, ir jie ne tokie jau maži. Keliais atvejais, kaip, pvz., 
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nepriklausomos Lietuvos atstovybių Vakarų pasaulyje ir okupacijos-aneksijos nepripažinimo 
politikos išsaugojimas, jos veikla buvo net lemtinga. 

Kai Tėvynė žiauriomis okupanto replėmis suspausta tegalėjo tik Maskvos grojamą kazokėlį 
šokti, nepriklausomos Lietuvos valstybės žiburėlis švietė čia. Ir tai buvo didelė, o gal ir lemtinga, 
bendros tautos – išeivijos kovos dalis, dėl ko Kovo 11-ąją nebereikėjo naujos Lietuvos valstybės 
kurti, bet tik ją atkurti. Ir kaip džiaugėmės mes tą dieną pasitikdami, žinodami, kad prie jos ir 
mūsų pirštelis buvo pridėtas. Ir mes vėl kartu su Tėvyne: ir kaip lietuvių tauta, ir kaip Lietuvos 
valstybė. Ir kaip apmaudu darėsi šiame tikrai šauniame bei įspūdingame lietuviškumo parade 
dalyvaujančiam pasijusti, kad tu jau nebe lietuvis. Nebe lietuvis – pačios aukščiausios Lietuvos 
teisinės įstaigos sprendimu. Ir be teisės net kur nors pasiskųsti, nes kartu su KT mus nuteisė ir juo 
remdamasis į mano rašinį atsiliepęs pilietis, paantrintas panašaus bendrininko dar tvirtesniais 
žodžiais: Lietuvos pilietybės jiems reikia tik dėl to, kad galėtų jau kelis kartus mus apvogtus dar 
kartą apvogti ir vėl pabėgti. Kokios „geresnės” atestacijos mums iš Tėvynės bereikia?

Ne visiškai tikslūs šie išvedžiojimai, priekaištaus man gal ne vienas skaitytojas, nes KT 
sprendimas liečia tik jų gyvenamųjų kraštų pilietybę įsigyti ketinančius Lietuvos piliečius, bet 
neatima Lietuvos pilietybės iš kito krašto pilietybę jau turinčių lietuvių. Bet iš tikrųjų ne čia 
atsakymas, todėl ir beprasmė tampa vieno atsiliepusiojo man prikergta nemokšos etiketė, nes, 
pagal jį, KT įstatymo nekūrė, bet jį tik išaiškino. Tokios priešiškos pastabos tikėdamasis, aš jo 
minimame straipsnyje dėl tos galimybės pasisakiau, parodydamas, kad KT galėjo nuspręsti 
ir kitaip, Konstitucijoje įrašytus žodžius „atskirais atvejais” Lietuvos pilietis gali turėti ir kito 
krašto pilietybę išaiškindamas išeivių naudai. Taip tuos žodžius suprato ir dar du mano minėti 
autoriai: Darius Udrys ir dr. Kęstutis Girnius. Atsakymas yra Lietuvos valstybės sampratoje. 
O ji, pagal visą lietuvių tautos istorijos eigą, tegali būti tik viena: Lietuva yra lietuvių tautinė 
valstybė, kuriai priklauso kiekvienas lietuvis, įskaičiuojant ir gyvenančius už jos geografinės 
teritorijos ribų. Ir kaip čia minėti Konstitucijoje įrašyti žodžiai rodo, šis pagrindinis Lietuvos 
valstybės įstatymas tokiai sampratai neprieštarauja. Tai pabrėžia ir dr. Girnius. Bet dėl to, 
žinoma, kas nori, gali ginčytis „iki numirimo”, kitaip šiuos žodžius suprantančius nemokšomis 
vadindamas. Ir iš atsiliepimų į mano rašinį atrodo, kad Lietuvoje tokių žmonių bus daug. 
Jie turės pačios svarbiausios Lietuvos teisinės įstaigos, Konstitucinio Teismo, atramą ir, ko 
gero, valdžios paramą. Be to, daug įtakos turės ir Lietuvos žmonių nusiteikimas prieš išeiviją 
apskritai. Ir prieš naujuosius trečiabangius, ir ypač prieš iš Lietuvos okupanto išvytą pokario 
išeiviją, kurios Maskvos diktatūros užgožtos ankstyvesnės kartos nepažino ir apie jos darbus 
nieko nežinojo. O dabartinė, beje, tikėčiau, kad ne visa, bet visgi didelė jos dalis, įskaičiuojant 
ir naujuosius „valstybininkus” Vilniuje, jau kitokių vėjų veikiama, deja, net nenori žinoti. Arba 
„žino” tik kaip „Pulkim ant kelių” bažnyčiose giedančius nacius arba fašistus, kurių vaikai ir 
vaikaičiai net lietuviškai nemoka. Tad kam jiems Lietuvos pilietybė. „Jie – išdavikai, valkatos, ir 
Lietuvai tokių nereikia”, – skaitau vieno į mano rašinį atsiliepusio „tikro lietuvio” linksniuotę. 

Ir taip mes liekam Konstitucinio Teismo, pagal Saulių Spurgą, budelio išaštrintu kirviu nuo 
Tėvynės nukirsti, o plačiosios visuomenės nurašyti. Vos ne kaip okupacijos laikais. Skirtumas 
tik toks, kad laisvai galime judėti ir į Tėvynę, ir iš jos, ir laisvai kalbėti. Bent kol kas. Bet taip gali 
daryti ir kitataučiai. Tad ar iš tikrųjų Lietuvai dabar jau ne tokie ir esam? Ar kas nors iš mūsų 
tokiu likimu tikėjom, iš širdies džiaugdamiesi Lietuvos Atkuriamajam Seimui 1990 metais Kovo 
11-ąją Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą skelbiant? Tokio Lietuvos nusiteikimo su 
tokių prakilnių žodžių palyda? 

Ir ką mums dėl to daryti? Moti ranka ir pasiduoti?
Ne. Nė viena trupmenėle. Garbingai grūmėmės su okupantu dėl lietuvių tautos laisvės ir jos 

vaikų nepriklausomybės, dabar turim grumtis ir dėl jų valstybės. Gaila tik, kad su savais. Bet…. 
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Stabtelkim. Ar jie tikrai savi? Jeigu vienu akies mirktelėjimu nurašo pusę milijono lietuvių? Ne, 
jie negali būti savi. O gal jie irgi bejėgiai, nes mūsų priešininkai ne jie patys, bet iš tikrųjų tik tam-
pomi už virvutės kažin kur kitur tūnančio lietuvių priešininko? Tad neikim jų išmesti. Nedary-
kim taip, kaip jie padarė su mumis. Mes eikim juos padaryti savus ir bendrai kurti Lietuvą, kaip 
visų lietuvių valstybę, tautinę valstybę, kurioje kiekvienas lietuvis būtų pilnutinis jos pilietis.

“Amerikos lietuvis”

www.bernardinai . l t   –  2007 m. vasario 6 d.

KOKIŲ PASEKMIŲ TURĖS KT NUTARIMAS
 DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS?

 Ar atitinka lietuvių tautos interesus dvigubą pilietybę panaikinęs Konstitucinio Teismo 
nutarimas? Kokiais argumentais jis grindžiamas? 

Lietuvos radijo laidoje „Dienos tema“ diskutavo Konstitucinio Teismo pirmininko pata-
rėjas, ministro pirmininko sudarytos darbo grupės pilietybės sampratos klausimams spręs-
ti vadovas Egidijus Jarašiūnas, Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys, 
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Lietuvių bendruomenės vicepirmininkas Laurynas Mi-
sevičius (Vašingtonas) ir JAV Lietuvių bendruomenės Los Andželo apylinkės pirmininkas 
Darius Udrys. Kalbino žurnalistas Tomas Dapkus. 

T. Dapkus: Kokius siūlymus Lietuvos pilietybės klausimu teiks ministro pirmininko suda-
ryta darbo grupė?

E. Jarašiūnas: Mūsų grupės nuomone, į pilietybę reikia žiūrėti kaip į tam tikrą teisinį asmens 
ir valstybės ryšį, kuris atsispindi abiejų pusių teisėse ir pareigose ir yra tikras.

T. Dapkus: Tikras?
E. Jarašiūnas: Tai – ne oficialus priklausymas Lietuvos pilietinei tautai, o dalyvavimas tvar-

kant bendrus reikalus. Pilietybė – tai teisės ir pareigos, o ne – „aš pasiimu, bet man nieko duoti 
nereikia“. Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalis sako: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atve-
jus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“.

T. Dapkus: Šiuo straipsniu remdamasis Konstitucinis Teismas ir priėmė savo nutarimą?
E. Jarašiūnas: Visiškai teisingai. O darbo grupės nuomone, galimos dvi išeitys. Konstitucijos 

keitimas (galima tai daryti tik referendumu) arba pilietybės reikalų tvarkymas pagal Konstitu-
ciją. Prieš siūlant tokį referendumą šis klausimas turi būti ištirtas moksliškai. Negalima daryti 
taip, kaip daroma dabar: yra kažkoks interesas, pradedama dėl jo garsiai šaukti, o tada priima-
mas sprendimas ir tik paskui pradedama galvoti, kokių padarinių po penkerių, dešimties metų 
toks konstitucinis sprendimas turės. Darbo grupė mano, kad turi būti rimti tyrimai, ar verta 
keisti Konstituciją.

– Konstituciniam Teismui lietuvių kalba nėra vertybė?

D. Kuolys: Verta apsvarstyti ir kitą kelią. Tai Konstitucinio Teismo kuriamos konstitucinės 
doktrinos reinterpretavimas, papildomas klausimo išaiškinimas. Šį kelią pats Konstitucinis 
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Teismas jau yra išmėginęs. Dabar Konstituciją skaitantiems piliečiams kyla klausimas, kodėl joje 
esančius žodžius „atskiras atvejis“ Konstitucinis Teismas išaiškino kaip „ypač retas, labai retas 
atvejis“, kai Didžiajame lietuvių kalbos žodyne tokios žodžio „atskiras“ reikšmės nėra.

E. Jarašiūnas: Galima leistis į lingvistines diskusijas: ar Didysis lietuvių kalbos žodynas, ar 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas – tai visiškai nesvarbu, nes teisiškai teisinį turinį į tą žodį 
įdeda institucija, kuri turi teisę aiškinti Konstitucijos tekstą.

D. Kuolys: Manau, čia daroma esminė klaida. Jei lietuvių tauta nebegali pasikliauti tomis 
ribomis, kurias gimtoji kalba saugojo šimtmečius, jei tauta nebegali pasitikėti savo kalba, jei gali 
atsirasti teisininkų grupė, kuri imasi savavališkai priskirti žodžiams jų neturėtas reikšmes, mes 
savo valstybėje nepajėgsime susikalbėti. Jūs, būdamas akademinės srities žmogus, staiga imate 
teigti, kad žodžio reikšmės nėra svarbios, kad viena žodžio reikšmė yra viename žodyne, o kita 
– kitame...? Ar jūs, pone Jarašiūnai, įsivaizduojate septintos ar aštuntos klasės mokinuką taip 
samprotaujantį per lietuvių kalbos pamoką?

E. Jarašiūnas: Ir vieną, ir kitą žodyną rašė kalbininkai. Konstitucijos aiškinimas priklauso tik 
Konstituciniam Teismui. Ir niekam kitam. Teisinį turinį įdeda aiškintojas. O čia žaisti lingvisti-
niais dalykais ir žodynais nereikėtų.

D. Kuolys: Žodynais šiuo atveju žaidė ne kas kitas, o Konstitucinis Teismas. Beje, žodyną 
kuria ne vienas ar kitas kalbininkas, o tauta. Didysis lietuvių kalbos žodynas duoda visas žo-
džio „atskiras“ reikšmes: „atskirtas, vien tam skirtas, specialus, kitoniškas, skirtingas“. Taigi 
Konstitucijoje numatytas „atskiras atvejis“ turėtų būti ne „labai retas“, o tik „atskirtas, atskirai 
apibrėžtas atvejis“. Sakyti, kad pasiėmę kitą žodyną mes rasime kitą reikšmę, yra visiškas ne-
susipratimas. 

T. Dapkus: Tai Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstituciją ir jos 12 straipsnį, apibrėžiantį 
pilietybės klausimus, žodžius išaiškino skirtingai, nei juos apibrėžia pati lietuvių kalba?

D. Kuolys: Taip, jis suteikė Konstitucijos žodžiams kitą prasmę. Tai būtų tas pats, jei Aukš-
čiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija nagrinėdama Artūro Zuoko ir 
„Rubicon group“ ryšius nutartų, kad tie ryšiai yra korupcinio pobūdžio, tačiau korupcija – tai 
„verslo ir politikų bendradarbiavimas siekiant bendrojo gėrio“. 

E. Jarašiūnas: Aukščiausiosios teisės ir primityvių dalykų nereikia lyginti. Prisiminkime, 
kada pasirodė pirmasis Didžiojo lietuvių kalbos žodyno tomas ir kada išleistas Dabartinės lie-
tuvių kalbos žodynas? Visiškai kitos epochos. Vienas – sovietinio lygio, kitas – dabartinio lai-
kotarpio.

D. Kuolys: Maniau, kad Mykolo Romerio universitetas yra rimta akademinė institucija ir jo 
profesoriai turėtų būti girdėję apie Kazimierą Būgą. Jis buvo ne sovietinis kalbininkas, o lietuvių 
kalbotyros tėvas, dar XX amžiaus pradžioje pradėjęs rengti Didįjį lietuvių kalbos žodyną. 
Žodyno rengėjai surinko tai, ką per amžius sukūrė lietuvių tauta. 

E. Jarašiūnas: Grįžkim prie teisės, o ne filologinių žaidimų. 
T. Dapkus: Bet ar tai yra „filologiniai žaidimai“? Juk šiuos klausimus kelia ne vienas moks-

lininkas...
E. Jarašiūnas: Teisę bandoma pakeisti filologija.
T. Dapkus: Bet kalbama apie Konstitucijos žodžių reikšmę, primestas ar iškraipytas jų reikš-

mes.
E. Jarašiūnas: Teisinį tekstą aiškina kompetentingos institucijos. Yra dešimt profesorių, kurie 

tą patį tekstą gali aiškinti įvairiai. Galutinis aiškinimas priklauso kompetentingai institucijai. 
D. Kuolys: Tai labai svarbūs dalykai. Jei tautos kurtos kalbos ribos vienos ar kitos instituci-

jos yra savavališkai peržengiamos, tauta nebesusikalba, ji nebegali perskaityti savo pagrindinio 
dokumento – Konstitucijos. 
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– Užsienio lietuviai jaučiasi atstumti

D. Udrys: Manau, šis ginčas nėra akademinis. Pritariu D. Kuoliui, kad Konstitucija yra 
esminis dokumentas, kurį turi galėti suprasti visa tauta. Iš to nereikia kurti teisinių žargonų, 
kad paprastas žmogus negalėtų suprasti. Kai paprastas žmogus negali suprasti įstatymų, pagal 
kuriuos jis turi gyventi, tai kažin ar tie įstatymai turi vertę. Tada tenka kliautis kažkokiu juos 
aiškinančiu nerinktu elitu.

T. Dapkus: Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjas sako, kad pilietybė yra tam tikras 
pareigų ir teisių abipusis ryšys – tikras, o ne formalus ryšys.

D. Udrys: Nesuprantu, kodėl, jei žmogus nori įsipareigoti dviem šalim, jam to daryti 
neleidžiama. Kodėl tokią teisę reikia atimti – ypač, jei žmogus turi kalbinį ir kultūrinį ryšį su 
abiem valstybėmis? 

T. Dapkus: Konstitucinis Teismas kalba apie pilietinę tautą, o ne apie etninį ar kultūrinį ryšį. 
D. Udrys: Bet pilietinė tauta neišskiria kultūrinių ryšių. Iš ko pilietybė susideda, jei ne iš 

ryšio ir įsipareigojimo? O ryšys gali būti daugialypis, nebūtinai toks abstraktus ir nekonkretus 
kaip gryna pilietybės sąvoka. Jei žmogus save identifikuoja su Lietuva, tai daro dėl tam tikrų 
priežasčių. Jei pilietybė tėra grynas formalumas, tai nesuprantu, kodėl tik tuo formalumu turime 
kliautis, o ne konkrečiais ryšiais. 

T. Dapkus: Kokie gali būti šio Konstitucinio Teismo nutarimo padariniai?
D. Udrys: Galiu papasakoti apie asmeninę patirtį. Pavyzdžiui, pažįstu keletą asmenų, 

kurie pastaraisiais metais labai stengėsi atkurti savo pilietybę, į kurią turėjo teisę pagal iki 
šio Konstitucinio Teismo nutarimo galiojusius įstatymus: du metus rinko dokumentus, labai 
domėjosi Lietuva. Tai žmonės, kurie jautė ryšį su Lietuva dėl savo tėvų ir senelių, norėjo atvykti 
į Lietuvą, čia investuoti, dirbti visuomenei naudingą darbą. O dabar jie labai nusivylę, užgauti 
ir klausia: kodėl esame atstumiami? O ką kalbėti apie šimtus tūkstančių lietuvių, kurie neseniai 
išvyko iš tėvynės ir dar turi labai glaudų bei darnų ryšį su Lietuva. Jei dabar jie gaus kitos šalies 
pilietybę, Lietuva juos atstums. Kažin ar čia labai protinga...

D. Kuolys: Dar XVI amžiuje Mikalojus Daukša lietuviams aiškino, kad gimtoji kalba – tai 
„pilietiškumo tėvas“. Ar Konstitucinis Teismas, dabar pareiškęs, kad Konstitucijoje minima 
lietuvių tauta yra tik „pilietinė tauta“, nesupaprastina tautos sampratos? Noriu paklausti 
Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjo pono Jarašiūno: ar tie žmonės, kurie kalbėjo ir kalba 
lietuviškai, laikė save lietuviais, augino lietuvius vaikus, o po Konstitucinio Teismo nutarimo 
tapo atskirti nuo Lietuvos tautos – nėra ir negalės būti nei piliečiai, nei pilietinės tautos nariai– 
dar tebėra lietuviai ar jau nebe?

E. Jarašiūnas: Tai demagogija ir ja užsiimti nereikėtų. Pilietybė yra asmens ryšys su valstybe. 
Asmuo yra pilietinės tautos narys, o lietuvis nebūtinai gali būti Lietuvos piliečiu, kaip rusas– 
Rusijos ar vokietis – Vokietijos. 

T. Dapkus: Bet, pone Jarašiūnai, šitie žmonės nori būti Lietuvos piliečiai...
E. Jarašiūnas: Pilietinė Lietuvos tauta formavosi lietuvių nacionalinės tautos pagrindu 

ir niekas šito neneigia ir nesiruošia neigti. Per pilietinę tautą lietuvių tauta įgauna valstybinę 
gyvenimo formą. Blogai, kai į tą patį lygį mes sukeliam etninius dalykus su pilietiniais. 

D. Kuolys: Atrodo, kad Konstitucinis Teismas supaprastino Konstitucijoje vartojamą tautos 
sąvoką. Jis teigia, kad Konstitucijoje iš esmės kalbama apie „pilietinę tautą“. Bet tekste išreikštas 
tautos ne tik kaip politinės, bet ir kaip kultūrinės bendruomenės supratimas. Būtent Konstitucijos 
preambulė labai aiškiai pasako, kad „lietuvių tauta sukūrė Lietuvos valstybę“, ji „išsaugojo 
gimtąją kalbą, raštą ir papročius“ ir toji lietuvių tauta siekia „atviros, teisingos, darnios pilietinės 
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visuomenės“. Pilietinė visuomenė yra siekinys, bet „pilietinės tautos“ sąvokos Konstitucijoje 
nerasime. 

– Kaip keisis etninė Lietuvos sudėtis?

T. Dapkus: Kaip Europa sprendžia dvigubos pilietybės klausimą?
D. Kuolys: Europos pilietybės konvencija, priimta Strasbūre 1997 m., skatina Europos vals-

tybes leisti savo piliečiams turėti ne vieną pilietybę. Konvencija pažymi, kad dviguba pilietybė 
reikalinga siekiant užtikrinti žmogaus teises – ypač skirtingas pilietybes turinčių sutuoktinių 
ar vaikų atveju. Konvenciją pasirašiusios valstybės leidžia vaikams, turintiems skirtingas pilie-
tybes, kurias jie gavo gimdami, šias pilietybes išsaugoti. Taip pat leidžia savo piliečiams turėti 
kitos šalies pilietybę, kai ši įgyjama per santuoką. Konvenciją pasirašiusi valstybė negali reika-
lauti iš savo piliečių kitos pilietybės atsisakymo kaip sąlygos jos pilietybei gauti ar išsaugoti, 
jei tai nėra daroma dėl racionalių priežasčių. Europoje dauguma valstybių leidžia turėti dvi ir 
daugiau pilietybių. Išskyrus Ispaniją ir kai kurias Pietų šalis, Europos šalys suinteresuotos turėti 
kuo daugiau piliečių, o mes lietuvių kilmės žmonių kaip piliečių nutarėme atsisakyti. Štai vien 
dabar veik pusė milijono yra išvykusių – ar jų vaikai ir vaikaičiai, panaikinus dvigubą pilietybę, 
bus Lietuvos piliečiai? 

T. Dapkus: Kaip šis Konstitucinio Teismo nutarimas ateityje gali pakeisti etninę visuomenės 
sudėtį Lietuvos Respublikoje? Dabar lietuviai sudaro daugumą, lietuvių pagrindu sukurta Lie-
tuvos valstybė.

D. Kuolys: Per 50 metų Lietuva gali netekti didelės dalies lietuvių kilmės piliečių ir įgyti 
kitos kilmės piliečių – iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos. Jei vietoj išvykusių gyventojų į Lietuvą 
dirbti atvykę žmonės atsisakys savo šalių pilietybės, jie taps Lietuvos pilietinės tautos nariais. 
Per 50 metų galime turėti gerokai pakitusią etninę tautos sudėtį. 

E. Jarašiūnas: Niekas iš Lietuvos Respublikos piliečių, kurie išvykę dirbti į užsienį, pilietybės 
nesiruošia atimti. Lietuvos interesas – kad jos piliečiai iš užsienio valstybių n e p r a š i n ė t ų 
pilietybės. Ką reiškia, jei ieškoma kitos valstybės pilietybės? Tai reiškia, kad Lietuva ir jos visuo-
menė laikomos neperspektyviomis – geriau gausiu Amerikos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos 
pilietybę. Pirmas Lietuvos interesas – siekti, kad išliktų tikras pilietinis ryšys su savo žmonėmis. 
O Lietuvos Respublikos piliečių vaikai visi kartu yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Kitas daly-
kas, kad tapę pilnamečiais jie turi pasirinkti, kurios pilietinės bendruomenės nariais nori tapti. 

T. Dapkus: Tapęs pilnamečiu dabar jis turės rinktis – būti Jungtinių Valstijų ar Lietuvos Res-
publikos piliečiu.

E. Jarašiūnas: Taip.
D. Kuolys: Ir ką jis pasirinks, pone Jarašiūnai, jei keliolika jo gyvenimo metų prabėgo Airijos 

ar JAV kultūrinėje aplinkoje?
T. Dapkus: Pone Misevičiau, kaip jūs, JAV lietuvių bendruomenės vicepirmininkas, vertinate 

Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjo pasakymą, jog „Lietuvos interesas – kad jos piliečiai 
iš užsienio valstybių neprašinėtų pilietybės“.

L. Misevičius: Man nesuprantamas toks interesas. Tiek dauguma Europos Sąjungos valsty-
bių– mano žiniomis, apie 20 šalių, tiek dauguma didžiųjų ir galingųjų pasaulio valstybių, kaip 
JAV, Didžioji Britanija, Italija, turi kitokią politiką ir leidžia, o kai kurios net skatina dvigubą 
pilietybę. Tad Lietuvos Konstitucinio Teismo sprendimas nesuprantamas, ir tiek. Jis ir Amerikos 
lietuvių bendruomenės, ir manęs netenkina. Amerikos lietuvių bendruomenė mano, kad turi 
būti atstatyta visų lietuvių teisė į Lietuvos pilietybę.
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– Ar skirstysime lietuvius į aukštesnes ir žemesnes rūšis?

E. Jarašiūnas: Galiojančios Konstitucijos rėmuose galima ieškoti įvairių teisinių formų 
išeiviams, kurie yra atsisakę Lietuvos pilietybės. 

D. Kuolys: Daugybė žmonių nėra atsisakę Lietuvos pilietybės. Štai filosofas Kęstutis Girnius. 
Jo tėvas – vienas iškiliausių XX amžiaus lietuvių filosofų, pats K. Girnius – istorikas, parašęs 
pirmąją mokslinę knygą apie Lietuvos partizanus. Pilietybės jis niekada nėra atsisakęs, tačiau po 
Konstitucinio Teismo sprendimo – nors gyvena Lietuvoje, bet nebėra Lietuvos pilietis. Nebėra 
ir lietuvis – „pilietinės tautos“ narys (ironiškai). Nežinia kodėl, nebūdamas lietuvis, jis savo 
komentarais vis dar kišasi į mūsų tautos vidaus reikalus?

E. Jarašiūnas: Yra įvairių valstybių įstatymai ir nieko nepadarysi. 
D. Kuolys: Bet kodėl Lietuva grįžta prie XX amžiaus pradžios pilietybės sampratos, kuri šiuo 

metu yra labiau būdinga Afrikos, Lotynų Amerikos ir Azijos šalims?
E. Jarašiūnas: Reikia siekti, kad iš šalies piliečiai niekur nevažiuotų ir matytų perspektyvą 

pačioj Lietuvoj. Esminis dalykas – Lietuvą mes kuriam čia. Turėtume įtvirtinti tam tikrą ypatingo 
ryšio su Lietuvos valstybe išsaugojimo institutą, kuris leistų palaikyti ryšius.

D. Kuolys: Tai būtų antrarūšiai lietuviai, kurie nebūtų piliečiai, bet turėtų su valstybe 
„ypatingą ryšį“?

E. Jarašiūnas: Didžiojoje Britanijoje yra devynios asmenų kategorijos, kurios vienokiais ar 
kitokiais ryšiais susijusios su šia šalimi.

D. Kuolys: Bet tai šalis, visame pasaulyje turėjusi daugybę kolonijų ir nuo seno įvairiai 
gradavusi savo santykius su kolonijų gyventojais. Mes turime matyti šiandienos tikrovę ir 
stengtis pasaulyje išsaugoti kuo daugiau Lietuvos valstybei ir tautai įsipareigojusių žmonių. Tai 
gyvybinis Lietuvos interesas. Jei greta mūsų visos valstybės perėjo prie dvigubos ar trigubos 
pilietybės, o Lietuva to nedaro, tai mūsų politinė tauta patirs milžiniškų nuostolių. Ar mes 
galime sau leisti dėl savavališkai interpretuojamos Konstitucijos prarasti dalį tautos? 

E. Jarašiūnas: Europos Sąjungoj nė viena šalis pastaruoju metu pilietybės įstatymų nekeitė 
ir laikosi nusistovėjusių pilietybės santykių reguliavimų. Iš tikrųjų yra valstybių, kurios palaiko 
dvigubą pilietybę, tačiau pačiais įvairiausiais interesais – valstybės, kurios yra buvusios 
kolonijinės imperijos, taip pat tos, kurios per savo piliečius siekia daryti įtaką kitoms šalims.

D. Kuolys: O mes nenorime daryti įtakos kitoms šalims? Nebenorime, kad mūsų valstybės 
interesai būtų ginami JAV, Vakarų Europos šalyse, kaip tai daryta Lietuvos valstybę atkuriant? 

E. Jarašiūnas: Jei mūsų žmonės išvažiuoja, tai yra didžiausia tragedija. Užuot sprendę tikrą 
problemą, mes dabar sprendžiame antrinę. 

D. Kuolys: Bet prie vienos didžiulės ir tikrai skaudžios tautos problemos – emigracijos mes 
pridedame dar vieną labai skaudžią problemą: panaikinęs dvigubą pilietybę, Konstitucinis 
Teismas atstūmė išvažiavusius iš Lietuvos tautiečius, atskyrė jų vaikus nuo valstybės, nuo 
politinės Lietuvos bendruomenės. Tauta tapo grupės žmonių išprievartauta.

 www.balsas. l t  –   2007 m. vasario 12 d.
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KAS TEIS ŠIRDŽIŲ KARALIŲ?

Saulius SPURGA 

Prisimenate, kaip Širdžių Karalius mėgino išprašyti iš teismo salės netikėtai išaugusią Alisą, 
liudijančią saldžių pyragaičių vagystės byloje? Jis valandėlę kažką skrebeno savo užrašų knyge-
lėje ir po to iš jos perskaitė: „Keturiasdešimt antras straipsnis. Asmenys, kurių ūgis virš mylios, 
privalo išeiti iš teismo salės“. 

Alisa, paprieštaravusi, kad jos ūgis nėra „virš mylios”, kartu perprato klastą ir pareiškė, kad 
įstatymas netikras, nes Karalius jį tik dabar sugalvojo. Greičiausiai Karalius turėjo teisę leisti 
įstatymus Stebuklų šalyje, įrašydamas juos į savo užrašų knygelę, tačiau ir jis galų gale gavo 
pripažinti, kad teise manipuliuoti pagal momento poreikius nėra sąžininga. Knygoje rašoma, 
kad jis išblyško, skubiai užvertė užrašų knygelę ir toliau kalbėjo tyliai, drebančiu balsu.

Nutarimas – loginis rebusas
Gal ir mums būtų pravartu šio to pasimokyti iš Širdžių Karaliaus, karaliavusio Stebuklų 

šalyje?
Konstitucinis Teismas (KT) pasišovė nagrinėti skubos tvarka, ar Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatyme numatytas draudimas gyventojams kandidatuoti ne pagal partijų sąrašus 
neprieštarauja Konstitucijai. Tačiau šitai išaiškindamas politikams, teisininkams ir, žinoma, 
paprastiems piliečiams, jis pateikė sunkiai išnarpliojamą mazgą, iš neaiškios substancijos 
pagamintą produktą: klausimų nutarimas kelia daugiau, nei atsakymų. 

Paskelbta, kad Įstatymo nuostata prieštarauja Konstitucijai. Kartu KT konstatavo, kad 
savivaldybių tarybų rinkimai turi įvykti kaip planuota – vasario 25 d., nes juos atidedant būtų 
padaryta „nepalyginamai didesnė žala rinkėjų lūkesčiams, taip pat ne tik vietos savivaldos, bet 
ir visos viešosios valdžios sistemos stabilumui“.

Teisės aktai, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, netenka galios. Tad ar atitinka 
Konstituciją tai, kad rinkimai vyks pagal pripažintą antikonstituciniu, negaliojantį įstatymą? Ne 
mažiau įdomu, kad KT ėmėsi aiškinti, kada turi įvykti rinkimai. Čia svarbūs du aspektai: viena 
vertus, šito nustatyti niekas neprašė, kita vertus, tokio dalyko Konstitucijoje išvis nerasime. 
Dėl rinkimų datos galėjo pasisakyti Vyriausiasis administracinis teismas, jei į jį būtų kreiptasi. 
Atrodo, kad prisiimdamas tokias reguliavimo funkcijas KT tiesiog nusprendė „imti valdžią“.

Skubiai nagrinėdamas įstatymą KT sukūrė padėtį, kai ant vienos svarstyklių lėkštelės– 
antikonstituciniai rinkimai, ant kitos – rinkimų atidėjimas. KT padarė išvadą, kad rinkimų 
atidėjimas yra „nepalyginamai didesnė žala“. Tai – subjektyvus vertinimas, kuris vargu ar gali 
būti pagrįstas Konstitucija. 

KT pirmininko patarėjas E. Jarašiūnas vienoje radijo laidoje gyrė KT sprendimą, nes esą KT 
šiuo atveju pavyko rasti „vertybių pusiausvyrą“. Štai ir išties įdomu: ar KT tikrina įstatymų 
konstitucingumą, ar ieško jėgų bei vertybių balanso konkrečioje situacijoje? Ar KT yra akla 
mašina, techninių operacijų dėka nustatanti atitikimą-neatitikimą Konstitucijai, ar tai gyvas, į 
aktualijas reaguojantis politikos kūnas? 

Klausimas pagrįstas, nes KT vienais atvejais elgiasi vadovaudamasis vienu principu, kitais– 
kitu, kurdamas nesuskaičiuojamus galvosūkius.

Konstitucija prieštarauja sveikam protui?
Kyla klausimas, kaip surašyta mūsų Konstitucija, kad joje šitiek dalykų, prieštaraujančių 

įprastai demokratinių valstybių praktikai, galų gale sveikam protui? O gal tai tik subjektyvi, 
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savavališka interpretacija? Galima sutikti, kad šiuo metu jau vertėtų leisti savivaldos rinkimuose 
dalyvauti ir piliečių sąrašams, tačiau labai keista, kad Konstitucija reguliuoja tokį dalyką 
kaip rinkimų sistema: tai turėtų būti ir daugelyje šalių yra politinio apsisprendimo reikalas. 
Panaši kaip dabar Lietuvoje vietos savivaldos sistema gyvuoja daugelyje Vakarų šalių. Beje, 
prieš keliolika metų ši rinkimų sistema suvaidino savo vaidmenį ir Lietuvoje, išstumdama iš 
savivaldybių tarybų „kunigaikščius“. Kitas reikalas, kad galbūt atėjo laikas ją keisti. Tad vis 
dėlto – ar čia kalta Konstitucija, ar manipuliavimas ja?

Panašiai ir su dvigubos pilietybės problema. Interpretuodamas Konstituciją KT leido sau 
suteikti lig tol nežinomą reikšmę lietuvių kalbos žodžiui „atskiras“. Rezultatas, pasak D. Kuo-
lio – tauta tapo grupės žmonių išprievartauta. Išties sunku suvokti, kaip sveiko proto žmonės 
galėjo pasirašyti po tokiu sprendimu, paneigiančiu ir absoliučios daugumos Europos valstybių 
praktiką, ir lietuvių tautos interesus. Įdomu, ar ir šiuo atveju buvo ieškota „vertybių balanso“?

Čia galima prisiminti ir KT sprendimą, pagal kurį nevalia, net ištikus didžiausiai ekonominei 
krizei, mažinti teisėjų, tarp jų ir KT teisėjų, atlyginimą. Sveikas protas sako, kad ištikus krizei jos 
našta turi gulti ant visų visuomenės narių pečių, bet, pasirodo, pagal Konstituciją būtent teisė-
jams turi būti daroma išimtis, net jei dėl to turėtų nuskęsti visas valstybės laivas. VSD skandalo 
metu savo nutarimo skelbimo laiką KT derino su kai kuriais politikais ir valdininkais, taip pat 
teikė paaiškinimus dėl Seimo komisijų vaidmens, ne visai atitinkančius ankstesnes, prezidento 
R. Pakso skandalo metu, to paties KT išdėstytas nuostatas. Užtat viskas buvo pritaikyta politi-
niam momentui.

Virš KT – tik žydras dangus
Pradėjus dirbti KT 1993 m. ilgus metus jis laikėsi aiškaus principo atsakyti tik į jam pateik-

tus klausimus ir neliesti teisės aktų, kurių teisėtumu pareiškėjas neabejoja. Ilgainiui ši praktika 
ėmė keistis, KT vis labiau įsismagino pateikti toli siekiančius paaiškinimus. Ši problema neliko 
nepastebėta teisininkų: teigiama, kad kai KT tyrimas peržengia pradinio kreipimosi ribas, kai 
pradedamas pareiškėjo neginčijamo teisės akto atitikties Konstitucijai vertinimo procesas, tai 
yra KT įgaliojimų peržengimas. 

Taigi nėra aišku, lieka nereglamentuota, ką ir kodėl imasi nagrinėti KT, kokios plačios yra 
jo pasirinkimo ribos. Visiškai neaiškūs ir pagrindai, kuriais KT kai kuriuos klausimus imasi 
nagrinėti skubos tvarka. Štai ir vėl lyg iš tos knygos prieš akis iškyla Širdžių Karalius, čia pat 
skrebenantis savo bloknote ir skelbiantis nežinia kokiais įgaliojimais pagrįstus, nežinia kokiu 
pagrindu svarstomus nutarimus.

Vienintelė išeitis – imtis dar vienos pilietinės iniciatyvos siekiant patikrinti, ar konstituciškai 
elgiasi pats KT. Tik kas šią bylą imsis nagrinėti?
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TIK DU ATVEJAI: TEISMO VALIA 
ARBA NESUSIKALBĖJIMO NEGALIA

Edvardas ČIULDĖ 

 Lietuvos radijo laidoje ,,Dienos tema” diskusija dėl iš esmės naikinančio dvigubos pilietybės 
galimybę Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo išryškino 
kaip niekada anksčiau aiškiai argumentų ir kontraargumentų sekas šiuo klausimu ir tokiu būdu 
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leido kiekvienam iš besidominčių įgyti labiau subalansuotą požiūrį. 
Siekiant teisingai įvertinti šios diskusijos rezultatus, kviečiu labai trumpai, bet radikaliai 

atsiriboti būtent nuo klausimo – o kokie bus (yra numatomi) minėto KT nutarimo padariniai? 
Toks paradoksalus atsiribojimas nuo diskusijos temą įvardijančio klausimo yra būtinas dėl 
to, kad neišbarstytume savo dėmesio ir nepasiklystume tarp pseudoorientyrų. Galų gale su 
politiniais, teisiniais, ekonominiais šio nutarimo padariniais netrukus susidursime praktiškai. 
Padariniai iš tiesų gali būti labai grandioziniai, stačiai (ilgesnės perspektyvos požiūriu) 
paliečiantys tautos gyvastingumo pagrindus. Tačiau KT priėmė sprendimą, orientuodamasis į 
jam užkrautos pareigos įgyvendinimą, t. y. šiuo atveju paskelbė nutarimą dėl Pilietybės įstatymo 
ir Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatų konstitucingumo, dėl šių įstatymų 
atitikties Konstitucijai. Konstitucinis Teismas įstatymus vertina Konstitucijos, bet ne sociologinių 
tyrimų ar prognostinių metodikų pagrindu. Tai visiškai suprantama. Vis tik minėtoji diskusija 
įpareigoja tarsi ir aiškias išvadas bandyti patikslinti iš naujo. 

Iš karto kyla įspūdis, jog susikalbėjimas šiuo atveju yra neįmanomas iš principo, tačiau ne abi 
pusės dėl to yra vienodai atsakingos. Dialogo teorijos požiūriu visi nesusikalbėjimo pavyzdžiai 
yra įdomūs kaip tyrimo dalykas, tačiau čia įgyvendintas nesusikalbėjimo atvejis yra beveik 
rekordinis ir gali būti įtrauktas į vadovėlius kaip nepaprastai įdomus skirtingom prasmėm, bet 
ypač dėl savo savotiško, prabėgom tariant, daugiapakopiškumo. 

Nesusikalbama čia ne dėl to, jog KT, kaip institucija ir jai atstovaujantys asmenys, šioje 
diskusijoje vengtų pačios diskusijos, apeliuodami į faktą, jog esą KT pagal savo prigimtį yra 
diskusijas visados stabdanti, ginčus nutraukianti ir tašką dedanti institucija. Iš tiesų įstatymų, 
potvarkių, nutarimų privalomumo idėja gali būti įgyvendinama tik tada, kai teisinės sistemos 
didingą pastatą užbaigia, savotiškai jį vainikuoja institucija, kuri dialogą ne tiek plėtoja, kiek jį 
riboja. 

Tačiau radijo laidoje KT pirmininko patarėjas ir premjero sudarytos darbo grupės pilietybės 
klausimams spręsti vadovas E. Jarašiūnas visiškai nevengė polemikos įkarščio, nesislapstė 
po mantija, bet netgi labai drąsiai vėlėsi į tokių klausimų svarstymą, kurie reikalauja atskiros 
lituanisto kompetencijos. Dar daugiau – E. Jarašiūnas daugiau ar mažiau įsisąmonintai siekė 
primesti filologinį problemos aiškinimą ir tokiu būdu apginti savo pozicijas. Sunku tuo 
patikėti?! 

Tikrai taip, tačiau sukaupę dėmesį ilgai netrukę pastebime, jog D. Kuolys, žinomas 
kultūrininkams lituanistinės dvasios atstovas, gilindamasis į filologinius argumentus, pats to 
tarsi specialiai nesiekdamas, gina idealaus teisininko pozicijas, o E. Jarašiūnas bando filologijai 
užkrauti teisininko atsakomybę. Galima sakyti net taip, jog susiklosto tokia įdomi diskusijos 
situacija, kai kiekvienas iš oponentų pradeda dėvėti savo priešininko kaukę. Kyla klausimas– 
kodėl taip atsitinka?

Taip atsitiko dėl to, jog pačios diskusijos, vykusios radijo laidoje, išeities tašku yra 
nesusipratimas, kurio įveikti filologiniais argumentais neįmanoma. Būtų galima kalbėti net 
apie sukurtą klaidos precedentą (arba išaiškėjusią paklaidą) kaip ginčų atskaitos tašką, jeigu 
nežinotume, jog KT klaidų nedaro ir negali daryti pagal savo prigimtį ir dėl išskirtinio statuso. 
Todėl visados esame įpareigoti rasti diplomatiškesnius žodžius. Kita vertus, leiskite labai 
tiesmukai, paprastais žodžiais dar kartą priminti reikalo esmę.

Kaip žinia, KT kvestionuoja dvigubos pilietybės galimybę iš principo, remdamasis 
Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalimi, kuri skelbia: ,,Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis”. 

Apeliuodamas į šį straipsnį, KT nustatė, jog Pilietybės įstatymas, numatantis išimtis šiuo 
požiūriu, pavyzdžiui, lietuvių kilmės asmenims, kurie turėjo LR pilietybę iki 1940 m. birželio 
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15 d ir jų palikuonims, yra prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Palikime šįkart 
neapsvarstytą klausimą dėl vienos tautybės žmonių išskyrimo, nesigraudinkime dėl to, jog 
mūsų tautiečių, išsibarsčiusių visame pasaulyje interesai dabar yra labai smarkiai pažeidžiami 
(blokuojamas kelias atstatyti LR pilietybę arba ją išsaugoti gyvenantiems svetur). Pažymėkime 
tik tai, jog šio nutarimo iniciatoriai, pripažindami situacijos keblumą, įrodinėja, jog nieko pakeisti 
neįmanoma iš principo, nes esą taip elgtis nurodo pati Konstitucija. 

Taigi neva esame biedni, bet teisingi. Čia išties stoja pauzė, grąžomos rankos ir sakoma: 
yra tik referendumo kelias, tokiu būdu keičiant minėtą Konstitucijos straipsnį... Savo ruožtu 
prieštaraujantys nutarimo šalininkams žmonės kaip vos ne svarbiausią argumentą nurodo 
filologinį išaiškinimą, jog atskiras atvejis nebūtinai reiškia retas, pavienis. Taigi diskusija 
persikelia į tą lygmenį, kur pradedama svarstyti, ar atskirų pavienių atvejų gali būti daug. 

KT nuomonė aiški: tokių atvejų kaip mechaniškai registruojamų faktų gali būti tik vienas 
kitas. Kitaip tariant, KT nutarimas suponuoja išvadą, jog dviguba pilietybė yra negalima, iš-
skyrus atskirus išimtinius atvejus. Tačiau, ar iš tiesų šitai nurodo Konstitucija? Įsiklausykime, 
Konstituciją skelbia, jog dviguba pilietybė yra negalima, ,,išskyrus įstatymo numatytus atskirus 
atvejus”. 

Taigi kalba čia eina apie tai, jog pilietybės įgijimą reguliuojančiame įstatyme turi būti 
apibrėžti tie atskiri atvejai, kai dviguba pilietybė yra galima, visai nekeliant klausimo dėl tokių 
atvejų skaitlingumo. Kalbama apie užduotį pažymėti tipinius atvejus ir nėra jokio įpareigojimo 
nurodyti kvantitatyvinius tokių atvejų parametrus. Pavyzdžiui, ši problema (dėl KT nutarimo 
Pilietybės įstatymo atitikimo Konstitucijai klausimu) apima tik du atvejus: arba KT savavališkai 
įsteigia Konstituciją viršijantį išaiškinimą, arba mes esame visiškai nepajėgūs suprasti tai, kas 
čia aiškinama. Vis tik guodžia tai, jog, kaip atrodo, Lietuvos Respublikos Konstitucija yra 
išmintingesnė už dabar besiblaškantį Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

www.balsas. l t  –  2007 m. vasario14 d. 

NIJOLĖS SADŪNAITĖS ATVIRAS LAIŠKAS 
LIETUVOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI

Aštuoniasdešimt devintųjų Nepriklausomybės ir septynioliktųjų atkurto valstybingumo 
metinių išvakarėse Lietuvoje vykstantys reiškiniai mane, visą savo sąmoningą gyvenimą pa-
šventusiai Lietuvos laisvei ir krikščioniškos moralės reikalams, verčia kreiptis į Jus – į valstybės 
vadovą ir piliečių konstitucinių teisių garantą, dėl klausimų, kurie , atrodytų, seniai turėjo būti 
sutvarkyti, nebetvyroti grėsme mūsų Tautai.

Aš, o ir daugybė mano likimo ir mano nusistatymo žmonių, atidžiai stebime tai, ką vadiname 
Lietuvai ir jos žmonėms okupacijos metais nusikaltusių asmenų antiliustracija. Jau visi aiškiai 
matome: KGB, kaip organizuota visuma, kaip slaptas valstybės ir visuomenės valdymo būdas 
išliko ir kelia vis didesnį pavojų Lietuvai, jos žmonių ateičiai. Šiandieną jau nekalbame apie 
Lietuvai nusikaltusiųjų apdovanojimus valstybės ordinais ir medaliais. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas, pasiremdamas buvusio KGB Lietuvos padalinio I skyriaus darbuotojo 
teiginiais, į pilnateisį veikimą valstybėje sugrąžino asmenį, kurį Atgimimo pradžioje į Vilnių 
atsivežė pats minėto KGB skyriaus (užsienio žvalgybos) viršininkas Vytautas Karinauskas. Tas 
anuomet atvežtasis, o šiandien „nuliustruotas“ asmuo, sėbrų tarpe kalbėdavo, kad jam skirta 
būti Lietuvos Prezidentu. Gal šios idėjos dar neatsisakyta? 
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Plačiai nuskambėjo, kad Lietuva gali būti sukompromituota Europoje dėl Žmogaus teisių 
teismo sprendimų nevykdymo, susijusio su prieš žmogaus teises veikusių asmenų veiklos 
įstatyminiais apribojimais. Ir kad egzistuoja apmąstytas veikimas, tokiai kompromitacijai 
pasiekti. Mūsų, sovietmečio disidentų žiniomis, buvusių literinių KGB agentų esama tarp 
teisėjų, veikiančių nuo Lietuvos Europos Sąjungos teismuose. Ar ne jie veikia tenykštį teisėjų 
korpusą ir koordinuoja Lietuvos kompromitavimo veiksmus?

Kaip asmuo, ilgai sektas sovietinių slaptųjų tarnybų ir nuo jų patyrusi viską, ko galima ti-
kėtis iš įstatymais ir sąžine nevaržomųjų, noriu Jūsų Ekscelencijos dėmesį atkreipti į išryškėjusį 
man gerai pažįstamo Liudviko Simučio sekimą. Tik Jūs begalite inicijuoti tyrimą, kas davė, ir 
kurioms specialiosioms tarnyboms leidimus klausytis šio žmogaus, buvusio partizano, buvusio 
Seimo nario, gausios šeimos tėvo pokalbių. Ir kas tie „kurmiai“ (šiuo atveju, be abejonių, Vals-
tybės saugumo departamento ir kitų teisinių institucijų vadovybėje), kurie nutekino informaciją 
vainauskinei žiniasklaidai jų bendrai sumąstytiems tikslams pasiekti. Ar likusių nepapirktų, 
kalėjimus ir lagerius praėjusių partizanų, politinių kalinių ir kitų disidentų persekiojimas nuo 
šiol taps Lietuvos vidaus politika?

Aš suprantu, kad dar pirmojo kandidatavimo į Lietuvos prezidentus metu duotas Jūsų 
viešas įsipareigojimas sutvarkyti Lietuvos teisę yra nepakeliamai sunkus. Sovietijos paveldas 
teisėje kaip ta hidra. Bet neleistina, kad jos aukomis taptų žmonės, kurių kaltė teisiniais 
būdais neįrodyta. Dar baisiau, jei ji kurpiama metodais, kuriuos anuomet mane privertė gerai 
išstudijuoti. Tad sveikindama Jūsų artimus žmones ir Jus su Nepriklausomybės diena, prašau 
viešai pasisakyti ir klausimais, kuriuos iškėliau, ir kurie rūpi ne man vienai.

Linkėdama geros sveikatos, sesuo Nijolė Sadūnaitė
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KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMO 
TEISĖTUMAS KELIA ABEJONIŲ

Kęstutis ČILINSKAS, 
Henrikas MICKEVIČIUS

2007 m. vasario 9 d. nutarimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad tarybų rinkimų įstatymo 
dalis, leidžianti įgyvendinti Lietuvos nuolatinių gyventojų teisę būti renkamiems į savivaldybių 
tarybas vien per politines partijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

Nutarimas priimtas, išnagrinėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kreipimąsi. 
Šis Teismas sprendžia administracines bylas pagal gyventojų skundus dėl to, kad Vyriausioji 
rinkimų komisija, remdamasi minėtu įstatymu, neregistruoja gyventojų, nesančių partijų 
sąrašuose, kandidatais savivaldybių tarybų rinkimuose. 

Demokratijos ir žmogaus teisių principų požiūriu svarbi Konstitucinio Teismo išvada apie 
tai, kad savivaldybių tarybų rinkimų tvarka, apribojanti galimybę kelti kandidatūras, pažeidžia 
pasyviąją gyventojų rinkimų teisę, t.y. teisę būti išrinktiems. Konstitucinis Teismas pagrįstai 
nurodė, kad pasyvios rinkimų teisės apribojimas pažeidžia ne tik Lietuvos piliečių, bet ir 
Lietuvoje nuolat gyvenančių kitų ES valstybių piliečių teises. Užsienio valstybių piliečiai neturi 
teisės būti Lietuvos politinių partijų nariais, todėl jie negali būti išrinkti į savivaldybių tarybas. 
Mūsų manymu, ES valstybių piliečių dalyvavimas savivaldybių, ypač didžiųjų – Vilniaus ir 
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Kauno, darbe suteiktų jų veiklai daugiau skaidrumo. 
Antra vertus, nustebino Konstitucinio Teismo nutarimo prieštaringumas. Teismas nurodė, 

kad pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą vykstantys rinkimai apriboja galimybes 
kandidatuoti, ir tai yra neteisėta – pažeidžia Konstituciją. Dėl to, pasak Teismo, kyla prielaidos 
savivaldybių tarybų veiklos nestabilumui, neefektyvumui, gali būti paneigti rinkėjų lūkesčiai, 
pažeistas konstitucinis atsakingo valdymo principas. 

Tačiau, nepaisant išvados dėl ginčijamos savivaldybių rinkimų nuostatos prieštaravimo 
Konstitucijai, Teismas pareiškė, kad rinkimai turi vykti neatsižvelgiant į jo išvadą. Pagrįsdamas 
būtinumą tęsti rinkimus, Konstitucinis Teismas prieštarauja sau: esą nėra teisinio pagrindo 
teigti, jog Lietuvos nuolatiniai gyventojai neturi galimybės savivaldybių tarybų rinkimuose 
pasinaudoti savo pasyviąja rinkimų teise, ar kad šie rinkimai nebus laisvi ir demokratiški. Jei 
jie nebūtų vykdomi toliau, pasak Teismo, būtų padaryta žala rinkėjų lūkesčiams ir viešosios 
valdžios sistemos stabilumui. Ši nutarimo dalis vertintina kaip politinis sprendimas, nors 
pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 30 straipsnį Konstitucinis Teismas gali spręsti tik teisės 
klausimus.

Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas prieštarauja ne tik Konstitucijai, bet ir ankstesniems 
savo nutarimams. Juose yra konstatuota, kad Konstitucija turi būti taikoma tiesiogiai ir teismai 
turi ginti žmones, nukentėjusius nuo teisės aktų, kuriuos Konstitucinis Teismas pripažino 
pažeidžiančiais Konstituciją. Konstitucinis Teismas buvo pagrįstai nurodęs, kad, jei Seimas ar 
Vyriausybė nepriima aktų, atkuriančių žmonių teises, tai teismai patys ad hoc turi juos atkurti, 
vadovaudamiesi ne antikonstituciniu ir nebegaliojančiu teisės aktu, o Konstitucija. 

Tokia Teismo pozicija teikė vilčių, kad šalis žengia teisinės valstybės link. Tačiau nutarimu 
dėl rinkimų Konstitucinis Teismas nuvylė, nes sukūrė precedentą, pagal kurį žmonių teisių 
gynimas, remiantis Konstitucija ir ES teise, yra abejotinas. 

Tvirtinimas, kad pagal Konstitucijai prieštaraujančią tvarką pradėti rinkimai bus teisėti ir 
demokratiški, neigiamai paveiks Lietuvos prestižą tarptautinės bendruomenės akyse. Mūsų 
nuomone, faktas, kad rinkimai vyksta pagal Konstitucijai prieštaraujančią ir negaliojančią tvarką, 
yra pagrindas ginčyti rinkimų rezultatus ne tik Lietuvos teismuose, bet ir Europos Žmogaus 
teisių teisme bei ES institucijose. 

Pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, Konstitucinio Teismo nutarime, 
nustatančiame, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, negali būti sprendžiamas klausimas 
leisti ar neleisti teismams, Seimui ir kitoms valdžios įstaigoms vadovautis ne Konstitucija, o 
teisės aktu, kuris po Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo nebegalioja. 

Konstitucijoje nurodoma, kad galutiniai ir neskundžiami yra tik tie Konstitucinio Teismo 
sprendimai, kurie priimti klausimais, priskirtais šio Teismo kompetencijai. Todėl kyla abejonių, ar 
Konstitucinio Teismo nurodymai, pagal kuriuos rinkimai turi būti tęsiami pagal jau negaliojančią 
tvarką, o teismai neturi tenkinti skundų dėl asmenų įtraukimo į sąrašus, yra privalomi. 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas yra suinteresuotas, kad Konstitucinis Teismas ir jo 
nutarimai išlaikytų pasiektą aukštą prestižą, todėl faktas, kad Lietuvoje tęsiami neteisėti 
rinkimai, remiantis Konstitucinio Teismo nurodymu, kelia susirūpinimą, ar tai nesumažins 
pasitikėjimo Konstituciniu Teismu ir jo nutarimais. 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas
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LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ
ASOCIACIJOJE

2007 m. vasario 2 d.
Asociacijos komitetas ėmė svarstyti klausimą dėl dvigubos pilietybės, t. y ar lietuvis turi teisę 

būti Lietuvos piliečiu turėdamas kitos valstybės pilietybę.
Šiuo klausimu bus parengtas asociacijos pareiškimas.

2007 m. vasario 10 d.
Asociacijos komitetas svarstė V. Skuodžio publikacijas apie 2007 m. sausio 9– 10 dienomis 

Vilniuje surengtą Lietuvos Helsinkio grupės konferenciją. Nutarta apie tai informuoti užsienyje 
Lietuvai atstovaujančias organizacijas ir asmenis, susijusius su Lietuvos Helsinkio grupe.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja“.–  2007 m. kovas.

LIETUVOJE BAŽNYTINĖ SANTUOKA 
DAR NEGALIOJA

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pir-
mininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Sovietmečiu buvo įprasta žvelgti į bažnytinę santuoką kaip į šalutinį, tradicijos nulemtą 
sutuoktinių veiksmą. Valdininkija ignoravo, o kartais ir persekiojo bažnyčioje susituokusius 
mokytojus ar valstybės tarnautojus. Jie slapta tuokdavosi svetimose parapijose, krikštijo savo 
vaikus, bijodami menkiausių gandų, dėl kurių galėjo netekti darbo ar užsitraukti sovietinės 
valdžios nemalonę.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, visuomenė atgavo bažnytinės santuokos svarbą ir reikš-
mę. Dabar Konstitucijos III skirsnio„Visuomenė ir valstybė“ 38 straipsnis skelbia, kad „Šeima 
yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir 
vaikystę. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę san-
tuokos registraciją“.

Tačiau mūsų Konstitucija neretai deklaruoja viena, o priimti įstatymai teigia kita.
Jau bemaž dveji metai tęsiasi Lietuvos žmogaus teisių asociacijos susirašinėjimas su valsty-

bės institucijomis, mėginant apginti konstitucinę piliečių bažnytinės santuokos teisę, kurią pati 
valstybė deklaruoja Konstitucijos 38 straipsnyje.

Prieš dvejus metus į asociaciją kreipėsi Lietuvos Respublikos pilietė Stanislava Kiseliovienė 
dėl pažeistų konstitucinių teisių atstatymo. Mat ji 1996 metais ištekėjo už Petro Averkos, santuoką 
įregistravo Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje. Šios santuokos jiedu neįregistravo civilinės 
metrikacijos įstaigoje, nes garbaus amžiaus žmonėms (P. Averkai buvo 72-eji, o S. Kiseliovienei 
68-eri) atrodė, kad tikroji ir jiems daug svarbesnė santuoka yra bažnytinė, vildamiesi, jog civilinę 
santuokos pusę ir taip garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

Kadangi pagal tos pačios Konstitucijos 109 straipsnį „teisingumą Lietuvos Respublikoje vyk-
do tik teismai“, tad teismai, priimdami sprendimus Lietuvos Respublikos vardu, tiksliausiai 
iliustruoja valstybės požiūrį į šeimą ir į bažnytinę santuoką.

Tokioje santuokoje sutuoktiniai išgyveno devynerius metus: bendras butas, ūkis ir bendra 
kūrybinė veikla. Petras Averka buvo istorikas, Vilnijos krašto tyrinėtojas, o jo žmona Stanislava 
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Kiseliovienė (pirmasis jos vyras miręs), sujungusi savo gyvenimą su Petru, tapo jo bendražygė,– 
kartu rašė straipsnius, rengė knygą apie Vilniją. 

Stanislavos liūdesiui, 2004 metais Petras Averka mirė. Kaip dažnai būna, sutuoktiniai 
nesuspėjo sutvarkyti turtinių reikalų, nepaliko vienas kitam testamento, nes pasikliovė žmonių 
padorumu ir valstybės teisingumu. Po Petro mirties liko 2 kambarių butukas, nedidelės 
santaupos banke ir dar šis bei tas, ką šiedu žmonės turėjo ir naudojosi tuos devynerius jų bendro 
gyvenimo metus.

Pirmąjį smūgį velionio našlė patyrė pravėrusi Vilniaus 5-ojo notarų biuro duris ir pateikusi 
vyro mirties liudijimą. Kadangi santuoka buvo registruota bažnyčioje, ne civilinės metrikacijos 
įstaigoje, 5-asis, o vėliau ir 6-asis Vilniaus miesto notarų biurai atsisakė priimti jos pareiškimą dėl 
paveldėjimo teisės į mirusio vyro palikimą. Notarų biurai vienareikšmiškai atsisakė pripažinti 
bažnytinės santuokos registravimo dokumentą ir išdavė paveldėjimo liudijimą netikėtai 
apsireiškusiam velionio sūnėnui Juozui Algirdui Vilkiniui.

Kaip tik tada Stanislava įsitikino, kad 15-aisiais mūsų valstybės nepriklausomybės metais 
teisinė sistema bažnytinę santuoką tebelaiko nevisaverte, tik apeigine sutuoktinių valios 
dalimi. 

LR Seimas ir LR Teisingumo ministerija pripažįsta bažnytinę santuoką
 Moteris dėl pažeistų teisių kreipėsi pagalbos į LR Seimo pirmininko pavaduotoją Gintarą 

Steponavičių. Šis jos prašymą nukreipė LR Teisingumo ministerijai.
2004 m. lapkričio 9 d. LR Teisingumo ministerija raštu informavo LR Seimo pirmininko 

pavaduotoją G. Steponavičių ir S.  Kiseliovienę, kad jos teisės iš tiesų yra pažeistos, kad 
„Bažnyčioje sudaryta santuoka, nepriklausomai nuo to, ar ji yra, ar nėra įregistruota ir apskaityta 
civilinės metrikacijos įstaigoje, sukelia tas pačias teisines pasekmes kaip ir civilinės metrikacijos 
įstaigoje įregistruota santuoka.“

Dėl šventos ramybės moteris paskubėjo ją įregistruoti. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos 
skyrius 2005 m. birželio mėnesį jai išdavė pažymą, kurioje nurodė, kad Petras Averka ir 
Stanislava Kiseliovienė susituokė 1996 m. lapkričio 19 d. Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje. 
Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius santuokos įrašų knygoje padarė atitinkamą įrašą.

 Blaiviai mąstančiam Lietuvos piliečiui nekyla abejonių, kad sutuoktinių priesaika prie 
altoriaus neabejotinai yra pranašesnė už civilinės metrikacijos skyrių suniveliuotas, dar 
sovietmečio LKP CK ideologijos skyriaus valdininkų sukurptas frazes, kurias žodis į žodį jau 
tūkstančius kartų besituokiantiesiems kartoja metrikacijos skyrių darbuotojai. 

Nepaisant to, vyro paveldėjimo teisės Stanislavai nepavyko atgauti.

Nepagrįstas pasitikėjimas teismais
Bet ji neabejojo savo teisumu ir vylėsi, kad galutinį verdiktą dėl jos teisių ir bažnytinės san-

tuokos paniekinimo paskelbs teismas. Todėl kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, 
prašydama, kad šis pripažintų negaliojančiu Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarės Valenti-
nos Tinfavičienės išduotą Juozui Algirdui Vilkiniui paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą. 
Ji paprašė teismą iškeldinti apsireiškusį paveldėtoją su visu jam priklausančiu turtu iš buto 
Birželio 23-osios gatvėje, Vilniuje.

 Stanislava pateikė teismui ir 2005 metų birželio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos civilinės metrikacijos skyriaus pažymą, kurioje nurodyta, kad civilinės 
metrikacijos skyrius atkūrė santuokos sudarymo su Petru Averka įrašą. 

 Šį faktą paliudijo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, patikinusi, kad nuo 
bažnytinės santuokos sudarymo dienos atsiranda sutuoktinių teisės ir pareigos, kad Lietuvos 
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Konstitucija yra tiesioginio taikymo aktas, kurios 38 str. 4 d. konstatuoja, kad Valstybė pripažįsta 
ir bažnytinės santuokos registraciją. Savivaldybės atstovų nuomone, vien santuokos fakto 
bažnyčioje pakanka, kad iš to atsirastų civilinės teisės ir pareigos. Miesto valdžia mano, kad 
Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 1994 04 21 nutarimu pripažinus bažnytinę 
santuoką savarankiška santuokos sudarymo forma, visoms po Konstitucijos įsigaliojimo 
sudarytoms bažnytinėms santuokoms suteikiama tokia pati teisinė reikšmė kaip ir civilinės 
metrikacijos įstaigose sudarytoms santuokoms. Be kita ko, Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija pažymėjo, kad šiuo metu veikiančių Teisingumo ministro 2005 metų gegužės 
19 d. įsakymu Nr. lR-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 72 punkte numatyta: 
„jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta laikotarpiu nuo 1992 metų 
lapkričio 2 dienos iki 2001 metų birželio 30 d., santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime 
(bažnytiniame santuokos liudijime) nurodyta data. Taip pat numatyta galimybė įrašyti (atkurti) 
santuokos įrašą vienam iš sutuoktinių mirus“. 

Taigi, miesto valdžios nuomone, bažnytinė santuoka įsigalioja nuo jos įregistravimo 
bažnyčioje momento. 

Teismui nepakako LR Konstitucijos garantijų, nepakako ir LR Seimo bei Teisin-
gumo ministerijos išvadų

 LR Teisingumo ministerija patvirtino, kad S. Kiseliovienės santuoka galioja, LR Seimas raštu 
tam irgi pritarė. Velionio našlė netgi perregistravo santuoką civilinės metrikacijos skyriuje. 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija perregistravusi nurodė, kad ši santuoka galioja.

 Bet to buvo per mažai Vilniaus 2-ajam apylinkės teismui (teisėja Audronė Bugelevičienė). 
Teismo sprendimu, ir LR Teisingumo ministerija, ir Vilniaus miesto savivaldybės administra-
cija, ir LR Seimas neteisingai išsiaiškino LR Konstitucijos 38 str. garantijas. Tik Vilniaus miesto 
5-asis notarų biuras, atsisakęs pripažinti bažnytinę santuoką, pasielgė teisingai. Anot teismo, 
S. Kiseliovienės ir P. Averkos santuoka nesukuria teisinių pasekmių, nes ji nebuvo apskaityta 
civilinės metrikacijos skyriuje. 

Teismas netgi pridūrė, kad Stanislava turėjo apskųsti teismui notarės veiksmus. Bet pastaroji jų 
neapskundė, todėl, vaizdžiai tariant, jai tenka atsisveikinti su savo konstitucinėmis teisėmis...

 Nesigilinant į moralinius S. Kiseliovienės santuokos aspektus, nors teismas bent iš pagarbos 
Bažnyčiai turėjo įvertinti ir juos, būtina įvertinti kitokią civilinės teisės teorijos specialistų 
nuomonę, kuri atmeta panašaus pobūdžio teismų išvadas.

Teisininkų klystkeliai LR Konstitucijoje
Teisės specialistė Inga Kudinavičiūtė 2003 m. leidinyje „Justitia“ (Nr. 3– 4) nurodo, kad 

pats Konstitucinis Teismas teigia, jog valstybinės ar bažnytinės santuokos registravimas, o ne 
perregistravimas yra santuokos teisinių santykių ir su jais susijusių teisių bei pareigų pradžia.

Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (teisėja A. Bugelevičienė) grindė savo išvadas tokiais 
teiginiais. Anot teismo, „Pagal Konstitucijos 43 straipsnio l dalį valstybė pripažįsta tradicines 
Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas, 
jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. 
Vadinasi, bažnytinės santuokos registracijos pripažinimas nėra absoliutus“, – teigia savo 2006 m. 
lapkričio 22 d. sprendime teismas. „Valstybė, įgyvendindama Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies 
nuostatą, pripažįsta bažnyčių (konfesijų) registruotas santuokas, įtraukdama jas į oficialius ir 
viešus registrus“. 

Čia pravartu priminti, kad Lietuvoje įregistruotos religinės bendruomenės, bendrijos 
ir kitos religinės organizacijos suskirstytos į 32 religines kryptis. Mūsų valstybė pripažįsta 
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dešimt istorinį, dvasinį ir socialinį palikimą sudarančių tradicinių Lietuvoje egzistuojančių 
religinių bendruomenių ir bendrijų: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, ortodoksų 
(stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, evangelikų liuteronų, evangelikų 
reformatų ir evangelikų baptistų. Visų šių religinių bendruomenių šventikų santuokos įtrauktos 
į civilinės metrikacijos įstaigos apskaitą.

2-asis apylinkės teismas teigia, kad bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą tvarkos 
teisinis reglamentavimas yra valstybės prerogatyva. Toks Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies 
aiškinimas ir taikymas, anot teismo, remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 
metų balandžio 21 dienos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 
6 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio ir 12 straipsnio 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai” nuostatomis. „Konstitucinis Teismas“, – rašo savo sprendime 2-asis apylinkės 
teismas, – „nutarime pažymėjo, kad Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies turinys leidžia daryti 
išvadą, jog sutuoktinių teisės ir pareigos atsiranda nuo bažnytinės santuokos registracijos dienos. 
Tačiau Konstitucinis Teismas pripažino ir tai, kad valstybė įstatymu turėtų nustatyti aiškią 
ir nuolatinę bažnytinės santuokos registracijos oficialios apskaitos, šios santuokos pagrindu 
atsiradusių teisinių pasekmių realizavimo, ginčų dėl jų sprendimo tvarką. Teisėjų kolegijos 
vertinimu, nuostata, kad sutuoktinių teisės ir pareigos atsiranda nuo bažnytinės santuokos 
registravimo dienos, sietina su įstatymuose nustatytų reikalavimų dėl bažnytinės santuokos 
registravimo įtraukimo į oficialią ir viešą apskaitos tvarkos įvykdymu. Tokius santykius šiuo 
metu reglamentuoja naujasis CK, kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties 
dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų 13 straipsniu sutarta, kad 
kanoninė santuoka nuo pat religinio jos sudarymo momento sukels civilines pasekmes pagal 
Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei yra laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų 
(teismas nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 
metų vasario 28 dienos nutartį civilinėje byloje Nr. 3k-3-107/2005 ir teismų praktiką 23, p. 181).

 Teismo vertinimu, byloje nustatyta, kad „1996 metų lapkričio 19 diena, kai buvo 
registruojama bažnytinė Stanislavos Kiseliovienės ir Petro Averkos santuoka, buvo taikoma 
laikinoji bažnytinių santuokų oficialios apskaitos tvarka, pagal kurią jų bažnytinė santuoka dar 
turėjo būti perregistruojama (įtraukiama į apskaitą) civilinės metrikacijos skyriuje.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas laikinosios bažnytinių santuokų oficialios 
apskaitos tvarkos nepripažino neteisėta, todėl liko nepaneigta nuostata, jog civilinės metrikacijos 
skyriuje oficialiai neįtraukta į apskaitą bažnytinė santuoka nesukelia teisinių pasekmių“. 

Bet ar tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija nepripažįsta bažnytinės santuokos? 
Ingos Kudinavičiūtės nuomone, nors įstatymuose daug painiavos, vis dėlto Konstitucijos 

nuostatos galioja. Ir štai kodėl.
 „Dabartinio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.7 straipsnyje“, – teigia ji, – „pateikta 

tokia santuokos samprata: santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas 
vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius, be to, vyras ir moteris, įstatymų 
nustatyta tvarka įregistravę santuoką, yra sutuoktiniai. Tokia samprata yra nekonkreti, nes 
aiškiai nenurodyta, kokia tvarka turi būti įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas 
sukurti teisinius šeimos santykius ir kokių įstatymų nustatytomis sąlygomis bei tvarka vyras 
ir moteris turi būti įregistravę santuoką, o apsiribota tik bendromis formuluotėmis įstatymų 
nustatyta tvarka bei įstatymų nustatyta tvarka įregistravę santuoką (nors ne kokiuose nors 
kituose įstatymuose, o pačiame Civiliniame kodekse tos sąlygos ir tvarka nustatyta)“. 

Tokį santuokos apibrėžimo nekonkretumą, anot teisininkės, lėmė šios priežastys: įstatymų 
leidėjas, pateikdamas santuokos sampratą, nesugebėjo aiškiai išdėstyti valstybės požiūrio į 
santuoką kaip pagrindinį ir tradicinį šeimos sukūrimo pagrindą, be to, jos nuomone, mėginta 
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paslėpti įstatymų leidėjo Civilinio kodekso 3.229-3.235 straipsniuose įtvirtintą, nauja santuokos 
forma laikytiną sugyventinių institutą, prieštaraujantį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 
straipsnio nuostatoms. 

Kada įsigalioja santuoka
Nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 6 straipsnio antrosios dalies 

atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” Konstitucinis Teismas teigė, kad Konstitucijos 
38 straipsnio ketvirtosios dalies nuostata, jog „valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos 
registraciją”, įsigaliojo kartu su Konstitucija po 1992 m. lapkričio 2 d. pagal tuo metu taikytą 
laikiną bažnytinių santuokų oficialios apskaitos tvarką. Ši tvarka buvo sureguliuota Lietuvos 
Respublikos Teisingumo ministro 1999 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 65 patvirtintose Civilinės 
būklės aktų registravimo laikinosiose taisyklėse. Šių taisyklių 58, 59, 61 punktuose nustatyta, 
kad bažnytinė santuoka po 1992 m. lapkričio 2 d. (priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją) 
civilinės metrikacijos įstaigoje apskaitoma tik tokiais atvejais: 1) jei to pageidauja susituokusieji 
ir 2) jei ji sudaryta laikantis Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso reikalavimų, 
taip pat 3) jei vienas iš sutuoktinių nėra miręs. Šių teiginių autorės nuomone, tokį bažnytinės 
santuokos perregistravimą civilinės metrikacijos skyriuje Konstitucinis Teismas nepagrįstai 
vertino kaip laikiną bažnytinės santuokos apskaitą, nes ne visada bažnytinės santuokos buvo 
apskaitomos, o, kaip minėta, tik trimis atvejais, nustatytais Civilinės būklės aktų registravimo 
laikinosiose taisyklėse. Be to, kaip minėta, ir pats Konstitucinis Teismas teigė, kad valstybinės ar 
bažnytinės santuokos registravimas, o ne perregistravimas yra santuokos teisinių santykių ir su 
jais susijusių teisių bei pareigų pradžia.

Tuo tarpu 2-ojo apylinkės teismo sprendimu, Stanislavos Kiseliovienės ir Petro Averkos 
bažnytinės santuokos registravimo liudijimas nebuvo pateiktas civilinės metrikacijos įstaigai ir 
iki Petro Averkos mirties santuokos įregistravimas nebuvo įtrauktas į oficialų ir viešą registrą. 
Anot teismo, „tuo metu veikusieji teisės aktai nenustatė sutuoktinių pareigos įtraukti bažnytinės 
santuokos įregistravimą į civilinės metrikacijos įstaigos apskaitą, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 metų vasario 28 dienos nutartyje civilinėje byloje 
Nr.3k-3-l07/2005 nurodyta, kad santuoka yra savarankiškas vyro ir moters susitarimas sukurti 
šeimos teisinius santykius, todėl jie turi teisę, bet ne pareigą atlikti veiksmus, kurie sukurtų 
teisinius santykius. Valstybė gali pripažinti tik tai, kas jai yra žinoma, t.y. įtraukti į apskaitą 
suinteresuotų asmenų pateiktą bažnytinės santuokos registravimą. Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad privalomas 
bažnytinės santuokos įtraukimas į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje yra ir sutuoktinių 
valios, gyvenant bažnytinėje santuokoje, naudotis civilinių įstatymų garantuojamomis teisėmis 
ir pareigomis, įgyvendinimas. Tokią teisminę praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 metų gruodžio 6 dienos nutartyje (civilinė 
byla Nr. 3k-7-563/2005). Šioje nutartyje konstatuota, kad bažnytinė santuoka laikoma sudaryta 
nuo tos dienos, kai ji įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, nuo šios dienos taikomas 
sutuoktinių turto teisinis režimas“.

LR Konstitucinis Teismas pripažįsta bažnyčios santuoką nuo jos įregistravimo, o 
ne perregistravimo dienos

 Priešingai negu Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas mano teisės teorijos specialistai. 
Anot I. Kudinavičiūtės, iš Civilinio kodekso 3.24 straipsnio nuostatų galima daryti išvadą, kad 
teisiniai bažnytinės santuokos registravimo padariniai tokie pat kaip ir valstybinės santuokos 
registravimo, jei bažnytinė santuoka sudaryta laikantis valstybinės santuokos registravimo są-
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lygų, t. y. bažnytinė santuoka nesudaroma pagal religijos vidaus (kanonų) teisę, o valstybinė 
santuoka sudaroma ir bažnyčioje. Taigi bažnytinė santuoka taip pat sukelia teisinius padarinius, 
nustatytus Civiliniame kodekse.

Civiliniame kodekse nenumatyti teisiniai bažnytinės santuokos padariniai, jei ji sudaryta 
nesilaikant valstybinės santuokos registravimo sąlygų ir jei tradicinėmis Lietuvoje laikomos 
bažnyčios bei religinės organizacijos nėra sudariusios su valstybe sutarties dėl teisinių tokios 
santuokos padarinių ir ginčų dėl jų sprendimo tvarkos. Pagal 2000 m. gegužės 5 d. Šventojo 
Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties „Dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir Valstybės tei-
sinių aspektų” 13 straipsnio pirmosios dalies nuostatas „kanoninė santuoka nuo pat religinio 
jos sudarymo momento sukels civilines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei 
yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti reikalavimai”, priešingu atveju tokia san-
tuoka nesukelia civilinių padarinių, todėl ji „neapskaitoma”. Turėtų būti „neapskaitomos” ir 
kitose bažnyčiose bei religinėse organizacijose sudarytos santuokos, nes jos nėra sudariusios su 
valstybe sutarties dėl tokių santuokų teisinių padarinių ir ginčų dėl jų sprendimo tvarkos, nors 
tiek vienas, tiek kitas santuokas įregistravus, anot Konstitucinio Teismo, nuo santuokos įregis-
travimo dienos sutuoktiniams sukuriamos tam tikros teisės ir pareigos.

 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994 m. balandžio 21 d. nutarime teigė, jog 
santuokos perregistravimą galima vertinti tik kaip laikiną oficialią santuokų apskaitą, bet ne 
kaip teisinį santuokos registravimo faktą, ir kad ne perregistravimas, o santuokos (valstybinės 
ar bažnytinės) registravimas yra santuokos teisinių santykių ir su jais susijusių teisių ir pareigų 
pradžia. 

Teisiškai bažnytinė santuoka jau įregistruota, todėl subjekto, vykdžiusio šios santuokos re-
gistravimą, tinkamumas gali turėti įtakos tik ginčijant teisinį bažnytinės santuokos registravimo 
faktą.

Remiantis tiek minėtomis Civilinio kodekso nuostatomis dėl bažnytinės santuokos, tiek teis-
mų praktika, galima daryti išvadą, kad Civiliniame kodekse nenumatyta aiški nuolatinė bažny-
tinės santuokos registravimo apskaita, o Civilinės būklės aktų registravimo laikinųjų taisyklių 
nuostatos dėl bažnytinės santuokos perregistravimo civilinės metrikacijos įstaigoje perkeltos į 
Civilinį kodeksą, papildžius jas nuostatomis, iš esmės nekeičiančiomis minėtos išvados dėl baž-
nytinių santuokų registravimo apskaitos.

Civiliniame kodekse nenustatyta aiški nuolatinė bažnytinių santuokų registravimo apskaita, 
o civilinės metrikacijos įstaigoje šios santuokos tik perregistruojamos, – tokią išvadą galima pri-
eiti ir išanalizavus Civilinio kodekso 3.304 straipsnio trečiąją dalį. Joje nustatyta, kad santuoka 
laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, 
o ne nuo bažnytinės santuokos įregistravimo dienos. Šią išvadą taip pat patvirtina aplinkybė, 
kad santuokos liudijimas išduodamas ir šitai pažymima sutuoktinių pasuose tik perregistravus 
bažnytinę santuoką civilinės metrikacijos įstaigoje (CK 3.304 str. 2 d., Civilinės metrikacijos tai-
syklių 11, 52 p.). Be to, Civilinės metrikacijos taisyklių 55 punkto nuostata rodo, kad civilinės 
metrikacijos įstaigoje nevykdoma bažnytinių santuokų (net Katalikų bažnyčios) apskaita: jei 
„vienas iš sutuoktinių, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudariusių santuoką, yra miręs, 
tokia santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama”. 

 Kyla klausimas – kodėl? 
 Ši nuostata įtvirtinta ne todėl, kad, tokios santuokos neįtraukus į apskaitą, vienam 

iš sutuoktinių pergyvenusiam kitą sutuoktinį, sudarant naują santuoką nebus pažeistas 
monogamijos principas, o todėl, kad pagal Civiliniame kodekse nustatytą valstybinių santuokų 
registravimo tvarką santuokos perregistruoti negalima, nes vienas iš sutuoktinių yra miręs.
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Civiliniame kodekse spraga, o neperregistruotų santuokų tūkstančiai
Civiliniame kodekse taip pat nenustatytas bažnytinės santuokos, sudarytos nesilaikant vals-

tybinės santuokos registravimo sąlygų, teisinių padarinių taikymas, nors šiuo atveju teisiniai 
padariniai turėtų būti taikomi pagal atitinkamos religijos vidaus (kanonų) teisės nuostatas, 
pagal šias nuostatas turėtų būti sprendžiami ir ginčai. Tokių nuostatų nebuvimas Civiliniame 
kodekse vertintinas kaip teisės spraga ir ji turėtų būti neatidėliotinai šalinama, nes bažnytinių 
santuokų, apskaitytų civilinės metrikacijos skyriuose, kasmet daugėja. Pavyzdžiui, Vilniaus 
miesto civilinės metrikacijos skyriuje 2001 m. įregistruotos 2739 valstybinės, o perregistruotos 
287 bažnytinės santuokos, 2002 m. (iki spalio 31 d.) – atitinkamai 2168 ir 348.

2-asis apylinkės teismas nustatė, kad iki pat Petro Averkos mirties teise įregistruoti 
bažnytinę santuoką civilinės metrikacijos įstaigoje nei Stanislava Kiseliovienė, nei Petras Averka 
nepasinaudojo, todėl, anot teismo, darytina išvada, jog tokiu būdu ieškovė prarado teisę naudotis 
civilinių įstatymų garantuojamomis teisėmis ir pareigomis, kurias garantuoja Konstitucija. Taigi 
iš esmės 2-asis apylinkės teismas panaikino S. Kiseliovienei Konstitucijos 38 str. garantuojamas 
piliečio teises. Ar turėjo Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas įgaliojimus panaikinti Lietuvos 
pilietės S. Kiseliovienės konstitucines teises?

 Tai retorinis klausimas.
I. Kudinavičiūtė leidinyje „Justitia“ teigia, kad bažnytines santuokas perregistruojant 

civilinės metrikacijos skyriuje padaromas santuokos įrašas, išduodamas santuokos liudijimas, 
šitai pažymima sutuoktinių pasuose. Galima konstatuoti, kad Konstitucinis Teismas bažnytinės 
santuokos perregistravimą nepagrįstai laikė oficialia santuokos apskaita ir neatsižvelgė į tai, 
jog bažnytinės santuokos pripažinimas pagrindiniame įstatyme reiškia ne ką kita, o tai, kad 
nereikalaujama vėliau ją perregistruoti civilinės metrikacijos skyriuje. Apskaita turėtų būti 
suprantama kaip atskiro santuokų registro įvedimas, siekiant nepažeisti monogamijos principo 
registruojant tiek valstybinę, tiek bažnytinę santuokas.

Kita vertus, Konstitucinis Teismas teisingai nustatė, kad nuo bažnytinės santuokos registra-
vimo dienos atsiranda sutuoktinių teisės ir pareigos ir kad valstybė įstatyme turėtų nustatyti 
aiškią nuolatinę bažnytinės santuokos registravimo apskaitą, šios santuokos pagrindu atsiradu-
sių teisinių padarinių taikymo ir ginčų dėl jų sprendimo tvarką.

Valstybė blogai apskaito santuokas
 Ar Civiliniame kodekse, įsigaliojusiame 2001 m. liepos l d., nustatyta aiški nuolatinė bažny-

tinės santuokos registravimo oficialioji apskaita, šios santuokos pagrindu atsiradusių teisinių 
padarinių taikymo, ginčų dėl jų sprendimo tvarka?

 Civilinio kodekso 3.24 straipsnyje numatyta, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka 
santuoka sudaroma pagal atitinkamos religijos vidaus (kanonų) teisės nustatytą procedūrą ir 
kad tokia santuoka sukelia tokius pat teisinius padarinius kaip ir civilinės metrikacijos įstaigoje 
sudaryta santuoka, jei: santuoka buvo sudaryta su skirtingos lyties asmeniu (3.12 str.); laisva 
vyro ir moters valia (3.13 str.); nustatyto santuokinio amžiaus (3.14 str.); veiksnaus asmens (3.15 
str.); nepažeidus monogamijos principo (3.16 str.); nesusituokus su artimais giminaičiais (tėvams 
su vaikais, įtėviams su įvaikiais, seneliams su vaikaičiais, tikriems ir netikriems broliams ir 
seserims, pusbroliams su pusseserėmis, dėdėms su dukterėčiomis, tetoms su sūnėnais (3.17 str.),  
t. y. nepažeidus santuokos sudarymo sąlygų, nustatytų valstybinės santuokos registravimui; 
santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įregistruotų ir valstybės pripažintų religinių 
organizacijų kanonų nustatytą procedūrą. 

 Ar Petro Averkos ir Stanislavos Kiseliovienės santuoka neatitiko bent vieno šių reikalavi-
mų?
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 Neabejotinai atitiko. 2-asis apylinkės teismas rėmėsi argumentu, kad S.Kiseliovienė po baž-
nytinės santuokos sudarymo nesikreipė į civilinės metrikacijos įstaigą dėl bažnytinės santuo-
kos apskaitymo, kad į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės ir personalo departa-
mento civilinės metrikacijos skyrių atkurti Stanislavos Kiseliovienės ir Petro Averkos santuokos 
sudarymo įrašą S. Kiseliovienė kreipėsi tik 2005 metų gegužės 5 dieną, t.y. po Petro Averkos 
mirties praėjus daugiau nei metams. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės ir personalo departamento civilinės me-
trikacijos skyrius 2005 metų birželio 9 dieną priėmė sprendimą ieškovės Stanislavos Kiseliovie-
nės ir Petro Averkos bažnytinės santuokos sudarymo įrašą atkurti nustatant, kad sutuoktinių 
teisės ir pareigos atsirado nuo bažnytinės santuokos įregistravimo dienos. 

 Tačiau, anot 2-ojo apylinkės teismo, S. Kiseliovienė pasielgė neteisingai, nes, vaizdžiai 
tariant, jeigu būtų nieko nedariusi, tuomet ir problemos nebūtų buvę...

Regis, teismas susipainiojo įstatymų aiškinime ir be pagrindo atstūmė Bažnyčią, paneigdamas 
joje registruojamų santuokų teisėtumą, kurį garantuoja LR Konstitucijos 38 straipsnis. 

Teisėja A. Bugelevičienė mano, kad santuokos sudarymo įrašas buvo atkurtas nepagrįstai, 
netinkamai aiškinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą, kitus teisės aktus 
bei suformuotą teisminę praktiką, todėl atkurtas santuokos sudarymo įrašas naikintinas ir 
pripažįstama negaliojančia jo pagrindu išduota pažyma apie santuokos įregistravimą. 

 Anot teisėjos, bažnytinės santuokos tarp Stanislavos Kiseliovienės ir Petro Averkos sudarymo 
dieną galiojo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 1999 metų kovo 26 dienos įsakymu 
Nr. 65 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo laikinųjų taisyklių patvirtinimo” patvirtintos 
taisyklės, kurių 58 punktas nustatė, kad bažnytine tvarka po 1992 metų lapkričio 2 d. sudarytos 
santuokos, kai to pageidauja susituokusieji, apskaitomos civilinės metrikacijos įstaigoje įrašant 
santuokos įrašą, išduodant santuokos liudijimą ir pažymint apie tai jų pasuose, o 61 punktas 
nustatė, kad įregistruoti bažnytinę santuoką, sudarytą po 1992 metų lapkričio 2 dienos, galima 
tik tuo atveju, kai gyvi abu sutuoktiniai. Taigi atkurti civilinės būklės akto įrašą, kuris nustatyta 
tvarka nebuvo įregistruotas, nebuvo pagrindo.

Ar Bažnyčios santuokos įrašai turi juridinę galią
Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuomone, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalis apibrėžia, kad nuo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo iki Civilinio kodekso įsigaliojimo bažnyčios (kon-
fesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų registravimo duomenis religinės bendruomenės ir 
religinės bendrijos perduoda civilinės metrikacijos įstaigoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
ir religinių organizacijų susitarimo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto su-
tarties dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų 13 straipsniu sutarta, 
kad kanoninė santuoka nuo pat religinio jos sudarymo momento sukels civilines pasekmes pa-
gal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei yra laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų reika-
lavimų. Šios Sutarties 13 straipsnio l dalis nustato, kad kanoninė santuoka nuo pat religinio 
jos sudarymo momento sukels civilines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei 
yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimai, kurie laikotarpiu nuo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos įsigaliojimo iki Civilinio kodekso įsigaliojimo nustatė sutuoktinių teisių 
ir pareigų atsiradimą nuo bažnytinės santuokos perregistravimo civilinės metrikacijos skyriu-
je, o įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui – 10 dienų terminą pranešimui apie 
santuokos įregistravimą Bažnyčios nustatyta tvarka pateikti civilinės metrikacijos skyriui, kad 
santuoka būtų pripažinta galiojančia nuo religinio jos sudarymo momento. Darytina išvada, 
kad nei įstatymai, nei kiti teisės aktai nesuteikė teisės civilinės metrikacijos įstaigai įregistruoti 
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bažnytinę santuoką nustatant kitas nei teisės aktais numatytas jos įsigaliojimo sąlygas bei ter-
minus.

Taip mano teisėja, toks teismo verdiktas.
Tačiau teisės specialistai mano, kad pagal Konstitucijos 43 straipsnio septintosios dalies nuos-

tatas Lietuvoje nėra valstybinės religijos, todėl santykiai tarp valstybės ir religinių organizacijų 
turėtų būti nustatyti sutartimis ar kitais atitinkamais teisės aktais, nors kai kurie teisės aktai, jau 
sudaryti tarp Valstybės ir Bažnyčios, ne visada atitinka Civilinio kodekso nuostatas dėl santuo-
kos registravimo. Minėtų teisės aktų nuostatos, prieštaraujančios Civilinio kodekso nuostatoms, 
dažnai gali būti netinkamo jų vykdymo arba nevykdymo priežastis. Tokio teisės akto pavyzdys 
galėtų būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos laikinas su-
sitarimas „Dėl Katalikų bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į valstybinę 
apskaitą“. Jo nuostatose numatyta pačių sutuoktinių pareiga pranešti apie bažnytinę santuoką, 
nors tai neatitinka Civilinio kodekso 3.304 straipsnio pirmosios dalies nuostatų, pagal kurias 
religinės organizacijos įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo įpareigotas 
pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie santuokos įregistravimą bažnyčioje.

 2-ojo apylinkės teismo sprendime teigiama, kad „iki pat Petro Averkos mirties teise 
įregistruoti bažnytinę santuoką civilinės metrikacijos įstaigoje nei Stanislava Kiseliovienė, nei 
Petras Averka nepasinaudojo, todėl teismas padarė išvadą, kad tokiu būdu ieškovė prarado 
teisę naudotis civilinių įstatymų garantuojamomis teisėmis ir pareigomis, kurias garantuoja 
Konstitucija“. Vadinasi, teismas nesirėmė LR Civilinio kodekso nuostatomis!

Kas privalo perregistruoti santuoką sutuoktiniai ar Bažnyčia?
 Teismų ekspertų nuomone, esant tokioms nuostatoms, apie bažnytinę santuoką gali ne-

pranešti nė vienas įpareigotas asmuo. Tokių atvejų gali būti daug, nes už nustatytos pareigos 
nevykdymą nenumatyta atsakomybė.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.24 (Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) 
nustatyta tvarka), 3.25 (Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų oficiali aps-
kaita) ir 3.304 (Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita) straipsnių 
komentaruose iš esmės pakartojamos minėtų straipsnių nuostatos, be to, papildomais teiginiais 
nepaneigiamos tos nuostatos ir nesukeliama abejonių jomis, taip pat papildoma argumentais 
išvada, kad Lietuvoje nėra bažnytinės santuokos, yra tik valstybinė santuoka, kuri kartais gali 
būti sudaryta bažnyčios aplinkoje, kad nuostatos dėl bažnytinės santuokos, suformuluotos Ci-
viliniame kodekse, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. Papildomi tei-
giniai Kodekso komentare, pavyzdžiui, yra tokie: 1) kad bažnytinė (konfesinė) santuoka būtų 
pripažinta, neturi būti pažeistos civilinės santuokos sudarymo materialiosios sąlygos (p. 62); 
2) santuokos registravimas yra išimtinė valstybės prerogatyva (p. 62); 3) neįtraukta į apskaitą 
civilinės metrikacijos įstaigoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka jokių 
teisinių padarinių nesukelia (p. 550) ir panašiai.

Teisininkų nuomone, Kodekso komentare nepagristai tapatinami civilinės metrikacijos sky-
rius, kuriame reguliuojamos valstybinės santuokos, ir viešasis santuokų registras. Valstybinių ir 
bažnytinių santuokų įtraukimo į šį registrą tvarka nėra reglamentuota.

 Civilinio kodekso 3.25 straipsnio komentare apsiribojama tik nuoroda į 3.304 straipsnio ko-
mentarą, kuriame aptarta ne bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskai-
ta, o bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų perregistravimas civilinės me-
trikacijos skyriuje.

Civilinio kodekso 3.304 straipsnio komentare yra teiginių, kurie priskirtini ne prie minėto 
straipsnio, o prie mėginimų papildyti straipsnio nuostatas. Pavyzdžiui, Civilinio kodekso 3.304 
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straipsnio pirmosios dalies komentare teigiama, jog religinės organizacijos gali įgalioti pačius 
sutuoktinius pasirūpinti, kad santuoka būtų įtraukta į apskaitą, nors pagal 3.304 straipsnio pir-
mosios dalies nuostatas šitai privalo padaryti tik atitinkamos religinės organizacijos įgaliotas 
asmuo.

Komentare taip pat yra teiginių, kuriuos privaloma komentuoti, pavyzdžiui, teiginys „baž-
nytinės (konfesinės) santuokos pripažinimas nėra ir negali būti absoliutus” (p. 61), prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatoms; teiginys „vals-
tybė gali pripažinti tik tai, kas jai yra žinoma” aiškintinas taip: jei būtų reglamentuotas santuokų 
registras, tai nereikėtų perregistruoti bažnytinių santuokų, nes iš jo valstybei būtų žinoma, ar 
vyras ir moteris yra susituokę ir panašiai.

LR Civilinis kodeksas prieštarauja LR Konstitucijai
Remdamiesi Civilinio kodekso 3.24, 3.25 ir 3.304 straipsnių komentarais, galime teigti, kad jų 

analizė dar kartą patvirtina, jog pagal Civilinio kodekso nuostatas yra tik valstybinė santuoka 
ir nenustatyta aiški nuolatinė bažnytinių santuokų registravimo apskaita, jų teisinių padarinių 
taikymo ir ginčų dėl jų sprendimo tvarka.

 Daugelyje užsienio valstybių (Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Latvijoje), kuriose dabar pripa-
žįstama tiek civilinė, tiek bažnytinė santuokos sudarymo forma, šis klausimas sprendžiamas 
skirtingai. Pavyzdžiui, Latvijos Respublikos įstatymuose nustatyta, kad bažnyčios atstovai per 
keturiolika dienų privalo pateikti santuokai įregistruoti būtinus duomenis apie kiekvieną suda-
rytą santuoką (civilinės būklės aktus) registruojančiam skyriui, kurio teritorijoje buvo sudaryta 
santuoka. Neįvykdęs šios pareigos bažnyčios atstovas gali būti patrauktas administracinėn at-
sakomybėn.

 O kaip vertinti Vilniaus 2-ojo apylinkės teismo sprendimą? Ar Stanislavos Kiseliovienės ir 
Petro Averkos bažnyčioje sudaryta santuoka buvo įregistruota, bet privalu buvo ją perregistruoti 
civilinės metrikacijos skyriuje? Dėl ko laužomos teismuose ietys – ar dėl šios santuokos 
įregistravimo, ar dėl jos apskaitos? Ar pažeidė LR Konstituciją Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija, perregistravusi P. Averkos ir S. Kiseliovienės santuoką ir nurodžiusi, kad ši 
santuoka galioja?

Šie klausimai labai domina Lietuvos žmogaus teisių asociaciją. Jos nuomone, nei LR Teisingu-
mo ministerija, kuri teigė, kad bažnytinė santuoka sukelia tokias pačias teisines pasekmes, kaip 
ir valstybinė, nei Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri perregistravo S. Kiseliovie-
nės ir P. Averkos bažnytinę santuoką, nepažeidė LR Konstitucijos. Dar daugiau. Pastarųjų veiks-
mai tik padėjo šiai pilietei įgyvendinti jos konstitucines teises. Tuo tarpu Vilniaus miesto 2-ojo 
apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 26 d. sprendimas, kuriuo buvo panaikintas Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos aktas dėl šių asmenų santuokos įtraukimo į apskaitą, yra nepagrįs-
tas. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nuomone, teismas formaliais pagrindais, kartais netgi 
nesiremdamas LR Civilinio kodekso nuostatomis, paneigė S. Kiseliovienės konstitucines teises. 
Teismas neturėjo įgaliojimų panaikinti bažnyčios santuokos registracijos. Peržengdamas savo 
įgalinimų ribas ir panaikindamas S. Kiseliovienės konstitucines teises, Vilniaus miesto 2-asis 
apylinkės teismas vadovavosi ne konkrečiomis Civilinio kodekso nuostatomis, o jo spragomis. 

 Teismų požiūris į bažnytinę santuoką turėtų būti vertinamas ir teisiniu, ir moraliniu aspek-
tu. Jeigu teisiniai vertinimo kriterijai sunkiai veikia esant įstatymų ir LR Konstitucijos prieštara-
vimams, tuomet šiuos prieštaravimus turi šalinti įstatymų leidėjas, tačiau teismai negali forma-
liai vadovautis esančiomis įstatymų spragomis, jie neabejotinai turi remtis moralės nuostatomis, 
visada vadovautis protingumo kriterijais.

 S. Kiseliovienės ir P. Averkos atveju Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas nusprendė 
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formaliai, nors nėra abejonių nei dėl paties santuokos fakto, nei dėl santuokos teisinio atitikimo 
Lietuvos Respublikos įstatymus. Dar daugiau, šios santuokos neginčijo ir ją perregistravo 
(pabrėžiam ne įregistravo, o perregistravo) Vilniaus miesto savivaldybės administracija, todėl 
naikinti teisėtos santuokos pasekmes teismui nebuvo jokio pagrindo. Pats faktas, kad LR 
Konstitucija pripažįsta bažnytinę santuoką, o šioje konkrečioje byloje vienas po kito sekusios LR 
teisingumo ministerijos, LR Seimo nuorodos, jog ši konkreti santuoka sudaryta teisėtai ir sukelia 
tokias pačias teisines pasekmes kaip ir civilinės metrikacijos skyriuje registruota santuoka, 
pagaliau nors ir pavėluotas, bet vis dėlto šios santuokos perregistravimas (nors šią pareigą 
privalu atlikti ne sutuoktiniams, kaip tai numato LR Civilinis kodeksas, o bažnyčios tarnautojui), 
verčia manyti, kad teismas formaliai vertino aplinkybes. Jo besąlygiškas sprendimas panaikinti 
visas bažnytinės santuokos pasekmes, nors ir pavėluotą, net sutuoktiniams neprivalomą 
santuokos perregistravimą civilinės metrikacijos skyriuje, sprendimas panaikinti Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus 2005 metų birželio 9 dieną 
atkurtą santuokos tarp Stanislavos Kiseliovienės ir Petro Averkos sudarymo įrašą ir pripažinti 
negaliojančia šio įrašo pagrindu išduotą pažymą apie santuokos įregistravimą, yra ne tik LR 
Konstitucijos 38 str. garantijų panaikinimas, bet ir Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinių 
teisių revizavimas.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nuomone, valstybė privalo nedelsiant sutvarkyti baž-
nyčiose registruojamų santuokų apskaitą. Tam būtina pakeisti ir papildyti įstatymus, numatyti 
asmenų atsakomybę už įregistruotų santuokų apskaitos kokybę. Asociacija artimiausiu metu 
svarstys šią problemą ir teiks savo reikalavimus bei siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, 
Prezidentui ir LR Konstituciniam Teismui. 

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2007 m. kovas.

UKRAINA LIETUVIŲ VEIKLĄ ĮVERTINA 
ORDINAIS

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ 

 Gilios, ne kartą tarpusavyje persipynusios Lietuvos ir Ukrainos valstybių istorinės, kultūri-
nės šaknys, apie kurias kas kartą galima sužinoti kažką nauja, svarbu bei aktualu ir lietuviams, 
ir ukrainiečiams. Valstybėms tapus nepriklausomomis, Lietuvos spaudoje nemažai randama 
medžiagos įvairiais opiais Ukrainos klausimais. Daug dėmesio ukrainiečių religinei ir dvasi-
nei veiklai skiriama „XXI amžiaus“ puslapiuose: Rytų apeigų Katalikų Bažnyčios padėčiai, vie-
nuolijoms, vienuoliams. Daugiau kaip prieš mėnesį (2007 m. sausio 24 d., Nr. 7) išspausdintas 
straipsnis „Garbingas apdovanojimas“, liudijantis Ukrainos valstybės dėmesį lietuvių veiklai. 

Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui lankantis Ukrainoje, šios šalies prezidentas Viktoras 
Juščenka 2006 m. lapkričio 14 d. pasirašė įsaką, kuriuo už išskirtinius nuopelnus Ukrainos 
valstybei, minint Lietuvos ir Ukrainos diplomatinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines, 
Ukrainos valstybės ordinais ir medaliais apdovanojo dešimt Lietuvos asmenų (politikų, 
mokslininkų, visuomenės veikėjų). Valstybinius apdovanojimus gruodžio 12 dieną Ukrainos 
ambasadoje įteikė ambasadorius Borysas Klimčiukas. 
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, kovo 7 dieną, į Lietuvą atkeliavo naujas 
Ukrainos valstybinis apdovanojimas – Pirmojo laipsnio ordinas „Už narsą“. Šiuo ordinu 
Ukrainos prezidentas V. Juščenka už aktyvią veiklą, narsą ir drąsą kovojant už laisvės ir 
demokratijos idealų įgyvendinimą, vykdant Helsinkio nutarimus ir minint Ukrainos Helsinkio 
grupės įkūrimo 30-metį, apdovanojo jos iniciatorius ir aktyvistus (iš viso 41 asmenį). 

Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje B. Klimčiukas kalbėjo apie Helsinkio grupės 
veiklą. Ši grupė, įkurta Ukrainoje 1976 m. lapkričio 9 d., suvienijo tiesos gynėjus – įvairių 
pažiūrų ir tautybių žmones, kurie buvo vieningi sprendžiant žmogaus teisių, spaudos, žodžio, 
demonstracijų, informacijos bei idėjų laisvės klausimus. Ukrainos Helsinkio grupei priklausė 
buvę politiniai kaliniai, jų giminaičiai bei draugai, jaunimas, siekęs gyventi laisvoje demokratinėje 
šalyje ir negailėjęs jėgų bei gyvybės šiam kilniam tikslui įgyvendinti. 

B. Klimčiukas akcentavo, kad tarp Ukrainos Helsinkio grupės apdovanotųjų yra ir du kitų 
valstybių piliečiai: estas Mart Olav Niklus ir lietuvis Viktoras Petkus. Jie kartu su ukrainiečiais 
Vasilijumi Stusu ir Levku Lukjanenka dalyvavo internacionalinėse akcijose ginant politinius 
kalinius. Apie tą laiką, apie kario, kovojusio dėl žmogaus teisių, dėl savo tautos teisių, likimą 
totalitarinio režimo nužudytas ukrainietis poetas V. Stusas yra parašęs sielą jaudinančių, ryžtą 
stiprinančių ir dvasią keliančių posmų. Ukrainiečių kalba perteiktos poeto V. Stuso mintys 
susirinkusiems buvusiems kovotojams už Lietuvos ir visų sovietų pavergtųjų laisvę bei jų 
artimiesiems buvo itin savos. 

Ambasadorius pasidžiaugė, kad gali šį apdovanojimą įteikti ypatingos šventės – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir kad apdovanojamas gerai Ukrainoje žinomas, 25 
metus nelaisvę patyręs kovotojas. Totalinės cenzūros laikais, kada buvo sekama kiekviena 
mintis, norint nebijoti reikšti savo požiūrį, reikėjo turėti aštrų protą, drąsą ir tvirtą charakterį. 

Ambasadorius, Ukrainos prezidento vardu įteikdamas V. Petkui ordiną, patikino, kad 
šis faktas – tai ženklas, jog Ukrainos valstybė pripažįsta jo žygdarbį, atliktą dabartinėms bei 
būsimoms kartoms, linkėjo sveikatos, ilgų metų ir neišsenkamos energijos, tikėjimo nacionalinių 
teisių pergale. 

Dėkodamas Ukrainos prezidentui, Vyriausybei, Ukrainos ambasadoriui Lietuvos 
Respublikoje už tokį aukštą apdovanojimą, V. Petkus pasakojo apie pirmuosius susitikimus su 
ukrainiečiais (tai buvo lageryje), bendradarbiavimo pradžią, įsitraukimą į Ukrainos Helsinkio 
grupės veiklą, bendrus darbus. Sveikinusieji V. Petkų priminė vienokias ar kitokias jo veiklos 
kryptis. 

Ukrainos ambasadoje kovo 7 dieną vykęs renginys susirinkusiems paliko itin kilnų įspūdį. 

„XXI amžius“.  –  2007 m. kovo 21 d. 
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ŽMOGAUS TEISĖS – PILIEČIŲ RANKOSE
 
Spauda vis rašo apie gerėjantį gyvenimą, nors iš tikrųjų, kaip ir prieš daugelį metų, 

žmonės vargsta mindami valstybės biurokratų slenksčius. Žmonės dažniausiai mato 
netvarką, korupciją, kartais net atvirą pasityčiojimą iš jų teisių ir visišką paprasto piliečio 
beteisiškumą. Šia tema su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininku Vytautu Budniku 
kalbėjosi laikraščio „Echo Litvy” redaktorius Nikolajus Žukovas.

Apginti žmogaus teises Lietuvoje gali tik patys piliečiai

Lietuvoje pristeigta per  400 įvairiausių žmogaus teises ginančių organizacijų. Visos jos 
neva rūpinasi žmogaus teisėmis. Žiniasklaida kasdien skelbia apie gerėjantį visuomenės 
gyvenimą, nors realybėje, kaip ir prieš daugelį metų, žmonės tebesistumdo poliklinikų eilėse, 
vargsta mindami valstybės biurokratų slenksčius, vos išgali iš varganos pensijos susimokėti už 
brangstančią duoną, būsto šildymą ir vaistus. Žmonės dažniausiai mato netvarką, korupciją, 
kartais net atvirą pasityčiojimą iš jų teisių ir visišką paprasto piliečio beteisiškumą.

Šia tema su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininku Vytautu Budniku kalbėjosi lai-
kraščio „Echo Litvy” redaktorius Nikolajus Žukovas.

Tad kas gali apginti paprastą Lietuvos pilietį, tegaunantį mokytojo, darbininko algą arba 
varganą pensiją? Ko jam tikėtis iš rytdienos?

Pirmiausia, nors skamba ciniškai, atsakysiu: niekas žmogaus neapgins, jeigu jis pats to ne-
padarys. Dešimtmečiais slėgęs totalitarizmas padarė savo. Mes tapome apatiški. Galbūt mūsų 
pasąmonėje tebeslypi genetiškai užkoduota baimė nepaklusti valdžiai, vergiškai priimti netei-
sybę kaip duotybę.

Kartais stebiuosi, štai Prancūzijoje vyksta riaušės. Studentai kovoja dėl savo teisių su poli-
cija. Aną savaitę riaušės vyko Danijoje. Ten irgi žmonės nepakluso valdžiai, nes ši juos sumanė 
iškeldinti iš būsto. Policija prieš gyventojus naudojo netgi ašarines granatas, vyko tikri gatvės 
mūšiai.

Nemanau, kad mums taip reikėtų elgtis. Tačiau mūsų nuolankumas besąlygiškai priimant 
nemotyvuotus valdininkų sprendimus tiesiog glumina. Štai jau antras dešimtmetis, kaip 
žmonėms negrąžinama Jų neteisėtai nusavinta žemė. Žemėtvarkininkai ir verslininkai vagiliauja, 
apgaudinėja žmones, superka dešimtimis žemės sklypus, tuo tarpu nuskriaustos „apačios” 
tyli. Girdėti verkšnojimai, aimanavimai, – bet ne daugiau. Nė vienos nepaklusnumo akcijos. 
Vakaruose tokius „žemėtvarkininkus” visuomenė seniai būtų išmetusi į gatvę. O pas mus tik 
Prezidentas tėviškai pirštu pagrūmoja, girdi, negerai, negalima šitaip...

Kaip Jūs įsivaizduojate nepaklusnumo akciją? Nejau žmonės privalo eiti į gatves?
Nenorėčiau, kad suprastumėte tiesiogiai. Nepaklusnumas savaime nėra vertybė. Aš kalbu 

apie atsaką blogai veikiančiai sistemai. Visuomenė turi vadovautis bendrabūvio principais, ku-
riuos ji nusistato valstybės Konstitucijoje, įstatymuose ir teisės aktuose.

Jei pilietis sąžiningai vykdo savo pareigas valstybei, t. y. laikosi valstybės įstatymų, moka 
valstybei mokesčius, jis turi teisę reikalauti, kad valdininkai sąžiningai vykdytų valstybės ga-
rantuojamas funkcijas. Šis reikalavimas realizuojamas per valstybės institucijų kontrolę, kurią 
atlieka įvairūs visuomeniniai judėjimai, profesinės sąjungos, partijos.

Bet mūsų visuomenei stinga aktyvumo. Silpnos vietinės bendruomenės. Daugelis žvalgosi į 
partijas, kurios tesudaro vos dešimtadalį mūsų šalies gyventojų. Ar gali dešimtoji visuomenės 
dalis išspręsti visos visuomenės problemas?
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Sovietmečiu skundėmės dėl savo teisių. Mus skriaudė, išnaudojo, neleido kalbėti...
Ar Lietuvai tapus nepriklausoma ES šalimi, žmogaus teisės ginamos geriau?
Gaila, bet kol Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, žmogaus teisėmis labai domėjosi 

tarptautinės organizacijos. Šiandien to labai pasigendame. O Lietuvos valdžia... įstojus į ES, ji 
nebeteko motyvacijos ne tik rūpintis žmogaus teisių apsauga, bet ir apsimesti, kad žmogaus 
teisėmis rūpinasi. Kai iškilo reikalas svarstyti Sutartį dėl ES Konstitucijos, politikai pasakė, kad 
nėra reikalo žmonėms apie ją žinoti, juo labiau svarstyti referendume. Seimas ratifikavo sutartį, 
net nepaskelbęs jos vertimo. O šia sutartimi ne tik tvirtinama Konstitucija, pagal kurią turėtų 
gyventi visi ES piliečiai. Pagal ją pripažįstama nebegaliojanti Stojimo į ES sutartis, kurią Lietuva 
priėmė referendumu...

Valdžia numojo ranka į žmonių teises, nes dominuoja stambaus verslo atstovai. Šiems nerūpi 
žmonių teisės. Lietuvoje įsigalėjo oligarchinis valdymas. ES paskendusi savo problemose, todėl 
apginti žmogaus teises Lietuvoje gali tik patys piliečiai. Teisėje pernelyg daug painiavos ir ne-
aiškumų. Kasdieniniame gyvenime daugelio paaiškinimų nerandi. Būtina žmones šviesti.

Dėl minėtų priežasčių valdžia neturi intereso šviesti žmones. Neskiria tam lėšų ir dėmesio. 
Jau minėjau, netgi tokiu klausimu, kaip ES Konstitucija, žmonėms nebuvo leista susipažinti su 
jos tekstu. O tekste – Žmogaus teisių chartija...

 Antra vertus, nereikia taip skeptiškai vertinti žmogaus teises ginančių organizacijų. Lietu-
vos žmogaus teisių centras išleido pakankamai švietėjiškos literatūros. Ji platinama aukštosiose 
ir vidurinėse mokyklose. Pravartu ir patiems labiau domėtis savo teisėmis. Manau, jaunoji karta 
daugiau su jomis susipažinusi.

Beje, ar remiate nuomonę, kad Lietuvoje itin aktyvi Konstitucinio Teismo veikla, kad ji 
kelia pavojų parlamentarizmui mūsų valstybėje?

Man Konstitucinis Teismas atrodo mažiau priklausomas nuo oligarchų, politikų ir mafijinių 
struktūrų. Bėda ta, kad ši institucija viršija savo kompetenciją. Unikalus Konstitucinio Teismo 
2007 m. vasario 9 d. nutarimas. Teismas skelbia, kad Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Mat Lietuvos piliečiai, net ir 
nepriklausydami kuriai nors partijai, turi teisę būti renkami į savivaldybių tarybas.

Atrodytų, demokratiška, – Konstitucinis Teismas ėmė ir ištaisė klaidą, kuri buvo rinkimų 
įstatyme. Tačiau Konstitucinis Teismas pareiškė, kad pagal Konstitucijai prieštaraujančią tvarką 
pradėti rinkimai į savivaldybių tarybas turi vykti. O tai prieštarauja Konstitucijos ir Konstitucinio 
Teismo įstatymo reikalavimui. Teisės aktas ar jo dalis negali būti taikomi nuo tos dienos, kai juos 
oficialiai paskelbė Konstitucinis Teismas nutarimu ir pripažino prieštaraujančiais Konstitucijai. 
Taigi nutarimas dėl rinkimų oficialiai paskelbtas ir įsigaliojo vasario 13 dieną. Konstitucinio 
Teismo įstatymo 72 straipsnyje sakoma, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės 
aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti 
iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo.

Nejau reikėjo stabdyti įsibėgėjusius rinkimus? Juk rinkimų kampanijai buvo išleisti di-
deli pinigai...

Seimas ir kitos valdžios įstaigos iki šiol ne visada paisė Konstitucijos. Todėl Konstituciniam 
Teismui leidus, nuo šiol mielai naudosis tokiomis nuorodomis. Tokiu nutarimu Konstitucinis 
Teismas ne tik save pastatė aukščiau Konstitucijos, bet ir sukūrė precedentą, pagal kurį žmo-
nių teisių gynimas, remiantis Konstitucija ir ES teise, yra neįmanomas ir jiems nebėra prasmės 
kreiptis į teismą.

Bet kuo čia dėta žmogaus teisių asociacija? Kokių idėjų vedami asociacijos nariai kovoja 
už žmonių teises? Ar tai nesusiję su politika?

Jokiu būdu. Mūsų veikla – moralinis ramstis tiems, kurie nori patys ginti savo teises. Prieš 
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septyniolika metų asociacijoje susibūrę žymūs mokslininkai, rašytojai, kunigai, gydytojai, 
politikai, žurnalistai – tai žmonės, turintys principinį požiūrį į žmogaus teises, kaip į vertybę, nes 
ateitis priklauso žmogaus teisių idėjai, kuri šiandien darosi ne mažiau patraukli negu socialinės 
lygybės idėja.

Žmogaus teisės, kaip visuomenės socialinės ir moralinės gerovės matas, tampa vis svarbes-
nės ne tik Lietuvos visuomenės gyvenime, bet ir tarptautiniuose santykiuose, sprendžiant glo-
balias valstybių saugumo ir bendradarbiavimo problemas.

Iš tiesų gražiai skamba. Tačiau ar Jums pavyko konkrečiai padėti žmonėms? Ar pavyko 
kam nors pagelbėti taip, kad jis imtų tikėti, jog yra tokia organizacija, į kurią verta kreiptis?

Nesureikšminu mūsų vaidmens. Neturime tarnautojų aparato, todėl ginti konkretų žmo-
gų, atstovauti jam teisme, deja, negalime. Bet mums pavyko pasiekti, kad įstatymų pataisomis 
apgintume savo vaikus, kad žiniasklaidoje būtų apribota smurto propaganda. Nors tai nėra 
vien tik asociacijos indėlis, tačiau pavyko pasiekti, kad būtų pakeistas Liustracijos įstatymas, 
kad kaltuosius dėl bendradarbiavimo su KGB nustatytų ne laisvalaikiu dirbantys entuziastai, o 
profesionalus teismas. Neseniai Vilniaus miesto apygardos teisme pavyko apginti konstitucinę 
bažnytinės santuokos teisę, nors Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas savo sprendimu 
tokias teises, įgytas po santuokos įregistravimo bažnyčioje, buvo panaikinęs.

Galėčiau vardyti daugiau darbų, kuriuos pavyko ir kurių nepavyko nuveikti. Tačiau į žmo-
gaus teises pradedama žiūrėti rimčiau. Valdininkija pamažu ima suprasti, kad sustabarėjusi 
biurokratinė sistema, gyvenanti tik savo interesais, nebeturi ateities.

Mes kalbame labai aukštomis kategorijomis. Daugumai žmonių tai ne itin svarbu. Daug 
skaudesnė tema – atlyginimai, būstas, pensijos, vaistai... Dažnas Lietuvos pilietis skundžiasi, 
kad teismuose nėra ko ieškoti teisybės, kad teismuose klesti korupcija, kaip ir kitose valsty-
bės institucijose.

Lietuvos teismai mažai kuo skiriasi nuo kitų valstybių. Problema ta, kad mūsų teismai 
labai priklausomi nuo valdžios arba nuo įtakingų „bosų”. Valstybė įtakoja teismų veiklą, 
skirstydama biudžeto lėšas. Valdžia visada gali spustelėti teismus, duodama arba neduodama 
jiems papildomai lėšų, nuolat aimanuodama dėl lėšų stygiaus biudžete. Sena pasaka –,,kas 
moka, pagal to dūdelę ir šoka”. Teismuose netgi sklando nerašytas nurodymas teisėjams: 
„Nepamirškite, kas jums pinigus moka”. Šie ir „negali pamiršti”.

Teismai nepriklausomi, niekam nepavaldūs, bet visuomenė negali jų kontroliuoti arba 
daryti įtakos teismų veiklai?

Vienintelis priimtinas būdas visuomenei dalyvauti vykdant teisingumą – tai tarėjų, 
prisiekusiųjų tarėjų, taikos teisėjų institutai. Jie yra beveik visose Europos ir Šiaurės Amerikos 
valstybėse. Kur jie yra, ten mažesnės sąlygos korupcijai, o teismų sprendimuose daugiau 
teisingumo.

Lietuva, deja, viena iš nedaugelio demokratinių valstybių, kurios neturi šio instituto. Lietu-
vos žmogaus teisių asociacija ir šiuo klausimu ne kartą pareiškė savo nuomonę.

Koks Jūsų požiūris į čia gyvenančių rusakalbių teises? Ar jos nepažeidinėjamos?
Pirmiausia turime įvardyti, apie kokias teises kalbame. Ar Lietuvoje nesudarytos sąlygos 

nacionalinėms mažumoms, tarp jų ir rusakalbiams gyventojams, turėti savo mokyklas, vaikų 
darželius, savo draugijas ir pan.? Ar ribojama jų teisė dalyvauti rinkimuose, leisti savo laikraščius, 
turėti savo radijo ir televizijos laidas?

Manau, atsakymas aiškus. Mes privalome atskirti buitinius konfliktus nuo tikrų teisės pa-
žeidimų. Jeigu kaimynas susikivirčijo su kaimynu, tai kivirčo priežastis retai kada būna dėl 
nacionalinės priklausomybės. Paprastai konfliktus dažniausiai lemia socialiniai psichologiniai 
veiksniai. Augant žmonių pragyvenimo lygiui, tokių konfliktų terpė mažėja. Bet politikai ne-
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retai spekuliuoja žmonių ar jų grupių nesutarimais, mėgina juos išnaudoti savo politiniams 
tikslams.

Ar Jūs dažnai lankotės Rusijoje?
Ne, buvau senokai. Prieš daugelį metų važinėjau kone kiekvieną mėnesį. Žaviuosi Rusijos 

platybėmis. Pamenu, septynias valandas skridau iš Maskvos į Kamčiatką. Už lėktuvo borto sau-
lė nespėjo nusileisti ir vėl patekėjo. Štai, galvoju, kokia teritorija, kokia šalis...

Žaviuosi ir Rusijos žmonėmis. Pamenu, Kamčiatkoje du žvejai nešėsi sugavę gal metro ilgio 
lašišas. Net išsižiojau išvydęs – niekada tokio didumo lašišų neregėjau. Jiems patiko mano 
nuostaba. Imk, sako, jeigu patinka. Ir paėmiau. Taip lyg niekur nieko ėmė ir padovanojo. Vien 
todėl, kad buvau atvykęs iš Lietuvos.

Galvoju, ne kiekvienas mūsų šiandien skuba dovanoti ką nors svečiui, tegul ir iš tolimos 
šalies.

Dosnumas ir svetingumas – neginčijamas rusų tautos bruožas. Dėl to manau, kad ne 
ieškodami trūkumų, o pripažindami vieni kitų vertybes, žmonės taptų žymiai laimingesni. 
Mes gyvename vienuose namuose, kurie vadinasi Lietuva, mes puikiausiai sutariame, o mūsų 
nacionaliniai kultūrų skirtumai nėra trūkumas. Tai tik privalumas, kuriuo kiekviena tauta turi 
didžiuotis.

„Lietuvos aidas“.  –  2007 m. kovo 29 d.

ESAME NEDALOMA TAUTA

Regina NARUŠIENĖ – JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė.

1928 ir 1938 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, nors ir draudė dvigubą pilietybę, 
numatė išimčių. 1928 metų Konstitucijoje ta išimtis dėl gausios emigracijos į Amerikos kraštus 
buvo daroma Amerikos kraštų piliečiams. Pagal 1938 metų Konstituciją, pilietis, turėdamas 
svetimą pilietybę, galėjo išlaikyti ir Lietuvos.

1992 metų Konstitucija taip pat įrašė išimtį dėl dvigubos pilietybės: „išskyrus įstatymo 
numatytus atskirus atvejus”. Todėl mūsų, išeivių, nuomone, Konstitucinio Teismo 2006 metų 
lapkričio 13 dienos nutarimas yra apgailestautinas. Nepamirškime, kad Lietuva — maža šalis, 
kurioje mirštamumas gerokai lenkia gimstamumą. O kur dar etninių žemių lietuviai, kuriems 
aktualus dvigubos pilietybės klausimas. O tremtinių, išeivių ir emigrantų vaikai, gimę už 
Lietuvos ribų ir augę kitose valstybėse? Jie jaučia Lietuvai didelį palankumą, moka lietuvių kalbą 
ir, netgi gyvendami užsienyje, gina Lietuvos valstybinius interesus. O Lietuvos didmiesčius 
pradeda užplūsti darbo jėga iš kaimyninių šalių, tad Lietuva gali tapti ekonomiškai atsilikusiu ES 
priedėliu. Todėl užsienio lietuviai prašo rasti būdą jiems išlaikyti visavertę Lietuvos pilietybę.

Apie 90 pasaulio valstybių vienaip ar kitaip pripažįsta dvigubą pilietybę. Bendra tendencija 
pasaulyje yra tokia, kad į dvigubos pilietybės atvejus žiūrima liberaliau. Griežtų pilietybės 
apribojimų dabar yra atsisakoma. Tad mes, JAV gyvenantys lietuviai, siūlome pakeisti dabartinį 
pilietybės įstatymą, kitaip suformuluojant „atskirus atvejus”.

„Savaitė“.  –  2007 m. gegužės 9 d.
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KOKIO MASKVOS KOZIRIO NEATMUŠ LIETUVA

Tomas ČYVAS 

Pirmojoje dalyje prakalbome apie tai, kad „žydų kortą“ Maskva būtų linkusi išnaudoti prieš 
Lietuvą nei kiek ne mažiau džiugiai, nei paminklų reikalus Taline.

Ir nebūtinai pretekstu tampa paminklinio mastelio įvykiai. Štai „antros lietuvių religijos“ 
jubiliejuje kažko nepasidalino lietuvis Šarūnas Marčiulionis ir žydas Šabtajus Kalmanovičius. 
Ko nepasidalino – vienas Dievas težino. Tačiau tūlas Mauša Bairakas iš to išpūtė visatos masto 
incidentą. Pagal Bairaką, Marčiulionio išpuolis buvo antisemitinis: neva jis pasakė verslininkui, 
kad žydams ne vieta Lietuvos krepšinyje. Nors telekameros jokio antisemitizmo nefiksavo, 
Marčiulionis viešai atsiprašė – tai negelbėjo. O visur esantis E. Zurofas jau paskelbė pasauliui 
graudžių pareiškimų.

Kas jis – Mauša Bairakas? Pastaruoju metu spauda dažnai mini jo vardą. Šiek tiek (nors ir ne 
žydas būdamas) stebiu tai, ką viešoji erdvė praneša apie žydų gyvenimą Lietuvoje nuo nepri-
klausomybės atkūrimo. Kažkaip anksčiau šio vardo nepastebėjau, bet gal esu neatidus. Žinau 
Simoną Alperavičių, žinau brolius Emanuelį ir Marką Zingerius. Teko skaityti kūrybą ir sykį su-
tikti Arkadijų Vinokurą. Girdėjau, kaip dainuoja Liora Grodnikaitė – akompanuojant Arkadijui 
Gotesmanui, atliekant Anatolijaus Šenderovo kūrinį... Na, nebent – pasufleravo patys žydai – 
Bairako pavardė šmėsteldavo ten, kur spauda gvildeno ginčų dėl nuosavybės Kaune peripetijas. 
O čia politinis reikalas – antisemitizmas Lietuvos krepšinyje! Ne juokai...

Maža to, nespėjo aprimti skandalas dėl Kalmanovičiaus, M. Bairakas vėl įskriejo į eterį. Šį 
kartą – pagrindinėje nacionalinio transliuotojo analitinėje laidoje. Siužetas, parodytas „Savaitė-
je“, tiek aktualus šio straipsnio kontekste, kad privalau jį aptarti.

Taigi š.m. balandžio mėnesio 9 d. žiūrovai išvydo M. Bairaką. Nacionalinio transliuotojo 
žurnalistė – siužeto autorė – jį pristatė kaip „Kauno žydų religinės bendrijos“ pirmininką. Jis 
pats prisistatė Lietuvos piliečiu. Čia pat M. Bairakas pranešė esąs čia su labai pilietiška misija. 
Nei daug, nei mažai, bet jis tenori, kad iš Simono Alperavičiaus (Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininko) būtų atimtas ordinas, kurį pastarasis gavo prieš keletą metų. M. Bairakas dėl to 
norįs kreiptis į prezidentą. Kodėl reikia atimti? O gi todėl, kad tas nenaudėlis Alperavičius 
sovietų gadynėje yra parašęs antisionistinių tekstų bei negerai rašė apie prieškarinę Lietuvą. 
Kažką apie buržuazinę diktatūrą.

Televizijoje tuo metu buvo rodomos pageltusios brošiūros, kurias, pasak paties Bairako, jis 
neseniai gavęs iš draugų Izraelyje, pas kuriuos viešėjęs.

Šiek tiek nustebau, nes nežinojau, kad žydų valstybei nebegresia niekas, nebėra nei „Hamas“, 
nei „Hezbolah“, nei kitų bėdų. Visi rimti žmonės teieško Simono Alperavičiaus senovinių rašinių. 
Ar tik nebus tos brošiūros išnirę iš kokios nors Lubiankos archyvinių rūsių – gimė šventvagiškai 
„rusofobiška“ mintis?.. Toliau M. Bairakas ėmė ir sustiprino mano keistus įtarimus. Jam esą labai 
svarbu „išsiaiškinti su Alperavičiaus disertacija“. Tačiau ieškosiąs pastarosios (su draugais) ne 
kur kitur, o Maskvoje. Ir „ras“ – užtikrino M. Bairakas. 

Kokia išvada: negeras žmogus S. Alperavičius parašė negerą disertaciją, kurioje šmeižė 
Lietuvą, o pareigingas pilietis M. Bairakas jį demaskuos. Juk turi reikšmingų ryšių Maskvoje.... 
Tokia jau kai kurių veikėjų lemtis – prasitarti. Juk kodėl Maskva turi ieškoti seno žydo disertacijų? 
Pamenat, kaip nepanoro ieškoti jaunesnio ruso – Uspaskicho diplomo? O juk tuomet prokuratūra 
oficialiai prašė...

Tiek to. Grįžkim prie laidos siužeto ir reportažo. Žurnalistė-autorė paprašė padėtį 
pakomentuoti patį Lietuvos istorijos instituto direktorių prof. Nikžentaitį. Profesorius padūsavo 
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dėl to, kad praleista liustracijos galimybė ir, pasak žurnalistės, patarė Alperavičiui... grąžinti 
ordiną.

Dovanokit, profesoriau... Nelabai mėgstu komunistus, manau, jie atsakingi už daugelį 
Lietuvos bėdų (įskaitant neįvykdytą dekomunizaciją ir desovietizaciją). Tiesiog leidžiu sau 
manyti, jog pastaruosius veiksmus vis dar galima įvykdyti ir tai dar nėra per vėlu. Net ir patį 
kiečiausią jos variantą. Tik viena bėda – Alperavičiaus nepajudintų jos liustracijos variantas. 
Žmogus nedirba valstybinėje tarnyboje, nedėsto (negali kenkti vaikų sąmonei). Pagaliau – 
nėra žurnalistas ir negali manipuliuoti nuomonėmis. Visi šie aspektai įvardijami net pačiame 
griežčiausiame – Lenkijos liustracijos – įstatyme.

Nemėgstu komunistų. Manau, kad ši partija, jos viršūnės, komjaunimo, sovietų „profsojuzų“ 
elitas, juolab KGB – nusikalstamos žmogžudžių, melagių ir vagių organizacijos. Tik štai 
Alperavičius niekada ten nebuvo net vidutinėje grandyje.

Domėdamasis žydų istorija, o ypač antisemitizmo, kaip valstybine Sovietų Sąjungos politika, 
žinau šį bei tą apie 1949 m. Suprantu, kad S. Alperavičius, negražiai rašęs apie Lietuvą, neturi 
būti laikomas nei didvyriu, nei disidentu. Jaunas žydas milicininkas gyveno sunkiais laikais. 
Ką tik Minske NKVD agentų buvo nužudytas žydų aktorius Solomonas Michoelsas. Maskvoje 
buvo ką tik in corpore sušaudytas visas Žydų antifašistinis frontas, siaučia kova su „betaučiais 
kosmopolitais“ (žydais, žinoma), vyksta antisemitinė „gydytojų byla“. Visa tai vyksta iškart po 
holokausto, nespėjus ataušti krematoriumų kaminams. Taigi – šiomis aplinkybėmis nepasirašyti 
to, ką liepia vadovybė, galėtų itin drąsus žmogus. Galima teigti, kad S. Alperavičius toks nebuvo. 
Tačiau pagal tai, ką žinome,– ne daugiau.

Gal atsirastų koks istorikas, kuris ryžtųsi patikrinti, o rezultatus paskelbti, kokius ordinus 
nešioja ir vadovaujančius postus užima LKP CK plenumų kalbėtojai ir Aukštosios partinės 
mokyklos mokslinčiai? Juk jie kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybę tas pačias bjaurastis, nors 
jokios rimtos represijos nebegrėsė.

Antai, malonus simpatiškas jaunuolis, nūnai einąs Valstybės saugumo departamento 
viršininko pavaduotojo pareigas, jau Gorbačiovo „Glasnost“ laikais šlykščiausiais žodžiais 
niekino Lietuvos nepriklausomybę ir jos patriotus. Ir kas? O gi nieko. Niekas jo neliustruos, o ir 
ordinų dar gali gauti – nesenas, laiko yra.

Grįžkime prie „Savaitės“ siužeto. Ten žurnalistė (autorė) iš už kadro paslaptingai pareiškia, 
kad kai kurie „žmonės“ esą mano, jog S. Alperavičiui Lietuvos žydų lyderiu vadintis nede-
ra. Mat pastarojo organizacija tevienijanti vos dešimtadalį žydų. Nežinau, kas yra „kai kurie 
žmonės“, nežinau – daug yra dešimtadalis ar mažai, bet negirdėjau nei apie Lietuvos partiją 
ar organizaciją, kuri vienytų daugiau nei dešimt procentų lietuvių. Tiesa, ir su skaičiais lyg ir 
prašauta. Pats S. Alperavičius tik prunkštelėjo į telefoną ir atsakė elementariai: žydų Lietuvoje 
apie 4,9 tūkst. (tai sutampa su duomenimis, kuriuos pateikia Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas), o vien socialinę paramą per jo vadovaujamą žydų bendruomenę gauna apie 1,5 
tūkst. S. Alperavičiaus ir M. Bairako tautiečių. Kaip pavyko išsiaiškinti, pono Maušos religinė 
organizacija vienija apie 10–15 pasekėjų. Organizacija religinė – jai įstatų turėti nereikia, narių 
apskaitos irgi. Tokie įstatymai. Belieka remtis tuo, ką sako pats lyderis ir labiau informuoti jo 
tautiečiai. Pats M. Bairakas sako, kad jo organizacija vienija milijonus. Pasak jo, ji atstovaujanti 
visus nužudytus holokausto metais. Sutikite, toliau klausti – nebepatogu. 

Įdomu tai, kad pilietis M. Bairakas, be kita ko, neoficialiai prisistato „Sinagogos reikalų 
tvarkytoju“. Pakalbinti žydai trauko pečiais – nėra tokios pareigybės. Yra Sinagogos seniūnas 
(Gabajus), ir tiek.

Paklausiau E. Zingerio – kas ir kaip su tuo Alperavičiumi, Bairaku ir ordinu? Žmogus 
nustebo, paklausinėjo dar ir manęs, mat būdamas užsienyje sakosi nieko negirdėjęs. Tik tiek, 
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kad motyvą nurodė banalų – pinigus. Gresia Lietuvos žydų bendruomenei grąžinamo turto 
dalybos, o tai ne šiaip kokie juokai.

Minėtame siužete kažkaip neaiškiai nuskambėjo informacija, jog M. Bairakas sėdėjo 
kalėjime. Šiame kontekste įdomu sužinoti kiek, kada ir už ką. Tad ir pasiklausiau paties M. 
Bairako. Pasirodo, šis laiko save bemaž politiniu kaliniu, nes asmenys, teisti už ekonominius 
nusikaltimus – valiutines operacijas, anot jo paties, yra dabar reabilituojami. Kiek tai realiai 
politiška – tesprendžia skaitytojas. Jei tai būtų sovietinė politinė represija – truputį kitaip 
skambėtų patriotiniai lozungai ir Alperavičiaus „stalinizmo“ paieškos. Kiek kitaip atrodytų, jei 
tai būtų „zeko“ kerštas „mentui“. Dar trečią variantą pasiūlė S. Alperavičius. Pasak jo (kaip ir 
minėto E. Zingerio), visas reikalas piniguose. S. Alperavičius netgi sakosi trukdąs M. Bairakui 
tik tiek, kiek trukdąs jo abejotino teisėtumo veiklai. Į tai M. Bairakas atkirto nepardavęs nei vieno 
iš pastatų, kuo jį kažkada kaltinęs (nežinau – kada ir kur) S. Alperavičius. Pasak M. Bairako, 
keli pastatai nuomojami, o tik vienas Sinagogos pastatas parduotas lietuviui investitoriui, nes 
jo vadovaujama organizacija paskaičiavusi, kad negalės sumokėti už pastato remontą. Lėšos, 
pasak M. Bairako, naudojamos išlaikyti Choralinei Kauno sinagogai – seniausiai Lietuvoje. 

Atrodytų – prie ko čia Maskva, prie ko čia kažkokios „rusofobijos“, jei klausimas tik apie M. 
Bairako parduotus ar neparduotus žydų pastatus, planus tęsti šį verslą ir pinigų dalybas? Na, 
bet juk „maskoliškumo“ fabulą siužetui, kaip pamename, siūlo pats M. Bairakas ir „Savaitė“– 
girdi, „šalin stalinistą Alperavičių“. Ir man – telefonu – tą patį išaiškino. Pasak jo, jis tenorįs, 
kaip pilietis, pradėti visus liustracijos reikalus nuo pačių žydų. Labai jau S. Alperavičius esą akis 
bado su savo praeitimi. 

Taigi prie to ir grįžkime. „Savaitės“ siužete M. Bairakas kreipiasi į kažką: žiūrovus, 
prezidentą, o gal, kaip dera religinės organizacijos lyderiui, į poną Dievą. Pastarasis variantas 
sunkokai tikėtinas. Mat Aukščiausiasis vargu ar atleistų tokią keistą dviprasmybę – atimti 
ordiną iš S. Alperavičiaus ir pamiršti kitus. Ne vien apie žydus kalba, bet apie kitus – vėliau. Yra 
dar toks, jau minėtas, M. Bairako ir E. Zurofo užtarimų susilaukęs, „antisemito“ Marčiulionio 
neva skriaustas Šabtajus Kalmanovičius. Dovanokit – fon Kalmanovičius. Irgi lietuviškų ordinų 
kavalierius. Nežinau, kaip dėl krepšinio, bet 1987 m. (kai dar nebuvo „fon“) ponas buvo suimtas 
Izraelio kontržvalgybos pareigūnų. Klaidos nebuvo, teismas įvyko. Gavo mūsų ordino laureatas 
9 metelius už šnipinėjimą sovietų naudai. 6 iš jų praleido Izraelio kalėjime. Italijos laikraštis „La 
Reppublica“ 2004 m. rugpjūtį rašė: 1993 m. lapkričio 8 d. Tel Avivo apygardos teismas išslaptina 
bylą. Ten rašoma: „tarnaujantis GRU (karinė sovietų žvalgyba), o vėliau KGB, nuo 1972 m. 
Šabtajus Kalmanovičius dirbo Sovietų Sąjungai, siekdamas rinkti ir perduoti informaciją apie 
politinę, ekonominę Izraelio situaciją, apie jo stambius politinius veikėjus, mėgino įsiskverbti į 
saugumo tarnybą ir LIKUD.“

Paklausiau pono Bairako ir apie tai. Atsakymas buvo gan lakoniškas ir korektiškas: „Tai 
prezidento reikalas. Jis suteikė ponui Kalmanovičiui pilietybę ir davė ordiną. O bausmę žmogus 
jau atsėdėjo“. Ir dar ponas M. Bairakas, net neklaustas, patikslino, jog Š. Kalmanovičius yra jo 
organizacijos svarbiausias finansinis rėmėjas. 

Taigi jei net pilietis M. Bairakas kartu su „Savaitės“ rengėjais ir nemato reikalo paprašyti 
atimti ordinus iš tokių lietuvių veikėjų, kaip Juršėnas ar Kavaliauskas (leiskit mane – irgi pilietį 
– į eterį – pacituosiu, ką ir kaip jie rašė apie NATO ir lietuvių emigrantus), tai labai jau keistai 
atrodo pasirinktas atakų prioritetas – S. Alperavičius. Jei klausimas grynai piniginis, tai kodėl 
Lietuvos piliečiai turėtų tikėti, kad per visus nepriklausomybės metus savo lojalumu nesuteikusi 
pagrindo suabejoti S. Alperavičiaus žydų bendruomenė yra pavojingesnė už pono Bairako 
biznio planus? Pinigų nūnai prilaiko ir Maskva. Juolab kad naujai išgarsėjęs visuomenininkas 
mano, jog „šviežesni“ personažai, kurie užsiėmė ne formalių brošiūrų rašymu, – jau „išsipirko“; 
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išvien su Estijos šmeižimo kampanijon įsitraukusiu E. Zurofu, ieško būdų pasauliui išgarsinti 
Lietuvos krepšinį kaip „antisemitų irštvą“. 

Pradžioje minėjau, kad žydų tema Lietuvai jautri. Jautri viduje, jautri Vakaruose. Be to – itin 
paranki Kremliaus propagandos kūrėjams ir platintojams. Būtent todėl labiausiai stebina ir liūdina 
ne Kauno žydų „opozicionieriaus“ žygiai. Nuvilia nacionalinio transliuotojo nekritiška pozicija 
ir, nesvarbu kaip motyvuota, „stalinistų“ paieška tarp tų Lietuvos piliečių, kurie teturi su Stalinu 
tiek bendro, kad tais laikais turėjo išgyventi. Galiausiai „stalinisto“ Alperavičiaus vadovaujama 
žydų bendruomenė visada pasižymėjo ypatingu lojalumu Lietuvos euroatlantiniam kursui 
– pasirašė visus dokumentus dėl stojimo į NATO ir ES, atsikirsdavo Maskvos organizuojamų 
žydų suvažiavimų siūlymams juos „pagloboti“.

www.balsas. l t  –  2007 m. gegužės 23 d.

AR SEIMAS SUGEBĖS APGINTI VALSTYBINĘ 
KALBĄ?

J. VAIŠKŪNAS, V. V. LANDSBERGIS

Lenkijos politikai jau daugiau kaip dešimtmetį siekia įteisinti Lietuvos lenkų vardų ir 
pavardžių originalią, nesulietuvintą rašybą. Nėra abejonių, jog šis Vyriausybės sprendimas 
pirmiausia yra ne dalykinis, padarytas įvertinus visą aplinkybių visumą, o politinis.

Prieštaringai vertinamas „Vardų ir pavardžių įstatymo projektas“ pagaliau pasirodė 
internete. Viešojoje erdvėje iki šiol jo nepavykdavo rasti nei internautams, nei žurnalistams, nei 
europarlamentarams... Dėl to kilo daug neaiškumų, pirmiausia dėl svetimųjų raidžių. 

2006 05 30 Lietuvos radijo 1-os programos laidoje „Lietuvos diena“ Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos (VLKK) pirmininkės pavaduotoja J. Palionytė stebėjosi, kodėl žurnalistai pasigavo tik 
tris q w ir x raides bei kaltino diskusijų dalyvius neskaičius paties įstatymo projekto, kuris esą 
numato pavardžių rašymą su visais įmanomais pasaulio tautų diakritiniais ženklais, jeigu tik ta 
tauta naudoja lotyniškojo pagrindo raidyną. 

Galima tik spėlioti, kodėl žiniasklaida pasigavo būtent tas 3 raides... Tiesiog gal todėl, kad 
kalbant apie „ėjimą“ į Europą savaime mąstome apie tarptautinio bendravimo kalbą ir tiesiog 
peršasi mintis, kad mūsų lietuviškiems oficialiems dokumentams „iki pilnos laimės“ tetrūksta tik 
trijų angliškų raidžių, kurios šiaip jau kasdien į mus „žvelgia“ iš mūsų kompiuterių klaviatūrų... 
Niekam nė į galvą neatėjo į Lietuvos piliečių pasus surašyti įvairių Europos tautų „umliautų“, 
„nosinių“, „kablių“, „brūkšnių“ bei „bangelių“... 

Kita vertus, jei net žiniasklaida iki šiol nebuvo informuota apie pakeitimų esmę, tai ką kalbėti 
apie kitus Lietuvos piliečius? Net pati J. Palionytė nežinojo, kiek Lietuvos piliečių dokumentuose 
gali atsirasti svetimų raidžių. Ji tiesiog pareiškė: „Valstybės ir savivaldybių išduodamuose 
dokumentuose bus rašomi tokie ženklai, kokių reikia, kaip to žmogaus pavardė bus parašyta, 
tai taip ir bus... turėtų būti rašoma ar suomiškos raidės, ar švediškos raidės, ar čekiškos raidės, ar 
estiškos raidės...“

Paklausta, kaip tokias raides reikės skaityti, jei, pavyzdžiui, mokykloje suomio vaiko dokumente 
pavardė bus įrašyta suomiškai? J. Palionytė paaiškino: „Tas suomis savo bendraklasiams turbūt 
pasakys, kaip reikia ištarti jo pavardę?“ Žurnalistei nusistebėjus: „Tai čia tik nuo suomio berniuko 
priklauso, taip?“ J. Palionytė teištarė: „Be abejo“.
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Konstitucinis Teismas apgynė valstybinę kalbą
2007 05 31 d. Vyriausybė pritarė „Vardų ir pavardžių įstatymo projektui“, kuriame, be kita 

ko, pasiūlyta valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudaromuose ir išduodamuose 
dokumentuose vardus ir pavardes leisti rašyti ne tik lietuviškais, bet ir kitų tautų lotyniško 
pagrindo rašmenimis. Galutinį žodį dėl šio įstatymo ateities dabar turės tarti jau Seimas arba... 
Konstitucinis Teismas. 

VLKK pirmininkės pavaduotoja J. Palionytė prisipažino matanti vieną silpną šio įstatymo 
projekto vietą: „Iš karto noriu pasakyti, kad šitas įstatymas turi vieną tokią silpną vietą: 
Konstitucinis Teismas vienos bylos nutartyje jau yra išaiškinęs, kad vardai ir pavardės Lietuvos 
Respublikos piliečio pase turėtų būti... turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis. Nors konstitucinės 
teisės specialistai, kurie keli dalyvavo darbo grupėje, rengusioje šitą įstatymo projektą, aiškino, 
kad dabar pasikeitė aplinkybės, jau nuo to Konstitucinio Teismo nutarimo praėjo nemažai laiko, 
įstojome į Europos Sąjungą. Atsirado tikrai kur kas daugiau kontaktų su kitomis šalimis ir, gali 
būti, kad dabar jau būtų pažiūrėta ir kitaip. Bet manau, kad konstitucinės teisės specialistai ir 
turėtų šitą išsiaiškinti“ (2007 05 31, LR „Klasika“ laida „Ryto allegro“). 

Betgi Konstitucinis Teismas (KT) šiuo klausimu jau pasisakė 1999 10 21 d. Vertindamas iki 
šiol galiojančią 1991 01 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu „Dėl 
vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ patvirtintą tvarką, pagal kurią 
Lietuvos piliečių pavardės rašomos lietuviškais rašmenimis ir pagal lietuvišką tarimą, KT jau tada 
konstatavo, kad „Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba 
yra konstitucinė vertybė“, ir pabrėžė, kad „valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja 
pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, 
normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą ir yra svarbi piliečių lygiateisiškumo 
garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir 
savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus“. 

KT, be kita ko, savo nutarime pažymėjo dar ir tai, kad Lietuvos piliečio pasas yra oficialus 
dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį, t.y. asmens pilietybę, kad 
pilietybės santykiai yra viešojo valstybės gyvenimo sritis ir kad „asmens vardas ir pavardė piliečio 
pase turi būti rašomi valstybine kalba. Kitaip būtų paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos 
statusas“.

Galiausiai, plėtodamas Konstitucijos 29 straipsnio normą, KT paaiškino „kad Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimo normos, nustatančios, jog asmens vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos 
piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis ir pagal tarimą, yra taikomos visiems be išimties 
piliečiams nepriklausomai nuo jų tautybės ir kitų požymių“ ir nurodė, jog „Asmens tautybė taip 
pat negali būti pagrindas asmeniui reikalauti, kad jam nebūtų taikomos taisyklės, kylančios iš 
valstybinės kalbos statuso. Kitaip būtų pažeistas konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui 
principas“. 

KT taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad „Lietuvoje gyvenantys asmenys save priskiria daugiau 
kaip šimtui tautybių. Jų tautų kalbose vartojami įvairūs rašmenys, dažnai visiškai arba iš dalies 
nesutampantys su lietuvių kalbos rašmenimis. Jeigu teisės normomis būtų nustatyta, kad šių 
piliečių vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi kitokiais, ne lietuviškais 
rašmenimis, būtų ne tik paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos principas, bet ir sutrikdyta 
valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų veikla. Dėl to piliečiams būtų 
sunkiau įgyvendinti savo teises bei teisėtus interesus ir būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas jų 
lygybės įstatymui principas“. 

Tuo pačiu KT pažymėjo, kad „įrašų Lietuvos Respublikos piliečio pase rašymas valstybine 
kalba nepaneigia įvairioms tautinėms grupėms save priskiriančių piliečių teisės rašyti savo 
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vardus ir pavardes bet kokia kita kalba, jeigu tai nesusiję su įstatyme nustatyta valstybinės kalbos 
vartojimo sritimi“.

Nereiktų užmiršti, kad 2005 m. Vyriausybė jau buvo parengusi įstatymo dėl vardų ir pavar-
džių rašymo dokumentuose projektą, kuris būtų leidęs tautinėms mažumoms, su užsieniečiais 
susituokusiems Lietuvos piliečiams ir jų vaikams savo vardus ir pavardes rašyti lotyniško pagrin-
do nelietuviškais rašmenimis. Tačiau, tuomet Seimo Teisės departamentas nustatė, kad projektas 
gali prieštarauti Konstitucijai. Šiai išvadai pritarė ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, tad 
projektas nebebuvo svarstomas Seime.

Beje, tebegaliojančiame 1991 m. Aukščiausiosios Tarybos nutarime „Dėl vardų ir pavardžių ra-
šymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ asmenims, turėjusiems kitos valstybės pilietybę, vardus 
ir pavardes, yra palikta galimybė išduodamame Lietuvos piliečio pase rašyti pagal tos valstybės 
piliečio pasą ar jį atitinkantį dokumentą.

Tad ko laužtis į atviras duris? Gal gi KT sprendimas jau „paseno“ ir ėmė prieštarauti kokiems 
nors ES nutarimams? Beje, šiuo klausimu jau keletą kartų pasisakė net ir Europos žmogaus teisių 
teismas (EŽTT): pirmą kartą – 2001 m., atmesdamas Lietuvos lenkų kilmės piliečio, o antrąkart– 
2005 m. dviejų Latvijos rusakalbių piliečių reikalavimus, kad jų asmenvardžiai būtų rašomi išim-
tinai jų tautos valstybinės kalbos rašmenimis. EŽTT pripažino kiekvienos valstybės teisę pačiai 
nustatyti, kaip rašyti vardus ir pavardes, nurodydamas, kad kalbos, kaip ir kultūros, švietimo 
politikos, klausimai yra kiekvienos ES šalies vidaus reikalas. 

Dirbtinė problema išpūsta iki tragedijos mastų
Teisę kiekvienai šaliai savaip rašyti pavardes pripažįsta ir kai kurie aukšti Lenkijos pareigūnai, 

pavyzdžiui, Varšuvos universiteto profesorius, dabartinis Lenkijos prezidento patarėjas                
A. Stelmachovskis (Stelmachowski). 2006 09 29 interviu lenkų dienraščiui „Nasz Dziennik“, 
kalbėdamas apie Lenkijai rūpimas Lietuvos lenkų mažumos problemas, jis teigė, kad būtina 
„užsispyrus kovoti“ už tai, kad nebūtų daromi administraciniai pakeitimai bei tokie sprendimai ir 
veiksmai, kurie keistų regionų, kuriuose gyvena tautinės mažumos, pobūdį.

Dėl vardų ir pavardžių rašymo sakė: „Europos kultūroje vyrauja principas, kad vardai ir pa-
vardės yra rašomi taip, kaip toje šalyje yra priimta. Tačiau lietuvių kalbos savybė yra išreikšti 
pavardes sulietuvinant. (Ką tai reiškia? – žurnalistės klausimas). Duosiu pavyzdį. Kuomet karo 
metu, būdamas jaunuoliu, gyvenau Lietuvoje, mokykliniame pažymėjime buvau įvardintas kaip 
„Stelmakauskas“, nors niekas neabejojo, kad nesu lietuvis. Maža to, kariniuose pranešimuose 
buvo sakoma „Hitleris“, „Stalinas“, nors niekas netvirtino, kad Hitleris ir Stalinas yra lietuviai. Tai 
lietuvių kalbos savybė. Čia galima kovoti dėl savo teisių, bet negalima priekaištauti, kad tai yra 
tikslinė diskriminacija“.

Net kai kurie Lietuvos lenkų mažumos atstovai neslepia, kad pavardžių rašymo problema yra 
dirbtinai sukelta. Dar 2001 m. Vilniuje leidžiamame „Magazyn Wileński“ (2001, Nr. 8) šio žurnalo 
redakcijos narė L. Dovdo (Dowdo) apie lenkų pavardžių rašymo problemas rašė: „O juokingiau-
sia šioje visoje istorijoje yra tai, kad ši problema iš viso nėra tokia svarbi problema. Tai problemos 
pakaitalas, kuris nukrito ant mūsų kaip iš dangaus. Jis buvo pradėtas volioti dar nuo ambasa-
doriaus Jano Vidackio (Jan Widacki), paskui jį pasigavo lenkų spauda, kuriai šis klausimas yra 
dėkingesnis, paprastesnis ir labiau suprantamas nei, pavyzdžiui, žemės grąžinimo ar švietimo 
klausimai. Paskui..? Paskui juo mojuota kaip kardeliu kiekviename lenkų-lietuvių aukščiausio ly-
gio susitikime tol, kol išaugo beveik iki tragedijos mastų“.

Lenkijos politikai jau daugiau kaip dešimtmetį siekia įteisinti Lietuvos lenkų vardų ir pavardžių 
originalią, nesulietuvintą rašybą. Nėra abejonių, jog šis Vyriausybės sprendimas pirmiausia yra 
ne dalykinis, padarytas įvertinus visą aplinkybių visumą, o politinis. Ir šio politinio sprendimo 



723S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

pagrindas yra ne Europos Sąjungos reikalavimai, o prieš 13 metų (1994 04 26) pasirašyta Lietuvos 
ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis, kurioje, be kita 
ko, kalbama apie teisę „vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos skambesį“ ir 
nurodoma, kad detalios pavardžių rašymo normos turi būti „nustatytos specialioje sutartyje”. 
Kas žino, gal ši speciali sutartis jau seniai egzistuoja kaip kokie slaptieji protokolai? Tokią sutartį 
bandyta pasirašyti dar 2002 03 28 d.

Politinis sprendimas – pristigus argumentų? 
Nors šioje sutartyje kalbama ne apie pavardžių rašybą, o tik apie jų skambesį, bet per tuos 

13 metų Lenkijos pusė ištisai spaudė ir tebespaudžia Lietuvą, reikalaudama, kad lenkais save 
laikantiems Lietuvos piliečiams būtų suteikta teisė Lietuvos piliečio pase ir kituose oficialiuose 
dokumentuose pavardes rašyti lenkiškomis raidėmis. „Šis klausimas buvo vienas iš svarbiausių, 
kurio sprendimo reikalavo Varšuva iš Vilniaus“, - Lenkijos dienraštyje „Gazeta Wyborcza“ 
(2007 05 29) pripažino J.  J. Komaras (J. Komar).

2007 05 31 interviu savaitraščiui „Veidas“, iki tol tylėjusi, VLKK pirmininkė I. Smetonienė 
pripažino, kad šis sprendimas yra būtent politinis: „Kalbos komisija porą kartų yra klausta dėl 
lenkiškų pavardžių rašybos, nes prieš mus dirbusi Kalbos komisija griežtai pasisakė prieš lenkiškų 
pavardžių rašybą su jų diakritikais. Kolegos aiškino, kad jie laikėsi nuostatos, jog sprendimas 
turi būti priimtas paritetiniais pagrindais – jei jie leidžia, tai ir mes leidžiame. Prieš trejus metus 
Lenkija priėmė Tautinių mažumų įstatymą, kuriuo leido tautinėms mažumoms savo pavardes 
rašyti originalo kalba. Netrukus po to, tiek Prezidentūra, tiek Vyriausybė pateikė klausimą: ką 
daryti? Profesorė Evalda Jakaitienė (VLKK narė – autorių pastaba) tuomet pasakė, kad tai yra 
politinis sprendimas, nes kai Lenkija priėmė įstatymą, mes neturime kitų argumentų...“

Taigi Lietuva savų argumentų jau nebeturi... Ir vėl, kaip ir nedžiuginančioje istorinėje praeityje, 
teks rinktis kaimynų pasiūlytus argumentus, neatsižvelgiant nei į Lietuvos piliečių nuomonę, 
nei į Lietuvos Konstituciją. Lietuvių kalbos komisija, kurios pagrindinė misija yra ginti Lietuvių 
kalbos interesus, užčiaupusi burnas ir užmerkusi akis prieš politinius žaidimus, pažeidžiančius 
Valstybinės kalbos teises, savo pusėje turėdama neginčijamą argumentą – Konstitucinio Teismo 
sprendimą, vengia oficialiai ir nedviprasmiškai pasiremti juo, apgindama mūsų valstybinę kalbą. 

Atrodo, kad dalindamos kaimynams įsipareigojimus LDDP-socialdemokratų valdžios     šįsyk 
pasilypėjo   aukščiau  Konstitucijos.  Senus  įsipareigojimus  reikia  vykdyti.  Buvęs  premjeras       
A. M. Brazauskas prieš keletą metų žurnalistams ciniškai pareiškė, kad jei reiks, tai dėl pavardžių 
rašymo oficialiuose Lietuvos dokumentuose užsienio valstybės kalba, pakeisim ir Lietuvos Kons-
tituciją. Dabar matome, kad Lietuvos Vyriausybėje atsirado ir daugiau asmenų, iškilusių aukščiau 
visos tautos ir įstatymų. Ar Lietuvos Seimas sugebės apginti Valstybinę kalbą ir Lietuvos Konsti-
tuciją? 

www.delf i . l t  –  2007 m. biržel io mėn.  12 d. 

КТО ЗАЩИТИТ РЯДОВОГО ГРАЖДАНИНА?

В Литве создано более 400 разнообразных организаций по защите прав человека. 
Название говорит само за себя: стало быть, эти организации призваны защищать 
прав людей. Средства массовой информаци утверждают, что «жить стало лучше, 
жить стало веселей». Так ли это? Люди толпятся в очередях в поликлиниках, обивают 
пороги кабинетов государственных клерков-бюрократов ... А легко ли из скудной 
пенсии и коммунальные услуги оплатить, приобрести необходимые лекарства, 
купить продукты питания, которые с каждым днем, как-то изподволь, незаметно, 
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но весьма ощутимо дорожают? Люди видят вокруг беспорядок и коррупцию, 
сталкиваются и с откровенными нарушениями своих прав. Об этом знают все – и 
президент , и правительство. Об этом говорят с высоких трибун. Однако ...

Кто может защитить рядового гражданина – учителя или рабочего с мизерными 
зарплатами, нищего пенсионера? Что их ждет в будущем?

Об этом корреспондент «Литовского курьера» Николай ЖУКОВ беседовал 
с председателем Ассоциации по защите прав человека в Литве Витаутасом 
БУДНИКАСОМ.

– Пусть это звучит цинично, – сказал господин В.Будникас – никто не защитит человека, 
кроме него самого. Сказываются десятилетия тоталитаризма: люди стали апатичными, 
рабски принимают несправедливость, как данность. В сознании укоренился страх перед 
властью.

Во Франции студенты отстаивали свои права, сражаясь с полицией. Неповиновение 
властям в Дании – отказ выселитоься из квартир; полиция пустила в ход слезоточивый газ, 
шли настоящие уличные бои.

Не могу считать такое поведение примером для нас. Однако наша покорность, 
готовность подчиниться немотивированным решениям чиновников явно удручает. Уже 
второй десяток лет тянется эпопея с возвратом земли, деляги из службы землеустройства 
и бизнесмены скупают участки, а реакция народа отсутствует. Слышны ахи да охи – и не 
более. Ни одной акции неповиновения. На Западе таких «землеустроителей» давно бы за 
ушко да на солнышко. А у нас только Президент по– отечески пожурит...

– Как Вы представляете себе акцию неповиновения? Люди должны выйти на 
улицу?

– Не стоит понимать столь буквально. Неподчинение как таковое не является ценностью. 
Общество должно руководствоваться принципами закрепленными в Конституции, 
законах, правовых актах. Если гражданин добросовестно выполняет свои обязанности 
перед государством: соблюдает законы, платит налоги и т.п. – он имеет право требовать, 
чтобы государственные чиновники добросовестно исполняли свои функции. Реализация 
этого требования осуществляется путем контроля со строны общественных организаций, 
профсоюзов, партий.

Нашему обществу не достает активности, местные общины и профсоюзы слабы. Многие 
надеются на партии. Но разве может маленькая часть общества решить проблемы всего 
общества?

– В советские годы жаловались, что нами помыкают, рот не дают открыть ... 
Улучшилась ли ситуация с защитой прав человека после вступления Литвы в ЕС?

– Парадокс: пока Литва была в составе СССР, права человека находились в поле зрения 
международных организаций, сегодня такого контроля недостает. После вступления 
страны в ЕС литовские власти утратили мотивацию не только защищать права человека, 
но и даже создавать такую видимость. Когда встал вопрос обсуждения Конституции ЕС, 
политики заявили, что нет необходимости выносить его на референдум. Договор просто 
ратифицировал Сейм, даже не обнародовав текст перевода столь нужного для всех 
документа. Конституционным договором не только утверждается Конституцмя ЕС, но 
одновременно анулируется договор о вступлении в ЕС Литвы, принятый на национальном 
референдуме ...

Власти махнули рукой на прав человека, так как в Литве все решают интересы крупного 
бизнеса, установился олигархический стиль правления. Евросоюз погряз в своих проблемах. 
Так что защищать права человека могут только сами граждане Литвы.
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– В законах много путаницы, при их практическом применении возникают 
неясности. Люди нуждаются в правовом просвещении.

– Власть не заинтересована в правовом просвещении людей, не выделяет на это денег. 
Я уже говорил, что людям не дали возможности ознакомиться с Конституционным 
договором ЕС и тем самым – с Хартией по правам человека...

С другой стороны, не стоит скептически относиться к организациям, занимающимися 
защитой прав человека. Литовский центр прав человека издал немало просветительной 
литературы, которая распространяется в школах и вузах. Пожалуй, в вопросе своих прав 
неиболее просвещено молодое поколение.

– Разделяете ли Вы такое мнение: активная деятельность Конституционного суда 
создает угрозу парламентаризму в Литве?

– Конституционный суд, пожалуй, в наименьшей степени зависит от олигархов, 
политиков и мафиозных структур.Беда в том, что эта инстанция превышает свои 
полномочия

Уникальное постановление Суда , принятое 9 февраля 2007 года. Суд провозгласил, 
что Закон о выборах в советы самоуправлений Литовской Республики противоречит 
Конституции Литвы,что граждани республики, не пренадлажащие к какой бы то ни было 
партии, меют право быть избранными в советы самоуправлений.

Казалось бы, как демократично: Конституционный суд исправил ошибку в законе о 
выборах. Но вместе с тем, он заключил, что выборы в советы самоуправлений, начатые 
с нарушением Конституции, должны продолжаться. Это уже протаворечит Закону о 
Конституционном суде. Правовой акт (либо его фрагмент) не может применяться с 
того дня, когда его Конституционный суд официально провозгласил противоречащим 
Конституции. Постановление Конституционного суда, касающееся выборов, официально 
оглашено и вступило в силу 13 февраля. В статье 72 Закона о Конституционном суде, 
говорится, что не должны исполняться решения, основывающиеся на правовых актах, 
признаных противоречащиими Конституции, если такие решения не были исполненыдо 
вступления в силу соответствующего постановления Конституционного суда.

– Неужели надо было приостановить выборы, когда уже все «завертелось»? И на 
предвыборную компанию были затрачены огромные деньги ...

– Сейм и другие властные учреждения не всегда придерживались Конституции. И в 
дальнейшем, с благословения Конституционного суда, охотно продолжат подобную 
практику. Конституционный суд не только поставил себя выше Конституции, но и создал 
прецедент: защитить права людей на основани Конституции и права ЕС невозможно, и 
получается так, что будто бы нет смысла обращаться в суд.

– Какова роль Ассоциации по защите прав человека? Какие средства она 
использует? Это связано с политикой?

– Не в коем случае. Наша деятельность – моральное подспорье тем, кто хочет сам 
отстаивать свои права. Семнадцать лет назад в ассоциацию обьединились известные 
ученые, писатели, врачи, священнослужители, политики, журналисты. У них свой 
принципиальный взгляд на права человека, как ценность, которая не менее значима, чем 
идея социального равенства. Именно такой взгляд актуален сегодня.

Права человека как мерило социального и морального благополучия общества выходит 
на первый план и при решении глобальных проблем безопасности и сотрудничества 
государств на международной арене.

– Звучит красиво.А как обстоят дела с помощью конкретным гражднам? Удалось 
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ли действительно защитить какого-то человека, который сам теперь верит в вашу 
организацию и может другим посоветовать в нее обратиться?

– Я не преувеличиваю роль нашей Ассоциации. У нас нет административного аппарата, 
поэтому мы, увы, не можем заниматься защитой конкретных людей через суд. Но нам 
удалось добиться того, чтобы с помощью поправок к закону защитить своих детей, 
ограничить пропоганду насилия в печати. Недавно в Вильнюсском окружном суде удалось 
отстоять конституционое право на церковный брак.

Можно приводит еще много примеров, что удалось, чего не удалось сделать. Главное: 
к вопросу прав человека у нас начинают относиться всерьез, понимать, что закостеневшая 
бюракратическая система, живущая своими интересами, не имеет будущего.

– Мы говорим о «высоких материях». А для людей гасущные вещи – зарплата, 
пенсия, крыша над головой, лекарства ... Многие жалюуются на несправедливость 
суда, на ту же корропцию, что в государственных учреждениях.

– По своей структуре суды в Литве и в других странах мало чем отличаются. Проблема 
в том, что у нас они сильно зависят от государственной власти, от влиятельных «боссов». 
Власть всегда может «надаваить» на суд – выделяя или не выделяя деньги из бюджета; 
государство всегда жалуется на нехватку денег в казне. Давно известно: кто платит тот и 
заказывает музыку. Неписаное правило для судей: помни, кто вам деньги платят. Вот они 
и «помнят».

– Получаются, что суды никому не подчиняются, а общество не имеет 
возможности их котролировать?

– Единственно приемлемая возможность участвовать в достижении справедливости у 
нас – суды присяжных, институт мировых судей. Они есть практически во всех европейских 
странах, в государствах Северной Америки, поэтому там меньше коррупции, а решения 
судов – более справедливые. Ассоциация прав человека не раз высказывала свою позицию 
по этому вопросу.

– Как Вы считаете, в Литве нарушаются права русскоязычного населения?
– Права граждан Литвы не зависят от национальности. Они для всех одинаковы и 

определяются Конституцией республики. В государственном маштабе, я не сказал бы, что 
такие нарушения есть.

Случается, конечно, что сосед поссорится с соседом, но причина бытовых конфликтов, 
как правило не в национальной пренадлежности, а в социальных проблемах. Думаю, что с 
ростом уровня жизни подобных конфликтов будет меньше.

К сожалению, политики не редко спекулируют на разногласиях людей ( или групп 
населения) в своих целях.

– Вы часто бываете в России?
– Теперь редко. Раньше приходилось ездить туда чуть ли не каждый месяц. Я восхищаюсь 

российскими просторами. Восхищаюсь и русскими людми. Помню, на Камчатке, увидел:
несут два рыбака лососей – по метру в длину, не меньше. Моему удивлению не было 
границ – никогда не видел таких огромных рыбин. А рыбаки мне: «Ты откуда? Из литвы? 
Нравится? Бери!» Щирота души , гостеприимство – бесспорные качества русского народа.

Думаю , люди могут стать счастливее, признавая достоинства друг друга. У литовцев и 
у русских живущих в Литве, – общая странаЮ общий дом. Мы прекрасно ладим, а разные 
национальные культуры, дополняющие друг друга , – наше богатство.

„Литовский курьер”.  –  7– 13 июня 2007 г .
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KONFERENCIJOS „ŽMOGAUS TEISIŲ PROBLEMOS 
VYKDANT TEISMŲ REFORMĄ“

REZOLIUCIJA
VILNIUS

2007 m. gegužes 25 d.

Teismai Lietuvoje vis labiau praranda visuomenės pasitikėjimą. To priežastimi yra 
susikūrusi uždara, hierarchinė, neveiksminga, socialiai nejautri teismų sistema, būdinga 
autokratinių valstybių teismams, kur visuomenė nušalinta nuo teisingumo vykdymo ir nuo 
teisėjų atrankos. Klausimas dėl visuomenės atstovų įteisinimo Lietuvos teismų sistemoje buvo 
iškeltas visuomeninių organizacijų, rengiant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos 
veiksmų Lietuvos Respublikoje planą. Plano tikslas – sudaryti prielaidas stiprinti žmogaus teisių 
apsaugą, užtikrinti, kad įstatymų leidyboje būtų laikomasi tarptautinių standartų, išskirti ypač 
pažeidžiamas visuomenės socialines grupes, imtis aktyvių priemonių padėčiai gerinti. Planas 
patvirtintas Seimo 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu.

Deja, šios nuostatos iki šiol nebuvo vykdomos. Vienas iš atsisakymo motyvų, kad tokios 
nuostatos nėra Konstitucijoje.

Dabar susidarė palankios sąlygos išspręsti šią problemą. Seimas ėmėsi iniciatyvos pakeisti 
Konstitucijos kai kuriuos straipsnius, kas leistų įteisinti teismų sistemoje visuomenės atstovus ir 
suformuoti Teismų tarybą su visuomenės atstovais, kaip yra daugelyje demokratinių valstybių. 
Surinkti Seimo narių parašai ir tikimės, kad šios pataisos bus pateiktos artimiausiame Seimo 
plenariniame posėdyje. Kviečiame šalies visuomenę, Seimo narius aktyviai prisidėti prie šios 
itin svarbios Lietuvos visuomenei problemos sprendimo.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2007 m. l iepa.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Lietuvos žmogaus teisių asociacijai

Gerbiamas p. Budnikai,
Dėkoju Jums už Jūsų atsiųstą pareiškimą. Užsienyje yra maždaug milijonas su puse lietuvių. 

Milijonas jų atsirado apie 1900-uosius, vėliau – apie 1947–1990 metus. Pusę milijono lietuvių 
atvyko po nepriklausomybės paskelbimo. 

Lietuva neratifikavo 1997 m. Europos konvencijos dėl pilietybės. Mes argumentuotai teigia-
me, kad Lietuva turėtų šią sutartį ratifikuoti. Nuo   2007 m. gegužės 1 d. Seimas sukūrė LR Sei-
mo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisiją. Joje yra 3 nariai iš emigracijos. Šios komisijos 
tikslas– gvildenti emigracijos klausimus. 

Jūsų pareiškimas stiprus ir prasmingas. Dėkojame už pastangas. Pasaulio Lietuvių vardu 
parašysiu pareiškimą ir nurodysiu, kokiu būdu galima konstituciškai išlaikyti Lietuvos pilietybę 
lietuviams, kurie gauna kitos tautos pilietybę.

Su pagarba ir padėka Jums,

Pirmininkė Regina NARUŠIENĖ

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2007 m. l iepa.
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TEISINGUMUI ĮGYVENDINTI MŪSŲ VALSTYBĖJE
PRISTIGO 50 MLN. LITŲ...

 
Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmi-
ninkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

 Teisingumas – per didelė prabanga Lietuvos valstybei, – nuskambėjo žodžiai, pasakyti 
2007 m. gegužės 25 d. LR Seime vykusioje konferencijoje pavadinimu – „Žmogaus teisių pro-
blemos vykdant teisinę reformą“.

Teisės fariziejai iš Lietuvos Teisės universiteto, Teisės instituto ir Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos, rengdami „tarėjų instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir 
galimybių” studiją, priėjo išvadą, kad piliečių dalyvavimas įtvirtinant teisingumą Lietuvos 
valstybei kainuotų bemaž 50 milijonų litų per metus. Tiek pinigų reikia tam, kad būtų įsteigta 
teismo tarėjų ar kitokia visuomenei atstovaujanti institucija, skirta teismų veiklai stebėti.

Taigi teisingumui mūsų valstybėje pristigo 50 mln. litų!
Vien „Alitos“ privatizavimo afera nugvelbė iš Lietuvos biudžeto panašią sumą, – pasakė 

vienas konferencijos dalyvis...

 Kaip visada, konferencija prasidėjo nuo iškilmingų sveikinimų. Juos  tarė  LR  Seimo pir-
mininko  pavaduotojas Gintaras Steponavičius, LR Seimo Žmogaus teisų komiteto pirmininkas 
Arminas Lydeka, LR teisingumo ministerijos atstovas. 

 Pranešėjai – LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, LR Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko 
pavaduotojas prof. Arimantas Dumčius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas 
Kęstutis Čilinskas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas dr. Vaidotas Vaičaitis, prof. Vla-
das Vilimas ir LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Konferencijoje įstatymo leidėjas ketino pasitarti su visuomenės atstovais dėl teismų įstaty-
mo pataisų. Tad iškilmingoje Konstitucijos salėje tarėsi Lietuvos valstybės teisę atstovaujantys 
pareigūnai su teisės specialistais, Lietuvos žmogaus teisių gynimo ir Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Didelė kliūtis teisingumui – Konstitucija
– Teisė į teisingą teismą apima žmogaus teisių garantijų visumą. Teismas yra institucija, ta-

rianti galutinį žodį, sprendžiant ginčus ir apsaugant žmogaus teises, – kalbėjo LR Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka.

– Konstitucija skelbia, kad žmogaus teisės yra prigimtinės nepriklausomai nuo asmens ypa-
tumų. Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Taigi teismas turi apginti 
žmogaus teises net ir tuo atveju, jei įstatymo nuostatos prieštarauja konstituciniams principams.

Tačiau tyrimai rodo, kad teismų darbu pasitiki mažiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų. Dau-
guma jų mano, kad teismų veikla mažiausiai kontroliuojama, o teismai šališki. Pagal Konstituciją 
teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Tačiau nepriklausomumas turėtų būti su-
vokiamas ne kaip privilegija, o kaip teisėjų atsakomybė už savo darbą. Nepasitikėjimas Lietu-
vos teismais didelis dėl bankrutavusių bankų bylų ir žemės grąžinimo procesų. Daugiausia liko 
nepatenkintų galiojančiais įstatymais ir teismų darbu. Žmonės kaltina teismus bei ikiteisminio 
tyrimo proceso pareigūnus korupcija, šališkumu ir „antikonstitucinių” įstatymų taikymu.

Teisinio saugumo nebuvimas, nepasitikėjimas teismais, anot kalbėtojo, išprovokavo disku-
sijas dėl individualaus konstitucinio skundo. Plačiai diskutuojama dėl visuomenės galimybės 
dalyvauti teisingumo vykdyme. 
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– Visuomenės aktyvumas siekiant teisinio saugumo sveikintinas, – pasakė A. Lydeka.– Pilie-
čių teisė dalyvauti vykdant teisingumą galėtų būti įtvirtinta įteisinus tarėjų institutą. Tačiau tokie 
sprendimai reikalautų pataisų Konstitucijoje. O Konstitucija – pagrindinis mūsų dokumentas. Ji 
gali būti keičiama tik sprendžiant esminį Tautos klausimą. Kitaip tariant, reikia būti tikriems, kad 
tokiomis permainomis bus išspręsta piliečių teisinio saugumo problema.

A. Lydeka abejojo sprendimu suteikti piliečiams galimybę pateikti individualų konstitucinį 
skundą. 

– Tai vargu ar išspręs pasitikėjimo teismais ir teisinio saugumo klausimą, – sakė jis. Dabar, 
anot jo, nepatenkintieji teismų sprendimais Lietuvoje gali savo teises ginti Europos žmogaus 
teisių teisme Strasbūre. 

Nuo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Lietuvoje įsigaliojimo die-
nos į Europos Žmogaus Teisių Teismą kreipėsi apie 2400 pareiškėjų. 1846 pareiškimus teismas 
pripažino nepriimtinais ir nenagrinėtinais. Tik 23 bylose pripažinta, kad Lietuva pažeidė pareiš-
kėjų teises ir laisves. Tikėtina, kad individualių konstitucinių skundų skaičius būtų milžiniškas, 
o teigiamų pareiškėjui sprendimų – nedaug. Todėl piliečiai ir toliau liktų nepatenkinti teisine 
sistema bei galimybe ginti savo teises, o individualaus konstitucinio skundo įteisinimas pareika-
lautų nemažai papildomų lėšų. 

Anot A. Lydekos, verčiau svarstyti Seimo kontrolieriaus galimybę kreiptis į Konstitucinį Teis-
mą – dėl teisės aktų, prieštaraujančių Konstitucijai ir dėl pažeistų piliečio teisių. Jis taip pat abe-
jojo, ar tikslinga visuomenės atstovams dalyvauti teismo procese. 

Nors žmonės piktinasi, bet...
– Formalus skubotas bylų nagrinėjimas, paaiškėję korupcijos faktai dažnai piktina visuome-

nę ir kelia nepasitikėjimą teismais, – sakė jis. Teismų uždarumas – neabejotina problema, kurią 
reikia spręsti. Tarėjai galėtų būti galingu kontrolės elementu. Bet šis klausimas nagrinėjamas jau 
ne vienerius metus.

Daugelyje valstybių Tarėjų institutas susiformavo istoriškai ir turi gilias tradicijas. Užsienio 
valstybių apžvalga parodė, kad teismo procese dalyvaujant tarėjams priimami sprendimai, labiau 
atspindi bendražmogišką požiūrį į teisingumą. Tačiau Čikagos ir Oksfordo universitetų teismų 
sprendimų studijos parodė ir kitką: visuomenės atstovų (tarėjų) sprendimai būna klaidingi taip 
pat dažnai, kaip ir teisėjų padaryti sprendimai.

Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva neturėjo galimybių perimti šimtmečius trukusių Vakarų Eu-
ropos teisingumo vykdymo tradicijų dėl okupacijos, vėliau – dėl ekonominių permainų sukelto 
šoko. Teismai negali pradėti dirbti visuomeninių organizacijų principais, nes teisė – sudėtinga 
santykių reguliavimo sistema. Tarėjų institutui įsteigti turėtų būti pasirengusi ir pati visuomenė, 
nes tam reikalingas asmenų, galinčių būti tarėjais, teisinis nuovokumas, pilietinis brandumas, 
gebėjimas visapusiškai vertinti situaciją. Norint įsteigti tarėjų institutą, reikia pradėti teisiškai 
šviesti visuomenę teisės pagrindų mokymo mokyklose. Prieš priimant kardinalius sprendimus 
derėtų atlikti kaštų ir naudos studiją, tai yra paskaičiuoti, ar tarėjų institutui reikalingos lėšos 
bus proporcingos laukiamai naudai. Teisės instituto paskaičiavimu, tarėjų įteisinimas Lietuvai 
kainuotų 49,2– 70,8 mln.

– Gal tikslinga įtvirtinti ekspertų ar Seimo kontrolierių teisę susipažinti su bylos medžiaga?– 
svarstė  jis. O gal diskutuoti apie teisėjo atstovą ryšiams su visuomene, kuris būtų lyg informaci-
nis tarpininkas tarp teismo ir piliečių?

Taigi teisinio saugumo problema, keliami konstitucinio skundo bei tarėjų instituto klausimai 
Lietuvoje turi būti nagrinėjami, atsižvelgiant į teisinės sistemos raidos tradicijas, visuomenės tei-
sinį išprusimą, galimos naudos studijas bei kaštų rezultatus.
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Teisingumas – gėris ne kiekvienam
Teisingumo vykdymo svarbą pabrėžė ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Rytas Kupčins-

kas. Jis atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu pasirodė daug straipsnių apie korupciją, teismų 
veiklą, teisėjų reputaciją ir pan. Anot jo, teisingumas prieinamas ne kiekvienam gyventojui. Ypač 
daug neteisingumo ir teisių pažeidimų pastebėta vykstant civiliniam ginčui. Anot jo, teismai 
priima šalių įrodymus pagal įstatymo raidę. Tuo tarpu ne kiekviena šalis pajėgi pateikti teismui 
teisiškai, bet ne buitiškai argumentuotus įrodymus. Nedideles pajamas gaunantys piliečiai ne-
gali pasisamdyti advokatų, vadinasi, negali siekti teisingumo. Įstatymai per griežtai riboja tokių 
žmonių galimybes. Teismų sprendimuose nevyrauja moralinės nuostatos. Teisėjams stinga kva-
lifikacijos, abejotina ir kai kurių teisėjų reputacija. Todėl žmonės nepasitiki teismais.

Vertindamas tarėjų institutą, jis pabrėžė, kad tarėjai turėtų būti intelektualūs, visuomenei ge-
rai žinomi žmonės. Jie turi būti teisingi iš prigimties. Žmogui nepakanka gerai mokėti kodeksus. 
Jis privalo būti prigimtimi teisingas. 

– Prieškario Lietuvoje turėjome kaimo teisėjus, kurie spręsdavo kaimynų ginčus, nes jie buvo 
aukštos moralės, nepriekaištingos reputacijos žmonės, – sakė jis, – todėl jų sprendimus kaimo 
žmonės gerbdavo.

Šiandien mūsų visuomenės moralinė sveikata priklauso nuo to, kaip vykdomas teisingumas, 
o teisingumas – svarbiausia moralinė vertybė.

Teismai nenagrinėja genocido bylų
Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Arimantas Dumčius pritarė teigi-

niui, kad viena iš teisinį saugumą užtikrinančių sąlygų – tai asmens teisė į teisingą teismą, t.y. į 
viešą, greitą, nešališką, lygiateisišką ir skaidrų bylos tyrimą ir jos išnagrinėjimą. 

– Deja, dauguma Lietuvos gyventojų mano, kad bylos vilkinamos, teisėjai šališki, kad teismų 
darbe stinga viešumo, jų sprendimai būna neobjektyvūs, – sakė jis. – Akivaizdus pavyzdys– 15 
metų užsitęsęs bevaisis Lietuvos pasipriešinimo okupaciniam režimui ir genocido bylų nagrinė-
jimas. Yra 198 bylos. Bet per 17 metų perduota apygardos teismams tik 15 bylų!        

A. Ramanausko-Vanago bylos ikiteisminis tyrimas tęsėsi tol, kol atsakovas mirė. Iki šiol neuž-
baigtos partizanų Astrauskų ir kitos bylos. 2006 metais išnagrinėta vos viena genocido byla!

Kalbėtojas įvertino uždarą Lietuvos teismų sistemą, pabrėžė, kad labai ribojamos atstovaujan-
čiųjų teisės teismuose, nesilaikoma arba netiksliai vykdomos teismų procedūros. Šiuos jo teigi-
nius patvirtina ir Strasbūre laimėtos bylos prieš Lietuvą.

Visuomenei užginta dalyvauti vykdant teisingumą
Jo nuomone, nuo 1992 metų visuomenės atstovus, t.y. tarėjus, pradėta išgyvendinti iš teismų. 

Vėlesniuose dokumentuose ir pagal JT Vystymo programą parengtame Žmogaus teisių veiksmų 
plane teismo tarėjų institutas tik paminimas. 2001 metais ta tema išleista vos viena nedidelės ap-
imties brošiūrėlė. Šią opią problemą spręsti vengė ir praėjusios kadencijos Seimo Žmogaus teisių 
komitetas. Negana to, naujajame CPK 55, 56 str. labai susiaurinta ir net panaikinta nevyriausybi-
nių organizacijų teisė atstovauti savo narių teises teismuose. Palikta teisė dalyvauti tik profesinių 
sąjungų atstovams, nagrinėjant teisinius darbo santykius. Kitais atvejais atstovauti leidžiama tik 
aukštąjį teisinį išsilavinimą turintiems asmenims.

– Prieš aštuonetą metų Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija siūlė įteisinti piliečio 
kreipimąsi į Konstitucinį Teismą. Siūlymą atmetė. LR Seimas nepritarė asociacijų atstovavimo 
teismuose teisių atstatymui, – sakė jis. – Dabar, vadovaujant teisės specialistams, formuojama 
nuomonė, kad steigti sudėtinės formos (su visuomenės atstovais) teismų sistemą netikslinga. 
Motyvuojama tuo, kad mūsų demokratija silpna, pilietinė visuomenė nesusiformavusi, kad ji 
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negerbia ir nesivadovauja įstatymais, pakanti korupcijai. Sociologiniai tyrimai rodo, kad 52,5 
proc. paprastų piliečių pasisako už tarėjų institucijos įsteigimą, tuo tarpu teisininkų grupėje 85,2 
proc. pasisako prieš, nors visose demokratinių valstybių teismų sistemose yra įteisinta bent viena 
visuomenės atstovavimo forma. 

Visos šios priežastys mūsų visuomenėje suformavo teisės į teisingą teismą pažeidimų regi-
mybę ir didžiulį nepasitikėjimą teismais. 

– Ar dabartinė teisinės sistemos pertvarka gali atstatyti jos prestižą? – klausė A. Dumčius.– 
Manau, galėtų, jei visuomenės atstovai būtų įtraukiami į teisingumo vykdymą ir koreguojamas 
teisinis mechanizmas. O tam reikia teisingų sprendimų ir politinės valios. 

Jis paminėjo, kad LR Seimas svarsto antrąją teismų įstatymo redakciją, kurią parengė darbo 
grupė, vadovaujama Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko. Deja, 
į šią darbo grupę vėl neįtraukti visuomenės atstovai. Parengtame dokumento projekte nėra to, 
ko reikalavo visuomeninės organizacijos. Atmesta tarėjų institucijos steigimo galimybė. Tiesa, 
diskutuojant atsirado viltis, kad į teisėjų atrankos komisiją visuomenės atstovai vis dėl to bus 
įtraukti. Naujasis teismų įstatymas reikalaus skelbti teisėjų pretendentų pavardes, Prezidento 
kanceliarijos internetiniame tinklapyje, leidinyje „Valstybės žinios” visuomenė galės susipažinti 
su teisėjų gyvenimo aprašymais, o teismų posėdžiai bus protokoluojami ir daromi garso įrašai. 
Techninių priemonių pagalba teisėjų tarybos posėdžiai bus maksimaliai viešinami. 

A. Dumčius palinkėjo LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui neužtęsti teismų įstatymo 
projekto parengimo, neatidėlioti šūsnies Seimui svarstyti parengtų įstatymų projektų. 

Jis atkreipė dėmesį, kad LR Seimo valdyba pritarė grupės Seimo narių iniciatyvai dėl tarėjų 
institucijos įsteigimo surengti referendumą. Jo nuomone, verta keisti netgi Konstituciją. Tėvynės 
Sąjungos iniciatyva grupė Seimo narių jau įregistravo Konstitucijos pakeitimų projektą, kurį nu-
matoma pateikti svarstyti artimiausiame posėdyje.

Reikia visuomenės ekspertų
– Darbo grupei svarstyti pasiūliau įsteigti visuomeninių ekspertų instituciją,– pasakė A. Dum-

čius. – Jais gali būti savo srities profesionalai, turintys specialiąsias žinias ir aukštąjį išsilavinimą, 
kurie patariamojo balso teise dalyvautų specialiose bylose. Tokius visuomeninius ekspertus ir 
specialistus galėtų skirti Lietuvos visuomeninės organizacijos, vienijančios tam tikros profesijos 
atstovus (medikus, teisių gynėjus, menininkus, neįgaliuosius ir kt.). Tai jau numatyta Civilinio 
ir Baudžiamojo proceso kodeksuose. Beje, tokius proceso dalyvius-ekspertus, specialistus galėtų 
skirti visuomeninės organizacijos.

Patardami teisėjams specifiniais profesiniais klausimais, teismų patarėjai būtų visuomenės 
atstovais ir stebėtojais. Jie nevykdytų advokato funkcijų, o tai neabejotinai padidintų visuome-
nės pasitikėjimą teismais. Šie visuomeniniai ekspertai teiktų konsultacinę pagalbą bendrosios ir 
specializuotos kompetencijos teismų teisėjams bei dalyvautų nagrinėjamose bylose pirmosios 
ir apeliacinės instancijos teismuose. Šiai idėjai, regis, pritarė ir LR Prezidentas. Mano siūlymas 
perduotas ir darbo grupei. Deja, iki šiol nepriimtas joks sprendimas.

Ar piliečiai galės skųstis Konstituciniam Teismui?
Daug diskutuojama dėl piliečių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą. Dabar Konstitucija sutei-

kia teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą keturiems valstybės subjektams: Prezidentui, Vyriausybei, 
penktadaliui Seimo narių ir teismui. Tokią teisę galėtų turėti ir Seimo kontrolieriai bei atskiri 
piliečiai. Šią galimybę turi daugiau nei trisdešimties Europos šalių piliečiai. Lietuva priklauso 
nedidelei grupei valstybių, kurioje tokių teisių nėra. 

Daugėja Lietuvos piliečių skundų, teikiamų Europos Žmogaus Teisių Teismui. Suteikus jiems 
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teisę kreiptis į Lietuvos Konstitucinį Teismą ir atitinkamai sukūrus griežtą skundų atrankos sis-
temą, sumažėtų piliečių skundų prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismui.

 2005-aisiais Seimo narių grupės įregistravo LR Konstitucijos 106 str. pakeitimo įstatymo pro-
jektą. 2006-taisiais Seime vyko visuomenės klausymai dėl piliečio individualaus skundo Konsti-
tuciniam Teismui. 

 Joks sprendimas nepriimtas. Seimo Konstitucijos komisija neveikia.
Stinga valios ir politinių LR Seimo sprendimų, susijusių su Konstitucijos pataisomis. Viliuosi, 

kad jos bus priimtos.

Konstitucines teises turi ginti pirmosios instancijos teismai
Konferencijos dalyviams pranešimą padarė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Konstituci-

nės ir administracinės teisės katedros docentas dr. Vaidotas Vaičaitis. Jis pabrėžė, kad „Žmogaus 
teisių” paradigma Vakarų demokratiniame pasaulyje po II pasaulinio karo atsirado kaip atsvara 
valdžios ar visuomenės interesų persvarai viešajame gyvenime. II pasaulinis karas galutinai su-
kompromitavo iki tol, ypač kontinentinėje Europoje, vyravusią valstybės primato prieš asmenį 
sampratą, kuri buvo palanki autoritariniams režimams atsirasti ir genocidams bei holokaustams 
pateisinti. Taigi po karo tiek politikai, tiek visuomenė apskritai suprato, kad reikia rasti kitą ben-
dro sugyvenimo demokratinėje valstybėje paradigmą, kuri užkirstų kelią dviejų pasaulinių karų 
žiaurumams. Taip gimė žmogaus teisių apsaugos idėja, laikanti asmenį, o ne valstybę demo-
kratinės visuomenės pagrindu. Ši žmogaus teisių idėja suformuluota kaip „neatimama” arba 
„prigimtinė” žmogaus teisė, t.y. esanti pačioje žmogaus prigimtyje. Šalia žmogaus teisių vėliau 
išsiplėtojo moterų, mažumų, pabėgėlių, vaiko teisių idėjos ir kt. 

Šiuo metu „žmogaus teisių” paradigmai bent jau demokratinio Vakarų pasaulio teisės sam-
pratoje nėra alternatyvos. Bet viena didžiausių problemų yra ta, kad Europos valstybėse vyrauja 
gan skirtinga teisinė kultūra, kurioje norima įgyvendinti šią žmogaus teisių idėją. Ypač kontras-
tuoja vadinamos „naujos demokratijos”, neseniai išsivadavusios iš totalitarinio jungo, valstybės, 
kurioms galima priskirti ir Lietuvą. Šių valstybių bruožas – silpnas visuomeninis, nevyriausybi-
nis sektorius, menkas visuomenės grupių solidarumas. 

Aktyvus visuomenės dalyvavimas valstybės valdyme – neatsiejama šiuolaikinės demokrati-
jos sąlyga. Tai galima pasiekti, kai valstybėje aktyviai veikia įvairios nevyriausybinės organiza-
cijos, klubai, grupės. 

Deja, Lietuvoje tik keletas nuošimčių piliečių savanoriškai dalyvauja nevyriausybinėse orga-
nizacijose. Todėl Lietuvos visuomenė neturi tinkamų instrumentų, kaip prisidėti prie įstatymų 
leidžiamosios, vykdomosios ar teisminės valdžios sprendimų priėmimo, jų įgyvendinimo ir kon-
trolės.

V. Vaičaitis sutelkė dėmesį į teisminę valdžią, nes būtent pastaroji turi kontroliuoti, kad įsta-
tymų leidžiamoji ir vykdomoji bei kitos paminėtos valdžios nepiktnaudžiautų savo įgaliojimais 
ir nepažeidinėtų žmogaus teisių. 

 V. Vaičaitis nusivylęs, kad ombudsmenai prarado iniciatyvą kreiptis į teismą dėl žmogaus 
teisių pažeidimų. 

– Būtų neblogai, jeigu ombudsmenas turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą,– sakė jis.– 
Antra vertus, formaliai turintis, bet nesinaudojantis savo teisėmis ombudsmenas, nieko nekeičia. 
Ar dažnai Seimo kontrolieriai kreipiasi į teismus, siekdami apginti žmogų? – klausė jis.

Jo nuomone, konstitucines piliečių teises privalo ginti pirmosios instancijos teismai. Vienas 
ombudsmenas negali pakeisti visų teismų. 

– Netikiu vieno teismo idėja, viena institucija nepajėgi apginti visų žmonių teisių.
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Sunkus teisėjų paveldas
Kaip ir kiti kalbėjusieji, V. Vaičaitis teigė nusivylęs teismine valdžia. Blogą teismų įvaizdį, jo 

nuomone, lemia subjektyvūs ir objektyvūs veiksniai. Problemos mastą suvokia ir politikai, ir 
teisininkai. Tačiau vykdyti drąsią teismų reformą visiems trūksta politinės valios ir noro ką nors 
keisti. Pagrindinis objektyvus veiksnys, įtakojantis dabartinę padėtį Lietuvos teismuose – tai se-
nasis teisėjų korpusas. Jis didele dalimi „paveldėtas” iš sovietinės sistemos.

Teisėjams stinga kvalifikacijos. Tiesa, šią spragą mėgina lopyti Teisingumo ministerijos įkurtas 
Mokymo centras. Deja, šiame centre nėra aiškios teisėjų mokymo vizijos ir strategijos, mokymo 
kursai eklektiški. Beje, patiems teisėjams stinga motyvacijos kelti savo kvalifikaciją. Vaizdžiai ta-
riant, jiems stinga „konstitucinio mąstymo”. Todėl nagrinėdami bylas jie vengia tiesiogiai taikyti 
Konstitucijos nuostatas, vengia netgi kreiptis į Konstitucinį Teismą. 

– Esu įsitikinęs, kad žmogaus konstitucinių teisių apsauga būtų garantuota, jeigu teisės būtų 
ginamos pirmosios instancijos teisme, jei žmogui nereikėtų kreiptis į aukštesnę teismų instan-
ciją. Tai sakydamas turiu galvoje asmens teisių gynybą prieš valdžios institucijas,– pasakė V. 
Vaičaitis. – Todėl į teisėjų gretas nuo pat žemiausios grandies turėtų pakliūti tokios kvalifikacijos 
teisėjai, kokius šiandien turime Konstituciniame Teisme.

Deja, pagrindinė Lietuvos teisėjų personalo problema, anot V. Vaičaičio, yra ne teisėjų kvalifi-
kacija, o jų etika. Žmonėms rūpi, ką teisėjai nusprendžia. Bet rūpi ir tai, kaip jie bendrauja bylos 
nagrinėjimo metu. Dažnam teisėjui trūksta elementarios kultūros ir pagarbos teismo proceso 
dalyviams. 

– Kokį įspūdį žmogus susidaro apie teisėją, jeigu šis teismo proceso metu demonstruoja savo 
„valdžią”, įžeidinėja kurį nors bylos dalyvį? 

Teisėjų arogancija ir vienos iš besibylinėjančios šalies žeminimas – teismuose dažnas dalykas. 
Ypač daug nepagarbos žmogui teismuose rodoma, kai nagrinėjami piliečių ginčai su valstybine 
mokesčių inspekcija.

Teisės fakultetai ir teisėjų mokymo centrai turėtų skirti žymiai daugiau dėmesio teisėjų el-
gesiui gerinti. Žinoma, tam pasitarnautų ir tarėjų instituto atkūrimo idėja, nors ši idėja atrodo 
neįgyvendinama, bent artimiausiu metu, nes jai nepritaria absoliuti dauguma Lietuvos teisinin-
kų, – pasakė jis.

V. Vaičiaitis mano, kad Lietuvos visuomenė, jos nevyriausybinės organizacijos turi aktyviau 
domėtis ir kontroliuoti teisminę valdžią, o Respublikos Prezidentas turėtų atsakingiau parinkti 
teisėjų kandidatūras. LR Seimo parengtas naujos redakcijos teismų įstatymas, turėtų duoti naują 
impulsą teisminės valdžios reformai. 

– Pagaliau ir patys teisėjai supranta, kad atėjo laikas keisti darbo stilių,– pasakė jis.

Piliečiai mėgina gintis
Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas advokatas Kęstutis Čilinskas pa-

stebėjo, kad piliečiai jau mėgina savo teises ginti teismuose. Taip pasielgė vieno Vilniaus miesto 
Žirmūnų rajono namo gyventojai, pasiskundę teismui dėl kieme pradėtų statybų. Byla buvo nu-
traukta, nes, anot teismo, dėl viešojo intereso žmonėms neleista kreiptis į teismą. Tokią teisę turi 
tik valstybės institucijos. 

Panašų gyventojų ir politikų skundą dėl Vilkaviškio savivaldybės tarybos pareigūnų piktnau-
džiavimo nagrinėjo ir Vilniaus apygardos administracinis teismas. Pastarasis taip pat atsisakė 
nagrinėti gyventojų skundą, o ėmė svarstyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendi-
mo teisėtumą dėl minėto piktnaudžiavimo. Teismas neleido gyventojams netgi dalyvauti teisme, 
neva šie pažeidimai neliečia jų teisių, nors būtent Vilkaviškio savivaldybės tarybos pareigūnai ir 
pažeidė gyventojų teises.
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– Ir štai, jeigu teismas pripažins etikos komisijos sprendimą nepagrįstu, tai gyventojų teisių 
pažeidimai tarsi savaime išnyks,– pasakė jis. – Paradoksas, bet dėl tokių įstatymo „plonybių“ 
paprastas žmogus net negali pasiskųsti teismui, nors jo teisės akivaizdžiai pažeidžiamos.

Valstybė atsisuko prieš žmogų...
 Advokatas kalbėjo apie itin menkas valstybės pareigas savo piliečiui ir dideles piliečio parei-

gas valstybei, dideles valstybės teises savo piliečio atžvilgiu ir menkas piliečio teises savo valsty-
bėje. Antai teisiniai procesiniai terminai, skirti valstybei persekioti pilietį, yra neribojami. Tuo tar-
pu apskųsti valdžios atstovų veiksmus piliečiui yra nustatytas labai trumpas laikas. Pavyzdžiui, 
procesiškai nagrinėti piliečio padarytus pažeidimus valstybės atstovams yra suteiktas 10 metų 
terminas. Bet pilietis, panorėjęs apskųsti valstybės pareigūno veiksmus – antstolio arba notaro,– 
gali tai padaryti tik per 10 dienų. Tam tikrų pareigūnų – per mėnesį. 

 Tarkim, vyksta ginčas dėl žemės. Valstybės pareigūnas priėmė vienokį ar kitokį sprendimą. 
Kol žmogus suvokė, kas nutiko, ką padarė valstybės pareigūnas, žiūrėk, ir mėnuo praėjo. Pra-
leidus terminą, apskųsti pareigūno veiksmus žmogus jau nebegali. Dažnai dėl to jis nebegali 
atsiimti ir žemės, – ji atitenka kitam. 

Taigi valstybės atstovui veikti prieš žmogų terminai neribojami. Valstybinė mokesčių inspek-
cija dėl pažeidimo gali žmogų persekioti nors visą gyvenimą. Būtent  valstybės pareigūnams 
pavyko „prakišti“ tokias įstatymo pataisas!

Tarkim, pilietis apskundė teismui neteisėtus valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmus. Kol 
vyksta ginčas, valstybinė mokesčių inspekcija nuo ginčijamos sumos piliečiui skaičiuoja delspi-
nigius, – taip numato įstatymas: delspinigiai piliečiui skaičiuojami per visą ieškinio laikotarpį. 
Įsivaizduokime, kad byla tęsiasi penkerius metus. Pagaliau teismas pripažįsta valstybinės mo-
kesčių inspekcijos veiksmus neteisėtais. Jis piliečiui priteis pastarajai sumokėti tik nedidelę dalį iš 
visos reikalautos sumos. Bet per tą laiką (5 metus) bus susikaupę be galo dideli delspinigiai. Nors 
teismas bus nustatęs piliečio atžvilgiu valstybinės mokesčių inspekcijos padarytą klaidą, pilietis 
vis tiek privalės sumokėti valstybei milžiniškus delspinigius, susikaupusius ginčo metu. 

Šitaip veikia valstybė. Ji atsisuko prieš žmogų, kad šis nedrįstų su ja bylinėtis, negalėtų ir 
nenorėtų niekam skųstis. 

Seimo nariai neskaito įstatymo projektų, o Konstitucinis Teismas 
posėdžiauja be pareiškėjų
Kiti klausia: kaip tai nutiko? Kodėl Seimo nariai priėmė tokį absurdišką įstatymą? 
Atsakymas paprastas: dažnai Seimo nariai net neskaito įstatymo projektų, nes pastarieji būna 

taip gudriai parengti, kad dažnas seimūnas netgi nesusigaudo, kas parašyta. Tik teismo dieną 
paaiškėja, koks priimtas absurdiškas, prieš žmogų nukreiptas įstatymas. Jei šis galėtų pasiskųsti 
Konstituciniam Teismui, reikalai pasikeistų. Tačiau to padaryti negali, nes jam neleista netgi da-
lyvauti Konstitucinio Teismo posėdžiuose – toks LR Konstitucinio Teismo įstatymas. O pati pro-
cedūra atrodo taip: Konstitucinis Teismas dėl nagrinėjamo skundo išsiunčia pranešimą žemesnės 
instancijos teismui. Pastarojo teisėjai, vengdami palaikyti kurią nors ginčo pusę, paprastai nu-
sišalina ir Konstitucinio Teismo posėdžiuose nedalyvauja. Pačiam pareiškėjui (piliečiui) Kons-
titucinio Teismo posėdyje dalyvauti nevalia, todėl jo interesams posėdyje niekas neatstovauja. 
Atstovaujama tik viena – valstybės pusė. Tokiu būdu, kai Teismo posėdyje nuolatos atstovauja-
ma tik viena šalis, Konstitucinis Teismas nagrinėdamas skundus nusižengia objektyviam rung-
tyniavimo principui. Padėtis būtų kitokia, jeigu įstatymas leistų dalyvauti teismo posėdžiuose 
pareiškėjo atstovui.

Advokatas teigiamai vertino Seimo kontrolieriaus galimybę dėl piliečių teisių pažeidimų 
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kreiptis tiesiogiai į Konstitucinį Teismą. Tačiau jam kėlė abejones pati Seimo kontrolieriaus funk-
cija. Piliečių skundus nagrinėja teismai, o Seimo kontrolierius visų skundų nenagrinėja, nes dalį 
jų atmeta. Todėl veikia ne kaip ombudsmenas, o kaip teismo institucija.

Reformos vyksta tik „viršuje“, o bylos guli stalčiuose
 Advokatas apžvelgė žmogaus teises baudžiamajame procese. 
– Šį procesą imta reformuoti tik nuo „viršaus“, – pasakė jis. – „Apačiose“ neįvyko jokių  po-

kyčių. 
Iki tol baudžiamajame procese buvo numatyti trys etapai: kaltinimo pateikimas, tardymas ir 

teismas. Dabar procese tardymo nebeliko. Tėra tik kaltinimas ir teismas. 
Tuo tarpu reforma įstrigo. Ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai tebelaiko bylas, ne-

perduoda jų teismui. Šiandien guli neišnagrinėta net 130 tūkst. bylų. Daugybė jų nurašyta dėl 
senaties. Žemutinėse teisėtvarkos grandyse tebevyrauja įsitikinimas, kad bylų tomai turi būti 
kaupiami ikiteisminio tyrimo įstaigose, o ne teismuose. Būtent dėl to ikiteisminio tyrimo įstai-
gos „nustato“, kiek ir kokių bylų reikia perduoti teismui. Kiek „nustato“, tiek bylų ir patenka į 
teismus. Prisiminkime Jonaitienės bylą. 

Vokiečių kolegos kritikavo tokią mūsų baudžiamojo proceso reformą. Anot jų, mes tik švais-
tome mokesčių mokėtojų lėšas, nes jokių reformų nėra. Gauti rezultatai dar blogesni, nei buvo 
iki reformos, nes, pasibaigus bylų tyrimo terminui, nusikaltėliai lengvai išsisuka. Nusikaltimų 
aukos kenčia, laukia teismų ir viliasi teisingumo, o bylos dėl proceso vilkinimo net nepakliūva į 
teismą. 

Teisininkų argumentai riboti visuomenės galimybes dalyvauti teismuose neatlaiko kritikos. 
Vienas iš tokių argumentų – girdi, tarėjų ar kitų visuomenės atstovų dalyvavimas teismuose 
valstybei kainuos nemažus pinigus. 

– Manau, jeigu tarėjai teismuose užtikrins teisingumą, dėl to nedera netgi diskutuoti, – pasakė 
jis. – Teisingumas neturi kainos. 50 ar 70 mln. litų teisingumui užtikrinti valstybei – ne pinigai. 
Tai per maža suma. Vien neteisėtas „Alitos“ sandėris būtų kompensavęs šią sumą. Jei valstybėje 
būtų daugiau teisingumo, ir pinigų netruktų. Valstybei nedera derėtis dėl teisingumo. Antai, la-
tviai, estai jau taiko teismų tarėjų modelį baudžiamosiose bylose. Tarptautiniai teismai irgi funk-
cionuoja pagal šį modelį. Tik mes abejojame.

Kliūtis teisingumui – teisėjų savybės ir jų ydos 
Bene aštriausiai teismų problemas įvardijo profesorius Vladas Vilimas.
– 109 Konstitucijos straipsnyje suformuluotos tokios nuostatos, kad teisingumą Lietuvos Res-

publikoje vykdo tik teismai, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi, 
teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo, teismas priima sprendimus Lietuvos Respubli-
kos vardu, o įstatymai, kuriais remiasi teismai, neturi prieštarauti Konstitucijai, – sakė jis. – Taigi 
turime demokratišką tautos referendumu priimtą Konstituciją, turime ir teisminę nepriklausomą 
valdžią, kuri rūpinasi piliečių teisėmis valstybėje. Tačiau pagal apibendrintus „Eurobarometro“ 
tyrimus 2005 m. pavasarį ir rudenį iš 32 Europos Sąjungos kandidačių į ES valstybes pagal pasi-
tikėjimo teismais rodiklį Lietuva užima tik 29 vietą. Teismais pasitiki – tik 27 proc. gyventojų, o 
nepasitiki jais – 60 proc. Dar blogesni pasirodė 2006-ieji. Pasitikėjimas teismais tesiekia 23 proc., o 
tarp nepasitikinčiųjų – net 69 proc. Lietuvos gyventojų. Metai po metų vykdomų apklausų rezul-
tatai rodo, kad pasitiki teismais vos 15–20 proc. gyventojų. Jei visuomenė nepasitiki teisingumą 
vykdančiomis institucijomis, ji nepasitiki ir pačia valstybe.

Teismui, kaip nepriklausomai institucijai, Konstitucija suteikia milžiniškas galias. Į jo rankas 
atiduodami žmonių likimai. Todėl teisingumo aktą turi vykdyti specialiai atrinkti, atsakomybe 
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susaistyti ir nuo pašalinės įtakos izoliuoti žmonės. Atrenkamųjų ydos ar savybės neturėtų truk-
dyti teisingumui. Teisėjo paskyrimo negali nulemti vienas asmuo ar grupė žmonių. Visuomenė 
privalo turėti teisę susipažinti su teisėjų biografijomis, su teismo procese iškeltais argumentais, 
sprendimų priėmimu ir pan.

Pigiai ir greitai – nereiškia teisingai 
Rusijos teismuose prisiekusieji atsirado 1864 ir veikė iki 1917-ųjų. Po revoliucijos jie tapo ne-

bereikalingi. Vėliau propagandos tikslais Sovietų Sąjungoje teismų tarėjų institucija vėl atsirado, 
nors tuo pat metu gyvavo ir „trojkos“, kurių sprendimai būdavo priimami pigiai ir greitai, kaip 
kad norima dabar daryti Lietuvoje.

Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, sovietinės teisingumo sistemos mėginta atsisakyti. 
1995 metais buvo nuspręsta, kad tarėjų institucija Lietuvai nebereikalinga. Vis dėlto, 2002 me-
tais LR Seimas patvirtino Nacionalinį  žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos 
Respublikoje planą, kurio 2 skyriuje buvo numatyta galimybė visuomenės atstovams dalyvauti 
teismuose. 

Deja, minėto plano 2 skyriaus įsipareigojimų niekas nevykdė. Vietoj to LR Seimo Žmogaus 
teisių komitetas užsisakė studiją „Dėl tarėjų instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingu-
mo ir galimybių”. Ją parengė Lietuvos Teisės universiteto, Teisės instituto, Vyriausiosios tarny-
binės etikos komisijos darbuotojai.

Teisės viršenybė ir teisininkų fariziejiškumas
Studijos pirmame skyriuje pateikta tarėjų instituto teismų sistemoje paplitimas užsienio vals-

tybėse. Ir štai kokios išvados:
1. Užsienio valstybių apžvalga parodė, jog teismai, kurių sprendimų priėmime dalyvauja ta-

rėjai, yra labiau nepriklausomi nuo nepageidaujamos įtakos.
2. Kai procese dalyvauja tarėjai, teismų sprendimai labiau atspindi bendražmogišką požiūrį 

į teisingumą.
3. Tarėjų institutas užsienio valstybėse yra pakankamai savarankiškas, tarėjais dirba mąstan-

tys žmonės, o tai yra galingas demokratinis valdžios kontrolės elementas.
Aprašytos ir Lietuvos valstybės teismų organizavimo tradicijos ( II skyrius). Iš šio aprašymo 

matyti, kad Lietuvos valstybėje pagrindinė teismų pertvarka vyko XVI a. viduryje. Čia teigiama, 
kad 1581 m. įsteigus Vyriausiąjį Tribunolą, ši valstybės funkcija buvo išskirta iš valdovo kom-
petencijos ir tapo savarankiška teismo valdžia. Įsidėmėtina, kad Tribunolo narius teisėjus rinko 
ponų tarybos nariai, urėdai ir sėslūs pavieto bajorai vienerių metų kadencijai. Kiti teisėjai buvo 
renkami iki gyvos galvos. Miestų teismų sistemą sudarė dveji teismai – vaito ir burmistro. Vaito 
teisme šuolininkai ir vaito pavaduotojas lentvaitas turėjo prisiekti. Taigi jau turėjome prisieku-
siųjų teismą.

Mažiau svarbias civilines bylas sprendė miesto tarybos nariai pirmininkaujant burmistrui. 
Visuomenės įtaka buvo labai stipri. Burmistro teismą sudarė ir tarėjai. Vadinasi, tarėjai ir prisie-
kusieji Lietuvoje turi istorines šaknis. 

 Tuo tarpu studijos kitoje dalyje teigiama, kad tarėjai ir prisiekusieji Lietuvoje istorinių šaknų 
neturi.

 4-oje  studijos išvadoje teigiama, kad prokurorų ir teisėjų vaidmuo reikšmingesnis visuome-
nei, negu visuomenės atstovų – tarėjų. 

 6-oje išvadoje sakoma, kad teisėjų patirtis stiprina teismų sistemą. O esant tarėjams, šis pri-
valumas galėtų būti prarastas. 

Tokį teiginį galima vertinti taip: gimus diskusijai, dingsta visi teisingumo privalumui. Kuo 
pagrįstas toks teiginys?
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 10-oje išvadoje netiesiogiai teigiama, kad mokesčių mokėtojai nėra politiškai subrendę, neturi 
istorinės atminties, kultūros ir pan. 

Štai tokią nuomonę studijos autoriai susidarė apie mūsų visuomenę.
 11-oje studijos išvadoje rašoma: „Kyla klausimas, ar tarėjų instituto įvedimas gali būti para-

ma teismo valdžios veiklai, kai Lietuvos visuomenė dar yra pereinamajame laikotarpyje į demo-
kratiją?“

Paradoksas, bet vadovaujantis tokiomis teisininkų išvadomis priimami fundamentalią įtaką 
mūsų visuomenės demokratijos raidai turintys sprendimai.

Nors visuomenės dauguma pareiškė, kad tarėjų institucija reikalinga, studijos autoriai nu-
sprendė apklausti teisėjus, kurie pareiškė, kad tokios institucijos nereikia. Ir štai studijos autorių 
išvada: visuomenės nuomonę jie siūlo vertinti atsargiai, o teisėjų – palankiai. 

Sužlugdyta teismų pertvarka
 Studijos išvadoms aptarti LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas sudarė darbo grupę, 

kuriai atstovavo komiteto pirmininkas J. Sabatauskas, teisės pakomitečio pirmininkas V. Žieme-
lis, LR Prezidento patarėjas Č. Atkočaitis, LR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjas V. Masiokas, LR Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas A. Driukas, LR 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas A. Drigotas, LR Nacionalinės teismų administracijos 
direktorius R. Bakšys, LR Teisingumo ministerijos sekretorius A. Kazlauskas, VU Teisės fakulteto 
atstovai ir kiti.

Išvadas LR Seimo Žmogaus teisių komitetas aptarė 2004 m. rugsėjo 30 d. apskrito stalo disku-
sijoje „Tarėjų instituto Lietuvoje įsteigimo tikslingumas ir galimybės”. Tą kartą dalyvavo studijos 
rengėjai, Teisės instituto darbuotojai, LR Teisingumo ministerijos, LR Generalinės prokuratūros, 
Teismų tarybos, LR Aukščiausiojo Teismo, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Teismų admi-
nistracijos atstovai, kai kurie apylinkių teismų pirmininkai. 

Ir šį kartą visuomeninių organizacijų atstovų apie diskusiją niekas neinformavo. 
Diskusijos dalyviai pritarė Studijos autorių nuomonei, kad šiuo metu tarėjų instituto steigti 

Lietuvoje nėra reikalo. Taip atsirado 2004 10 06 LR Seimo Žmogaus teisių komiteto raštas Nr. 
112-S-447, kuriuo atsisakyta vykdyti Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiks-
mų Lietuvos Respublikoje plano dalį (14 skyriaus 2-sis skirsnis). Šį sprendimą priėmė buvęs LR 
Seimo Žmogaus teisių komitetas (pirmininkas G. Dalinkevičius). Sprendimas vienareikšmiškai 
primena sovietmetį, kai LKP CK nuspręsdavo, kiek ir kokio dydžio batų labiausiai visuomenei 
reikia (red.).

– Kaip matome, Lietuvos teisininkų korpusas, kurį sudarė daugiausia sovietinės teisėsau-
gos atstovai ir valdininkai, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto remiami, perėmė į savo rankas 
žmogaus teisių visuomeninių organizacijų funkcijas ir pakoregavo Nacionalinį žmogaus teisių 
rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą sau palankia linkme, – pasakė profe-
sorius.

2006 06 28 Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos sudaryta inicia-
tyvinė grupė 6000 piliečių vardu (surinkti parašai) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką ir Lietuvos Respublikos Teisėjų tarybos pirmininkę, pra-
šydami išreikšti savo poziciją šiuo itin visuomenei svarbiu klausimu, t.y. dėl visuomenės atstovų 
įteisinimo Lietuvos teismuose.

Nė viena iš paminėtų institucijų savo požiūrio neišreiškė. Visi raštai buvo peradresuoti LR 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.

2005 m. liepos 20 d. Prezidento dekretu buvo sudaryta darbo grupė naujam teismų įstatymo 
projektui rengti. Lietuvos Sąjūdžio taryba ir Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija kreipėsi 
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į Prezidentą, prašydamos įtraukti naujajame Teismų įstatyme visuomenės atstovų dalyvavimą 
teismuose. 

Bet atsakymo negavome.
 Taigi Lietuvoje susidarė uždara teismų sistema, kurioje klesti korupcija. Būdami mokesčių 

mokėtojų tarnai, teisininkai elgiasi tarsi šeimininkai. Atsiranda organizacijų, kurios mėgina švel-
ninti situaciją. Jos skelbiasi esančios žmogaus teisių priežiūros stebėtojomis ir pan. Bet korupcijos 
lygis valstybėje nuo to nemažėja, nėra priemonių, kurios apsaugotų piliečius nuo antikonstituci-
nių įstatymų taikymo. 

Žmonės patys pasirinko savo kelią...
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas 

stojo ginti teisininkų. Jo nuomone, žmonės turi pasitikėti teisine sistema. Reikia kalbėti apie vi-
suomenės saugumą, teisėjų elgesį su teismo proceso dalyviais. Tačiau kokios to nesaugumo prie-
žastys? Kaip jas įveikti? Kodėl visuomenė nori dalyvauti teismų sprendimų priėmime? 

– Tai kompleksas klausimų, – sakė jis, – bet niekas nenagrinėjo visų priežasčių.  Girdi, žmonės 
nepasitiki teismais dėl priimtų sprendimų, neva visuomenė iš dalyvavimo teismuose pašalinta 
1993 – 1995 metais...

– Bet tikrovėje viskas kitaip. Teismų tarėjų iš esmės atsisakėme dar 1992 metais, kai tauta re-
ferendumu patvirtino savąją Konstituciją,– pasakė jis.

Anot J. Sabatausko, dėl visuomenės nušalinimo nuo teismų kontrolės kalta pati visuomenė 
(suprask, pati visuomenė rengė Konstitucijos projektą, kurią priėmė referendumu, – red.).

Pirmininkas oponavo profesoriui Vladui Vilimui. Girdi, Sovietų Sąjungos teismuose buvo 
tarėjai. Tačiau Sovietų Sąjunga turėjo ir konstituciją. 

– Ar laikėsi kas jos? – retoriškai klausė jis.
– Dėl Teisėjų tarybos. Prieš metus Prezidentas pateikė naują teismų įstatymo projektą, kuria-

me buvo numatyta Teismų tarybą formuoti ne vien iš teisėjų. Į Tarybą turėjo patekti Preziden-
tūros atstovai, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas, LR Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas. 

Deja, Konstitucinis Teismas nurodė kitaip. Jo sprendimu, Teisėjų taryboje turi dalyvauti tik 
teisėjai.

J. Sabatauskas suabejojo visuomenės apklausomis. 
– Kodėl šiandien statistikoje už Lietuvą geresnę padėtį turi autokratinės Azijos, Afrikos vals-

tybės? Ogi, todėl, kad toji padėtis priklauso nuo informacijos šaltinių. Kadangi informaciją apie 
teismus teikia žiniasklaida, tai ir teismų problemos kyla iš žiniasklaidos. Ar verta žiniasklaida 
pasikliauti, jei, anot J. Sabatausko, visuomenės informavimo priemonių nebeliko, liko tik visuo-
menės nuomonės formavimo priemonės?

Teismų įstatymo projektas ir piliečių lūkesčiai...
Vis dėlto J. Sabatauskas  sutiko, kad problemos nėra iš piršto laužtos. Jo nuomone, nedovano-

tinai ilgai svarstomas Teismų įstatymas: įvyko 27 posėdžiai, sugaišta net 108 valandos! 
Įstatymo projekte numatyta daug pakeitimų ir papildymų. Vienas jų – teisėjų kvalifikacija. 

Prezidentas siūląs teisėjais skirti tik tuos asmenis, kurie turi ne mažesnį, kaip 10 metų darbo stažą 
(iki šiol reikalauta tik penkerių). 

Keliami didesni reikalavimai kandidatams į teisėjus. Šie turės atitikti visus kvalifikacinius rei-
kalavimus ir išlaikyti egzaminą. Jiems reikės turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo stažą teismuose, 
arba 7 metų teisinio darbo stažo bet kurioje įstaigoje. Išlaikę egzaminą kandidatai privalės sta-
žuotis. 
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Šiandien naujai paskirtas teisėjas visą mėnesį mokosi teisėjų mokymo centre. To per mažai. 
Teks stažuotis visų lygių apygardų teismuose: būsimasis teisėjas susipažins su jų darbu, daly-
vaus rengiant įvairius projektus, rinks informaciją ir pan.

Antra naujovė – teismo proceso metu bus daromi garso įrašai. Tiesa, ir šiuo metu, teismui 
nusprendus, gali būti atliekami garso, o prireikus – ir vaizdo įrašai. Bet ateityje tai bus norma, 
kad teismai išvengtų klaidų, kad protokolai nenukryptų nuo liudytojų ir kitų proceso dalyvių 
parodymų. Garso įrašai įpareigos teismo proceso dalyvius elgtis korektiškai, – garso įrašas visa-
da leis faktus patikrinti. Netgi ištrynus įrašą, jį visada bus galima atgaminti. 

Dar viena naujovė – periodinis teisėjų vertinimas: paskyrus naują teisėją, po 3 metų bus ver-
tinamas jo darbas. 

Vėlesni jo darbo vertinimai vyks kas 5 arba kas 3 metai. Vertinimo komisijoje dalyvaus ne vien 
teisėjai, bet ir visuomenės atstovai. 

J. Sabatauskui nepriimtinas teiginys, kad teisininkai nėra visuomenės atstovai. Jo nuomone, 
visi teisininkai atstovauja visuomenei. Tačiau šie argumentai neįtikino susirinkusiųjų (taip sam-
protaujant galima nebesusigaudyti, kuo paprastas pilietis skiriasi nuo valstybės tarnautojo, arba 
kuo Teisės fakulteto studentas skiriasi nuo prokuroro).

Pirmininkas patikino, kad be teisėjų teismų procedūrų komisijoje dalyvaus ir kitų valstybės 
institucijų atstovai. Nors po Konstitucinio Teismo sprendimo Teisėjų taryboje gali būti tik teisėjai, 
tačiau Teisėjų taryba svarstys finansų klausimus, vidaus darbo reglamentą, dirbs su įstatymo 
projektais, spręs kitus klausimus, jiems būtinai teks pasitelkti ir kitų profesijų specialistus. Tad, 
suprantama, procedūrų komisijoje bus ne vien teisėjai. 

Atrankos kvalifikacinėje komisijoje – irgi kažkas panašaus. Dėl to J. Sabatauskui nesusidarė 
įspūdis, kad visuomenė nušalinta nuo teismų kontrolės. 

– Beje, pats Respublikos Prezidentas nuspręs, kas galės dalyvauti teisėjų atrankos komisijoje, 
mat už personalijų parinkimą bus atsakinga prezidento institucija. Kadangi teisėjus skirs  vienas-
meniškai Prezidentas, tai jis ir bus atsakingas už atranką.

Apgailestavo dėl blogo įstatymo
J. Sabatauskas sutiko, kad Konstitucinis Teismas pažeidžia rungtyniavimo principą. 
–Man pačiam nemalonu dalyvauti, kai nėra antrosios pusės, kai negali išgirsti nedalyvaujan-

čiojo nuomonės, – sakė jis. – Teismo posėdis atrodo nevisavertis. 
Bet jis skeptiškai vertino piliečių galimybę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. 
– Valstybėse, kuriose piliečiai gali paduoti individualų konstitucinį skundą, iš 2400 skundų, 

net 1800 jų pripažinti nepriimtinais. Vos 23 skundai priimti. Tai tik 1 proc. nuo visų skundų. Ana-
logiška situacija susiklosčiusi Europos Žmogaus Teisių Teisme. Teismas atmeta daugybę skundų, 
o priima jų vos 2 proc. 

Vis dėlto, jeigu Lietuvoje ši teisė bus įtvirtinta, fiziniam ar juridiniam asmeniui skųstis bus 
leidžiama tik konkrečiu atveju, jei tai bus susiję su to žmogaus ar juridinio asmens teisėmis. Ir tik 
tada, kai šis bus išnaudojęs visas teisinės gynybos priemones kituose teismuose.

Pirmininkas paminėjo, kad bus labiau sugriežtinta teisėjų atrankos procedūra. Asmuo, sie-
kiantis tapti teisėju, privalės būti nepriekaištingos reputacijos, turės pateikti dokumentą, įrodan-
tį, jog turi teisę dirbti su slapta informacija. Dabar to nereikia.

Ombudsmeno institucija reikalinga
LR Seimo kontrolierius R. Valentukevičius gynė ombudsmeno (Seimo kontrolieriaus) institu-

cijos veiklą. Ši institucija tapo tarptautinių organizacijų nare ir didžiąja dalimi atitinka Europos 
standartus.
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Anot ombudsmeno, ištyrusi skundą, institucija teikia savo nuomonę valstybės administracijai 
ir nurodo, kokie įstatymai pažeisti. Ji nurodo, kokias teisines spragas būtina užtaisyti tam, kad ne-
būtų pažeistos piliečių teisės. Tiesa, vyrauja nuomonė, kad Seimo kontrolieriaus sprendimai tėra 
rekomendacinio pobūdžio. Bet jeigu išvados argumentuotos, jas privalu vykdyti, – teigė jis. 

R. Valentukevičiaus nuomone, ombudsmenas galėtų įgyti teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. 
Iš 26 Europos Sąjungos valstybių, net 18-oje ombudsmenai tokią teisę turi. Dėl piliečių teisių pa-
žeidimų jie gali dalyvauti Konstitucinio Teismo posėdžiuose.

– Prie LR Seimo Žmogaus teisių komiteto reikėtų įsteigti nacionalinę žmogaus teisių gynimo 
agentūrą, kad žmonės jaustųsi pilnateisiai valstybės šeimininkai, kad jiems būtų saugiau, – pa-
sakė jis.

Partizano dukra privalėjo atlyginti čekistei teismo išlaidas
Konferencijoje kalbėjo asmenys, smarkiai nukentėję nuo Lietuvos teismų sistemos. Martina 

Astrauskaitė-Bikuličienė neslėpė paniekos ir kritikos Kauno apygardos teismui. Būdama septy-
nerių metų, dar 1953 metų sausio 2-ąją, ji neteko savo tėvo kario savanorio Jono ir dėdės Antano 
Astrauskų, kuriuos Šakių rajone, Žalgirio miške, nužudė KGB darbuotojai. Kalbėtoja teigė, kad 
čekistas Vytautas Vasiliauskas už Lietuvos partizano – josios tėvo nužudymą gavo 500 rb premi-
ją, o jo bendražygė KGB agentė Martina Žukaitienė, įdavusi bunkeryje besislapsčiusius partiza-
nus, gavo 2000 rb premiją. 

Lietuvai tapus laisva, M. Bikuličienė mėgino patraukti atsakomybėn buvusius KGB darbuo-
tojus. Absurdas, bet vietoj lauktos atsakomybės Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel už 
nužudytuosius tėvus partizanų dukrą Martiną Bikuličienę įpareigojo atlyginti KGB agentei Mar-
tinai Aleksaitei-Žukaitienei 1000 litų teismo išlaidas! Tik apeliaciniame teisme M. Bikuličienei 
pavyko įrodyti, jog nukentėjo ne buvusi KGB darbuotoja, o būtent ji – partizanų dukra. 

17-aisiais Nepriklausomybės metais pirmą kartą Lietuvos istorijoje nuo sovietų represijų nu-
kentėjusio partizano dukrai teismas priteisė 150 tūkst. litų neturtinei žalai atlyginti. Tai unikalus 
pavyzdys, įrodantis, kad mūsų teisinė sistema nedirba žmonių, kovojusių už Lietuvos laisvę, 
naudai.

Kalbėtoja patvirtino, kad daugybė genocido nusikaltimų bylų nepasiekia teismo. Niekas jo-
mis nesirūpina, todėl Lietuvoje nukentėjusieji neturi teisės į teisingą teismą. Šiandieninėje Lie-
tuvos teisėje vyrauja nebaudžiamumas ir sovietinės teisės normų taikymas. Sovietinės sistemos 
represijų organizatoriai iki šiol nenubausti. Antai minėtoji Kauno apygardos teismo teisėja Bo-
brel priėmė sprendimą, kuriuo pripažino sovietinės okupuotos Lietuvos įstatymų teisėtumą, tuo 
įrodydama, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija negina 53 metų Lietuvos pasipriešinimo da-
lyvių teisių. 

Partizanų dukra teigė, kad esmė glūdi ne piniguose ir ne kompensacijose. 
– Man rūpi Lietuvos likimas, dora ir gerovė, – sakė ji. – Kol teismų sistemoje bus tokie teisė-

jai, kaip Birutė Bobrel, kol tarp teisėjų bus tokie, kurie nemylėdami Lietuvos vardu teisė šalies 
patriotus, Lietuva niekada nepasieks to, ko siekia ši konferencija. Na ir kas, kad šiandien surasti 
ir įvardinti žudikai? 

Lietuvos Respublikos vardu jie iki šiol nenuteisti!

Teisinis ir politinis nihilizmas
 Kalbėjęs konferencijos dalyvis Edvardas Šalkauskas akcentavo šalyje vyraujantį teisinį ir po-

litinį nihilizmą. 
 – Dabartinė padėtis naudinga Lietuvos teismams ir korumpuotai teisinei sistemai, – sakė jis. 

– Teismai niekina žmogų. 
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Jis teigė reikalavęs Prezidentą įstatymu įtraukti visuomenės atstovus į teisingumo vykdymą. 
Deja, negavęs jokio atsakymo. 

– Neretai mes keliame pavyzdžiu JAV valdymo sistemą. Tačiau savo įstatymus kuriame ir pa-
gal JAV, ir pagal Lotynų Amerikos modelius, – kaip naudingiau. Pikta, kad valstybės valdininkai 
už nieką neatsako. Visi jų sprendimai – neva kolektyviniai, atsakingųjų tarsi nėra. Akivaizdus 
pavyzdys – „Alitos“ privatizavimas. Rodos, ir šįkart konkrečių kaltininkų nebus. O jie privalo 
būti! Tik tuomet atsiras lėšų ir teisinių struktūrų reformai, ir teisingumui!

Per daug kaltės suverčiama teismams
Kalbėjęs Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas, LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjas Algis Norkūnas stebėjosi konferencijoje vyraujančia nuotaika.
– Man keista, bet pranešimai ir diskusijos liečia tik teismus, nors žmogaus teisės – itin plati 

sąvoka. Reikėtų kalbėti apie žmogaus teisių įgyvendinimo sistemą, nes teismai tėra sudėtinė šios 
sistemos dalis, kuri tik nustato teisės pažeidimus ir šalina priežastis. Bet kodėl pamiršome švie-
timą, auklėjimą, įstatymus, kurie privalo saugoti mus? – retoriškai klausė jis. – Pradžių pradžia 
glūdi mokyklose. Kiekvienas žmogus privalo žinoti, kaip su juo gali arba negali pasielgti valdžia, 
darbdavys. 

Kalbėta apie Konstitucijos priežiūros problemas. Žinoma, priežiūrą reikia tobulinti. Bet susi-
daro įspūdis, tarsi įstatymų kokybė tėra vien teisėjų reikalas. Argi ne Seimas kuria įstatymus? Ar 
teisingus įstatymus jis kuria? Juk mes gyvename pagal juos. Net politikai su pilnais lagaminais 
įrodymų neina į teismą, šalinasi jų, nes tai ne vieta džiaugsmui. 

 Sakome, teisinė veikla turi būti orientuota į žmogaus teisių įgyvendinimą. Pažvelkime, kiek 
turime administravimą kontroliuojančių institucijų? O kalbame tik apie teismus. Parduotuvėje 
neįstengiu perskaityti ant prekių priklijuotų etikečių. Ar ne nuo to prasideda visi pažeidimai? Bet 
kalbame tik apie teismus! Per daug sureikšminame juos žmogaus teisių sistemoje.

O pasidomėkime, kokia yra Teisingumo ministerijos veikla? Juk šios ministerijos ministras 
yra TEISINGUMO MINISTRAS! Ar ši ministerija užtikrina teisingumą? 

Anaiptol. Užuot teikusi pastabas, kaip teisingai sureguliuoti teisinius santykius, ji konkuruo-
ja su registrų centrais, nustato, kas kokias tvarkys patalpas ar įrangą... Mes einame lengviausiu 
keliu – visas bėdas verčiame teismams. 

– Nepriklausomi teismai – žmogaus teisių garantas, jiems nederėtų klijuoti etiketes. O korup-
cija teismuose... – tai mitas. Nėra jokių objektyvių tyrimų, – sakė kalbėtojas. – Tai tik nuomonė. 
Koks yra korupcijos laipsnis? Juk niekas netirta – nei korupcijos lygis, nei jos priežastys, nes pats 
įstatymų leidėjas neturi nei politinės valios, nei ryžto šalinti įsisenėjusias problemas. 

 Dėl teismų viešumo. Net ir dabartiniame įstatyme nėra įtvirtintas teismų viešumas, bent jau 
neatskleistas jo turinys. Artimiausioje ateityje taip pat jokio viešumo nenusimato. 

Kalbame apie teisėjų kvalifikaciją, mokymo centro programas. O kiek teisėjų nepakliūva į 
mokymus? Atsakysiu: ogi tiek , kiek pakliūva. Kodėl? Todėl, kad nėra lėšų.  O teisėjų socialinė 
padėtis?.. Jie negauna netgi įstatymo numatyto atlyginimo.

Taigi tobulinti yra ką. Reikėtų stiprinti žemiausias teismų grandis, kuriose ypač stinga kvalifi-
kuotų teisėjų, nes pirmosios instancijos teismuose būna daugiausia bylų ir priimama daugiausia 
sprendimų, dauguma kurių neskundžiami. Tad daugiausia lieka nepakeistų būtent pirmosios 
instancijos teismų sprendimų.

Dėl visuomenės dalyvavimo teismų veikloje A. Norkūnas nuomonės nepareiškė.
– Žinaus visus „minusus ir pliusus“, nes dirbau su tarėjais, – sakė jis. – Manau, tai visuomenės 

valios ir ryžto reikalas. Jei atsiras tarėjai, teisėjui bus net geriau, nes dabar visuomenė įsitikinusi, 
jog teisėjai primeta jai savo nuomonę. O kalbos, kad teisininkai nėra visuomenės dalis... deja, tai 
jau mūsų kultūros atspindys...
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Uždaras klanas
 Teisės instituto darbuotoja Jančiauskaitė-Mačinskienė Vida kalbėjo apie vaikus. Konstitucija 

suteikia ir galimybę, ir prievolę – privalomą mokslą. Deja, ne visi šią prievolę pajėgūs įvykdyti,– 
sakė ji.

– Didesnė visuomenės dalis gyvena ties skurdo riba. Netgi, sakyčiau, skurde. Kaimo vaikai 
negali patekti į mokyklas, nes jų niekas ten nenuveža. Jei mokslas privalomas, tai įstatymu vai-
kams į mokyklas vežti turi būti skiriamas visuomeninis autotransportas. Gėda dėl suaugusiųjų, 
kai matai vaikus, besiaiškinančius autobuso kontrolieriui.

Kaimo vaikai diskriminuojami: valstybė juos apleido, paliko be priežiūros.
J. Mačinskienė kalbėjo apie teismus, minėjo kasaciją, kurią advokatai rašo Aukščiausiajam 

Teismui. 
– Tai mokslinis traktatas, – sakė ji. – Korupcijos šaknys slypi būtent biurokratinėje sistemoje. 

Man teko ginti savo teises Aukščiausiajame Teisme dėl proceso terminų atnaujinimo. Keistokai 
atrodė, kai Aukščiausiojo Teismo teisėjas nuolat teiravosi to, kas visai nesusiję su nagrinėjamos 
bylos esme. Pavyzdžiui, teiravosi, iš kur gavau pinigų namui įsigyti. 

Tai absurdas! Apie teismus reikia šaukti labai garsiai, nes tai uždaras klanas. Mes turime 
priversti juos į tą uždarą klaną įsileisti visuomenę! Iš neteisės negali atsirasti teisė! Nuosavybės 
atstatymui neturėtų būti senaties!

Mano bylos atveju, suėjus senaties terminui, niekas nepateko už grotų, o štai dėl to paties se-
naties termino aš praradau turtą. Man atrodo, kad teismai dažnai tarnauja nusikaltėliams,– sakė 
ji.

Sistema tragiška
Labai kritiškai teismų sistemą vertino Lietuvos karo akademijos profesorius, habilituotas 

daktaras Antanas Makštutis. Jis pabrėžė kalbąs ne akademijos, o visuomenės vardu. Tiesa, jis 
gynė teisėjus ir Konstituciją.

– Netgi fiziškai teisėjų niekas nesaugo, o ką bekalbėti apie kitokią apsaugą, – sakė jis. 
Kalbėtojas iš esmės pritarė Konstitucijos pataisoms, tačiau suabejojo jų skubotumu. 
– Kiek galime taisyti Konstituciją? Mūsų Konstitucija negali garantuoti žmogaus teisių ir lais-

vių, nes kiekvieno prigimtinė teisė yra gyventi ir dirbti. Gyventi mūsų šalyje galime, o štai dirbti 
– ne. Mūsų valstybėje nustatytas minimalus žmogaus atlyginimas tėra pasityčiojimas iš žmogaus 
teisių. Pensijų dydis skaičiuojamas nežinia nuo kurių metų. Nuolat kalbama apie bendro pro-
dukto augimą. Reali infliacija yra ne 4 proc., o 9 proc. per metus. Dėl to bendras produktas mūsų 
valstybėje auga ne darbo našumo, o infliacijos sąskaita.

Valstybės valdymo efektyvumas menkas, – sakė jis. – Mes įsisavinome tik 15 proc. Europos 
Sąjungos skirtų lėšų. Darbo efektyvumas tesiekia vos 6 proc. Lietuvoje žmogus pažemintas dėl 
neturėjimo teisės į darbą. Valdininkai ciniškai sako: tegu jie patys susikuria sau darbo vietas... 

Valstybėje vyrauja monopolinė rinka, konkurencijos nėra. Antai benzinas Lietuvoje kainuoja 
1 eurą. Jis tiek pat kainuoja ir Suomijoje. Bet palyginkime Lietuvos ir Suomijos žmonių atlygini-
mus!

Lietuvoje apie 20 proc. vaikų neina į mokyklas. Pristeigėme institucijų, o rezultatas?.. Nulis. 
 Sakome, nėra lėšų. Prie Žemės ūkio ministerijos pristeigta 60 organizacijų. Pasidomėkite, ką 

jos veikia? Paklauskite, kam pavaldžios Specialiųjų tyrimų ir Finansinių nusikaltimų tarnybos?
O teismai...Tai superbiurokratinė sistema. Gal per grubiai skamba, bet, būdamas profesorius, 

nesugebu teismui net prašymo parašyti, – štai kokie teismų reikalavimai! 
Tiesa, ne visi teisėjai korumpuoti. Yra daug sąžiningų iš jų. Bet sistema tragiška, – pasakė jis.
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Apgailestavo dėl nusikaltimo išteisinimo
Konferencijos pabaigoje Julius Sabatauskas atsakinėjo į dalyvių klausimus. Jis pabrėžė, kad 

konferencijos tema pernelyg plati. Paminėjo, kad Vilniuje jau antra diena vyksta tarptautinė kon-
ferencija mediacijos tema. 

– Mediacija – tai dviejų ginčo šalių sutaikymas ne teismo keliu, – pasakė jis. – Pavyzdžiui, yra 
tokia sąlyga, pagal kurią bylos laimėtojui nepriteisiama jokių teismo išlaidų, jeigu pastarasis iki 
ginčo nagrinėjimo nesikreipė į mediatorių, t.y. nemėgino taikiai sureguliuoti ginčą.

Vilniuje šia tema apibendrinama visų Europos Sąjungos valstybių patirtis. Tikimės, kad ja 
pasinaudoję, įgysime daug naudos, ypač nagrinėdami civilines bylas. 

Į žuvusio partizano dukros mestus kaltinimus teismams J. Sabatauskas pasakė, kad Europos 
Sąjunga svarsto direktyvą dėl rasizmo, ksenofobijos ir dėl nusikaltimo neigimo. 

– Lietuva siūlė stalinizmo neigimą irgi laikyti nusikaltimu, tuomet nebebūtų jokių diskusijų 
dėl mūsų pokario pasipriešinimo dalyvių, – sakė J. Sabatauskas. – Manau, tuo klausimu Europos 
Sąjunga priims atskirą direktyvą. 

Deja, negaliu patikėti, kad Kauno apygardos teismas priėmė tokį sprendimą. Negaliu patikėti, 
kad minėta teisėja galėjo priimti tokią nutartį. Bet jei taip įvyko... labai apgailestauju, – pasakė jis.

Teisėjų arogancija
LR Seimo teisės departamento vyresnysis patarėjas ir buvęs teisėjas Gediminas Stagatys suti-

ko, kad nepasitikėjimas teismais turi pagrindą. 
–Teisėjai pasipūtę, arogantiški, nemandagūs, – sakė jis. – Žmonės stebi teismų darbą ir mato, 

kaip pas teisėjus į kabinetus užbėga advokatai, o sugrįžę giriasi, girdi, viską sutvarkę... 
– Ką po tokių advokatų veiksmų apie teisėjus gali pamanyti žmogus?
 Jis nuogąstavo, kad teisingumo vykdymas – be galo sudėtingas dalykas. Jo nuomone, neiš-

silavinusios visuomenės dalyvavimas teismų darbe jam kelia pagrįstas abejones. Jei dabar įma-
noma paveikti teisėją, tai teismo tarėją juo lengviau bus galima iš anksto kuo nors įtikinti. Teisės 
mokslas sudėtingas, tad nepasirengusiems tarėjams dalyvauti teismuose bus labai sudėtinga. 
Žinoma, visuomenė gali dalyvauti aptariant teisėjų kandidatūras, bet parenkant teisėjus...jo nuo-
mone, to neturėtų būti. 

Į repliką, kokioje Europos valstybėje nėra tarėjų institucijos, G. Stagatys atsakė nežinąs, bet 
teigė turįs savo asmeninę nuomonę apie Lietuvos gyventojus: du trečdaliai Lietuvos gyventojų 
pritartų mirties bausmei, ir, be abejonės, atsirastų tokių, kurie šią bausmę čia pat įvykdytų.

Raudonieji ir politiniai vištgaidžiai
Itin emocingai kalbėjo žurnalistas Vilius Bražėnas.
–Turėjome 50 okupacijos metų. Tačiau praėjus 17 metų po Nepriklausomybės paskelbimo, vis 

dar neišlipame iš komunizmo klampynės, – pasakė jis.
–Tie žmonės, kurie dejuoja, patys nieko ir nedaro, kad išmestų iš valdžios konfiskavusius 

ar nacionalizavusius jų turtą. Raudonas mėšlynas tebėra Vilniuje! Provincijoje labai stinga inte-
lektualų. Dirbant tik centre niekas nepasikeis. Kol parapijose nesukursime intelektualų centrų, 
nieko nebus. Visi intelektualai privalo suburti provincijoje bent po 3 atsparos punktus! 

Žmogaus teisių klausimus dažniausiai kelia amoralūs, antivalstybiniai elementai, – sakė kal-
bėtojas.

–Trumpam nusigręžkime nuo žmogaus teisių. Susitelkime į valstybės ir tautos išlikimo teisę! 
Nūnai J. Stalino idėjomis naudojasi globalistai! Mūsų tauta žudoma! Ją žudo ne tik Maskva, bet 
ir Briuselis! Jeigu Europos Sąjungai leisime tapti supervalstybe, teks panaikinti Lietuvos Konsti-
tucinį Teismą, nes jį pakeis teismas Strasbūre! 
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Antai homoseksualams neleidome demonstruoti savo užpakalių, o Briuselis jau ir šaukia: 
pažeidžiamos žmogaus teisės!

Tačiau prisidengdami žmogaus teisėmis daugelis kovoja dėl savo įtakos. 
Atgaivinkime moralę! Jei pakelsime, atgaivinsime moralę, atsiras ir žmogaus teisės!.. Užvis 

svarbiausia, kad žmonės liautųsi tylėję ir eitų į politiką. Deja, daugelis jų į politiką neina, o tik 
dejuoja. Todėl jie primena vištgaidžius politinėje vištidėje, kurie nei gieda, nei kiaušinius deda! 

Nepasikeis jokie teismų sprendimai
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Endriukaitis pasakė, kad teismų dar-

bas priklauso nuo to, kokia teisėjų yra širdis ir koks jų gyslomis teka kraujas. 
– Nepasikeis jokie teismų sprendimai, nors keistume įstatymus, kaip įmanydami, nes nėra 

teismų kontrolės sistemos, – sakė jis. – Teisėjai prieš nieką neatsako. Lietuvoje teisėjai fetišizuo-
jami keliskart daugiau, negu kitos valdžios institucijos, tad nėr kuo stebėtis. Teisėjai rašo nuos-
prendžius bei sprendimus, kokius nori ir kaip nori, – teigė jis. – Dažniausiai sprendimai priimami 
prieš nagrinėjant bylą. Po to jau viskas rašoma tam, kad pagrįstų išankstinį sprendimą. Akivaiz-
dus pavyzdys – genocido bylų nagrinėjimas: teismas užprotokolavo buvusio KGB darbuotojo 
parodymus, neva šis sąžiningai dirbo KGB naikindamas teroristus!!!

Teisėjai neatsako ir už procesinius pažeidimus, – sakė jis. – Kauno apygardos teismo teisėja 
Birutė Bobrel sprendime parašė, kad ieškovė (žuvusių partizanų dukra) nepateikė dokumentų, 
pagrindžiančių jai padarytą žalą! 

Kaip tai suvokti? Kokių įrodymų teisėjai pritrūko? Sakykite, kur teisėjų sąžinė ir žmogiš-
kumas? Jų nėra, – atsakė jis. – Teismai  neleidžia visuomenininkams atstovauti nukentėjusiems  
nužudytųjų partizanų bylose. O kokius mes turime teisėjus?.. Kokia teisėjų atrinkimo tvarka?.. 

Nagrinėjant genocido bylų tyrimo eigą Lietuvoje išryškėjo prokuratūros pozicija. Ji atrodytų 
taip: palaukime, kol išmirs nusikaltėliai, nusikaltimų liudininkai, tuomet ir tirti nieko neberei-
kės. 

Iš tiesų prokuratūrai jau galima pastatyti paminklą tiriant Adolfo Ramanausko bylą. Šiai bylai 
– jau 17 metų. Toks vilkinimas prokurorų lūkesčius pateisino, nes vienas liudininkas jau mirė. 
Liko dar vienas – Dušanskis, bet ir šis Izraelyje...

Žemė negrąžinama dėl politinių motyvų
Kalbėjo grąžintinų namų savininkų atstovė Albina Adomonienė, Sausio 13-osios brolijos pir-

mininkė Jadvyga Bieliauskienė. Abi kategoriškai smerkė teismų darbą. 
– Lietuvoje pilietinė visuomenė taip ir nesusiformavo. Nepasitikėjimas teismais daug tragiš-

kesnis, nei rodo skaičiai. Savo tėvynėje lietuvis nesijaučia saugus, – sakė J. Bieliauskienė. 
– Pakvieskime piliečius parašais paremti Konstitucijos straipsnių pakeitimus ir pamatysime, 

kaip nubus žmonės. Jie nėra apatiški. Jie tik nusivylę ir nuskriausti.
J. Bieliauskienė pasakojo apie vienos nuo sovietų nukentėjusios tremtinės mėginimą atsiimti 

iš jos atimtą žemę.
– Pati girdėjau, kaip Alytaus teisme nuskambėjo žodžiai: – Ką, banditai, žemės užsimanėte? 

Niekada jos neatgausite! 
Ir visa tai vyko jau Nepriklausomoje Lietuvoje!..
Anot kalbėtojos, šie žodžiai aiškiausiai iliustruoja valdininkijos ir teismų požiūrį į pokario 

rezistentus. Ji rekomendavo LR Seimo Žmogaus teisių komitetui pasidomėti, kiek tremtinių ar 
partizanų iki šiol dar neatgavo savo žemės. Tai anaiptol ne teisinis, bet politinis klausimas, – sakė 
ji. – Žemė tremtiniams ir politiniams kaliniams Lietuvoje negrąžinama dėl politinių motyvų.

Konferencijoje nuskambėjo raginimai, aukščiausiajai šalies valdžiai pačiai laikytis įstatymų ir 
Konstitucijos. 
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 Visi priėjo vieningos nuomonės, kad teisėjai vengia įsileisti visuomenės atstovus į teismus, 
nenori, kad visuomenė dalyvautų teisėjų atrankoje, kad teismų struktūra nepakitusi dar nuo 
sovietinių laikų, o teisėjai tie patys, kad egzistuoja stiprus teisininkų klanas, sprendžiantis  kie-
kvieno teisininko karjeros likimą. 

 Kalbėta apie susikompromitavusius teisėjus. 
– Kodėl Respublikos Prezidentas toleruoja tokius teisėjus? – kalbėdamas apie teisėją Driuką 

klausė kažkuris. – Kodėl Prezidentas du metus nieko nesiūlė į Aukščiausiojo Teismo civilinių 
bylų primininko vietą? 

 Dauguma priėjo prie išvados, kad valdžios teisinis nihilizmas yra svarbiausia netvarkos prie-
žastis, nes aukščiausioji valdžia pirmiausia turi pati įstatymų laikytis. 

Replikuota Aukščiausiojo Teismo teisėjui Algiui Norkūnui, kuris pareiškė, esą nėra duomenų 
apie teisėjų korupciją. 

 – Jeigu 85 proc. teisėjų nenori, kad visuomenės atstovai dalyvautų juos atrenkant, argi už šio 
nenoro nestyro kyšininkų ausys?

Kritikuotas ir J. Sabatauskas dėl būsimojo reikalavimo teisėjams iš anksto gauti leidimus dirb-
ti su slaptąja medžiaga. 

– Kas būsimiesiems teisėjams išduos tokias pažymas? Ogi tie patys VSD darbuotojai, kurie iki 
šiol jas išdavė. Pats VSD vadovas (buvęs) akivaizdžiai melavo, slėpdamas savo biografijos faktus, 
tad ar galima reikalauti tiesos iš žemesnio rango žmonių?

Prieita prie išvados, kad pirmiausia reikia atnaujinti teisėjų korpusą, – tai pertvarkos pradžių 
pradžia ir pagrindas. Dėl to nemažai kritikos kliuvo ir LR Seimui.

Visuomenė dalyvaus teisingumo vykdyme
Konferencijoje daugiausia buvo kaltinami teismai. Žinoma, ne vien teismai kalti, kad iki šiol 

neišnagrinėta 180 Lietuvos gyventojų genocido bylų. Bet kaip gydytojai negali uždrausti visuo-
menei domėtis gydymo ir sveikatos priežiūros problemomis, taip ir teisininkai negali spręsti už 
visuomenę, kada ji gali dalyvauti teisingumo vykdyme, o kada ne. 

Konferencijos dalyviai pabrėžė, kad visuomenė per daug rūpinasi nusikaltėliais ir įkalintųjų 
teisėmis, bet mažai domisi nukentėjusiųjų asmenų teisėmis, nes paaiškėjo, kad niekas niekada 
neanalizavo, kiek ir kaip atlyginama žala nukentėjusiesiems. 

Tam, kad išvados būtų vieningos, konferencija patvirtino redakcinę kolegiją galutinės rezo-
liucijos redakcijai parengti. 

Kolegijos nariai – profesoriai Vl. Vilimas, A. Dumčius, advokatas K. Čilinskas, LR Seimo narys 
R. Kupčinskas, VU dėstytojas V. Vaičaitis. 

Rezoliucijai parengti prireiks dar kelių savaičių. Po to ji bus įteikta LR Seimui, jo Teisės ir tei-
sėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Konferencijos dalyviai vieningai nubalsavo, kad visuomenė be išlygų privalo dalyvauti tei-
singumo vykdyme. 

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2007 m. l iepa.
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PILIEČIŲ SANTALKOS ATVIRAS 
LAIŠKAS SEIMUI

Šiandien Piliečių santalka atviru laišku kreipėsi į Seimo narius ir paragino juos iš esmės 
patobulinti parlamente svarstomą Teismų įstatymo projektą, o Konstitucinio Teismo reformą 
atidėti ir viešai aptarti su visuomene.

Piliečių santalkos tarybos pirmininko Jono Kronkaičio pasirašytame laiške pažymima, kad 
Teismų įstatymo projektas prasilenkia su Konstitucija, kad jis teisminės valdžios formavimą 
padaro tiesiogiai priklausomą nuo vykdomosios valdžios ir specialiųjų tarnybų bei įtvirtina 
teismų uždarumą nuo visuomenės. Piliečių santalka pateikia konkrečių pasiūlymų, kaip derė-
tų Teismų įstatymą patobulinti, kad Lietuvos teismai taptų skaidresni ir atsakingiau vykdytų 
teisingumą.

Piliečių santalka taip pat teigia, kad Seimo svarstoma individualaus konstitucinio skundo 
įtvirtinimo koncepcija nėra baigta ir turi akivaizdžių vidinių prieštaravimų. Viena vertus, 
ši koncepcija ignoruoja Konstituciją. Kita vertus, joje neaptariamos siūlomos konstitucinės 
reformos pasekmės Lietuvos valstybės raidai ir teisingumo vykdymui.

Piliečių santalka kviečia Seimo narius geriau parengti dabar svarstomą teismų reformą ir ją 
plačiau aptarti su visuomene, o valstybei ir piliečiams svarbius sprendimus priimti ypač atsa-
kingai – remiantis bendrais tautos interesais.

Pateikiame visą minėtojo Piliečių santalkos kreipimosi tekstą.

DĖL TEISMŲ ĮSTATYMO IR KETINIMO REFORMUOTI 
KONSTITUCINĮ TEISMĄ

Gerbiamieji Seimo nariai,
Piliečių santalka siekia, kad profesionaliai ir skaidriai dirbdami Lietuvos teismai veiksmingai 

vykdytų teisingumą ir gintų žmogaus teises. Esame tikri, kad to siekiate ir Jūs, gerbiamieji tautos 
atstovai. Todėl kviečiame Jus neskubėti pritarti esamam Teismų įstatymo projektui, bet iš esmės 
jį patobulinti. Taip pat raginame Jus nepriimti nutarimo dėl individualaus konstitucinio skundo 
įtvirtinimo koncepcijos patvirtinimo, neaptarus šios koncepcijos ir ketinamos įgyvendinti 
konstitucinės reformos su visuomene.

Piliečių santalka teikė pasiūlymų Teismų įstatymo projektui tobulinti ir aktyviai dalyvavo šio 
projekto viešuose klausymuose Seime. Deja, susipažinę su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
atlikta Teismų įstatymo projekto redakcija, konstatuojame, kad ji nesuteikia deramo teisinio 
pamato skaidresniam ir profesionalesniam teismų darbui. Į kai kuriuos Seime svarstomo  Teismų 
įstatymo trūkumus norime atkreipti Jūsų dėmesį ir kviečiame atsižvelgti į mūsų pastabas.

Teismų įstatymo redakcija neturėtų prasilenkti su Lietuvos Respublikos Konstitucija. Deja, 
kyla abejonių, kad dabar taip yra. Įstatymo 12 straipsnio 2 punktas, skelbiantis, kad  „Lietuvos 
Respublikoje veikia Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, bendrosios kompetencijos ir 
specializuoti teismai”, prieštarauja Konstitucijos 111 straipsniui, teigiančiam, kad „Lietuvos 
Respublikos teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, 
apygardų ir apylinkių teismai. Administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms 
nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai”. Taigi Konstitucija Konstitucinio 
Teismo nepriskiria teismams. 



747S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

Įstatymo 28 straipsnio 1 punktas teigia, kad be įstatymų teismai privalo vadovautis 
Vyriausybės nutarimais, Vyriausiojo administracinio teismo sprendimais, o 2 punktas sako, 
kad „teismus  saisto ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktuose suformuluota 
konstitucinė doktrina”. Tuo tarpu Konstitucijos 109 straipsnis skelbia: „Teisėjai, nagrinėdami 
bylas, klauso tik įstatymo“. Ar galės būti Lietuvos teismai nepriklausomi, jei Teismų įstatymas 
juos įpareigos vadovautis vykdomosios valdžios nutarimais? 

Konstitucijos 112 straipsnis specializuotus teismus traktuoja taip pat kaip bendrosios 
kompetencijos apygardų teismus: ir vienų, ir kitų teismų teisėjus ir pirmininkus skiria 
Respublikos Prezidentas. Tuo tarpu šis Konstitucijos straipsnis nustato, kad Aukščiausiojo 
Teismo ir Apeliacinio teismo teisėjus ir pirmininkus skiria Prezidentas kartu su Seimu. 
Įstatymo projektas, jo 27, 123 ir kiti straipsniai, specializuotą Vyriausiąjį administracinį teismą, 
skirtingai nei Konstitucija, traktuoja taip pat kaip Aukščiausiąjį Teismą. Taigi šiuo atveju Jums, 
gerbiamieji Seimo nariai, būtina apsispręsti: arba taisyti Konstituciją ir nustatyti, kad Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjus ir pirmininką skiria Seimas Prezidento teikimu, arba Teismų 
įstatyme įtvirtinti teisę Vyriausiojo administracinio teismo sprendimus kasacine tvarka skųsti 
Aukščiausiajam Teismui. Įstatymas numato įtvirtinti ydingą praktiką, kad dėl teisminio proceso 
atnaujinimo Vyriausiajame administraciniame teisme vienasmeniškai sprendžia šio teismo 
pirmininkas, kuris pats sudaro naują teisėjų kolegiją sprendimui peržiūrėti, pats save į šią 
kolegiją skiria, tampa jos pirmininku ar teisėju pranešėju. 

Įstatymo  48 straipsnio 4 punktas Lietuvos teisminės valdžios formavimą padaro  priklausomą 
nuo specialiųjų tarnybų. Remiantis juo, pretendentai į apylinkės teismo teisėjus privalės atitikti 
reikalavimus, keliamus asmenims dėl darbo, susijusio su valstybės paslaptimi. Taigi teisėjų 
atranka taps tiesiogiai priklausoma nuo Valstybės saugumo departamento ir jo generalinio 
direktoriaus kaip Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos pirmininko. 
Mūsų įsitikinimu, teisminės valdžios priklausomybė nuo specialiųjų tarnybų prieštarauja 
demokratijos ir valdžios galių atskyrimo principams. Nesuprantama, kodėl Įstatymo rengėjams 
nepakako dabar esančios ir naujoje redakcijoje išliekančios nuostatos, kad pretendentai į teisėjus 
turi atitikti Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytus reikalavimus (49 straipsnio 4 punktas)? 

Nėra priimtina tai, kad Įstatymu siekiama sustiprinti vykdomosios valdžios įtaką teisėjų 
atrankai, kai Europos Taryba rekomenduoja tokią įtaką mažinti. Įstatymo redakcijoje atsisakyta 
iš skirtingų valdžios institucijų deleguotų atstovų sudarytos kandidatų į teisėjus atrankos  
komisijos, o visa kandidatų į teisėjus atranka, neapibrėžus aiškių šio proceso kriterijų, atitenka 
Respublikos Prezidento kanceliarijai, taigi – vykdomosios valdžios pareigūnams. 

Nėra suprantama, kodėl pretendentų į teisėjus skaičių mėginama apriboti formaliu reika-
lavimu turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį pirmosios ir antrosios studijų pa-
kopos reikalavimus (48 straipsnio 2 punktas). Tai užkerta kelią Lietuvos teismuose dirbti teisės 
magistrantūros studijas baigusiems ir Vakaruose teisės daktaro laipsnį įgijusiems piliečiams. 

Nėra priimtina tai, kad Įstatymu įtvirtinamas teismų uždarumas. Kodėl piliečiams 
nesuteikiama galimybė siūlyti Teisėjų etikos ir drausmės komisijai iškelti drausmės bylą teisėjui? 
Kodėl Įstatymo 87 straipsnio 3 punktas tokią teisę suteikia tik Teisėjų tarybai, kuri sudaryta vien 
iš teisėjų, ir teismo, kuriame dirba teisėjas, arba aukštesnės pakopos teismo pirmininkui? Kodėl 
nenumatytas visuomenės atstovų dalyvavimas Nuolatinėje teisėjų veiklos vertinimo komisijoje 
prie Teisėjų tarybos (93 straipsnio 4 punktas)? 

Manome, kad teisėjų savivaldos institucijos – Teisėjų taryba, Teisėjų garbės teismas, Teisėjų 
etikos ir drausmės komisija – ne tik turėtų dirbti viešai, bet ir, sekdamos Seimo pavyzdžiu, 
privalo skelbti visuomenei savo posėdžių stenogramas ir jų garso įrašus. Viešai turėtų veikti 
Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija. Deja, Įstatymo redakcija to nenumato. 



748 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

Sutinkame, kad atsakingas teisėjų darbas turi būti deramai atlyginamas. Tačiau nėra priimtina 
tai, kad Įstatymo 106 straipsnis išskiria teisėjus iš visuomenės kitiems piliečiams nebūdinga 
privilegija – numato teisėjui pašalpą, jei dėl jo ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės  
nelaimės jo materialinė padėtis tampa sunki.

Taip pat atkreipiame Jūsų, gerbiamieji Seimo nariai, dėmesį, kad Jūsų svarstoma individualaus 
konstitucinio skundo įtvirtinimo koncepcija nėra išbaigta ir turi vidinių prieštaravimų.

Koncepcija ignoruoja Konstituciją, jos 111 straipsnį, kuris teigia, kad „Lietuvos Respublikos 
teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių 
teismai“, ir Konstitucinio Teismo kaip Konstitucijos priežiūros institucijos teismų sistemai 
nepriskiria. Todėl Koncepcijos teiginys, kad „pagal Konstituciją asmeniui turi būti užtikrinta 
teisė apginti savo pažeistas konstitucines teises ir laisves ne tik bendrosios ir specializuotos 
kompetencijos teismuose, bet ir Konstituciniame Teisme“, nėra pagrįstas. Tokiam teiginiui 
prieštarauja pati Konstitucija, kurios 106 straipsnis, kaip pastebima ir Koncepcijoje, numato 
baigtinį sąrašą subjektų, turinčių teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. 

Koncepcijoje nepateikiama argumentų, kurie liudytų, kad įtvirtintas individualus 
konstitucinis skundas padės geriau užtikrinti asmens teisių ir laisvių apsaugą Lietuvoje. Pasak 
Konstitucijos 6 straipsnio, „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas 
savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija“. Taigi, atrodo, svarbiausia Lietuvoje yra užtikrinti, 
kad konstitucines asmens teises ir laisves tiesiogiai taikydami Konstituciją veiksmingai gintų 
žemiausios grandies – apylinkių teismai. 

Koncepcijoje neaptariamos siūlomos konstitucinės reformos pasekmės Lietuvos valstybės 
raidai ir teisingumo vykdymui. 

Nėra suprantama, kodėl Koncepcijos autoriai svarbią konstitucinę reformą siūlo įgyvendinti 
be viešų diskusijų – skubiai ir per labai trumpą laiką? Kodėl jau kitų metų pradžioje numatoma 
„pertvarkyti Konstitucinį Teismą ir jo aparatą“. Tokia skuba nesudaro galimybių išsamiam 
konstitucinės reformos aptarimui visuomenėje. 

Mūsų įsitikinimu, Teismų įstatymo redakciją dar būtina iš esmės tobulinti, o siūlomą 
Konstitucinio Teismo reformos projektą – geriau parengti ir viešai svarstyti.

Gerbiamieji Seimo nariai, kviečiame Jus atsižvelgti į išdėstytą Piliečių santalkos poziciją ir 
šiuos valstybei bei piliečiams svarbius sprendimus priimti ypač atsakingai – remiantis bendrais 
tautos interesais.

Pagarbiai,
Piliečių santalkos taryba ir jos pirmininkas Jonas Algirdas Kronkaitis

www.bernardinai . l t  –  2007 metų l iepos 2 d.
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KIEK LIEKA LIETUVOS TAUTINĖS VALSTYBĖS?

Algirdas ENDRIUKAITIS

„Šviesa sklinda šviesos greičiu, o lietuvis slenka – vėžlio. 
Todėl šviesa ir negali mūs žingsnius lydėt.
Tamsoj tiesą pavagia...
Ir klaidžiojam ratais, giedodami apie tai, ko nėra. “
Juozas Erlickas
(„Lietuvos rytas”, 2006 01 28, p. 1)

Nerimo nuojauta
Nijolė Bražėnaitė, Juozo Lukšos žmona, neseniai pasakė: ,,Į Lietuvą žvelgiu Juozo akimis...

Man nerimą kelia nesupratimas, kas yra krašto meilė.“ („Lietuvos žinios“, 2007 07 01, p. 14).
Pirmuoju dalgiu šiandien yra daugelio žmonių sąmonės virsmas į globalistinio materializmo 

metamą voratinklį, naikinantį tautą ir valstybę. Formaliai žiūrint viskas lyg ir tvarkoje – valsty-
bingumo ir suverenumo atributiką turime. Man tai daugiau panašu tik į etnografinės, tautosaki-
nės, muziejinės žaidimų, tik pasitenkinimu teritorijos administravimo politikos teisės pradžią.

„...Z. Rekašius sakė, jog lietuvių tautai gresia Havajų tautų likimas. Tai savos kultūros 
atsisakymas, totali, absoliuti integracija į amerikietišką gyvenimą, mąstyseną, kultūrą, 
valstybingumą. Havajuose jūs jaučiatės kaip Amerikoje ir jums sunku patikėti, kad ten kažkada 
gyveno tauta. Jo manymu, šiuo metu, ko gero, Lietuvos padėtis blogesnė nei buvo sovietmečiu. 
Anuomet mes neturėjome nevisavertiškumo komplekso, nes už okupantus jautėmės tam tikra 
prasme pranašesni. Šiuo metu grėsmė, pavojai mūsų tautinei sąmonei kyla iš Vakarų. Nejaučiame 
savo pranašumo, todėl dabartinė padėtis yra pavojingesnė. Lietuviai dar nepakankamai 
įsisąmonina paprastą problemą – kad mes nykstame.” („Atgimimas”. 1997 08 08). Tai pasakyta 
1997 metais.

Prezidentas V. Adamkus 2006 m. pabaigoje pareiškė: „Susidūrėme su taip karštai ginamo-
mis, tik konservatyvesnėmis lietuviškojo jaunimo nuostatomis... „Santara-Šviesa” sulaužė dau-
gybę užkietėjusių konservatizmo stereotipų... Dogmatinio konservatizmo, išsikristalizavusio 
pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu.” („Lietuvos žinios”, 2006 11 02, p. 5). Šiandien Vilniu-
je, Daukanto aikštėje, plevena Amerikoje Lietuvai paruoštos naujos eros vertybės.

Reinas Raudas, Estijos profesorius pranešime „Lietuva tampa nuobodi” sako: „Pas jus 
viskas gerai. Čia yra netgi Šiaurės Atėnai su savo „Akropoliu”, kuris patenkina svarbiausius 
visuomenės poreikius”. („Lietuvos rytas”, 2003 06 27, p. 2).

Apie susirūpinimą lietuvybe V. Kubilius: „Skubant kuo greičiau užkloti fasadinį europiš-
kumo tinką, lituanistiniai dalykai nustumiami į trečią, penktą ar dešimtą vietą. Nacionalinėje               
M. Mažvydo bibliotekoje atidarytos net dvi Europos Sąjungos informacijos skaityklos, o litua-
nistinė skaitykla su savo atskirais, itin retais periodikos, knygų, bibliografijos fondais išardyta, 
nors tai buvo unikalus kelių bibliotekininkų kartų kūrinys („Dienovidis”, 2002, Nr. 10, p. 9).

Kai Seimas 2007 m. birželio 21 d. priėmė visokio alkoholio reklamą per radiją, televiziją, 
masines informacijos priemones draudimą, tautos girdymo verslo liūtai surengė visuomenės 
parašų rinkimą prezidentui, kad šis vetuotų tą įstatymą. Sportininkų grupė (Artūras Poviliūnas, 
Arvydas Sabonis, Virgilijus Alekna ir kiti), menininkų grupė (Gintaras Rinkevičius, Virgilijus 
Noreika, Irena Milkevičiūtė ir kiti), medikų grupė (prof. R. Benetis, prof. V. Budrys, prof. 
K.Vitkus ir kiti) šoko ginti niekingą alaus industriją. Ar su tokiu mentalitetu galima ginti tautos 
ir valstybės interesus?
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Rašytoja Renata Šerelytė apie tai sakė: „Man darosi jau bloga nuo dviejų „tarptautinių” 
Lietuvos įvaizdžio versijų: krepšinis ir alus” („Lietuvos žinios”, 2006 08 05, p.8).

Mokykla prieš Lietuvos idėją
„Dialogo” savaitraštyje redaktorė Elena Tervydytė, Leningrado partinės mokyklos 

absolventė, straipsnyje „Mokyklų pavadinimai: kultūra be verslumo” nurodo, kad V. Kudirkos, 
J. Basanavičiaus ir panašūs pavadinimai nusenę – prasminga finansinės paramos gavimo 
sumetimais į mokyklos pavadinimą įtraukti kokios nors firmos, banko ar panašų vardą 
(„Dialogas”, 2007 06 15, p. 9). Pavyzdžiui, gimnazija „Čili pica”.

Lietuvos švietimo ministerijos informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos” 2007 m. bir-
želio  27 d. numeryje išspausdino Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos dailės vyresniosioji 
mokytoja (nurodyta „verslumo konsultantė”) D. Puodžiukienė išdėstė tokias mintis: „Ugdant 
jaunąją kartą būtina atsižvelgti ir į nūdienos aktualijas, skatinti iniciatyvumą bei kūrybiškumą, 
ugdyti toleranciją ir kosmopolitiškumą...” 

Nevalstybinės švietimo įstaigos „Lietuvos Junior Achievemet” Lietuvoje veikia jau 14 metų. 
Jos programoje dalyvauja 170 mokyklų, o klasėse, kur dėstoma taikomoji ekonomika, mokosi apie 
4000 mokinių. Dėstymas vienai klasei per metus atsieina 2500 litų. Kasmet rengiamos ekonomikos 
olimpiados, vasaros stovyklos, ekskursijos į vertybinių popierių institucijas (biržą, finansų 
maklerių įmones) bei verslo įmones, maklerių konkursai, kuriamos moksleivių bendrovės.

Ši organizacija yra JAV įkurtos „Junior Achievement International” asocijuotas narys. 
Programos, vadovėliai paruoštos nuo darželinukų iki baigiamųjų klasių moksleivių.

Lietuvoje pagal organizacijos programas 240 mokyklų buvo mokoma 20 tūkst. moksleivių, 
išspausdinta 20 pavadinimų vadovėlių 180 tūkst. egzempliorių.

1993 – 2004 metais veikė 600 mokomųjų moksleivių bendrovių, kurių apyvarta siekė 1 mln. 
Lt. Realiai vaikai prekiavo maistu ir kitkuo. Visam procesui įgyvendinti buvo skirta 4 mln. litų. 
Vietoj Maironio, Lietuvos istorijos, gerumo – gobšo dvasia.

Lietuvą jėga stumiant į ES, per vaikų referendumą buvo naikinanti ataka sielai.  Ši istorinė 
klaida pažeidė istorines dvasines nuostatas. Pirma – materializmas tampa prioritetu, antra– 
diegtas nevisavertiškumo – ištiestos rankos kompleksas, trečia – atmestos tėvų ir istorijos 
vertybės. Tai baisus virsmas, tolygus naujai tremčiai.

Lietuvos pilietybė
Lietuvoje kalbama dėl dvigubos pilietybės arba, kitaip sakant, pilietybės pavertimu patogia 

pinigų gavimo priemone kartu pridengiant sąžinę dėl akivaizdaus Tėvynės pastūmimo į nuošalę, 
pradžioje dar graužiantį kaltės Tėvynei jausmą. Tai būtų nerealus patriotizmo gerbimo, turėjimo 
alibi („apsiforminimas” lietuviu be Lietuvos).

R. Ozolas rašo: „Kai Paryžiaus ar Berlyno jaunimas dėl savo teisių grumiasi su valdžios 
kiemsargiais, nepaisydami lazdų ir vandens patrankų, netgi (tegul ir guminių) kulkų, mūsiškiai 
ramiai sau renka pomidorus Ispanijoj ar braškes Airijoj ir plėšia vienas kitą. Ir laukia, kol 
Lietuvoje kas pasikeis... Jūs, protestuojantieji kojomis, niekada nesugrįšit. Jus supančios ten, kur 
užkliuvote, jūsų į svetimų tautų mokyklas eiti pradėję vaikai, jus sulaikys svetimtaučiai vyrai ir 
žmonos, išsimokėtinai pirkti butai, namai, kitų susikurtos socialinės garantijos ... ir jums patiems 
liks tik sentimentalus prisiminimas” („Lietuvos žinios”, 2007 06 29, p. 4).

„Žiū, kokie gudručiai: kažkas kitas, bet tik ne jie Lietuvoj turi kautis su nepaslankia valdžia, 
turi kuopti sovietmečio ir „naujųjų lietuvių” pridrėbtą mėšlą, o jie, emigravusieji, žiūrės iš ten, 
iš užjūrių, naudodamiesi ne jų sukurtomis geresnio gyvenimo „perspektyvomis”. Ką jie darys 
tokiu atveju, jei į jų paliktus namus, darbo vietas priplūs imigrantų iš Azijos, Afrikos...?”             

J. Laučiūtė, „XXI amžius” (2007 06 01, p. 2– 4).
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Liberalizmo siaubas
Liberalizmą galima paaiškinti tokiu pavyzdžiu. Liberalas gražiai atspausdins idealisto Mai-

ronio eiles ir nulups gerus pinigus sau, bet tokių eilių niekuomet neparašys.
J. Marcinkevičius sako: „Stojimui į Europos Sąjungą pasirengėme visais įmanomais aspektais, 

išskyrus pagrindinį – žmonės neparengti dvasiškai, jie tarsi nuogi išmesti į dilgėles, ir pasirašytas 
mūsų išnykimo aktas” („Alytaus naujienos”, 2003 06 25, p. 4).

N. Putinaitė, prezidento patarėja, kritikuoja tautiškumą: „Nesusikalbėjimas, kurį čia konsta-
tuoja Kubilius, lėmė skirtingas požiūris į „tautą”. Europos politinės filosofijos žodyne šio žodžio 
nebelikę, nuo jo nusigręžta kaip nuo gėdingos dėmės, jis drauge su mums labai svarbiu žodžiu 
„tėvynė” esąs degraduotas į negatyvų nacionalizmo kontekstą. Kubiliui šia prasme reali Euro-
pa pasirodė kaip nuviliantis paradoksas. Jon einame „kaip į paskutinę mūsų valstybingumo ir 
tautiškumo apsaugos zoną”, tačiau ji atsiskleidžia, kaip tautiškumą atmetusi ir jo bijanti kaip 
grėsmės” („Naujasis židinys”, 2006, Nr. 12, p. 526).

„Liberalizmas – tai ir yra krizė, tapusi doktrina ir teorija.
Vyksta naujas pasaulinis karas, ir šiuo atveju – prieš visą žmoniją. Kaip ir visuose karuose, 

jo tikslas – naujas pasaulio perdalijimas /.../ naujas pasaulio perdalijimas reiškiasi valdžios kon-
centracija valdžiai ir skurdo koncentracija skurdžiams.

Naują melą mums parduoda kaip istoriją. Melą apie vilties pralaimėjimą, melą apie savigar-
bos pralaimėjimą, melą apie žmonijos pralaimėjimą. Valdžios veidrodis rodo mums cinizmo 
pergalę, melą apie liokajaus pergalę ir melą apie neoliberalizmo pergalę.

Vietoj žmoniškumo mums siūlo biržos rodiklius, vietoj garbingumo mums siūlo skurdo 
globalizaciją, vietoj vilties siūlo tuštumą, vietoj gyvenimo mums siūlo siaubo internacionalą” 
(«Cy6кoмeдaнтe Mapкoc», Ультрa. Kyльтypa, Eкaтepeн6ypг, 2005, c. 129, 185).

G. Beresnevičius pastebi, kol Lietuva neįstojusi į ES: „Dingo žodžiai „tautos interesai”, 
anksčiau budėdavę kiekvienoje sąjūdinėje prakalboje, palengva – dabar, kaip tik šiuo metu, 
dingsta žodžių junginys „Lietuvos interesai”. Jį keičia „integracija į ES”, o galiausiai jis išmetamas 
gatvėn kaip per dešimtmetį pasenęs sendaiktis” („Šiaurės Atėnai”, 2002 06 22).

Rašytojas R. Lankauskas kalba apie tautos išlikimą: „...pelningos globalizacijos strategams, 
kosmopolitinei Amerikai ir jos pasekėjams Briuselyje ar Strasbūre tai turėtų labai patikti – būkit 
šiaip sau piliečiai, ir gana. Kam jums ta tautybė? ...Europa bus kosmopolitinė, žmogaus teisės 
dar labiau triumfuos, kontinentą valdys galingieji, bet liokajų irgi reikės. Į juos neblogai tiks 
pinigų prisiplėšęs tariamasis elitas iš „Stiliaus” žurnalo puslapių su kokiu nors „agurkichu” ir 
limonadiniu prezidentu priešaky” („Kultūros barai”, 2002, Nr.2, p. 24).

R. Gavelis byloja susirūpinimą valstybiniais ir tautiniais interesais: „Lietuvos politikai tiesiog 
nebesumano, kam čia dar patarnavus, kieno čia dar interesus parėmus. Savas žmogus jiems 
kažkaip vis lieka paskutinėje vietoje” (“Veidas”, 2002 03 28).

2003 metų kovo mėnesį Lietuvoje lankęsis Šventojo Sosto sekretorius ryšiams su valstybėmis 
Žanas Luji Toranas kalbėjo: „Lietuva visuomet buvo Europoje ir šiandien grįžta į ją išsaugojusi 
tai, ką Vakarų Europos šalys jau spėjo pamiršti. Jūs Europai galėsite duoti labai daug: grąžinti 
jai atmintį apie krikščioniškąsias žemyno šaknis. Žemynas be atminties yra žemynas be turinio 
ir ateities” (ELTA, 2003 03 05). Tai labai gilus pastebėjimas. Vienok tikėtis, kad Lietuva galės 
paveikti Europą būtų fantastika.

Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje „Gyvybės evangelija” kalba apie solidarumą 
neigiančią „mirties kultūrą”: „Tokią kultūrą labai puoselėja galingos kultūrinės, ekonominės ir 
politinės srovės, palaikančios visuomenės, perdėtai besirūpinančios sėkme, idėją” („Gyvybės 
evangelija”, „Aidai”, Vilnius, 1995 m., p. 20). Sėkmės idėja remiasi turtingųjų proteguojamu 
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anarcholiberalizmu ir anarchosindikalizmu bei valstybių griovimu.
Popiežius Benediktas V apie pasaulinę vyriausybę: „Pasaulinės valstybės ilgisi ir širdies 

gilumoje tikisi visi blogiausi ir bjauriausi elementai. Tokia visiškos žmonių lygybės ir 
komunalinio turto principais pagrįsta valstybė atmestų visokį tautinį lojalumą. Joje nebūtų 
jokio pripažinimo tėvo autoritetui jo vaikams, o Dievo – žmonių bendruomenei. Jeigu tokios 
idėjos būtų įgyvendintos, jas neišvengiamai sektų dar neregėto teroro vyriausybė” (1920 07 25 
pareiškimas, „Laisvas laikraštis”, 2002 08 16, p. 14).

Popiežius Benediktas XVI 2007 metais priėmė Europos bendrijos episkopatų komisijos 
kongreso dalyvius ES 50-osioms susikūrimo metinėms paminėti. Jis perspėjo dėl Europos 
„apostazės”. Savo kalboje jis diagnozavo esamą žemyno savojo identiteto išsižadėjimą.

Europa dėl demografijos ,„kaip atrodo, pasuko keliu, vedančiu į išnykimą”. „Galima beveik 
pagalvoti, kad Europos žemynas praranda pasitikėjimą savo ateitimi”.

„Dėl gyvybės apsaugos negalima eiti į jokius kompromisus ir šeimą sulyginti su homoseksualų 
sąjunga” („XXI amžius”, 2007 07 04, p. 2).

Kaune registruota statybų bendrovė „Mintija” 2007 m. birželio mėnesį pateikė Lietuvos darbo 
biržai prašymą leisti įsivežti į Lietuvą statybos darbininkų iš Kinijos. Pradžioje jie prašo įsivežti 
80 darbininkų, bet aiškina, kad suradę 400 statybos specialistų. Jų diplomai išversti į lietuvių 
kalbą. Kinai bus vežami brigadomis. Atseit jie bus kvalifikuoti darbininkai, o pagalbiniais 
darbininkais dirbs lietuviai. Rengiamasi įsivežti 400 turkų.

L. Kačinskis, Lenkijos prezidentas, mano: „Aš vis labiau nerimauju dėl naujųjų Europos 
kairiųjų pozicijos. Jei mes žengsime į tą pusę, ne tik nepasieksime specifiškai suvokiamos visiškos 
laisvės, bet galbūt šiandien gimstančios mergaitės, būdamos brandžios moterys, vaikščios 
su čadromis”(„Dziennik”, 2006 07 22/23). Jis tvirtina labai grėsmingai: „Lenkų elitas dažnai 
neatsižvelgia į mūsų nacionalinius interesus. Jeigu prie to dar pridėtume Lenkijos žiniasklaidos 
poziciją, manau, jog mūsų mūšis dėl Lenkijos gali būti pralaimėtas”(ten pat). Galima paklausti, 
kiek toks vertinimas tinka Lietuvai?

Lietuvos politinis elitas negina tautinės valstybės, o jokia tarptautinė organizacija ar šalis– 
juo labiau. Kuo mes esame prieš istoriją? Kas buvome, kam tebestatome paminklus?

misrig@lrs. l t  – 2007 m. l iepos 12 d.

PILIETYBĖS KLAUSIMAS EUROPOS 
SĄJUNGOJE

Regina NARUŠIENĖ

Per pastaruosius 10–15 metų dauguma ES šalių suvokė ryšių su emigrantais palaikymo svar-
bą, ir ėmėsi daryti atitinkamų teisės aktų pataisas, kad emigrantai galėtų išsaugoti pilietybę arba 
įgyti ją iš naujo. Tai, jog šios valstybės ėmėsi teisinių priemonių išsaugoti ir atkurti daugybės savo 
emigrantų teisę į pilietybę, buvo nulemta keleto veiksnių. Tarp jų galima paminėti Sovietų Sąjun-
gos griūtį, po kurios Rytų Europoje atgimė nepriklausomos tautos, taip pat – ES plėtrą, kadangi 
ji naujiesiems ES piliečiams sudarė sąlygas ne tik pigiai ir greitai keliauti, bet ir emigruoti.

Kokios priežastys skatina kilmės valstybę atkurti ir palaikyti pilietybe paremtus saitus su po 
visą pasaulį pasklidusiais jos sūnumis ir dukterimis? Viena iš akivaizdžių priežasčių yra ta, jog 
emigrantai, siųsdami namie likusiems giminaičiams užsienyje uždirbtus pinigus, kilmės (gim-
tajai) valstybei sukuria ekonominę naudą. Kita labai svarbi priežastis yra ta, kad nedaug gy-
ventojų turinčios valstybės mano, jog žmonių praradimas stabdo jų ekonominį augimą ir kelia 
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grėsmę kultūriniam valstybės išlikimui, todėl jos bando sukurti paskatas emigrantams sugrįžti. 
Taip pat kilmės valstybės atsižvelgia į tai, kad emigrantai užsienyje turi veikti kaip aktyvūs savo 
tėvynės, jos istorijos ir kultūros gynėjai, tad ji siekia užtikrinti emigrantų suinteresuotumą už-
siimti kilmės valstybei palankia veikla. Dalyvaudami užsienio valstybių politiniame gyvenime, 
emigrantai įgyja svarbių politinio dalyvavimo įgūdžių, kuriais pasinaudojus, jų tėvynei gali būti 
suteikta svarbi ir kritinę reikšmę turinti tarptautinė parama. Ir galų gale – sugrįžę emigrantai 
daugeliu aspektų praturtina savo tėvynės gyvenimą, kas jau savaime vertybė. Visos išvardinto-
sios priežastys yra pagrįstos.

Kita vertus, dėl įvairių priežasčių daugybė emigrantų savo ruožtu siekia atgauti ir išlaikyti 
savo kilmės valstybės piliečio statusą. Jiems pilietybė yra svarbiausias realus ryšys su kilmės 
valstybe, simbolizuojantis emigranto prieraišumą tėvynei. Bet kurioje pasaulio šalyje gyvenan-
čiam emigrantui pilietybė yra neapčiuopiamas simbolis, suteikiantis jam tapatybę. Emigran-
tams tai yra svarbu, kadangi kilmės valstybėje jie turi artimesnių ar tolimesnių giminaičių, turi 
turto. Taip pat emigrantai nori dalyvauti savo tėvynės politiniame gyvenime, prisidėti prie jos 
ateities kūrimo, jie dažnai lankosi tėvynėje ir planuoja vieną dieną čia grįžti gyventi visam lai-
kui. Todėl bet koks įstatymas ar politika, kuria yra paneigiama emigrantų teisė į pilietybę, jiems 
kelia sumišimą ir sielvartą.

Bent septynios iš senųjų ES šalių ir beveik visos naujosios valstybės narės iš kartos į kartą iš 
šalies emigravusių asmenų palikuonims nuo gimimo suteikia pilietybę, nekeldamos sąlygos, 
kad pilietybę turintis žmogus turi gyventi kilmės valstybėje (žr. Rainer Baubock, Eurozine 
veikalą „Kas yra Europos piliečiai?”). Prancūzija leidžia savo užsienyje gyvenantiems piliečiams 
įgyti antrą pilietybę, kartu išlaikant ir Prancūzijos pilietybę. Užsienyje gyvenančių Prancūzijos 
piliečių palikuonys iš kartos į kartą automatiškai neribotam laikui įgyja Prancūzijos pilietybę. 

Airija airių palikuonims leidžia turėti dvigubą pilietybę. Dviguba pilietybė yra leidžiama Ita-
lijoje, o italų kilmės asmenys, nors ir neturintys Italijos pilietybės, gali eiti valstybines pareigas, 
būti renkami.

 Portugalijos Konstitucijoje yra numatyta dvigubos pilietybės galimybė, užsienyje gyvenan-
tiems šios šalies piliečiams yra suteikiamos tokios pat teisės, kaip ir pačioje Portugalijoje gyve-
nantiems piliečiams – jie gali būti renkami Portugalijos parlamento nariais ir pasyviąja balso teise 
dalyvauti parlamento rinkimuose. 

Ispanijos Konstitucijos 11-ame ir 12-ame straipsniuose yra numatyta, kad iš ispanų kilmės 
žmonių negali būti atimta Ispanijos pilietybė.

 Švedijoje negyvenantys jos piliečiai turi dvigubą pilietybę, kuri jiems suteikia pilnas teises ir 
leidžia daryti didelę įtaką politiniam Švedijos gyvenimui. 

Estijos Konstitucijoje numatyta, kad „Iš nė vieno asmens, kuris gimdamas įgijo Estijos 
pilietybę, ši pilietybė negali būti atimta”. Latvijoje yra draudžiama turėti dvigubą pilietybę, 
tačiau šis draudimas netaikomas emigrantams. 

Nors Lenkijoje dviguba pilietybė uždrausta, šis draudimas netaikomas etninės kilmės len-
kams. Lenkijoje galioja nuostata dėl tų ne lenkų kilmės asmenų, kurie Lenkiją paliko savanoriš-
kai ir kurie yra įgiję savo tikrosios tėvynės pilietybę, repatriacijos. Be to, Lenkijoje yra priimta 
konstitucinė pataisa, kurios dėka asmuo gali netekti Lenkijos pilietybės tik tuo atveju, jei jis arba 
ji išreiškia aiškų norą atsisakyti pilietybės. 

Čekijos Konstitucijoje yra numatyta, kad Čekijos pilietybė negali būti atimta prieš asmens 
valią. Slovakijoje galioja nuostata, kad pilietybė gali būti panaikinta tik paties asmens prašymu.

Yra nedaug patikimų duomenų apie tai, kiek asmenų šiandien turi dvigubą pilietybę, kadangi 
nėra priemonių patikrinti tokių duomenų patikimumo. Nors galimybė turėti keletą pilietybių 
paverčia niekais pradinę valstybingumo idėją, tačiau šiandien dauguma šalių tiki, kad liberales-
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nis požiūris į dvigubą pilietybę yra geriausias būdas užtikrinti nacionalinę vienybę. Tad dviguba 
pilietybė yra plačiai paplitęs ir neišvengiamas fenomenas. Nepaisant to, kad kai kurios šalys turi 
nusistačiusios aiškią pilietybės politiką, neleidžiančią turėti dvi ar daugiau pilietybių, daugumo-
je pilietybę reguliuojančių įstatymų apstu išimčių, be to, praktikoje teisiškai griežtai įforminta 
politika neretai yra vykdoma nuolaidžiau.

Vis daugiau žmonių įgyjant dvigubą pilietybę, apie šį faktą neretai nežino nė viena iš pilie-
tybę suteikusių valstybių, kadangi šalys dažnai netgi neturi priemonių tam išsiaiškinti. Iš esmės 
neįmanoma užtikrinti, kad draudimas turėti dvi pilietybes bus nepažeidžiamas.

Tokie politinių teisių suvaržymai kaip teisė balsuoti ar būti išrinktam ES retai pasitaiko. Yra 
nuomonių, kad valstybėms tarptautiniu lygmeniu turėtų būti uždrausta neleisti savo piliečiams 
turėti dvigubos pilietybės, kadangi nustatydamos tokius draudimus, šalys diskriminuoja savo 
piliečius prieš tas valstybes, kurių konstitucijose yra įtvirtintos lygaus traktavimo nuostatos, taip 
pat – pažeidžia kai kurių tarptautinių konvencijų, tokių kaip Europos Konvencija dėl tautybės, 
nuostatas. 

Deja, Lietuva patenka tarp tų šalių, kurios pilietybės reglamentavimo srityje žengė keletą 
žingsnių atgal. 2006 metų lapkričio 13 dieną LR Konstitucinis Teismas pateikė labai griežtą Konsti-
tucijos aiškinimą, pagal kurį nė vienas etninis lietuvis negali turėti dvigubos pilietybės. Dvigubos 
pilietybės draudimas kelia grėsmę tokios mažos valstybės kaip Lietuva išlikimui, jos valstybingu-
mui, turint omenyje didžiulius emigracijos iš Lietuvos srautus. 12-ame LR Konstitucijos straips-
nyje įtvirtinta, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietu-
vos Respublikos ir kitos valstybės pilietis”. Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos parlamentas 
priėmė teisės aktus, leidžiančius užsienyje gyvenantiems etniniams lietuviams išlaikyti Lietuvos 
pilietybę po to, kai jie įgyja kitos valstybės pilietybę. Vėliau LR Konstitucinis teismas šiuos įsta-
tymus pripažino esant prieštaraujančius LR Konstitucijai ir netgi – kaip diskriminacinius. Tačiau 
pagal įvairių apklausų duomenis didžioji dalis Lietuvos gyventojų pritaria tam, kad emigracijoje 
gyvenantys ir kitos valstybės pilietybę įgiję etniniai lietuviai neturėtų prarasti Lietuvos pilietybės. 
Tad dabar yra tinkamas laikas Lietuvai teisiniu būdu išspręsti pilietybės problemą.

Kaip Lietuvai išeiti iš susidariusios situacijos? Konstitucinio Teismo teigimu, 12-asis LR 
Konstitucijos straipsnis gali būti pakeistas visuotinio referendumo sprendimu. Tačiau sudėtingo 
Konstitucinio referendumo procedūros galima ir išvengti, naudojantis kitomis priemonėmis. Tad 
teisinės pataisos galėtų būti atliktos:

Atitinkamuose teisės aktuose aiškiai apibrėžiant tai, kas laikytina 12-ame Konstitucijos 
straipsnyje minimais „atskirais atvejais“. Kol kas tokių teisės aktų nėra priimta.

Seimo atliktomis 32-o Konstitucijos straipsnio, kuriam taisyti neturi būti šaukiamas 
referendumas, pataisomis, prie minėtojo straipsnio priduriant tokį sakinį:

Iš asmens, pilietybę įgijusio gimstant, Lietuvos pilietybė negali būti atimta (tokia pati nuostata 
yra įtvirtinta Estijos Konstitucijos 5.2 straipsnyje); 

arba
Jei Lietuvos pilietis tuo pat metu gali būti laikomas ir užsienio valstybės piliečiu, ir, jeigu tą 

leidžia tos užsienio valstybės įstatymai, tada savo teisiniuose santykiuose su Lietuvos Respublika 
toks asmuo traktuojamas tik kaip Lietuvos pilietis (kaip tai įtvirtinta ir 9.2 Latvijos Konstitucijos 
straipsnyje) ;

arba
Asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra laikomas Lietuvos piliečiu, tuo 

pat metu negali būti kitos valstybės pilietis. (kaip yra numatyta ir Lenkijos Konstitucijos 2–ame 
straipsnyje) ir iš jokio asmens Lietuvos pilietybė negali būti atimta, išskyrus tuos atvejus, kai pats 
asmuo yra išreiškęs norą atsisakyti pilietybės;
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 arba
Lietuvos pilietybė gali būti atimta tik paties ją turinčio asmens prašymu (kaip yra numatyta 

9.1 Slovakijos Respublikos Konstitucijos straipsnyje) ;
arba
Iš jokio asmens negali būti atimta pilietybė prieš jo paties valią (kaip kad buvo numatyta 1993 

metais atliktose Čekijos Konstitucijos pataisose); 
arba
Iš lietuvių kilmės asmenų Lietuvos pilietybė negali būti atimta (1978 metų Ispanijos 

Konstitucijos 11.2 straipsnis) ;
arba
Iš jokio Lietuvos piliečio, pilietybę įgijusio gimstant, pilietybė negali būti atimta prieš jo valią” 

(tai 2007 metų balandžio 20 dieną priimtas pasiūlymas, laukiantis LR Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos sprendimo).

Tarptautine sutartimi kiekvienas Lietuvos pilietis kartu yra ir Europos Sąjungos pilietis (17 
straipsnis), tačiau jis negali būti ir kokios nors kitos Europos Sąjungos narės pilietis. Įstojus į 
Europos Sąjungą, visi lietuviai automatiškai įgavo dvigubą pilietybę. 

Taip pat dar 1938 metų birželio 20 dieną Lietuva sudarė sutartį su JAV, pagal kurią Lietuvos 
piliečiams buvo leista turėti dvigubą – Lietuvos ir JAV – pilietybę. Kitos valstybės taip pat 
yra sudariusios dvišalius ir/ar daugiašalius susitarimus su kitomis valstybėmis, leidžiančius 
dvigubą pilietybę kaip kad yra padariusios Italija ir Čekijos Respublika.

Tad šiandien LR Seimas turi puikią progą padaryti reikalingus pakeitimus. Aš tikiu, kad 
Seimas pasinaudos šia proga ir ims veikti svarbiausių šalies interesų vardan.

Iš anglų kalbos vertė Milda Bagdonaitė

www.bernardinai . l t  – 2007 m. l iepos 16 d.

A. PALECKIS: „TVARKOS MIESTE BUS DAUGIAU“

Sėkmingai socialdemokratų gretose atlaikęs senosios kartos smūgius, Vilniaus socialde-
mokratų lyderis Algirdas Paleckis tarsi dingo nuo politinės arenos ją užleisdamas mero ir kitų 
politikos senbuvių rietenoms.

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmi-
ninkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

A. Paleckis tvirtina skandalams neturintis laiko ir pasinėręs į rimtus darbus. Jam šiuo metu 
sostinės taryboje patikėtos politiškai nedėkingiausios sritys – kultūra, sveikatos apsauga ir vie-
šoji tvarka. Ar pavyks susidoroti su patikėtais darbais? Apie tai „Respublika“ kalbėjosi su sos-
tinės socialdemokratų lyderiu A. Paleckiu.

– Ar Jums, kaip vilniečiui, neskaudu, kad sostinės senamiestyje naikinamas paveldas, o jo 
vietoje dygsta „dangoraižiai“?

– Paveldas iš tiesų naikinamas. Iki šiol požiūris j mūsų kultūros paveldą – Vilniaus senamiestį 
– buvo nesubalansuotas. Kalbu apie stiklo pastatus, blogai integruotus į senamiesčio architektūrą, 
„dangoraižius“ Rapolo bažnyčios papėdėje ir pan.

Iki šiol naujosios statybos Vilniuje buvo naudingos siauriems statybų firmų interesams. Vil-
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niaus miestas ir senamiestis plėtojosi tarsi viena didelė statybų aikštelė. Bet dabar tarsimės su 
alternatyviąja paveldo komisija, pasitelksime architektus.

Kita vertus, Vilniaus senamiestį reikia saugoti ne tik nuo griovimo, bet ir nuo dūmų, dulkių, 
triukšmo. Antai Rygos miesto valdžia apribojo įvažiavimą į senamiestį. Manau, ir mums reikia 
padidinti automobilių statymo mokestį.

– Mūsų kultūrą pirmiausia reprezentuoja kalba, tačiau Vilnius labiau primena ne Lietuvos 
sostinę, o Amerikos provincijos miestelį. Parduotuvės, restoranai, viešbučiai „pasipuošę“ an-
gliškais pavadinimais, o po jais lietuviški vos įžiūrimi, tarsi būtų gėdijamasi dėl savo valstie-
tiškos kilmės...

– Sutinku. Bet nieko negalime padaryti, nes įstatymas leidžia reklamuoti prekių ženklus bet 
kokia kalba. Štai „Leader Frice“ – tai ne tik pasaulinio prekybos tinklo pavadinimas. Mums at-
rodo, kad pažeidžiamas Valstybinės kalbos įstatymas. Tačiau tai prekės ženklas, o jį reklamuoti 
leidžiama, nors visi matome, kad akivaizdžiai pažeistos užsienio ir valstybinės kalbos vartojimo 
proporcijos. Savivaldybės kalbos komisija nepajėgi ką nors pakeisti.

Trūksta laisvalaikio įstaigų
– Prie miesto kultūros bėdų priskirtume ir vaikų bei paauglių laisvalaikio centrų, sporto 

klubų stygių. Gatvėse ir kavinėse apstu jaunimo. Tačiau, be kavinių, vaikams ir paaugliams 
nėra kur dėtis.

– Pamėginkime atskirti tai, kas miesto valdžios kompetencija, o kas ne. Neseniai gavau žinią, 
kad prieš M. Daukšos vidurinę mokyklą prekybos kioskas prekiauja alumi ir cigaretėmis. Mokiniai 
bet kada jų gali nusipirkti. Vos apie tai išgirdęs, daviau nurodymą patikrinti. Šiandien cigarečių 
ir alaus minėtame kioske nebėra. Sudėtingiau paveikti parduotuves, kurios priklauso prekybos 
tinklams.

– Visi vienu balsu šaukiame, kad mus vienija alus ir pergalės, bet žinome, kad tauta serga, 
kad ją reikia gydyti nuo alkoholizmo.

 – Gydytojai atkreipia dėmesį, kad nuolat daugėja jaunų, išsilavinusių, gerai uždirbančių al-
koholikų. Neabejoju, tam įtaką daro propaguojama laisvalaikio su lengvu alkoholiu kultūra. Esu 
alkoholio reklamos priešininkas, ypač stipriųjų gėrimų.

Ir alaus reklamą reikėjo riboti, nes ji alkoholio vartojimą pateikia kaip šaunumo išraišką. Valsty-
bė neturi pelnytis iš geriančių žmonių, ypač kai šis reiškinys įgavo katastrofos mastą, turiu galvoje 
žmonių savižudybes, neblaivių vairuotojų sukeltus eismo įvykius.

Romai turi būti integruoti
– Kalbama, kad narkotikų ir narkomanijos problemos Lietuvoje gerokai prislopintos. Beveik 

visi žino, kur galima nuvažiuoti ir nusipirkti narkotikų. O ką daro miesto valdžia?
– Tai skaudi problema. Ją reikia spręsti dvejopai. Romai turi būti integruoti į mūsų visuomenę– 

to mes siekiame. Bet turime kovoti ir su problemomis, kurias sukelia ši visuomenės grupė ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Vilniaus romų taborui pirmiausia reikalingas žemės sklypas. Būtina įvertinti tai, kad romai nuo-
lat nemoka už elektrą ir kitas paslaugas, jie verčiasi ir narkotikų prekyba. Sako, jie tapę narkotikų 
prekeivių aukomis, – mat šie išnaudoja čigonus savo nešvarinam verslui. Bet ar taip yra iš tikrųjų? 
Gal jie patys nori būti narkotikų platintojais?

Policija juos pagauna. Tačiau dažniausiai įkliūva nėščios moterys arba moterys su vaikais. Nu-
tylime, kad dėl narkotikų prekeivių sparčiai daugėja narkomanų. Taigi nusiraminimas, mano nuo-
mone, nepagrįstas. Ši romų veikla priskirtina prie sunkių nusikaltimų.
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Svarstomos alternatyvos
– Ar romų integracija nėra narkotikų verslo priedanga? Pavažiuokime oro uosto link. Narko-

tikai parduodami viešai.
– Svarstėme alternatyvą apgyvendinti romus Vilniaus rajone arba teritorijoje už Vilniaus rajono 

ribų. Didelė taboro dalis pareiškė norinti gyventi vienkiemiuose. Bet Vilniaus rajono gyventojai 
nesutiko. Skundėsi dėl vagysčių, plėšimų ir pan. Susitarėme juos apgyvendinti Švenčionių rajone. 
Bet tam reikia Vyriausybės paramos, reikia papildomų lėšų.

– Nejau Vyriausybė dvejoja? Gal policija nepakankamai atskleidžia, kokia mums opi ši pro-
blema?

– Policijos vaidmens nevertėtų nei sumenkinti, nei sureikšminti. Nepamirškime, kad su nar-
kotikų mafija kovoja ir niekaip jos neįveikia visas pasaulis. Žinoma, mes nenuleidžiame rankų – 
svarstome galimybę įsteigti savo municipalinę policiją, kuri rūpintųsi smulkiais viešosios tvarkos 
pažeidimais – automobilių statymu, mokesčiais už jų statymą, gyvūnų priežiūra, triukšmadariais 
ir pan., – tai savivaldybės funkcijos. Miesto biudžetas – beveik milijardas litų per metus. Išlaidos 
municipalinei policijai nenuskurdins biudžeto, o tvarkos mieste bus daugiau. Taigi esu optimis-
tas.

„Respublika“.– 2007 m. rugpjūčio 3 d.

LIUDVIKA MEŠKAUSKAITĖ: „SPAUDOS  LAISVE ŠIUO 
METU  YRA  PIKTNAUDŽIAUJAMA...“

Siūlome aktualų pokalbį su advokate, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
docente dr. L. Meškauskaite. 

Esate gerai žinoma kaip advokatė, ginanti asmenis garbės ir orumo bylose. Kokius matote 
šios srities privalumus ir kokius trūkumus?

Kalbant apie tas vadinamąsias žiniasklaidos bylas, galima išskirti teisės į atvaizdą, teisės į pri-
vatų gyvenimą gynimo ir teisės į orumą gynimo atvejus. Kaip žinot, visos šitos bylos yra gana su-
dėtingos, nes žiniasklaida – ypatinga sritis, kurios rankose daug svertų, o šios bylos nagrinėjamos  
gana sunkiai, teismų praktika formuojama sudėtingai. Lietuvoje yra tarsi įsivyravusi nuomonė, 
kad žiniasklaida visada teisi. Kartais, man atrodo, kad teisėjai bijo žiniasklaidos, todėl jai nuo-
laidžiauja. Priėmus naują Civilinio proceso kodeksą (toliau – CPK), bylos prieš žiniasklaidą tapo 
apmokestinamos tokiu pačiu žyminiu mokesčiu, kaip ir kiti turtiniai ginčai. Iki naujo CPK įsigalio-
jimo visos neturtinės žalos bylos buvo apmokestinamos mažesniu tarifu, ir žmonės turėjo didesnes 
galimybes bylinėtis. Tuo tarpu dabar tokias galimybes turi praktiškai tik tie, kas išgali susimokėti 
žyminį mokestį ir už advokato paslaugas. Kitas tokių bylų ypatumas tas, kad trūksta teisinio pro-
blematikos suvokimo ir tuo užsiimančių specialistų. Neretai pastebiu, kad ir teisėjai ne visuomet 
įsigilina į šios srities specifiką. Apibendrinant galima pasakyti, kad kasdien stebime gana brutalius 
privatumo pažeidimus, kurie galėtų būti ir baudžiamosios teisės nusižengimais, tačiau teisės į pri-
vatumą gynimo baudžiamojoje teisėje pasiekimų kol kas nėra... Kaip rodo agresyvi žiniasklaidos 
pozicija, tokių bylų potencialiai gali būti, nes, kaip girdėjote, žmonės yra net spaudos darbuotojų 
sekami, fotografuojami nuogi, žeminančia forma paviešinamos jų asmeninio gyvenimo detalės, 
duomenys apie sveikatą ir pan. Tačiau negalima pabrėžti tik neigiamos pusės. Visų pirma atsiran-
da vis daugiau teisminės praktikos ginant garbę ir orumą, teisę į privatumą. Kai rengiau knygą 
„Žiniasklaidos teisė“, buvo išnagrinėta tik viena kita tokia byla. Šiuo metu jų žymiai daugiau. Taip 
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pat gerai tai, kad dvi šių teisių gynimo bylas mums komunikavo Europos Žmogaus Teisių Teismas. 
Tai bylos Armonas prieš Lietuvą ir Biriuk prieš Lietuvą. Šitos bylos kol kas tik komunikuotos, jose 
nepriimti galutiniai sprendimai. Be to, šiuo metu galioja nauja Visuomenės informavimo įstatymo 
redakcija ir nėra likę neturtinės žalos atlyginimo ribų, nors anksčiau egzistavo 10 tūkst. litų riba. 
Tai nemažas poslinkis. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas lėtai, tačiau neblogai formuoja teis-
minę praktiką. 

Kaip susidomėjote šia sritimi?
Gyvenimas privertė. Tačiau ne materialioji pusė, o suvokimas, kokia svarbi ši sritis mums vi-

siems. Didelė mūsų gerovės dalis priklauso nuo to, kokiais principais ir kokiose ribose dirba mūsų 
žiniasklaida. Be to, mačiau ir vis dar matau, kad nėra daug specialistų, kurie imasi vadinamųjų 
žiniasklaidos bylų. Faktas vienas – spaudos laisve šiuo metu yra piktnaudžiaujama. Žiniasklaida, 
deja, tarnauja ne tiems dievams, kuriems turėtų tarnauti. Tai mane ir paskatino domėtis.

Kokia situacija su juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimu? 
Juridinių asmenų reputacija kol kas mūsų šalyje apginama labai sunkiai. Prieš metus vienoje 

byloje buvo priteista 20 tūkst. litų už dalykinės reputacijos pažeidimą... Šios srities silpnoji pusė, 
mano nuomone, yra ta, kad teismai dažnai neatskleidžia net bylos esmės... Todėl būtina kelti teisė-
jų kvalifikaciją, rengti mokymus ir gerokai pasitempti. 

Ar pacientų duomenų paviešinimo atvejus galima išskirti kaip ypatingai skaudžią teisės į 
privatumo pažeidimų kategoriją? 

Medicininių duomenų paviešinimas žiniasklaidoje yra kvalifikuojamas kaip asmens teisės į pri-
vatumą pažeidimas. Šioje sferoje teisminė praktika jau yra susiformavusi. Tai vadinamosios AIDS 
ligonių bylos, teismuose jos išnagrinėtos seniai, teisminė praktika suformuota. Bet kaip matome 
iš tolesnės teisminės praktikos, ne visi teismai tinkamai ją taiko ir supranta. Esame susidūrę su 
bylomis, kai dėl faktų apie gydymąsi psichiatrinėje ligoninėje paviešinimo, kai pažeidimas visiškai 
aiškus, byla pirmosios instancijos teisme buvo pralaimėta. Vėliau, aišku, toks sprendimas buvo 
panaikintas aukštesnėje instancijoje, bet, kaip matome, žemesnieji teismai šių bylų dar nėra įsisą-
moninę.

Neseniai visą šalį sukrėtė dviejų broliukų nužudymas. Spaudoje, televizijoje girdėjome jų 
visų pavardes, matėme karstų nuotraukas, įtariamosios laiškus, šeimos narių išpažintis. Ką Jūs 
manote apie tokį platų vienos šeimos gyvenimo viešinimą? 

Negaliu komentuoti galimų privataus gyvenimo pažeidimų, kadangi nesu susipažinusi su iš-
samia informacija ir nežinau, kiek šeimos nariai tokį viešumą patys skatino. Jei buvo duotas sutiki-
mas viešinti faktus apie šeimos gyvenimą ar nelaimes, tai nėra delikto, nes žmogus gali savo noru 
pasakoti apie privatų gyvenimą. Tačiau jei tokio sutikimo nėra, tai – teisės pažeidimas. Kalbant 
apie mirusių vaikų atvaizdus spaudoje, mane tai šokiravo. Kiek žinau, Žurnalistų etikos inspekto-
rius savo iniciatyva yra priėmęs sprendimą, kad tokių vaizdų spausdinimas yra Visuomenės infor-
mavimo įstatymo pažeidimas. Šioje vietoje iškart susiduriame su žiniasklaidos savireguliacijos sis-
temos problematika – Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai neturi realios galios. Kiek žinau, 
šiuo metu yra parengtas įstatymo projektas, kurį priėmus, visuomenės informavimo priemonės 
atsakys už etikos inspektoriaus sprendimų nevykdymą. 

Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse minima, kad visuomenės informavimo priemonę gali-
ma pripažinti nesilaikančia profesinės etikos. Kokios tokio sprendimo teisinės pasekmės? 

Šituo klausimu galime kalbėti labai konkrečiai. Taip, tokia nuostata yra ir Visuomenės informa-
vimo įstatyme, ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija gali pri-
pažinti visuomenės informavimo priemonę nuolat pažeidžiančia žurnalistų profesinę etiką. Tačiau 
turiu pasakyti, kad kai galiojo ankstesnė šio įstatymo redakcija, toks pripažinimas sukeldavo la-
bai realias pasekmes: pridėtinės vertės mokesčio įstatyme buvo numatyta, kad smurtinio, erotinio 
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pobūdžio ir pažeidžiantys profesinę etiką leidiniai/priemonės nesinaudoja pridėtinės vertės mo-
kesčio lengvatomis. Tačiau vėliau ši nuostata buvo kitaip suformuluota, ir dabar šis pripažinimas 
praktiškai jokių teisinių pasekmių nesukelia. Tokiu faktu, žinoma, teisme gali pasinaudoti šalys 
nagrinėjant bylą prieš žiniasklaidos priemonę. Jokių kitokių pasekmių nėra. Aš esu nuo Teisininkų 
draugijos deleguota į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, kuriame egzistuoja taisyklė, kad 
toms visuomenės informavimo priemonėms, kurios nuolat pažeidinėja profesinę etiką, buvo dėl 
to svarstytos arba nubaustos, neteikiame valstybės paramos. Tačiau tai nėra absoliuti priemonė, 
kadangi ne visos visuomenės informavimo priemonės dalyvauja konkursuose dėl paramos. Jei 
įstatyme būtų aiškiai nustatyta, kad pažeidžiantys profesinę etiką juridiniai asmenys nesinaudoja 
PVM lengvata arba jei valstybinės institucijos negalėtų teikti joms užsakymų (pvz., dėl informa-
cijos skelbimo, skelbimų talpinimo ir pan.), tai realiai pradėtų veikti bent kažkokia reguliavimo 
sistema. Šiuo metu tai bergždžias reikalas. Pavyzdžiui, šiuo metu drastiškai į rinką įėjęs vienas 
laikraštis, kiek aš žinau, vienintelis yra pripažintas nesilaikančiu profesinės etikos. Šis Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijos sprendimas yra apskųstas teismui, nors jokių realių pasekmių laikraščiui ir 
nesukelia. Šiuo metu priemonių, priverčiančių žiniasklaidą laikytis profesinės etikos, mano galva, 
nėra, todėl Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta žurnalistų savireguliacijos sistema nė kiek 
neskatina žiniasklaidos pasitempti...

Dažnai girdime terminą „viešas asmuo“. Ar ginant viešų asmenų teisę į privatumą tenka 
susidurti su kokia nors problematika?

Lietuvoje nėra visiško šio termino aiškumo, todėl viešo asmens sąvoka yra klaidingai įsitvir-
tinusi teisinėje sąmonėje. Visuomenės informavimo įstatyme nuo praėjusių metų rugsėjo jau yra 
paaiškinta, kas yra viešas asmuo. Tačiau dažnai įsivaizduojama, kad jeigu asmuo yra žinomas, tai 
jis automatiškai ir viešas. Tačiau taip nėra. Viešumas nėra tapatus žinomumui. Žmogus gali būti 
labai žinomas, bet gali nedaryti įtakos visuomenės teisėms ir pareigoms. Tokiu atveju jis yra žino-
mas ir populiarus, tačiau ne viešas, nes nedalyvauja politikoje, visuomeniniame gyvenime, nevei-
kia mūsų visų teisių ir pareigų. Kitas pavyzdys: žmogus gali būti visiškai nežinomas, pavyzdžiui, 
kažkoks Seimo narys, kurio pavardės nežinome, jis nesirodo visuomenėje, bet nuo jo pateikiamų 
įstatymų pataisų, nuo jo balsavimo per Seimo posėdžius rezultatų priklauso visuomenės likimas, 
teisės ir pareigos... Niekas nesuabejos, kad jis yra viešas asmuo. Todėl nereikėtų painioti žinomu-
mo, populiarumo ir viešumo. Atribojimo faktorius – jo įtaka visuomenės teisėms ir pareigoms. 
Antras momentas: svarbu, kokios privataus gyvenimo detalės yra atskleidžiamos. Svarbu, kad jos 
būtų visuomenei reikšmingos. Pavyzdžiui, jei viešas asmuo serga psichine liga, vadovauja vals-
tybinei įstaigai ir negali adekvačiai vertinti situacijos, tai tokiu atveju, manyčiau, visuomenė turi 
teisėtą interesą žinoti apie jo privatų gyvenimą ir ligą. O jei jis serga skrandžio opa? Koks gali būti 
visuomenės interesas žinoti apie opą? Todėl labai svarbu nustatyti, ar privataus gyvenimo detalės 
skirtos tik smalsumo patenkinimui, ar jas svarbu žinoti dėl kitų tikslų. Jei tik smalsu – tai nėra pa-
grindas tokią informaciją viešinti. Deja, šiuo metu žiniasklaidoje vyrauja tendencija nuolat rašyti 
apie daugiau ar mažiau žinomus asmenis, vadinamus „žvaigždėmis“: sportininkus, dainininkus, 
politikus, jų sąskaita keliami reitingai, skaitytojai arba žiūrovai pratinami domėtis šių asmenų pri-
vačiu gyvenimu. Tai, be abejo, labiausiai būdinga bulvarinei žiniasklaidai, tačiau tokiu atveju bū-
tina sukurti tam tikrus svertus ir numatyti atsakomybę, jeigu kažkas dėl tokių viešinimo atvejų 
pareikštų pretenzijas. Su viešaisiais asmenimis susiję bylos, deja, nagrinėjamos labai sunkiai, tačiau 
praktika formuojama, yra atvejų, kai viešų asmenų teisė į privatumą apginta. 

Dėkojame už pokalbį.

www.bernardinai . l t  – 2007 m. rugsėjo 25 d.
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AR KAS NORS IŠGIRS „VIETINIUS“?

Juozas DAUTARTAS 

Diskusijoje dėl dvigubos pilietybės pasigendu tikros diskusijos, kuo toliau tai vis panašėja į 
juodžiausią akciją, kurioje dalyvauja žinomiausi mūsų politikai. Dažniausiai eteris suteikiamas 
dvigubos pilietybės šalininkams ir pamirštant mus, čia gyvenančius ir dirbančius. Norima 
žmonėms įteigti, kad būtina Lietuvoje įvesti dvigubą pilietybę, kad tai prigimtinė kiekvieno 
lietuvio teisė visur ir visada likti lietuviu, kad 400 000 Lietuvos piliečių emigravo į užsienį, jie 
nutautės ir negrįš į Lietuvą. Reikia įvesti dvigubą pilietybę, tai jie gyvendami užsienyje bus 
lietuviais ir Lietuvoje jausis visaverčiais.

Kas tiesa, tai tiesa – galima važiuoti, kur tik nori, vis tiek būsi lietuvis. Atrodo, kad painiojamos 
pilietybės ir tautybės sąvokos. Tautybė tikrai prigimtinė, o pilietybę galima pasirinkti ir keisti. 
Todėl vienos tautybės žmonės gali turėti skirtingas pilietybes. 

Ekonominė migracija, žinoma, problema. Ne dėl gero gyvenimo ji vyksta. Žmonės ieško 
geresnio gyvenimo kitose šalyse, kurių piliečiai jį daugiausia savo darbu sukūrė. Man atrodo, 
mes, čia likusieji, tikimės jį sukurti ir Lietuvoje. Ekonominiai migrantai, dažnai baigę mokslus 
Lietuvoje, palikę savo tėvus, vaikus, emigravo ieškoti geresnio gyvenimo. Visai nesukdami 
sau galvos apie tai, kad jų tėvams tas pačias skurdžias pensijas mokant mokesčius irgi reikia 
uždirbti. Klestint vartotojiškos visuomenės mąstymui elgtis apsukriai, stengtis uždirbti daugiau 
negu kiti, tai visai normalu, tačiau neaišku, kas juos verčia atsisakyti Lietuvos pilietybės. Pažįstu 
žmonių, kurie dirba Amerikoje daugiau kaip šešerius metus ir visai nesiruošia atsisakyti Lietuvos 
pilietybės, be to, gaunant Amerikos pilietybę, atsisakoma visų kitų. Lieka neaiški Lietuvos 
pilietybės suteikimo jos atsisakiusiems žmonėms procedūra. Tiesiog žmogus pasirinko kitą 
pilietybę, ir tai jo asmeninės laisvės klausimas.

Niekad iš Lietuvos net negalvojusiems emigruoti žmonėms ir taip savo vaikus auklėjusiems 
Lietuvos  piliečiams teks pasijusti antrarūšiais, nes pilietybių kolekcionieriai turės kelias ir, sa-
vaime suprantama, bus pranašesni už „tik“ vieną Lietuvos pilietybę turinčius „vietinius“. Susi-
klosčius vienoms ar kitoms aplinkybėms bus deklaruojama viena ar kita tuo metu „patogesnė“ 
pilietybė. Nemokėdami jokių mokesčių, kitaip sakant, dirbdami kitos valstybės labui, jie toliau 
pasiruošę turėti ekonominės naudos vietinių sąskaita. Turto klausimai ekonominiams migran-
tams svarbiausi (dantų taisyti važiuoja net iš Amerikos). Taigi tie, kurie gyvena su viena pilie-
tybe Lietuvoje, lieka kvailiais, o tarp jų dar yra idealistų, kurie nebėga į jau paruoštą „rojų“ , o 
bando dirbti čia, Lietuvoje. 

Visiškai neaiškūs norinčiųjų turėti dvigubą pilietybę įsipareigojimai valstybei. Kokios jų bus 
pareigos? Ar tik teisės? Kokia diplomatinės paramos teikimo dvigubiems piliečiams tvarka? 
Dviguba rinkimų teisė? Dviguba karinė prievolė arba katros valstybės saugumas svarbesnis?

Keistai atrodo politikų noras paminti Konstituciją. Remiamasi kažkokia apklausa ir bandoma 
ignoruoti konstitucinę nuostatą keisti jos 12 str. referendumu. Taigi išgirskite tautos nuomonę 
visuotiniu referendumu. O gal jau nenorima tai girdėti? Jeigu demokratija yra daugumos 
valdžia, tai išgirskime tą daugumą. O gal jau liko tik juodosios technologijos? 

Tikrai reikėtų padėkoti parlamentarams, įtvirtinusiems pagrindinius valstybės išlikimo prin-
cipus Konstitucijoje, ir Konstituciniam Teismui, kuris bando ją apginti. 

Šiuo metu teisė turėti dvigubą pilietybę egzistuoja, tačiau ji suteikiama išimtiniais atvejais. 
Teisinga būtų, kad Lietuvos pilietybę galėtų gauti buvę Lietuvos piliečiai, tremtiniai ir jų vaikai, 
kurie buvo priversti emigruoti iš Lietuvos, bėgdami nuo persekiojimų ir išvežti į Rusiją prievarta.

Teiginiai esą dvigubos pilietybės liberalizacija dominuoja ES šalyse – melas. Tokios šalys 
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kaip Danija, Norvegija, Nyderlandai atsisakė visiškai dvigubos pilietybės, o kaimynai lenkai ir 
dauguma kitų šalių „dvigubus piliečius“ traktuoja tik kaip vienos šalies piliečius.

Svarbiausia – dviguba pilietybė tik skatins emigraciją. Praradę Lietuvos pilietybę ir norintieji 
sugrįžti turėtų būti visada laukiami, ir Lietuvos pilietybė be trukdžių grąžinama.

www.bernardinai . l t  – 2007 m. rugsėjo 4 d.

LIETUVOS  ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA SIŪLO 
KEISTI REFERENDUMO ĮSTATYMĄ

Jūsų dėmesiui Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išplatintas dokumentas

Mes tik gailimės ir aimanuojame, kad tautiečiai be atodairos sprunka svetur darbo ieškoti. 
Statistikos duomenimis, už šalies ribų gyvena jau per 1,6 milijono lietuvių. Ir beveik visi jie pra-
rado ar praras mūsų šalies pilietybę. 

Mažai rasis pasaulyje negausių tautų, kurios taip švaistosi savo tėvynainiais. Žydai šimtmečius 
vargo, pirko žemes, kol pagaliau įkūrė savo valstybę – Izraelį. Mums derėtų iš to pasimokyti, 
kaip jie rankiojo ir telkė po pasaulį išsibarsčiusius tėvynainius. Nepaisant visų pastangų, po 
holokausto žydų teliko 13 mln. Tuo tarpu lietuvių – vos keli milijonai. Lietuva tarsi asociali 
motina kratosi savo vaikų. Dėl to ne tik apmaudu. Valdžios elgesys išeivijos atžvilgiu darosi 
amoralus ir net pavojingas lietuvių tautai bei Lietuvos valstybingumui. 

Antra vertus, galima ją ir suprasti: visi išvykusieji nesugrįš, bet daugelis dėl turto ar tėviškės 
sentimentų gimtuosius tėvų namus vis dėlto lankys. Neabejotina, kad dalis atvykėlių pasiliks. 
Tai reiškia, jog Seime pasirodys naujų veidų bei politikų. Galimas dalykas, kad net ir naujas 
politinis judėjimas arba partija rasis. O tai ir skaudžiausia: daugiau rinkėjų – mažesnės galimybės 
valdžioje išlikti,– kad ir kaip suksiesi, be esminių permainų neišsiversi. O kuri valdžia nori 
permainų? 

Vis dėlto visuomenės spaudimas privertė valdžios vyrus pagaliau prabilti apie dvigubą 
pilietybę. Dabar jie net sukaitę svarsto, kaip dvigubos pilietybės problemą į „vatą suvynioti“. Čia 
galimi du būdai: galima visą kaltę dėl dvigubos pilietybės Seimo nariams suversti, – jie visada 
rodomi kaip nevisaverčiai. Balsuotų „prieš“ – ir reikalas baigtas. Bet iškyla pavojus, kad tauta 
išrinks kitus – ir vėl pasaka prasidės nuo pradžios. Be to, nėra garantijos, kad naujos kadencijos 
Seimas nebalsuos už dvigubos pilietybės įtvirtinimą Konstitucijoje. 

Daug patikimesnis yra referendumo būdas. Juo galima visiems laikams ar bent jau kelioms 
kadencijoms galvos skausmą dėl išeivijos numarinti – ne Seimo nariai, o pati liaudis nuspręs: 
reikia lietuviams tos dvigubos pilietybės, ar nereikia.

Anądien televizijos laidoje LR Konstitucinio Teismo pirmininkas aiškino, kad visame 
pasaulyje įtvirtintas vienos, o ne kelių pilietybių principas, todėl tik referendumas, ir tik jis 
vienintelis gali apsaugoti mus visus nuo „abrakadabra“. 

Gal jis ir teisus, jei kalbama apie visas pasaulio valstybes. Bet kam taip aukštai stiebtis, 
kai čia pat, pašonėje, prancūzai, portugalai, airiai, ispanai, švedai, lenkai (su išlyga), čekai, 
slovakai, armėnai, netgi estai gali turėti dvigubą pilietybę. Šios prigimtinės teisės pagal tų šalių 
konstitucijas niekas iš jų atimti negali, nebent patys to atsisakytų.

Lietuvoje, žinoma, viskas kitaip. Nors kyla klausimas: kodėl?
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Lietuvos turto išgraibstymo mitas subliūško, nes valstybė pajėgi priimti teisės aktus, 
reguliuojančius turtinius santykius nepriklausomai nuo to, turi asmuo tos šalies pilietybę ar jos 
neturi.

„Etatiniai“ gąsdintojai išeivija per radiją ir televizijos laidas neretai dejuoja, kad anie iš užjūrio 
gavę Lietuvos pilietybę mūsų gero pasigvieš, o sugrįžę čia pensijas ir „nemokamą“ gydymą 
gaus ar dar kaip nors kitaip iš mūsų varganą kąsnelį atplėš, girdi, mes, vargšai artojėliai, čia visą 
gyvenimą, o jie... 

Valdžios moteriškės ir vyrai tyli, puikiai suprasdami, kad atvykėliai iš Amerikos, Australijos 
ar Airijos sau pensijas parsiveš, kad tas pensijas jiems mokės anos valstybės, kuriose jie visą 
gyvenimą plušo. Ir mokės kelis kartus daugiau, nei Lietuvoje gautų. Atrodytų, kam aimanuoti, 
jeigu sugrįžusiųjų pašalpos ir pensijos mūsų valstybės biudžetą papildys?

Bet aimanuoja. Ir ne tik dėl socialinės gerovės. Nuogąstauja ir dėl karinės tarnybos, nors dėl 
pastarosios dar 1937 metų gruodžio 30 d. Lietuvos Respublika ir JAV pasirašė natūralizacijos 
karinės prievolės sutartį. Pagal ją Lietuvos piliečiai, įgiję JAV pilietybę, galėjo atlikti karinę 
prievolę arba JAV, arba Lietuvoje, o karinės prievolės atliktas laikas buvo įskaitomas abiejų šalių 
karinės tarnybos įskaitoje. Jau tada JAV ir Lietuvos Respublika įtvirtino dvigubos pilietybės 
galimybę. Tad ir čia nėr ko verkšnoti,– prieš 70 metų Lietuvos valstybė padarė tai, ką atgavus 
Nepriklausomybę reikėjo tik atgaivinti.

Kad ir kaip suksiesi, išskyrus politinę ir ekonominę išeivijos konkurenciją, jokių kitų 
priežasčių priešintis dvigubai pilietybei vietiniams politikams nėra. Ir tą jie puikiai supranta.

Turėdami dvigubą pilietybę emigrantai užsienyje gali būti aktyvūs mūsų tėvynės, jos istorijos 
ir kultūros atstovai. Dviguba pilietybė motyvuotų juos užsiimti mūsų valstybei naudinga 
veikla, dalyvauti užsienio valstybių politiniame gyvenime ir teikti tėvynei tarptautinę paramą. 
Sugrįžusieji neabejotinai savo patirtimi praturtintų mūsų šalies gyvenimą. Anot Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkės Reginos Narušienės, „lietuviui jo pilietybė yra svarbiausias realus 
ryšys su kilmės valstybe, simbolizuojantis emigranto prieraišumą tėvynei. Bet kurioje pasaulio 
šalyje gyvenančiam emigrantui pilietybė yra neapčiuopiamas simbolis, suteikiantis jam tapatybę. 
Emigrantai nori dalyvauti savo tėvynės politiniame gyvenime, prisidėti prie jos ateities kūrimo, 
jie dažnai lankosi tėvynėje ir planuoja vieną dieną čia grįžti gyventi visam laikui“.

Tik ar vilioja tokia perspektyvia mūsų politikos senbuvius?
Į šį klausimą galima atsakyti paskaičius Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. teiginį: 

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. 
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir 
kitos valstybės pilietis“. 

Visuomenė panorėjusi nesunkiai gali nustatyti, kas 1992 metais rengė Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projektą, kas buvo šio 12 str. autorius ar autoriai. Aišku viena, jau tada išeivijos 
aktyvumo Lietuvoje niekam nereikėjo. Senojo valstybės administracijos aparato valdininkams 
nereikia jo ir dabar, nes šis aktyvumas sukuria realų pavojų valdančiajam elitui: daugiau 
rinkėjų– mažesnės galimybės valdyti. Tad referendumas siūlomas kaip kompromisas kylančiam 
pasipiktinimui nuslopinti, – mat yra viltis, kad liaudis dėl užjūrio „dipukų“ ir Airijon išbėgusiųjų 
nenubalsuos arba paprasčiausiai balsuoti neateis. 

Reikia pripažinti, kad tokia viltis pagrįsta: pagal Lietuvos Respublikos referendumo įstatymą 
(4 straipsnis, ir antrojo skirsnio 9 bei 11 straipsniai) piliečių referendumo paskelbimo iniciatyvos 
teisė įgyvendinama 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių reikalavimu. Tikimybė, kad 
susirinks 300 tūkst. rinkimo teisę turinčių piliečių, iš tiesų labai maža, o tai, kad esminis referen-
dumas neįvyks – gana didelė. Nors dauguma Lietuvos piliečių pasisako už dvigubos pilietybės 
įtvirtinimą, tačiau dėl nusivylimo politikais, netgi 300 tūkst. balsuotojų tikriausiai nesusirinktų. 
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Tokias viltis ir puoselėja referendumo šalininkai, mesdami skęstančiajai išeivijai ne gelbėjimosi 
ratą, o tuščią automobilio padangą.

Džiugina tai, kad dvigubos pilietybės priešininkų gretos valdžioje skilo. Vyriausybė ir Seimo 
vadovai rodo teisinę išeitį – keisti pilietybės įstatymą. Referendumas būtų rengiamas tik tuomet, 
jeigu nepavyktų surasti kompromisą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, kad referendumo nereikia bijoti. Nors tuometi-
niai Konstitucijos projekto autoriai, kurie ir dabar priešinasi dvigubai pilietybei, paliko lietuvių 
tautą be pasirinkimo, šiuo referendumu taip pat galima suvienyti tautą. Jei valdžia abejoja dėl 
referendumo baigties , tai imkime ir pakeiskime referendumo įstatymo nuostatą. 

Sumažinę referendumo dalyvių „kartelę“, neabejotinai gausime visai lietuvių tautai palankų 
rezultatą. Keisti šį įstatymą teisę ir pareigą turi mūsų Seimas, jokių „abrakadabra“ jam prikišti po 
to niekas negalės. Taigi Seimo narių apsisprendimas bei jų gera valia gali pagaliau konsoliduoti 
visą lietuvių tautą, sutelkti po pasaulį išsibarsčiusius, jau ir lietuvišką kalbą pamiršusius 
tautiečius. Tad rudenį Seimo narių laukia rimtas išbandymas,– „prieš“ ar „už“ lietuvių tautos 
suvienijimą.

Sveikas protas sako, kad neverta dėl vienos ar kelių valdžia pasimėgavimo kadencijų aukoti 
tautos ir savo vaikų ateitį, nors kaip tik to labiausiai tikisi mūsų valstybingumo priešai...

www.bernardinai . l t  – 2007m. rugsėjo 5 d.

EUROPOS  TEISĖ GARANTUOJA KIEKVIENAM 
LIETUVIUI TEISĘ Į DVIGUBĄ PILIETYBĘ

Stanislovas TOMAS – ES teisės tyrėjas, Paryžiaus Sorbonos universitetas
 
Jeigu Lietuvos Konstitucinis Teismas kažką nutarė, tai dar nereiškia, kad ministrai ir Seimo 

nariai kaip pavyzdingi pionieriai iš karto turi pulti vykdyti. Negalioja jokia teisės norma, kuri 
prieštarauja Europos teisei. 

Iš pradžių išnagrinėkime, kaip dvigubos pilietybės draudimas atrodo iš ES teisės 
perspektyvos, po to pereikime prie Europos žmogaus teisių konvencijos ir užbaikime klausimu, 
kodėl Konstitucinis Teismas pažeidinėja Europos teisę ir ar jo sprendimas iš tiesų galutinis. 

Europos Bendrijos Sutarties 12 straipsnis draudžia bet kokią tautinę diskriminacija. Sekantis 
klausimas: kaip sąvoka „tautinė diskriminacija“ suprantama Europos teisingumo teismo 
jurisprudencijoje? „Tautinė diskriminacija“ – tai situacija, kai tam tikra ES valstybė (pvz., 
Lietuva) atima iš asmens (pvz., lietuvio, gavusio Airijos pasą) tam tikrą teisę (pvz., Lietuvos 
pilietybę) už tai, kad šis asmuo yra kitos ES valstybės pilietis (pvz., Airijos). Taigi atsakymas 
labai paprastas – taip, Lietuvos pilietybės atėmimas už tai, kad asmuo yra kitos ES valstybės 
pilietis, vienareikšmiškai laikytinas EB Sutarties 12 str. pažeidimu. Byloje Garcia Avello, C-148/02 
Europos teisingumo teismas nutarė, kad 12 str. aiškintinas taip plačiai, kad netgi įpareigoja 
valstybę narę incidentiniu būdu taikyti kitos valstybės narės nacionalinę teisę. 

Lietuvos pilietybės atėmimas už kitos valstybės pilietybės įgijimą prieštarauja ir EB Sutarties 
18 str. 1 punkte įtvirtintai ES piliečio judėjimo laisvei. Ypatingai nagrinėjant šį klausimą kitų 
EB Sutarties straipsnių, preziumuojančių ES valstybių politinę vienybę, šviesoje. Pavyzdžiui, 
19 str. leidžia užsieniečiams balsuoti Lietuvos savivaldybių rinkimuose, 20 str. reikalauja, kad 
Lietuvos diplomatinės atstovybės gintų kitų ES valstybių piliečius užsienyje ir t.t. 

Pats faktas, kad EB Sutartyje egzistuoja skirsnis, kuris vadinasi „ES pilietybė“, reiškia, kad jau 
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šiuo metu kiekvienas lietuvis turi dvigubą pilietybę – Lietuvos ir ES. O kokia yra ES pilietybės 
paskirtis? Perduoti kiekvienam Lietuvos piliečiui dalį kitų 26 ES valstybių pilietybių. Europos 
Sąjunga jau seniai nebeapsiriboja ekonominėmis teisėmis. 

Šiame kontekste Konstitucinio Teismo nuomonė, kad antros nacionalinės pilietybės įgijimas 
yra valstybės išdavimas, vertintina kaip absurdas. Kodėl psichiškai sveikas lietuvis turi vertinti, 
pvz., Jungtinę Karalystę kaip priešų valstybę? 

Byloje Piermont, 15773/89 Europos Žmogaus Teisių Teismas nutarė, kad kitos ES valstybės 
pilietis negali būti vadinamas „užsieniečiu“ Lietuvoje. Dar daugiau, Strasbūro Teismas aiškiai 
nustatė, kad viena ES valstybė neturi teisės riboti kitos valstybės piliečio politinę veiklą savo 
teritorijoje. Taikant anversinį argumentavimą, Lietuvos Vyriausybei draudžiama riboti lietuvių 
politinę veiklą (įgyti pilietybę) kitos valstybės teritorijoje. Įdomu pastebėti ir tai, kad Europos 
teisingumo teismas byloje Garcia Avello nagrinėja pilietybę ne kaip politinę teisę, o kaip 
kultūrinę teisę. 

Reikia pripažinti, kad iš bylos Ganchev/DR 87-A, 130 seka, jog Lietuva gali apriboti lietuvių, 
turinčių dvigubą pilietybę, teisę rinktis į Seimą, būti Prezidentu arba Ministru Pirmininku. 
Užsienio lietuvių atsakymas į tokį teiginį būtų: „tai tuo ir apsiribokime“. Negalima reikalauti 
vienodo meilės Lietuvai lygmens ir iš Prezidento, ir iš eilinio asmens. 

Sekantis klausimas: kodėl Konstitucinis Teismas ir ministrai pažeidinėja Europos teisę? 
Atsakymas dar paprastesnis – dvigubos pilietybės suteikimas Jurijui Borisovui – tai vienintelė 
teisinė priežastis, dėl kurios buvo nušalintas Prezidentas Paksas. Dėl kitų priežasčių jis jau 
išteisintas. Tokiu būdu dvigubos pilietybės įteisinimas reikštų Pakso kaltės išnykimą. 

Šiame straipsnyje aš nieko nebandau pasakyti apie Paksą. Tai neprioritentinis klausimas. Kas 
yra iš tikrųjų svarbu – tai, kad mūsų šalies politikai privalo susirasti modelį, pagal kurį muštųsi, 
pjautųsi, sėkmingai žudytųsi, vemtų vienas ant kito ir kitaip aiškintų tarpusavio santykius, 
tokiu būdu kad nuo to nekentėtų atsitiktiniai praeiviai. 

Yra veikėjų, kurie pastoviai kartoja, kad Konstitucinio Teismo sprendimas galutinis ir ne-
skundžiamas. Tai nesąmonė. Net Lukašenkos marionetinio Konstitucinio Teismo sprendimai 
skundžiami NVS Teismui. Šiame kontekste Vyriausybei ir Seimo nariams reikėtų susilaikyti 
nuo bet kokių veiksmų, įgyvendinančių Konstitucinio Teismo įsakymus, tol, kol savo žodžio 
nepasakė rimtesni teismai. 

www.balsas. l t  – 2007 m. rugsėjo 7 d.

DVIGUBA PILIETYBĖ: KUR VEDA REFERENDUMŲ
 INICIATYVA?

Andrius KUBILIUS 

 Artūras Paulauskas siūlo rengti referendumą, kuriuo būtų keičiama Konstitucija ir taip taria-
mai sprendžiama dvigubos pilietybės problema, kuri išryškėjo po praėjusių metų Konstitucinio 
Teismo garsiojo sprendimo. Pabrėžiu žodį „tariamai“, nes, žvelgiant į A. Paulausko iniciatyvą, 
susidaro vaizdas, kad tokios iniciatyvos rezultatas gali būti priešingas arba labai pavojingas Lie-
tuvai.

Jau esu sakęs, kuo nustebino Paulausko iniciatyva. Žinia, kad A. Paulauskas įregistravo Kons-
titucijos 12 straipsnio 2 dalies pataisą, siūlydamas šią dalį perrašyti taip: „Lietuvos Respublikos 
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pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu”. Kitaip sakant, yra siūloma kiekvienam Lietuvos pi-
liečiui suteikti visiškai neribotą konstitucinę teisę į dvigubą pilietybę. Siūlymas referendumu pa-
keisti Konstituciją ir jos 12 straipsnyje įtvirtinti nuostatą, kad kiekvienas Lietuvos pilietis be jokių 
apribojimų galėtų būti kitos valstybės piliečiu, yra tikrai pavojingas. Nesuprantu, ar Paulauskas 
nesupranta, ką siūlo, ar sąmoningai tai daro. Tokio siūlymo įgyvendinimas reikštų, pavyzdžiui, 
kad Lietuvoje gyvenantys 200 000 rusakalbių potencialiai galėtų pretenduoti į Rusijos pilietybę ir 
Rusija įgytų visas teises ginti jų interesus. Kremlius tiesiog džiaugtųsi tokia dovana. Abchazijoje 
Kremlius to siekia, nepaisydamas Gruzijos ir tarptautinės bendruomenės protestų. Lietuvai siūlo-
ma pačiai referendumu tokią dovaną Kremliui padovanoti. 

Net ir pakeitus siūlomos Konstitucijos pataisos formuluotę, referendumo iniciatyva yra pavo-
jinga, nes, esant dabartiniam rinkėjų aktyvumui, tokia iniciatyva beveik garantuotai yra pasmerk-
ta nesėkmei. Referendumo entuziastai, teigdami, kad jie yra dvigubos pilietybės šalininkai (o, 
matyt, galvodami tik apie tai, kaip referendumo iniciatyvą išnaudoti savo partijos rinkimų kam-
panijai), faktiškai stumia visą Lietuvą į tai, kad dviguba pilietybė Lietuvoje ilgam būtų uždrausta. 
Tai būtų visiška nesąmonė.

Referendumo iniciatyvos entuziastai aiškina, kad šiuo klausimu referendumą rengti savo spren-
dime nurodė visagalis Konstitucinis Teismas, ir todėl referendumo idėja negalima netgi abejoti. Čia 
reikia pastebėti, kad taip sakantys, matyt, nėra atidžiai skaitę nei mūsų siūlymų dvigubos piliety-
bės problemą spręsti keičiant Pilietybės įstatymą, nei paties Konstitucinio Teismo išaiškinimų, o 
yra girdėję tik keletą žodžių, kad reikalingas referendumas. Nesu prieš referendumus, bet turiu 
pasakyti, kad stebina neapgalvotas veržimasis į referendumą, tai pridengiant tariamais labai gerais 
ir gražiais norais. Kaip žinome, gerais norais kelias ir į pragarą yra grįstas.

Noriu priminti, kad Konstitucinis Teismas savo praėjusių metų sprendime yra labai aiškiai 
pasakęs, kad: 

„Pabrėžtina, kad jeigu įstatymų leidėjas iš tikrųjų vadovaujasi nuostata, kad dvigubos pilie-
tybės nereikia riboti, jis pirmiausia turėtų imtis atitinkamų Konstitucijos nuostatų, inter alia 12 
straipsnio, revizijos ir tai daryti laikydamasis tos tvarkos, kuri yra nustatyta pačioje Konstitucijo-
je“.

Taigi Konstitucinis Teismas aiškiai pasako, kad tik tuo atveju, jei būtų galvojama, kad nereikia 
Lietuvos piliečių teisių į dvigubą pilietybę riboti, reikėtų rengti referendumą. Tačiau atsisakymas 
tokio ribojimo būtų klaida, kurios galimas pasekmes jau anksčiau aptariau. Nežinau šalies, kuri 
teisės į dvigubą pilietybę neribotų. Ir dabar Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalis (kurią siūloma refe-
rendume keisti) numato ne absoliutų dvigubos pilietybės Lietuvos piliečiams  draudimą, o tokios 
teisės ribojimą įstatymo nustatytais atskirais atvejais.

A. Paulauskas radijo laidose, pokalbiuose ir viešuose pareiškimuose teigia, kad jo siūloma for-
muluotė nereiškia, kad teisė į dvigubą pilietybę Lietuvoje nebus ribojama, nes tokias ribas taria-
mai apibrėš Pilietybės įstatymas, į kurį nurodo Konstitucijos 12 str. 3 dalis, teigianti, kad pilietybės 
įgijimo ir netekimo tvarką nustato Pilietybės įstatymas. Toks samprotavimas yra įdomus, bet nela-
bai logiškas ir paliekantis erdvės įvairioms, taip pat ir Konstitucinio Teismo interpretacijoms, nes 
jeigu viename Konstitucijos sakinyje yra nustatoma neribota teisė į dvigubą pilietybę, tai kažin, ar 
tokia teisė gali būti apribota kokiu nors paprastu įstatymu. 

Taigi jeigu referendumo iniciatoriai galvoja, kad teisė į dvigubą pilietybę turi būti ribojama, tai 
kyla klausimas – vardan ko ir ar tikrai reikia rengti referendumą, jei Konstitucinis Teismas nurodo 
jį rengti tik vardan neribotos teisės į dvigubą pilietybę.

Jei referendumo iniciatoriai remiasi Konstitucinio Teismo išaiškinimu, kad Konstitucija yra už-
brėžusi tokias teisės į dvigubą pilietybę ribas, kad ja gali pasinaudoti tik keletas Lietuvos piliečių 
ir todėl, norint tas ribas padaryti šiek tiek platesnes, reikia keisti Konstitucijos 12 str. 2 dalį, kyla 
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klausimas – tai ką reikėtų pakeisti Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalyje, kad liktų patenkinti ir refe-
rendumo iniciatoriai, ir Konstitucinis Teismas, ir galų gale Lietuvos piliečiai, kurie nori realizuoti 
savo teisę į dvigubą pilietybę?

Kaip žinome, šiuo metu Konstitucijos 12 str. 2 dalis skamba taip: 
„Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos 

ir kitos valstybės pilietis.“
Šį negatyviai skambantį sakinį, nepakeičiant jo turinio ir prasmės, galima pasakyti ir pozity-

viau, pvz.: „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu tik įstatyme numaty-
tais atskirais atvejais“. Prasmė nepasikeičia, o skamba panašiai į tai, ką savo iniciatyvoje siūlo ir A. 
Paulauskas, jeigu priimti domėn ir jo žodinius teiginius, kad teisės į dvigubą pilietybę ribos turi 
būti ir jas turi numatyti įstatymas.

Taigi dar kartą iškyla klausimas – vardan ko reikėtų rengti referendumą. Dar daugiau, jei-
gu A.Paulauskas siūlo keisti Konstituciją, bet neatsisako idėjos, kad teisė į dvigubą pilietybę turi 
būti ribojama, tai tokiu atveju tiems, kurie referendumo iniciatyvą grindžia tariamu Konstitucinio 
Teismo nurodymu, tenka priminti, kad Konstitucinis Teismas referendumą „nurodė“ rengti tik 
tuo atveju, jeigu yra galvojama, kad „dvigubos pilietybės nereikia riboti“. Ironizuodamas galiu 
drąsiai teigti, kad A. Paulausko iniciatyva akivaizdžiai prieštarauja Konstitucinio Teismo sufor-
muotai konstitucinei doktrinai dėl prievolės rengti referendumą tik tuo atveju, jeigu siekiama 
neriboti teisės į dvigubą pilietybę.

Be abejo, Konstitucinio Teismo sprendimo aiškintojai man primins, kad Konstitucinis Teismas 
išaiškino, jog teisę į dvigubą pilietybę iki minimumo riboja Konstitucijoje vartojamas žodelis „ats-
kiras“, kurį Konstitucinis Teismas, remdamasis „Didžiojo lietuvių kalbos žodyno“ išaiškinimais, 
išaiškino kaip žodžio „retas, išimtinis“ sinonimą. Tiesą sakant, gana keista yra matyti konstitucinę 
doktriną, paremtą abejotina lingvistine vieno žodžio prasmės analize, bet tai Konstitucinio Teis-
mo, o ne Lietuvos piliečių problema. Taigi galima spėti, kad pagal Konstitucinį Teismą problemų 
su dvigubos pilietybės teise Lietuvoje būtų žymiai mažiau, jeigu Konstitucijos 12 straipsnio 2 da-
lyje nebeliktų žodžio „atskirais“ ir sakinys skambėtų taip: „Išskyrus įstatymo numatytus atvejus, 
niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Nors tai paliktų tik ribotą 
konstitucinę teisę į dvigubą pilietybę, kuria Lietuvos piliečiai galėtų pasinaudoti tik tam tikrais, 
įstatyme aprašytais atvejais, kuriuos galima vadinti ir atskirais atvejais, bet baigtųsi lingvistinės 
problemos, kurios Lietuvoje tapo konstitucinėmis problemomis.

Taigi referendumo iniciatoriai, jeigu jie tikrai nori gero, turėtų siūlyti surengti atskirą  refe-
rendumą, kad iš Konstitucijos 12 str. 2 dalies būtų išbrauktas žodis „atskirus“ ir tada kiekvienas 
atskiras Lietuvos Respublikos pilietis galės pasinaudoti jam priklausančia atskira Konstitucine 
teise į dvigubą pilietybę.

Bet gal paprasčiau yra ne referendumą dėl Konstitucijos pataisų rengti, o kalbininkams „Di-
džiojo lietuvių kalbos žodyno“ pataisą patvirtinti, kurioje būtų aiškiai pasakyta, kad žodis „ats-
kiras” negali būti interpretuojamas vien kaip žodžių „retas, išimtinis“ sinonimas, o Seimas galėtų 
patvirtinti Pilietybės įstatymo pataisas, kurios numatytų, kokiais „atskirais atvejais“ yra galima 
turėti dvigubą pilietybę. Gal, pavyzdžiui, kaip Vokietijoje – tik tuo atveju, jeigu kitos valstybės 
pilietybė yra valstybės, ES narės, pilietybė, arba kaip buvo „Smetonos“ Lietuvoje, kai buvo lei-
džiama turėti dvigubą pilietybę, jei kita pilietybė buvo Amerikos.

Šiaip aš žaviuosi referendumo iniciatoriais ir jų entuziazmu. Tokį entuziazmą vardan gerų 
rezultatų tiesiog privaloma nukreipti gera linkme.

Kadangi referendumo iniciatoriai, atrodo, labiausiai nori vieno, kad būtų surengtas referen-
dumas (nesvarbu kokia formuluote) ir taip prieš rinkimus parodyti, kaip jie myli išeivius ir kaip 
jie rūpinasi dvigubos pilietybės reikalais, tai gal paprasčiausia būtų surengti referendumą ir pa-
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klausti Lietuvos žmonių, ar jie sutinka, kad žodis „atskiras“ reiškia tik „retas, išimtinis“. 
Kadangi Lietuvos žmonės turi pakankamai sveiko proto, tikiu, kad tokiame referendume jie 

dalyvaus nelabai aktyviai ir atsakymas bus neigiamas. Taip bus patenkintas ir referendumo en-
tuziastų noras rengti referendumą, tauta išaiškins žodžio „atskiras“ konstitucinę doktriną, kuri 
galės būti perkelta į „Didįjį lietuvių kalbos žodyną“, o lietuviai galės naudotis dabartinėje Kons-
titucijoje suformuota ribotos teisės į dvigubą pilietybę nuostata, kuri turi būti tiksliai aprašyta 
Pilietybės įstatyme.

Aš – už referendumą. Bent jau vardan aiškumo lietuvių kalboje.

www.balsas. l t  –  2007 m. rugsėjo 17 d.

SEIME – PIRMI ŽINGSNIAI REFERENDUMO 
DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS LINK

Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma kitą rudenį surengti privalo-
mąjį referendumą dėl dvigubą pilietybę ribojančio Konstitucijos straipsnio keitimo. Referendumo 
paskelbimui pritarė 48 parlamentarai, 22 buvo prieš, 8 – susilaikė. 

Jame piliečiams būtų pateiktas toks tekstas: „Pritariu, kad Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio 
2 dalis būtų išdėstyta šitaip: „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu“.

Referendumą siūloma surengti kartu su Seimo rinkimais 2008 metų rugsėjo 12 dieną.
Seimo Teisės departamentas teigia, kad priėmus nutarimą jame nustatyta referendumo data 

neatitiktų Referendumo įstatymo reikalavimo, kuris numato, kad „referendumo vykdymo data 
skiriama ne vėliau kaip po 3 mėnesių ir ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo Seimo nutarimo dėl 
referendumo paskelbimo priėmimo dienos“. 

A. Paulauskas siūlė ištęsti projekto svarstymą tam, kad nutarimo tekstas ilgainiui taptų atitin-
kantis šį reikalavimą. 

Nutarimo projektas bus svarstomas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete ir parlamentarams 
bus pateiktas gruodžio 11 dieną. 

www.bernardinai . l t  –  2007 m. rugsėjo 18 d. 

T. VENCLOVA: AMERIKA – DARBOVIETĖ, NE TĖVYNĖ

Audrius MUSTEIKIS
 
Poetas, vertėjas, eseistas, literatūros mokslininkas, Jeilio universiteto profesorius Tomas Ven-

clova prisipažįsta, kad Amerikoje nė sykio nėra balsavęs – jam nelabai įdomu, kas taps jos prezi-
dentu. 

„O Lietuvoje balsuoju, – pabrėžia jis, – nes man ne vis tiek, kaip čia kas klostysis. Amerika 
pasiekusi tokį lygį, kad net ir nevykęs šalies vadovas kažin ar ką labai prigadintų, o Lietuvoje dar 
daug ką galima sugadinti.“ Save labiau europiečiu nei amerikiečiu laikantis profesorius sutinka, 
kad Amerika – buitiškai labai patogi šalis, čia gerai atlyginama už darbą. Bet ji – tik darbovietė, iš 
dalies – namai, tik jokiu būdu ne tėvynė. 

Tėvynėje T. Venclova švenčia ir savo 70-metį. Užvakar ši sukaktis minėta Venclovų name-mu-
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ziejuje, o vakar Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta paroda. Dauguma eks-
ponatų, bylojančių apie sukaktuvininko kūrybinę veiklą, parinkta iš bibliotekos fondų, nes šiai 
įstaigai nuo 1991-ųjų rašytojas siunčia visas užsienyje pasirodančias savo publikacijas. 

Užtat T. Venclovos archyvas liks Amerikoje. Jį nupirkti pasisiūlė Jeilio universitetas, ir profeso-
rius sutiko. „Tai geriausia vieta, kur galima laikyti rankraščius, įrengta pagal naujausią modernių-
jų technologijų žodį, – sako jis. – Jai pakenkti galėtų nebent teroristų numesta vandenilio bomba. 
Puikiai saugomi dokumentai prieinami visiems pageidaujantiesiems, po juos pasirausti netrukus 
vyks tyrėja iš Lietuvos.“ Kai kas iš T. Venclovos archyvo jau paskelbta: rašytojui adresuoti Onos 
Lukauskaitės ir Vytauto Kubiliaus laiškai. 

Universitetas už naudojimąsi medžiaga nereikalauja jokio atlygio, netgi pats teikia stipendijas 
tyrėjams. Jeilio universitetas pretenduoja ir į T. Venclovos, savo slavistikos profesoriaus, kaupiamą 
archyvą – jis turės pirmojo pirkėjo teisę. „Būti čia – garbė ir tam tikras pripažinimas,– džiaugėsi 
profesorius. – Kol kas esu vienintelis lietuvis šalia Ezros Poundo, Josepho Conrado, Konstantino 
Balmonto ir kitų.“

Rašytojas pasakoja, kad buvo kviestas, tiesa, nelabai aktyviai, dėstyti ir Lietuvos universite-
tuose. „Tačiau mano specializacija ne tokia, kokia čia būtų labiau pageidaujama, – svarsto jis.– 
Dėstau XX amžiaus rusų literatūrą. Kažin ar atsirastų pakankamai studentų, kuriuos toks kursas 
domintų. Be to, yra materialinis klausimas – lietuviškos algos neužtektų sumokėti net už būstą 
Amerikoje.“ Dėl tokių pačių priežasčių T. Venclova sako negalėjęs priimti Krokuvos universiteto 
siūlymo, taigi jis nėra dėstęs nei Lietuvoje, nei kur kitur Europoje. Beje, net trys Lenkijos universi-
tetai suteikė profesoriui garbės daktaro vardą. 

Nors T. Venclova yra gerai žinomas tarp kolegų slavistų, literatūros mokslininkų, savo svar-
biausiu darbu laiko poeziją ir nuolat tai pabrėžia. „Rašau retai, mažai, bet vis dėlto rašau, – prisi-
pažįsta jis. – Man tai labai svarbu.“ Iš poezijos Amerikoje pragyventi neišeina – reikėtų parašyti 
bestselerį, o tai retam pavyksta. Lietuvoje, profesoriaus nuomone, tai būtų įmanoma – jei rašytum 
daug šlamšto...

Parodoje M. Mažvydo bibliotekoje eksponuojama daug T. Venclovai dedikuotų leidinių. Tarp 
jų – ruso Nikolajaus Tichonovo dar paaugliui dovanotas geografijos atlasas, kuriame įrašyta: „Di-
džiam keliautojui Tomui“. Kelionės – didysis T. Venclovos pomėgis. 

„Keliauju pats, dažniausiai vienas, esu aplankęs labai daug šalių. Keliauti iš Amerikos – pa-
prasta ir lengva. Praėjusią vasarą lankiausi Rytų Turkijoje, buvusioje Armėnijoje, liūdnose, krauju 
aplaistytose vietose iš kitos Ararato kalno pusės. Be to, norėjau parodyti žmonai Gruziją, savo 
jaunystės šalį, kurioje teko būti kokius 8– 9 kartus, galima sakyti, esu išvaikščiojęs ją pėsčias. Su-
vargusi, nestabili, bet vis tiek rojaus šalis, kokia visada buvo. Neaplankytos liko tik Grenlandija, 
Antarktida, Indonezija... Tiesa, kai ko ir Amerikoje dar neteko pamatyti. Pavyzdžiui, Floridos– 
banalių kurortų, bet, ko gero, vis tiek reikės“, – juokiasi profesorius.

T. Venclovos veikla įvertinta ne vien užsienyje: jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1995), Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (1999), 
Nacionaline kultūros ir meno premija (2000), Šv. Kristoforo statulėle (2002), Poetinio Druskinin-
kų rudens Jotvingių premija (2005). Į klausimą, ką kultūros ir rašto žmonėms reikėtų padaryti, 
kad Lietuva būtų dar geriau žinoma pasaulyje, T. Venclova atsakė: „Geriau rašyti.“ Jo nuomone, 
dabartinė lietuvių literatūra smukusi ir provinciali, sekanti ne pačiomis geriausiomis madomis – 
žodžiu, toli gražu ne tokios būklės, kad garsintų Lietuvos vardą. 

Dvigubą, Lietuvos ir Amerikos, pilietybę turintis T. Venclova norėtų, kad ją įgytų ir Vilniuje 
gimusi, Amerikoje gyvenanti jo dukra, ir trijų mėnesių gimtadienį neseniai atšventusi jo vaikaitė.

 „Lietuvos žinios“ .  –  2007 m. rugsėjo mėn.  25 d.
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KONSTITUCINIS TEISMAS IR PLATONAS – 
MANO DRAUGAI, BET TIESA BRANGESNĖ...

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pir-
mininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Neseniai „Spaudos klubo“ televizijos laidoje priešais žiūrovus išsirikiavo žymiausi mūsų 
šalies teisininkai – E. Kūris, K. Lapinskas, G. Mesonis , G. Šileikis ir K. Čilinskas.

Apmaudoka, kad tada kone visi atstovavo Konstituciniam Teismui. Atrodo, tik advokatas, 
nūnai LR Seimo narys K. Čilinskas nedrąsiai mėgino oponuoti aukščiausiajai teismų valdžiai, 
prasitardamas, jog Konstitucinis Teismas (KT) peržengė savo kompetencijos ribas. Sakau: 
mėgino, nes K. Čilinskas it baukštus peliukas atsargiai tampė snaudžiančio liūto ūsą.

Ir, matyt, tam turėjo pagrindą, nes KT pirmininkas E. Kūris, kalbėdamas apie KT sprendimų 
teisėtumą, arogantiškai drėbtelėjo, girdi, mums nusispjaut, kas ką apie tai pagalvos.

Teisininkas G. Mesonis tiesiog šventiko tonu antrino KT valdžiai, jog nėra institucijos, kuri 
galėtų nustatyti, ar KT peržengė savo kompetencijos ribas, ar ne. Anot jo, tai gali nustatyti tik 
pats KT. Išeitų, kad mūsų valstybėje be KT niekas ir negali nustatyti, kur baigiasi, o kur praside-
da KT galia bei kompetencija.

Ar tikrai taip?
Vienu metu ir pats suabejojau. Nejau nebėra institucijos? Gal jos net nebuvo?
Bet čia pat susigriebiau, kad tokia institucija tikrai buvo. Bent jau anksčiau. Akivaizdus įro-

dymas – 1993 m. vasario 6 d. Seimo priimtas ir paskelbtas LR Konstitucinio Teismo įstatymas bei 
vėlesni jo pakeitimai. Jame parašyta, jog KT nagrinėja, „ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai 
neprieštarauja Konstitucijai“. „Konstitucinis Teismas tiria ir sprendžia tik teisės klausimus“.

Vadinasi, KT ribas vis dėlto nustatė LR Seimas, t.y. visuomenės išrinktieji, kuriems suteikta 
teisė apibrėžti įstatymais kiekvienos institucijos galias, tarp jų ir KT.

Jeigu sektume kalbėjusio profesoriaus mintimis, KT kompetencijos ribos nenusakomos ir jų 
negalima apibrėžti, kaip neįmanoma apibrėžti erdvės ir laiko. Suprask, už KT – tik pats Dievas. 
Bet tai jau I. Kanto filosofijos kritikų veiklos sfera.

Kad ir fetišizuodamas KT kompetencijos ribų nebuvimą bei jo galias, profesorius G. Mesonis 
turi pripažinti, kad institucija, nustatanti KT kompetencijos ribas iki šio įstatymo priėmimo, vis 
dėlto buvo pats LR Seimas. Kitaip reikėtų pripažinti, kad KT įstatymą jis patvirtino, tam netu-
rėdamas reikiamų galių.

Akivaizdus ir kitas prieštaravimas tarp to, ką sakė garbusis profesorius, ir to, kaip yra iš 
tikrųjų.

Jis teigė, kad studentas neišlaikytų egzamino, jeigu drįstų kritikuoti KT sprendimus, nes, 
anot jo, niekas, išskyrus Konstitucinį Teismą, neturi teisės sakyti nuomonės apie įstatymų kons-
titucingumą ir niekas negali kritikuoti Konstitucinio Teismo, nes tik pats KT gali spręsti, ar jo 
nutarimai yra teisingi. Profesorius teigė, kad tauta, referendumu priėmusi Konstituciją, atidavė 
Konstituciniam Teismui išimtinę teisę kalbėti konstitucingumo tema. 

Tačiau garbusis teisininkas, švelniai tariant, pamiršo, kad Europos Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis skelbia, kad „ Kiekvienas turi teisę 
laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Tai teisė laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei 
skleisti informaciją ir idėjas, valdžios pareigūnų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų“. Be 
to, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautinės teisės aktuose yra įtvirtinta piliečių teisė 
kritikuoti savo valstybės visas valdžios įstaigas, neišskiriant nei teismų.
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Palikime dangų paukščiams, o teisininkams jų pačių klaidas. Jei pripažinsime, kad Seimas 
priėmė KT įstatymą, kuriuo vis dėlto apibrėžė KT kompetencijos ribas, vadinasi, tos ribos jau 
tada turėjo būti nusakomos. Būtų nelogiška manyti, kad, kartą nusakęs ir apibrėžęs kokios 
nors institucijos ribas, LR Seimas nebeteko teisės tas ribas tikslinti ir juo labiau apie jas kalbėti. 
O jeigu gali jas patikslinti, būtina pripažinti, kad KT kompetencijos ribos visada buvo ir bus 
apibrėžiamos bei nusakomos įstatymu. Juk niekam nė į galvą neateis mintis, kad KT be įstatymų 
gali laisvai interpretuoti gamtos reiškinių prasmes. Kad ir kaip pagarbiai galvočiau apie KT 
teisėjus, labai abejočiau jo teise nustatinėti sergančiajam ligos diagnozę. Labiau pasikliaučiau 
kompetentingų gydytojų išvadomis. Tad nereikia piktintis, jei yra abejojančių KT kompetencija 
kaitalioti žodžių reikšmes. Argi privalėsiu nustėręs tylėti, jei vieną rytą žodžių „motina“ ir 
„tėvas“ reikšmes KT ims ir sukeis vietomis?

Už tai, kai 2006-ųjų lapkričio mėnesį, nagrinėdamas dvigubos pilietybės klausimą, KT revizavo 
žodžio „atskiras“ reikšmę, paversdamas ją „retas“ ir „išimtinis“, tuo atplėšdamas trečdalį 
lietuvių tautos nuo tėvynės ir padarydamas juos antrarūšiais žmonėmis, ne vienas kalbininkas 
pagrįstai ėmė abejoti savo filologiniu išprusimu. Mat Lietuvių kalbos žodyne žodis „atskiras“ 
reiškia „vien tam skirtas, specialus, kitoniškas, skirtingas”, o žodis „retas“ žodyne nurodomas 
– „kartais, ne dažnai atsitinkantis, pasitaikantis, esantis, aptinkamas, nedaugelis, vienas kitas, 
ne kiekvienas”, žodis „išimtinis“ žodyne nurodomas kaip „išskirtinis, vienintelis”.

Deja, kad ir labai gerbiu KT teisėjus, lietuvių kalbos srityje nepralenkiamais laikau  
buvusiuosius savo dėstytojus, žymius kalbininkus – lituanistą Aldoną Pupkį ir mokslinės lietuvių 
kalbos stilistikos pradininką Juozą Pikčilingį, o žodžių etimologijos ir jų reikšmių nustatymo 
srityje – žymiausią lietuvių kalbos tyrinėtoją profesorių Kazimierą Būgą, nes profesorius tyrinėjo 
lietuvių kalbos kirčiavimą, įvairių garsų atsiradimo kelius, istorinę jų raidą, išaiškino daugelio 
lietuviškų žodžių kilmę ir net yra paskelbęs labai daug etimologijų (žodžių kilmės aiškinimų).

Tad teneįsižeidžia garbieji teisininkai, žodžių etimologijos ir reikšmių srityje Didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno sudarytoju kalbininku K. Būga pasikliaunu labiau už KT pirmininką E. Kūrį, 
nors pastarasis teisėje neabejotinai pranašesnis už šį kalbininką.

Ir dėl to nieko nepadarysi. Kaip senovės graikai sakė, nors Platonas ir Aristotelis – mano 
draugai, bet tiesa man artimesnė.

Tad  į  gerbiamų teisininkų tvirtinimus, esą nėra kas nustato, ar peržengė KT savo 
kompetencijos ribas, atsakyčiau, kad šias ribas visais atvejais nustato sveikas protas. Abejoti 
mūsų visuomenės protingumu net ir tokiems garbiems teisininkams, kurie tąkart kalbėjo laidoje, 
tikrai nėra pagrindo.

www.bernardinai . l t   –  2007 m. lapkričio 8 d.

DVIGUBA PILIETYBĖ: UŽ IR PRIEŠ

Diskusijos, ar reikia Lietuvai dvigubos pilietybės, pasiekė Seimą, kuris šiuo klausimu 
jau inicijuoja referendumą. Ar tikrai žinome visus argumentus? Juos rasite dviejų piliečių 
teisininko Petro Ragausko ir profesionalaus lobisto Andriaus Romanovskio pašnekesyje. 

Andrius Romanovskis: Manau, kad svarbiausia problema dėl dvejopos pilietybės kyla dėl to, 
kad pilietybė nusako teisinį santykį su valstybe. Kai yra dvi pilietybės, tai iškart iškyla pareigų 
vykdymo klausimas. Katrai valstybei atliksi pareigas? Kitas – moralinis – aspektas susijęs su 
priesaika. Jei prisiekei abiem valstybėms, kyla klausimas: kuriuo atveju tu melavai?
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Dar vienas argumentas prieš dvigubą pilietybę, bet jau labiau susijęs su valstybės saugumu, 
kai dviguba pilietybe galima naudotis tam, kad paveiktum tam tikrus procesus kitoje valstybėje, 
ypač kai kalbama apie didelės ir mažos valstybės santykius. Taip kad esu prieš dvigubą pilietybę, 
nebent tai būtų įmanoma specialiai susitarus, kaip, tarkime, buvo tarpukariu tarp Lietuvos ir 
JAV. Šie susitarimai numatė, kad iš abiejų valstybių piliečio pareigų vykdymo reikalauja toji, su 
kuria tas žmogus turi glaudesnius ryšius.

Petras Ragauskas: Man atrodo, kad vienintelis tikrai sunkiai išsprendžiamas dalykas, kai 
kalbame apie pareigų, kurias suteikia pilietybės turėjimas, vykdymą, gali iškilti tik tada, kai 
tarp tų valstybių, kurių pilietis yra žmogus, kyla karas. Kitais atvejais, netgi karinės prievolės 
atlikimo, galima viską suderinti. Jei žmogus nori turėti ir Lietuvos, ir Izraelio pilietybę, tai tegul 
jis atitarnauja Izraelio kariuomenėje, tada – metus Lietuvoje ir gali būti šaunus abiejų valstybių 
pilietis.

Kokia dar pareiga? Tarkime, mokėti mokesčius. Dabar juk valstybės vienaip ar kitaip 
susitaria, kad mokesčiai mokami ten, kur yra dirbama. Jei tarp valstybių tokių susitarimų nėra, 
bet, sakykim, nori turėti abi pilietybes, moki mokesčius abiejose valstybėse.

A. Romanovskis: Tačiau tada kokią teisę turi toks žmogus, kuris negyvena šalyje, rinkti 
jos valdžią? Pilietybės turėjimas dabar tokią teisę suteikia visiems emigrantams, jau seniai 
nebegyvenantiems Lietuvoje ir nelabai žinantiems, kas čia vyksta.

P. Ragauskas: O kas mums trukdo pakeisti rinkimų įstatymą ir įvesti tam tikrus apribojimus? 
Juk dabar, jei gyveni vienoje savivaldybėje, per savivaldybių tarybų rinkimus negali balsuoti 
kitoje savivaldybėje. Taip, šiuo metu Seimo rinkimuose gali dalyvauti visi, kurie gyvena Airijoje 
ir kitur emigracijoje. Tačiau juk tai gali pakeisti kelios įstatymo pataisos.

Be to, aš tikrai abejoju, ar žmonėms, norintiems turėti dvejopą pilietybę, galimybė rinkti 
valdžią yra svarbiausias motyvas, kad galėtų išlaikyti pilietybę. Nors, sutinku, kai kam yra 
svarbu jausti galimybę priimti sprendimus ir šį tą valstybėje daryti. Tik štai ką noriu pabrėžti– 
nematau pilietybės instituto numatomų pareigų, kurios tarpusavyje taip konfliktuotų, kad 
nebūtų įmanoma to suderinti. Pakartosiu – nebent karo atveju tarp tų valstybių.

A. Romanovskis: O aš manau, kad didžiausias konfliktas gali kilti dėl pareigos ginti 
tėvynę vykdymo. Konflikto atveju Lietuvai būtų labai sunku išsireikalauti iš Lietuvos piliečio,  
gyvenančio JAV ir turinčio dar ir JAV pilietybę, nors Lietuva konfliktuotų ne su JAV, pareigos 
grįžti į Lietuvą ir ją ginti.

P. Ragauskas: Tačiau, jei žmogus nori išvengti pareigos, ar jam būtina slėptis po dviguba 
pilietybe? Jei jis mato, kad Lietuva konfliktuoja su kuria nors šalimi, jis tiesiog kuriam laikui gali 
išvažiuoti kur nors į Austriją, sakydamas, kad pabūsiu čia ramiai, kol viskas baigsis. Arba gali 
sėdėti kur nors Šveicarijoje ant Keturių kantonų ežero ir laukti ramesnių laikų, nors ir neturės 
Šveicarijos pilietybės. Ir niekas negali jam uždrausti to daryti.

A. Romanovskis: Bet tokiu atveju žmogus, nevykdydamas pareigų, gali netekti pilietybės. 
Ypač jei yra šaukiamojo amžiaus.

P. Ragauskas: O pabandykite įrodyti, kad aš tikrai išvažiavau ne pailsėti, ne pasigydyti, o 
bėgau nuo pareigos?

A. Romanovskis: Ne tik šis aspektas yra labai svarbus. Manau, daug svarbesnis yra priesai-
kos elementas. Jei mes darome prielaidą, kad priesaika Lietuvoje yra labai svarbi ir labai ver-
tinama, nes juk dėl priesaikos pažeidimo buvo nušalintas buvęs prezidentas Rolandas Paksas, 
vadinasi, visi, kurie davė priesaiką, turi jos paisyti. Ir jos nelaužyti.

Žmogus, gavęs Lietuvos pasą, pasirašo priesaikos tekstą, bet priesaikos Lietuvai tekstas yra 
labai primityvus ir beveik niekuo žmogaus neįpareigoja. Ir man šiuo atveju norėtųsi palyginti 
Lietuvą su JAV. JAV priesaikoje yra pasakyta labai aiškiai – prisiekdamas JAV, atsisakau visų 
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kitų priesaikų visoms kitoms valstybėms.
P. Ragauskas: Žinoma, tai priklauso nuo kiekvienos valstybės ir nuo konkretaus priesaikos 

teksto. Jei kitai valstybei prisieki atsisakyti visų kitų priesaikų, tuomet kyla teisinė kolizija.
A. Romanovskis: JAV nepripažįsta dvigubos pilietybės instituto. Amerika ją tik toleruoja.
P. Ragauskas: Tačiau vis tiek tai nepanaikina galimybės turėti dvi pilietybes. Štai, pavyz-

džiui, lietuvių imigrantų šeimoje Airijoje gimsta vaikas ir jis automatiškai gauna Airijos piliety-
bę. Bet kodėl jam negalima būtų suteikti ir Lietuvos pilietybės?

A. Romanovskis: O kam jam ta Lietuvos pilietybė? Nejaugi jis, gimęs ir užaugęs Airijoje, 
pasidarys didesnis lietuvis, jei turės pilietybę, ir jei lietuvybė jo šeimoje nebus puoselėjama? Mat 
man pilietybė yra ne visai tas pats, kas ir tautybė. Amerikos lietuviai, kurie gyveno emigracijoje 
ir neturėjo jokios Lietuvos pilietybės, jautėsi lietuviais.

P. Ragauskas: Taip, bet tuo metu ir Lietuvos nebuvo. Ji buvo okupuota. O Amerikos lietuviai 
turėjo idėją.

A. Romanovskis: Tad duokime Amerikos lietuviams tą idėją, o ne pasą. Be to, jie gali gauti 
pasaulio lietuvio statusą.

P. Ragauskas: Tačiau dabar jie jaučiasi įsižeidę, nes Lietuva yra laisva, o jie neturi piliety-
bės. Jie jaučiasi niekam nereikalingi. Jiems atrodo, kad, kai tik jie atliko savo darbą, numynę 
slenksčius JAV valdžios institucijose, tapo niekam nereikalingi ir net nebeteko teisės į Lietuvos 
pilietybę.

A. Romanovskis: Visi Amerikos lietuviai, kurie buvo priversti išvažiuoti iš Lietuvos dėl oku-
pacijos, turi dvigubą pilietybę. Kiek jų yra? Ne tiek ir daug. Iš jų jau niekas Lietuvos pilietybės 
neatims, jei ji suteikta Prezidento dekretais. Mes kalbėkime apie kitus žmones, pirmiausiai apie 
ekonominius migrantus, kurie šiuo metu išvažiuoja iš Lietuvos ieškoti geresnio darbo ir gyve-
nimo sąlygų.

O jei yra tokių, kurie nesusitvarkė, tai kodėl? Kita vertus, tai dar kartą įrodo, kad ne pilietybė 
lemia, ar esi lietuvis ir ar tau rūpi, kas Lietuvoje vyksta. Jie ir be paso, be pilietybės yra lietuviai. 
Žalias pasas, kuris guli stalčiuje, tavęs didesniu lietuviu nepadaro. Žmogus, kuris gyvena 
Lietuvoje, gali būti gerokai prastesnis pilietis nei lietuvis be pilietybės, gyvenantis kur nors 
Ispanijoje.

P. Ragauskas: Taip, žalias pasas nieko nepadaro, bet jis yra ženklas, kad Lietuvoje esi 
laukiamas, kad esi bendruomenės narys, kad tave pripažįsta. Politinės bendruomenės narys. 
Juk gali veikti Lietuvos naudai nebūtinai tik dalyvaudamas Lietuvos politiniame gyvenime. 
Nejaugi manome, kad darbas, bendravimas su Amerikos politikais yra mažesnis dalyvavimas 
nei balsavimas Lietuvoje? Ar tai būtų mažesnė nauda Lietuvai?

A. Romanovskis: Konstitucija numato, kad tokiems aktyviems ir Lietuvos labui dirbantiems 
žmonėms gali būti išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė. Nes pilietybė yra ne jausmai, 
ne emocijos, o teisinis klausimas. Mat kitu atveju aš kelčiau klausimą – gal išvis XXI a. reikėtų 
atsisakyti pilietybės?

P. Ragauskas: Manau, kad pasakymas, jog pilietybė yra tik teisinis klausimas, suprimityvina 
pilietybės institutą. Pilietybė nėra tik forma, tai yra ir turinys.

A. Romanovskis: Gerai, pakalbėkime ir apie emocijas, apie pilietybę kaip emocinį pririšimą 
prie valstybės. Bet kaip tuomet jaustis, jei esi ir Lietuvos, ir JAV pilietis? Juk gaudamas JAV 
pilietybę prisiekei atsisakyti visų kitų priesaikų visoms kitoms valstybėms. Tai kuriuo atveju 
melavai? Ar žinote, kaip Australijos lietuviai išsisukinėjo, norėdami gauti Lietuvos pilietybę? 
Mat Australijoje anksčiau buvo labai griežta tvarka, dabar kiek sušvelnėjo – jei pareigūnai 
aptinka, kad turi dvi pilietybes, automatiškai netenki Australijos pilietybės. Tai žinodami 
Australijos lietuviai siuntė prašymus gauti Lietuvos pasus, o Australijos pareigūnams sakydavo: 
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mes asmens tapatybės dokumentą išsiimame, ne pilietybę.
Tad pasvarstykime, kam Airijoje gyvenančiam ir niekada čia grįžti neketinančiam lietuviui 

reikia Lietuvos pilietybės arba atvirkščiai? Juk Airija ir Lietuva – bendroje erdvėje, Europos 
Sąjungoje.

P. Ragauskas: Teisingai, bendra erdvė eliminuoja daug sunkumų. Bet Airijoje gyvenantis 
lietuvis, gavęs Airijos pilietybę ir kartu nepraradęs Lietuvos pilietybės, jaustųsi saugiau.

A. Romanovskis: O kodėl dabar jis nesaugus? Štai, pavyzdžiui, jau daug metų Belgijoje 
gyvenantys ir ES institucijose dirbantys lietuviai, jau turbūt seniai nutraukę formalius ryšius su 
Lietuva, net nebando gauti Belgijos pilietybės, nes jiems to nereikia. Jie jaučiasi saugiai, turėdami 
tik Lietuvos pilietybę, bet gyvendami Belgijoje.

P. Ragauskas: Aš tik norėčiau pasakyti, kad daugelis pasaulio valstybių, kuriose buvo labai 
griežtos sąlygos ir dėl dvigubos pilietybės, ir dėl pilietybės suteikimo, jas lengvina. JAV lengvina 
sąlygas, vokiečiai, kurių tvarka buvo bene sudėtingiausia Europoje, taip pat tą daro.

A. Romanovskis: Didelė valstybė visada galės išsireikalauti iš savo piliečių pareigų vykdymo 
daug efektyviau nei maža valstybė. Įsivaizduokime, kad nusikaltėlis, turintis JAV ir Lietuvos 
pilietybę, padaro nusikaltimą čia, Lietuvoje, ir pabėga į JAV. Amerika jo tikrai neišduos Lietuvos 
teisėsaugai. Tas pats yra su Rusija. Nežinia, ar V. Uspaskichas turi ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos 
pilietybę, bet vienaip ar kitaip Rusijos teisėsauga jo Lietuvai neišdavė.

P. Ragauskas: Taip, sutinku, kad dviguba pilietybė negali būti įdiegta visiems be jokių išlygų. 
Ir štai dėl to A. Paulausko rengiamas referendumas yra ydingas, nes jis klausia apskritai, ar 
reikia dvigubos pilietybės instituto Lietuvai.

Vienas dalykas, kuris turėtų būti įteisintas, kad iš žmogaus, kuris gimė Lietuvos piliečiu, 
jokiomis sąlygomis, net jei jis gavo kitos valstybės pilietybę, negali būti atimta Lietuvos pilietybė. 
Nereikia teisės į dvigubą pilietybę. Reikia garantijos, kad, nepaisant jokių sąlygų, gimęs Lietuvos 
piliečiu juo ir liksi. Nebent nevykdai pareigų. Tačiau formaliai negali netekti pilietybės.

A. Romanovskis: Bet kuo tokiu atveju prasta buvusioji tvarka, kuri numatė galimybę bet 
kada susigrąžinti Lietuvos piliečio statusą? Kitaip tariant, jei gauni kitos valstybės pilietybę, 
netenki Lietuvos pilietybės, bet, jei atsisakai antrosios, susigrąžini teisę į Lietuvos pilietybę.

P. Ragauskas: Valstybės iš pilietybės gauna naudą. Juk Lietuva yra suinteresuota išlaikyti 
ryšį su kuo daugiau savo žmonių, kurie galbūt dabar tik negyvena Lietuvoje, o ateityje galbūt 
kada nors sugrįš. Ar Lietuvai naudinga turėti kelis šimtus tūkstančių žmonių, kuriems dabar 
Lietuva gal nelabai rūpi, gal jiems svarbesni yra pilvo reikalai, nors už tai irgi smerkti negali, bet 
kurie galbūt kada nors į ją sugrįš, nes išlaikė Lietuvos pilietybę?

A. Romanovskis: Sutinku, kad tokie žmonės gali kada nors grįžti. Bet juk tokiu atveju reikia 
sistemos, kuri garantuotų, kad buvęs Lietuvos pilietis visada išlaiko teisę į pilietybę, jei atsisako 
antrosios pilietybės.

P. Ragauskas: Tokia sistema yra tik pažadas, kuris gali bet kada būti pakeistas arba neištesė-
tas. Bet, kol turi pasą, esi ramus ir gali grįžti bet kurią akimirką. Taigi argi Lietuvai nenaudinga 
turėti kelis šimtus tūkstančių laimingų, ramių žmonių? Manau, Lietuvai naudinga turėti tuos 
žmones, tam tikra prasme susietus su Lietuva.

A. Romanovskis: Aš vis dėlto manau, kad, jei myli Lietuvą, ją mylėsi net ir neturėdamas 
paso.

P. Ragauskas: Tačiau nuoskaudos ir nusivylimas taip pat daro savo.

Diskusiją užrašė Indrė Makaraitytė

„Atgimimas“www, delf i . l t  –  2007 m. spalio mėn.  2  d. 
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KONSTITUCIJOS EGZAMINAS SEIMUI, 
GIMTOSIOS KALBOS – KONSTITUCINIAM TEISMUI

Darius KUOLYS

 Kas yra Lietuvos valstybė: iš komunistų partijos perimtas prievartos aparatas ar Kovo 11-ąją 
atkurtas laisvų piliečių susivienijimas? Kas yra lietuviai: vis dar likę nomenklatūrinės valdžios 
valdiniai ar savo krašto šeimininkai? Tokius vadovėlinius klausimus netikėtai iškėlė ginčai dėl 
Lietuvos pilietybės. 

Prasidėjo jie pernai rudenį, kai Konstitucinis Teismas (KT) išaiškino, jog mes, lietuviai, galime 
išlikti savo krašto piliečiais, įgiję kitos valstybės pilietybę, tik labai retais, išskirtiniais atvejais. 
Filosofas Kęstutis Girnius iškart suabejojo, ar KT teisus. Pasak jo, Konstitucijoje aiškiai parašyta, 
kad Lietuvos piliečiai kitos valstybės pilietybę gali turėti ne labai retais, išskirtiniais, bet atskirais– 
atskirai apibrėžtais atvejais. Mat būtent tokią Konstitucijoje esančio žodžio „atskiras“ reikšmę 
duoda „Didysis lietuvių kalbos žodynas“. KT pirmininko patarėjas Egidijus Jarašiūnas atsikirto, 
jog Kazimiero Būgos dar XX amžiaus pradžioje imtas rinkti „Didysis lietuvių kalbos žodynas” 
rašytas sovietmečiu ir juo remtis negalime – esą privalome žiūrėti į „dabartinius žodynus“. Pats 
KT pirmininkas Egidijus Kūris, rimtai supykęs, pareiškė: „Mūsų Konstitucijos 12 straipsnis 
yra gana kategoriškas. Niekas neįrodys, kad jame pavartotas žodis „atskiras“ nereiškia „retas“ 
ir kad tų atskirų atvejų gali būti tiek daug, kad išimtis virstų taisykle. Kai kas manipuliuoja 
vienu žodynu, kuriame neva tokios prasmės nerado; tegu paima visus žodynus ir pasižiūri“ 
(„Akiračiai“, 2007 m. Nr. 4). 

Paėmiau, pasižiūrėjau ir – niekur, net panašias žodžių reikšmes duodančiame „Sinonimų 
žodyne“, neradau, kad žodis „atskiras“ turėtų reikšmę „retas“ ar „išskirtinis“. Ir tai suprantama, 
nes tautos ne vieną amžių kurtas „Didysis lietuvių kalbos žodynas“ pateikia visas įmanomas 
lietuviškų žodžių reikšmes. Jei žodžio reikšmės nebus šiame žodyne, paprastai jos nerasi ir 
kituose. Taigi KT pirmininko pyktis išduoda argumentų stygių, o jo rodoma panieka tautos 
kalbai iš esmės kertasi su laisvos visuomenės principais. Mat kai valdžia imasi savo nuožiūra 
skirti žodžiams naujas, jų neturėtas reikšmes, ji pasikėsina į tautos kalbą, į kultūros tradiciją 
– kaip bendruomenės laisvės šaltinį. Valdžiai pradėjus valdyti kalbą, visuomenė stumiama 
Orwello vaizduoto totaliai kontroliuojamo pasaulio link. 

Prie tokios tikrovės mus nesmagiai artina ir KT nutarimą dėl pilietybės ginantys vieši pa-
reiškimai. Pasak E. Jarašiūno, KT sprendimais neturime teisės net abejoti, nes „Konstitucinis 
Teismas yra pati Konstitucija“. Mykolo Romerio universiteto profesorius Gediminas Mesonis 
lietuvius tikina, kad KT esanti iš esmės neklystanti institucija: šis teismas negali daryti klaidų, nes 
tokių klaidų nenumato įstatymai, o apie tariamas „klaidas“ kalbantys „tik skatina visuomenės 
teisinį nihilizmą“ („Veidas“, 2007 05 17). „Pilietybė yra valdžios malonė – gali duoti ir gali ne-
duoti“, „pilietybę reikia nusipelnyti“,–  KT sprendimą stengiasi paremti politikos apžvalgininkė 
Jūratė Laučiūtė (www.lietuviams.com, 2007 09 03). Taigi pagrindinis „argumentas“ už KT nuta-
rimą – „valdžia visada teisi“. Totalitarinėje valstybėje jis būtų neatremiamas. Tačiau toks „argu-
mentas“ žeidžia laisvą visuomenę, kurioje, pasak filosofo Mykolo Drungos, „kritikuoti valdžios 
veiksmus sąmoningi piliečiai turi ne tik teisę, bet ir pareigą“ („Akiračiai“, 2007 m. Nr. 6). 

Laisvoje visuomenėje valdžia negali savo sprendimų apreikšti. Ji juos privalo pagrįsti – ne-
iškreipdama Konstitucijos. O ši visų pirma teigia prigimtinę mūsų teisę į pilietybę. Pasak jos, 
„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais atvejais“. Taigi 
Lietuvos piliečių vaikai pilietybę gauna ne iš valdžios malonės, o iš tėvų ir protėvių – iš laisvos 



775S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

politinės bendruomenės narių. Neigiantys šią prigimtinę teisę neigia ir lietuvių tautos kaip poli-
tinės bendruomenės laisvę. Kiti asmenys, lietuviais piliečiais negimę, gali mūsų valstybėje gauti 
pilietybę kitais būdais ir kitomis sąlygomis. Jų teisė greta Lietuvos pilietybės turėti kito krašto 
pilietybę gali būti ypatingai reta. 

Tokius pagrindinio įstatymo teiginius Vilniaus universiteto profesorius Egidijus Šileikis vie-
šai pasiūlė Seimui sustiprinti – papildyti Konstitucijos 32 straipsnį nuostata, kad nė vienas pi-
lietis negali prarasti Lietuvos pilietybės, įgytos gimus, prieš savo valią. Panašūs principai įrašyti 
Estijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos konstitucijose. Tokiam siūlymui pritarė Seimo ir JAV Lietu-
vių Bendruomenės komisija. Tačiau KT pirmininkas šią parlamento dar nesvarstytą idėją susku-
bo viešai išvadinti „teisine abrakadabra“ ir paragino Seimą rengti referendumą dėl pilietybės. 

Seimas, užuot įspėjęs KT pirmininką neperžengti savo kompetencijos ribų ir neprimesti 
valios tautos atstovybei, užuot gynęs prigimtines lietuvių piliečių teises ir laisvos politinės 
bendruomenės interesus, pasielgė kaip kompartijai pavaldi LTSR Aukščiausioji Taryba. 
Parlamento dauguma, paraginta socialdemokratų be išlygų paklusti KT pirmininkui, paskelbė 
kartu su kitų metų Seimo rinkimais rengsianti ir referendumą dėl pilietybės. Seimo vadovų 
teigimu, referendumas visų pirma reikalingas tam, kad padėtų partijoms atsivesti prie urnų 
daugiau rinkėjų. Nežinia, ar puolę vykdyti KT pirmininko nurodymą parlamento nariai 
spėjo perskaityti patį KT nutarimą dėl pilietybės. Vargu. Mat jame labai aiškiai pasakyta, kad 
referendumu keisti Konstituciją reikėtų tik tuo atveju, jei Seimas norėtų, kad dviguba pilietybė 
Lietuvoje taptų visiškai neribojama: „jeigu įstatymo leidėjas iš tikrųjų vadovaujasi nuostata, kad 
dvigubos pilietybės nereikia riboti, jis pirmiausia turėtų imtis atitinkamų Konstitucijos nuostatų, 
inter alia 12 straipsnio, revizijos ir tai daryti laikydamasis tos tvarkos, kuri yra nustatyta pačioje 
Konstitucijoje“ – t. y. keisti šį straipsnį referendumu. Tačiau niekas nei Lietuvoje, nei išeivijoje 
iki šiol nėra pasisakęs už neribotą dvigubą pilietybę. Tad ko siekdama Seimo dauguma staiga 
pasišovė ją įteisinti? 

Pasak ne pirmą referendumą inicijuojančio Artūro Paulausko, tautai bus pateiktas toks klau-
simo tekstas: „Pritariu, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu“. 
Taigi, jei visuomenė pasisakys už tokią nuostatą ir ji bus įrašyta Konstitucijon, teisę turėti dvi-
gubą pilietybę turės ne tik lietuviais piliečiais gimę asmenys, bet ir visi kitais būdais Lietuvos 
pilietybę įgiję ir ateityje įgysiantys įvairių tautų bei kraštų žmonės. Tokios jų teisės Seimas nebe-
galės apriboti jokiais įstatymais, nes šią teisę užtikrins tautos valia papildyta Konstitucija. Kodėl 
tokių radikalių permainų Lietuvos valstybei šiandien prireikė ir kokių pasekmių jos turės, nei 
referendumo organizatoriai, nei Seimo dauguma visuomenei paaiškinti nesugeba. Taip nutinka, 
kai svetimos direktyvos vykdomos aklai, nedrįstant galvoti savo galva. Tik kodėl lietuvių tauta 
turėtų tapti Konstitucijos egzamino išlaikyti neišgalinčios, laisvos visuomenės principų nesuvo-
kiančios Seimo daugumos įkaitė?

„Lietuvos žinios“,  www.lzinios. l t  – 2007 m. spalio 9 d.
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KONSTITUCINIS TEISMAS TURI JAUSTI RIBAS

V. MIKELĖNAS

Kaip sekasi Lietuvos Seimui ginti laisvos visuomenės principus ir piliečių teises? Ar pavyks 
mūsų parlamentui taip išspręsti Lietuvos pilietybės klausimą, kad lietuvių tauta išliktų gausi ir 
gyvybinga, o lietuviai pasaulyje būtų visaverčiai piliečiai. Tokius klausimus LTV2 laidoje „San-
kirtos“ svarstė laidos vedėjas Darius Kuolys ir Vilniaus universiteto profesorius, buvęs Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Valentinas Mikelėnas.

Peržengęs ribą teismas tampa įstatymų leidėju

D. Kuolys: Šiuo metu tūkstančiai lietuvių piktinasi Apeliacinio teismo sprendimu išsiųsti 
Lietuvos pilietės Ingos Rinau dvejų metukų dukrelę Luisą į Vokietiją. Tuo piktinasi ir dalis Sei-
mo narių. Tačiau ar viską padarė mūsų parlamentas, kad Lietuvos piliečių teisės būtų geriau 
apsaugotos. Jei Seimas būtų tinkamai sutvarkęs Pilietybės įstatymą, jei būtų ratifikavęs Europos 
pilietybės konvenciją, Luisa Rinau šiandien būtų buvusi ir Lietuvos pilietė. Deja, prieš metus 
Konstitucinis Teismas (KT) išaiškino, kad mes, lietuviai, galime išsaugoti prigimtą pilietybę, 
tapę kitos valstybės piliečiais, tik ypatingai retais atvejais, o Seimas per tą laiką nepadarė nie-
ko, kad Lietuvos piliečių teisės į gimimu įgytą pilietybę būtų apgintos. Beje, filosofas Kęstutis 
Girnius pastebėjo, kad KT aiškindamas Konstituciją ignoravo žodynų duotas lietuviškų žodžių 
reikšmes ir taip viršijo savo galias. Taigi kaip šiandien turėtume tautos ateičiai svarbią pilietybės 
problemą spręsti? 

V. Mikelėnas: Dauguma ginčų kyla dėl žodžių. Tai interpretavimo dalykai. Kai žodžių 
reikšme abejojama, lingvistinis aiškinimo metodas reikalauja pasitelkti žodynus. Reikalui esant 
teismas gali skirti filologinę ekspertizę. Kita vertus, Lietuvoje susiduriame su teismo aktyvumo 
problema. Mano įsitikinimu, teismas neturi būti pasyvus, jis turi užpildyti teisės spragas, kitaip 
mes atsiliksime nuo sparčiai kintančio gyvenimo. Tačiau didesnė blogybė, kai teismas pernelyg 
aktyvus, kai jis nebejaučia ribos, kurios peržengti negali. Mat peržengęs tą ribą, jis tampa 
įstatymų leidėju. Labai gaila, kad šios problemos mes viešai nesvarstome.

D. Kuolys: Po KT nutarimo dėl pilietybės, Seime pradėta rengti nauja Pilietybės įstatymo 
redakcija, kuria siekiama sugrąžinti lietuviams teisę išsaugoti Lietuvos pilietybę. Konstitucinės 
teisės ekspertas profesorius Egidijus Šileikis viešai pasiūlė papildyti Konstitucijos 32 straipsnį 
nuostata, kad nė vienas pilietis negali prarasti Lietuvos pilietybės, įgytos gimus, prieš savo va-
lią. Tačiau šiuos pasiūlymus, net nesvarstytus Seime, KT pirmininkas išvadino „teisine abraka-
dabra“ ir nurodė parlamentui rengti referendumą dėl pilietybės. Seimo dauguma be diskusijų 
tokiam nurodymui pakluso. Kaip Jūs vertinate tokius Seimo ir KT pirmininko santykius?

V. Mikelėnas: Teismo aktyvumas negali būti beribis. Kiekviena valdžia turi dirbti savo dar-
bą: teismas turi spręsti teisinius konfliktus, įstatymų leidėjas – leisti įstatymus. Seimo preroga-
tyva apsispręsti, kaip politinį pilietybės klausimą spręsti. Akivaizdu, kad referendumas, esant 
tokiam politiniam visuomenės aktyvumui, neįvyks. Jis iš anksto pasmerktas žlugti. Jį inicijuo-
jančios politinės jėgos tai žino ir, matyt, siekia sužlugdyti svarbios problemos sprendimą.

Kokios būtų A. Paulausko referendumo pasekmės?
D. Kuolys: Vis dėlto – jei referendumas pavyktų, jei tauta teigiamai atsakytų į referendumo 

rengėjų užduotą klausimą, kokių pasekmių toks sprendimas lietuvių tautai turėtų? Juk KT nu-
tarime dėl pilietybės aiškiai pasakyta, kad įstatymo leidėjas tik tokiu atveju turėtų rengti refe-
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rendumą, jei siektų įteisinti neribotą dvigubą pilietybę. Tačiau niekas nei Lietuvoje, nei išeivijoje 
nepasisako už neribotą dvigubą pilietybę: kalbama tik apie žmonių teisę išsaugoti gimimu gau-
tą Lietuvos pilietybę. Ne pirmą referendumą inicijuojantis Artūras Paulauskas sako, jog teiks 
tautai pasisakyti dėl tokio teiginio: „Pritariu, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos 
valstybės piliečiu“. Jei toks teiginys po sėkmingo referendumo būtų įrašytas į mūsų Konstituci-
ją, ką tai reikštų? Ar neribotą teisę turėti dvigubą pilietybę įgytų ne tik Lietuvos piliečių vaikai 
ir vaikaičiai, bet ir į Lietuvą atvykę bei ateityje atvyksiantys įvairių šalių ir tautų žmonės? Į šį 
klausimą referendumo iniciatoriai niekaip nesugeba atsakyti. Gal Jūs padėtumėte? 

V. Mikelėnas: Referendumą galima sužlugdyti ir nekorektiškai pateikus klausimą. Mano 
pirma mintis būtų tokia: jei Konstitucijoje ši nuostata po referendumo atsirastų, mes jokiu įsta-
tymu negalėtume dvigubos pilietybės apriboti. Ji taptų neribota.

Seimas turi teisę išspręsti pilietybės klausimą be referendumo

D. Kuolys: Tai kokios būtų išeitys?
V. Mikelėnas: Manau, kad dabartinis Konstitucijos tekstas yra visiškai tinkamas. Jis suteikia 

Seimui galimybę numatyti atskirus atvejus, kai dviguba pilietybė yra galima. Be abejo, tai 
Seimas gali padaryti ir be referendumo, ir be Konstitucijos keitimo. Mes tokiu atveju turėtume 
konfliktą tarp parlamento ir teismo. Tokie konfliktai Vakarų valstybėse yra žinomi: politinė 
valdžia nesutinka su teismo aiškinimu ir priima savo sprendimus. Mes neturime pamiršti ir 
to, kad teismų praktika kinta. Jei mes pasižiūrėsime istoriškai, kaip dirbo KT nuo 1994 metų, 
pamatysime didžiulį pasikeitimą jo praktikoje. Todėl neatmetu galimybės, kad ir pilietybės 
klausimai po kurio laiko – pasikeitus KT sudėčiai – gali būti kitaip interpretuojami. Juo labiau, 
kad mes nežinome, ar visi KT teisėjai pilietybės klausimu buvo tos pačios pozicijos, nes šiame 
teisme nėra atskirosios nuomonės. Todėl atrodo KT kaip monolitas, nors gal jo viduje yra 
skirtingų nuomonių. Tai didelė problema, nes visuomenė to nežino, o teisėjai, kurie turi kitą 
nuomonę, negali jos viešai išreikšti.

D. Kuolys: Tačiau kodėl Lietuvos teisinė bendruomenė šiandien tokia pasyvi, kodėl ji akty-
viau nekelia Jūsų minimų problemų į viešumą, jų nesvarsto, nediskutuoja, neieško sprendimų 
padėčiai keisti?

V. Mikelėnas: Man neramu dėl padėties, kuri susidarė KT priėmus nutarimą dėl pilietybės. 
Piliečių mėginimai argumentuotai kritikuoti vieną ar kitą KT išvadą susilaukė labai neigiamos 
reakcijos. Tai, mano nuomone, nesuderinama su demokratine santvarka. Kiekviena valdžios 
institucija, taip pat ir Konstitucinis Teismas, turi būti visuomenės vertinama. Man labai gaila, 
kad konstitucinės teisės specialistai šiuo atveju arba užima aklo gynimo poziciją, arba kritikuoja 
labai švelniai. Užsienio praktika kitokia: ten teisinėje literatūroje labai aštriai kritikuojami ir 
Aukščiausiojo Teismo, ir Konstitucinio Teismo sprendimai. Žinoma, ta kritika argumentuota. 
Kodėl to nėra Lietuvoje? Na, mūsų teisinė akademinė bendruomenė maža. Gal kai kas iš tos 
bendruomenės ketina pretenduoti į KT teisėjus: jei kritikuosi – nepasiūlys. 

www.bernardinai . l t  –  2007 m. spalio 18 d.
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LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS VAIDMUO 
VALSTYBĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIME

Romas GUDAITIS – Žurnalistų etikos inspektorius, rašytojas, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos signataras

Žurnalistų etikos inspektoriaus pranešimas Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės ko-
misijos posėdyje.

Jūs esate mūsų broliai sesės, mūsų neskiria vandenynai ir erdvės, esame vienos tautos pa-
gimdyti ir prikelti laisvam gyvenimui, todėl mums svarbus Jūsų žvilgsnis, Jūsų patirties nulem-
tas požiūris į mūsų žiniasklaidą ir jos misiją.

Apie žiniasklaidą ir žurnalistus galime kalbėti negailėdami pagiriamųjų žodžių, 
liaupsindami „ketvirtosios valdžios“ galias ir įtaką – tai šventa tiesa. Tačiau šventa tiesa ir tai, 
kad didžioji laisvosios žiniasklaidos dalis, pragaištingai veikiama pinigų, nejaučia atsakomybės, 
piktnaudžiauja savo statusu, auditorijai, ypač jaunajai, perša nuostatas, priešingas moralei, 
negailestinga žmogui, godi sensacijoms, kraujui, prievartai ir smurtui. 

Vien liaupsės arba vien peikimas ir kritika gali mus nuvesti į džiungles, kuriose nesusišne-
kėsime.

O juk mes siekiame dialogo, argumentų, sielų giminystės, gražesnės savo valstybės ir 
visuomenės, tauresnių savo piliečių, kurie didžiuojasi ankstesnių kartų aukomis ant laisvės 
aukuro. Sugrįžęs į Tėvynę puikus žurnalistas Romas Sakadolskis juk nepuolė idealizuoti, kokia 
puiki ta laisva lietuviška žiniasklaida laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje, o išsyk atsiraitojo 
rankoves ir puolė prie darbų siekdamas, kad ta žiniasklaida būtų dar laisvesnė ir pilietiškesnė. 
Garbė ir padėka jam už tai!

Dėl numanomų priežasčių dažnuose susitikimuose užsienio svečiams idealizuoju mūsiškės 
žiniasklaidos padėtį nutylėdamas jos bėdas ir problemas. Gyvename atvirame pasaulyje ne vien 
interneto ar komunikavimo dėka. Apie Lietuvą, mus, lietuvius ,teigiamai, palankiai ar nemąsto 
žmonės ne tiktai iš mūsų gražios šalelės paveldo, kultūros, kraštovaizdžio, turistinių įspūdžių 
ir net atsitiktinio bendravimo, bet gana dažnai ir – pasakysiu: deja – taip pat ir iš žiniasklaidos.
O joje labiau vyrauja žinios, kokioje siaubingoje šalyje mes gyvename, nei rūpestis ieškant 
išeities grãžinti ir tobulinti tuos mūsų visų bendrus namus. Mes laisvesni už laisvas šalis blogų 
kriminalinių naujienų kondensatu. Keistas dėsningumas: tai iš žiniasklaidos gali atrodyti – kuo 
Lietuvoje blogesni politikai ir valdžia, kuo daugiau blogybių ir piktnaudžiavimų, tuo daugiau 
pramogų, seksualinės laisvės, primityvių aistrų, aukso veršio garbinimo. Geresnės valdžios 
ir nekorumpuotos tikrovės, įstatymo laikymosi esą net neverta siekti, nes apie ką bus galima 
rašyti, ką rodyti. 

Mes, Lietuva, esame labai turtingi talentais visur, ir žurnalistika jokia išimtis. Šiandien mes 
galime pagrįstai didžiuotis kultūrine, literatūrine, vietine, specializuota spauda, drąsios tiria-
mosios žurnalistikos faktais visuose rašytiniuose žanruose, televizijoje, radijuje, internete, laisva 
nevaržoma mintimi, – taigi raškome saldžius pažinimo, informacijos, žmogiškų ryšių, bekraštės 
ir beribės saviraiškos triumfo vaisius. Didžiuotis drąsia, laisva, nevaržoma žinia, giliais informa-
cijos apmąstymais, drąsiais apibendrinimais, lakia mintimi – juk tai faktas, kad Lietuvoje nėra 
ir negali būti kokių nors grėsmių žiniasklaidai iš valdžios pusės. Mūsų įstatymai gina ir saugo 
laisvąją žiniasklaidą, ir tuo mūsų valstybė pagrįstai didžiuojasi.
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Štai čia aš atsidūstu, patyliu ir, nors tas nėra populiaru... nenutyliu šešėlių.
Pinigai, savininkų valia. Deja, dalis žurnalistų – ir nemaža – stačiai vergiškai priklausomi, 

jiems diktuojama, jie nedrįsta net cyptelti, nors viešumoje atrodo labai narsūs. Prieš trejetą sa-
vaičių Lietuvoje lankėsi žinomas žurnalistas ponas Deividas Makrou iš „New York Times“ ir 
skaitė paskaitas. Mes žinome JAV ir kitų šalių praktiką – atsiprašymus, klaidų atitaisymus, 
paneigimus, ombudsmenų redaguojamus puslapius, nuomonių įvairovę, tradicijas, ginančias 
laisvą žurnalistą. Lietuvoje žiniasklaida apdrausta nuo klaidų. Ją kaip rūdys ėste ėda šališku-
mas– savininkai savo ir artimų verslo grupių interesais diskredituoja verslo varžovus, konku-
rentus, it nuodingas grybas savo pelėsiais informacijos tiesą žudo užsakomoji, už pinigus pirk-
ta informacija. Neatsparią pinigams žiniasklaidą tai tvirkina – kam tiriamoji žurnalistika, kam 
informacijos ieškojimo kančios, jei gaunamas net valstybinių institucijų už mokesčių mokėtojų 
pinigus „produktas“ arba užslėpta reklama. Visai suprantama, kad pinigų galios nereikia anali-
zuoti – tie, kurie tai mato, apšaukiami ir iškoneveikiami, žmogaus teisių gynimas vaizduojamas 
kaip priešiškas darbas arba net cenzūra. Be to, šie savininkai, bosai arba jų interesai žiniasklai-
doje neafišuojami, jie nevieši asmenys. Koks nors Vitas Tomkus ar Gedvydas Vainauskas – kaip 
mus tikina – nėra nei leidėjai, nei redaktoriai. Kaip matome, kalbėti apie žurnalisto etiką tokioje 
žiniasklaidoje keblu. Ir džiūgauti, kad tarkim „Lietuvos rytas“ bus nemokamai prieinamas in-
ternetu ar kad ši grupė perka „Penktą kanalą“ gana sudėtinga.

Žmogaus teisių pažeidimai, paminta garbė, orumas, privatumas, vengimas paneigti akivaiz-
džios netiesos apie vieną ar kitą žmogų, kurį bandoma sutrypti, teismas be teismo, tai yra nekal-
tumo prezumpcijos nepaisymas – šios ydos tikrai nepuošia, jos šaukiasi Dievulio keršto, skundų 
tik daugėja, apsiginti žmonėms teismuose ne taip jau lengva.

Slogi, juoda kriminalinė informacija užgožia pozityvias žinias, daugelis net į rimtos 
žiniasklaidos statusą pretenduojančių laikraščių džiūgaudami skelbia tokias žinias pirmuose 
puslapiuose, negaili ploto. Neigiama informacija kište kišama, brukte brukama, daugelis 
mąstančių žmonių nenori to nei žiūrėti, nei klausyti ar girdėti. Visi juk žino, kad Lietuva 
gražesnė, kad Lietuvoje neišnyko gražūs žmonės, jų viltys ir troškimai, geri darbai. Labai dažnai 
tikrovėje Lietuva kitokia, nei ją rodo neigiamybių prisotinta „didžioji“ žiniasklaida; „mažoji“ 
vietinė spauda dažnai objektyvesnė, labiau gerbianti savo skaitytoją.

Kada mes baisimės savo karu keliuose, savo jaunų nusikaltėlių žiaurumu, agresyvumu, 
cinišku požiūriu į moralės vertybes, padorumo stoka, mes turime prisiminti ne tik mokyklą, 
kurios reforma prasidėjo visų mūsų pasiilgta tautine koncepcija ir šiandien stringa. Didelis 
nuopelnas čia ir bulvarinės spaudos, liaupsinančios nihilistišką vidutinybę, nuogą kūną, 
apgailėtiną striptizą ir šou kultūros dvasinį skurdą. Šioje imituojančioje žiniasklaidą, parazitiškai 
besidangstančioje jos statusu pramoginėje stichijoje sukasi beprotiškai dideli pinigai ir – sveiku 
protu nesuvokiamas net šioje iliuzijų mugėje – „žvaigždžių“ skaičius: minėtu „geru“ mes toli 
aplenkėme Vakarus ir net Holivudą jiems nežinant. Nacionalinis turtas – eteris seniai išdalintas 
komercinėms televizijoms ir jų projektams. Tikslas – žiūrovas, kuris nemąstytų, žiūrovas, kuris 
įsisavintų primestus elgesio stereotipus: mes – tai yra parazituojantis žiniasklaidos statusu šou 
niekalas ir jo auditorija – aukščiau už įstatymus, „mes – viskas...“. Bulvariniai dienraščiai kone 
už dyką braunasi į mokyklas, bibliotekas. Bulvarinė, šou verslo tariamoji žiniasklaida Lietuvoje 
vis agresyvesnė, jos tikslas – užvaldyti visą auditoriją (pavyzdys – „L.T.“, kuris didžiausias 
pažeidėjas, kuris drįsta ginti save teisme nuo esą nepagrįstų žurnalistų etikos inspektoriaus 
administracinių nuobaudų). Valdžia dėl visko liks kalčiausia, nes balčiausi tie, kurių biznis 
skatina neatsakingumą ir cinizmą. Drįstu teigti, kad valstybė gali pasigirti daugybe modernių 
doktrinų, tačiau šiandien neturi nei solidžios kultūros, nei įžvalgios informacijos politikos. 
Pataikauti šou bizniui netoliaregiška. Valstybė turi orientuotis į nacionalinių tradicijų vertybes, 
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meno reiškinius, galiausiai į žiniasklaidą kaip pilietiškumo ugdymo instrumentą
Mūsų stebėsenos skyrius atliko analizę – Lietuvoje beveik neliko spaudos vaikams ir 

paaugliams. Leidžiama spauda orientuota į čia jau minėtų kenksmingų stereotipų ugdymą. 
Nemažą jos dalį galima priskirti erotinės ir net pornografinės informacijos kategorijai – tokie 
galimi sprendimai ekspertų išvadų pagrindu.

Apie nutylimą žiniasklaidos pusę, susijusią su rinkimais nekalbėsiu, pasakysiu tiek: daugybė 
politinių kampanijų ir komentarų dviprasmiški, kai pagalvoji, kaip, už kokius pinigus talpinama 
politinė reklama.

Kokia išeitis?
Visomis išgalėmis, pradedant mokyklos suolu, ugdyti kritišką požiūrį, saviraiškos laisvės 

pojūtį, sugebėjimą skirti grūdus nuo pelų, informacijos atrankos įgūdžius.
Tam reikia valstybės politikos, visuomenės, visų mūsų pastangų.
Nesiūlydami valstybei kišimosi ar reguliavimo, siekiame stiprinti savitvarkos modelį visose 

srityse, įskaitant internetą. 
Visuomenės reiklumas, išprusimas, pilietiškumas – štai tie kriterijai, kuriais privalo vadovautis 

rimtoji analitinė žiniasklaida. Mūsų mokyklos, žmogaus teisių asociacijų, žiniasklaidos 
savitvarkos laukia kruopštus šviečiamasis darbas: žmonės turi suvokti savo teises, jas ginti, 
privalo sugebėti teisingai pasirinkti informaciją, išreikšti save. Mūsų pareiga jiems padėti – 
ginant žodžio laisvę, nesitaikstant su mėginimais spekuliuoti šia laisvės ir demokratijos sąlyga. 

Visuomenė juk gali daugiau nei mano tie, kurie, manipuliuodami sąmone, praradę teisę būti 
garbingos ir etiškos žiniasklaidos dalimi.

Tokia pozicija nesusilaukia pritarimo būtent iš tariamosios žiniasklaidos dalies, kuriai pinigai 
seniai svarbesni už padorumą ir idealus.

Ir vis dėlto Lietuva tuo ir didi, kad jos neįmanoma išduoti „dėl trupinio aukso, gardaus val-
gio šaukšto“.

www.bernardinai . l t  –  2007 m. spalio 18 d.

P. PLUMPA: FST NIEKADA NETOLERUOS SAVO 
PENKTOSIOS KOLONOS DEMASKAVIMO

– Seimo rinkimai Alytaus rajone parodė, kad dar ir šiandien, artėjant prie nepriklausomos 
Lietuvos dvidešimtmečio, Lietuvoje daug gali nuveikti Rusijos statytiniai. Ką Jums, 
disidentui, vienam iš laisvos Lietuvos saugumo vadovų, tai reiškia? 

– Daug žmonių balsuoja akimis. Kai prieš 10 metų buvo renkamas prezidentas ir kandidatavo 
Artūras Paulauskas, Vilniaus gatvėse žmonės (atrodo, ne fermų darbuotojai, kurie mažai skaito 
spaudą) klausiami atsakė, kad balsuos už Artūrą Paulauską, nes „gražus vyras“ (anksčiau dėl to 
balsuodavo už Algirdą Brazauską. – red.). Tokių balsuotojų susidaro gana daug. 

Panašiai yra ir dabar: į Lietuvą savanoriškai atvažiuoja du kaltinami žmonės: vienas išei-
kvojęs 80 mln. litų piliečių indėlių, o kitas – oficialiai nei pavogęs, nei išeikvojęs, tik mokesčių 
nemokėjęs. Po to, kai didžiajam superišeikvotojui teismas palieka namų areštą, tą kitą, – de-
monstratyviai surakintą, – prokuroras reikalauja pasodinti už grotų. Tai akivaizdus vertinimo 
neatitikimas. Reikia būti biedniems, bet teisingiems: bet kokia vieša neteisybė ar šališkumas 
žmones piktina, todėl šiuo atveju žmonių simpatija iškart atitenka Viktorui Uspaskichui.
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– Jūs manote, kad tų dviejų žmonių grąžinimas buvo įvykdytas sąmoningai?
– Nežinau kodėl taip atsitiko, tuo nesidomėjau. Galbūt iš Lietuvos teisėsaugos šaltinių jie 

gavo informaciją, kad jų nepasodins. Maskvoje galėjo įvykti sandėris tarp „Dujotekanos“ šulų 
ir Uspaskicho, tuomet atitinkamai turėtų elgtis ir Lietuvos teisėsaugininkai. Juk Lietuvoje be-
veik neįmanoma pasodinti už grotų net labai sunkų nusikaltėlį, jeigu jis susijęs su finansiniais 
rykliais. O žvelgiant į eilinių žmonių reakciją, tai šių dviejų įtariamųjų sugrįžimo atveju koziriai 
yra Uspaskicho rankose: piliečiai, žiniasklaidos pagalba tuos du asmenis palyginę, savo sim-
patijas akivaizdžiai skiria Uspaskichui, o tai atitinkamai paveikia ir politiką. Žiniasklaida čia 
padarė meškos paslaugą politiniam sparnui, kuris oponuoja Uspaskichui ir jo partijai.

– Dėl žiniasklaidos. Štai R. Paksui lankantis JAV beveik visuose, net ir vadinamuose 
padoriais, leidiniuose pasirodė tie primityvoki tekstai apie neva šaunų vizitą, o po tekstais 
nebuvo pažymėta, kad tai užsakymas. Galima galvoti, kad skelbia už pinigus. Žiniasklaida 
yra verslas. 

– Lietuvoje klesti amoralusis kapitalizmas. Jis valdo žiniasklaidą, o kartu žmonių akis, pro-
tus ir net pasąmonę. Dar Hitleris yra sakęs, kad su propagandos pagalba per dvi paras žmogui 
galima įrodyti, kad balta yra juoda ir atvirkščiai. Naciai ir komunistai šį meną buvo įvaldę meis-
triškai. Jeigu valdai žiniasklaidą – gali lengvai manipuliuoti žmonių nesugebėjimu analizuoti, 
lengvabūdiškumu ar silpnumu. Pavyzdžiui, jeigu Uspaskichas būtų sugrįžęs iš Maskvos likus 
dviem dienoms iki rinkimų Alytuje, jis jau pirmajame rate galėjo užimti pirmąją vietą. Nors jis 
sėdėjo savo namuose Kėdainiuose, bet net jam priešiška žiniasklaida praktiškai pylė vandenį 
ant jo malūno. Kaip nuo to apsiginti, aš nežinau.

– Pulk. Algirdui Kanaukai, JAV lietuviui, dabar dėstančiam Lietuvos karo akademijoje, 
atrodo, kad dalis žmonių balsuoja protestuodami. Jis sako, kad atsirado didelis atotrūkis tarp 
labai turtingų ir labai neturtingų – pensininkų, kurie vos suduria galą su galu. 

– Uspaskichas negali pasigirti, kad yra liaudies žmogus. Jis yra vienas turtingiausių Lietuvos 
žmonių. Taigi tas dėsnis jo atžvilgiu negalioja. Čia galioja kitas dėsnis – per daug didelė žmo-
nių dalis yra įvaryta į neviltį. Ką rodo savižudybės? Tautos neviltį. Tą patį rodo alkoholizmas, 
narkomanija, bėgimas iš Lietuvos, blogėjantys santykiai šeimose. Tokia moralinė būsena skatina 
kraštutinius žmonių veiksmus politikoje: jie arba visai nebalsuoja, arba balsuoja už kraštutinius 
dabartinės valdžios priešininkus. Neviltis yra baisus dalykas. Bet ar Uspaskichas sugebėtų žmo-
nes prikelti iš nevilties? Jis ir jo partija jau turėjo galimybę kažką nuveikti, bet vaisius pajuto ne-
bent kai kurių įmonių darbuotojai, gaudami papildomą atlyginimą vokeliuose. Deja, šio metodo 
neįmanoma pritaikyti visai Lietuvai... Tačiau vargstantieji ir tuo patenkinti!

Kadangi mūsų politikai nuskurdusių piliečių problemas sprendžia neryžtingai, todėl dau-
geliui atrodo, kad jeigu valdytų Uspaskichas, tuomet bent kuro kainos nekiltų – jis, būdamas 
rusas, sugebėtų su rusais susitarti. Dujos gal ir būtų pigesnės, nes Rusija mėgsta naudoti energe-
tinių resursų kozirį. Tai matome iš Ukrainos pavyzdžio: kai laimėjo „oranžiniai“, Rusija įžūliai 
ėmė grasinti dujų branginimu. 

Tai amžina problema, nes Rusija kuo toliau, tuo su savo resursais bus grėsmingesnė. Kadan-
gi posovietinėje Europoje produktų kainos artėja prie Vakarų Europos lygio, o atlyginimai tiek 
negali kilti, todėl Rusijai atsiveria galimybės savo svertus panaudoti kuo toliau, tuo smarkiau. 
Bus visiems akivaizdžiai įrodyta, kad jungimasis į ES ir NATO neveda nei į visuotinę gerovę, nei 
į stabilumą... Tokius ketinimus atskleidžia naftos vamzdžio uždarymas į Mažeikius, tiesioginis 
dujų vamzdis iš Rusijos į Vokietiją, aplenkiant kitas Rytų Europos valstybes, bei Rusijos siekis 
kontroliuoti energijos resursų tiekimą iš Kazachstano bei Turkmėnistano. Tai preliudija naujų 
uspaskichų atsiradimui.

– Kaip Jūs žiūrite į tam tikrą kairės – dešinės susiliejimą? Prieš dešimt metų mintis, kad 
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Sąjūdžio partijos rems socialdemokratų Vyriausybę, būtų buvusi neįtikėtina.
– Kaip atsirado kairė– dešinė? Dėl dviejų dalykų: vertybinių ir ekonominių. Kairieji buvo už 

socializmą ir ateizmą, o dešinieji – priešingai. Nors krikščionys demokratai, galima sakyti, buvo 
centristai – už valdomą kapitalizmą, subsidiarumo principą, bendruomenių kūrimą ir pan. 

Šiuo metu Lietuvoje socialdemokratai pametė ateistinio socializmo idėją, tapo vakariečiais ir 
didžiausiais kapitalistais. Todėl išnyko ir priešprieša su dešiniaisiais. Nebėra idėjinio preteksto, 
liko tik interesai, o interesai panašūs. Kai socialdemokratai smerkė kapitalizmą, liberalizmą ir 
orientavosi į Rytus – jie visi buvo blogiečiai, o kai jų vadovai sovietiškos orientacijos atsisakė– 
tapo gerais vyrais... 

Panašiai yra ir su kitomis partijomis: jų pradinė kryptis priklauso nuo to, kas joms turi įta-
kos– „Dujotekana“, „Rubikonas“, Borisovas, Uspaskichas ir kt. Pradiniam finansuotojui dingus, 
dažnai pasikeičia ir partijos politinė kryptis, o kartu ir tos partijos narių moralinis vertinimas. 

Šia proga atkreiptinas dėmesys į būdingą reiškinį. Komunistinė auklėjimo sistema savo iš-
ugdytiems žmonėms įdiegė labai neteisingą ir nežmonišką vertinimo stereotipą: kad asmenys, 
kurie nepriklauso mano partijai, yra nedorėliai, kvailiai ir net išdavikai. Tai, kad dalis visuome-
nės dar nepajėgia suvokti, jog tarp skirtingų partijų eilinių narių moralinis vidurkis nedaug kuo 
skiriasi, rodo labai gilų sovietmečio įšalą žmonių sielose.

– Tai kur dabar bus tos priešpriešos? 
– Tarp Rytų ir Vakarų. Kuomet kairieji tapo vakariečiais, jų grėsmė išnyko. Dabar į tą vietą 

ateina partija, tikriausiai sukurta su Rytų žinia. Klausantis radikalių Rusijos ideologų kalbų aki-
vaizdu, jog jie tikisi atkurti sovietinio lygio imperiją. Rusijos komunistų partija, kuri yra gana 
stipri, tai deklaruoja viešai, jau nekalbant apie Vladimiro Žirinovskio NDPR. Pats Vladimiras 
Putinas sako, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didžiausia XX amžiaus tragedija. Iš to kyla 
visai natūralus siekis ją bent sąlyginai atkurti, naudojant ekonominį šantažą ir politinę infiltraci-
ją. Baltarusijoje būtent dėl pigios energijos buvo daug simpatijų Rusijai, net kilo noras susijungti 
į vieną valstybę.

Rusija, intensyviai ginkluodamasi, lieka pagrindiniu potencialiu priešininku. Kinija Azijoje ir 
Rusija Europoje politiškai tampa labai įtakingos, juolab kad į savo pusę nuosekliai lenkia islamo 
šalis ir jas remia. Tai tiesiogiai skatina Rytų ir Vakarų priešpriešą, beje, gana grėsmingą. Tą įrodo 
įnirtingas Rusijos priešinimasis Rytų Europoje dislokuoti NATO priešraketinės gynybos bazes. 
Nors abiejų pusių – JAV ir Rusijos – derybose kalbama apie Iraną bei Š.Korėją kaip potencialius 
užpuolikus, tačiau abi pusės gerai supranta, kad nėra nei tų valstybėlių agresyvumo Europos 
atžvilgiu, nei jų puolamasis potencialas gali turėti kokią nors reikšmę. Čekijoje ir Lenkijoje de-
monstracijas rengiantys protestuotojai prieš gynybines bazes Irano invazijos akivaizdžiai nebijo. 
Nes jos ir nėra. 

Tad nuo kokio realaus užpuoliko turėtų Europą ginti NATO priešraketinės bazės? Reali grės-
mė yra, ir daug artimesnė negu islamo šalys, o tos grėsmės ragai gali išlysti jau po keliolikos 
metų. Šiuolaikinė strateginė politika reikalauja kalbėti viena, turint galvoje visai ką kita. Kas turi 
ausis, teklauso.

– Lietuvoje pastaraisiais metais dešiniosios jėgos buvo gana apsilpusios ir jau kelintą 
kadenciją Seime sėdi ant atsarginių suolelio. Kaip Jūs manote, ar Krikščionių demokratų 
susijungimas su Tėvynės sąjunga pataisytų šią padėtį? 

– Jeigu mano balsas nebūtų toks užkimęs, siūlyčiau visoms dešiniosioms partijoms, kurios 
remiasi demokratinėmis, religinėmis, tautinėmis vertybėmis, susijungti bent į politinę sąjungą. 
Krikščionys demokratai vieni rinkimuose nebegali pasižymėti, nes mažėja principingųjų krikš-
čionių – rinkėjų. Vieniems nebepavyks surinkti tiek balsų, kiek gavo prieš 10 metų. Visuomenė 
sekuliarėja, nukrikščionėja, krikščioniškosios vertybės tampa nebepopuliarios, o plinta hedo-
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nistiniai – trumpalaikių malonumų siekiai, į kuriuos ypač palinko jaunimas. Todėl Krikščionys 
demokratai pradžioje galėtų jungtis su Tėvynės sąjunga – taip sustiprintų Tėvynės sąjungos 
gretas, atsivesdami savuosius rinkėjus bei deklaruodami vertybines idėjas. 

Savaiminio krikščioniškųjų vertybių renesanso visuomenėje tikriausiai nebus, nes dvasiniai 
lūžiai dažniausiai vyksta fizinių kataklizmų metu (ir vargu ar tą kataklizmą sustabdys NATO 
priešraketinė gynyba...).

– Kaip gyvena disidentų, politkalinių, laisvės kovotojų karta šiandien, kodėl ji taip susi-
skaldžiusi? Jų yra visose partijose; pavyzdžiui, Antanas Terleckas sutiko Seimo rinkimuose 
Alytaus rajone atstovauti partijai, kuriai vadovauja su GRU siejamas asmuo.

– Politiniai kaliniai buvo nevienalyčiai, tokie ir liko. Į lagerius patekdavo visas spektras – 
nuo ateistų iki kunigų, nuo kairiųjų iki dešiniųjų: ten ir tautininkai, ir marksistai „su žmogišku 
veidu”, kurie buvo nepatenkinti sovietine santvarka. Jie į Lietuvą sugrįžo su tokiomis pačiomis 
pažiūromis, todėl negali sudaryti vienos partijos. Jie gali susiburti vienam reikalui, pavyzdžiui, 
savo teisėms ginti, spręsti pensijų klausimą ir pan. Politiškai jie negali būti vieningi, nes tai 
atkaklūs žmonės, kurie į lagerius pateko dėl savo principų. Nejaugi jie laisvėje jų atsisakys? 
Tautininkas ir liko tautininku, buvo krikščionis – juo ir liko. Ir marksistai grįžę tokie išliko, nors 
ir pritilusiais balsais. 

Kol buvo priespaudoje, jie visi buvo kaip monolitas. Kaip ir Sąjūdžio laikais: visiems buvo 
svarbu išsivaduoti, bet kai tik atgavome laisvę, visi išsiskirstėme. Kitaip ir būti negali, nes tai bi-
ologinis ir visuomeninis dėsnis. Į tam tikrus atspalvius bei veiklos kryptis skaidosi net Bažnyčia, 
kuri turi vieną galvą – popiežių: ji turi bent 26 liturginius ritualus, daugelį skirtingų vienuolijų 
su specifinėmis charizmomis. Tad nenuostabu, kad ir buvę politiniai kaliniai išsiskirstė skirtin-
gose ir net tarpusavyje priešiškose partijose.

Antaną Terlecką irgi galiu suprasti – jis žino, kad mūsų teisėsauga yra nepatikima, todėl norėtų 
ją supurtyti. Tokių ketinimų jis turėjo dar 1992 metais. Kaip tik dėl to jam imponuoja Rolandas 
Paksas, kuris buvo bandęs šalinti teisėjus, iškratyti tą klaną. Čia ir buvo eksprezidento strateginė 
klaida – jis kaip mat nuskendo susidūręs su aisbergu. Nors iš esmės R. Pakso nuvertimas buvo 
V. Putino FST planas – apatinė to aisbergo dalis.

Rusijoje po žinybinio karo tarp FST (buvusio KGB) ir GRU (karinės žvalgybos) visoje vals-
tybėje įsigalėjo FST – kaip pagrindinis prezidento V. Putino atramos kelmas. „Grušninkai“ ne-
sidomėjo beviltiškai pralaimėjusia imperine politika, jiems buvo svarbu įsitvirtinti didžiajame 
biznyje. Jie net Čečėnijos karo metu pardavinėdavo ginklus čečėnams: tas karas jiems buvo ne 
tik pelno šaltinis, bet ir karinių laipsnių kėlimo tramplynas. 

Nors Lietuvoje J. Borisovas užsiėmė malūnsparnių verslu, bet perspektyvoje per Lietuvą 
galėjo atsiverti daug platesnė rusiškų ginklų prekybos erdvė. Tokių biznierių įsigalėjimas 
Lietuvoje visiškai nepatiko KGB-istams: Rusijoje nušlavę „grušninkus“, jie nusprendė juos 
nušluoti ir „artimojo užsienio“ šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Tą jie nesunkiai įvykdė per Lietuvos 
VSD. Pretekstas buvo labai parankus: kuomet prezidentas R. Paksas užsimojo prieš korumpuotą 
teisėsaugos klaną, toje pelkėje kilo neeilinis šurmulys. Čia KGB rezervo karininkas, dirbantis 
VSD, ir iškėlė atitinkamą „grušninkus“ kompromituojančią medžiagą. Beveik tuo pačiu metu 
buvo sukurta alternatyvi Darbo partija, turėsianti užimti paksininkų vietą. Toliau viskas slydo 
kaip per sviestą. 

Taip į „grušninkų“ vietą atėjo daug modernesnė, Rusijoje šaknis turinti politinė jėga, kuri 
jaučiasi tvirtai, nes turi „runkelių“ palaikymą ir tvirtą užnugarį ne tik Lietuvoje. 

O „grušninkai“ Lietuvoje jau niekada nebeatsigaus, nors Tvarkos ir teisingumo partijos 
atstovai Seime iš visų jėgų stengiasi izoliuoti savo mirtinus priešininkus – šešėlyje savo valandos 
belaukiančius KGB rezervo agentus ir karininkus. Čekistų pakęsti negalintis A. Terleckas ryžosi 
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įsijungti į tos modifikuotos vakarykštės partijos gretas – galgi kada nors pavyks įveikti tą be galo 
visiems įgrisusį sovietizuotų teisėsaugininkų klaną! Čia ne tik A. Terleckas, bet ir kiti teisėsaugos 
„pamatų knisėjai“ turėtų atminti karininko V. Pociūno likimą: FST leis Lietuvoje triuškinti savo 
oponentus, bet niekada netoleruos savo penktosios kolonos demaskavimo!

Tačiau svajoti galima: juk svajonė saldi kaip taboka, nors jos dūmai kartais akis graužia... Tai 
daugeliui politkalinių ir disidentų būdingas bruožas. 

 
„Atodangos“, Pokalbis su Petru Plumpa, „XXI amžius“

www.delf i . l t  –  2007 lapkričio 5 d. 

„ŠEIMOS, AŠ JŪSŲ NEAPKENČIU“ – 
APIE EUROPOS PARLAMENTO ŠEIMOS POLITIKĄ

Alexandre HAVARD

„Bernardinai.lt“ skaitytojų pageidavimu pradedame spausdinti spalio 12 d. LR Seime vy-
kusioje konferencijoje „Šeima besikeičiančioje visuomenėje“ skaitytus pranešimus, kurie 
trumpai buvo pristatyti mūsų dienraščio straipsnyje „Šeima – konstitucinė vertybė ir Vakarų 
civilizacijos pamatas“, publikuotame spalio 15 d.

Alexandre Havard‘as yra Lyderystės plėtros Europos centro direktorius. A. Havard‘as 
yra baigęs vieną Prancūzijos pagrindinių teisės mokyklų, dirbęs advokatu keliose Europos 
šalyse, taip pat Strasbūre. 2007 m. Niujorke išleista jo knyga „Dora lyderystė – asmeninio 
tobulėjimo darbotvarkė”.

„Šeimos, aš jūsų neapkenčiu“… Šios žymios frazės autorius prancūzas liberalas ir homosek-
sualas rašytojas André Gide, 1947 m. gavęs Nobelio literatūros premiją, primena mums, kad 
individualistinis liberalizmas ne mažiau nei kolektyvistinis socializmas skelbia bjaurėjimąsi šei-
ma.

Tie, kuriems yra tekę studijuoti Sovietų Sąjungos istoriją, prisimena rusų bolševikės, už 
socialinės gerovės klausimus atsakingos liaudies komisarės Aleksandros Kolontaj 1918 m. 
rugsėjo mėn. pasirodžiusiame dekrete „Dėl šeimos ir santuokos“ numatytas priemones, kurių 
tikslas– remiantis marksizmo ideologija, anuliuoti šeimą. Šios priemonės, kurios tuo metu rodės 
revoliucingos, mūsų laikais atrodo „primityvios“, palyginti su dabartine Europos Parlamento 
šeimos ir santuokos politika, kuri yra artima Europos civilizacijos naikinimui.

Ne visi europiečiai mėgsta Europos civilizaciją. Jérôme Lejeune, labiausiai pripažintas XX a. 
genetikas, prancūzų profesorius, kuris 1958 m. atrado Dauno sindromą sukeliantį geną, kartą 
man pasakojo, kaip praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje per tarptautinę konferenciją 
prie jo priėjo moteris ir tarė: „Profesoriau, ar jūs žinote, kodėl mes norime sunaikinti šeimą?… 
Mes norime sunaikinti šeimą, kadangi siekiame sunaikinti judėjų-krikščionių civilizaciją“. 

Bandant suprasti, kokios jėgos inspiruoja šios mirties kultūros atstovus, vertėtų perskaityti 
Fiodoro Dostojevskio „Demonus“. O skaitant apie Margaret Sanger (1879–1966), vienos iš pas-
tarosios „kultūros“ architekčių, gyvenimą (M. Sanger buvo JAV gimimų kontrolės aktyvistė, 
negatyviosios eugenikos – kai siekiama mažinti vaisingumą tarp „genetiškai nevisaverčių“ as-
menų, naudojant abortus, sterilizaciją ir pan. – šalininkė, Planuotos tėvystės organizacijos įkū-
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rėja), Aleksandra Kolontaj „atrodo kaip angelas“ demonų hierarchijoje.
Viena brutaliausių pastarojo meto prieš šeimą nukreiptų ardomųjų atakų buvo vadinamųjų 

„alternatyvių šeimų“ kūrimo skatinimas ir įteisinimas. Tai – porų, kurios gyvena kartu nesu-
situokusios, nepriklausomai nuo lyties, teisinis pripažinimas bei teisės jiems įsivaikinti vaikus 
suteikimas.

„Alternatyvi šeima“ yra manipuliacinė sąvoka. Čia pateikiama nuoroda į šeimą, kai iš tikrųjų 
jos nėra. Dažniausiai tai – nepriklausomų individų, besinaudojančių tuo pačiu šaldytuvu, sam-
būris. „Alternatyvios šeimos“ apibrėžimas yra manipuliacinis dar ir todėl, kad jis sukuria „lais-
vės įspūdį“ ten, kur laisvės iš tikrųjų nėra ir kur reikia kalbėti apie vergovę – aistrų vergovę.

Kolektyvinis socializmas ir individualistinis liberalizmas turi bendras šaknis: jie  abu yra 
didesnio – XVIII a. prancūzų filosofų Švietimo epochos projekto apraiškos. Jų požiūriu, žmo-
nės– tarsi socialinės mašinos sraigteliai. Nesuvokdamos tikrojo blogio koncepcijos, pastarosios 
ideologijos socialines problemas priskirdavo asocialiam žmogaus elgesiui, kurį galėtų sunaikin-
ti „apšviestieji atstovai“, pasitelkdami socialinę inžineriją.

Marksizmas žlugo, tačiau Švietimo epochos projektas dar toli gražu nėra miręs. Daug 
Europos Parlamento narių laiko save tais „apšviestaisiais atstovais“ ir mėgina užkrauti savo 
ideologiją „mažiau išsilavinusiems žmonėms“, „naujagimiams“, kurie neseniai tapo Europos 
Sąjungos nariais.

Man, kaip prancūzui ir „Europos tėvo“ Roberto Schumano dvasiniam sūnui, labai gėda dėl 
tokio požiūrio – man jis atrodo bjaurus ir groteskiškas. Tuo metu, kai milijonai žmonių mokėjo 
didžiulę bolševikinės vergijos kainą, didelė dalis dabartinių Europos Parlamento narių negai-
lėjo pagyrų trockizmo ir maoizmo nuopelnams, neužmiršdami kiekvieną vasarą pašildyti savo 
sėdynių prieš saulutę Prancūzijos Rivjeroje.

Užuot nagrinėjusi „alternatyvių šeimų“ klausimą, Europa turi numatyti politiką bei priimti 
įstatymus, kurie prisidėtų prie patvarios šeimos (family of always), kuri yra pagrindinė visuo-
menės ląstelė, atkūrimo.

Gamtos dėsniai mums kalba, kad šeima yra grindžiama santuoka, kur stabili ir abipusė vyro ir 
moters dovana sukuria aplinką, tinkamą jų vaikams jaustis oriai bei ugdyti  savo sugebėjimus. 

Gyvenimo kartu susidėjus formos, kai sugyventiniams suteikiamos svarbios socialinės, fi-
nansinės ir paveldėjimo teisės, prilygstančios toms, kurias turi santuokoje gyvenančios poros, 
klibina visuomenės pamatus. Napoleonas Bonapartas, Prancūzijos Civilinio kodekso autorius, 
pripažino pagrindinius gamtos dėsnių principus, teigdamas, kad „Sugyventiniai ignoruoja įsta-
tymą; įstatymas ignoruoja sugyventinius“.

Ar galima teigti, kad sugyventiniai turi specialias sugyventinių teises? Ar galima sakyti, kad 
sugyventiniai – homoseksualai ar heteroseksualai – turi teisę įsivaikinti vaikus? Ar galima tvir-
tinti, kad homoseksualai bei lesbietės turi teisę tuoktis?

Kalbant apie teises, kyla problema, kad jos negali būti tvirtai nustatytos, kai nėra protu pa-
grįstos žmogaus ar žmogaus prigimties koncepcijos.

Nors tai skamba tragiškai, daug žmonių šiandieną turi tokią žmogaus ir žmogaus prigimties 
sąvoką, kuri prieštarauja gamtos nustatytai tvarkai ir visam sukauptam patyrimui.

Kartą aš sutikau verslininką, kuris imigravo į Jungtines Valstijas kartu su savo žmona. Vėliau 
su ja išsiskyrė ir grįžo į savo tėvynę, palikdamas ją vieną svetimoje šalyje. Netrukus po to jis 
apsigyveno kažkurioje Europos šalyje su dvidešimčia metų už jį jaunesne moterimi.

„Kodėl tu išsiskyrei su savo žmona“, – paklausiau aš.
„Mums abiems buvo po keturiasdešimt, – atsakė jis.–  Būtų buvę nenormalu tęsti gyvenimą 

kartu“.
Pagal šio verslininko ribotą supratimą apie gyvenimą, santuoka – tai vien tik seksas, todėl 
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užsiiminėti seksu su moterimi, kuri pasiekė brandų 40 metų amžių, yra nenormalu. Taigi pa-
keiskime ją kitu modeliu.

Kartą gėriau kavą su savo geru draugu ir jo žmona. Mūsų pokalbis pakrypo apie gėjų san-
tuokas. Mano draugo žmona išreiškė nuomonę, kad homoseksualams turėtų būti suteikta teisė 
tuoktis ir įsivaikinti vaikus.

Tuomet aš naiviai paklausiau: „O kaipgi dėl vaikų teisės turėti motiną ir tėvą“? 
„Aleksai, –  dalykiškai atsakė ji, – tu nebūtinai turi būti moteris, kad būtum motina“.
Kad tokios nuomonės reiškiamos vis dažniau, jos netampa mažiau dramatiškos, jei 

nevartosime žodžio „siaubingos“. Jei neturėsime protu grindžiamos žmogaus, kaip mąstančios 
būtybės, koncepcijos, mes netrukus apsižiūrėsime, kad gyvename pasaulyje be teisių ir teisybės– 
Aušvico ir Kolymos pasaulyje.

Prisimenu bylą, kurią man, kaip jaunam teisėjui, teko nagrinėti Strasbūre. Net ir dabar, pra-
ėjus 20 metų, apie ją pagalvojus, mane ima krėsti drebulys. Jauna pora, susierzinusi dėl savo 
sūnaus nepaliaujamo verksmo, įdėjo jį į šaldytuvą ir uždarė duris. Vaikas netrukus mirė.

Šie žmonės nebuvo šių dienų hitleriai ar stalinai. Tai buvo malonūs, paprasti viduriniosios 
klasės savo profesijos atstovai. Jie turėjo automobilį, televizorių, šunį ir... vaiką.

Jeigu mes nejaučiame skirtumo tarp žmogaus ir jogurto dėžutės, mes visi greitai galime pa-
virsti barbarais. 

Žmogaus prigimtis nėra iliuzija. Tai nėra abstrakti, galbūt nereali psichinė struktūra, kažkas 
ezoteriško. Pagunda „išlaisvinti“ žmones iš jų pačių prigimties yra tai, kas vienija visas materi-
alistines pasaulėžiūras. Kai kurie filosofai, tokie kaip Nietzsche, Sartre ir de Beavoir, apskritai 
atsisakė pripažinti, kad egzistuoja toks dalykas, kaip žmogaus prigimtis. Jiems viskas apsiribojo 
žmogaus valia. Protas nereiškė nieko.

Šiek tiek vėliau rašytoja ir buvusio Prancūzijos teisingumo ministro žmona Elisabeth Badin-
ter prakalbo apie būtinybę nedelsiant išlaisvinti moteris nuo jų moteriškumo, įrengiant inkuba-
torių, kuriame vaikas galėtų būti brandinamas devynis mėnesius, taip pat išlaisvinti vyrus nuo 
vyriškumo, išvystant technologijas, su kurių pagalba vyrai galėtų pastoti ir pagimdyti vaiką. 
E. Badinter skelbtas biologinės prigimties neigimas yra madingas ir gana plačiai paplitęs. Savo 
dvasia jis taip pat yra totalitarinis. Tai – projektas, vertas šarlatano sovietų biologo Trofimo Ly-
senkos. (T. Lysenka – sovietų biologas, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje vadovavęs kampanijai 
prieš genetikos atradimų taikymą žemės ūkyje). Pats savaime jis neturi ateities, tačiau, kol žmo-
nės jį galutinai perpras, jis gali padaryti daug žalos.

Ten, kur pradedamas kvestionuoti žmogaus prigimties nekintamumas, žmogaus teisės ne-
egzistuoja. Žmogaus teisės yra šventas ir neliečiamas dalykas, kadangi jos yra įrašytos mūsų 
(nekintančiose) žmogiškose prigimtyse. Jas gali saugoti tokios tarptautinės konvencijos, kaip 
1948 m. Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, tačiau jų šaltinis yra kitas. Jos peržengia visas 
parlamentų, teismų ir tribunolų ribas.

Pernelyg dažnai pastebima atvejų, kai teisingumas ir demokratija nėra vieningi. Kartais 
žmogaus teisės yra apribojamos ar netgi sutrypiamos: Jungtinėse Valstijose nuo Vašingtono iki 
Linkolno buvo įteisinta vergovė. Hitleris buvo išrinktas demokratiškai. Daugybė Vakarų inte-
lektualų didžiojoje XX a. dalyje marksizmą laikė tiesos doktrina, nepaisydami nenuginčijamo 
jos žlugimo įrodymo dešiniojoje Berlyno sienos pusėje.

Teisingumas reiškia, kad žmonės turi pagrindines teises, kurias sąlygoja ne socialiniai susi-
tarimai, o nekintanti žmogaus prigimtis. Jos yra grindžiamos protu, todėl jų neveikia viešosios 
nuomonės kaita. Auksinė etikos taisyklė yra tokia: „Visų pirma – protas, o tik po to – valia“.

Moralinio reliatyvizmo šaknys glūdi moderniojoje filosofijoje, prasidėjusioje nuo R. Dekarto 
ir kulminaciją pasiekusioje su I. Kantu, filosofais, sukūrusiais naują minties sistemą, kuri kirtosi 
su senovės graikų tradicija. Jie pakeitė graikų realizmą nauju mąstymo būdu, kuris vadinosi 
imanentizmas. 
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Realizmas reiškia, kad aš galiu suvokti realybę – dalyką, objektą, egzistuojantį už mano pro-
to ribų. Imanentizmas, priešingai, reiškia, kad tai, ką aš suvokiu, nėra objektyvi realybė, o galbūt 
mano proto ir sąmonės iliuzinis produktas. Žmogaus prigimtis, gamtos dėsniai, santuoka ir 
šeima nustoja būti realybe: jie tampa iliuzija.

Europos Sąjunga buvo sukurta, siekiant sustabdyti „Vakarų nuosmukį“. Tenka apgailestauti, 
kad sparti moralinio reliatyvizmo plėtra Europoje po Antrojo pasaulinio karo smarkiai apribojo 
žmogiškąją ir kultūrinę naudą, kurios būtų buvę galima tikėtis iš Europos integracijos.

Per pastaruosius 20 metų, o ypač pastarajame dešimtmetyje, buvo dedamos didžiulės pa-
stangos numatyti Pro-death priemones europiniu lygmeniu. 2000 m. kovo 17 d. Europos Parla-
mento frakcijoms pavyko patvirtinti priemonę (panaudojant politinę įtaką), siekiant kartu „ne 
santuokoje, nepriklausomai nuo lyties“, gyvenančių porų teisinio pripažinimo bei „padaryti 
greitą pažangą abipusio porų gyvenimo kartu ne santuokoje įvairių formų teisinio pripažinimo, 
taip pat tos pačios lyties asmenų santuokų ES įteisinimo srityje“. 

Europos Parlamentas pasipriešinimą tokiai politikai vadina „homofobija“, reiškiančia psi-
chinės ligos diagnozę pasisakantiems prieš gėjų darbotvarkės klausimą. Taip kuriamas aukštyn 
kojom apverstas Orwelo moralinis pasaulis, kuriame tai, kas gera, yra bloga, o tai, kas bloga, 
yra gera.

Ar Vakarų moralinė savižudybė dar gali būti toli? Europa nutolo nuo pačių vertingiausių 
graikų filosofų pasiekimų, atmesdama pačią objektyvios tiesos apie žmogaus prigimtį žinoji-
mo galimybę. Šiuolaikinis teisinis pozityvizmas atmeta pagrindinį romėnų teisinio mentaliteto 
principą – teisės apibrėžimą: „id quod iustum est“ (tai, kas yra teisinga) ir teigia, kad teisė yra 
ne kas kita, kaip parlamento priimti įstatymai ar vyriausybės dekretai. Jei nėra galimybės žinoti 
objektyvią tiesą apie žmogaus prigimtį, jei įstatymai negali turėti apibrėžto etinio turinio, tuo-
met filosofija ir teisė yra tiesiog žmonių santykių reguliavimo metodai. 

Ekonominių interesų susiliejimas yra europinės integracijos priemonė. Tačiau be rimto žmo-
giškųjų ir kultūrinių vertybių atspindėjimo, privalančio lydėti šį procesą, Europos vienybė bus 
paviršutiniška ir trapi. 

Savo gyvenimo pabaigoje, septintajame dešimtmetyje, Robertas Schumanas, Europos Są-
jungos tėvas, buvo labai susirūpinęs dėl Europos moralinio puvimo ir šia tema pasakė keletą 
įsimintinų kalbų. Kai yra paneigiamos esminės vertybės, moralinis reliatyvizmas kelia didžiulę 
grėsmę Europos piliečiams. Pagunda „pakeisti Europos lytį“, reliatyvistiniu pagrindu, yra isto-
rinė, moralinė ir dvasinė savižudybė.

Neseniai iš komunizmo išsivadavusių Europos šalių „misija“ – pažadinti Europos 
„instinktyvias galias“. Tai reikštų, kad pažeminimo, vergovės ir liūdesio dešimtmečius galima 
interpretuoti ir pozityviai, kaip pasirengimą įgyvendinti istorinę užduotį, kuri yra tiesiogiai 
susijusi su Europos išgelbėjimu.

Sprendimų priėmėjai turi pademonstruoti įžvalgumo ir praktinės išminties sugebėjimus. 
Prieš priimdami sprendimą ar įstatymą, jie privalo kritiškai išanalizuoti surinktą informaciją. 
Tai reiškia, kad turi būti atskiriamai faktai ir nuomonės, tiesa ir melas. Šiomis dienomis žinias-
klaidoje pasirodo nemažai melagingos informacijos.

Tarybiniai skaitytojai buvo įpratę skaityti tarp eilučių. Tačiau kaip dėl demokratinių visuo-
menių skaitytojų, kur žmonės yra įpratę viską priimti už gryną pinigą? Todėl privalome atsijoti 
gaunamą informaciją bei pranešimus ir perleisti juos per tam tikrą kritikos filtrą. Tai nereiškia, 
kad kiekviename žingsnyje turime įtarti manipuliaciją, tačiau privalome ugdyti sveiką kritikos 
dvasią tiek sau, tiek ir kitiems.

Svarbu nuolat prisiminti, kad pavojingiausia propaganda ta, kuri nėra pripažįstama tokia. 
Tai – nuolatinis „lašėjimas“ agresyvių, iš anksto suformuotų ar materialistinių idėjų, kurias 
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mums primeta konkuruojantys dėl socialinių lyderių pozicijų asmenys, pasitelkdami žinias-
klaidą, siekdami asmeninės sėkmės.

„Tolerancija“, kuri suprantama kaip moralinis reliatyvizmas, yra vienas tų demagoginių žo-
džių, žiniasklaidoje sutinkamų kiekvieną dieną. Tolerancija užėmė teisingumo vietą. Jūs nebe-
turite būti teisingi, jūs tiesiog privalote būti „tolerantiški“ ir priimti bet kokią moralinę poziciją, 
net jei ši iš esmės prieštarauja moraliniam gamtos dėsniui.

Sprendimų priėmėjai turi būti drąsūs. Norint būti drąsiam, nepakanka veikti vien pagal savo 
sąžinę. Daugybė teroristų veikia pagal savo sąžinę. Drąsa prasideda tuomet, kai aš imu lavinti 
savo sąžinę nuoširdžiai ir sistemingai ieškodamas tiesos.

Drąsa taip pat reiškia, kad aš neveikiu nemoraliai ir neteisinu savo elgesio, pirštu rodydamas 
į mane supantį amoralumą (populiarusis „visi taip daro“ argumentas). Kai atvykstu į biurą ar 
parlamentą, aš neatsisakau savo vertybių kaip žmogus, paliekantis savo skrybėlę prie durų.

Drąsa reiškia, kad aš nepasiduodu madingoms tendencijoms. Norėčiau pateikti Aleksandro 
Solženicyno, kuris nesudrebėjo ir išliko tiesos liudytoju ir tai darė totalitarinio režimo, pasmerk-
to griuvimui, sąlygomis. Žymiausias šalies rašytojas buvo kalinamas ir ištremtas iš savo šalies.

Solženicyno reputacija buvo aukšta tiek jo šalyje, tiek užsienyje tol, kol jis sugebėjo 
apsiriboti vien stalinizmo kritika tokiuose savo ankstyvuose darbuose, kaip antai „Viena 
Ivano Denisovičiaus diena“. Tai atitiko tuometinio sovietų lyderio Chruščiovo, organizavusio 
kampaniją, nukreiptą prieš Stalino asmenybės kultą, tikslus. Tai taip pat tiko daugybei Vakarų 
intelektualų, kurie žavėjosi Spalio revoliucija, tačiau jautė, kad Stalinas ją išdavė.

Savo vėlesniuose kūriniuose Solženicynas aiškiai parodė savo priešiškumą ne tik Stalinui, 
bet taip pat ir Leninui bei Spalio revoliucijai. Jis netgi nepripažino Vasario revoliucijos. Nieko 
nedelsdamas Solženicynas parašė atvirą laišką Sovietų vadovybei, atskleisdamas savo neorto-
doksines pažiūras. Taip jis užsitraukė ne vien sovietinio režimo, bet ir daugybės Vakarų inte-
lektualų – kadaise buvusių jo rėmėjų – jautusių didelę simpatiją „revoliucijos reikalui“, amžiną 
priešiškumą. 

Išsiųstas į tremtį Vakaruose, Solženicynas buvo nesuprastas ir sulaukė pašaipų dėl savo ne-
sugebėjimo reikšti pagarbą moraliniam reliatyvizmui. Auganti rašytojo kritikų armija , neįsten-
gianti susitaikyti su pasaulėžiūra, kuri prieštarauja jų pačių pasaulėžiūrai, netrukus pavertė jį 
visos laisvės ir pažangos priešu. Tačiau Solženicynas išliko visiškai ramus. Mes turime sekti jo 
pavyzdžiu.

Kitas pavyzdys – katalikas genetikas Jérôme Lejeune, kurį galima laikyti drąsos kovoje už 
gyvybę pavyzdžiu. Kai 1958 m. J. Lejeune atrado Dauno sindromo priežastį, jo vardas tapo 
žinomas visame pasaulyje, ir jis buvo pristatomas kaip galimas kandidatas Nobelio premijai 
gauti. Jo atradimas suteikė viltį, kad baisi liga gali būti išgydoma ir atvėrė visiškai naujus kelius 
genetikos srityje. Iš Jungtinių Tautų konferencijos sveikatos klausimais tribūnos mokslininkas 
pareiškė, kad „gyvenimas yra faktas, o ne troškimas“. Pasibaisėjęs JT augančia prieš gyvybę 
nukreipta ideologija, jis drąsiai metė iššūkį tarptautinio renginio dalyviams: „Šiandien čia mes 
turime galimybę stebėti, kaip sveikatos institutas pavirsta mirties institutu“. Išsakęs visą tiesą 
be kompromisų, jis savo žmonai danei vėliau pripažino: „Šiandien aš praradau savo Nobelio 
premiją“.

Reikalaudamas paremti mokslinę tiesą ir iš jos kylančią moralinę tiesą, Lejeune pasiprieši-
no to meto dvasiai, 1968 m. gegužės revoliucinei dvasiai. Greitai aplink jį susikūrė nuodinga 
atmosfera. Jo dukra Klara prisimena pakeliui į mokyklą dviračiu pravažiavusi tėčio universite-
tą. Sienos buvo aprašinėtos didžiulėmis juodomis raidėmis: „Drebėk, Lejeune! Tave stebi revo-
liucinis studentų judėjimas!“ bei „Lejeune yra žudikas. Nužudykite Lejeune!“ ir „Lejeune ir jo 
mažieji pabaisos (vaikai su Dauno sindromu) privalo mirti!“ Susitikimuose jis būdavo puolamas 
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žodžiais, o kartais patirdavo ir fizinį smurtą. Lejeune daugiau nebekvietė į tarptautines konfe-
rencijas genetikos klausimais. Buvo atšauktas ir jo mokslinių tyrinėjimų finansavimas. Moksli-
ninkas buvo priverstas išformuoti savo laboratoriją ir tyrimų grupę.

Taigi, būdamas 38 metų amžiaus, Lejeune tapo jauniausiu prancūzų medicinos profesoriumi 
ir Prancūzijos fundamentaliosios genetikos pirmtaku. Žmogus, kurio laukė puiki ateitis, pilna 
apdovanojimų, pripažinimo ir galių, pačiame jėgų žydėjime nebeteko bendražygių, finansavi-
mo ir netgi vietos biure. Jį apleido draugai, smarkiai kritikavo spauda, ir taip Lejeune tapo soci-
aliniu pariju. Visa tai jis priėmė labai ramiai ir džiaugėsi nepasidavęs blogiui. Mokslininkas mirė 
1994 m. Velykų sekmadienį po trumpos, tačiau kankinančios ligos, kuri prasidėjo Šventosios 
savaitės trečiadienį.

Taigi mes turime būti stiprūs ir rodyti teisingumą, protingumą, drąsą bei savikontrolę. Tai 
yra keturios pagrindinės dorybės, kurias Platonas ir Aristotelis nurodė prieš 2500 metų. Tai yra 
dorybės, kuriomis turime remtis, kai iškyla pavojus mūsų šeimos ateičiai – mūsų vaikų ir mūsų 
visuomenės ateičiai. Lai pavyzdžiai tų, kurie nepasidavė blogiui komunistų valdymo laikotar-
piu, padeda jums padaryti tinkamus pasirinkimus.

www.bernardinai . l t  –  2007 m. lapkričio 8 d.

KOVA SU VĖJO MALŪNAIS

Zigmas ZINKEVIČIUS – akademikas
Vytautas AMBRAZAS – profesorius

Ar reikia sukilimo prieš kitų kalbų tikrinius vardus? Apie tai lapkričio 5 d. kalbėjo kai kurie 
sostinės Rašytojų klube vykusios diskusijos dalyviai („Lietuvos žinios“, lapkričio 12 d.). Jie 
kvietė į žygį prieš spaudoje vartojamas kitų kalbų vardų autentiškas formas, neva gresiančias 
lietuvių kalbai. Gal praverstų apsidairyti, ar ją iš tikrųjų kas nors puola, ar ne tuščiai vėl pradėta 
mušti būgnus.

Pirmiausia, nei Lietuvių kalbos komisija, nei kiti kalbininkai nereikalauja visur vartoti au-
tentiškas lotyniškus rašmenis turinčių kalbų tikrinių vardų formas. Jos teikiamos tais atvejais, 
kai reikia tiksliai identifikuoti kalbamus asmenis ar dalykus: mokslinėje literatūroje, informaci-
niuose leidiniuose (pvz., enciklopedijose), specialiuose tekstuose. Grožinėje literatūroje, popu-
liariuose ir jaunimui skirtuose leidiniuose siūloma svetimus vardus pateikti sulietuvintus pagal 
apytikrį tarimą atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsimokslinimą. Tais atvejais tikrosios vardų 
formos gali būti teikiamos pagrečiui skliausteliuose.

Tokius tikrinių svetimų vardų pateikimo principus išrado anaiptol ne Lietuvių kalbos ko-
misija. Juos tarpukariu Lietuvos visuomenei teikė Jonas Jablonskis, Antanas Salys, Pranas Skar-
džius ir kiti žymiausi mūsų kalbininkai, jais vadovavosi to meto spauda.

Perdirbinėti lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų vardus pagal rusų kalbos pavyz-
dį pareikalavo sovietmečio spaudos tvarkytojai. Komunistų partijos CK nurodymu ta praktika 
buvo priverstinai išplatinta visuose leidiniuose. Lietuvių kalbos komisija Atgimimo pradžioje 
tik atgaivino tradicinę svetimų tikrinių vardų pateikimo tvarką. Jau beveik dvidešimt metų ji 
vėl vyrauja mūsų spaudoje.

Žinoma, ne kiekvienas sugeba tiksliai ištarti autentiškas kitų, ypač mažiau paplitusių, 
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kalbų formas. Tokių nepatogumų patiria visos lotyniškus rašmenis vartojančios tautos. Todėl 
ir leidžiami tikrinių vardų žodynai su tarimo nuorodomis. Jų mums tikrai dar trūksta. Tačiau 
moksliniuose ir informaciniuose leidiniuose į pirmąją vietą kelti sulietuvintus vardus nedera 
jau vien dėl to, kad iš jų tikrųjų formų atstatyti neįmanoma. Neįmanoma ir sukurti taisyklių, 
kurios leistų perrašinėti į lietuvių kalbą tam tikrus raidžių junginius, nes net toje pačioje kalboje 
jie dažnai tariami skirtingai, o patys vardai kartu su jų turėtojais keliauja iš vienos kalbos į kitą. 
Kaip įspėti, kad po perdirbiniais Kėleris, Hjuzas slepiasi vardai Koehler, Hughes? Perdirbiniai 
negali parodyti nei tikrųjų vardų formų, nei jų tikslaus tarimo.“

Tikrosios kitų kalbų vardų formos reikalingos ne Europai ar užsieniečiams (kaip kartais ban-
doma įteigti), o mums patiems, kad galėtume internete ir kituose informacijos šaltiniuose susi-
rasti reikiamų duomenų apie tų vardų turėtojus.

Gąsdinimai, kad autentiškos svetimų tikrinių vardų formos sugadins lietuvių kalbą, neturi 
prasmės, nes svetimi tikriniai vardai (išskyrus tradicinius) nėra lietuvių kalbos žodžiai. Jų yra 
šimtai milijonų ir originaliomis formomis (su pridėtomis galūnėmis ar be jų – destis koks kalbos 
tipas) jie keliauja iš kalbos į kalbą. Jokie kalbininkai nėra pastebėję neigiamo svetimų vardų ori-
ginalių formų poveikio kuriai nors iš jas vartojančių Europos kalbų.

Bet kuris svetimas tikrinis vardas gali būti paminėtas lietuviškame tekste, tačiau dėl to jis 
netampa lietuvių kalbos žodžiu. Lygiai taip pat ir bet kuri lietuviška pavardė, paminėta vokiš-
kame ar prancūziškame leidinyje (pvz., Šukys), nevirsta vokišku žodžiu Schukies ar prancūziš-
ku Choukis. Nusprendę sulietuvinti viso pasaulio tikrinį vardyną ir įsileisti jį į savo kalbą tikrai 
nepraturtėtume, tik prisigamintume nesuskaičiuojamą gausybę skolinių.

Taigi rašomojoje kalboje neįmanoma išsiversti ir be originaliųjų, ir be sulietuvintų formų. 
Įkyrūs bandymai uždrausti laisvai vartoti tikrąsias kitų kalbų tikrinių vardų formas ir grąžinti 
sovietmečiu primestą jų visuotinį perdirbinėjimą yra kova su vėjo malūnais, kelianti beprasmiš-
ką sumaištį.

„Lietuvos žinios“.–  2007 m. lapkričio 17 d. 

AR AUGS PASITIKĖJIMAS TEISMAIS?

Algimantas ŠINDEIKIS

 Praėjusią savaitę Seimas pradėjo svarstyti naują Teismų įstatymo redakciją. Net keliolika 
ankstesnio teismų įstatymo normų Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis.

Lietuvos teismai yra gilioje krizėje. Tokia yra visuomenės nuomonė.
2006 m. „Eurobarometro” duomenys rodo, kad tik apie 20 proc. Lietuvos gyventojų pasitiki 

mūsų teismais, o net 69 proc. nepasitiki.
Praėjusiais metais Lietuvoje išnagrinėta daugiau nei 220 tūkstančių civilinių, baudžiamųjų 

ir administracinių bylų.
„Be pasitikėjimo, nėra ir teisingumo”,–  prieš kelis metus viešėję Lietuvoje pasakė Izraelio 

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Arūnas Barakas.
Neatrodo, kad ši filosofinė ir teisinė išmintis būtų pasiekusi Seimą. Teismų įstatymas jau 



791S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

kelintą kartą tik pradedamas nagrinėti ir vėl ilgam atgula į parlamentarų stalčius. Gal taip 
atsitinka todėl, kad yra daug interesų grupių, kurios nenori teismų veiklos skaidrumo ir jų 
atsivėrimo visuomenei. Paskutiniame įstatymo projekte yra daug kardinalių naujovių, kurios 
keistų teismų ir teisėjų gyvenimą iš esmės. Siūloma pradėti vertinti teisėjus, įvesti kompiuterinį 
bylų skirstymą, įvesti visuomenės atstovus į teisėjų savivaldą.

Apie tai, kaip įsisenėjusias teismų problemas spręs naujasis Teismų įstatymas, savaitraštis 
„Veidas” apskritame stale diskutavo su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanu prof. Vy-
tautu Nekrošiumi, M. Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanu prof. Egidijumi Jarašiūnu, 
buvusiu Konstitucinio Teismo teisėju prof. Juozu Žiliu ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto di-
rektoriumi, Prezidento Valdo Adamkaus praėjusią savaitę paskirtu į teisėjų atrankos komisijos 
narius, Henriku Mickevičiumi.

Veidas: Ar naujasis įstatymas pridės pasitikėjimo teismais?
H. Mickevičius: Man atrodo, kad 2002-ųjų metų Teismų įstatymas buvo iš tikrųjų labai ne-

blogas. Nepaisant to, kad devyniolika straipsnių buvo pripažinta antikonstituciniais, tačiau jo 
esmė buvo pakankamai gera. Buvo tikrai gera galimybė sukurti tikrai modernesnę, labiau atski-
rą, labiau kvalifikuotą, labiau efektyvią teismų sistemą.

Tačiau, pagal mane, buvo padaryta viena esminė klaida, kad to įstatymo įgyvendinimas 
buvo absoliučiai paliktas teisėjų rankose. Teisėjai, ne todėl, kad jie blogi žmonės, bet papras-
čiausiai todėl, kad jie patys neturi nei pakankamų žinių, nei motyvacijos kažką iš tikrųjų keisti. 
Buvo galimybė kurti modernesnę sistemą arba atvirkščiai sudaryti uždarą, klaninę korporaciją. 
Jie šituo pasinaudojo ir iš tikrųjų, mano nuomone, teismai pasidarė žymiai uždaresni, žymiai 
labiau hierarchiški ir tam tikra prasme netgi mažiau efektyvūs, negu jie buvo iki tol.

Aš bijau, kad dabar irgi tas naujojo Teismų įstatymo reikšmės pervertinimas gali sukurti 
iliuziją, kad štai priimame įstatymą ir viskas susitvarkys savaime. Reikia žiūrėti, kas už to, kas 
tą įstatymą dabar įgyvendins, kokių priemonių dar toliau reikia imtis, kad tas įstatymas būtų 
tinkamai įgyvendinamas. Ir, apskritai, matau platesnę problemą Lietuvoje, susijusią su teismų 
reforma. Niekad Lietuvoje nebuvo tokios labai aiškios vienos koncepcijos. Čia galbūt mūsų Lie-
tuvos mokslininkams akmenukas į darželį. Neteko matyti straipsnių arba disertacijų, kad būtų 
kažkaip konceptualizuota, kokių mes norime teismų ir kokiomis priemonėmis mes sieksime.

Įstatymo priėmimas tai viena svarbi priemonė, bet tik viena.
Kokių mes norime teismų? Pagal mane, mes norime nepriklausomų, nešališkų, atskaitingų, 

kad atsvertų tą nepriklausomumą, kompetentingų ir efektyviai dirbančių, gerbiančių žmonių 
laiką ir pinigus ir valstybės pinigus teismų sistemos. Tai dabar, jei mes paimsime, pavyzdžiui, ant 
kokio nors popieriaus lapo, padarysime tokį grafiką, tai reikia parinkti, kokiomis priemonėmis 
mes šito sieksime. Įstatymas yra vienas iš jų.

Pavyzdžiui, teisėjų kompetencijos problemos tikrai įstatymu neišspręsi. Čia reikėtų labiau 
tokių organizacinių priemonių. Reikia susirūpinti teisėjų tinkamu mokymu, čia nereikia 
įstatymo. Turėtų būti ir periodinis teisėjų darbo įvertinimas. Vertinimas yra tokia sąvoka, kuri 
pas mus kažkaip sunkiai labai prigyja. Per tam tikrą laiko tarpą turėtų būti vertinamas teisėjo 
darbas. Ne tai svarbu, koks įstatymas bus, bet kas tą įstatymą dabar įgyvendins ir kas bus 
lygiagrečiai, kokie bus teisės aktai poįstatyminiai priimami, kokios programos įgyvendinamos 
ir taip toliau.

Veidas: Jūsų nuomone, visuomenės nepasitikėjimas teismais yra susijęs su teismų siste-
mos uždarumu?

H. Mickevičius: Čia reikia žvelgti plačiau. Visų pirma jei žiūrėti iš paprasto žmogaus taško, 
tai jis eina į teismą vieną kartą gyvenime, arba du ar tris, arba nėra buvęs, bet girdi tiktai iš 
kaimyno ar giminaičių, kas ten buvo. Ir ką jis girdi arba mato?
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Jis ateina į šaltą, nedraugišką, neefektyviai dirbančią sistemą, kurioj jis nėra laukiamas. Man 
pirmiausia kyla klausimas – vadyba. Ji turi būti profesionali, gera vadyba ir teismų lygyje, ir 
nacionaliniame lygyje. Toliau, aišku, turi būti sukurti profesionalūs kanalai, kaip bendrauti su 
žiniasklaida ir bendrauti su žmonėmis. Gal netgi reikia, taip sakant, eiti į liaudį ir dirbti daugiau 
su žmonėmis.

J. Žilys: Aš nuolatos įkyriai peršu ir peršu mintį apie tai, kad teismas bet kur, bet kurioje 
sistemoje ir kultūroje veikia tam tikroje socialinėje erdvėje. Teisme vaikšto ir posėdžiauja 
teisėjai, tai yra ta erdvė, kur, vadinkim, įgyvendinamas teisingumas. Teismas dirba tam tikroje 
socialinėje teisinėje terpėje. Tai visų pirma.

Negalima vien tik pagal naujo teismų įstatymo projektą sakyti, ar jis padidins pasitikėji-
mą teismais. Kas lemia teismo veiklą apskritai? Visų pirma – įstatymų leidėjas, jis formuluoja 
teismo proceso taisykles, formuluojant baudžiamojo proceso, administracinio, civilinio eigą. Ir 
teismas vadovaujasi tomis taisyklėmis. Šiuo atveju proceso.

Ar visuomenei šiuo metu yra suprantamas teisininkas, kai jis skrupulingai vadovaujasi 
tuo procesu? Civilinis procesas tapo be galo sudėtingas. Ir čia išauga jau profesinio žinojimo 
reikšmė. Taigi ar visuomenei priimtinas tas labai sudėtingas ginčo nagrinėjimo būdas, kurį 
įstatymų leidėjas nustatė teismams.

Antras aspektas, kurio niekaip negaliu užmiršti, kai kalbu apie teismus, tai – ikiteisminio 
tyrimo kokybė. Ką teismas begali pataisyti baudžiamajame procese? Teisėjas galėtų dažnai 
pasakyti – ką jis turėjo byloje prieš ją pradėdamas. O juk visiems aišku, kad ikiteisminio darbo 
kokybė yra sumenkusi.

Ir teismui, kai atėjo baudžiamoji byla, ir teisėjui ji duodama, jam dažnai būna dilema – ar 
vertinti menamai pateiktus įrodymus byloje, pataikaujant visuomeninei nuomonei, ar elgtis 
griežtai – konstatuoti neįrodytus faktus. Tai vienas dalykas. Jei neignoruos neįrodytų faktų, jam 
gresia Strasbūro teismas.

Trečias aspektas. Ta totali neigiama informacija, kuri diena iš dienos yra skelbiama spaudoje 
apie teismus, negali neugdyti totalaus nepasitikėjimo teismais visuomenėje. Ar mes matome 
grožinėje ar publicistinėje literatūroje, ar periodikoje teisėją, kuris nuostabiai, jausdamas 
socialinę aplinką, atsakingai dirba.

Veidas: Ar Jūs norėjote pasakyti tai, kad Lietuvos teisė, būtent proceso teisė, tapo tokia 
sudėtinga, kad žmogus nepajėgus jos suvokti.

V. Nekrošius: Matyt, dalis tiesos yra tame. Mes turime pasirinkimą tarp labai paprasto, aiškaus 
ir neproblemiško proceso, bet tada mes susiduriame su tokiom bėdom, kai dėl nesąžiningumo 
galima be galo vilkinti teisminį nagrinėjimą ir po to vėl kyla kita nepasitenkinimo banga. Jeigu 
mes formalizuojame procesą, viskas sudėtingėja. Ir taip yra bet kurioje valstybėje. Jei man dabar 
labai skauda dantį, man mintis nekyla, kad aš pats sau tą dantį taisysiu.

Tai, kodėl visiems atrodo, kad kiekvienas turi suprasti visą teisę. Ne veltui turbūt tie teisės 
fakultetai egzistuoja pasaulio universitetuose. Kažko ten moko žmones.

Jei būtų viskas taip paprasta, tai jų nereiktų. Atėjai, atsivertei, paskaitei – viską supratai ir 
nuėjai į teismą. Taip nebūna. Tai va, tas konfliktas tarp to efektyvumo proceso, ta prasme, kad 
efektyvumas būtų kartais pakankamai greitas, užkirstų kelią piktnaudžiavimui, garantuotų 
žmogaus tinkamą teisę į teisminę gynybą ir taip toliau. Tam yra advokatai, teisininkai. Jie atlieka 
profesionalų funkcijas.

Čerčilis sakė : „Demokratija – blogai, tik duokit man geriau“. Nėra geriau. Jeigu niekas šito 
nesuvokia, kalbėdami apie tai, kad mes čia sukurkime, parašykime procesą iš trijų eilučių, kad 
kiekvienas žmogus gali ginti savo teises, kaip supranta. Bet tuomet grįžtame į kokius 2000 
metų atgal, susėdame visi turgaus aikštėje, visi išklausome ir išsprendžiame problemas. Taip 
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neįmanoma šiuolaikinėje visuomenėje ir taip nebus.
Dabar dėl pasitikėjimo. Aš pasakysiu taip – pats įstatymas savaime jokiu būdu nepadidins 

pasitikėjimo. Teismų sistema ir pasitikėjimas ja – tai yra labai ilgo proceso sudėtinė dalis, čia yra 
labai daug sudedamųjų komponentų, bet įstatymas gali sukurti sąlygas.

Žiūrėkite, policininkų problema – algos mažos. Jei mes padidinsime, ar jie pradės  dirbti 
geriau? Aišku, kad nepradės! Sukurdami geras sąlygas, mes tuo pačiu sukuriame sąlygas 
prisišaukti gerus žmones, juos pakviesti, kad jie ateitų. Ir palaipsniui viskas keisis.

Kalbėdami apie teismų sistemas, mes negalime kalbėti apie revoliucijas. Mes galime kalbėti 
tik išimtinai apie evoliucijas, kurios yra pakankamai ilgos. Manau, kad 1994 metais per didžiąją 
reformą buvo padaryta labai didelė klaida, kai praktiškai šimtu procentu teismų sudėtis 
pasikeitė per porą mėnesių. Per porą mėnesių išaugo dvigubai teisėjų skaičius. Visi, kas norėjo 
beveik, tapo teisėjais. Taip negali būti formuojama teismų sistema. Tai yra labai jautri sistema. 
Gal reikėjo pasakyti, kad mes ilgiau tai darysime – ne dėl pliusiuko, o dėl sistemos. Tai, aišku, 
tenai tada pateko įvairiausių žmonių. Ir jie visi gavo garantijas teisėjo nepriklausomumo, kas 
irgi labai svarbu. Ir jų dabar negalima pašalinti jiems pasakius: „Brangusis, čia pas tave penki 
panaikinti sprendimai, gal eik tų lauk“.

Ką noriu pasakyti – negalime mes visą laiką sakyti, kad kažkoks vienas balsas yra teisus. Yra 
sistemos tam tikros, kur reikia labai atsargiai į jas žiūrėti ir labai atsakingai su jomis elgtis. Dėl 
to, ką profesorius sakė, sakysime, opinija. Aš dabar imu, atsidarau, vieną interneto portalą ir 
matau komentarą. Tai aš nežinau. Šiaip reikėtų tą komentatorių į teismą paduoti. Aš žinau, kad 
jis manęs nemyli, jis visų darbo grupės narių, kurie rengė tą projektą nemyli, kiekvieną progą 
žmogus padaro tautos priešais.

Nežinau, kam jis dirba ir kieno užsakymą vykdo, bet tokio straipsnio pobūdžio, kur tiesiai 
sakyti, be jokių argumentų – tas teisėjas kyšininkas, tas teisėjas komunistas...

Taigi, žmogau, nors kažkokią atsakomybės kruopelytę prieš Lietuvą jauti ar ne ? Taigi  
žmonės pasiskaitę vis tiek dar tiki tuo, ką kažkas rašo.

Nėra jokio argumento, o čia labai gerai pulti teisėjus, nes jie negali gintis. Jie negali atsistoti 
ir sakyti: „Čia nesąmonė“.

Jiems to neleidžia etika. Tai apie ką mes šnekame. Arba dabar visi kalba apie tai, kad teisi-
ninkai būtų geresni. Pasižiūrėjau Seimo narių pasiūlymus. Pasirodo, nereikia niekam geresnių. 
Dauguma sako: „Kam tas pilnas teisinis išsilavinimas”. Pabaigei dvejų ar trejų metų studijas ir 
eik teisėjauti.

Veidas: Jūs pakankamai aiškiai pasakėte, kad dabartinis teisėjų korpusas yra tam tikra 
problema. Aš noriu šiek tiek skaičių įterpti ir pasakyti, gal Jums bus įdomu. Tarkim, apie ci-
vilines bylas, jų buvo praėjusiais metais viso labo išnagrinėta pirma antra instancija apie 150 
tūkstančių. Į aukštesnį teismą pateko šiek tiek mažiau negu 2000. Iš tų dviejų tūkstančių – 80 
proc. yra pakeisti sprendimai ar atmesti sprendimai, kurie yra priimti pirmoje instancijoje ar 
apeliacinėje.

V. Nekrošius: Na bet iš 150 tūkstančių – 2 tūkst., iš jų 80 proc. – tai yra per 1800 bylų. Tai per 
150 tūkst. – tai niekas.

Veidas: Bet dabar tos kitos bylos, jos nepateko išnagrinėti.
V. Nekrošius: O dėl ko jos nepateko ? Dėl to, kad žmogus jautėsi teisingas.
Veidas: Aš galiu kitaip galvoti – pinigų neturėjo, gal neturėjo drąsos. Gal jis netiki, kad 

gali būti išspręsta kitaip. Čia nereikėtų to sureikšminti, bet skaičiai yra pakankamai šokiruo-
jantys. Sutikite su manimi. Baudžiamųjų bylų srityje yra padėtis, beje, šiek tiek geresnė.

V. Nekrošius: Žinote, yra kelios melo rūšys. Iš jų viena – statistika. Tai čia kaip pasižiūrėsi. 
Vienas gali pasakyti – 80% yra daug, kitas – ne. Dėl pasitikėjimo. 
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Dar vienas dalykas Lietuvoje šiandien, kuris mane labai neramina – kai sistemos problemos 
perkeliamos į asmenybių problemas. Negaliu žiūrėti šiandien, kaip du Aukščiausių teismų 
pirmininkai aiškinasi sistemos sąskaita, kuris yra svarbesnis. Tas yra baisu. Kodėl taip yra 
Lietuvoje, kodėl kažkas iš mūsų turi būti svarbesnis?

Šitoje vietoje – aš nemanau, kad tai nėra rinkos ekonomikos klausimas. Tai yra atsakomybės 
prieš savo valstybę ir prieš savo visuomenę klausimas. Vis tiek tu, būdamas žurnalistu, 
žurnalistikoje juk yra kažkokios ribos, taisyklės etikos, supratimas atsakomybės to, ką aš rašau, 
pasekmių.

Tai galbūt vis tik klausimas čia yra – ar man, kaip žurnalistui, svarbu tai, kas vyksta Lietu-
voje, ar tik tai, kad kuo daugiau žmonių žurnalą nusipirktų. O dėl pasakymo – jei tu pabandai 
kažką pasakyti, tai tave kitame numeryje padaro tautos priešu. Tai kiek galima. Aš, pavyzdžiui, 
neturiu tiek laiko, kad ginčyčiausi.

E. Jarašiūnas: Matote, jeigu kalbėtume apie šitą teisminę valdžią. Pirmiausia – tai ypatinga 
valdžia. Kodėl?

Seimas suvokiamas kaip tokia krūva, tie 141 sėdi rūmuose. O su teismu yra kitaip. Žmogus 
susiduria ne su visu teismu, o su konkrečiu teisėju, kuris nagrinėja jo bylą. Kai tų teisėjų yra 
virš 700, tai žmonių patirtys yra pačios įvairiausios. Dabar, kalbant apie neigiamą požiūrį. Pas 
mus daugybė apklausų yra. Tikrą požiūrį į teismus parodytų kitas dalykas. Klausimas – iškilus 
problemai, kur tu eisi ją spręsti?

Lygiai tas pats, kaip, jei man skauda dantį – einu pas veterinarą. Tai vienas požiūris. Kitas 
požiūris – aš einu pas dantistą. Kitaip sakant – kaimynas apliejo mano butą, aš patyriau nuosto-
lių. Jis nenori man atlyginti žalos – kur man eiti? Aš manau, kad visgi didesnė pusė pasakys – aš 
eisiu į teismą.

Dabar žiūrėkime, kas šiandien apskritai teigiamai vertinama? Tai šitam pilkam arba juodam 
sraute – teismai dėl savo ypatingos padėties galbūt dar labiau tai jaučia. Kalbant apie tai, 
ar įstatymas pridės pasitikėjimo visuomenei, tai iš esmės turėčiau sutikti su kolegomis, kad 
teisinis reguliavimas gali nemažai, bet visų problemų, kaip paprastai pas mus norima – priėmei 
įstatymą, visi užsidėjome pliusukus – problema išspręsta.

Po įstatymo priėmimo, problemos sprendimas tik prasideda, blogai – kai pasibaigia. Tai aš 
manyčiau, kad, jeigu ankstesniu reguliavimu būtų eita iki galo, tai kas suplanuota, galbūt būtų 
šiek tiek kitaip – pradedant nuo kadrų formavimo, baigiant procesiniais dalykais.

Kalbant apie proceso taisykles. Na viena vertus, gal taisyklės ir sudėtingos, bet gyvenimas 
sudėtingas. Kita vertus – teisingumo vykdymas nėra visiškai kasdieniškas dalykas.

Kitaip sakant, jeigu mes čia susėdę taip lengvai vykdysime teisingumą, tai spektaklio 
elementai yra vėlgi, todėl, kad gyvas žmogus juk įsuktas į šitą procesą. Dar vienas dalykas. Mes 
čia visi kalbėjome, koks turi būti teismas – nepriklausomas, nešališkas ir panašiai.

Kitaip sakant – tai yra stipraus teismo koncepcija, arba tikslau sakant – stipraus teisėjo 
koncepcija. Koks yra stiprus teisėjas? Teisėjas viršininkų turėti negali. Teismo pirmininkas, 
kokiame teisme bebūtų, nėra joks teisėjo viršininkas. Jei yra kitaip, tai tada teisingumą vykdo 
ne teisėjas, o jo viršininkas.

V. Nekrošius: O kadangi viršininką politikai skiria – politikai vykdo teisingumą.
E. Jarašiūnas: Tęsiant šitą pradėtą grandinę lygiai taip pat negalima sakyti, kad aukščiausiame 

teisme, ar apeliaciniame, ar apygardos yra daugiau teisingumo negu žemesniame teisme.
Žmogui reikalingas visavertis teisingumas šitoj byloj, šituo metu ir, natūralu, kad šiuo atveju 

ir teisėjo moraliniai dalykai, ir teisėjo mokėjimas elgtis su žmonėmis, ir teisės išmanymas – vis-
kas yra reikalinga.

Sukurti tokią sistemą, kad ji pati pašalintų tuos, kas neatitinka šitų reikalavimų, įstatymų 
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leidėjas kažkuria prasme gali prisidėti, bet ne mažiau reikalingas ir pačios sistemos noras, kad 
tokie dalykai netoleruojami.

Viena vertus, aš manau, kad tam, kad parinktų pačius geriausius, valstybė kažką turi duoti– 
taip sakant nuo garantijų iki atlyginimo. Kita vertus – iš jų reikia ir reikalauti.

Kitaip sakant, jeigu nėra pusiausvyros, arba jeigu manoma, kad pakėlė atlyginimus– pro-
blemą išsprendė, arba kažką padarė, tai sutinku su kolegomis, kad paprastai tai jau yra mums 
žinoma.

J. Žilys: Aš čia noriu įsiterpti. Vienas, pavyzdžiui, fragmentas. Kodėl visuomenę kartais 
nervina teismas? Ilgas procesas, kol gaunamas galutinis atsakymas kasacijoje. Tai štai ir problema 
yra. Lietuva nieko naujo nesukurs. Sukūrė šiuolaikišką teisminę sistemą, kuri funkcionuoja ir 
Europoje.

Tiesa, Kohlis savo laiku pagrasino teismams viešai: „Jeigu teismai vilkins bylas, aš imsiuosi 
priemonių”.

Teisėjų kolektyvuose buvo didelis šurmulys. Bet iš principo, piktinimasis, kad ilgas procesas, 
na, negali to piktinimo pateisinti, todėl, kad sukūrėme atitinkančią visus tarptautinius standar-
tus teismų sistemą, apimančią pirmąją grandį iki pat kasacijos.

Veidas: Bet kaip tai atsitiko, kad procesas, kuris yra sukurtas per tūkstančius metų tam, 
kad saugotų žmogaus teises, apgintų jį, duotų jam galimybę laimėti bylą, išsiaiškinti, 
įvykdyti teisingumą, žmonių sąmonėje tapo kaip įrankis, nukreiptas prieš juos ir teisingumo 
paiešką? 

H. Mickevičius: Aš manau, kad tai yra ne įstatymo, ne proceso dalykai. Atvirkščiai, čia mes 
kaip tik parodome, kad sudarome žmonėms galimybę ieškoti teisingumo.

Vienas sprendimas – galima apskųsti, galima gauti kitą ir panašiai. Kas yra svarbu – suside-
da iš kasdienių detalyčių. Pavyzdžiui, kai ir pas mus žmonės ateina, tai tos detalytės ir sudaro 
tokią aplinką, įtarumo, nepasitikėjimo teismais nuostatą. Paskui, jei, neduok Dieve, dar sprendi-
mas prieš tą žmogų priimtas, tai jau viskas – viskas blogai, visi korumpuoti. Pavyzdžiui, nueini 
į teismą, jei, neduok Dieve, atėjai 12 valandą, tai teismo sekretorė tave išsiųs pasivaikščioti, ne-
duos tau bylos paskaityti, nes čia pietų pertrauka.

V. Nekrošius: Bet ji yra žmogus, dirbantis pagal darbo sutartį. Ji turi darbo kodekso garantijas 
pietums.

H. Mickevičius: Reikia taip suorganizuoti pertrauką, kad būtų visiems patogu.
V. Nekrošius: Nereikia, lygiai kaip Vokietijoje yra teismų atostogos. Visi žino, kad nieko ten 

neras, jei ateis.
H. Mickevičius: Reikia suorganizuoti darbą taip, kad žmogui būtų patogu, draugiška. Gerai, 

tarkime, žmogus grįžta iš pietų pertraukos, čia patirtis iš gyvenimo, sekretorė pasako: „Tai kam 
reikėjo laukti valandą, taigi nežinai, kad bylos yra pas teisėjus seife?” Nueini pas teisėją – teisėjas 
posėdyje. Jei, neduok Dieve, atidarai duris ir įkišai galvą į posėdį…

Veidas: Aš naujame Teismų įstatyme radau daug pozityvių dalykų. Pavyzdžiui, yra numa-
tytas kompiuterinis bylų skirstymas, kuris turėtų sumažinti korupcijos mastą.

V. Nekrošius: Šitame projekte vienas iš žingsnelių, nesakau, kad žingsnis iki galo, bet 
žingsnelis yra padarytas link to, kad teisėjas neturėtų viršininkų, kad teismo pirmininkas nebūtų 
viršininkas.

Teismo pirmininkas turėtų būti Primus interparis – pirmas tarp lygių, kuris iš ryto ateina, 
paspaudžia mygtuką, išmeta, kam atitenka bylos ir viskas. Žiūrėkite, ką mes turime dabar.

Procesiniuose įstatymuose liko galimybės bylas kilnoti iš vieno teismo į kitą,  klausantis 
teismo pirmininko nuomonės.

Va, jam atrodo, kad ten ji bus greičiau išnagrinėta – pokšt ir byla iš ten kitur atsirado. Tai čia 



796 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

yra siaubo filmas. Bet šis tas, žingsnis į priekį yra.
Ir, žiūrėkite, dėl ko čia visi tie reikalai kyla? Matyt, kad tai yra natūralus tam tikros politinės 

sistemos pasipriešinimas, nes politikams yra ne mažiau svarbu ir ne mažiau naudinga, kad būtų 
vienas arba keli asmenys, kuriems galima paskambinti ir paprašyti, bent tiesiog užsiminti, kuris 
teisėjas ir ką turi nagrinėti. Jeigu teisėjas bus nepriklausomas ir pirmininkas sakys: „Atsiprašau, 
bet aš nieko negaliu.“ O dabar žiūrėkite, atėjo rinkėjas pas politiką ir sako: „Su teismu problemą 
turiu“, o jam atsako: „ Padėsiu, jokių problemų“.

O, pavyzdžiui, Inga Rinau. Netgi tos problemos iki galo išspręsti negalime. Surengėme porą 
koncertų. Tai vietoj to, kad advokatą nusamdytume Vokietijoje – koncertus rengiame. Ir kas iš 
to? Nieko nebus iš to. O jeigu dabar teismas priimtų kažkokį palankų politiškai sprendimą, tai 
iškart atsiras Strasbūre byla.

Žinoma, visuomenę reikia įsileisti į teismų sistemą, bet iki kokio laipsnio? Galbūt galima dis-
kutuoti dėl apimties, kad įleista visuomenė į valdymo struktūrą, atstovai į atranką, į drausmės 
komisiją, etikos komisiją ir taip toliau.

Veidas: Gal pradėkime iš eilės. Reiškia, tai yra pozityvu, kad bylos skirstomos matemati-
niu būdu.

E. Jarašiūnas: Taip bylos ir turi būti skirstomos ir neturi būti jokio asmeniškumo ir neturi 
kilti abejoms šalims net tokių abejonių.

H. Mickevičius: Tai vienas iš esminių pasikeitimų skirstant bylas ir labai geras, be abejo, tai 
antikorupcinė priemonė.

Aš atimčiau iš teismo pirmininkų visas galias, kaip viršiausio teismo vadybininko.
V. Nekrošius: Pirmininkas turėtų būti tik formalus atstovas teismo.
Veidas: Tai išeina taip, kad teismo pirmininkai daro tam tikrą žalą teisingumui?
V. Nekrošius: Ne, taip nėra. Mes negalime šnekėti, kad visi teismo pirmininkai yra vienodi. 

Yra įvairių. Bet sistema, šiandien galiojanti tvarka teismuose, sudaro prielaidas, norint spausti.
H. Mickevičius: Pas mus ateina žmonės, kurie sako, be abejo, čia yra fantazijos daugumoje 

atvejų, bet sako: „Mano kaimynas, mano giminaitis, mano viršininkas pažįsta teismo pirmininką, 
ne teisėją, kuris nagrinėjo bylą, bet to teismo pirmininką. Taip, sako, kupinas abejonių, kad ne jo 
naudai bus išspręsta byla. Ir dalis tiesos tame yra.

Veidas: Naujame Teismų įstatyme atsirado teisėjų vertinimo institutas. Įstatyme tai didelė 
naujiena, bet nėra detalizuojama, kaip tai bus daroma. Panašu į tai, kad taip siekiama nuraminti 
visuomenę. Tiesiog nusiraminimui įrašyta norma, bet nenumatytas jos įgyvendinimas.

H. Mickevčius: Aš prie to dirbau nemažai metų ir tikrai Jums galiu pasakyti, kad teisėjų ver-
tinimo sistema yra būtina. Mes esame paskutinė Europos Sąjungos valstybė, kuri tai įgyvendins. 
Dabar tai egzistuoja tik poįstatyminiame lygyje. Bet sistema neveikia.

Paklauskite teisėjų, ar jie buvo vertinti, – nė vienas iki šiol. Tai buvo padaryta dėl paukščiuko, 
kadangi ir ankščiau buvo didelis spaudimas. Metų metais buvo sakoma, kad to greičiau reikia, 
reikia, spyriojosi, spyriojosi, kol pagaliau jie priėmė kažką tokio dėl akių, dėl paukščiuko. Bet tas 
yra būtina, nes per instancijas eina labai mažas procentas bylų. Daugelis jų nusėda archyvuose 
ir jų niekas nemato.

Žmonės dažnai neskundžia teismų sprendimų dėl pinigų neturėjimo, dabar advokatai bran-
gūs, dėl netikėjimo, kad išsispręs kažkas. Manau, kad dalis bylų neskundžiama būtent dėl to. 
Jeigu tai, pavyzdžiui, surišti su teisėjų darbo kokybe, teisėjų darbo elgesiu, su teisėjų apmo-
kymu – tai čia bus efektyvi priemonė pagerinti tą teisėjų darbą ir elgesį. Čia yra būtina, tačiau 
dabar tas dalykas egzistuoja ir jis dabar atsiranda įstatyme. Bet būtinai reikia paklausti– kas už 
to? Kaip ta norma bus įgyvendinama? Ir kas ją įgyvendins?

E. Jarašiūnas: Kas tas vertintojas ir kokia vertinimo sistema.
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H. Mickevičius: Dabar teismų sistemoje yra vertinama tokiu būdu, kad teismo pirmininkas 
turi didžulę galią vertinti teisėjus, nes jis surašo charakteristiką – ar šis teisėjas geras ar blogas. 
Taip yra pagal dabartinę sistemą. Ta nauja norma, pagal mane, labai gerai, kad yra. Dabar turi-
me pažvelgti toliau.

J. Žilys: Svarbus dalykas tai, kad atsirado vertinimo norma, principai įtvirtinti, bet realizavimo 
mechanizmo – nėra. Tai čia, iš tiesų, yra problemiška. O kokiu aktu bus mechanizmas patikslintas, 
sukonkretintas? Užsienio šalyse vertinimo parametrai būna teismų savivaldos vidaus reikalas.

H. Mickevičius: Žinote, tuo labiau kad mes turime Lietuvoje labai griežtą karjeros sistemą, 
su kuria aš irgi nesutinku, na bet tokia ji yra, kada pakankamai jaunas žmogus ateina į sistemą 
ir sėdi iki pensijos. Tai reikia būtinai laikas nuo laiko pažiūrėti, kaipgi jis dirba.

V. Nekrošius: Dėl karjeros sistemos tai aš čia pasiginčysiu su Henriku, o dėl vertinimo tai 
ne. Šią naujovę pozityviai vertinu – viskas tvarkoje. Net paraustu, kai išgirstu, kad teisėjo darbo 
kokybė vertinama pagal jo procentus panaikintų bylų. Kitais žodžiais – stabilumas.

Štai 98 procentai – gerai, 95 – čia jau, brangusis, kažką ne taip darai. Niekas nežiūri, kokios 
tos bylos. Pagaliau, jei panaikino sprendimą, tai kyla klausimas, ar jis teisingai panaikino? Taigi 
turime žiūrėti į esmę, o ne į skaičiukus. Projekte įtvirtinti principai, kurių iš viso nebuvo. Tai yra 
žingsnis į priekį.

Galbūt būtų geriau, jei būtume išdėlioję sistemą iki galo, bet visos sistemos irgi neišdėliosi. 
Neišdėliosi, nes tada viską teks tris metus svarstyti. Galbūt tiesiog reikėjo daugiau detalizuoti. 
Tai yra konceptualus įstatymas, Teismų įstatymas yra turbūt vienas iš tų nedaugelio, kurie yra 
konstituciniai įstatymai.

Reikia labai daug patirties, labai daug žinių, labai daug empirinės patirties, ir reikia, kad 
valstybė skirtų pinigų už tokio įstatymo kūrimą. Darbo grupė, kurie tą daro, nei vieno lito už 
tai negauna.

Valstybė turi skirti lėšas, jeigu ji nori turėti gerą sistemą. Reikėtų nusiųsti žmones, pašnekėti, 
pažiūrėti, pasvarstyti su kitų valstybių kolegom, patirtį susisemti ir tada bandyti tą viską 
surinkus į auksinį obuoliuką padaryti pas save.

E. Jarašiūnas: Įstatymo kelias sunkus. O pas mus kaip daroma – trys keturi – reikia padaryti, 
trys keturi – padaroma. Einant moksliniu keliu reikia iš pradžių padaryti analizę, po to ją 
įvertinti. Dėl vertinimo. Pats vertinimo institutas, nemanykime, kad Lietuva yra tokia valstybė, 
kur neveikia bendros taisyklės.

Klausimas yra kitas – ar toks vertinimas nevirs formaliu vertinimu.
Iš ko čia tie statistiniai vertinimai. Juos nesunkiai galima apčiuopti. Paimi statistiką ir turi 

rezultatus, o teisingumo vykdymas – nėra statistika. Tuo labiau, kad puikiai žinome, kad tas 
tiesos ieškojimas yra sudėtingas dalykas ir dar neaišku, kas tą tikrąją tiesą atrado. Čia, kaip 
sakant, proceso ar filosofijos problema.

Tai ne mažiau svarbu, kaip tas teisėjas elgiasi su bylos šalimi, kiek jis kelia pasitikėjimo, kaip 
jį vertina kolegos savo tarpe ir dar vienas dalykas – kas tas tikrasis vertintojas. Gali paimti iš 
gatvės vertintoją, gali paimti kolegą ar administracijos atstovą. Tam, kad vertintum, privalai 
visų pirma žinoti, ko reikia teisėjui.

Mes sakėme, kad žinios būtinos. Jeigu esi vidutinis teisininkas – esi prastas teisėjas. Sutiki-
me su šituo. Jei tavo moralinės savybės dėl mažiausių dalykų kelia abejonių, irgi blogai, žmo-
nės tavim nepasitikės. Nė vienai institucijai pasitikėjimas nėra svarbesnis negu teismui, nes čia 
sprendžiamas teisingumas.

Kitaip tariant – du žmonės daro tą patį, bet vienas laikomas, kad jis yra teisingas, o kitas, 
darydamas tą patį – neteisingas. Kitaip sakant, sugebėti įtikinti, kad tai, ką šitas teismas padarė, 
yra teisinga, yra didelė problema.
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Veidas: Ar tikite, kad teisėjų vertinimas galėtų būti greitai įgyvendintas?
V. Nekrošius: Greitai tik kačiukai gimsta.
H. Mickevičius: Aš asmeniškai nesakyčiau – tikiu – netikiu, realu – nerealu, bet aš 

labai norėčiau pamatyti, kas gi stovi už tos teisės normos įstatyme. Ar yra jau galbūt kokie 
poįstatyminiai aktai, projektai. Tuomet galima būtų diskutuoti.

V. Nekrošius: Gerbiamieji, mes turime sau pasakyti vieną dalyką, kad šiandien diskutuo-
jame apie tai, ko iš tikrųjų nebus. Tam, kad būtų priimtas teismų įstatymas, sutiks visi, kad tai 
yra kardinalus, svarbus įstatymas, reikia labai tvirtos politinės valios. Jos šiandien nėra. Galiu 
lažintis su bet kuo. 

E. Jarašiūnas: Gerbiamas dekane, prisiminkite, kaip pas mus kodeksai priimami.
V. Nekrošius: Daug didesni interesai čia susikirto.
Veidas: Teismų sistemoje taip pat atsiranda visuomenės atstovai – ne teisėjai. Kaip Jūs 

vertinate šį pasikeitimą?
H. Mickevičius: Tai yra labai pozityvus, geras žingsnis į priekį. Aš, pavyzdžiui, nelabai 

suinteresuotas dalyvauti kažkur ir paskirti asmeniškai, bet negalėjau atsisakyti vien dėl to, 
kad čia yra labai geras prezidento žingsnis – pasiūlyti įvesti į tą uždarą korporaciją žmones iš 
šalies.

Aš iš pradžių bandžiau taip konceptualiai pasisakyti, gal dabar pabandysiu trumpiau pa-
sakyti – kas yra labai svarbu šiandien teismų sistemai visuomeniniame lygyje? Du dalykai iš 
esmės.

Visų pirma – profesionalizuoti ją kiek įmanoma daugiau, profesionalius teisėjus parinkti, 
profesionalius vadybininkus, įleisti į sistemą skirtingų profesijų žmones, kad, pavyzdžiui, tas 
pats teismų kancleris būtų ne teisėjas, išėjęs į pensiją, o profesionalus vadybininkas, kvalifikacija 
turėtų būti atitinkama.

Antras dalykas – atidaryti teismus visuomenei, integruoti visuomenę į šią sistemą, nes teisė-
jų profesija yra inertiška, konservatyvi.

Veidas: Ar tų menkų pastangų užteks, kad sistema atsivertų visuomenei?
H. Mickevičius: Aš manau, kad čia vienas iš žingsnelių – įleisti į sistemą žmones, kurie yra 

ne teisėjai ir galbūt net ne teisininkai.
V. Nekrošius: Čia, kaip Jūs sakėte, yra menki dalykai, bet kainuoja labai daug nervų. Ir jie 

jau yra. Apie Henriką jau rašoma, o kas jį išrinko visuomenės atstovu? Yra grupės, kurioms 
atrodo, kad tik konkretūs asmenys gali visuomenei atstovauti. Jeigu kas nors kitas – tai jokie 
visuomenės atstovai. Kokie čia visuomenės atstovai? To paties klano atstovai.

H. Mickevičius: Ne pavadinimuose esmė, tegu žmonės rašo, ką nori. Esmė ta, kad žmogus 
nėra iš tos korporacijos, ne jai atstovaujantis. Čia yra labai svarbu.

Veidas: Jūs prognozuojate, kad visuomenė susipriešins rinkdama atstovus?
J. Žilys: Viskas tvarkoje. Aš nuosekliai buvau už tai, kad būtų atvertos durys. Na, čia gal 

jau per garsus pasakymas. Tiesiog žmonės, kurie turi autoritetą visuomenėje, kad ten būtų ir 
matytų mechanizmą ir kurie galėtų plačiau paaiškinti – kas, kur, prie ko. Aš savo nuomonę 
grindžiu tuo, kad ten yra nagrinėjami tik profesiniai veiklos klausimai, ten turi būti tik teisėjai. 
Ten, kur ne profesiniai teisės klausimai, gali dalyvauti ir kiti.

E. Jarašiūnas: Lygiai taip ir aš pritariu. Tik klausimas – kokiomis formomis. Kitaip sakant, 
visuomenė nėra teisėjo ar teisminė institucija. Šitos teisėjų institucijos turi sudaryti atvirumui 
sąlygas.

Kitaip sakant, kad matytų, ką jie ten daro. Sprendimus turi priimti tie, kam priklauso, tačiau 
šitie sprendimai neturi būti tokie, kad niekas nežinotų, nei kaip priimami, nei kokie motyvai, 
nei kas priėmė.
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H. Mickevičius: Teisėjui priklauso spręsti bylas ir čia jau niekas negali kištis. Kitur gali 
dalyvauti ne teisėjai, o tų sričių profesionalai.

V. Nekrošius: Labai trumpai pasakysiu dėl temos, dėl Teismų tarybos ir visuomenės daly-
vavimo. Kategoriškai nesutinku su Konstitucinio Teismo nutarimu, bet jį priimu. Jeigu būčiau 
šiandien Seimo nariu, būčiau pirmas, kuris pasiūlytų Konstitucijos pataisą.

Kad visuomenė galėtų dalyvauti Teismų taryboje ir savivaldoje.
Konstitucijai turi būti labai aiški pagarba. Bet ją galima pakeisti. Nepajudinamas buvo tik 

vienas įstatymas – dvylikos lentelių įstatymas Romėnų teisės laikais. Vienintelis istorijoje aktas, 
kuris iškaltas ant akmens ir nė karto nebuvo keistas.

E. Jarašiūnas: Palaukite, palaukite. Mes turime teisę tokią, kokia ji yra, o ne teisės schemas. 
Pirma, sukuriame teisės schemą ir manome, kad gyvenimas liks toks.

Antra, pirmiausiai čia Europos žmogaus teisių teismo įtaka, kad į kontinentą precedentas 
eina tiesiausiu keliu. Kitaip sakant, tai nėra precedentas klasikine prasme, bet mes, kaip ir 
vakariečiai, einame į konvergenciją ir Konstitucinio Teismo nutarime mes matome, kad šitie 
elementai įtvirtinami doktrinos lygyje. Tai yra tai, ką mes jau turime.

Tai, gerbiamas profesoriau, kodėl Europos žmogaus teisių teismo precedentams Jūs 
pripažįstat iš esmės norminę reikšmę ir konvenciją aiškinat taip, kaip iš esmės aiškina Strasbūro 
teismas. Tačiau Lietuvoje šita taisyklė kažkodėl yra...

V. Nekrošius: Atsiprašau, bet nėra šiandien valstybės Europos Sąjunga. Yra konglomeratas 
valstybių ir kitaip mes šitos problemos neišspręsime.

Paklauskite vokiečio, prancūzo, švedo, lenko ir daugelio kitų, ar jie turi precedentą tikrąja to 
žodžio prasme. Neturi. Aš manau, kad Konstitucinis Teismas padarė labai didelę klaidą, vienu 
žingsniu įmesdamas mus į anglosaksų sistemą. Nors mes esame kontinentas.

J. Žilys: Turės praeiti žymiai daugiau laiko, kol visuomenėje, žmonėse adaptuosis šitos nau-
jos teisės sampratos, kurias mums siūlo teisės vedliai. O kas – ar atskiri mokslininkai ar teismai, 
aš tik sakau objektyviai. Šitas diskursas, kilęs dėl precedento, jis gimdo naują, sudėtingą teisės 
sampratą, kuri žmonėms kurį laiką bus sunkiai suprantama. Tai yra faktas.

O dabar ginčytis, ar precedentas yra iš tiesų tas išsigelbėjimas šitoje kultūrinėje-socialinėje 
erdvėje – aš drįstu abejoti. Bet kelias, matyt, nužymėtas tam tikromis teisėmis. Aš manau, kad 
tai buvo tam tikras entuziazmo proveržis.

Veidas: Ar tai, kad Konstitucinis Teismas įtvirtina Lietuvoje teismo precedento sąvoką, 
prisidės prie teisingumo jausmo stiprėjimo? 

E. Jarašiūnas: Mano požiūriu, teisės kūrimas baigiasi teisme, todėl, kad teisė yra tos taisy-
klės, kurios yra realiai taikomos. Precedentas yra kaip tik tas būdas teisės aiškinimo ar teisės 
taikymo precedentas, taip sakant, juk konvergencijos atveju perkeliami tam tikri elementai. Tai 
nėra taip, kad mechaniškai imi ir perkeli.

Mes matome ir įvairių institucijų dalyvavimą, kuriant tą tikrą teisę, nes aiškinimas tai yra 
visada kūryba. Taip nebūna, jei žodžius pakartoju, tai ir aiškinimo nėra. Jeigu aš kažką kitais žo-
džiais pateikiu, tai yra elementariausioje byloje tam tikras kūrybinis aktas – šiuo atveju teisėjo.

Tai precedentas, kuo jis dar svarbus, tai yra teismo stiprybės šaltinis. Teismai tose šalyse, kur 
nėra precedento, yra žymiai silpnesni, nei kitos valdžios.

H. Mickevičius: Teismai tampa labai reikšminga institucija spręsti labai daug ir vis didėjantį 
kiekį įvairiausių klausimų – socialinių, politinių tam tikra prasme, ekonominių, politika vis 
labiau juridizuojama. Teismų svoris auga. Jie tampa stipresni ir reikšmingesni.

Teisės normas reikia kažkam taikyti. Kadangi jų vis daugėja, jos tampa vis abstraktesnės. 
Teisėjui reikia išminties ir patirties. Galbūt kažkas kažkur jau yra pasakęs tuo klausimu, kažką 
išsprendęs. Tuo reikia vadovautis. Čia natūralus procesas. Mes jo neišvengsime.
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Veidas: Aš taip suprantu precedento esmę pačią, teisingumo esmę jo, kad tokia pati byla 
man turi būti išspręsta taip pat.

H. Mickevičius: Teismas turi išspręsti bylą. Ir jeigu jam nepakanka teksto, jis turi kažkuo 
remtis, kažkur kitur pažiūrėti.

Mes esame visi suinteresuoti teisės stabilumu. Tai yra vertybė tikrai, kad teisė būtų stabili, 
visko surašyti įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose neįmanoma. Yra situacijos tiek akivaiz-
džios, tiek paprastos, kad teksto pakanka. Būna taip, kad nepakanka. Tada teisėjas žiūri – kokia 
buvo įstatymdavio intencija. Kaip ji sąveikauja su kitomis. Jei to nepakanka, tuomet pažiūri, gal 
yra jau išspręstų bylų ir ten pasisakyta.

Taip sakant, čia yra kompleksinis procesas ir tame procese tie precedentai jau esantys suvai-
dina kartais lemiamą reikšmę, kartais mažesnę reikšmę, o kartais jokios. Dėl to kalbame, kad 
konvergencija yra vien precedentinė arba kontinentinė. Čia yra toks žaidimas gana subtilus ir 
sudėtingas, bet, kad ateina pas mus tas reikalas – tai yra akivaizdu.

Veidas: Tai ar galima sakyti, kad Lietuvos žmonės gali tikėtis daugiau teisingumo, kai 
teisėjai privalės žiūrėti precedentus šiek tiek?

E. Jarašiūnas: Teoriškai, be jokios abejonės.
H. Mickevičius: Teismas yra ta vieta, kur turėtų būti išspręstas ginčas, išspręsta byla ir 

viskas, kas tam pasitarnauja teisingumo prasme – yra teigiamas dalykas.
Teisės stabilumas, teisės interpretavimo ir taikymo stabilumas yra, be abejo, vertybė ir tam 

precedentui pasitarnauja.
E. Jarašiūnas: Jeigu analogiškas atvejis vyksta, aš greičiausiai numanau, kad ir sprendimas 

bus analogiškas. Ir visi numano. Jeigu yra kažkokios ypatingos aplinkybės – jos turi būti 
paaiškintos, kodėl jos neleidžia eiti šituo precedentu ir praktiškai jau yra kuriamas naujas 
precedentas. Kadangi yra tiek svarbių dalykų, kurie neleidžia žiūrėti pagal ankstesnę praktiką.

V. Nekrošius: Aš manau, kad yra pasaulyje valstybių, kurioms labai nereikia tvirtos teisinės 
sistemos Lietuvoje. Ir manau, kad šiandien net pinigų jiems mūsų nereikia. Tiesiog pakursto 
lietuvių nacionalinius jausmus. Ne jausmus, o ambicijas.

J. Žilys: Dėl reitingų teismų. Nuostabiai kalbėjome ta tema Norvegijoje, Oslo universitete. 
Dalyvavo pora Aukščiausiojo Teismo teisėjų kovo mėnesį. Teismų reitingas besąlygiškai pirmo-
je vietoje jau labai seniai. Klausiu – kokie faktoriai lemia? Sako – pagrindinis faktorius, Aukš-
čiausiojo Teismo laikysena, vadovaujant teismo sistemai Norvegijoje.

Ir sako – tas autoritetas, kurį turi Norvegijos Aukščiausiasis Teismas besąlygiškai veda į 
nekintantį pasitikėjimą teismais.

Veidas: Ir naujame Teismų įstatyme išliko nuostata, kad teisėjai nebus baudžiami admi-
nistracine atsakomybe. Ar tikrai yra būtinas šis imunitetas?

V. Nekrošius: Imunitetas, šiaip jau, jis nėra joks imunitetas, jeigu mes pasižiūrėsime iš esmės. 
Šiandien, jeigu Jūs paleistumėte balsuoti paprastą klausimą tarp teisėjų, tarkime – ko tu labiau 
norėtum? Eilinės administracinės atsakomybės ar stovėjimo prieš teisėjų garbės teismą?

Aš esu įsitikinęs šimtu procentu, kad 99,9 proc. sakytų, jog nori tiesiog baudą susimokėti už 
greičio viršijimą ir išvengti kolegų teismo. Kitaip tariant, aš manau, kad šita sistema iš principo, 
nekalbant apie jos dabartinį realizavimą, yra žymiai labiau baudžianti nei administracinė 
atsakomybė.

Kodėl visgi reikia to imuniteto? Advokatui šiandien patekti į garbės teismą pas save, pas 
savo advokatus – yra baisu, tai yra siaubo filmas. Žiūrėkite, galima atsiminti keletą pavyzdžių iš 
Lietuvos istorijos, kai pateko į garbės teismą kai kurie teisėjai, kurie šiandien jau nebėra teisėjais. 
Sakė, kur tu dirbi, atsakydavo – aš bedarbis. Kodėl? Ne dėl to, juk galėjo pasakyti: „Aš teisėjas, 
atsikabink“. Ne, sakė: „Aš bedarbis“.
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Gal sistemos neišbaigtumas, gal dar kažkas, bet iš principo, šitas turėtų būti pakeičiama kuo 
nors kitu, daug griežtesniu dalyku. Antras dalykas – kodėl imunitetas yra reikalingas? Tai yra 
tam tikras nepriklausomumo aspektas. Jei policininkas, kurio bylą galbūt rytoj nagrinės, gali 
nubausti šiandien, o aš rytoj jo bylą nagrinėsiu arba mano kolega, atsiras tam tikrų nereikalingų 
paskatų kalbėti, šnekėti, prašyti ir taip toliau. To neturėtų būti. Aš iš principo esu už tai, kad 
imunitetas – ne tas žodis. Tai neturi skambėti kaip gynyba nuo administracinės atsakomybės, 
bet kaip griežtesnė drausminė atsakomybė, kurią taiko teisėjų savivaldos sistema. Čia turi būti 
ir visuomenės atstovai, kurie pasakytų savo nuomonę.

Veidas: Bet visuomenė tai priima šiek tiek kitaip. Teisėjus laiko klanu, o klanas visais 
atvejais save tik gina.

V. Nekrošius: Dėl to, kad neaiškinama. Tai gerai, įvedame visuomenės atstovus – kelti ar 
nekelti bylą. Tegu visi būna visuomenės atstovais. Mano ir pasiūlymas buvo komisijoje – darome 
visus ne teisėjus. Pasirenkame kažkokiu tai būdu iškiliausius visuomenės žmones ir pasakome: 
„Štai, publika, štai“. O akcentai šiandien kur dedami? Kad jis neatsako prieš policininką, bet 
pamirštama, kad jis turi atsakyti prieš kitą instituciją ir žymiai griežčiau.

H. Mickevičius: Aš nelabai suprantu, Vytai, tavo pirmojo argumento, o su antru visiškai 
sutinku. Turėtų būti imunitetas prieš administracinę atsakomybę. Vien todėl, tad tuo galima 
būtų piktnaudžiauti. 

Teisėjai tikrai yra tokioje, sakyčiau, pažeidžiamoje pozicijoje. Jie gauna, pavyzdžiui, policijos 
bylas labai dažnai, netobulas, sakykime, bylas ir, neduok Dieve, jie kažką išteisins, pavyzdžiui, 
baudžiamojoje byloje. Tai labai lengvai galima jam atkeršyti. Galima jį ten medžioti kažkur, 
stabdyti. Teisėjų etika neleidžia po to teisintis – aš nebuvau išgėręs. Ta nesveika konkurencija 
tarp policijos, prokuratūros ir teismų yra. Kaip minėjo profesorius pradžioje, bylos ikiteisminis 
tyrimas yra siaubingas Lietuvoje. 

V. Nekrošius: Teisėjas turi nebijoti pasakyti, kad jeigu policija ikiteisminiame tyrime blogai 
sudirbo, žmogus yra išteisintas. Banditas jis, ne banditas – nesurinko įrodymų, reiškia nekaltas. 
Šiandien tai teisėjai padaryti bijo.

J. Žilys: Aš, žinote, iš mokslo ir istorinės patirties sakyčiau, kad istorinis patyrimas diktuoja 
ir rodo, kad nuo pat teismo teisėjų istorijos pradžios, jis visados buvo saugomas asmuo. Kitas 
dalykas – ar viskas priklauso nuo to žmogaus.

Ir žmonėms reikia išaiškinti, kad tai iš tiesų ne indulgencija – atleidimas tau, bet nubaudimas 
griežčiau. Šitą reikia paaiškinti. O šiaip jau, šitos garantijos turi padėti išvengti persekiojimo. Aš 
prisimenu labai konkrečius atvejus, kai alaus bokalą išgėręs teisėjas čia pat buvo sulaikytas ir 
visų sankcijų griežtumo įvertintas, o todėl, kad jis buvo be galo principingas prokurorams, kur 
ikiteisminio tyrimo institucijos nepraeidavo su menkiausiais trūkumais. Tai čia visados šitas 
pavojus bus ir iš vienos pusės ir iš kitos. Bet šiaip istorija rodo, kad teisėjas šia prasme turi turėti 
tam tikrą apsaugą.

H. Mickevičius: Visuomenei turi būti aiškinama tai, kad teisėjo nepriklausomumas nėra 
jo privilegija. Čia yra mūsų interesas ir jo pareiga. Mes esame suinteresuoti, kad jis būtų 
nepriklausomas ir saugoti jo nepriklausomybę.

J. Žilys: Ir pats jis turi norėti būti nepriklausomas.
E. Jarašiūnas: Iš esmės, ką norėjau pasakyti. Prasmė kokia? Kad pirmininkas suprastų, kad 

teisėjas gavo tam tikrą apsaugą tam, kad jis teisingai jo bylą išspręstų, būtų mažiau paveikiamas. 
Jeigu kažkurioje byloje teisėjas yra paveikiamas, tai jis ir mano byloje gali būti paveikiamas. Taip 
nebūna, tad geriau, kad kiekvienu atveju būtų kuo maksimaliau užtikrintas teisėjo nešališkumas, 
nes koks yra teisingas teismas ir teisėjas?

Toks, kokio žmogus norėtų, kad jo bylą išspręstų, ne apskritai koks ten teorinis apibrėžimas. 
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Nesvarbu, kokį jis sprendimą priims, bet nuo pat pradžių jis man atrodo nešališkas. Tai yra 
autoriteto ir pasitikėjimo klausimas.

Veidas: Ar negalima sunorminti tokių dalykų, kad po bylos baigties, teisėjas pats galėtų 
bylininkams bendrine kalba paaiškinti, ką jis nusprendė?

V. Nekrošius: Ne, tai čia labai paprastas atsakymas – turėtų. Bet jeigu pratęsime mintį – aš 
priimu šį Konstitucinio Teismo nutarimą, nes mes dabar esame tikriausiai vieninteliai pasaulyje.
Europoje, absoliučioj daugumoj valstybių, jeigu šalys neprašo, tai net motyvų nėra. Dėl šito 
paaiškinimo – be abejo, kad turi būti paaiškinama. Ne, čia yra ne įstatymo reikalas. Čia yra 
galbūt savivaldos arba kažkokių kitų institucijų reikalas, kultūros reikalas. Aš paralelę pravesiu, 
Jūs nueinate pas daktarą, jis Jus ištiria ir sako: „K-29“. Ar suprasite, kad sergate gripu?

E. Jarašiūnas: Vieną minutėlę. Teisėjas turėtų pareigą paklausti, ar suprato tuos motyvus ir 
jeigu nesuprato – paaiškinti.

V. Nekrošius: Labai graži idėja, kaip visada daro konstitucionalistas, o aš sėdžiu nachalas 
teismo salėje ir sakau – nesupratau. Man aiškina ir vėl klausia – supratai? Aš vėl – nesupratau, 
dar aiškink. Visgi tai yra tradicijų ir papročių klausimas, kurie nesiformuoja per dieną, per dvi, 
per metus. Aš manau, kad turėtų būti bendra politika ir savivaldos, ir visų kitų dalykų.

Galima paprastai išeiti ir pasakyti: „Pralošei bylą, nes tu, brangusis, skolingas, nesusimokėjai 
ir tą reikia padaryti.“ Viskas. Taškas. Jeigu yra papildomų klausimų – eik pas advokatą.

J. Žilys: Ir motyvų klausimas, ir paaiškinimo teismo akto žiūrovams, klausytojams – yra 
žmonių pasitikėjimo teismu problemos sprendimas. Ir šios dienos diskusijoje, kai kalbame – ką 
daryti. Tai ir motyvai, kuriuos Konstitucinis Teismas įtvirtino,-  jų privalomumą, ir paaiškinimas 
tam tikras, apie ką kalbame, jis iš dalies spręs žmonių pasitikėjimo teismais problemą. Bet aps-
kritai pasitikėjimo bus tiek, kiek žmonės supras teismo priimtą aktą.

Kai aš, kaip pilietis, spaudoje skaitau teismo sprendimą – dėl sunkių nusikaltimų nuteistą 
žmogų ir jis paleidžiamas akivaizdžiai atbuvęs labai mažai bausmės. Tai tokį sprendimą, manau, 
kad teisėjas turėtų paaiškinti plačiau šitoje salėje. Negalima tokios situacijos sukurti, kad teisėjas 
bijotų paleisti, jeigu priklauso, bet visuomenei turėtų būti iš tiesų paaiškinta. Ir tai socialinėje 
psichologijoje yra tam tikras fragmentas, kuris daro įtaką ir šis daro įtaką pasitikėjimui teismu 
tam tikru. Bet visados sakau – negali būti tokios situacijos, kad minios nuotaika priverstų teismą 
elgtis tiktai taip. Tai būtų tragedija. Tai jau tada apie teismą nebegalėtumėme kalbėti.

Aš kalbėjau, kad lemia teismo autoritetą ikiteisminio tyrimo kokybė, nes ta byla, kuri gula 
pas teisėją ant stalo, negali nustatyti tų faktų patvirtinimo, kurie įvyko prieš pusę metų ar metus. 
Jis mato, kad čia trūksta, teisėjas negali atstatyti, yra bejėgis ir išteisina.

„Veidas“.  –  2007 m. lapkričio 22 d. 
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TEISINĖ REFORMA ĮVYKO? KAS ŽINO...

Rimantas VARNAUSKAS
 
Speciali Seimo darbo grupė gruodžio pradžioje turėjo pateikti Teisinės sistemos reformos 

metmenų projektą. Darbas, kaip rašoma Seimo interneto tinklalapyje, neatliktas. Skiriasi ir 
nuomonės dėl esą jau įvykusios teisinės sistemos reformos kokybės.

Sistema tobula?
Seimo darbo grupės pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas teigia, jog visos 

institucijos (darbo grupėje dalyvavo teismų, vidaus reikalų, advokatūros, antstolių etc. atstovai), 
kurios turėjo teikti siūlymus, konstatavo, kad konceptualių siūlymų teisinei šalies sistemos 
reformai nepateikta. „Teisinė mūsų sistema, jos reforma jau yra įvykdyta ir nieko kardinaliai ar 
konceptualiai keisti nebereikia, – sako J. Sabatauskas. – Dabartinis modelis sukurtas toks, kokį 
planavome. Dabar tereikia atlikti tobulinimus jau veikiančios sistemos rėmuose“. J. Sabatauskas, 
vartydamas pluoštus įvairių institucijų siūlymų teisinei sistemai tobulinti, vadina juos tiesiog 
kosmetiniais. Kaip pavyzdys nurodomas siūlymas dėl individualaus skundo į Konstitucinį 
Teismą.

„Trumpai tariant, teisinė reforma Lietuvoje jau įgyvendinta ir artimiausiu metu jokių kardi-
nalių pokyčių nenumatoma“, – tvirtina J. Sabatauskas. Pasak Teisės ir teisėtvarkos komiteto pir-
mininko, šiuo metu daugiau reikėtų kalbėti apie valstybės tarnautojų ir teisėtvarkos pareigūnų 
kvalifikacijos lygį ar didesnį viešumą. Pavyzdžiui, ketinama siekti, kad teismų sprendimai būtų 
viešai skelbiami internete. „Taip bent mažėtų sunkiai paaiškinamų teismų sprendimų“, – viliasi 
J. Sabatauskas. Jo manymu, viešumas suteiktų daugiau skaidrumo ir visose kitose srityse (mo-
kestiniai ginčai ir pan.).

 
Trūksta drąsos
„Stodama į ES Lietuva pakeitė ir visos teisinės sistemos pagrindus, priėmė bazinius įstatymus. 

Iš dalies galima sakyti, kad teisiniai pagrindai jau padėti. Kita vertus, prieš porą metų kilo 
iniciatyva tą sistemą tobulinti, tačiau turime tik gana nevaisingų diskusijų metus, kai nelabai 
buvo aišku, ką norėta keisti, – kalba Pilietinės visuomenės instituto vadovas Darius Kuolys. – Jei 
J. Sabatauskas sako, kad viskas gerai, tada neaišku, kam reikėjo tų diskusijų, kam jos apskritai 
vyko?“ Pasak D. Kuolio, jam nesuprantama, kodėl daromos, tarkim, Teismų įstatymo pataisos?

Ne todėl, jog yra geros ar blogos, o todėl, kad jos paprasčiausiai nėra pagrindžiamos.
„Iš tiesų būtina daug ką keisti. Teko girdėti, kad nemažai Policijos departamento siūlymų 

Vyriausybei ar Vidaus reikalų ministerijai, kaip gerinti policijos nuovadų darbą, yra politikų 
neišklausomi, neįgyvendinami, – sako D. Kuolys. – Viešų diskusijų labai reikia, nes Lietuvos 
teisėsauga nėra veiksminga. Ir sakyti, kad čia viskas jau baigta, daugiau nieko nebereikia daryti, 
yra apsileidusių, tingių politikų požiūris. Juk visuomenė mato esamas problemas.“

Vienas reikalas, kai, tarkim, įstatymu užtikrinamas prokuratūrų savarankiškumas. Tačiau 
Valstybės gynimo taryba gali sau leisti išsikviesti generalinį prokurorą ir duoti jam nurodymus, 
kaip veikti, tirti konkrečią bylą. „Deja, tai vyksta. Būtina ką nors daryti, kad tokia praktika 
nesikartotų, – apgailestauja D. Kuolys ir primena: – Reikia tobulinti pačius teisėkūros procesus. 
Teisingumo ministerija pateikė Seimui Teisėkūros įstatymą, bet Teisės ir teisėtvarkos komitetas 
norėjo jį atmesti, nes ten, regis, per daug dėmesio skirta plačios visuomenės dalyvavimui kuriant 
teisės aktus. Teisėkūra nėra pakankamai skaidri, joje neužtikrinta visuomenės teisė domėtis, 
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gauti norimus atsakymus.
Įžvelgiu teisinės sistemos pareigūnų pilietinės drąsos stygių. Mūsų Konstitucija, įstatymai 

teigia, kad jie turi klausyti tik įstatymo. Tačiau ir patys pareigūnai viešai kalba, jog juos veikia 
politinė konjunktūra. Kol taip yra, kol taip bus, teisingumo įgyvendinimas susidurs su didelėmis 
problemomis“.

Teisingumas Žemaitijoje ir Dzūkijoje
Pasak Seimo nario teisininko Kęstučio Čilinsko, naujasis Teismų įstatymas, kurį ketinama 

priimti, sukuria būtinumą žmonėms žinoti visos Lietuvos teismų sprendimus. Mat iki šiol 
visiems privalomas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles galėjo nustatyti ir privalėjo paskelbti 
internete bei biuletenyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Vyriausiasis administracinis teismas. 
O pagal būsimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalį, kai bus kalbama apie bylą, dėl kurios nėra minėtų 
aukščiausiųjų instancijų išaiškinimo, kiekvienas teismas, pradedant apylinkės, galės kurti savas 
teisės aiškinimo taisykles (precedentus). Jos bus privalomos visoms būsimoms tos kategorijos 
byloms tame teisme. Taisyklės, sukurtos viename apylinkės teisme, pavyzdžiui, Telšių, galės 
būti kitokios nei, tarkim, Alytaus teisme.

K. Čilinsko manymu, tai tam tikra teisingumo revoliucija, kuri apsunkins žmogaus teisių 
gynimą. Juk teismai turi teisę atmesti arba nepriimti ieškinio ar skundo, jei jis neatitinka teismuose 
suformuotų teisės aiškinimo taisyklių. Iki šiol užteko susipažinti su Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo aktais. Dabar žmonės, norėdami kreiptis į teismą, 
turės perskaityti visų lygių teismų sprendimus ir jų taisykles. Tarkim, kreipiantis į Alytaus 
teismą klausimu, kuris nėra išaiškintas minėtų aukščiausiųjų instancijų, reikės susipažinti su 
Alytaus apylinkės teismo, Kauno apygardos teismo ir Apeliacinio teismo sprendimais tuo 
klausimu. Be to, prieš kreipiantis į teismą, pavyzdžiui, alytiškiui, ne visada pakaks perskaityti 
savo apylinkės teismo sprendimus. Jam gali prireikti kreiptis į kitos vietovės teismą, tarkim, 
Telšių. Jei bylininkas nesilaikys tų taisyklių, jis bus be reikalo išleidęs pinigus ieškiniui, kuris 
pagal Alytaus teismo sprendimus galbūt yra pagrįstas, bet pagal Telšių teismo išaiškinimą – 
nepagrįstas.

Be abejo, paprasti žmonės vargu ar suvoks, kaip išnarplioti šią sprendimų įvairovę, todėl 
turės samdyti advokatą. Taip teisingumas taps dar brangesnis. Naujo, Teismų įstatymo 
rengėjai nenumatė, kiek žmonėms ir mokesčių mokėtojams kainuos ši naujoji teisingumo 
sistema.    K. Čilinsko manymu, tokia teisingumo revoliucija turėtų būti įvertinta per specialią 
diskusiją tiek visuomenėje, tiek Seime. Tačiau parlamentarai penkių balsų persvara atmetė 
K. Čilinsko ir A. Kubiliaus siūlymą nepritarti dabartiniam įstatymo projektui ir perduoti jį 
svarstyti visuomenei bei Seimo sudarytai komisijai.

„Lietuvos žinios“.  –  2007 m. gruodžio 17 d.
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PETRAS RAGAUSKAS: „TEISMUOSE SUNKU
SULAUKTI TEISINGUMO“?

Tęsiame bendrą Demokratinės politikos instituto (DPI) ir „Bernardinai.lt“ informacinį 
projektą – „Nauja darbotvarkė Lietuvai“. Šįkart domėjomės, ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje 
būtų daugiau teisingumo, kad pradėtume pasitikėti teismais, ką daryti, kad pagaliau nustotų 
didėti korupcijos indeksas. Apie tai – pokalbis su „Naujosios darbotvarkės Lietuvai“ Teisingumo 
grupės vadovu, Teisės instituto direktoriaus pavaduotoju Petru RAGAUSKU.

Viename iš tekstų Jūs teigiate, kad teisingumo sistema turi remtis šiais svarbiausiais 
principais: viešumu, nešališkumu, nepriklausomumu. Per šių principų prizmę įvertinkite 
šiandienę teisingumo sistemą. Ką siūlytumėte keisti, kad Lietuvoje būtų daugiau 
teisingumo?

Visų pirma – kas ta teisingumo sistema? Pagal mūsų Konstituciją teisingumą Lietuvoje 
vykdo tik teismas. Tačiau teismas veikia kiek platesniame instituciniame kontekste. Todėl 
bent jau plačiąja prasme teisingumo sistemai derėtų priskirti ir prokuratūrą, ir policiją, ir kitas 
ikiteisminio tyrimo įstaigas. Bet, žinoma, visa ko ašis – teismas.

Tuo tarpu sistemos įvertinimas gerokai sudėtingesnė užduotis nei jos apibūdinimas. Ir visai 
ne todėl, kad būtų sunku išvardyti esamus trūkumus bei privalumus. Problema ta, kad, netgi 
žinant tiek pliusus, tiek ir minusus, apibendrinti pernelyg sudėtinga. Juolab kad apibendrinimai 
gali nepelnytai užgauti daug dorai dirbančių žmonių. 

Galėčiau pasakyti – teismuose sunku sulaukti teisingumo. Bet juk taip yra toli gražu ne 
visada. Dažnai žmonės jį ten randa. Tačiau, sakoma, šaukštas deguto sugadina visą medaus 
statinę. Vadinasi, net reti teisingumo sistemos broko atvejai sukelia sunkių padarinių ne tik 
pačios sistemos reputacijai, bet ir (o tai gerokai svarbiau) neteisingumą patyrusiam žmogui. Deja, 
tie atvejai net ir ne tokie reti... Trumpiau sakant, sistema veikia netinkamai, ją reikia gerinti.

Štai keli pavyzdžiai (pagal klausime minėtus principus). Turbūt daugelis Lietuvos žmonių 
dar pamena žymiąją trijų teismų pirmininkų bylą, kurie neteko savo pareigų dėl bandymo 
„pagelbėti“ su vieno teismo pirmininko dukra gyvenusiam kontrabandininkui. Jau tada 
pasirodė, kad teismų pirmininkai vienas kito prašo paveikti jų teismuose dirbančius kolegas. 
Ar iš to pasimokėme? Ne. Ir šiandien teismų pirmininkai tebeturi priemones daryti įtaką savo 
teisme dirbantiems teisėjams (kitaip sakant, teisėjai nėra nepriklausomi). Paklausite – kaip? Ogi 
labai paprastai: raštinės darbuotojus į darbą priima, atleidžia, nuobaudas ir premijas jiems skiria 
teismo pirmininkas. Todėl šie darbuotojai nuo pirmininko priklausomi. Ne sykį teko girdėti, 
kad bylas jie registruoja ne taip kaip reikia (iš eilės), o kaip yra liepiami. Vadinasi, byla gali 
patekti tam teisėjui, kuriam pirmininkas ją nori duoti. Poveikis gali būti dvejopas: jei teisėjas 
„klusnus“ – taip galima užsitikrinti reikiamą sprendimą; jei „neklusnus“ – tai galima panaudoti 
kaip drausminimo priemonę (gausi pačias sudėtingiausias bylas ir dirbsi iki išnaktų, be to, 
jose sprendimai statistiškai dažniau panaikinami aukštesnės instancijos teisme – turėsi prastus 
rezultatus ir apie karjerą gali pamiršti).

Kitas pavyzdys. Kartkartėmis girdime apie teisėjų padarytus prasižengimus. Pagal įstatymą 
jie nagrinėjami Teisėjų garbės teisme. Deja, nieko nežinome nei apie šio teismo veiklą, nei priim-
tus sprendimus. Ar tai dera su viešumo principu? Vargu. Juo labiau ši situacija nepriimtina dėl 
to, kad teisėjai net administracinėn atsakomybėn negali būti patraukti. Šios nuostatos rėmėjų ar-
gumentas – drausminė atsakomybė daug baisesnė teisėjui. Gal ir taip, bet ką galvoti žmonėms, 
kai išgirsta tik apie tai, kad buvo sulaikytas automobilį vairavęs girtas teisėjas ir nieko negirdi 
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apie tai, kad jį kas būtų nubaudęs. Tai formuoja požiūrį į teisėjus kaip privilegijuotą kastą. Esant 
tokiam požiūriui natūralu, kad ir pasitikėjimo visa sistema nėra daug.

Susivienijus Vokietijoms, vienas pirmųjų Rytų Vokietijos pertvarkymo žingsnių buvo ra-
dikalus teisėjų pakeitimas. Ką daryti mums su teismais: vien paskaičius ne vieno jų biogra-
fijas, teisingumo jausmas tuoj pat išgaruoja?

Iš tiesų. Atrodo, kad šiuo požiūriu būsim save įstūmę į kampą. Taip jau atsitiko, kad didžioji 
teismų reforma vyko 1994 metais, buvusios sovietinės nomenklatūros renesanso laikotarpiu. 
Kai visų teisėjų skyrimo paradui vadovaujantis Prezidentas ir skiriant aukščiausių instancijų tei-
sėjus dalyvaujanti Seimo dauguma personaliniu požiūriu tebuvo naujus pavadinimus turintis 
LKP CK ir jo pirmasis sekretorius. Daug „savų kadrų“ ir paskyrė...

O dabar, jei sugalvosim daryti „valymą“, būsim ir savo bičiulių bei partnerių pasmerkti, ir 
patys kirsime per procedūrines teisinės valdžios nepriklausomumo (sykiu ir teisinės valstybės) 
garantijas. Patekom į konvojuojamų kalinių padėtį: žingsnis į šalį – mėginimas pabėgti, šuolis 
aukštyn – provokacija... Manau, kad priimtiniausias būdas – stiprinti specialiąsias tarnybas ir 
mėginti išgaudyti ar bent įbauginti nesąžiningus teisėjus. Suformuluoti pirminės svarbos už-
duotį STT – „išvalyti“ teismus. Net jei tam reikėtų pakeisti Konstituciją (siekiant grąžinti Kons-
titucinio Teismo nutarimu iš specialiųjų tarnybų atimtą teisę į provokaciją – patikrinti sąžinin-
gumą siūlant paimti kyšį).

Beje, Vokietijos pavyzdys nėra tinkamiausias. Bepigu buvo vokiečiams, kai prie Vakarų Vo-
kietijos prijungta Rytų Vokietija gyventojų požiūriu sudarė tik ketvirtadalį jungtinės valstybės. 
Nesunku buvo suteikus tam tikras socialines garantijas parsikviesti tinkamų žmonių. Iš kur 
teisėjus ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnus galėjom „importuoti“ mes?

Pirminių ir aukštesnių instancijų teismų išvados taip dažnai skiriasi, lyg tie teismai va-
dovautųsi skirtingais įstatymais. Ar dėl tokių skirtingų nuosprendžių teisėjai yra kasmet 
vertinami, baudžiami, atleidžiami? Kaip vyksta teisėjų kvalifikacijos vertinimas?

Nebūtinai žemesnės instancijos teisėjų sprendimai yra neteisingi. Man neretai susidaro prie-
šingas įspūdis. Štai, kad ir neseniai skambėjusi istorija apie dėl medikų kaltės prarastą kūdikį: il-
gai vaikelio susilaukti negalėjusiems žmonėms dėl jo praradimo patirta moralinė žala buvo įver-
tinta keliomis dešimtimis tūkstančių litų, bet ir tą sumą aukštesnės instancijos teismas sumažino 
perpus. Ar turim smerkti pirmosios instancijos teismą, kad jo sprendimas buvo pakeistas?

O atsakant tiesiai, tenka tik apgailestauti – pasekmių dėl nekokybiškų sprendimų teisėjai 
praktiškai nesulaukia. Sistemos iš esmės nėra. Na, nebent išskyrus du atvejus – kai pasibaigus 
pirmajam penkerių metų laikotarpiui sprendžiama, ar skirti į pareigas iki pensijos, ir kai 
sprendžiama, ar skirti į aukštesnės instancijos teismą.

Tik dar sykį pabrėšiu: panaikintas sprendimas nebūtinai rodo teisėjo nesąžiningumą arba 
apsileidimą. Jei teisėjas žino, ką šiuo klausimu mano Aukščiausiojo Teismo teisėjai ir kaip 
pasisakė panašiose bylose, bet išsamiai argumentuoja savo poziciją, smerkti jo nederėtų.

Ką manote apie prisiekusiųjų teismus Lietuvoje? Ar teisinga, kad visuomeninė organizacija 
ar tiesiog pilietis negali kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo? Kodėl visuomeninei 
organizacijai nesuteikiama teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą – ar taip nebūtų sugriežtinta 
Seimo, Vyriausybės priimamų teisės aktų kontrolė?

Daug klausimų, į kuriuos išsamiai keliais žodžiais neatsakysi. Paprasčiausia dėl viešojo 
intereso – vienareikšmiškai neteisinga. Beje, mūsų procesiniai įstatymai šiuo požiūriu surašyti 
sukčiaujant – nurodyta, kad viešąjį interesą galima ginti įstatymų numatytais atvejais. Tik kad 
nė vienas įstatymas tokių atvejų neįvardija. Tėra viena įstatymo galią turinti Seimo ratifikuota 
konvencija, bet ir jos galiojimas ribotas (tik kraštovaizdžio klausimams). Šią problemą reikia 
spręsti kuo greičiau (bet ne priimant simuliacinį šiuo metu Seime užregistruotą projektą, o 
parengiant rimtą dokumentą).
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Prisiekusiųjų teismai nėra toks vienareikšmis dalykas. Tačiau su dauguma Teisingumo 
grupėje besidarbuojančių kolegų sutariame dėl vieno: jei žmonės mano, kad prisiekusiųjų arba 
tarėjų dalyvavimas suteiks didesnio pasitikėjimo teisingumo sistema, šis pakankamai brangus 
mechanizmas turėtų būti diegiamas. Juk teisingumo sistema, kuria žmonės netiki, nedaug 
verta.

Na, o dėl teisės kreiptis į  Konstitucinį Teismą, vienos nuomonės nėra. Tik daug įvairių 
abejonių. Paminėsiu kelias. Pirma, jau šiandien Konstituciniame Teisme bylų eilė sudaryta 
keleriems metams. Kas būtų, jei kreipimųsi skaičius padidėtų, tarkim, dešimt kartų? Teismo 
darbas būtų paralyžiuotas. Beje, užsienio šalių patirtis rodo, kad vos keli procentai individualių 
skundų (tokios teisės suteikimas asociacijai – trijų asmenų grupei – būtų beveik tolygus 
individualiam skundui) priimami nagrinėti. Tai reiškia kelis dalykus: per devyniasdešimt 
procentų žmonių jaučiasi nuvilti, nes jų skundas net nenagrinėjamas iš esmės, o teismas gali 
aktyviai kištis į politiką ir iš plataus meniu rinktis sritis, kuriose nori kažką nurodyti Seimui 
(ir tokiu būdu iškilti virš tautos demokratiškai renkamos atstovybės). Antra vertus, absoliuti 
Konstitucinio Teismo nutarimų dauguma ir dabar priimama būtent pagal žmonių skundus, 
tik per tarpininką – paprastuosius teismus. Man regis, geriau dėl skundo priimtinumo spręs 
apylinkės teismo teisėjas nei koks nors techninis Konstitucinio Teismo darbuotojas.

Kodėl taip dažnai teisės aktai nesuderinti tarpusavyje arba Lietuvos teisės aktai 
nesuderinti su Lietuvos ratifikuotomis tarptautinėmis konvencijomis (tas ypač pasakytina 
kultūros, kraštovaizdžio, gamtosaugos srityse)? Kokie svarbiausi Teisingumo ministerijos 
tikslai ir ką reikėtų keisti šios ministerijos darbe?

Dėl ratifikuotų tarptautinių sutarčių, mano galva, – tai Respublikos Prezidento darbo brokas. 
Netaikau to asmeniškai dabartiniam valstybės vadovui, nes ši problema tęsiasi jau keliolika 
metų. Tačiau būtent Respublikos Prezidentas yra vienintelis, galintis Seimui pateikti ratifikuoti 
tarptautinę sutartį. Kadangi jis turi ir įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, prieš teikiant ratifikuoti 
sutartį derėtų įsitikinti jos atitikimu įstatymams. Jei neatitikimų yra, pasiūlyti, kaip kylančias 
problemas išspręsti. Deja, tai nedaroma.

O apskritai teisės aktų suderinamumo stoka nėra tokia didelė problema kaip jų kaita. Dėl šito 
kaltinti galim tik nesveiką mūsų politikų požiūrį: šiandien priimkim bet kokį įstatymą, o rytoj jį 
pataisysim. Suprantu, kad tokia skuba gali būti kartą ar du per metus, bet kai tokie argumentai 
išsakomi kone kasdien, akivaizdu, kad sąmonė jau iškrypusi.

Teisingumo ministerija yra tik Vyriausybės padalinys, darantis tai, ką paves Vyriausybė. 
Juk mūsų Konstitucija ir įstatymai būtent Vyriausybei (iš visų ministrų ir premjero sudarytai 
kolegialiai institucijai) suteikia kompetenciją ir atsakomybę. Ministerijų nuostatus, jų veiklos 
tikslus ir sritis nustato Vyriausybė.

Manau, kad strateginiu požiūriu Teisingumo ministerija turėtų daryti bent tris esminius 
darbus. Pirma, siekti teisinės sistemos stabilumo (kad ministerijos neteiktų siūlymų taisyti 
įstatymus, kada sumaniusios, be jokios tvarkos ir grafiko, o įstatymai būtų keičiami surinkus 
didesnius „paketus“ – taip būtų patogiau ir juos vykdyti turintiems žmonėms, ir Seimas mažiau 
laiko tuščiai gaištų). Antra, rūpintis, kad Vyriausybės priimami sprendimai bei Seimui teikiami 
siūlymai būtų tinkamai įvertinti ir ne tik nepažeistų žmogaus teisių, bet ir prisidėtų prie geresnės 
jų apsaugos (įskaitant ir tokią jautrią sritį kaip vartotojų teisės). Trečia, prižiūrėti, kad teisinė 
sistema būtų nuosekli ir nebūtų jau anksčiau minėtų prieštaravimų tarp skirtingų teisės aktų.

Deja, prokurorų darbas taip pat nedžiugina. Atsiranda dar viena įdomi tradicija mūsų 
prokuratūroje – tai šeimyniniai santykiai. Dažnai pasitaiko, kad prokuratūroje, tegu ir ne 
toje pačioje, dirba tėvas, brolis, sūnus, dukra. Ar tai teigiamybė, ar neigiamybė? Ką reikėtų 
esmingai keisti prokuratūros darbe?
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Na, dėl tų „šeimyninių santykių“ sunku abstrakčiai atsakyti. Viena vertus, gal ir neblogai, 
kad yra „dinastinių“ prokurorų. Jei jie dirba skirtingose, hierarchiniais ryšiais nesusijusiose 
prokuratūrose, matau tik privalumus. Tačiau jei kalbame apie tą pačią prokuratūrą arba žemesnę 
ir hierarchiškai virš jos esančią prokuratūrą – vertinčiau skeptiškai ar net nepalankiai (netgi jei 
tiesioginio pavaldumo nėra).

O keisti yra ką. Bent du dalykai tikrai verti reformos ar bent rimtos diskusijos. Visų pirma 
būtina išskaidrinti priėmimo į darbą ir karjeros sistemą. Čia turėtų būti taikoma konkursinė 
sistema (tegu ir ne tradicinė, šiek tiek modifikuota pagal institucijos specifiką). Bet žmonės į darbą 
neturėtų būti priimami „tylomis“, o karjera daroma be aiškių iš anksto visiems žinomų kriterijų. 
Antras dalykas – tai prokurorų nepriklausomumas. Manau, kad svarstytinas hierarchinės 
sistemos atsisakymas prokuratūroje.

Lietuva vėl beviltiškai gale pagal korupcijos indeksą. Ką siūlytumėte keisti, kad tai 
netaptų nacionaline grėsme?

Jei trumpai – grąžinti specialiosioms tarnyboms darbo įrankius (įskaitant jau minėtą „kyšio 
provokavimą“) ir griežtai reikalauti iš jų rezultatų. Tikėtis, kad pati visuomenė pasikeis, mano 
galva, naivu. Mechanizmas veikia priešingai. Na, tarkim, kas statybiniame sektoriuje turi šansų 
išsilaikyti konkurencinėje kovoje, kai dalis verslininkų linkę duoti kyšius? Žinoma, kad tie, 
kurie dirba nesąžiningai. Tai reiškia, jog nekorumpuotieji turės korumpuotis arba bankrutuos. 
Vadinasi, reikia suteikti išorinį stimulą dirbti sąžiningai.

Ar Tėvynės sąjunga turi žmonių ir sugebėjimų greitai pakeisti visą teisinę sistemą, kad 
Lietuvoje rastųsi daugiau teisingumo, ar tai tik būsimų kartų viltis?

Jei klausiate mano nuomonės, turiu nuosaikesnę, ne tokią optimistinę ir ne tokią pesimistinę 
viltį, kad tam Lietuvoje dar yra pakankamai žmonių. Ir, žinoma, ne „greitai pakeisti“, o apskritai 
pakeisti ir patiems sulaukti tų pokyčių rezultatų. Juo labiau kad kai kurie dalykai greitai 
nesikeičia (pirmiausia turiu omeny įpročius). Žinoma, tai nereiškia, kad kai kurių sprendimų 
negalima priimti greitai. Tą ir galima, ir reikia daryti.

Kalbino Dalius STANCIKAS

www.bernardinai . l t  –  2008 m. sausio 31 d.

VIKTORAS PETKUS: „LIETUVOJE – NE EMIGRACIJA,
BET SKUBI EVAKUACIJA"

Viktoras Petkus – Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas ir ilgametis jos vadovas. Už antita-
rybinę veiklą buvo nuteistas ir kalintas daugybėje kalėjimų ir koncentracijos lagerių Lietu-
voje ir Rusijoje 1947–1953, 1957–1965, 1977–1988 metais, buvo ištremtas į Buriatiją. Autorius 
knygų „Krikščioniškoji demokratija Lietuvoje ir pasaulyje“, „Vilniaus arkikatedros bazili-
kos koplyčios“, „Vilniaus vyskupai“, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia“, „Lietuvos domi-
nikonai“. Kartu su bendraautoriais sudarė dokumentų dvitomį „Lietuvos Helsinkio grupė“. 
Tik ką pasirodė knyga „Laiškai iš Jutos“. Viktoras Petkus domisi lietuvių ir rusų poezija, 
pasauline literatūra, filosofijos istorija, Lietuvos istorija.

Šiandien Viktoras Petkus – „Karšto komentaro“ svečias. Jį kalbina Algirdas Piukis.
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– Gerbiamas Petkau, skaitydamas Jūsų laiškus iš kalėjimų ir konclagerių, pastebėjau, kad 
Jūs labai didelį dėmesį kreipėte į Lietuvos istoriją. Jūs labai įsigilinote į Lietuvos tolimą 
praeitį, suradote daug naujų faktų, kas mes, lietuviai, tokie esame, iš kur mes kilę...  Kas tai 
skatino Jus daryti?

– Mano žingeidumas. Noras viską žinoti. Būnant tremtyje Buriatijoje teko susipažinti su 
žmonėmis, laikančiais save lietuviais. Paaiškėjo, kad jie 1863 m. sukilimo dalyvių, ištremtų iš 
istorinės Lietuvos, ainiai.

Kai kuriems tų žmonių bandžiau sakyti, kad jų prosenelių gimtosios vietos –  Gardinas ir 
Naugardukas, iš kurių jie buvo ištremti, – dabar jau priklauso Baltarusijai; jie atsakė, kad tai 
žiną, bet jie esą lietuviai. Iš kartos į kartą jiems taip stipriai buvo perduodama lietuvybė, kad jie 
šventai tuo tikėjo, nors laikas ir svetima aplinka daug ką ištrynė iš jų atminties. Nemokėdami nė 
vieno lietuviško žodžio, jie stengėsi iš manęs išmokti bent keletą jų.

Lietuviai... Kur tik jų pėdsakų neišmėtė istorija? XII amžiaus pabaigoje jų pėdsakai aptinka-
mi prie Maskvos, kur jie, tada vadinami galindais, susitarę su mordviais – fino-ugrais, sukilo 
prieš Maskvos kunigaikščius ir privertė juos bėgti į Vladimirą. 

Mažai kas žino, kad galindai Mindaugo laikais nužudė Maskvos kunigaikščius, o paskiau 
per visą Europą nusikraustė į Ispaniją...

Domėtis istorija aš pradėjau tais laikais, kada 1939 metais Suomija pralaimėjo karą Tarybų 
Sąjungai. Tada Suomija turėjo sovietams mokėti kontribuciją. Suomiai aukso neturėjo. Užtai pas 
juos buvo neblogai išvystyta miško pramonė. Ir suomiai ruošė rusams surenkamus barakus.

Ir kada sovietų kariuomenė buvo įvesta į Lietuvą, mano tėviškėje, Raseiniuose, buvo taip pat 
statomi tokie suomiškai barakai. Jų kvartalas buvo pastatytas miesto pakraštyje, prie Dominikonų 
ordino būstinės. Tas kvartalas buvo aptvertas ir vadinosi „Sangorodok“ (Sanitarinis miestelis). 
Jame apsistojo raudonarmiečiai.

Vėliau, kaip mums visiems žinoma, užėjo vokiečiai. Rusai traukėsi į Rytus. Bet traukėsi labai 
įdomiai. Visus kalinius išvežė į Rytus, o, va, žydus, kurių buvo pustrečio tūkstančio, neevakavo.

Vokiečiai, užėmę Raseinius, apskrities viršininkui įsakė žydus uždaryti gete – „Sangorodo-
ke“. O Jurbarke, kuris buvo prie pat sienos su Vokietija, jau žydus pradėjo šaudyti.

Mūsų apskritis sudaryta iš trijų rajonų: Jurbarko, Raseinių ir Kelmės. Tai visus žydus suvarė į 
„Sangorodoką“. Tiesa, tam priešinosi apskrities viršininkas, sakydamas, kad žydai – tai yra irgi 
Lietuvos piliečiai. Bet vokiečiai nieko neklausė ir vykdė savo juodą darbą. Tokia istorija...

– Suprantama, kad žingeidumas – geras progreso variklis, bet kada skaitai Jūsų laiškus, 
matai, kad Jūs daugiau žvelgdavot į ateitį, negu į praeitį. Bet ir žmonių ateitį Jūs kažkaip 
vertinote istoriškai – turi ateiti geri laikai, istorija nestovi vienoje vietoje...

– Taip ir buvo. Žmogus negali snausti morališkai, nei fiziškai. Nei vienos dienos poilsio – visą 
laiką reikėjo rinkti faktus ir faktukus, juos dėlioti, analizuoti, turėti jau savo nuomonę, ja dalintis 
su draugais.

Mes jau tada tvirtai tikėjome, kad tokios pasaulio betvarkės negali būti – visa žmonija eina į 
priekį, visos imperijos žlunga, žlugs ir sovietų imperija. Juolab kad ji stovėjo ant žmonių kaulų 
ir kraujo. O pakeisti viską gali tik žmonės. Ryžtingi, pasiruošę kovai, stiprūs moraliai.

Bet istorija mane labai domino, Lietuvos istorija. Po trupučiuką supratau, kad tokia, nors ir 
nedidelė tauta kaip mūsų, lietuvių, negalėjo nepalikti savo pėdsakų. Taip ir atsitiko.

Daug suomių buvo ištremti į Sibirą. Jie mūsų politiniuose lageriuose dirbo „meistrais“. 
Ruošdami medieną miškuose, mes su jais bendravome, klausėmės jų pokalbių. Ir dažnai 
išgirsdavome jų kalboje žodžius „peilis“, „laivis“ („laivas“), „širmis” (jų kalboje nėra raidės 
„ž“).

Suomiai – tai ugro-finai. Reiškia, mūsų tautos turėjo kažką bendro.
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Aš susipažinau su vienu gana raštingu suomiu, kuris man pasakė, kad jeigu domina istorija, 
tai turiu reguliariai skaityti žurnalą „Ugrofinovedenije“, kuris buvo rašomas rusų kalba. Tas 
žurnalas pasakojo apie kilmę ir ugro-finų giminystės ryšius su kitomis tautomis.

Aš jį prenumeravau lageriuose beveik 20 metų iš 24, kuriuos buvau pasodintas už spygliuotos 
vielos.

– Tas žurnalas Jums daug ką davė?
– Daug ką. Va, toks pavyzdys. Daug kas tuo metu šnekėjo , kad Sankt Peterburgas ant švedų 

kaulų pastatytas. Bet tai netiesa. Jis pastatytas ant kaulų ugro-finų genčių, tokių kaip ižorai, 
vepsai, komiai. Ir daug kitų įdomių faktų galėjau sužinoti. Aišku, kad aš skaičiau ir kitą istorinę 
literatūrą. Žinote, kas ieško – visada randa tą, kas jam reikia.

Ir labai nepatogu klausytis kai kurių dabartinių istorikų, kurie daugelyje gana prastų istorinių 
faktų „plaukioja“. Ir šiandien kai kas iš istorikų nenori pripažinti, kad daugelis žmonių iš tų 
genčių, sakysim, ižorų, vepsų, komių, kurie gyveno aplink Leningradą, po Antrojo pasaulinio 
karo buvo išvežti į Sibirą.

– Kokia buvo priežastis?
– Jie karo metu bendradarbiavo su vokiečiais. Bet ir čia trupučiuką pagudravo. Jie save beveik 

visi užsirašė suomiais. Tačiau vis tiek labai daug jų žuvo pakeliui ir paskiau tremtyje.
– O kaip buvo su poilsiu? Visą dieną sunkus darbas miške. Ateinate pavargęs, regis, reikia 

ir pailsėti...
– Mano geriausias poilsis – pokalbiai su žmonėmis, rašymas, skaitymas. Kiekviena minutė 

buvo labai svarbi. Reikėdavo labai daug ką moraliai palaikyti.
1948 metais lageryje buvo baisus badas. Kiekvieną naktį mirdavo iki 40 žmonių. Iš 4000 po-

litkalinių buvo 700 lietuvių. Mes ėmėme pavyzdį iš senukų – lietuvių. Išbadėję, vos laikantys 
ant kojų, žinantys, kad ne šiandien, tai rytoj mirs, mums jie sakė: „Berniukai, nepasiduokit“. 
Paskiau ir aš tokius žodžius sakiau.

– Jūs tada rusų kalbos nežinojot?
– Ne. Absoliučiai nei vieno žodžio. Jau vėliau išmokau ne tik šnekėti, bet rašyti ir skaityti.
– Lageriuose buvo žmonės įvairių tautybių?
– Visur, kur aš buvau, – tai Komi, Mordovijos, Taišeto lageriai, – buvo rusų, ukrainiečių, estų, 

kitų tautybių žmonių,
– Sovietų valdžia, matyt, nekreipė dėmesio į tautybes. Jai visokie kitaminčiai buvo mirtini 

priešai, kuriuos reikėjo sunaikinti ir naikino?
– Ypač po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo mažųjų tautų naikinimas. Taip karelų-finų sąjun-

ginėje respublikoje nebeliko nei vieno karelo. Turėjo valdžia tą respubliką anuliuoti ir paskelbti 
ją autonomine, priklausančia Rusijos Federacijai. Taip TSRS vietoje 16 respublikų pasiliko 15.

– Nuo kada Jūs pradėjote domėtis politika?
– Nuo tada, kai išmokau skaityti. Mes prenumeravome tokį laikraštį „10 centų“. Jame buvo 

daug naujienų, bet visi politiniai klausimai buvo pirmame puslapyje. Pas mus į namus ateidavo 
nemažai žmonių, ir tėvas man sakydavo „skaityk“. Vieną pranešimą paskaitysiu, o jie svarsto, 
kas ten pasakyta. Aš irgi klausau. Paskui toliau reikia skaityti, ir taip beveik visą laikraštį. Ir 
kiekvieną naują laikraštį reikėdavo skaityti.

Užtai aš paskui sakiau: turbūt Lietuvoje nerasi nei vieno žmogaus, kuris nepolitikuotų. Apie 
šitą dalyką man sakė ir mano tardytojai kagėbistai. Ir jie buvo teisūs.

Gerai atsimenu vieną kuriozinį atvejį. Pirmame laikraščio puslapyje didelėmis raidėmis 
buvo parašyta: „Revoliucija Suomijoje. Revoliucinė vyriausybė sukuria Vypuri“ (Vypuri – dabar 
Vyborgas prie Peterburgo)“.

Na, revoliucija – tai revoliucija. Paskaitėm, seniai galvom pamojavo, paburbėjo ir namo nuėjo.
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Bet kitame „10 centų“ numeryje  jau buvo parašyta: „Skaitytojų atsiprašome. Jokios 
revoliucijos Suomijoje neįvyko. Vadinamoji revoliucinė vyriausybė yra įsikūrusi ne Vypuri 
mieste, bet Leningrado priemiestyje“.

Va, taip ir pradėdavo politikuoti lietuvis. Tiek apie istoriją.
– Aš supratau, kad lageriuose Jūs „baigėt“, taip tariant, keletą universitetų. Turbūt „lais-

vėje“ to ir negalima būtų buvę padaryti?
– Visa aplinka ragino mokytis, mokytis ir mokytis. Mačiau, kad ir žmonės kažko naujo nori 

iš manęs sužinoti. Lagerio sąlygomis tai daryti nelengva. Sėdėjome ir su vagimis, su banditais, 
reikėjo ir gintis, ir derėtis su „autoritetais“. Visko buvo...

Tačiau labai daug kalinių buvo teisti pagal tą baisųjį 58 straipsnį. Aišku, daugiausia pagal jį 
buvo nuteista rusų. Lietuvius, latvius ir estus irgi teisė pagal 58 straipsnį. Ukrainiečius – pagal 
54 straipsnį, o baltarusius – pagal 64 straipsnį.

Kada aš pirmąkart patekau į lagerį, tai sutikau nemažai „senukų“, pakliuvusių už grotų per 
1937–38 metų represijas. Tarp jų buvo Leningrado universiteto Rytų instituto, Maskvos univer-
siteto profesorių. Su jais aš irgi kaip galėjau, taip bendravau.

Jie tada sakė: „Jūs, nerimaujantys žmonės iš TSRS pakraščių, žinokite, kol neprasidės 
neramumai viduje valstybės, tol pakraščiai nieko neįveiks“.

Mes tada klausėme ir galvojome: „Ką tie nukaršę senukai išmano!“ Ir tik vėliau mes supra-
tome, kad jie buvo teisūs.

– Tai tik toks bendravimas galėjo plačiau atverti akis į pasaulio įvykius, pažiūrėti daug 
toliau į priekį, negu prieš tai, ne tik gyventi rūpesčiais šiandieninės dienos, arba tik praeiti-
mi?

– Taip. Lageriuose pasirodė afganiečiai. Mes žinojome, kad TSRS pradėjo karą Afganistane. 
Ir atvežti žmonės pasakojo mums, kas darosi pačiame Afganistane ir aplink jį. Kokios ten 
sukauptos jėgos, kokią politiką vykdė didžioji šalis.

– Jūs savo laiške iš Čistopolo kalėjimo 1982 metais rugsėjo mėnesį daug parašėte apie 
islamą ir jo atšakas. Kas tą paskatino?

– Bendravimas kalėjimuose ir lageriuose su musulmonais. Norėjau, kad ir lietuviai sužinotų 
apie tą religiją. Aš taip pat trumpai aprašiau apie Saudo Arabiją, Jemeną, Omaną, Bahreiną, 
Katarą, Kuveitą, Jungtinius Arabų Emyratus ir t.t.

Mes su musulmonais šventėme Ramadaną, o jie su mumis Kalėdas, Velykas... Labai įdomūs 
buvo Vakarų ukrainiečiai. Jie labai atsargūs, šalinosi nepažįstamų žmonių. Bet su mumis, lietu-
viais, jie bendravo geranoriškai Žinojo, kad mes buvome vienoje valstybėje – Lietuvos Didžio-
joje Kunigaikštystėje.

Suprantate, priėjo tiek daug laiko, bet jų tėvai ir protėviai iš kartos į kartą perdavė tuos 
istorinius faktus.

Taip. Istorija nėra vėjo nupūstas burbulas.
– Norėčiau pašnekėti su Jumis apie mūsų dabartines dienas. Atsimenate, Kirgizijos 

rašytojas Čingizas Aitmatovas labai gerai pasakė apie žmones, kurie valdė tą didžiulę šalį. 
Ar tokių mankurtų yra šalia mūsų, kaip Jūs galvojate? Ir koks jų gyvenimo tikslas?

– Yra. Jų gyvenimo tikslas – gyventi tik šią dieną. Ir gerai gyventi. O toliau – nors ir pasaulio 
tvanas.

– Ir viskas?
– Ir viskas. Jie visada norėjo tik vadovautis partijos direktyvomis. Ką aukščiausieji mankurtai 

pasakė, tą žemesnieji mankurtai ir vykdė. Jiems ir šiandien tauta, tiesa, teisingumas neegzistuoja. 
Daugiau apie tuos žmones ir kalbėti nėra ko. 

Tais laikais „teisingumo“ vykdytojai buvo paruošti. O  „teisingumas“ šiandien taip pat tebe-
vykdomas pagal tokius pat principus.
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Iki šiol pas mus nėra teisėjų, kurie būtų paruošti Vakarų demokratijos šalyse.
Tarp kitko, norėčiau pasakyti, kad ir Niurnbergo procesas buvo organizuotas pažeidžiant 

nekaltumo prezumpcijos principą. Nugalėtojas neturi teisės teisti nugalėtoją. Tas žinoma dar 
nuo Romos laikų.

– Ką manote apie visą plejadą rašytojų, poetų, kurie Lietuvoje tais laikais kūrė savo 
kūrinius?

Tiesiai šviesiai pasakysiu, kad aš visą gyvenimą – trubadūras laisvos Lietuvos.
1940 metais apie 70 procentų rašytojų ir poetų pasitraukė į Vakarus. Čia liko nedaug 

talentingų žmonių. Bet tas talentas nebuvo panaudotas laisvos Lietuvos patriotų ugdymui. Čia 
ir V. Mykolaitis-Putinas, ir J. Marcinkevičius, J. Baltušis... Tas pats Petras Cvirka rašė neblogus 
vaikiškus apsakymus. Jie geri. Bet kita jo literatūra – labai menka.

Bet nieko nepadarysi – ant panašios literatūros išauklėta visa karta.
Versti jų paminklus? Tai ne išeitis. Viską į savo vietas turi sustatyti laikas. Tik laikas.
Rusijoje irgi kai kas sako, kad reikia versti Kremliaus bokštus. Bet tai irgi istorija, senovinė 

architektūra...
 O Salomėja Nėris? Aš jos eilėraščius, poemas su malonumu skaitau. Kaip su pasididžiavimu 

skaitau Maironio kūrinius. Kaip „sudurti“ tuos galus?
Maironis trubadūras, tautos atgimimo ruporas. Garbintojas Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės. Agitatorius.
Jau slavai sukilo nuo Juodjūrio krašto. 
Pavasaris eina Karpatų kalnais. 
Po Lietuva žiema, nei žodžio, nei rašto 
Neduoda erelis suspaudęs nagais... 
Salomėja Nėris kūrė tais laikais, kai tokios kovos jau pasibaigė. Išvažiuoja į Vakarus. Grįžta. 

Aišku, kas finansuoja. Ateina į Lietuvą literatūros srovės, simbolizmas. Pakėlė galvą futurizmas. 
Jai nebereikalingas joks patriotizmas. Jai reikalingas tik menas ir tik kūryba. Jai nereikia garbinti 
Lietuvos praeities. Prasidėjo tykus tautos gyvenimas. Bet ar jis buvo jau toks tykus? Per tą prizmę 
žvelgiant aš vertinu ir Petrą Cvirką...

– Pašnekėkime apie dabartinę valdžią. Kieno rankose ji yra? Ar ne tų pačių mankurtų 
rankose?

– Prie valdžios stovi žmonės, kurių dauguma baigė partines mokyklas. Ir dabar jų aukštasis 
mokslas apribotas partinių mokyklų dėstomomis dogmomis. Toks yra mūsų premjeras. Seimo 
pirmininkas ir visa eilė kitų valdžios stulpų.

– O mūsų prezidentas Valdas Adamkus?
– Valdas Adamkus? Kaip čia pasakius... Kai aš grįžau iš lagerių 1988 metais, mane buvo 

pakvietę Amerikos lietuviai. Man reikėjo suprasti vieną dalyką.
Čia, Lietuvoje, radikalioji inteligentija, išauklėta tarybiniais laikais, piršo mintį, kad ten, 

išeivijoje, labai daug žmonių. Sakysim, Amerikoje milijonas lietuvių, Kanadoje ir Brazilijoje–  
po 80 tūkstančių ir  t. t. ir jeigu daugelis grįš į Tėviškę, tai bus didelis pavojus vietiniams 
inteligentams. Bus didelė konkurencija. Dar reikia pripliusuoti politinius kalinius, rezistentus 
ir tremtinius. 

Ir šitą problemą tais laikais labai paprastai išsprendė Maskva: komunistai, sukurdami 
Sąjūdį, prie valdžios nieko neprileido, todėl Sąjūdžio branduolį sudarė persidažę į demokratus 
komunistai ir specialiųjų tarnybų darbuotojai.

Tai, va, sakysim, ir prezidentas Valdas Adamkus, pasirinkdamas sau keliasdešimt patarėjų, 
nepasirinko nė vieno buvusio kalinio.

Prieš tai, kada V. Adamkus atvažiuodavo iš Amerikos į Lietuvą, susitikdavo tik su valdžios 
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žmonėmis. Jų pirtelėse prie ežerų maudydavosi, uliavodavo. O su mūsiškiais nesusitikdavo. 
Niekados nesusitikdavo!

– Kodėl?
– Į šitą klausimą gali atsakyti tik pats Valdas Adamkus.
Ir dar vieną dalyką apie prezidentą pasakysiu. Valdą Adamkų ir tada, ir dabar palaiko ne 

daugiau negu penki procentai Amerikos lietuvių.
– Iš ko tai sprendžiate?
– Aš turiu vieną raštą apie 1940 metų birželio 18 d. įvykius Lietuvoje. Jį man atsiuntė išeivijos 

lietuviai. Tame rašte rašoma apie „Šviesos-santarvės“ grupę Amerikoje, kuriai priklauso ir 
mūsų Valdas Adamkus. Tas raštas niekur nebuvo paviešintas Lietuvoje, nes visa mūsų spauda 
ir televizija atsidūrė vienose rankose.

Tai dabar aš tau paskaitysiu apie tą „Šviesos-santarvės“ grupę. Klausyk.
„Mūsų nestebino, kad tarp mūsų išeivių atsirado tokia grupė, nes nebuvo žinomi kiti 

„Šviesos- santarvės“ veikėjai. Bet Lietuvos patrioto ir kovotojo už jos laisvę, generolo Edvardo 
Adamkevičiaus sūnėno negalėjom nežinoti. Jis juk augo atitinkamoje aplinkoje ir rusų tankams 
rėpliojant Kauno gatvėmis jam jau buvo 14 metų. Taigi protelio jau turėjo. Matė ir negalėjo 
nestebėti anų įvykių. Maskvos iškeptam tariamam Lietuvos prezidentui Justui Paleckiui 
birželio 18 d. kalbant per radiją buvo atidaryti Kauno kalėjimo vartai ir į Adomo Mickevičiaus 
gatvę išleisti Lietuvos nepriklausomybės duobkasiai: Antanas Sniečkus, Alfonsas Gailevičius, 
Juozas Šarmaitis, Tomas Kačinskas, Laurynas Kapočius, Mauša Vainer, Peisach Islovič, Eugen 
Chaimlibvie, Chirša Zaubeubklai, Jozc Vaison, Liova Tubin, Gita Zelikovič, Leja Zasaitė, Janoja 
Zelikovič, Gese Žemuckaitė, Peisach Taing ir dešimtis kitų, panašiomis pavardėmis žmonių, 
žygiavusių Kauno gatvėmis, kurti jau sovietinės Lietuvos... 104 Kauno kalėjimo politiniai 
kaliniai buvo paleisti naujam teisingumo ministrui Povilui Pakarkliui rekomenduojant“...

– Pasakykit, ką manote apie dabartinę politinę padėtį Lietuvoje?
– Nelabai gera. Reikia laukti, kol užaugs Lietuvoje nauja karta. Ir ne viena. Tik tada tauta 

atsistos ant tikrojo kelio. Juk tie 50 metų negalėjo neturėti įtakos. Per vaikų darželius, per moky-
klas, per visokias visuomenines organizacijas, pionierius, komjaunimą buvo „kalama“ į protą 
ta sovietinė ideologija. Ir čia nieko nepadarysi. Reiškia, reikia labai rimtai užsiimti jaunimo ug-
dymu...

– Jūs teisus. Bet užeikim į mokyklas pas moksleivius, į universitetus pas studentus – šneka 
tik apie pinigus. Kur uždirbti, kaip „sukombinuoti“... Ar per pinigą mes galime išlaikyti 
lietuvybę, už kurią Jūs ir į Jumis panašūs žmonės galvas guldėte?

– Ne.
– Kas bus toliau?
– Nežinau. Daug žmonių išvažiuoja į Vakarus. Mūsų valdžia sako, kad tai emigracija. Bet 

kai vyksta tokiais tempais, kad tai daugiau panašu į skubią evakuaciją! Jeigu per keletą metų 
Ispanijoje atsidūrė daugiau negu šimtas tūkstančių lietuvių — tai nėra emigracija. O kiek jų 
Airijoje. Anglijoje ir kitose šalyse!

– Mūsų valdžia tvrtina, kad ji taip gerai dirba, jog šalyje tik keturi procentai bedarbių...
– Tai yra tyčiojimasis iš mūsų ir nieko daugiau. Apie tautą, valstybe, kaip tokią, niekas iš 

valdančiųjų nenori rūpintis. Mes matom tik rietenas tarp partijų prie valstybinių pinigų lovio. 
Čia tinka Maironio žodžiai:

O tų partijų tarp mūsų,
Jų programų įvairių,
Tai vargu pas vargšą blusų
Atsiras tiek už marškinių.
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Dabar rūpinamasi ne tauta, ne valstybės kėlimu. Į valdžią ateina visokios partijos, kurių vadai 
ir vadukai bėga, rėkia, šaukia... Ir kas įdomiausia – tie patys vadukai ir sovietmečiu bėgiojo, rėkė 
ir šaukė eiti į komunizmo šviesų gyvenimą. Esu tikras, ateis dar kokia nors valdžia, jie vėl rėks. 
Mankurtai. Prisidengiantys tautos ir valstybės vardu, ir nei vienas rezistentas, nei vienas buvęs 
kalinys ar tremtinys neprileidžiamas prie valdžios.

– Kodėl?
– Todėl, kad daugelis mūsiškių turi sąžinę, nori tarnauti Lietuvai, o ne savo kišenei.
Tuo tarpu dabartiniai partijų lyderiai apie mus sako: jie jau pasenę, nieko neišmano.
Kada aš girdžiu tokius žodžius, man net širdis sustingsta: prieš mano akis atsistoja tie 

senukai, kurie tuoj, tuoj numirs iš bado, bet mums, jauniems, sakė: „Laikykitės, berniukai!”
Aš neseniai važinėjau po kaimus ir kalbėjau su paprastais kaimo žmonėmis. Jie manęs klausė: 

„Nesuprantame, kokioje mes valstybėje gyvename?“ 
Aš taip ir negalėjau atsakyti į jų klausimą...
Ką aš galiu pasakyti į tai... Gyvenimas vietoje nestovi. Viskas keičiasi.  Pasikeis ir šie negatyvūs 

reiškiniai. Yra gera patarlė: „Viltis miršta paskutinė“. Viltis turi mus ir toliau vesti.
Tuose pačiuose lageriuose mūsų inteligentija mus, jaunus, mokė ir filosofijos, istorijos, ir 

maldų. Jie žinojo, kad mes Lietuvai atnešim nemažai gėrio. Todėl negali būti, kad tokių žmonių 
vėl neatsiras Lietuvoje. Aš tikiu, kad jie atsiras. Be tiesos, tikrosios tiesos labai sunku bus mums 
įstoti į laisvo gyvenimo vagą.

– Ačiū už pokalbį.

„Laisvas laikraštis“.  – 2008 m. sausio18–vasario 1 d.

TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ 
MOKYMO SESIJA

2008 m. birželio 30–liepos 25 d. organizuojama 39-oji Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių 
mokymo sesija, skirta humanitarinių ir socialinių mokslų aukštesniųjų kursų studentams, 
dėstytojams, mokslininkams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, įvairių profesijų, susijusių 
su žmogaus teisėmis, atstovams. Registracijos mokestis 670 eurų, apgyvendinimo išlaidos – 260 
eurų (maitinimo išlaidos neįskaičiuotos). Yra galimybė gauti stipendiją besivystančių šalių 
atstovams. Registracijos anketos priimamos iki gegužės 16 d., jeigu prašoma stipendijos – iki 
balandžio 18 d.

Organizatoriai: Tarptautinis žmogaus teisių institutas, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus 
komitetas, Strasbūro Roberto Šumano universitetas, Strasbūro ir Šiltigheimo miestai, Žemutinio 
Reino departamentas, Alzaso regionas, Strasbūro universitetų bendrųjų reikalų centras. 

Daugiau informacijos www.iidh.org. 

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –   2008 m. kovas.
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AR ŠEIMA ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAMS
YRA VERTYBĖ?

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija gavo visuomeninių organizacijų išplatintą kreipimosi 
projektą, kuriame kviečiama nepritarti LR Seimo parengtam valstybinės šeimos politikos 
koncepcijos bei paramos šeimai pagrindų įstatymui.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija neketina diskutuoti dėl atskirų šio įstatymo teiginių, 
nes yra daug galimybių tobulinti kiekvieną įstatymą. Tačiau Asociacija nepritaria parengtam 
mėginimui žlugdyti jau parengtą patį įstatymo projektą.

Atvirkščiai, manome, kad valstybės mėginimas stiprinti paramą šeimai yra būtinas, netgi 
šiek tiek pavėluotas, nes Lietuvoje vaikų gimstamumas jau nebeužtikrina kartų kaitos. Todėl 
Lietuvos žmogaus teisių asociacija neremia šio visuomeninių organizacijų inspiruoto kreipimosi 
dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos bei paramos šeimai pagrindų įstatymo projekto 
( 2007 m. spalio 1 d.). Atvirkščiai, ji siūlo Šeimos koncepcijos  skyrių „Bendrosios nuostatos“ 
papildyti teiginiu:

„Asmens ir žmonių visuomenės gerovė glaudžiai susijusi su santuokos ir šeimos 
bendruomenės klestėjimu. Santuoka ir šeima yra pirmutinės svarbos socialinis gėris. Visavertis 
sutuoktinių abipusis atsidavimas, potencialiai apimantis tėvystę bei motinystę, ir iš to atsirandanti 
– išskirtinė ir tvirta – tėvų ir vaikų sąjunga, išreiškia besąlygišką pasitikėjimą, kuris stiprina ir 
praturtina kiekvieną pilietį, bendruomenę, valstybę. Todėl šeima yra esminis ir brangus gėris 
visai visuomenei, kurios pamatai tvirtai remiasi vertybėmis, konkrečiai pasireiškiančiomis 
šeiminiuose santykiuose, kurių patvarumą laiduoja santuoka. Valstybė privalo puoselėti ir teikti 
išskirtinį dėmesį šeimai, gerbti gyvybę ir padėti sutuoktiniams bei tėvams atlikti savo kilnųjį 
uždavinį”.

LŽTA komitetas

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2008 m. kovas.

REABILITUOJAMI
BE KALTĖS KALTIEJI

Birželio 18 d. LR Seimo rūmuose įvyko asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atkūrimo įstatymo pakeitimo projekto svarstymas. Čia susirinko nemažai 
buvusių disidentų, ne vienerius metus sovietiniuose konclageriuose kalėjusių politinių 
kalinių, tarp kurių žinomas sovietmečio disidentas Lietuvos Helsinkio grupės signataras ir jos 
pirmininkas Viktoras Petkus, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Algirdas Endriukaitis, Balys Gajauskas, Nijolė 
Sadūnaitė, LR Seimo nariai Vidmantas Žiemelis, Arimantas Dumčius, Antanas Napoleonas 
Stasiškis, LR Prokuratūros, LR Vidaus reikalų ministerijos, LR Aukščiausiojo Teismo ir kitų 
institucijų atstovai. Posėdžiui pirmininkavo LR Seimo narys Vidmantas Žiemelis.

Vyko karštos diskusijos ne tik dėl įstatymo projekto formuluočių. Kalbėta apie tai, kad 
Lietuvos teismų sistema iš esmės nuo sovietinių laikų liko nepakitusi, kad teismai, nagrinėjantys 
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rezistencines bylas, vienodai vertina asmenis, kovojusius už Lietuvos laisvę, ir asmenis, 
tarnavusius sovietų okupaciniam režimui, trėmusius žmones į Sibirą, žudžiusius Lietuvos 
partizanus ir jų šeimas.

Iš esmės nedera net kalbėti apie bet kokį žmonių, pasipriešinusių okupaciniam režimui, 
reabilitavimą. Kas šiuos žmones teisė? Okupantai? Kodėl Nepriklausoma Lietuva privalo 
reabilituoti tuos, kuriuos neteisėtai nuteisė ir ištrėmė į lagerius okupacinis režimas? – klausė 
kalbėtojai. – Mums nevalia pripažinti okupacinių teismų teisėtumo, dėl to negalime kalbėti ir 
apie nuteistųjų reabilitaciją. Visi pasipriešinimo dalyviai iš esmės nekalti, kad priešinosi. Ir dėl 
to neverta net diskutuoti. Tai aksioma, – sakė pasitarimo dalyviai.

Įstatymu privaloma apibrėžti tai, kad Nepriklausomos Lietuvos teismai, nagrinėdami 
rezistencines bylas, neturi teisės vadovautis okupacinių struktūrų surinktais įrodymais. 
Sovietų KGB dokumentai negali būti patikimas informacijos šaltinis, nes žinome, kokiu būdu 
KGB išgaudavo prisipažinimus ir kitus „įrodymus“. Bet kokius sovietinės sistemos represinių 
struktūrų dokumentus LR Prokuratūra ir kitos institucijos privalo iš naujo patikrinti ir pateikti 
naujas išvadas.

 Kalbėta apie rezistencijos bylų tyrimo vilkininimą prokuratūroje ir teismuose, apie tai, kad 
paminta žmonių nekaltumo prezumpcija, kad prokuratūra privalėtų įrodinėti įtariamų žmonių, 
prisidėjusių prie genocido, kaltumą, o ne atvirkščiai. Nekaltumo prezumpcija taikytina dėl to, 
kad daugelio pasipriešinimo dalyvių amžius jau apie 80 metų. Jiems nebepakaks laiko įrodinėti 
Lietuvos valstybei, kad nėra padarę jai nusikaltimų, kad jiems be išlygų taikytinas represuotųjų 
asmenų statusas.

Pasitarimas pritarė įstatymo projekto formuluotei, kad Lietuvos gyventojai, kurie tiek 
Lietuvoje, tiek už jos ribų buvo represinių organų nuteisti arba įkalinti neteismine tvarka, 
arba kitaip apribota jų laisvė, yra nekalti Lietuvos Respublikai ir atkuriamos visos jų pilietinės 
teisės.

Kitą susitikimą numatyta surengti šių metų liepos 2 dieną.

„Pozicijos” inf.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2008 m. kovas.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOJE

2007 m. gruodžio 5 d. 
  LR Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė apskrito stalo diskusiją dėl neveiksnumo 

problemų Lietuvoje ir pristatė leidinį „Neveiksnumo problematika Europos Sąjungos 
deklaruojamų vertybių kontekste”. Renginyje dalyvavo ir LŽTA atstovas. 

Žmogaus teisių gynėjai gauna nemažai skundų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais. 
Mat tuo siekiama materialinės naudos. LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko 
pavaduotojas prof. Arimantas Dumčius diskusijoje iškėlė klausimą dėl iš sovietmečio paveldėto 
ydingo neveiksnumo pripažinimo teisinio instituto. Juo dažniausiai buvo siekiama nutildyti 
nepaklusniuosius sovietiniam rėžimui. Tie, kurie tarybiniais laikais dėl politinių motyvų buvo 
„susargdinti”, su psichinio ligonio diagnoze gyvena iki šiol, – sakė jis. 

Pažeidžiamos teisės ir tų žmonių, kuriuos siekiama pripažinti neveiksniais dabar. Procesą dėl 
neveiksnumo pradėjęs asmuo yra suinteresuotas asmuo. Dažniausiai jo interesas būna turtinis. 
Žmogaus apie pradėtą procesą dėl jo neveiksnumo nustatymo gali ir neinformuoti. Yra kitų 
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pažeidimų. Tarkime, asmuo, kuriam pradėta neveiksnumo pripažinimo byla, neturi galimybių 
procesą apskųsti dėl to, jog apie procesą nežinojo. 

Diskusijoje dalyvavęs LR Seimo narys Kęstutis Čilinskas pateikė pavyzdžių, kai artimieji, 
siekdami šeimos narį pripažinti neveiksniu, teisme netgi neslėpė, norį tokiu būdu susitvarkyti 
savo finansines problemas. 

Kalbėta apie globėjo problemą. Diskusijos dalyviai tarėsi dėl nepriklausomos žmogaus teisių 
stebėsenos ir kontrolės institucijos, kuri rūpintųsi neveiksniais pripažintų žmonių teisėmis.

Kalbėta apie priverstinį gydymą, psichinę negalią turinčių žmonių artimųjų apsaugą ir kitas 
problemas. 

 
2008 m. sausio 7 d. 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas nagrinėjo situaciją dėl plintančio alkoholio 

vartojimo visuomenėje, kuris tapo lietuvių nacionaline nelaime. Visuomenės erozija priartėjo 
prie kritinės ribos, kai didėjanti migracija, irstančios šeimos, mažėjantis gimstamumas, augantis 
išsigimimų skaičius ir dalies jaunimo degradavimas nebeužtikrins lietuvių tautos regeneracijos, 
kai minėti erozijos procesai taps nevaldomi ir negrįžtami. Asociacija priėmė pareiškimą dėl 
alkoholio reklamos apribojimų.

„Ne konservatyvi grupės žmonių pažiūra, o realybėje egzistuojančių visuomenės problemų 
visuma verčia negausią lietuvių tautą saugotis ir gintis nuo to, kas jai priešiška, kas naikina ją, 
kelia pavojų jos vystymuisi ir egzistencijai“, – pabrėžė LŽTA komitetas.

2008 m. vasario 8 d.
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas tarėsi dėl visuomenėje pavojingai didėjančios 

įtampos ir supriešinimo, kurį sukėlė Atominės elektrinės įstatymo pataisos. Tuo klausimu LŽTA 
priėmė pareiškimą.

„Bet kokios abejonės valstybės valdžios veiksmų skaidrumu turi būti šalinamos viešai, 
geranoriškai ir atvirai bendradarbiaujant su visomis partijomis ir visuomeniniais judėjimais. 
Lietuvos piliečiai privalo turėti galimybę pasitikėti tautos išrinkta valdžia, nes tik pasitikėjimas 
laiduoja mūsų valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę“, – buvo sakoma pareiškime. 

2008 m. vasario 28 d.
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas svarstė situaciją dėl viešojo intereso apsaugos ir 

gynimo. LŽTA pripažino, kad viešojo intereso apsauga ir gynimas sietinas su pačios visuomenės 
apsauga, kad visuomenės vertybių išsaugojimas tėra sudėtinė mūsų valstybės išsaugojimo dalis. 
Dėl šios priežasties net ir dalies šių vertybių apsauga turi būti siejama su visuomenės gerove, 
su Lietuvos valstybės ateitimi. LŽTA kreipėsi į valstybės vadovus, LR generalinę prokuratūrą 
ir teismus, kviesdama ryžtingai ginti visuomenės interesus. Kadangi teismuose dėl viešojo 
intereso iškilo dviprasmybių dėl tarptautinių konvencijų vertimo į lietuvių kalbą, LŽTA paramos 
kreipėsi ir į tarptautines žmogaus teisių organizacijas.

2008 m. kovo 6 d.
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas tarėsi dėl Lietuvoje vykstančių pedagogų 

streikų. LŽTA pripažino, kad pedagogo prestižas visuomenėje – tai pažiūra į pamatines tautos 
vertybes, į mūsų visuomenės ir valstybės ateities puoselėjimą. LŽTA priėmė pareiškimą, 
palaikantį pedagogų reikalavimus.

„Krizės visuomenėje pagrįstumą įrodo susiaurėjęs jaunų žmonių akiratis, moralinių bei 
dvasinių vertybių praradimas, netikėjimas savo valstybe dėl augančios korupcijos, patriotizmo 
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stoka, masinė emigracija, didėjantis nusikalstamumas, susvetimėjimas, stiprėjantys žalingi 
įpročiai (narkomanija, alkoholizmas) ir silpnėjantis mentalitetas. Šie negatyvūs reiškiniai 
perspėja apie neišvengiamą mūsų valstybės silpnėjimą“, – perspėjo LŽTA steigėjai ir jos nariai.

2008 m. kovo 17 d.
 Viešbučio Reval hotel Lietuva konferencijų salėje įvyko tarptautinė konferencija „Nacionali-

nės žmogaus teisių institucijos įsteigimas Lietuvoje: poreikis ir galimybės“. Konferenciją atidarė 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Konferencijos organizatoriai – Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas. Dalyvavo JTO Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovas 
Santiago Martinez de Orense, Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaro biuro direktoriaus 
pavaduotojas Markus Jeger, Danijos, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos žmogaus teisių institucijų 
darbuotojai. Kalbėta apie būtinybę Lietuvoje įsteigti žmogaus teisių instituciją, kuri koordinuo-
tų ir stebėtų žmogaus teisių padėtį mūsų šalyje. Viena vertus, visi pritaria, kad sveikintinas bet 
koks žingsnis, stiprinantis žmonių teisinį saugumą. Antra vertus, baiminamasi, kad šio institu-
to atsiradimas ženklina dar vienas valstybės pastangas silpninti nevyriausybinių organizacijų 
žmogaus teisių priežiūros kontrolę.

Konferencijoje dalyvavo LŽTA atstovai.

2008 m. kovo 19 d.
Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą pra-

šydama, kad šis atidžiai išnagrinėtų piliečių galimybes skųsti valdžios institucijų veiksmus ir 
taip ginti viešąjį interesą. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administraci-
nėje byloje (dėl „Lietuvos“ kino teatro) panaikino piliečių Jūratės Markevičienės ir Vytauto Da-
maševičiaus konstitucines teises ginti visuomenės interesą. Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
pažymi, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (10 str.), JTO/
EEK (Orhuso) ir Lietuvos Respublikos Konstitucija ( 25 str.) garantuoja piliečiams teisę turėti 
savo įsitikinimus, laisvai juos reikšti, nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 
Asociacijos nuomone, teismas apribojo piliečių konstitucinę teisę ginti visuomenės vertybes ir 
nusišalino nuo prievolės atstovauti visuomenės interesams (viešajam interesui), todėl pažeidė 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (10 str.), JTO/EEK (Orhuso) 
konvenciją ir Lietuvos Respublikos Konstituciją (5 ir 25, 33 ir 42 str.)

2008 m. kovo 22 d. 
LR Teisingumo ministerijos konferencijų salėje įvyko Vilniaus asamblėja „Europa piliečiams: 

tarpkultūrinis, tarpreliginis dialogas ir konfliktų prevencija. Situacija Baltijos šalyse ir Europoje”. 
Renginio organizatoriai – LR Teisingumo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija ir Lietu-
vos žmogaus teisių lyga. Asamblėjoje dalyvavo Europos žmogaus teisių asociacijos prezidentas 
Pierre Barge, Prancūzijos žmogaus teisių lygos, Latvijos ir Estijos žmogaus teisių organizacijų 
atstovai. Nuo Lietuvos pranešimą padarė Vilniaus universiteto religijos studijų tyrimo centro 
atstovė dr. Aušra Požeraitė.

Šioje asamblėjoje Europos žmogaus teisių asociacijos prezidentas Pierre Barge dar kartą 
patvirtino, jog Lietuvos žmogaus teisių asociacija yra pilnateisė Europos žmogaus teisių 
asociacijos narė ir patikino visomis išgalėmis padėsiąs spręsti kilusius seksualinių mažumų su 
visuomenės dauguma konfliktus, taip pat teisines kolizijas, susijusias su piliečių teisėmis ginti 
viešąjį interesą teismuose.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2008 m. kovas.
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VIKTORUI PETKUI
SUKAKO 80

Gegužės 16 d. LR Seime 80 metų jubiliejaus proga buvo pagerbtas Lietuvos Helsinkio 
grupės įkūrėjas Viktoras Petkus, sovietinės valdžios kalintas net keturis kartus – iš 40 
pasipriešinimo sovietiniam režimui metų 25 gražiausius savo gyvenimo metus jis praleido Sibiro 
konclageriuose.

Buvęs politinis kalinys padėjo naują Lietuvoje vykusio pasipriešinimo sovietiniam režimui 
judėjimo – viešos disidentinės veiklos etapą: 1976 m. lapkričio 25 d. V. Petkus kartu su Tomu 
Venclova, Karoliu Garucku, Ona Lukauskaite-Poškiene ir Eitanu Finkelšteinu įkūrė Helsinkio 
grupę. Grupės būdingiausi bruožai – atvirumas, viešumas, t. y. nepogrindinė veikla, veikimas 
tuo metu galiojusių įstatymų rėmuose, to paties reikalaujant iš sovietinės valdžios. Iki  
1981 m. pabaigos Lietuvos Helsinkio grupė paskelbė apie 30 numeruotų dokumentų bei keletą 
nenumeruotų pareiškimų (Vakarus pasiekė 22 dokumentai).

V. Petkaus disidentinę veiklą įvertino ir tarptautinė bendruomenė: Tarptautinis Kembridžo 
biografų centras Viktorą pripažino viso pasaulio ir XX amžiaus žmogumi, o tarptautinės orga-
nizacijos net tris kartus (1987- aisiais,1988- taisiais ir 1999- aisiais metais) jį nominavo Nobelio 
taikos premijai gauti.

Seimo Konferencijų salėje iškilmingą minėjimą atidarė Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkas Česlovas Juršėnas. Jubiliatą sveikino LR Seimo bei Vyriausybės nariai, Vilniaus 
vyskupas Juozas Tunaitis, taip pat kiti Katalikų Bažnyčios dvasininkai, nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, buvę sovietmečio disidentai ir užsienio svečiai.

– Teisingumas yra įgimta vertybė. Teisingumo siekis žmoguje iš prigimties yra, arba jo nėra. 
Viktorui Petkui gamta šios dorybės atseikėjo netgi su kaupu, antraip jam nebūtų tekę praleisti 
lageriuose 25 gražiausius savo gyvenimo metus, – kalbėjo vienas iš sveikinančiųjų jubiliatą. – 
Viktoras visada bus mūsų tautoje kovotojo už tiesą ir teisingumą etalonu.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys „Pozici ja”.  –  2008 m. kovas.

AR ŽEMĖ IŠMAITINS VISUS SAVO 
GYVENTOJUS?

Romualdas ABUGELIS – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos narys

Ar sugebės Žemė išmaitinti visus savo gyventojus? Žinant, kad pirmasis milijonas mūsų 
planetos gyventojų atsirado per 1800, o šeštasis – jau tik per 12 metų, tai labai sunki misija. 

Žemės ūkiu verčiasi stulbinantis skaičius pasaulio gyventojų – vidutiniškai pusė visų 
darbuotojų. Suprantama, atskirose šalyse šis rodiklis labai skiriasi – nuo dviejų (JAV, Jungtinė 
Karalystė) iki daugiau kaip 90 proc. kai kuriose Afrikos šalyse. Nors žemės ūkio produkcija 
sudaro tik tris procentus bendros pasaulyje pagaminamos produkcijos, tikroji jos vertė yra 
neįkainojama. 

Žemės ūkio produkcija priklauso nuo klimato, dirvožemio ir žmogaus gebėjimo tinkamai 
valdyti ūkį. Ūkininkauti mūsų planetoje nelengva – beveik trys ketvirtadaliai žemės tam netinka. 
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27 proc. vietovių yra per sausa, 13 proc. – per šalta, 12 proc. – per šlapia. Net 40 proc. dirvožemių 
neturtinti, tai yra mažiau palankūs ūkininkavimui. 

Kol kas žemės ūkis, padedamas perdirbimo pramonės ir kitų maisto grandinės dalių, iš es-
mės susidoroja su pagrindiniu uždaviniu – aprūpinti pasaulio gyventojus maistu. Nepaisant 
sparčių gyventojų augimo tempų, pagrindinių maisto produktų (grūdų, mėsos) gamybos tem-
pai yra dar spartesni. Ne veltui šiuolaikinio žemės ūkio pažanga minima kartu su pasiekimais 
kosmonautikoje, medicinoje ir kitais šiuolaikiniais pasaulio stebuklais. 

Nepaisant to, kad kiekvienas žmogus turi teisę į maistą, pasaulyje apie 850 mln. žmonių 
kenčia nuo bado. Tačiau tai jau daugiau politinės valios ir vykdomų žemės ūkio politikų, o ne 
žemdirbių problema. Vienos šalys kenčia nuo produkcijos pertekliaus, kitos – nuo jo stygiaus. 
Jungtinių Tautų organizacija yra iškėlusi tikslą iki 2015 m. badaujančiųjų skaičių, lyginant su 
1990 m., sumažinti dvigubai. Deja, besivystančiose šalyse, kur maisto nepriteklių jaučia net 96 
proc. pasaulio gyventojų, badaujančių skaičius iki šiol sumažėjo tik trimis milijonais. 

Pagrindinė priežastis – itin spartus gyventojų skaičiaus augimas. Prognozuojama, kad 2050 
m. pasaulyje gyvens daugiau kaip 9 milijardai žmonių. Be to, auganti Kinijos, Indijos ir kai ku-
rių kitų besivystančių šalių ekonomika dar gerokai padidina maisto paklausą. Gi žemės ūkio 
naudmenų plotas, skaičiuojant vienam gyventojui, mažėja šuoliais. Jeigu 1960 m. vidutiniškai 
vienam gyventojui teko 0,4 ha, tai už poros metų teks dvigubai mažiau. Žemės ūkio gamybos 
intensyvinimas buvo pagrindinis veiksnys, iki šiol užtikrinantis žemės ūkio produkcijos augi-
mą. Pavyzdžiui, mineralinių trąšų naudojimas žemės ūkyje per pastaruosius 50 metų padidėjo 
beveik dešimt kartų ir toliau didėja. 

Apskritai, per šį laikotarpį žmonija ekosistemas pakeitė žymiau daugiau, negu per bet kurį 
kitą laikotarpį. Dėl intensyvaus naudojimo jau daugiau kaip 15 proc. žemės ūkio paskirties 
žemės yra degradavusi. Intensyvus žemės ūkis ženkliai prisideda prie klimato atšilimo, o šis 
smogia žemės ūkiui, didindamas ūkininkavimo riziką ir žemės ūkio produkcijos nuostolius. 
Sparti miestų plėtra taip pat prisideda prie žemės ūkio naudmenų mažėjimo. 1950 m. miestuose 
gyveno tik 30 proc., o 2020 m. juose gyvens jau 60 proc. pasaulio gyventojų. 

Ne tik siekimas didinti žemės ūkio produkciją, bet ir noras gauti kuo didesnį pelną iš biokurui 
ir kitoms ne maisto reikmėms auginamų pasėlių, mažina ir miškų plotus. Kasmet miškų plotas 
pasaulyje sumažėja beveik 10 mln. hektarų. 

Didžiulį nerimą jau kelia ir tas faktas, kad žemės ūkiui tenka apie 70 proc. pasaulyje 
sunaudojamo vandens. Besivystančiose šalyse šis rodiklis siekia 95 proc., o Europoje – apie 30 
procentų. Kad užauginti kilogramą grūdų, būtinas nuo vienos iki trijų tonų vandens kiekis. 
O juk tik 0,003 proc. viso Žemėje esančio vandens yra tinkamas gerti, praustis, naudoti žemės 
ūkyje ir pramonėje. Štai kodėl būtinos pačios pažangiausios technologijos, siekiant užtikrinti 
racionalų gėlo vandens naudojimą žemės ūkyje. 

Mokslininkai ieško ir randa naujus būdus žemės ūkio kultūrų derlingumui didinti. Vienas 
iš jų – prieš dešimtmetį prasidėjęs genetiškai modifikuotų augalų auginimas. Jis plėtojamas taip 
sparčiai, kad šių augalų plotai jau didesni už ekologiškus. 

Tikėtina, kad nepaisant naujų ūkininkavimų filosofijų, įprastas ūkininkavimas išliks ilgai, jis 
intensyvės visur, kur dar yra tam tinkamos erdvės. Bet ar tai sumažins mūsų nerimą dėl maisto 
saugumo? Kažin. Net ir žinant, kad susirūpinimas tuo buvo jaučiamas jau prieš du tūkstančius 
metų. Tuomet K. S. Tertullianis rašė: „Žemė yra įdirbta kaip niekada anksčiau, mažėja miškų, 
pelkės džiūsta, o miestai auga neregėtais mastais. Pasiekėm tam tikrą ribą. Resursai senka ir 
Gamta greitai negalės tenkinti mūsų poreikių.”  

  
„Ūkininko patarėjas”.  –  2008 m. kovo 13 d.
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SUPRIEŠINIMAS

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Netikiu tuo, kad lietuviai nekenčia žydų, rusų, apskritai kitataučių. Į esamus ar menamus 
žmogaus teisių pažeidimus žvelgiu pirmiausia pro įstatymų ir tarptautinės teisės normų priz-
mę. Priešingu atveju, jei vadovausimės simpatijomis arba antipatijomis, nežinia kur nuvairuo-
sime.

Nepakantumas „kitoniškam“ slypi kiekvieno mūsų prigimtyje. Jį suformuoja baimė, 
nesaugumo jausmas, iš kurio atsiranda rasizmas, nacizmas ir ksenofobija. Tam atsvara turi būti 
protas, auklėjimas ir pažinimas, iš kurių išplaukia tolerancija bei gebėjimas priimti žmones 
kitokius, nei pats esi, ir gyventi harmonijoje su jais ir aplinka. Matyt, šiuo pagrindu ilgainiui 
susiformavo tarptautinės ir nacionalinės teisių normos. 

Štai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis skel-
bia, kad „ Kiekvienas turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Tai deklaruoja ir mūsų 
šalies Konstitucijos 25 straipsnis. Tačiau ir Konvencija ir Konstitucija nurodo, kad laisvė reikšti 
įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasi-
nės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir de-
zinformacija. Tame pačiame Konstitucijos straipsnyje nurodoma, kad laisvė reikšti įsitikinimus, 
gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu.

Analogiškas piliečių teises reglamentuoja Konvencijos 11 straipsnis, kuris skelbia, kad  
kiekvienas turi teisę laisvai rengti taikius susirinkimus, tai patvirtina ir mūsų šalies Konstitucijos 
36 straipsnis, nurodantis, kad negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius 
susirinkimus, čia pat nurodydamas, kad teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir 
tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą 
ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves. Štai šie dokumentai yra mūsų šalies ir Europos 
valstybių bendrijos teisinis pamatas. 

Ar jaunuoliai pažeidė įstatymus, ar kurstė nacionalinę, rasinę neapykantą? 
Į šiuos klausimus privalo atsakyti policija, prokuratūra, teismai. 
Girdėjau žiniasklaidoje pareiškimus, kad Lietuvoje dėl rasistinio išpuolio nužudytas Soma-

lio pilietis. Skamba sensacingai: žiūrėkit, kas Lietuvoje darosi!
Bet nederėtų kliautis emocijomis. Ypač, jei sakome, kad Lietuvoje plinta rasizmas, fašizmas 

dar koks nors „izmas.“ Ar tikrai dėl rasinės neapykantos žuvo Somalio pilietis? Kas tai nustatė? 
Prokuratūra? Teismas? 

Negirdėjau jokių prokuratūros išvadų, nes dar vyksta tyrimas. O gal tai buitinis konfliktas?
Per daug neatsakinga švaistytis sensacijomis. Gydytojas ir tas neskuba nustatyti ligos 

diagnozę, kliaudamasis paciento pasakojimu ir tuo, ką regi iš pirmo žvilgsnio. Prieš tai jis atlieka 
tyrimus, surenka įvairius duomenis apie ligonį.

Žinoma, panašūs Kovo 11-osios renginiai nėra spontaniški, už jų slypi konkretūs užsakovai. 
Tokiais atvejais klausiu savęs: kam tai naudinga?

Bet kokios protesto akcijos rengiamos dalies visuomenės nepasitenkinimo pagrindu. Ar toks 
pagrindas Lietuvoje yra? Dėl to niekas nesiginčys. Pakankamai didelė piliečių socialinė atskirtis 
sudaro labai geras sąlygas manipuliuoti žmonėmis ir jų emocijomis. Ir šiuo atveju labai meistriš-
kai naudojamas jaunuolių maksimalizmas ir jų nepasitenkinimas.

Kita vertus, pasižiūrėkime futbolo rungtynes Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje. Įkaušę žaliūkai 
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daužo parduotuvių vitrinas, talžo priešininkų komandos fanus. Šiose scenose mes įžvelgsime, 
tai ką norime pamatyti. 

Kartais lietuviai priekaištauja žydams, neva jie tarnavę NKVD ir trėmę lietuvius į Sibirą. Bet 
Tomas Venclova yra gerai pasakęs: tuo metu, kai suimti ateidavo trise arba keturiese, ir vienas iš 
jų būdavęs žydas, mes dažnai nepastebėdavome kitų, bet dažniausiai pastebėdavome žydą.

Taigi reikia vengti subjektyvaus vertinimo.

www.balsas. l t  –  2008 m. kovo 17 d. 

“НЕТЕРПИМОСТЬ ВНУТРИ НАС”

Автор Николай ЖУКОВ 

Витаутас Будникас, председатель Литовской ассоциации по защите прав 
человека:

– Я не верю, что литовцы ненавидят евреев, русских и вообще людей другой 
национальности. Ассоциация на подобные нарушения прав смотрит через призму законов 
и международных норм. В противном случае, если мы будем руководствоваться симпатиями 
или антипатиями, неизвестно во что превратится защита прав человека. Нетерпимость 
к„другим” спит в каждом из нас с самого рождения. Ее формируют страх, чувство 
незащищенности, из которых вырастают нацизм, расизм и ксенофобия. Противовесом 
этому должны быть разум, воспитание и познание, из которых, в свою очередь, появляются 
толерантность и способность принимать людей других, не таких как ты. 

Нарушила ли молодежь закон, разжигали ли национальную и расовую нетерпимость? 
На эти вопросы должны ответить полиция, прокуратура и суды. Слышал в СМИ заявления, 
что в Литве из-за расистского выпада был убит гражданин Сомали. Звучит сенсационно: 
смотрите, что в Литве творится! Не стоит ли руководствоваться эмоциями? Особенно, если 
говорим, что в Литве развивается расизм, фашизм, или еще какой либо„изм”. Кто это 
утвердил? Прокуратура? Суд? Не слышал никаких выводов прокуратуры, а расследование 
еще проводится. 

Артурас Зуокас, председатель либерал-центристов, экс-мэр Вильнюса:
– Не может быть никаких оправданий, что не надо придавать значения шествию 

нескольких десятков лысых, так как всем своим видом они демонстрируют, что настроены 
агрессивно, а с этим мириться нельзя. Нужно дать четкий сигнал, что такие.

„Литовский Куръер“.  –  20 Марта 2008 г . ,№12 (682) .
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ARKIVYSKUPAS SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ:
 „REIKIA NE ŽODŽIAIS, BET GYVENIMU AIŠKIAI 

APSISPRĘSTI, KOKIOS YRA TAVO VERTYBĖS“

– Jūsų Ekscelencija, esate gimęs Lazdijų rajone, Gudonių kaime. Papasakokite apie Jūsų 
artimuosius ir vaikystės metus.

– Gimiau paprastų kaimo ūkininkų šeimoje. Vaikystė prabėgo kaime. Tėvai buvo uolūs 
katalikai. Ypač motina mus visus mokė būti dorais žmonėmis ir gerais tikinčiaisiais. Šeimoje 
augome keturi broliai, o aš buvau pats jauniausias. Buvo sunkūs pokario metai, nes vyko 
partizaninis pasipriešinimas. Aplink kiekvieną dieną aidėdavo šūviai, matėme nužudytus 
partizanus. Vaikui tai buvo slegianti aplinka. Laimei, turėjau tikrai gerus tėvus. Motina buvo 
ypač pamaldi ir jos pastangų dėka anksti pradėjau patarnauti Šv. Mišioms. Anuometinio kaimo 
dvasia buvo sveika, todėl esu dėkingas Dievui, kad galėjau bręsti pakankamai dvasingoje 
atmosferoje. Visa tai turėjo įtakos mano tolimesniam gyvenimui. Man teko patarnauti Šv. 
Mišioms saleziečiui kunigui Kelčiui, besislapstančiam nuo čekistų. Jis man daug pasakojo apie 
Turino miestą ir jame veikiantį saleziečių ordiną ir kunigą Joną Bosko. Dažnai gaudavau iš jo 
paskaityti visokių įdomių knygelių. Jis buvo puikaus dvasininko pavyzdys, padaręs didelę 
įtaką mano apsisprendimui tapti kunigu. Nors neagitavo rinktis šį kelią, bet dažnai daugiau yra 
pasakoma be žodžių.

Motina labai anksti mirė, tai šeimoje buvome vieni vyrai. Visa kuo patys rūpinomės. Na, o aš, 
kaip jauniausias, ėjau į mokslus. Vidurinę mokyklą lankiau Seirijuose. Man atrodo, kad mūsų 
mokytojai buvo tikrai geri, nors mes, žinoma, matėme, kaip jie darė kompromisus su savo sąžine. 
Matydavome, kaip naujai paskirtas mokytojas į klasę ateidavo jau su komjaunimo ženkleliu. Toks 
elgesys, mums, kaimo vaikams, atrodė kaip išdavystė. Visi buvome persiėmę pasipriešinimo 
dvasia. Nenorėjome iš okupantų priimti nei paaukštinimų, nei ženklų, nei stoti į kokias nors 
organizacijas. Tiesą sakant, manęs per daug ir neprievartavo. Gal kokį kartą paragino stoti į 
komjaunimą, bet pamatė, kad nieko iš to neišeis. Vėliau supratau, kad jie žino, jog patarnauju Šv. 
Mišioms. Tarybinės mokyklos laikotarpis praėjo gana ramiai. Tiesa, į charakteristiką įrašė, kad 
mano pasaulėžiūra nėra dar susiformavusi, nors buvau skaitęs ir ateistinių knygų. Gavęs tokią 
charakteristiką, pagalvojau, kad ji man tikriausiai nesutrukdys stojant į kunigų seminariją. 

Mano pašaukimą subrandino pats gyvenimas. Tiksliau, sovietinis gyvenimas. Mačiau daug 
melo, neteisybės ir natūraliai atėjo noras rinktis kitokias vertybes, nei buvo peršama anuometinėje 
mokykloje ir spaudoje.

– Kas darė didžiausią įtaką ugdant Jūsų asmenybę, tvirtą charakterį ir nepalaužiamą 
tikėjimą? Kodėl 1968-aisiais metais įstojote į Jėzaus Draugiją ir kuo Jums buvo artimas 
Jėzuitų ordinas bei jo dvasingumo tradicija?

– Pirmiausia norėčiau padėkoti Dievui už gerus tėvus, o po to už sutiktus gerus kunigus. 
Kunigų seminarija irgi daug prisidėjo prie charakterio formavimo, bet tai – tik tąsa to, kas seniai 
buvo pradėta. Mano dvasiniam gyvenimui daug suteikė įstojimas į Jėzaus Draugiją. Su jėzuitais 
susipažinau jau studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje. Kai kuriuos pažinojau artimiau. 
Vienas iš jų buvo tėvas Pranciškus Masilionis, kuris mums, klierikams, pravedė rekolekcijas, 
palikusias neišdildomą įspūdį. Nutariau su jais pradėti bendrauti artimiau. 1968-aisiais metais 
nuėjau pas tėvą Joną Danylą ir pasiprašiau priimti į Jėzaus Draugiją. Mūsų bendravimas vyko 
slapta. Būdavo rengiamos įvairios rekolekcijos. Mane žavėjo labai aiški jėzuitų evangelinė 
laikysena ir sugebėjimas dirbti pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Esu dėkingas Dievui už 
pažintį su šiais dvasingais vyrais. Daugelis iš jų buvo tikri dvasios milžinai, kurių nei lageriai, 
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nei kitokie sunkumai nepalaužė. Jie ištvermingai ėjo Dievo link ir vedė paskui save kitus. 
– Būtų įdomu išgirsti apie pirmuosius Jūsų tarnystės metus Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos 

Naumiestyje, Prienuose ir Simne. Kuri iš šių vietų Jums labiausiai įsiminė ir kuo?
– Mano pirmieji kunigystės metai buvo pilni ieškojimų, kaip atlikti savo pareigas, kai 

dvasininkui beveik viskas draudžiama. Buvo neleidžiama net vaikų katechizuoti. Palaipsniui 
subrendo noras ir suvokimas, kad reikia mažiausiai paisyti sovietinių įstatymų ir daryti tai, ką 
diktuoja pareiga ir sąžinė. Vikarystės metai yra išlikę mano atmintyje, kaip gražiausi gyvenimo 
metai. Buvau dar nepatyręs pernelyg didelių grėsmių, o žmonės už jiems parodytą dėmesį 
atsilygindavo savo meile. Nors visos vietos, kuriose tarnavau, buvo man labai svarbios, bet 
pirmoji meilė – Alytaus Šv. Angelų Sargų parapija. Ten klebonavęs kunigas Maskvytis buvo man 
pavyzdys, iš kurio visko mokiausi. Jis buvo pavyzdingas dvasininkas. Nors ir silpnos sveikatos, 
pusiau neįgalus, bet dirbo daugiau už sveikuosius. Ten tarnavo ir labai geras altarista, kuris 
anksčiau daug bendravo su saleziečiais. Tardavausi su juo visais klausimais.

Seminarija visko neišmoko. Paskui jau mokaisi pradėjęs darbą. Kai buvau perkeltas į  Laz-
dijus – antrąją parapiją, tai jau, sakyčiau, buvau kunigiškai subrendęs. Nebebijojau valdžios ir 
viską atlikdavau, nepaisydamas ar kas nors pagirs, ar supeiks. Lazdijuose buvo gera dirbti, nes 
dzūkai – šilti žmonės, atsiliepdavo į paraginimus. Daug vaikų katechizavau. Gaila, kad mane 
greitai iš ten išvijo ir nukėlė į Kudirkos Naumiestį. Zanavykai tokie atsargesni, šaltesni. Jie stebi 
ir nori pasižūrėti, koks ten naujas kunigas atvažiavęs. Matyt, pasitikėjo, nes vasarą toje parapi-
joje du šimtus vaikų katechizavau. Tuo išgąsdinau visą rajono valdžią. Ten darbas buvo visai 
trumpas, kokius aštuonis mėnesius teišdirbau.

Prienai – viena iš didesnių Vilkaviškio vyskupijos parapijų. Atrodo, kad ten irgi gerai sekėsi, 
bet prasidėjo pirmieji mano sunkesni išbandymai. Religijų reikalų įgaliotinis J. Rugienis man 
ten griežtai neleido sakyti pamokslų. Visą gavėnią aš jų nesakiau, o paskui parašiau vyskupui 
laišką, kad per Šv. Velykas, kad ir kaip ten būtų, pradėsiu jau sakyti. Nesvarbu, ar pažymėjimą 
atims, ar ne. Nesijaučiau nusikaltęs, na ir leidausi vėl sakyti pamokslus. Taigi už tai ir vėl į 
Vilkaviškio vyskupiją buvo nukėlę. 

– Kokia padėtis tuo metu buvo susidariusi Lietuvos Katalikų Bažnyčioje? Papasakokite, dėl 
kokių priežasčių 1969-aisiais metais sovietų valdžia Jums uždraudė eiti kunigo pareigas? 

– 1968-aisiais metais Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų kunigai sutarė imtis veiksmų, kad 
kunigų seminarija galėtų priimti daugiau jaunuolių, nes sovietinė valdžia buvo nustačiusi labai 
mažą priėmimo limitą – 5 klierikus per metus, o per tą patį laikotarpį numirdavo 25 – 30 kunigų. 
Perspektyva buvo labai aiški, todėl nutarėme rašyti pareiškimus valdžiai, kad apribojimą 
panaikintų. Telšių kunigai nusiuntė savo pareiškimą, o aš surinkau parašus iš pusšimčio kunigų 
ir, suredagavęs pareiškimą, su juo supažindinau visus vyskupijų valdytojus. Vieną gražią dieną 
atvažiuoja saugumiečiai iš Vilniaus. Mane pasikviečia į saugumo poskyrį, o kleboną – į Vykdomąjį 
komitetą. Jie pradėjo manęs klausinėti, ar pasirašiau tą pareiškimą, ar daviau jį dar kam nors 
pasirašyti. Žinoma, aš pasakiau: „Koks jūsų reikalas? Mes savo bažnytiniuose reikaluose ką 
reikia, tą ir rašom.“ Už pareiškimo šiuo klausimu rengimą ir parašų rinkimą Religijų reikalų 
įgaliotinis J. Rugienis man uždraudė eiti kunigo pareigas. Tada turėjau būtinai įsidarbinti 
gamykloje, o vėliau melioracijoje, nes kitaip būčiau laikomas veltėdžiu. Prienų melioracijoje dirbo 
ir kunigas Juozapas Zdebskis. Tais laikais už veltėdystę buvo numatytas Baudžiamojo kodekso 
straipsnis ir grėsdavo metai kalėjimo arba lagerio. Laisvalaikiu važinėdavome į rekolekcijas ir 
konferencijas, kurios būdavo organizuojamos pogrindyje, daugiausia Kaune. Vykdavo daug 
įvairių susibūrimų. 1969–ieji metai labai praplėtė mano pasaulėžiūros horizontus. Bažnyčios 
padėtis anuomet buvo labai sunki. Reikėjo arba prisitaikyti ir neatlikinėti dalies kunigo pareigų, 
arba rizikuoti, kad už neklusnumą valdžiai gali gerokai kliūti.
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– Gal galėtumėte pasidalinti Jūsų patirtimi ir prisiminimais, leidžiant Lietuvos Katali-
kų Bažnyčios Kroniką? Kodėl ėmėtės redaguoti šį pogrindinį leidinį ir kaip jums pavyko 
Bažnyčios persekiojimų laikais dirbti šį darbą net vienuolika metų? Kokius bendražygius 
galėtumėte išskirti?

– Po metų man vėl buvo leista grįžti į pareigas ir buvau paskirtas į Simną, kuriame pralei-
dau penkerius metus. Vikaraujant Simne kilo sumanymas leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką. Šio leidinio sukūrimo idėja brendo pamažu, ji nebuvo kilusi tik man vienam. Supra-
tome, kad melo tironijai galima priešintis tik tiesos žodžiu. Ginkluotą partizanų kovą sovietai 
buvo sunaikinę ir kurį laiką tautoje tvyrojo liūdna nuotaika. Okupantas daro ką nori, o visur 
mirtina tyla. Nutarėme tą tylą nutraukti ir viešinti patiriamas neteisybes. Kažkam reikėjo im-
tis pavojingo darbo. Buvau vienas iš jauniausių, gal todėl ėmiausi šios iniciatyvos. Norinčiųjų 
buvo nedaug. Man pačiam daug kas nebuvo aišku, bet pasitikėjau Dievu. Mąsčiau, kad leidinio 
tikriausiai ilgai platinti neteks, nes turėjau informacijos, kad pogrindžio spauda daugiau dviejų 
metų neišsilaikydavo. Šį kartą pasisekė – Kronika ėjo iki Nepriklausomybės atkūrimo.

1968–1970-aisiais metais valstybėse, priklausančiose sovietiniam blokui, suaktyvėjo judėji-
mas už laisvę. Čekoslovakijoje vyko Prahos pavasaris, kurio metu šią valstybę buvo bandoma 
demokratizuoti. Pradėjo reikštis pirmieji disidentai ir mes aiškiai suvokėme, kad labai reikia 
tokio leidinio. Buvo manyta, kad derėtų spausdinti apologetinių ir tikėjimui skirtų straipsnių. 
Galiausiai buvo nuspręsta, kad geriausia fiksuoti tai, kas vyksta už geležinės uždangos. Tikė-
jome, kad atsiradus galimybei, pavyks tuos faktus paskleisti, jei pasisektų. Svajojome, kad ši 
informacija pasiektų Vakarų pasaulį. Ačiū Dievui, kad tai padaryti pavyko. Galutinį postūmį 
suteikė ištremtasis vyskupas Vincentas Sladkevičius, kuris sumanymui pritarė ir, peržvelgęs 
mano parodytą medžiagą, pasiūlė pavadinti leidinį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Pir-
masis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris išėjo 1972-ųjų metų kovo mėnesį. Pirma-
sis leidinys datuotas kovo 19 diena. Per Juozines, nes taip norėjome pagerbti tada Pravieniškėse 
kalėjusį kunigą Juozą Zdebskį. Šiais metais sukanka jau trisdešimt šešeri metai nuo pirmojo 
numerio pasirodymo. 

Bandėme Kroniką nuvežti į Maskvą, nes pažinojome kai kuriuos Maskvos disidentus. Tal-
kininkų ir talkininkių buvo nemažai. Daug padėjo sesuo Gerarda Šuliauskaitė ir sesuo Nijo-
lė Sadūnaitė. Nuvykus į Kybartus, Kroniką leisti ir platinti padėjo Šventosios Šeimos seserys. 
Redaguoti kroniką labiausiai pagelbėjo Gerarda Šuliauskaitė. Informacija ateidavo iš patikimų 
žmonių. Jei gautos medžiagos negalėdavau patikrinti, tai ją nepublikavęs sudegindavau. Buvo 
mėginimų įrodyti, kad Kronikoje pateikiami faktai išgalvoti ir, ačiū Dievui, kad per visus tuos 
vienuolika Kronikos leidimo metų leidinio sukompromituoti nepavyko. Net per teismą nesu-
gebėjo pateikti nei vieno išgalvoto fakto. Kronikos bendradarbiai ir žmonės, teikę medžiagą, 
tą darbą atliko labai atsakingai. Visi žinojo, kad, jeigu įsivels netikslumai, tai bus naudinga ne 
Bažnyčiai, bet jos priešams. Daugelis dabartinių laikraščių redaktorių gali tik pavydėti tokių 
žmonių, kurie dirbo su manimi. 

– Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika išeivijoje gyvenusiems lietuviams buvo bene vie-
nintelis objektyvus informacijos šaltinis apie sovietų okupuotą Tėvynę. Kaip pasisekė už-
megzti ryšius su Vakarų spauda, Vatikano ir Laisvosios Europos radijo stotimis ?

– Jau minėjau, kad padedant Maskvos disidentams, pirmieji kontaktai su Vakarais būdavo 
užmezgami per užsienio žurnalistus. Tačiau greitai supratome, kad reikia ieškoti ir kitų 
platinimo kelių. Pradžioje buvo labai sunku, nes tuo metu į Lietuvą atvažiuodavo mažai turistų. 
Vėliau padėtis keitėsi. Vieną vasarą iš Niujorko atvažiavo dr. Rožė Šomkaitė. Per ją pasisekė 
užmegzti ryšius su kunigo Kazimiero Pugevičiaus įkurtu informacijos centru Niujorke. Tada 
jau aiškiai žinojome, kam adresuoti Kroniką, kurią mikrofilmais per Maskvą ar per kokį nors 



826 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

turistą perduodavome į JAV. Ten ji būdavo išleidžiama lietuviškai ir verčiama į anglų kalbą. 
Išeivijos lietuviai Kroniką siuntinėdavo vyriausybėms ir ambasadoms, taip nušviesdami padėtį 
Lietuvoje. Kunigui Pugevičiui padėjo ir informacijos centre dirbusi Gintė Damušytė, dabartinė 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje. Dr. Rožė Šomkaitė atvažiuodavo į Lietuvą moksliniais reikalais, 
bet kartu atveždavo mums mažesnių magnetofonų, kurių čia ir net Maskvoje nebuvo galima 
gauti. Jie buvo naudingi informacijos rinkimui. Labai džiaugdavomės, kai klausydami užsienio 
radijo stočių ar Vatikano radijo, išgirsdavome, kad juos pasiekė Kronikos numeris.

– Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie rusų disidento Sergejaus Kovaliovo pagalbą, 
platinant Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, ir jo įkalinimą Vilniaus KGB kalėjime?

– Sergejus Kovaliovas buvo ypatinga asmenybė. Aš stebėjausi jo pasišventimu. Kas mes jam 
buvome? Jis stengdavosi padėti visiems: tiek Lietuvos katalikams, tiek Ukrainos sekmininkams, 
tiek Krymo totoriams – visiems, kurie prašydavo pagalbos. Sergejus Kovaliovas palaikė artimus 
ryšius su disidentais, kurie Maskvoje leido Einamųjų įvykių kroniką. Jo suėmimas mums buvo 
be galo skaudus įvykis. Nors pažinojome ir daugiau rusų disidentų, bet atrodė, kad tokio kaip jis 
kažkaip ir nėra. Jis buvo teisiamas ir įkalintas Lietuvoje, kad apie jo įkalinimo bylą kuo mažiau 
žinotų užsienio žurnalistai, dirbę Maskvoje. Į teismą atvyko visas būrys rusų disidentų. Jų tarpe 
buvo ir akademikas Andrejus Sacharovas, nuosprendžio laukęs gatvėje. Sergejus Kovaliovas už 
antitarybinę veiklą buvo nuteistas aštuoneriems metams lagerio, o vėliau ir ištremtas. Ryšio su 
Sergejumi Kovaliovu tuo metu palaikyti negalėjome, nes buvome sekami. Jį galėjo lankyti tik 
šeimos nariai ir, laikydamiesi tuometinių įstatymų, kartą į mėnesį nuvežti penkis kilogramus 
maisto. Šis teismas, kaip ir kiti procesai, mums buvo skaudūs, bet ir, sakyčiau, naudingi. Nors 
su kiekvienu teismu prarasdavome reikalingą žmogų, bet visi augome. Tai buvo lyg tam tikra 
akademija. Dalyvavimas bendražygių teismuose buvo pavojingas, ypač jauniems žmonėms. 
Valdžia gąsdino, kad už dalyvavimą teisme jaunuoliams gali būti neleista stoti į aukštąsias 
mokyklas, o studentai galėjo būti pašalinti iš universitetų. Kartais taip ir nutikdavo. Kita vertus, 
dalyvavimas tokių bylų nagrinėjime jaunus žmones mokė pilietiškumo. Taip grūdino, kad 
užaugo tokie atkaklūs ir valingi žmonės, kaip kunigas Robertas Grigas. Nors jis augo tarybinėje 
mokykloje, tokie dramatiški įvykiai ir šalia buvę narsūs žmonės suformavo jo asmenybę. Gaila, 
kad dabartiniais laikais mokykla dažnai nesugeba išugdyti pilietiškumo jaunuose žmonėse.

– 1983-aisiais metais Jūs buvote suimtas už antitarybinę propagandą ir agitaciją, kalėjote 
Permės ir Mordovijos lageriuose, o vėliau buvote ištremtas į Sibirą. Kaip šie sudėtingi 
gyvenimo išbandymai paveikė Jūsų vidines nuostatas ir tolimesnį gyvenimą?

– Lageriai ir tremtis buvo tarsi universitetas. Sunkiose sąlygose žmogus taip pat auga ir 
grūdinasi. Dėl šios priežasties nelaisvės metus aš laikau ypatinga Dievo malone. Manau, kad 
tie metai davė net daugiau, nei gali suteikti kunigų seminarija ar noviciatas vienuolyne. Ten 
reikia ne žodžiais, bet gyvenimu aiškiai apsispręsti, kokios yra tavo vertybės ir ką esi pasiruošęs 
dėl jų paaukoti. Sovietiniai lageriai skyrėsi nuo dabartinių kalėjimų. Kaliniai dabar neturi tik 
laisvės, gali nedirbti, o anuomet ne tik laisvės neturėjai, bet buvai tiesiog nieku laikomas. Viskas 
buvo apribota. Net laiškų negalėjai parašyti ar jų gauti. Pats galėdavau parašyti tik du laiškus, 
o gaudavau tik tai, ką praleisdavo jų cenzūra. Jei laiške kažkas tave pagirdavo, tai to laiško 
negaudavai, nes tai buvo laikoma moraline parama. Taigi tie penkeri metai, kuriuos praleidau 
Mordovijos ir Permės lageriuose buvo labai sunkūs, bet žmogaus jėgoms pakeliami. Nors 
turėjau draugų disidentų, su kuriais galėdavau pasikalbėti, bet atvirauti negalėjau, nes tarp 
kalinių buvo daug KGB užverbuotų asmenų. Kai nuvežė į tremtį, ji man atrodė kaip laisvė, nes 
jau nebebuvo spygliuotų vielų. Tremtyje praleidau tik penkis mėnesius. Dirbau Tomsko srityje, 
ledo ritulio lazdų gamykloje. Tai buvo sunkus fizinis darbas. Staklės ūždavo taip garsiai, kad 
galima buvo dirbti tik su ausinėmis. Aplink pilna dulkių. Man, kaip kaliniui, tas darbas buvo 
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laikinas, bet tokiose vergiškose sąlygose daugelį metų dirbo ir vietos gyventojai. 
1988-aisiais metais Lietuvoje jau veikė Sąjūdis. Spalio mėnesio pabaigoje pas mane atėjo 

šefuojantis saugumietis ir pasakė, kad jau ruoščiausi namo. Džiaugsmas buvo toks didelis kaip 
džiugesys žydų, grįžusių iš Babilono atgal į Jeruzalę. Mano džiaugsmą gali suprasti tiktai tas, 
kuris pats buvo nelaisvėje ir išgyveno įkalinimo sunkumus. Žmogui laisvė – nepaprastai brangi 
Dievo dovana. Šios dovanos vertę iš tikrųjų suvoki tik tada, kai jos esi netekęs. Prisimenu, kai 
traukiniu iš Maskvos parvažiavau į Lietuvą, perone mane pasitiko su trispalvėm vėliavom. Tada 
jutau jau dvigubą džiaugsmą: grįžau namo ir aiškiai pamačiau, kad jau gimsta nauja laisva 
Lietuva.

– Būtų įdomu išgirsti, kokiomis aplinkybėmis pradėjote eiti vyskupo pareigas. Kuo 
asmeniškai Jums brangi ir svarbi arkivyskupo tarnystė? 

– Aplinkybės buvo labai paprastos. Būdamas Jėzaus Draugijos nariu, niekuomet negalvojau 
apie aukštus postus Bažnyčioje. Sugrįžus iš lagerio, Vyskupų konferencija mane pasiuntė į 
Kauno kunigų seminariją. Metus laiko ten ėjau dvasios tėvo pareigas. Vėliau paskyrė rektoriumi. 
1991-aisiais metais balandžio pabaigoje mane pasikvietė kardinolas Vincentas Sladkevičius, 
trumpai drūtai apreiškė, kad esu nominuotas vyskupu ir paprašė, kad prisiimčiau tas pareigas. 
1991-ųjų metų gegužės mėnesį įvyko konsekracija. Pradžioje trūko patirties, nes tokiam 
darbui nesirengiau nei seminarijoje, nei eidamas kunigo pareigas. Reikėjo daug ko mokytis 
iš naujo. Gerai, kad buvo puikus pavyzdys – kardinolas Vincentas Sladkevičius. Patirtį įgijau 
dalyvaudamas vyskupų konferencijose, mokiausi iš kitų vyskupų ir mąsčiau, kaip būtų galima 
dar geriau dirbti. Pravertė penkerių metų patyrimas, sukauptas dirbant augzilijaru. Be to, viską 
derindavau su kardinolu. Aš jį gerai pažinojau dar nuo seminarijos laikų. 

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pavyzdys buvo įkvepiantis ir labai reikalingas. Prisimenu, 
vieną vasarą atsitiktinai atvykau į Žąslius per atlaidus. Kardinolas ten savaitę pavadavo 
laikinai atostogaujantį kleboną. Pakvietė ir mane pasilikti drauge. Tą savaitę mes ten gyvenom, 
dirbom, vaikščiojom jam brangiais laukais, į jo tėviškę buvome nuėję. Mano atmintyje iš mūsų 
bendravimo išliko tas gražus ir šviesus metas. Gaila, kad po tos vasaros sovietinė valdžia 
jam nebeleido grįžti į seminariją, o mane paėmė į kariuomenę. Seminarija buvo tarsi dvasios 
šiltadaržis, kuriame vyko maldos gyvenimas. Klierikai neturėjo žalingų įpročių, nesikeikė, – ir 
staiga patenku į kariuomenę. Pamenu, guliu ant narų paskirstymo punkte, o aplink sklaidosi 
vien mėlyni dūmai. Žmonės keikiasi, pasakoja visokiausius anekdotus. Man, jaunam klierikui, 
tokia aplinka sukėlė šoką, bet žmogus juk gyvas esi, pripranti. Kita vertus, tie kariuomenės 
metai išėjo į naudą, nes atsirado proga patikrinti savo pašaukimą. Kai kas buvo tiesiog Dievo 
duota. Kariuomenėje išmokau mikrofilmus daryti. Tai man labai pravertė leidžiant Kroniką. 

Seminarijoje  kardinolas  Vincentas Sladkevičius ėjo prefekto pareigas ir dėstė dogminę 
teologiją. Anuomet mes į jį žvelgdavome su pagarba, bet artimesnio ryšio nebuvo. Paskui, 
kai jau tapau kunigu, kardinolas Vincentas Sladkevičius tapo labai artimas ir savas. Artimiau 
susipažinus, jis man pasirodė paprastas, šiltas ir malonus žmogus. Dažnai važiuodavau į 
Nemunėlio Radviliškį su juo pasitarti, pasidalinti įspūdžiais ar tiesiog aplankyti. Ten būdavo 
mūsų visų kelionės galas. Iš vakaro važiuodavome autobusu į Biržus ir stotelėje naktį laukdavome 
iki šešių ryto kito autobuso, kuris mus nuveždavo į Nemunėlio Radviliškį. Kelionės buvo 
varginančios, bet labai laukiamos.

Vyskupo tarnystė yra sunki ir ne visada dėkinga, nes reikia priimti sprendimus, kurie kartais 
būna nepopuliarūs. Suprantančių žmonių dažnai būna mažiau nei kritikuojančių. Mane kartais 
kaltina, kad rūpinuosi turtais, o aš nesukaupiau jokių turtų. Neturiu nei namo, nei automobilio, 
nei asmeninių lėšų. Viską skiriu Bažnyčiai, net įžadus esu davęs nieko neturėti, bet argi kiekvie-
nam viską aiškinsi? Žvelgiant iš šalies, neturint vyskupo tarnystės patirties, tokios pareigos gali 
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atrodyti labai patrauklios, tačiau nėra tokios lengvos. Vyskupo tarnystė suteikia galimybę pada-
ryti daug gerų darbų. Tai, kas Bažnyčioje atsirado per 18 Nepriklausomybės metų, didele dalimi 
priklauso nuo kunigų ir kitų Bažnyčios darbininkų, taip pat ir nuo vadovų. Vyskupo tarnystė 
man labiausiai brangi tuo, kad galiu šalia savęs suburti žmones, kurie yra pasišventę ir kantriai 
dirba Kristaus darbą. Dievo artuma ir žmonių pasiaukojimas yra labai reikšmingi ir brangūs. 
Jei nebūtų tų gerųjų žmonių, neįsivaizduoju, kaip vyskupas galėtų tarnauti Bažnyčiai. Yra tokių 
gerų pasauliečių, kad jų sąmoningumo iš tikrųjų kartais pakaktų keliems kunigams. Žmonės, 
esantys šalia, į kuriuos galiu atsiremti vyskupo tarnystėje, yra didžiausi šviesuliai. 

– 1980-ieji metai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchų iniciatyva, buvo paskelbti Lietuvos 
blaivybės metais. Ši problema tuo metu buvo aptariama ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje. Neseniai įvykusi polemika tarp valdžios atstovų, žiniasklaidos, visuomenės 
ir Bažnyčios hierarchų dėl alkoholio reklamos draudimo vėl atnaujino diskusijas apie 
girtuoklystės žalą Lietuvos žmonėms, ypač jaunimui. Kokia Jūsų pozicija šiuo klausimu? 

– Alkoholizmo problema Lietuvoje dabar yra pati svarbiausia. Jei lyginčiau dabartį su sovie-
tiniu laikotarpiu, yra nemažas skirtumas. Mums tada atrodė, kad sovietinė valdžia Lietuvą gir-
do. Tikintiesiems aiškindavome, kad šitaip kažkada elgėsi caras, nes norėjo, kad lietuviai gertų. 
Sovietinė valdžia elgėsi taip pat. Gaila, bet tai, kas šiuo metu vyksta laisvoje Lietuvoje – kur kas 
baisiau. Dabar nereikia nei caro, nei komunistų partijos generalinio sekretoriaus, viską lemia 
pinigas. Už pinigus daug kas perkama. Alkoholio gamintojai ir platintojai užsiima lobizmu, 
o svaiginamieji gėrimai parduodami visur. Dabar nepilnamečiai gali įsigyti visokiausių sidrų, 
kurių anksčiau nebuvo. Tokiu būdu jie nuo pat vaikystės pratinami prie alkoholio. Girtavimas 
yra nacionalinė Lietuvos nelaimė, todėl reikia pasitelkti visas priemones, kad žmonės suprastų 
alkoholio pražūtingumą. Deja, daugelis naudojasi laisve ne tam, kad kurtų gėrį, bet siekia su-
kaupti kuo daugiau pinigų žmonių gyvybių ir jų sveikatos sąskaita. Girtuokliavimas paveikia 
visą mūsų tautą. Ačiū Dievui, kad šiuo klausimu jau vyksta diskusijos, o Seime pradedama 
suvokti, kad nueita pernelyg toli. Vien tik švietimas, nukreiptas prieš alkoholizmą, visko neiš-
spręs. Reikia sutelkti bendras pastangas: Bažnyčios, mokyklos, vyriausybės ir įstatymų leidė-
jų. Reikėtų pasinaudoti Vakarų valstybių patirtimi: apriboti prekybą alkoholiu, aktyviai šviesti 
žmones, kurti naujus įstatymus. Tada nebebus to, kas šiandien vyksta Lietuvoje.

– Visuomenėje netyla diskusijos apie abortų uždraudimo galimybę. Abortų šalininkai 
teigia, jog uždraudus nėštumo nutraukimą, bus pasikėsinta į moters teisę apsispręsti, o jų 
priešininkai pabrėžia negimusiųjų teisę į gyvybę ir asmens apsaugos būtinybę nuo prasidė-
jimo momento. Kaip galėtumėte pakomentuoti šiuos skirtingus požiūrius? 

– Pradėtas žmogus jau nėra moters organizmo dalelė. Jis yra tikrai visavertis, nors dar labai 
priklausomas nuo motinos. Lietuvoje žmonės mąsto įvairiai. Netikinčiam į Dievą žmogui, kuris 
galvoja, kad pradėtas žmogus yra tik kelios ląstelės ir nieko daugiau, sunku įrodyti abortų žalą. 
Tačiau, jei tikima, jog žmogus turi nemirtingą sielą ir Dievo per tėvus yra pašauktas į gyvenimą, 
tuomet nei gydytojai, nei įstatymai – niekas negali sukurti kliūčių šiam gležnam padarėliui atei-
ti į pasaulį. Abortas yra tikra žmogžudystė, todėl Bažnyčia visuomet gynė ir gins žmogų nuo jo 
pradėjimo iki natūralios mirties. Man apmaudžiausia, kad žmonės, tikintys, jog Dievas suteikia 
žmogui nemirtingą sielą nuo prasidėjimo momento, kartais taip pat susvyruoja ir elgiasi prieš 
savo sąžinę. Gerai, kad žiniasklaidoje apie tai diskutuojama, o tarp įstatymų leidėjų atsiranda 
sąžiningų žmonių, ginančių gyvybę. Galbūt jiems tikrai tos vertybės rūpi. Nesitikiu, kad gyvy-
bės išsaugojimui palankūs įstatymai bus priimti iš karto, bet jei Lietuvoje žmonės nuolatos kels 
šį klausimą ir diskutuos, teigiamas rezultatas vis tiek bus. Lietuvai tai svarbu visais atžvilgiais. 
Esame labai maža tauta ir, jei visokiais būdais save žudysime: gerdami, darydami abortus, žalo-
dami vienas kitą keliuose, negrįžtamai emigruodami iš Lietuvos, tada mūsų tautos ateitis taps 
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miglota. Šie skaudūs klausimai turi rūpėti kiekvienam lietuviui, o ypač katalikui. 
– Dabar daug kalbama apie švietimo sistemos reformą, tačiau didžiausias dėmesys sutel-

kiamas į finansines problemas. Kaip, Jūsų nuomone, derėtų reformuoti mokyklas ir aukštojo 
mokslo įstaigas, kad Lietuvos vaikai ir jaunuomenė taptų dorais žmonėmis ir aktyviais ka-
talikais?

– Bažnyčiai švietimas atrodo svarbus. Koks bus mūsų švietimas, tokia bus ir tautos ateitis. 
Bažnyčios žmonėms rūpi viena, kad mūsų jaunimas, atėjęs į mokyklas, ne tik gautų reikalingas 
žinias, bet turėtų tvirtus moralinius pagrindus. Svarbu, kad universitetų studentai įgytų profesi-
nes žinias ir galėtų susirasti tinkamą darbą pagal savo specialybę, tačiau jie turėtų tapti Lietuvos 
šviesuomene, kuriai rūpi Tėvynė. Bažnyčios atstovai bando daryti įtaką įstatymų leidybai, kad 
būtų atkreiptas deramas dėmesys į moralinį ugdymą. Nežinau, ar kas nors aiškiai mato, kaip tą 
reformą pavyks įvykdyti. Bijau, kad dar daug klystkelių išvaikščiosime. Čia belieka tik sakyti: 
„Viešpatie, padėk, kad ta reforma Lietuvoje būtų įvykdyta, atkreipiant reikiamą dėmesį į jauno 
žmogaus ugdymą.“ Reikia, kad universitetus baigę jaunuoliai ir merginos taptų mūsų inteli-
gentija, žiburiais, į kuriuos visi lygiuotųsi. Vilkimės, kad šis tikslas bus pasiektas, bet dar daug 
reikia kalbėti šiuo opiu klausimu. 

– Kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais šiuo metu gyvena Kauno arkivyskupija? 
– Arkivyskupijoje veiklos netrūksta. Dabar ruošiamės Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 

Šiluvoje 400 metų jubiliejui, o pasirengimo darbus atlieka didelis žmonių kolektyvas. Parapijose 
nuolat vyksta įvairūs renginiai. Kartu su šiuo jubiliejumi sutampa Arkivyskupijos sinodas. Da-
bar ruošiamės išleisti Sinodo nutarimus. Šis darbas yra vienas svarbiausių. Norime, kad pagy-
vėtų ir atsinaujintų parapijos bei visa arkivyskupija. Jau matyti gražių darbų ir įvykių, kuriais aš 
džiaugiuosi. Šiuo metu Lietuvos parapijos pagarbiai sutinka keliaujantį Šiluvos Dievo Motinos 
paveikslą, kuris paveikia žmones. Panašus dvasinis atsinaujinimas vyko tada, kai po Lietuvą 
keliavo Šv. Teresėlės relikvijos. Nesitikėjau, kad žmonės taip gyvai atsilieps. Man atrodo, kad 
mums, lietuviams, ir kiekvienam tikinčiajam labai svarbu apčiuopiamu būdu prisiliesti prie kaž-
ko sakralaus. Tokiomis progomis žmonės pasijunta tarsi arčiau Dievo, jų širdys atsiveria, būna 
daug išpažinčių. Rengiantis jubiliejui, dvasinis sujudimas yra gana didelis. Aš tuo džiaugiuosi. 
Manau, kad pasirengimo metas arkivyskupijai bus ne menkiau svarbus, nei pats jubiliejus. 

– Šiemet švenčiame Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų, o 
2008-ieji metai Jūsų dekretu paskelbti Šiluvos Dievo Motinos metais. Papasakokite išsamiau 
apie reikšmingiausius renginius, kuriuos planuojama organizuoti šiais metais. Kaip šį jubi-
liejų švęs išeivijos lietuviai?

– Svarbiausi jubiliejaus renginiai vyks rugsėjo 6–15 dienomis. Gegužės mėnesį Šiluvoje dvi 
dienas švęsime Tautų Sekmines. Pagrindinis šio didelio renginio iniciatorius yra Katalikų evan-
gelizacijos centras. Po to bus švenčiamas Eucharistinis kongresas. Pirmoji jo dalis vyks Kaune 
per Devintines, o antroji dalis – Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus 
iškilmių metu. Švenčiant Devintines, planuojame Eucharistijos šventimą organizuoti Santako-
je. Manau, kad procesija iš Prisikėlimo bažnyčios ateis į Santaką ir ten pagarbinsime Viešpatį, 
likusį su mumis Eucharistijos pavidaluose. Paprastai didžiausia šventė Šiluvoje vyksta rugsėjo 
tryliktąją dieną, bet esu įsitikinęs, kad šiais metais kiekvieno mėnesio tryliktoji diena taps sim-
bolišku mažuoju jubiliejumi. Vyks dekanatų piligriminės kelionės į Šiluvą.

Džiaugiuosi, kad Kanadoje bei JAV miestuose: Los Andžele, Detroite, Klyvlende labai gražiai 
ruošiamasi Šiluvos Dievo Motinos jubiliejui. Išeivijos lietuviai šią iškilią datą rengiasi paminėti 
ne tik ten, kur gyvena, bet atsiųsti piligrimų delegacijas į Lietuvą. Mane nustebino ir nudžiu-
gino žinia, kad net Šveicarijoje yra užsakytas visas lėktuvas piligrimams, norintiems atskristi į 
Šiluvos Dievo Motinos šventę. Esu tikras, kad čia labai svarbus Švč. Mergelės Marijos veikimas. 
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Džiugu dėl tokio gražaus ir matomo tikinčiųjų sujudimo. 
– Ko palinkėtumėte žmonėms, kurie ketina atlikti piligriminę kelionę į šią visai Lietuvai 

brangią šventovę? Galbūt galėtumėte tarti sveikinimo žodį ir Šv. Velykų proga?
– Visiems norėčiau palinkėti, kad atvykę į Šiluvą, jie taptų dar ištikimesni Kristaus Evangelijai. 

Juk apsireiškusi Švč. Mergelė Marija tiesiogiai nurodė į savo Sūnų. Pabrėžė, kad Jis yra užmirštas. 
Tikiu, kad Dievo Motina kiekvienam geram Šiluvos piligrimui išmels ištikimybės savo Sūnui 
malonę.

Atėjus Šv. Velykoms dažniausiai linkime vieni kitiems džiaugsmo ir geros nuotaikos. Žmogui 
gyvenant žemėje džiaugsmas labai reikalingas. Tai ypač svarbu šiais laikais, kai aplink daug 
rūškanų veidų. Džiaukimės ir savo širdyse turėkime tikėjimą ir viltį! Juk gyvenimą dera kurti 
ant tikėjimo pamatų. Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti vilties ir tokio tikėjimo kaip pirmųjų 
amžių krikščionių, kad visi žvelgtų į ateitį ne peikdami ir kritikuodami, o savęs paklaustų: „Ką 
aš galėčiau padaryti, kad atsigautų ir atgimtų mano Lietuva?“

Dėkoju už pokalbį. 

Kalbino Giedrė PRANAITYTĖ

www.bernardinai . l t  –2008 m. kovo 24 d.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI
KREIPĖSI PAGALBOS Į EUROPOS

KOLEGAS

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Birželio 13–14 dienomis Paryžiuje vyko Europos žmogaus teisių asociacijos Generalinė 
asamblėja, kurios metu Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos, Maltos, Lenkijos, Vokietijos, 
Belgijos ir Baltijos šalių žmogaus teisių organizacijų lyderiai aptarė migracijos, tautinių ir etni-
nių mažumų problemas Europos Sąjungos valstybėse, dalijosi įstatymų leidybos ir jų priežiūros 
patirtimi.

Pasinaudodama proga, Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) įteikė Europos žmogaus 
teisių asociacijai pareiškimą, kuriame prašoma padėti įgyvendinti Lietuvoje JTO Europos 
ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) nuostatas ir 
taip užtikrinti žmogaus teisių apsaugą.

 Priminsime, kad Orhuso konvenciją Lietuva ratifikavo 2001 metais, o nuo 2005 metų 
prisijungimą prie konvencijos patvirtino visa Europos Bendrija. Ši konvencija reglamentuoja 
ją ratifikavusių šalių visuomenės (fizinių asmenų ir jų susivienijimų, organizacijų, grupių) 
teisę gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisę kreiptis į teismus 
aplinkos klausimais. Kaip ir kitos ją ratifikavusios šalys, Lietuva jau prieš keletą metų privalėjo 
Konvencijos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę (Civilinį kodeksą, Administracinių bylų 
teisenos, Teritorijų planavimo, Statybos ir kitus įstatymus), tačiau iki šiol to nepadarė. Tuo 
tarpu mūsų šalies teismai, nagrinėdami administracinius ginčus tarp visuomenės ir valstybės 
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institucijų ir susijusius civilinius ginčus, vadovaujasi nacionaline teise, kuri iš esmės neatitinka 
Europos svarbiausių žmogaus teises reglamentuojančių dokumentų, nors pagal Lietuvos 
Respublikos Konstituciją būtent tarptautinė teisė yra prioritetinė. 

 Priminsime, kad neseniai Vyriausiasis Administracinis teismas, nagrinėdamas piliečių ginčą 
su Vilniaus apskrities administracija dėl „Lietuvos“ kino teatro sklypo senamiestyje detaliojo 
plano, pareiškė, jog Orhuso konvencija ir Europos Sąjungos teisė netaikytina šioje byloje. Bet 
būtent minėta konvencija reglamentavo ir reglamentuoja piliečių teisę kreiptis į teismą dėl gam-
tinės ir kultūrinės aplinkos išsaugojimo. Taigi Lietuvos teismų sistema kol kas nepripažįsta Lie-
tuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų viršenybės nacionalinės teisės atžvilgiu ir neretai 
ignoruoja tarptautinės teisės reikalavimus.

Birželio 11–13 dienomis Rygoje įvyko JTO Europos ekonominės komisijos Orhuso 
konvencijos valstybių šalių trečiasis susitikimas. Jame buvo kalbama apie tai, jog kai kurios šalys 
vis dar nevykdo prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Buvo priimti sprendimai dėl šešių šalių, 
kurių įstatymai neatitinka Konvencijos, – Albanijos, Armėnijos, Kazachstano, Turkmėnistano, 
Ukrainos ir vienintelės Europos Bendrijos narės – Lietuvos. Išvados dėl neatitikimo buvo 
pagrįstos Konvencijos priežiūros komiteto 2005–2008 m. tyrimais. Lietuva kviečiama iki š.m. 
gruodžio 31 d. drauge su suinteresuota visuomene parengti ir pateikti Konvencijos nuostatų 
perkėlimo į nacionalinę teisę veiksmų planą ir taip užtikrinti Lietuvos žmonėms Konvencijos 
suteiktas teises. 

Savo ruožtu Lietuvos žmogaus teisių asociacija paprašė tarptautinių organizacijų paramos, 
kad šios įtakotų Lietuvos įstatymų leidėją vykdyti laisva valia prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir pataisyti (papildyti) Lietuvos įstatymus, kad 
šie neprieštarautų Europos žmogaus teisių normoms.

Europos žmogaus teisių asociacijos prezidentas Pierre Barge asmeniškai pažadėjo pasirūpinti, 
kad Lietuvos žmogaus teisių gynėjų pareiškimas pasiektų Europos Parlamentą ir Europos 
įstatymų priežiūros institucijas.

Lietuvos žmogaus teisių asociaci jos periodinis  leidinys  „Pozici ja”.  –  2008 m. II  ketvirt is .

LIETUVA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Vytautas ŽEIMANTAS – žurnalistas, „Lietuvos aido“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas

PER DVIDEŠIMT METŲ
Žmogaus teisės Europos demokratinėse valstybėse yra vienos iš labiausias ginamų vertybių. 

Lietuva jau nuo 1989 metų nuosekliai mėgina įgyvendinti tai, kas šiose valstybėse tradiciška 
ir savaime suprantama. Šalies knygynuose netrukus pasirodys dvitomis leidinys šia tema – 
„Lietuva ir žmogaus teisės”. Leidėjas – Lietuvos žmogaus teisių asociacija. Knygos pratarmėje 
leidėjas nurodo, kad Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, įsteigta 1989 metais (vėliau 
LŽTGA ir LŽTA), buvo pirmoji oficiali organizacija, ginanti žmogaus teises Lietuvoje. Iki tol 
šiomis teisėmis rūpinosi Bažnyčia ir Lietuvos Helsinkio grupė, įsteigta 1976 metais.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, nemažai Helsinkio grupės narių, įskaitant ir jos steigėją, 
disidentą Lietuvos Helsinkio grupės pirmininką Viktorą Petkų, ėmė dirbti asociacijoje, kuri, pel-
nydama visuotinį pripažinimą, ilgainiui tapo Tarptautinės Helsinkio žmogaus teisių federacijos 
ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijų lygos nare.



832 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

Per beveik dvidešimt veiklos metų susikaupę daug teisinės ir istorinės medžiagos. Ją reikėjo 
susisteminti ir apibendrinti. Taip susidariusios prielaidos dviem atskiroms knygoms „Lietuva 
ir žmogaus teisės” (I, II d.).

Pasak leidėjo, šiomis knygomis nesiekiama apibendrinti visų Lietuvos žmogaus teisių gyni-
mo organizacijų veiklos. 

Tačiau norėta nuosekliai parodyti žmogaus teisių judėjimo vyksmą Lietuvai atgaunant Ne-
priklausomybę ir tuo laikotarpiu, kai mūsų valstybė jau savarankiškai kūrė įstatymus, teisės 
aktus, rengėsi tapti ES nare ir ja tapo.

Knygoje pateikiama medžiaga apie žmogaus teisių iniciatyvinę grupę, vėliau išaugusią į ini-
ciatyvinį komitetą. Spausdinami šio komiteto posėdžių protokolai, laiškai ir pareiškimai to meto 
žmogaus teisių aktualijomis, pateikiama informacija apie Asociacijos užuomazgas, jos signata-
rus, Asociacijos steigiamąjį suvažiavimą ir pirmuosius pareiškimus bei rezoliucijas, medžiaga 
apie Visuotinį žmogaus teisių Lietuvos asociacijos iniciatyvinį komitetą, to meto humanistinius 
judėjimus.

2007 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Seime minint Helsinkio grupės 30 metų sukaktį, šios 
grupės narys Tomas Venclova savo kalboje taip apibūdino Helsinkio grupę: „Mūsų prioritetas 
buvo žmogaus teisės, iš kurių logiškai išplaukia ir valstybinė nepriklausomybė, ir visavertis 
tautinis gyvenimas, ir mažumų plėtotė, ir sąžinės bei tradicinės ir netradicinės kultūros laisvė. 
Grupę sudarė skirtingi, kartais net priešingų pažiūrų žmonės, ir visi jie sugebėjo bendradarbiauti, 
neprarasdami pakantumo ir pagarbos vienas kitam...”

 Šis apibūdinimas puikiai tiko ir žmogaus teisių asociacijoms (LŽTA ir LŽTGA): jose tebevy-
rauja nuomonių ir pažiūrų įvairovė, čia susitelkę skirtingų tikėjimų ir profesijų žmonės (buvę 
disidentai, rašytojai, menininkai, kunigai, medikai, mokslininkai, politikai), kurie, neprarasda-
mi pakantumo ir pagarbos vieni kitiems, dirba žmogaus teisių priežiūros darbą,– rašo leidėjas.

Knygos gale nurodomas knygos turinys ir pavardžių rodyklė. Dauguma minimų asmenų 
turėjo ar turi sąlytį su žmogaus teisių gynimo veikla.

Knygos sudarytojas – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas 
įžangoje trumpai aprašo žmogaus teisių judėjimo užuomazgas iki Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo ir jo vyksmą Lietuvai jau tapus nepriklausoma valstybe.

PRIE IŠTAKŲ
2003 metais tuose pačiuose rūmuose ant Tauro kalno, Vilniuje, minint Lietuvos visuotinių 

žmogaus teisių deklaracijos 15-ąsias metines, Asociacijos steigėjas ir signataras Viktoras Petkus 
prisiminė visus, kurie davė pradžią žmogaus teisių judėjimui:

„Tebūnie man leista Jus visus pasveikinti susirinkusius į Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
deklaracijos paskelbimo penkioliktąsias metines. Ji buvo viešai paskelbta 1989 m. spalio 11 d. tokiu 
pavadinimu –  „Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo iniciatyvinės grupės deklaracija”.

Ta vadinamoji iniciatyvinė grupė buvo Tadas Teseckas ir Vytautas Budnikas, jau 1988 m. gale 
pradėję ieškoti žmonių, kuriems rūpėjo žmogaus teisės.”

„Nors ir malonu tąkart buvo girdėti šiuos žodžius, – prisimena Vytautas Budnikas, – turėjau 
pripažinti, kad jokios Lietuvos žmogaus teisių deklaracijos ir juo labiau Žmogaus teisių gynimo 
asociacijos tuo metu nebūtų buvę, jei šalia nebūtų buvę Viktoro Petkaus, Antano Buračo, 
Arimanto Dumčiaus, Broniaus Genzelio, Vytauto Martinkaus, Justino Marcinkevičiaus, Tėvo 
Stanislovo, kunigo Prano Račiūno ir daugelio kitų, kuriems buvo artima žmogaus teisių idėja. Jų 
dėka iš naujo suskambo Prancūzijos revoliucijos pagimdyta mintis, kad ne žmogus turi tarnauti 
valstybei, o valstybė privalo tarnauti žmogui. Per 50 okupacijos metų atėjome į Nepriklausomybę 
ne tik sklidini šviesaus tikėjimo, bet ir sunkaus paveldo nešini: mus slėgė nepamatuota valstybės 
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prievarta, teisinis nihilizmas, menkas žmonių teisinis išprusimas ir iš to išplaukiantis visuomenės 
bejėgiškumas. Deklaracijos signatarai padėjo pažvelgti į žmogaus teises kaip į sudėtinę dalį 
visuomenės vertybių, kurias būtina saugoti ir ginti. Rašydami prašymus, peticijas, rezoliucijas 
ir pareiškimus, savo autoritetu ir parlamentine galia (nes daugelis Asociacijos signatarų iki šiol 
tebėra Lietuvos Respublikos Seimo nariai, o Arimantas Dumčius yra LR Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirmininko pavaduotojas) jie įvairiais būdais gynė šias vertybes.”

Ar įsteigtos Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos skilimas nerodė šių vertybių kri-
zės?

„Manau, kad ne, – sako Vytautas Budnikas. – Tai buvo skirtingų požiūrių į tas pačias vertybes 
išdava. Daugelis savaip jomis rūpinosi. Nesuklysiu sakydamas, kad tiesos ir teisingumo siekis 
buvo šių žmonių savastis. Jie taip gyveno, mąstė ir kūrė, o įsteigta Žmogaus teisių gynimo 
asociacija, kaip rašančiajam baltas popieriaus lapas, daugeliui tebuvo priemonė, padėjusi šiuos 
siekius materializuoti ir jiems tapti tikrove. Asociacijos skilimas nebuvo vertybių konfliktas, jis ne 
sumenkino, bet paskatino žmogaus teisių judėjimą, netgi tapo katalizatoriumi ir pagyvino jį.

Galima daug svarstyti apie visuomeninių organizacijų įtaką mūsų valstybės demokratijos 
raidai. Bet neabejotina, kad 1989 metais paskelbta Lietuvos visuotinių žmogaus teisių iniciatyvi-
nės grupės deklaracija ir vėlesnė dviejų asociacijų (LŽTA ir LŽTGA) veikla paliko žymų pėdsaką 
Lietuvos ir visos Europos valstybių žmogaus teisių apsaugos priežiūros sistemoje. Jų veikla yra 
neginčijamas Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir jos piliečių humanistinės veiklos paveldas, 
kurio reikšmę deramai dar įvertins istorikai ir teisės tyrinėtojai.”

TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS
Jo siekta nuo pat Deklaracijos paskelbimo dienos. Tuo ypač rūpinosi pirmasis Asociacijos 

pirmininkas ir jos signataras akademikas Antanas Buračas, kuris dar po kruvinųjų Sausio 13-
osios įvykių užmezgė ryšius su Jungtinių Tautų nevyriausybinių organizacijų asociacija. Vėliau 
šį darbą tęsė LŽTA atsakingasis sekretorius Stasys Kaušinis, kuris palaikė nuolatinius ryšius su 
Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Lenkijos Helsinkio grupėmis.

LŽTA teikė informaciją tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms apie žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje, rašė ataskaitas, priiminėjo užsienio šalių delegacijas ir siuntė savo atstovus į 
kitas šalis žmogaus teisių problemoms nagrinėti.

1997 metais Senegalo sostinėje Dakare Lietuvos žmogaus teisių asociacija tapo Tarptautinės 
žmogaus teisių federacijų lygos nare-korespondente. Šios Lygos būstinė yra Paryžiuje. Ji vienija 
64 asocijuotus narius ir 41 narį-korespondentą, kurie nuolat dirba Jungtinių Tautų Organizacijoje, 
Europos Taryboje ir Europos Sąjungos sekretoriate. Pati Federacija jungia per 100 žmogaus teisių 
organizacijų iš viso pasaulio valstybių.

Po dvejų metų (1999-ųjų spalį) Lietuvos žmogaus teisių asociaciją pripažino Tarptautinė Hel-
sinkio federacija: jos generalinėje asamblėjoje (Helsinkyje) LŽTA tapo Tarptautinės Helsinkio fe-
deracijos visateise nare. Tarptautinė Helsinkio federacija yra Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų 
Organizacijos konsultantė.

Dar po penkerių metų (2004-aisiais) Lietuvos žmogaus teisių asociacija pelnė visišką 
pripažinimą ir tapo Tarptautinės žmogaus teisių federacijų lygos visateise nare su balsavimo 
teise. Ji įgijo teisę dalyvauti visuose tarptautiniuose žmogaus teisių forumuose. Nuo šiol ji 
atstovauja Lietuvai aukščiausiu Europos ir pasaulio žmogaus teisių gynimo organizacijų lygiu.

LŽTA apžvalgos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, teikiamos Tarptautinės Helsinkio 
žmogaus teisių federacijos ataskaitoms ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo apžvalginei 
konferencijai, kasmet skelbiamos Federacijos leidinyje „Human Rights Developments”. 
Šiomis apžvalgomis remiasi užsienio valstybių ambasados bei konsulatai, todėl  į jas neretai 
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atsižvelgiama sprendžiant Lietuvos valstybės ir kitų šalių tarpusavio santykius žmogaus teisių 
srityje.

PO DVIDEŠIMTIES METŲ
2005 metais Vytautas Budnikas tapo LŽTA pirmininku, tuo tarpu Garbės pirmininku nuo 

pat Asociacijos įsteigimo iki šių dienų liko jos steigėjas ir signataras, Lietuvos Helsinkio grupės 
pirmininkas Viktoras Petkus.

Daugelis Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto narių baigė Lenkijos Helsinkio 
fondo surengtas vasaros arba žiemos žmogaus teisių mokyklas, stažavosi Danijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Švedijoje, įgijo daug praktinės patirties dalyvaudami teismuose, lankydami kalėjimus, 
areštines, vaikų ir senelių globos namus.

LŽTA Vilniuje iki šiol tebeleidžia savo naujienų biuletenį „Pozicija” ir ketvirtinį žurnalą 
„Pozicija. Nuomonės”, kurie nusipelno atskiro dėmesio.

Nuo pat pradžių, vos paskelbus Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo deklaraciją, 
„Pozicija” ėmė spausdinti įvairiausių pažiūrų žmonių straipsnius, skelbti skirtingiausias autorių 
nuomones. Būtent tokios teminės krypties periodinį leidinį buvo nuspręsta vadinti „Pozicija”.

Rašytojai, filosofai, mokslo, meno žmonės, politikai bei disidentai noriai publikavo savo 
straipsnius, atsakinėjo į redakcijos žurnalistų klausimus, tikėdami, kad šis leidinys – be 
išankstinės nuostatos, kad jo puslapiuose vyrauja demokratijos dvasia ir nuomonių įvairovė.

Štai kaip apie žurnalą rašė vienuolių kapucinų ordino konsultorius Tėvas Stanislovas 
(Mykolas Dobrovolskis): „O tas simpatingasis „Pozicija. Nuomonės” – tai Lietuvos Atėnai, 
nors jis ir nesipuikuoja šiuo vardu. Tikiu, kad Jūsų žurnalas bus užtvara visokioms šiukšlėms. 
Paskaudo galva nuo interpeliacijų, mitingų... kalbėti tegul kalba, rašyti tegul rašo, priekaištauti 
tegul priekaištauja, bet visada turėtų būti laikomasi „nekaltumo prezumpcijos.” Tai ir yra  „...ira 
et studium” (be išankstinio nusistatymo). Tegul klesti išmintis, susimąstymas, geranoriškumas.” 
(„Pozicija. Nuomonės”. 1996 m. sausis).

Tokia ir knygos „Lietuva ir žmogaus teisės” dvasia. Joje pateikti straipsniai, interviu, 
korespondencijos atspindi plačiausią tuo metu vyravusią Lietuvos visuomenės atstovų – 
kultūros, meno, mokslo žmonių, politikų nuomonių įvairovę, požiūrį į to meto įvykius „sine ira 
et studio”, paliekant teisę pačiam skaitytojui susidaryti nuomonę.

Skaitytojas čia ras abiejų asociacijų (LŽTA ir LŽTGA) rašytų laiškų, raštų, pareiškimų 
Lietuvos valstybės vadovams, įvairioms valstybės įstaigoms ir institucijoms bei tarptautinėms 
organizacijoms, taip pat publikacijų, iš kurių matyti platus Asociacijos veiklos mastas ir 
rezultatai,– jais abejoti neleis tarptautinių žmogaus teises ginančių organizacijų gauti atsiliepimai, 
komentarai bei kitų valstybių analogiškų žmogaus teises ginančių organizacijų parama.

„Lietuvos aidas“.  –  2008 m. balandžio 2 d.
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TEISININKŲ DIENOSE – PACIENTŲ TEISIŲ 
GYNIMO AKTUALIJOS

Vilniaus universiteto Teisės fakultete prasidėjo Teisininkų dienos 2008 (TEDI’08), kurių 
vienas pagrindinių akcentų vakar įvykusi konferencija „Pacientų teisių gynimo aktualijos”. Joje 
diskutavo šalies teisininkai ir medikai – atstovai profesijų, kurios tampriai susiję, nes čia klaidos 
neatleistinos, o padariniai – vieni skausmingiausių. 

Pranešimus skaitę lektoriai – Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja medicinai 
dr. Jelena Kutkauskienė, Žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas, Vilniaus 
universiteto Civilinės teisės ir proceso katedros vedėjas doc. dr. Vytautas Mizaras ir kiti šios 
srities ekspertai gilinosi į aktualias temas – nuo paciento teisės į informaciją, psichiatrijos 
padėties Lietuvoje iki pagrindinių teisinių dokumentų analizės. Aptartos opios problemos: 
sveikatos priežiūros kokybės kontrolės nebuvimas, nesuformuoti išsamios informacijos teikimo 
pacientams kriterijai. Kaip daugelio problemų priežastis įvardinta bendradarbiavimo tarp 
teisininkų ir medikų stoka kuriant teisinę bazę.

Šiandien TEDI’08 pratęs debatai „Kas svarbiau: žmogaus teisės ar viešasis interesas?” Po 
pietų šventės dalyviai pramogaus jau tradiciniu tapusiame aukcione. Jie turės progą įsigyti 
fakulteto dėstytojų dovanotų vertingų, sentimentus keliančių daiktų. Aukciono metu surinkti 
pinigai bus skirti Vilniaus specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose gyvenančioms 
mergaitėms. Teisininkų dienų linksmybes vainikuos baigiamasis vakaras su atlikėju Mantu ir 
Suicide stilingame sostinės naktiniame klube„POSH”. 

Teisininkų dienos – tai kasmet Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų atstovybės 
organizuojamas projektas. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – eksperimentuoti ieškant naujo 
požiūrio į teisę ir šios profesijos žmones. TEDI’08, šiemet pažymėtas „Incognito” vardu, dvelkia 
paslaptingumu ir skatina pažvelgti į teisininkus kitu kampu, pakeisti stereotipinį teisininko 
įvaizdį.

www.skc.lt – 2008 m. balandžio 10 d.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS 
NUOMONĖ DĖL G. URBONO VIEŠO LAIŠKO

Vytauto Budniko, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininko, nuomonė dėl 
G.  Urbono viešo laiško LRT direktoriui.

Praėjusią savaitę Nacionalinės premijos laureatas Gediminas Urbonas išplatino viešą laišką 
Lietuvos televizijos ir radijo direktoriui Audriui Siaurusevičiui, dėl „manipuliacijų už mokesčių 
mokėtojų pinigus“. Anot G. Urbono 2008 m. balandžio 15 dieną Lietuvos TV laidoje „25-tas 
kadras“ parodė pabrėžtinai šališką pasakojimą apie „ ‘Lietuvos’ kino teatro ateitį“. Jis teigė, kad 
laidos rengėjai iš esmės reklamavo nekilnojamojo turto plėtros bendrovės rengiamą projektą 
bei siekė daryti spaudimą šiuo metu vykstantiems teismo procesams, susijusiems su buvusiu 
„Lietuvos“ kino teatru. Anot jo, šia laida siekta formuoti nuomonę, kad „protestuotojai pasisako 
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prieš kino teatrą“, taip pat – kad „neaišku, ko nori tie protestuotojai“, tačiau nebuvo suteikta tei-
sė pasisakyti kitai – oponuojančiai pusei, kuri teigia, kad miestas priklauso visiems, ne vien už-
darosios bendrovės akcininkams, kad privati bendrovė siekia pasitvirtinti detaliojo planavimo 
sąlygas, leidžiančias nugriauti kino teatrą, o vien kino teatrui skirtą valstybinės žemės sklypą 
bei aikštę užstatyti daugiabučiu daugiaaukščiu gyvenamuoju namu.

G. Urbonas rašė, kad privačios bendrovės piliečius, kvestionuojančius valdininkų veiksmus 
detaliojo planavimo procedūrose, persekioja pasitelkdamos teismą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija aktyviai palaiko G. Urbono nuomonę ir stengiasi įmano-
mais būdais teismuose persekiojamus piliečius ginti. 

Apmaudu, bet tenka pripažinti, kad trumparegiškumas – didžiausia mūsų valdančiojo elito 
problema. Požiūris „po manęs nors ir tvanas“, atspindi šio „elito“ mentalitetą. Akivaizdu, kad 
ginčas vyksta ne dėl kino teatro, o dėl viešųjų erdvių. Gal tūlam valdininkui ar žiniasklaidos 
laidos rengėjui nelabai rūpi skveras prie „Lietuvos” kino teatro. Tačiau būtent parkų ir skverų 
miestuose ateityje pasiges jo vaikai ir vaikaičiai. Tai esminė prakutusio verslininko, valdininko 
ir šiuo atveju laidos rengėjo mąstymo spraga.

Nuostabu, kad yra žmonių, kurie pasiaukojamai gina mūsų visų ateitį. „Rojaus apartamentai“ 
ir „M2 Invest“ civiliniai ieškiniai prieš šiuo žmones vadinami strateginiais ieškiniais prieš 
visuomenės dalyvavimą, kai verslo įmonė reikalauja nubausti piliečius dėl neva padarytos žalos 
ir kenkimo kreipiantis į teismą, bet iš tiesų siekia įbauginti, atgrasyti ir nutildyti visuomenę bei 
visaip suvaržyti jos teises, kurias garantuoja LR Konstitucija, tarptautinė ir ES teisė bei Lietuvos 
įstatymai.

Šios bendrovės teigia, kad pavieniai asmenys neturi tesės gintis ir ginti (visuomenės) viešąjį 
interesą. Neva tai gali daryti tik organizacijos, o pavieniams piliečiams – šiukštu. Dėl to intelektu-
alai ir tampomi po teismus, kuriuose statybos bendrovės reikalauja iš jų pakloti 600 tūkst. litų. 

Tačiau turime suprasti, kad kiekvienas iš mūsų turime teisę ginti visuomenės (viešąjį ) inte-
resą. Lietuva ratifikavo Orhuso konvenciją, bet jos nuostatų neperkėlė į nacionalinę teisę. Beje, 
konvencijos vertimas į lietuvių kalbą nekvalifikuotas – supainiota terminų reikšmė: teisiniai 
terminai iš  originalo  kalbos  į  lietuvių  kalbą  išversti  klaidingai,  daugelio  jų  reikšmė    su-
painiota – lietuvių kalboje ji skiriasi nuo konvencijoje nurodytų sąvokų ir terminų reikšmių. 
Tai sukelia daugybę teisinių kolizijų ir pažeidžia piliečių konstitucines teises. Dėl to Lietuvos 
žmogaus teisių asociacija jau kreipėsi į Europos Komisiją, LR Seimą ir į Europos žmogaus teisių 
asociaciją.

Nepaisant to, Konvencijos 3 str. 8 d. nurodo, jog „kiekviena Šalis užtikrina, kad asmenys, 
įgyvendinantys šioje Konvencijoje numatytas savo teises, nebūtų baudžiami už savo veiklą, per-
sekiojami arba kitais būdais varžomi. Ši nuostata netaikoma nacionalinių teismų įgaliojimams 
priteisti atlyginti pagrįstas teismo išlaidas“. 

Ir visai nesvarbu, kad ši teisė neperkelta į mūsų įstatymus. Ji turi tiesioginę veikimo galią ir 
ja privaloma vadovautis teismuose ginant piliečių teises.

Visi tai gerai supranta. Todėl teismais siekiama tik įbauginti. Verslas mėgina teismus paversti 
ne teisingumą vykdančia institucija, o baudžiamąja institucija. Pavyzdžiui, ieškinyje jie prašo 
teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones vieno ar kito asmens atžvilgiu, kitaip tariant, 
areštuoti žmonių arba įmonės lėšas, turtą. O kai areštuojamas žmonių turtas ar pinigai visam 
bylinėjimosi laikotarpiui, kuris, beje, kartais trunka tris ar net daugiau metų, pilietis pradeda 
rūpintis savo egzistencija, o ne visuomenės reikalais. Štai ko siekia minėtieji verslininkai. Tai 
labai nešvarus teisinis žaidimas. Mūsų visuomenė privalo nuo to labai ryžtingai gintis. 

 www.bernardinai . l t   –  2008 m. balandžio18 d.
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TEISMAI NEIGIA
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĘ IR 

TEISINĘ VALSTYBĘ

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Balandžio 21 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį, kuria atmetė 
Tomo Bakučionio, Vytauto Damaševičiaus, Gedimino Urbono, Jūratės Markevičienės  apeliaci-
nį skundą, kuriuo siekta apginti  visuomenės (viešąjį) interesą išsaugant Vilniaus senamiesčio 
kultūros paveldą. Skaitytojai tikriausiai prisimena jau antri metai vykstantį grupės intelektualų 
ginčą su  miesto valdžia ir verslininkais dėl „Lietuvos“ kino teatro pastato ir viešųjų erdvių.

 Apmaudu, kad pastaruoju metu visuomenė suskilo į dvi dalis – tuos, kurie palaiko grupės 
intelektualų iniciatyvą riboti verslininkų galias keičiant Vilniaus senamiesčio vaizdą, ir tuos, 
kurie mano, jog senasis „Lietuvos“ kino teatras nereikalingas, kad viešųjų erdvių (parkų, skverų) 
ir taip per daug, o jų priežiūrai reikia labai daug lėšų.

Tenka  pripažinti, kad  trumparegiškumas – didžiausia mūsų valdančiojo elito problema. 
Požiūris  „po manęs nors ir tvanas“,   atspindi  šio „elito“ mentalitetą. Gal tūlam valdininkui 
nelabai rūpi skveras prie „Lietuvos” kino teatro, bet būtent parkų ir skverų miestuose ateityje 
pasiges jo vaikai ir vaikaičiai. Tai esminė prakutusio verslininko ir valdininko mąstymo spraga.

Vis dėlto šio rezonansinio ginčo esmė buvo ir liko visiškai kitokia: ar turi kiekvienas mūsų 
pilietis teisę skųsti teismui valdžios įstaigų sprendimus, jeigu mano, kad šie sprendimai 
pažeidžia visuomenės (viešąjį) interesą?

Pirmosios instancijos ir Vilniaus apygardos administraciniai teismai paneigė šią teisę. Buvo 
vilties, kad Vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgs į akivaizdžius piliečių konstitucinių 
teisių pažeidimus ir kreipsis į Konstitucinį Teismą arba į kompetentingą Europos Sąjungos 
teisminę instituciją prašydamas preliminaraus nutarimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo 
ar galiojimo klausimu.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) to nepadarė. Dar daugiau savo nu-
tarime jis konstatavo:„Apeliacinio skundo (grupės intelektualų) argumentas, kad pirmosios 
instancijos teismas nesirėmė Orhuso konvencija yra nepagrįstas, nes pagal pareiškėjų skunde 
pareikštais reikalavimais apibrėžtas administracinio ginčo ribas šia Konvencija remtis nebuvo 
pagrindo“. Taip teismas paneigė teisinės valstybės principą jura novit curia „teismas žino įsta-
tymus“. Kadangi pareiškėjai pirmos instancijos teisme nesirėmė Orhuso konvencija ir ES regla-
mentais, tai, anot LVAT, šie teisės aktai netaikytini. Kaip patogiau – jeigu asmuo pats nenurodė 
teisės akto, kuriuo remia savo reikalavimus, teismas to įstatymo ir netaikys. Atrodo, nuo šiol 
Lietuvoje įsigaliojo kitas principas jura non novit curia (teismas nežino įstatymų), nes įstatymus 
turi žinoti pats pareiškėjas, antraip teismas jų netaikys.... Ar tai ne teisinio nihilizmo viršūnė? 

Dar daugiau, teismas, paneigdamas tarptautinės ir ES teisės viršenybę, pareiškė, kad ES tei-
sė šioje byloje netaikytina. Kodėl? Ar tik todėl, kad pareiškėjai ja nesirėmė pirmos instancijos 
teisme? 

Apie kitus motyvus nėra ko kalbėti – jų tiesiog nėra nutartyje. Nors teismas patvirtino, kad 
galima skųsti VAVA sprendimą, tačiau, anot teismo, šį sprendimą gali skųsti tik subjektinę teisę 
turintys asmenys arba viešąjį interesą ginančios institucijos. Kadangi teisinėje valstybėje– Lie-
tuvoje – Orhuso konvencija netaikytina, o ES teisės aktai (tiesioginio taikymo reglamentai)– 
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negalioja, tai pareiškėjai nelaikytini subjektinę teisę turinčiais asmeninis. Lyg nebūtų Orhuso 
konvencijos dėl teisės kreiptis į teismus ir LR Konstitucijos, teigiančios, kad kiekvienas asmuo, 
kurio teisės pažeidžiamos, gali kreiptis į teismą.

Toliau teismas argumentuoja: „Administracinių bylų teisenos įstatymas nustato, kad jeigu 
yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje 
byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar 
tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją... Teisėjų kolegijai nekilo abejonių dėl 
šioje konkrečioje byloje taikytinų teisės normų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o 
pareiškėjų nurodytos Teritorijų planavimo įstatymo normos sprendžiant šį ginčą netaikytinos. 
Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą nėra pagrindo.“

Štai taip. Teismui nekilo jokių abejonių. Matyt, todėl ir jokie motyvai nenurodyti, kuriais 
remiantis nekilo šių abejonių.

Tačiau visuomenei jos kilo. Ir vargu ar jos po šio LVAT nutarimo išsisklaidys. Vien todėl, 
kad  komercinės bendrovės jau pateikė grupei intelektualų 600 tūkst. litų dydžio ieškinius  
teismuose, reikalaudamos atlyginti bendrovėms padarytą  menamą žalą. Nekyla abejonės, kad 
šiuo nutarimu komercinės bendrovės pasinaudos. Jos įrodinės, kad piliečiai, neturėję teisės 
kreiptis į teismą, kreipėsi į jį ir sutrukdė  statybas, tuo padarydami vos ne milijoninę žalą.

Administracinis teismas iš esmės padarė tai, ką galėjo padaryti tik LR Konstitucinis Teismas, 
nes tik jis vienintelis gali aiškinti piliečių konstitucines teises. O dėl tarptautinės teisės taikymo 
mūsų nacionalinėje teisėje LVAT pasisakė vienareikšmiškai:

„Europos Sąjungos teisės aktai sprendžiant šį administracinį ginčą netaikytini. Dėl 
preliminaraus nutarimo gali būti kreipiamasi į ETT tais atvejais, kai preliminarus nutarimas gali 
padėti išspręsti nacionaliniame teisme nagrinėjamą konkrečią bylą. Kreiptis į Europos Bendrijų 
Teisingumo teismą šioje byloje dėl preliminaraus nutarimo nėra pagrindo.“  Motyvų, kodėl 
ES teisė, kurios dalimi yra Orhuso konvencija, netaikytina šioje byloje, teismas nesivargino 
nurodyti. Matyt, todėl, kad pareiškėjai ja nesirėmė pirmos instancijos teisme. Pagal ABTI,  
motyvų nepateikimas yra absoliutus nutarties negaliojimo ir proceso atnaujinimo pagrindas.  

Tai kaipgi  su piliečių teise, o teismų prievole  ginti viešąjį (visuomenės) interesą?
Įdomus LVAT požiūris į šias teises bei teismų prievolę. Teismo nuomone,  pareiškėjai 

(intelektualų grupė) skunde ir patikslintame skunde (nei tekste, nei išvardydami skundo 
pateikimo teisinius pagrindus) „nenurodė, kad jie kreipėsi į teismą gindami viešąjį interesą.“ 

Štai kaip? Jeigu piliečiai nenurodys, kad pažeidžiamas viešasis interesas, tai teismui tarsi 
leidžiama visu tuo nebesidomėti ir nepastebėti? Jei piliečiai gina kultūros paveldą, tai teismui 
neaišku, jog tai viešas interesas (?!)

Toliau teigia teismas „Kaip matyti iš bylos medžiagos, nė vienas iš pareiškėjų nėra gretimo 
su planuojama teritorija sklypų naudotojai, savininkai... Todėl pirmosios instancijos teisingai 
įvertino, kad atsakovo priimtas teritorijos planavimo dokumento patikrinimo aktas pareiškėjų 
subjektinių teisių nepažeidė ir ginti jų subjektines teises šiuo klausimu nėra pagrindo“.

Tokiais savo teiginiais teismas tarsi paneigė Orhuso konvencijos ir LR Konstitucijos nuostatas 
dėl piliečių teisės kreiptis į teismus ir dėl mūsų Konstitucijos garantuojamų piliečių teisių, viena 
kurių nurodo, kad kiekvienas asmuo, kurio teisės pažeidžiamos, gali kreiptis į teismą.

Panašu, kad Administracinis teismas, žengtelėjo tolėliau už savo kompetencijos ribų ir užuot 
atsiklausęs Europos Sąjungos teisminių institucijų arba LR Konstitucinio Teismo, ėmėsi piliečių 
konstitucinių teisų aiškinimo, nurodydamas, kad „Europos Sąjungos teisės aktai sprendžiant šį 
administracinį ginčą netaikytini.“

Įdomu, kaip šį teismo teiginį traktuos Europos žmogaus teisių gynimo institucijos? Kodėl 
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Lietuvos administraciniai teismai mano, kad Orhuso konvencija, kuri yra Lietuvos įstatymų 
dalis ir taikoma tiesiogiai, gali būti netaikoma sprendžiant šalių ginčą, jeigu kuri nors ginčo 
šalis pamiršo ją paminėti? Ar nuo šiol bet kuri ginčo šalis privalės priminti teismui, kokie galioja  
Lietuvoje įstatymai ir teisės aktai? O kas bus, jei kurio nors teisės akto formaliai nepaminės? Ar 
teismas galės jo ir nebetaikyti?

Kaip elgsis mūsų teismai, jeigu sulauksime  JTO/EEK (Orhuso konvencijos išaiškinimo, ku-
rioje nurodoma, kad „kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai bei gerovei 
aplinkoje, todėl privalo ir individualiai, ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę dėl 
dabartinių ir būsimų kartų gerovės, taip pat konstatuojama, kad siekiant šių tikslų, visuomenei 
turi būti sudaryta galimybė naudotis veiksmingomis teisminėmis priemonėmis, taip ginant jos 
teisėtus interesus ir vykdant įstatymus” (Konvencijos preambulė). 

Priminsiu, kad Lietuvos žmogaus teisių asociacija jau kreipėsi į Europos Komisiją, LR Seimą 
ir  Europos žmogaus teisių asociaciją, kad šios institucijos deramai įvertinų Orhuso konvencijos 
teisinius terminus ir jų taikymą Lietuvos teisėkūroje.

Apmaudu, bet būtent komercinės bendrovės „Rojaus apartamentai“ ir „M2 Invest“ , patei-
kusios civilinius ieškinius prieš piliečius, vadovausis šiuo LVAT nutarimu. Minimų bendrovių 
ieškiniai intelektualų grupei vadinami strateginiais ieškiniais prieš visuomenės dalyvavimą, kai 
verslo įmonė  reikalauja nubausti piliečius dėl neva padarytos žalos ir kenkimo kreipiantis į teis-
mą, bet iš tiesų siekia įbauginti, atgrasyti ir nutildyti visuomenę bei visaip suvaržyti jos teises, 
kurias garantuoja LR Konstitucija, tarptautinė ir ES teisė bei Lietuvos įstatymai.

Mat bendrovės teigia, kad pavieniai asmenys neturėjo teisės gintis ir ginti (visuomenės)  vie-
šąjį interesą. Neva tai galėjo daryti tik organizacijos, o pavieniams piliečiams – šiukštu. Dėl to 
intelektualus ir tampo po teismus, reikalaudamos iš jų  pakloti 600 tūkst. litų. Tačiau tai prieš-
tarauja suformuotai Vyriausiojo administracinio teismo praktikai, pagal kurią tiek pavieniai as-
menys, tiek jų  organizacijos yra laikomos suinteresuota visuomene ir turi teisę kreiptis į teismą 
aplinkos klausimais, remdamiesi vien tik Orhuso konvencija. Tokį sprendimą LVAT yra priėmęs 
prieš keletą metų vienoje ankstesnėje byloje V. Damaševičiaus atžvilgiu, kai SBA koncernas gin-
čijo jo teisę kreiptis į teismą dėl detaliojo plano. 

Visgi turime suprasti, kad kiekvienas iš mūsų turime teisę ginti visuomenės (viešąjį ) interesą. 
Lietuva ratifikavo Orhuso konvenciją, bet jos nuostatų neperkėlė į nacionalinę teisę. Beje, 
konvencijos vertimas į lietuvių kalbą nekvalifikuotas – supainiota terminų reikšmė: teisiniai 
terminai iš originalo kalbos į lietuvių kalbą išversti klaidingai, daugelio jų reikšmė supainiota– 
lietuvių kalboje ji skiriasi nuo konvencijoje nurodytų sąvokų ir terminų reikšmių. Tai sukelia 
daugybę teisinių kolizijų ir pažeidžia piliečių konstitucines teises. 

Nepaisant to, Konvencijos 3 str. 8 d. nurodo, jog „kiekviena Šalis užtikrina, kad asmenys, 
įgyvendinantys šioje Konvencijoje numatytas savo teises, nebūtų baudžiami už savo veiklą, per-
sekiojami arba kitais būdais varžomi. Ši nuostata netaikoma nacionalinių teismų įgaliojimams 
priteisti atlyginti pagrįstas teismo išlaidas“. 

Tai, kad ši teisė neperkelta į mūsų įstatymus, dar nereiškia, kad ji Lietuvoje negalioja. Ji turi 
tiesioginę veikimo galią ir ja privaloma vadovautis teismuose ginant piliečių teises. Būtent dėl 
pastarojo LVAT nutarimo ir apmaudžiausia.

Mes  gerai suvokiame, kad komercinės bendrovės  teismais siekia įbauginti visuomenę. 
Verslininkai mėgina teismus paversti ne teisingumą vykdančia institucija, o baudžiamąja 
institucija.  Pavyzdžiui, ieškinyje jos prašo teismo taikyti laikinas apsaugos priemones vieno 
ar kito asmens atžvilgiu, kitaip tariant,  areštuoti žmonių arba įmonės lėšas, turtą. O kai 
areštuojamas žmonių turtas ar pinigai visam bylinėjimosi laikotarpiui, kuris, beje, kartais trunka 
tris ar net daugiau metų, pilietis pradeda rūpintis savo egzistencija, o ne visuomenės reikalais. 
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Štai ko siekia minėtieji verslininkai. 
Taigi minimas LVAT nutarimas šliūkštelėjo žibalo į ugnį. Juo bus pasinaudota mėginant mate-

rialiai sužlugdyti intelektualų grupę, o jei atvirai  –  paklupdyti visuomenę prieš pinigų visagaly-
bę. Tai labai nešvarus teisinis žaidimas. Visuomenė privalo labai ryžtingai gintis. Dėl to Asociaci-
jos nariai jau suvokia, kad šios teisinės grumtynės neišvengiamai persikels už Lietuvos ribų.

www.bernardinai . l t  –  2008 m. balandžio 23 d. 

VIEŠASIS INTERESAS: 
SAMPRATOS APIBRĖŽTUMO PROBLEMA

Jaunius GUMBIS 

Individo autonomija demokratinėje visuomenėje toleruojama tik tol, kol tai būtina kitų vi-
suomenės narių autonomijai apsaugoti ir išvengti socialinių konfliktų.

Viešasis interesas yra vienas iš visuotinai pripažintų individo autonomijos ribojimo pagrindų. 
Viešąjį interesą saugo teisė, kurios, pirma, privalo laikytis kiekvienas visuomenės narys ir, 

antra, kurią užtikrina valstybės mechanizmo prievartos priemonės. Tačiau teisė taip pat saugo 
bei gina prigimtines žmogaus teises ir laisves – teisinę individo autonomijos formą. 

Apžvelgus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos 
Sąjungos teisyno bei tam tikrų teismų pateiktus Lietuvos nacionalinės teisės aiškinimus, nekyla 
abejonių, kad viešojo intereso – kaip kažko, kas yra vertinga ir dėl to bendra visuomenei apskri-
tai – idėja egzistuoja nuo senų laikų. 

Konvencijos bei nacionalinės teisės sistemų ribose viešasis interesas turinio požiūriu supran-
tamas vieningai. Šios kategorijos samprata nukreipia į socialinį teisingumą, vertybės prioritetą 
kiekybės atžvilgiu, teisėtumą, objektyvumą, proporcingumą, interesų derinimą – visa tai neat-
siejami ir būtini demokratinės visuomenės ir valstybės koncepcijos elementai. Viešasis interesas 
suprantamas kaip dinamiška ir plati kategorija, apimanti ekonominius, politinius, socialinius, 
kultūrinius, dvasinius visuomenės gyvenimo aspektus. 

ES teisėje viešasis interesas atspindi ir saugo „pagrindinius visuomenės interesus“, kurie vis 
dėlto suprantami siaurai. Šioje teisės sistemoje grynai ekonominio ar administracinio pobūdžio 
interesai negali būti laikomi viešuoju interesu. 

Nesant objektyvių taisyklių, taikoma konkretaus asmens individualių vertybių bei kriterijų 
sistema. 

Tautos išrinktų įstatymų leidėjų, kuriems būtini ekonominiai ištekliai, kad jie galėtų išlaikyti 
turimas pozicijas, ir vykdomosios valdžios institucijų, kurios disponuoja valdžios įgaliojimais, 
tačiau yra priklausomos nuo įstatymų leidėjų politiškai ir biudžeto prasme, derinys gali reikšti 
valstybę, kurioje tarnaujama įtakingų, tačiau angažuotų politinių interesų grupių labui. Nors tai 
diskusijos verta pozicija, tačiau visiškai ją atmesti būtų pernelyg naivu. 

Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms – tai Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nuostatos, demokratinės valstybės sampratos postulatai. 

Vis dėlto dabartinė viešojo intereso samprata teisėje verčia mąstyti apie tam tikrą šių principų 
deklaratyvumą.

(2006 m.–  Socialiniai mokslai, Nr.1.)

LŽTA informacinis  leidinys „Pozici ja“.  –  2008 m. II  ketvirt is .
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REDAKTORIŲ UŽ GROTŲ...

Redaktorius Jonas Sinkevičius nusiteikęs optimistiškai, nes bylų medžiaga kaltina ir pačius 
nukentėjusiuosius.

Štai tiek kaltinamosios medžiagos surinko Klaipėdos miesto apylinkės prokurorai R. Norei-
ka, S. Kasiulis ir A. Velutis kaltinant Joną Sinkevičių padarius nusikaltimus pagal LR BPK                     
154 str. l d. ir 300 str. l d. Nusikaltimai matomai sunkūs, kaip nukentėjo svarbūs valdžios as-
menys: Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė S. Naščenkovienė, Klaipėdos apygardos 
teismo teisėjas A. Padvelskas ir Palangos miesto apylinkės teismo pirmininkė D. Jakštienė bei 
antstolis A. Selezniovas. Tikėtina, kad kaltinamasis bus nuteistas, nes Klaipėdos miesto apylin-
kės teismo pirmininkė S. Naščenkovienė pripažino Joną Sinkevičių kaltu. Kaltinamojo šansai 
išvengti bausmės labai menki, nes jis už savo egzistenciją kaunasi vienas, valstybinė gynyba 
taip pat prieš Joną Sinkevičių. Saugumo sumetimais byla nagrinėjama Kauno miesto apylinkės 
teisme, teisėja Jūratė Jakubonienė. Tokia padėtis labai apsunkina laikraščio leidybą, bet, redak-
toriaus Jono Sinkevičiaus teigimu, jis vykdys Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmi-
ninko ir laikraščio „Žmogaus teisės” redaktoriaus pareigas ir būdamas už grotų. Kaip atsilieps 
šios aplinkybės laikraščiui, paliekame spręsti Jums skaitytojau. Laikraščio ir mūsų redakcijos 
kolektyvo ateitis priklauso tik nuo Jūsų, gerbiami skaitytojai.

Jono Sinkevičiaus 57 gimtadienio proga, byla bus nagrinėjama
2008 m. gegužės 13 d.
14:00 val. salėje Nr.108,
Kauno miesto apylinkės teisme.

Redakcija

„Žmogaus teisės“.  –  2008 m. gegužės 5 d.

DEŠIMTYS  TŪKSTANČIŲ PILIEČIŲ PARAŠŲ – UŽ 
AIŠKIĄ  ŠEIMOS SAMPRATĄ

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius

Mėnraštis šeimai „Artuma“ šių metų vasarį pasiūlė savo skaitytojams akciją „Mes už aiškų 
šeimos supratimą, mes už Lietuvą, kurios ateitis – šeima“. Jos metu žmonės buvo kviečiami 
asmeniškais parašais išreikšti savo poziciją ir pritarti tokiam šeimos supratimui, kuris atsispindi 
Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekto principiniuose teiginiuose apie šeimą:

„Šeima yra vyro ir moters santuokos pagrindu sukurta, artimais giminystės ryšiais 
susijusi asmenų bendruomenė, valstybės laikoma subjektu. <...> Šeima – esminis visuomenės 
gėris, kylantis iš žmogaus prigimties ir grindžiamas savanorišku vyro ir moters  santuokiniu 
pasižadėjimu skirti savo gyvenimą šeiminiams santykiams kurti, užtikrinantis šeimos narių 
– vyro ir moters, vaikų bei visų kartų gerovę ir sveikos visuomenės raidą, tautos bei valstybės 
gyvybingumą ir kūrybingumą.“
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„Artumos“ skaitytojai itin entuziastingai atsiliepė ir aktyviai dalyvavo akcijoje: per pusantro 
mėnesio į Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisiją išsiųsta apie 27 tūkstančius įvairiausio amžiaus 
(pilnamečių) piliečių parašų beveik iš visų Lietuvos vietovių.

Mūsų žiniomis, svarstant Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektą kai kuriuose 
Seimo komitetuose informacija apie tokį platų piliečių palaikymą buvo blokuojama. Todėl 
primygtinai prašome LR Seimo narius atsižvelgti į tai svarstant bei priimant Koncepciją Seimo 
plenariniame posėdyje ir sąmoningai įtvirtinti būtent tokią Šeimos koncepciją.

Ne mažiau kaip 27 tūkstančiai Lietuvos žmonių, mėnraščio „Artuma“ vyriausiasis redaktorius 
Darius Chmieliauskas  ir redakcijos bendradarbiai.

 www.bernardinai . l t  –  2008 m. gegužės 14 d.

IŠEIVIJOS ATSTOVAI RAGINA SEIMĄ SPRĘSTI 
DVIGUBOS PILIETYBĖS KLAUSIMĄ

Lietuvos išeivijos atstovai toliau ragina Seimą nedelsti sprendžiant dvigubos pilietybės 
klausimą ir priimti tam reikalingas įstatymų pataisas. 

Ketvirtadienį išeivijos atstovai Seimo pirmininkui Česlovui Juršėnui įteikė apie 20 tūkst. 
parašų, kuriais parlamentaras raginamas įteisinti dvigubą pilietybę, o penktadienį parlamente 
vykusioje spaudos konferencijoje pristatė Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 
priimtą rezoliuciją, kurioje teigiama, jog siūlomos Pilietybės įstatymo pataisos neišsprendžia 
susidariusios problemos.

Kaip BNS penktadienį sakė komisijos pirmininkė Laima Mogenienė, spaudos konferencijoje 
buvo pristatytas siūlymas suderinti tris Seimui pateiktus Pilietybės įstatymo pataisų projektus 
siekiant kuo greičiau priimti bent tuos įstatymo pakeitimus, dėl kurių sutaria visų projektų 
rengėjai. Šis pasiūlymas, anot jos, taip pat buvo pristatytas Č. Juršėnui.

Anot parlamentarės, buvo priminta, jog dar pernai pavasarį buvo siūloma priimti pataisas, 
leidžiančias žmonėms, kurie Lietuvos piliečiais tapo gimdami, o taip pat jų vaikams ir anūkams 
išsaugoti pilietybę.

Ji pažymėjo, kad konferencijos dalyviai diskutavo apie Seime sudarytos darbo grupės 
parengtą projektą, pagal kurį dvigubos pilietybės negali tikėtis JAV, Kanados, Norvegijos ar 
bet kurios kitos ES nepriklausančios šalies piliečiais tapę lietuviai. Šis siūlymas sukėlė pasaulio 
lietuvių nepasitenkinimą.

Tikimasi, kad iš esmės naujos redakcijos Pilietybės įstatymą svarstys dar šios kadencijos 
Seimas. 2006 metų lapkritį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, kad dabartinio įstatymo 
nuostatos dėl dvigubos pilietybės prieštarauja Konstitucijai. KT įžvelgus, kad dviguba pilietybė 
įmanoma tik išimtiniais atvejais, Lietuvoje ir išeivijoje kilo didžiulė pasipiktinimo banga.

Šiuo metų užsienyje nuolat gyvena apie 400 tūkst. tautiečių, didžioji dalis – Jungtinėje 
Karalystėje ir Airijoje.

www.bernardinai . l t  –  2008 m. gegužės 16 d.
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EUROPOS KOMISIJA AIŠKINSIS
LIETUVOS ĮSTATYMŲ ATITIKTĮ ORHUSO 

KONVENCIJOS NUOSTATOMS

Europos Komisija (EK) aiškinsis, ar Lietuvos įstatymai, reglamentuojantys detaliųjų teritorijų 
planų rengimą bei statybas, sutampa su Orhuso konvencijos nuostatomis bei jos įgyvendinimą 
reglamentuojančiomis direktyvomis. Jos numato, jog svarstant aplinkos apsaugos klausimus 
bei statybų leidimų išdavimą, visuomenė turi teisę gauti informaciją ir dalyvauti diskusijose.

 Dėl esą blogai išverstų teisės aktų EK skundėsi Konstitucinių teisių gynimo agentūra, sosti-
nės Žvėryno bendruomenė bei Lietuvos žmogaus teisių asociacija.

Visuomenininkai mano, jog kai kurios Orhuso konvencijos nuostatos nesutampa su šalies 
Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymuose įtvirtintomis normomis. Dėl to teigiama, jog visuo-
menė yra ignoruojama priimant kontroversiškus sprendimus dėl statybų miestuose, nes staty-
tojui leidžiama pačiam spręsti, kiek informuoti visuomenę apie priimamus sprendimus.

 „Teritorijų planavimo dokumentų organizatorių teises pagal šią tarptautinę sutartį draudžiama 
perduoti privačioms įmonėms, sklypų savininkams, jų nuomininkams, nes teritorijų planavimo 
dokumentų svarstymo su visuomene rengimas yra išskirtinė valdžios prievolė. Lietuvoje yra 
priešinga situacija, todėl visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo 
yra grynai simbolinis”, – spaudos konferencijoje pirmadienį kalbėjo Žvėryno bendruomenės 
atstovas Paulius Markevičius. Anot jo, apriboti visuomenės teisę dalyvauti priimant su aplinka 
susijusius sprendimus Lietuvoje bandoma ir toliau.

 „Šiuo metu Seime svarstomos Teritorijų planavimo įstatymo pataisos, pagal kurį nebereikės 
rengti detaliųjų planų, užteks parengti techninį projektą ir gauti statybos leidimą. Pagal Lietuvos 
įstatymus, techniniai projektai ir statybos leidimai nėra svarstomi su visuomene, taigi ji bus 
visiškai nušalinta nuo dalyvavimo sprendžiant tokius klausimus”, – teigė P. Markevičius.

Nevyriausybininkai skundėsi ir dėl blogo Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą. Pasak jų, 
trūkumai susidarė tarptautinę sutartį verčiant išimtinai tik iš rusų kalbos, nors autentiškomis 
šios konvencijos kalbomis dar yra anglų bei prancūzų kalbos.

 Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas pastebėjo, jog ir visuo-
menė, gindama savo interesus, nėra labai aktyvi, todėl ją lengvai galima nušalinti.

 „Po truputį pasisavinamos, uzurpuojamos visos teisės ir visuomenė lieka tarsi statistai, 
kurie stebi procesą, bet jo negali įtakoti. Nors Europos ir tarptautinės teisės dokumentai suteikia 
visuomenei labai dideles teises, tačiau jas iš mūsų paveržia, nes mes esame pasyvūs”, – kalbėjo 
V. Budnikas.

Pasak visuomenininkų, tyrimą dėl Orhuso konvencijos taikymo Lietuvoje jau atliko JT 
Europos ekonomikos komitetas, nustatęs, kad Lietuvos teisės aktai Konvencijos neatitinka.

 Visuomenininkai teigė negalintys tiksliai pasakyti, kokios sankcijos gali grėsti Konvenciją 
netinkamai taikiusiai Lietuvai.

„Jungtinių Tautų lygmenyje numatyta, per kurį laiką šalis narė turi Konvencijos reikalavimus 
įvykdyti. Reikalavimų nevykdymas tarptautinėje teisėje pasitaiko retai. Kalbant apie Orhuso 
konvenciją, tokio atvejo nėra buvę. Apie sankcijas kalbėti sunku, tačiau tai visų pirma valstybės 
prestižo reikalas. Europos Sąjungos lygmenyje Europos Komisija gali taikyti ir baudas”, – teigė 
Konstitucinių teisių gynimo agentūros direktorius Liudvikas Ragauskis.

 Jis taip pat pažymėjo, jog artimiausiu metu teisminiu keliu bus sprendžiamas ir Seimo pri-
imto Atominės elektrinės įstatymo klausimas.

Orhuso konvencija pasirašyta Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose, tačiau Europos 
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Sąjunga (ES) specialia direktyva ją yra perkėlusi į savo vidaus teisę.
 Tuo tarpu JTO Konvencijos priežiūros komitetas birželio 10–13 dienomis Latvijos sostinėje 

Rygoje ketina paskelbti rekomendacinį sprendimą, kuriuo bus konstatuota, jog šalis ne visai 
tinkamai informavo visuomenę apie Kazokiškių sąvartyno statybas ir galimą poveikį aplinkai.

 Pats Priežiūros komitetas negali taikyti jokių sankcijų, tačiau Orhuso konvenciją pasirašiu-
sios valstybės įsipareigojimų nevykdančią valstybę gali nutarti pašalinti iš Konvenciją ratifika-
vusiųjų tarpo.

LR Aplinkos ministerijos poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjo Vitalijaus Auglio teigi-
mu, Lietuva turės bandyti atsižvelgti į rekomendacijas ir per porą metų parengti įgyvendinimo 
planą.

„Mes, žinoma, linkę į tą diskusiją leistis, bet komitetas pats pripažįsta, kad nėra įrodymo, 
jog Lietuva nesivadovavo nacionaliniais teisės aktais ir tenkino tuo metu egzistuojančius 
reikalavimus”, – BNS penktadienį sakė V. Auglys.

Netoli Vievio, Kazokiškėse, įrengtas komunalinių atliekų sąvartynas oficialiai atidarytas 
pernai lapkritį. Į jo statybas ir įrangą investuota 27,7 mln. litų, skelbta, kad jis atitinka visus ES 
keliamus reikalavimus ir yra moderniausias Lietuvoje.

Kazokiškių bendruomenė sąvartyno įkūrimui aktyviai priešinosi nuo projekto pradžios 
2002-aisiais. Vietos gyventojų įsitikinimu, sąvartynas turės neigiamą poveikį tiek aplinkai, tiek 
žmonių sveikatai. Pirmiesiems šiukšliavežiams, vežusiems atliekas į sąvartyną, kelią užstojo 
vietos gyventojai.

Kazokiškių sąvartynas yra netoli į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą įtraukto Kerna-
vės kultūrinio rezervato.

 www.bernardinai . l t  –  2008 m. biržel io 9 d.

KĘSTUTIS LAPINSKAS: 
„KONSTITUCIJA YRA MANO BIBLIJA“

Siūlome Infolex.lt parengtą pokalbį su Konstitucinio Teismo pirmininku Kęstučiu Lapinsku

Kas keisis Konstituciniame Teisme (KT) ir konstitucinėje jurisprudencijoje Jums užėmus 
šio Teismo pirmininko postą? Su kokiomis mintimis pradėjote eiti šias pareigas? 

Konstitucinis Teismas yra viena iš konservatyviausių mūsų valstybės institucijų. Tą sąlygoja 
faktas, kad KT vieta valdžių sistemoje ir jo kompetencija yra apibrėžta pačioje Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje. Konstitucijoje yra pasakyta, kad KT pavedama laiduoti Konstitucijos 
viršenybę mūsų teisės sistemoje ir ginti ją nuo galimų pažeidimų. Tokia KT paskirtis yra ilgalaikė 
ir negali keistis, kai keičiasi KT vadovai arba personalas. Todėl net ir atėjus naujam pirmininkui, 
Teisme negalimi kokie nors esminiai pokyčiai. Tačiau kiekviena KT teisėjų rotacija atveda į 
Teismą naujus žmones su savo įsitikinimais, pažiūromis ir vertinimais, kas gali lemti tam tikrus 
pokyčius Konstitucijos ir įstatymų leidžiamose ribose. Kai keičiasi Teismo pirmininkas, jis gali 
savaip organizuoti Teismo darbą. Teigiamai vertinu tai, kad KT pirmininkas visų pirma yra 
skiriamas iš seniau dirbančių, o ne naujai paskirtų teisėjų, t.y. garantuojama, kad jis žinos Teismo 
tradicijas ir praktiką. Tai užtikrina KT tradicijų tęstinumą ir veiklos perimamumą. Kalbant apie 
naujo pirmininko uždavinius, paminėčiau problemą, su kuria susiduria visi KT vadovai – bylų 
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nagrinėjimo terminai. KT dažnai kritikuojamas dėl to, kad ilgai nagrinėja bylas. Šios problemos 
sprendimas gula ir ant naujo pirmininko pečių...

Galbūt greitai Lietuvoje bus įtvirtintas individualus konstitucinis skundas. Kaip tai gali 
paveikti ir taip ilgus bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme terminus? 

Dėl individualaus konstitucinio skundo įvedimo Seimas yra priėmęs politinį sprendimą. 
Lieka atitinkamai pakeisti Konstituciją, tada papildyti KT įstatymą ir taip sukurti teisines 
galimybes veikti šiam institutui. Mano skaičiavimais, iki tokio skundo visiško įtvirtinimo turėtų 
praeiti apie pusantrų metų. Mūsų Teismo teisėjai apie tai galvoja; visi ruošiamės, kad nebūtų 
netikėtumų. Tokio skundo atsiradimas reikš, kad kiekvienas gyventojas galės kreiptis į KT, jei 
manys, kad pažeistos jo konstitucinės teisės arba laisvės. Siekiant reguliuoti galimus skundų 
srautus, planuojama pasinaudoti užsienio valstybių atitinkama patirtimi. Turės būti patvirtintos 
griežtos skundų priėmimo taisyklės. Viena tokių turėtų būti tokia – į KT galima kreiptis tik po 
to, kai asmuo bus išnaudojęs kitus galimus teisinės gynybos būdus. Šitokia taisyklė sąlyginai 
sumažina galimų skundų srautą. Kitas skundų srauto reguliavimo būdas – reikalavimas, 
kad tokius skundus surašytų advokatai. Kvalifikuoto teisininko dalyvavimas kreipiantis į KT 
užtikrintų skundo teisinę kokybę. Tokia praktika palengvintų sprendžiant skundo priėmimo 
klausimus ir nagrinėjant bylas. Ir, žinoma, Teismui reikėtų papildomo teisininkų būrio, kurie 
galėtų atlikti parengiamąjį darbą, kad būtų galima spręsti skundų priėmimo klausimus, rengti 
bylas teisiniam nagrinėjimui. 

Pastaruoju metu Konstitucinis Teismas dažnai kritikuojamas. Kaip manote, kodėl?
Kritika apskritai nėra blogas dalykas. Teisė kritikuoti valdžios institucijas yra numatyta LR 

Konstitucijoje. Tačiau šia teise naudotis būtina atsakingai ir apdairiai. Kritika turi būti objektyvi, 
argumentuota ir paremta rimta kritikuojamo dalyko analize bei blaiviu vertinimu. Priešingu 
atveju tai gali virsti priekabiavimu dėl kokio nors sprendimo, dezinformacija arba net šmeižtu. 
Kita vertus, teismų kritika (ypač teismų sprendimų kritika) turi tam tikrų ypatumų, todėl turi 
būti vertinama atsargiai. Teismai demokratinėse valstybėse suvokiami kaip būtinas atributas ir 
neišvengiamybė. Todėl stipriose demokratijose net bylas pralaimintys asmenys vengia kritikuoti 
teismus ir santūriai vertina sprendimus, nes byloje nebūna dviejų laimėjusių šalių. Pralošusi 
šalis nebūtinai vadina teismą blogu. Toks požiūris į teismus rodo aukštą teisinę kultūrą, kai 
visuomenės nariai žino įstatymus, ginčų sprendimo būdus ir galimybes bei susitaiko su mintimi, 
kad konfliktus sprendžia tik teismai. Kai teisinės kultūros nėra, dažniausiai stebime išpuolius 
prieš teismus, o kiekvienas pralošęs bylą apkaltina teismus įvairiomis blogybėmis. Neatmetu 
galimybės, kad teismų sistemoje dirba ir nesąžiningų teisėjų, tačiau tai – pavieniai atvejai, su 
kuriais kovoti turime būdų. Kalbant apie KT kritiką, galimos kelios priežastys. Kai kritikuojami 
KT nutarimai, tai rodo, kad KT sprendžia aktualius ir visuomenei rūpinčius klausimus bei tai, 
kad visuomenė neabejinga KT veiklai. Antra priežastis – KT priimami sprendimai suvokiami 
nevienodai, o tie, kurių jie netenkina, paprastai aktyviau reiškia savo neigiamą nuomonę. 
Pagaliau pernelyg emocinga, ypač nepamatuota kritika rodo ir tam tikrą teisinės kultūros 
stoką. 

Galbūt nesibaigianti kritika signalizuoja, kad reikėtų galvoti apie naują Lietuvos Respu-
blikos Konstituciją?

Nemanau, kad kritika byloja apie naujos Konstitucijos reikalingumą. Kiek man žinoma, kitų 
šalių teisininkai konstitucionalistai gana palankiai vertina Lietuvos Konstituciją. Pagaliau gali-
me paminėti tokį faktą, kad 1992 metais priimta LR Konstitucija yra ilgiausiai iki šiol veikian-
ti. Vien tai rodo, kad ji iš tiesų nėra tiek bloga, kad reikėtų naujos. Mūsų Konstitucijoje yra 
įtvirtinta viskas, ko reikia visuomenei ir valstybei. Nieko nauja nesugalvosime... Konstitucijos 
nuostatos atitinka tarptautinius aktus, Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenciją, 
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Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentus. Joje yra visiškai realizuoti tarptautiniai etalonai, 
kurie apibrėžia žmogaus teises. Nors mūsų Konstitucija negali būti laikoma kurios nors kitos 
valstybės konstitucijos kopija, tačiau bendrais bruožais ji atitinka Europos Sąjungos valstybių 
konstitucijų bendrąjį modelį. Nematau jokių rimtų teisinių pagrindų kelti klausimą, ar verta 
keisti Konstituciją. Jeigu ir atsiranda arba atsirastų kažkokios problemos dėl Konstitucijos nuos-
tatų, esu įsitikinęs, kad KT sugebėtų jas išaiškinti ir priderinti tam tikro laikotarpio poreikiams. 
Taip sakau remdamasis JAV pavyzdžiu; šios valstybės konstitucija galioja virš 200 metų. Ji buvo 
priimta kitokiomis ekonominėmis ir istorinėmis sąlygomis, tačiau JAV Aukščiausiasis Teismas 
aiškindamas priderina ją prie dabartinių sąlygų. 

Ar normalu/įprasta, kad Konstitucinis Teismas pasisako ne tik apie tai, ar konkretus tei-
sės aktas atitinka arba ne Konstituciją, bet ir apie tai, kaip turėtų būti, kad neliktų prieštara-
vimų? Kokia praktika užsienio šalyse?

Manau, tai normalu. Kai kuriose valstybėse (tiesa, tokių nedaug, pvz., Prancūzija) veikia 
vadinamoji išankstinė konstitucinė kontrolė, t.y. tikrinamas parlamento priimtų, bet dar neįsi-
galiojusių teisės aktų konstitucingumas. Tai daroma tam, kad nebūtų priimtas blogas įstatymas, 
kurį taikant atsirastų daug teisinių problemų. Lietuvoje veikia vadinamoji paskesnioji kontrolė, 
kai galima tikrinti jau įsigaliojusių įstatymų konstitucingumą. Jei KT tik pasisakytų, ar teisės 
aktas prieštarauja ar neprieštarauja Konstitucijai, jis atliktų tik formalią misiją, o Seimui galimai 
kiltų aibė klausimų, ką daryti, kad taisomas įstatymas ir vėl neprieštarautų Konstitucijai. Jei 
KT apsiribotų formaliu prieštaravimo konstatavimu, tai įstatymų leidėjas galbūt vėl padarytų 
klaidą? Todėl KT atlieka ir tam tikrą pozityvią funkciją – savotiškai orientuoja įstatymų leidė-
ją, kaip reikėtų taisyti teisės aktą, kad vėl nebūtų padaryta klaida. Be to, KT savo sprendimus 
turi argumentuoti, kodėl yra prieštaravimas Konstitucijai ir kodėl tam tikra nuostata neatitinka 
Konstitucijos. Tokiuose argumentuose taip pat savotiškai atskleidžiamos pažeidimo priežastys. 
Parlamentui sufleruojama, koks reguliavimas neprasilenktų su Konstitucija.

Ar jaučiate, kad KT prisidėtų prie teisinės Lietuvos gyventojų sąmonės formavimo? Ar 
suvokia gyventojai ir, žinoma, įvairių sričių teisininkai Konstitucijos ir kitų teisės aktų san-
tykį?

Labai norėtųsi, kad tas teisinis išprusimas ir teisinė sąmonė būtų kuo aukštesni ir kad Lietu-
vos žmonės bei pareigūnai geriau orientuotųsi teisėje. Tikimės, kad ir KT šia prasme prisideda 
prie visuomenės teisinio švietimo. Be abejo, tai nėra lengvai pasiekiamas tikslas, kadangi norint 
kažką lavinti reikia ir kitos pusės geranoriškumo ir nusiteikimo priimti žinias. Jeigu yra noras 
save lavinti, tai jau vien KT nutarimų skaitymas duoda labai daug žinių. Jei KT nutarimai ir 
visa konstitucinė doktrina būtų atidžiai studijuojami Seime, tikėtina, kad priimant įstatymus 
pasitaikytų kur kas mažiau klaidų. Žinoma, tenka pripažinti, kad kai kurie nutarimai yra labai 
sudėtingi; kartais pasitaiko net ir teisininkams nelengvai suvokiamų tekstų.

Ką Jums asmeniškai reiškia Konstitucija?
Galimi įvairūs atsakymai į šį klausimą. Visų pirma aš kaip teisėjas į Konstituciją žiūriu taip, 

kaip šventikas žiūri į Bibliją. Man tai savotiškas šventas raštas, šventa knyga. Konstitucija yra 
mano kasdienė Biblija. Kai mus paskiria teisėjais, mes, padėję ranką ant Konstitucijos, prisie-
kiame ją ginti ir saugoti. Antras dalykas – Konstitucija mūsų darbe yra parankinis dokumentas, 
kurį kasdien naudojame kiekvienoje byloje. Ji yra aukščiausias matas, su kuriuo mes lyginame 
ginčijamus teisės aktus. Paskutinis aspektas – Konstitucija yra savotiškai susijusi ir su mano gy-
venimu. Man teko dirbti ją rengiant, ginti daugelį jos nuostatų, dalyvauti politiniuose ginčuose. 
Šia prasme tikriausiai egzistuoja ir tam tikras emocinis ryšys... Tačiau šiandien aš į ją žiūriu kaip 
į oficialų valstybės dokumentą, aukščiausiąjį teisės aktą. 

Kaip manote, kuria linkme artimiausiais metais vystysis konstitucinė doktrina?
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Tai priklauso visų pirma nuo gaunamų prašymų, juose keliamų problemų, todėl sunku nu-
spėti, kokius klausimus ateityje teks spręsti. Tačiau manau, kad jeigu bus įvestas individualus 
konstitucinis skundas, žmogaus teisių ir laisvių gynybos srityje padaugės kreipimųsi; taigi pir-
miausia turėtų plėtotis asmens konstitucinių teisių doktrina. 

Dėkojame už pokalbį. 

www.infolex.lt  – 2008 m. gegužės 20 d.

„LIETUVOS“ GYNĖJA IŠTEISINTA DĖL TO,
„KĄ GALĖJO PAGALVOTI“

Mindaugas JACKEVIČIUS

 „Lietuvos“ kino teatro gynėjai teismuose pasiekė pirmąją pergalę. Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas atmetė bendrovės „M2 Invest” ieškinį, kuriuo paveldosaugininkė Jūratė Mar-
kevičienė kaltinta dėl bendrovės dalykinės reputacijos sumenkinimo. Tačiau „Lietuvos“ gynėja 
sprendimu džiaugtis neskuba – jį dar galima apskųsti aukštesnės instancijos teismui. 

Kultūros paveldo ekspertė J. Markevičienė prieš teismą stojo už Lietuvos radijo laidoje iš-
sakytą nuomonę. Už tai iš paveldosaugininkės prašyta priteisti 30 tūkst. litų neturtinės žalos 
atlyginimą. 

Teismas ieškinį atmetė pareikšdamas, kad „reikšti nuomonę apie būtinumą išsaugoti miesto 
kultūrinį bei architektūrinį paveldą ir taip ginti viešąjį interesą atsakovei suteikia Konstitucija ir 
Visuomenės informavimo įstatymas“. 

 Sprendime rašoma, kad laidoje pareikšta nuomonė buvo nukreipta ginti viešąjį interesą, tad 
ieškinys dėl informacijos paneigimo ir neturtinės žalos priteisimo negali būti tenkinamas. 

 „Beveik metus buvau tampoma po teismus, buvome priversti ruošti procesinius dokumen-
tus. Šis procesas labai gerai žinomas pasaulyje. Tai yra vadinami strateginiai ieškiniai prieš vi-
suomenės dalyvavimą, kada verslo bendrovės persekioja viešai reiškiančius nuomonę, ginan-
čius viešąjį interesą žmones tam, kad jie išsigąstų ir daugiau apie tai nekalbėtų“, – DELFI sakė 
J. Markevičienė. 

Įrodė sakiusi ne tai, kuo kaltinta 
 „M2 Invest” J. Markevičienės atsakomybės siekė už žodžius „Dėl tos bendrovės ir jos duk-

terinių įmonių kitose miesto dalyse ne tik namai griūna, bet ir įrengiamos gatvės per vaikų 
žaidimo aikšteles ir želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose“. 

Bendrovės ieškinyje išvydusi šiuos žodžius, paveldosaugininkė neatsiminė sakiusi būtent 
juos. 

 J. Markevičienė aiškina, kad teisme remtasi ne laidos garso įrašu, o žiniasklaidos moni-
toringo bendrovės „Mediaskopas“ padarytu radijo laidos išrašu. Savo ruožtu J. Markevičienė 
teismui pateikė laidos garso įrašą, oficialiai patvirtintą LRT. 

 Pasak J. Markevičienės, teisme klausantis šio įrašo ir paaiškėjo, kad ieškinyje skelbto sakinio 
nėra. Įraše aiškiai girdėti šie žodžiai: „Dabar garantijų jokių nėra, yra šnekos ir aš galiu pasakyti, 
kad ta bendrovė ir jos dukterinės įmonės kitose miesto dalyse... Tik... Dėl tos priežasties namai 
griūna, bet įrengiamos gatvės per vaikų žaidimo aikšteles ir tiesiai per želdynus ir tokios bylos 
taip pat yra teismuose“. 

 J. Markevičienė aiškina, kad laidoje pasakyta, jog namai griūva „ne dėl tos bendrovės“, „o 
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dėl tos priežasties“. „Tos priežastys“, pasak jos, aptarinėtos ir įvardintos laidoje – neatsižvel-
gimas į gyventojų nuomonę, vaikų žaidimo aikštelių užstatymas, valstybės kultūros politikos 
nebuvimas, senamiestyje naikinamas paskutinis nekomercinis kino teatras ir t. t. 

 „Konkrečiai apie „M2 Invest” savo tekste visiškai nekalbėjau“, – pasakojo J. Markevičienė. 
Tačiau, anot jos, paaiškėjus tikriesiems pasakytiems žodžiams, bendrovės advokatė esą ėmusi 
teigti, kad J. Markevičienė „to nesakiusi, bet galėjusi pagalvoti“. 

Aiškinta, kad remiantis J. Markevičienės minčių dėstymo ypatybėmis, galima teigti, kad ji 
galėjo turėti mintyse bendrovę „M2 Invest”. 

 „Buvau tampoma po teismą iš esmės dėl to, kad „galėjau pagalvoti“. To, manau, nebuvo ir 
Stalino laikais. Ar mes dar gyvename totalitariniame režime, ar mes turime Konstituciją, kuri 
kalba apie nuomonės ir minties laisvę?“ – retoriškai klausė J. Markevičienė. 

Kreipėsi į prokuratūrą 
 Paveldosaugininkė dėl dokumentų klastojimo kreipėsi į prokuratūrą. „Dokumentų klas-

tojimas yra baudžiamasis nusikaltimas ir prašau prokuratūros išsiaiškinti, iš kur tas sakinys 
atsirado“, – teigė J. Markevičienė. Prokuratūra, pasak jos, pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Ji stebisi, 
kad garso įrašas buvo viešai prieinamas LRT interneto svetainėje, tačiau teisme ilgą laiką buvo 
pasitelkiamas „Mediaskopo“ išrašas. 

Paveldosaugininkę piktina ir tai, kad prieš vieną teismo posėdį išplatintas bendrovės pareiš-
kimas, esą ji teisme kaltinama dėl šmeižto. 

„M2 Invest” Nekilnojamojo turto plėtros direktorius Robertas Staskevičius DELFI teigė, kad 
teismo sprendimas dar negautas. Pasak jo, gavus sprendimą bus skaitomi sprendimo motyvai ir 
bus sprendžiama, ar ieškinį apskųsti. 

DELFI primena, kad J. Markevičienė – viena iš visuomenės veikėjų, protestavusių prieš sosti-
nės kino teatro „Lietuva“ uždarymą ir jo vietoje planuojamas naujas statybas. Jos pavardė šmė-
žuoja ir kitoje byloje. „M2 Invest” įsitikinusi, kad J. Markevičienė, kartu su muzikologu Tomu 
Bakučioniu, kino režisieriumi Vytautu Damaševičiumi, menininku Gediminu Urbonu kalti dėl 
kino teatro vietoje stojančių statybų. Iš jų reikalaujama priteisti 609 tūkstančius 904 litus ir 11 
centų.

www.delf i . l t  –  2008 m. gegužės mėn.  26 d. 

SU ŽYMIU DISIDENTU – 
APIE VISUOMENĖS PROBLEMAS

2008 m. gegužės 27 d. Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas priėmė Lietuvos Helsinkio 
grupės įkūrėją Viktorą Petkų.

Pasveikinęs žinomą visuomenės veikėją su 80-uoju gimtadieniu Vyriausybės vadovas pakvie-
tė pakalbėti apie šalies problemas. Daugiausia buvo diskutuojama apie visuomenėje nelauktai 
padidėjusį nepakantumą kitų rasių ir tautybių žmonėms, ekstremalių nuomonių pasireiškimą. 

V. Petkus teigė, kad Lietuvos laisvė tapo galima, kai ją parėmė kitų tautų demokratai. Jis pri-
siminė, kad Sibiro lageryje lietuviai kaliniai su kaimynais švęsdavo Ramadaną, o tie pagerbdavo 
lietuvius katalikiškų švenčių proga. Kartu V. Petkus nesutiko su kategoriškais jaunimo eisenos 
kovo 11-ąją vertinimais. Viktoro Petkaus manymu, su jaunimu reikia dirbti, jį reikia užimti, jo 
energiją nukreipti visuomenei naudinga kryptimi.

Žinomas disidentas pasiguodė, kad buvę kaliniai galėtų būti naudingi kraštui, tačiau neturi 
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visuomeninės tribūnos savo nuomonei pareikšti, kartu pabrėždamas, kad savo misiją atlikę 
kovotojai už Lietuvos laisvę, matydami besikeičiantį pasaulį ir neabejotinai į pažangą žengiantį 
kraštą, turi rasti jame savo vietą.

www.lrvk.l t  –  2008 m. gegužės 27 d.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ 
SĄJUNGOS PUSLAPIS

Gauta prašymų papasakoti apie Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą, kaip ji veikia, 
kaip įstoti į ją, kur kreiptis ir kitos informacijos.

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga buvo įkurta 2000 m. kovo 15 dieną. Dabartiniu 
metu šios organizacijos centras yra Klaipėdoje. Pradėjus aktyvią veiklą Klaipėdoje, paskutiniais 
metais prieš šią organizaciją vykdomas organizuotas persekiojimas, kurį organizavo Klaipėdos 
miesto teisės ir teisėtvarkos institucijų vadovai.

 Nors organizacija veikia griežtai laikantis Lietuvos įstatymų, Lietuvos ratifikuotų 
tarptautinių sutarčių bei kitų galiojančių Lietuvoje teisės aktų, šiuo metu veikiame pusiau 
pogrindžio sąlygomis. Dabartiniu metu organizacija plečia savo veiklą per kokybės prizmę. 
Pagrindinis organizacijos tikslas ginti, atskleisti ir kovoti su žmogaus teisių pažeidimais, siekti 
tautos vienybės ir gerovės. Veikiama labai principingai, nedarant jokių išimčių. Organizacija 
nesutaria tik su korumpuotais pareigūnais ir valdininkais. Šiame laikraštyje atskleisime 
negatyviai asmenis, kurių atžvilgiu turime patikrintus įrodymus dėl jų netinkamos veikos ar 
elgesio, neatitinkančio etikos, kurios jie privalo laikytis.

Tikrieji Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos nariai turi nustatytos formos pažymėjimus 
ir moka 5 litų mėnesinį nario mokestį. Nariai, pravedę organizacijai 2 procentų pajamų mokestį 
pagal labdaros ir paramos įstatymą, nuo nario mokesčio atleidžiami ir gauna nemokamai 
laikraštį „Žmogaus teisės”. Tikrieji organizacijos nariai aktyviai organizacijos ginami. Kiti 
aktyviai dalyvaujantys organizacijoje dalyviai gauna organizacijos rėmėjo statusą ir norintieji 
gauna pažymėjimą.

Mažiausia organizacijos struktūra yra skyrius, kuriame turi būti mažiausiai penki nariai. 
Toks skyrius gali turėti sąskaitą banke ir veikia savarankiškai priimtos programos ribose. Kiti 
asmenys, norintys dalyvauti organizacijoje jos nario statuse, bet nesant jų vietovėje skyriaus, 
prijungiami prie artimiausio skyriaus arba prijungiami prie skyriaus jų pageidavimu. Asmuo, 
laikinai išvykęs ar gyvenantis užsienyje, prijungiamas prie artimiausio skyriaus pagal jo 
pageidavimą. Į organizaciją priimami ir užsieniečiai, laikinai ar pastoviai gyvenantys Lietuvoje 
pagal aukščiau nurodytas sąlygas.

Narys priimamas į organizaciją LŽTSS valdybos posėdyje užpildęs ir pateikęs sekančią 
anketą:

Netikėkite jokia skleidžiama negatyvia informacija apie Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų 
sąjungą ir jos narius. Klauskite ir mes atvirai atsakysime į visus Jūsų klausimus. Neatskleidžiami 
duomenys apie sąjungos narius ir asmenis, kurie teikia medžiagą apie susikompromitavusius 
valdininkus ir pareigūnus, bei asmenys, pasisakantys laikraštyje ir nenorintys atskleisti savo 
asmenybės. 

Su pagarba LŽTSS pirmininkas Jonas Sinkevičius
„Žmogaus teisės“ .  –  2008 m. biržel io 2 d.
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LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS KOMUNIKATAS 
DĖL ŠEIMOS KONCEPCIJOS

   Didžiai  prasminga, kad minėdamas Lietuvos laisvės vedlio – Sąjūdžio – įkūrimo      dvi-
dešitmetį mūsų Nepriklausomos valstybės Parlamentas patvirtino Valstybinę šeimos politikos 
koncepciją. Tai dokumentas, kuriame įtvirtintų vertybinių pasirinkimų stoka ligšioliniame lais-
vės kelyje lėmė blaškymąsi tarp žmogaus prigimties, civilizacinės tradicijos nulemtų ir viena-
dienės mados ar naudos diktuojamų orientyrų. Koncepcijos įgyvendinimas leis mūsų tėvynėje 
kurti atsakingesnę, brandesnę, į ateitį orientuotą visuomenę. Santuoka – sąmoningai duota tar-
pusavio priesaika – grindžiama šeima suteikia didžiausias orumo, saugumo ir deramo rūpesčio 
garantijas kiekvienam vaikui, kiekvienai motinai ir tėvui, kiekvienam neatšaukiamą įsipareigo-
jimą prisiimančiam žmogui.

Reiškiame dėkingumą Koncepciją inicijavusiems, ją rengusiems ir rėmusiems politikams; su 
pasitenkinimu pabrėžiame, kad beveik visose partijose buvo jos rėmėjų, o tai reiškia, kad įmano-
mas platus sutarimas gyvybiškai svarbiais Lietuvai klausimais. Džiaugiamės plačiu visuomeni-
ninkų ir specialistų ratu, kuris reikšmingai prisidėjo visuose Koncepcijos rengimo ir svarstymo 
etapuose, aktyviai dalyvavo vaisingoje viešojoje diskusijoje, palietusioje daug pamatinių visuo-
menės sandaros ir žmogaus sampratos klausimų. O labiausiai džiugina ir optimistiškai nuteikia 
gausus, sąmoningas pačių šeimų įsitraukimas į Koncepcijos aptarimą – jei šeimos ir toliau telk-
sis ryžtingai ginti savo teises bei vertybes, jų balsą išgirs tiek politikai, tiek valdininkai.

Apgailestaujame, kad Koncepcijos oponentai mėgino supriešinti visuomenę, teigdami esą 
projektas diskriminuoja vienišas motinas, jų vaikus bei našlaičius. Atkreipiame dėmesį, kad la-
biausiai pažeidžiamų visuomenės narių valstybinę globą reglamentuoja ir turi užtikrinti kiti 
įstatymai. Koncepcija specialiai pabrėžia Konstitucijoje įtvirtintą lygios visų vaikų ir motinys-
tės globos principą, tačiau jos pačios tikslas visai kitas: iškelti valstybei rūpimos raidos gaires, 
nurodyti pageidaujamą perspektyvą – tėvo ir motinos meilės bei rūpesčio supamos vaikystės 
perspektyvą. Ne mažiau apmaudu, kad švenčiant išsilaisvinimo sukaktį Koncepcijos oponentai 
kėlė kitų valstybių tikro ar tariamo nepasitenkinimo mūsų Parlamento sprendimais argumentą. 
Pamatiniai Europos Sąjungos dokumentai, pasaulio šalių bendrabūvio normos pripažįsta, kad 
šeimos teisė ir parama jai yra išskirtinė kiekvienos valstybės kompetencija.

Turime vilties, kad ateityje Seimo nariai dažniau ras savyje jėgų, išminties, politinės valios 
peržengus ambicijų takoskyras imtis valstybei bei tautai išties svarbių sprendimų.

LVK Pirmininkas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS, SJ 

LVK Vicepirmininkas
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS

 www.bernardinai . l t  –  2008 m. biržel io 3 d.
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LIETUVOS DISIDENTAS VIDURIO IR RYTŲ 
EUROPOS KONTEKSTE 1953–1980

Tomas VENCLOVA

Birželio 5 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvyko tarptautinė konferencija „Berlyno 
sienos griuvimas: nuo Budapešto iki Vilniaus”. Skaitytojų dėmesiui siūlome Tomo Venclovos 
pranešimą, skaitytą šioje konferencijoje. 

Paskutiniame „Daktaro Živago” puslapyje Borisas Pasternakas sako: „Laisvės nuojauta tvy-
rojo ore visą pokario laikotarpį ir buvo jo vienintelis istorinis turinys“. Šie žodžiai tinka ir Lie-
tuvai, nors su pataisomis. Pirmasis pokario dešimtmetis buvo vienas iš sunkiausių tarpsnių Lie-
tuvos istorijoje; laisvės troškimas tada, žinoma, nemirė, bet apie laisvės nuojautą sunku šnekėti. 
Pradžioje dar būta iliuzijų, kad Vakarų sąjungininkai privers tarybinę kariuomenę pasitraukti iš 
Baltijos valstybių; dalis visuomenės tikėjosi bent jau to, kad kraštas nebus beatodairiškai sovieti-
zuojamas, ir jame, ypač kultūroje, pavyks išsaugoti lašą autonomijos. Tačiau apie 1946 metų pa-
baigą iliuzijos ėmė byrėti arba visai subyrėjo. Komunistinė valdžia grįžo į Lietuvą nepasikeitusi 
nuo pirmosios tarybinės okupacijos laikų: totalitarinė, šiurkšti ir ciniška. Represijų ir deportaci-
jų mastas buvo netgi didesnis, negu prieš karą. Valdžia per kelerius metus sutriuškino ir išnai-
kino antikomunistinius partizanus, taip pat daugybę juos rėmusių valstiečių. Reikia pasakyti, 
kad ji patraukė ne tokią jau mažą dalį kaimo gyventojų į savo pusę įvairiais pažadais ir leidimu 
grobti represuotųjų turtą. Į partizanų būrius, net į pačią jų vadovybę buvo infiltruota tiek ir tiek 
saugumo agentų. Stalino laikotarpio pabaigoje ginkluotas pasipriešinimas jau buvo praeities 
reikalas. Dauguma lietuviškojo politinio ir kultūrinio elito atsidūrė emigracijoje; ta dalis, kuri 
liko Lietuvoje, pateko į lagerius bei tremtį, o jei ne, dažniausiai buvo palaužta ir demoralizuota. 
Beveik visa inteligentija nusprendė: kad išsaugotum gyvybę, o taip pat pasitarnautum Lietuvai, 
dera slėpti savo tikrąsias pažiūras ligi geresnių laikų, užsidėti lojalaus valdžiai asmens, pakelei-
vio arba ir komunisto kaukę. Deja, ta kaukė paprastai prilipdavo, net priaugdavo prie veido. 

Laisvės nuojauta ėmė rastis pirmiausia jaunojoje kartoje, ir tiktai po 1953 metų, kitaip sakant, 
po Stalino mirties. Nors totalitarinės valdžios prigimtis išliko ta pati, klaidinga įsivaizduoti, kad 
padėtis buvo beprošvaistė. Žvelgiant iš dabarties, ryškėja tie dalykai, kurie nesikeitė; asmuo, 
gyvenęs tais laikais, geriau mato palaipsnę evoliuciją, kuri kartais atrodė gana žymi ir netgi 
viltinga. Šeštojo dešimtmečio viduryje įvyko aiškūs poslinkiai: komunistinė sistema pradėjo 
klibėti, netgi davėsi klibinama. Vidurio ir Rytų Europos valstybės – vienos labiau, kitos mažiau– 
dalyvavo šiame procese, jo neišvengė ir Rusija. Baltijos šalyse, taigi ir Lietuvoje, procesas turėjo 
ypatingų bruožų.

Visas valstybinio gyvenimo mechanizmas tebebuvo reguliuojamas iš Maskvos. To regulia-
vimo anaiptol neišvengė Lenkija, Čekoslovakija arba Vengrija, tačiau kontrolė ten nebuvo tokia 
visa apimanti. Antra vertus, Rytų Vokietija „nelaisvės laipsniu“ nuo Lietuvos nelabai skyrėsi. 
Šiaip ar taip, aneksuotos Baltijos šalys neturėjo net formalios nepriklausomybės, esmėje virto 
gubernijomis – to pasekmes ekonomikai, kultūrai, krašto identitetui nesunku įsivaizduoti. Kaip 
ir anksčiau, buvo paneigtos elementarios demokratinės teisės; veidmaininga konstitucija ne-
kliudė represuoti kitaminčių; saugumas gal jau buvo ne visagalis, bet Stalino laikais spėjo tiek 
įgąsdinti žmones, jog daugeliui atrodė – kartais net šiandien atrodo – absoliučiai neįveikiamas. 
Visuomenę skaudžiai žeidė senųjų tautinių simbolių draudimas ir kalbinių teisių ribojimas. 
Nors rusifikacija kai kuriais atžvilgiais buvo švelnesnė už carinę – mokyklos, spauda, kultūrinės 
įstaigos tebevartojo daugiausia lietuvių kalbą, – strateginėse žinybose, tarkime, kariuomenėje, 
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pašte ir transporte, neginčijamai vyravo rusų kalba, o jos diegimui skirta daug laiko ir jėgų. 
Beje, kalbinės teisės buvo apribotos ir tradicinėms Lietuvos tautinėms mažumoms, kartais netgi 
labiau negu lietuviams. Religijos padėtis taip pat skyrėsi nuo padėties Vidurio ir Rytų Europoje, 
ypač Lenkijoje. Ten Bažnyčia tebebuvo galingas gyvenimo veiksnys, išsaugojęs nemažą dalį ne-
priklausomybės ir įtakos visuomenei. Lietuvoje valdžios kišimasis į Bažnyčios gyvenimą, repre-
sijos, dvasininkų verbavimas, smulkmeniška tikinčiųjų diskriminacija, arši antireliginė propa-
ganda ir griežtas religinės propagandos draudimas nepalyginti labiau krito į akis ir ardė šalies 
kultūrinę tradiciją. Tai irgi lietė visas Lietuvos konfesijas. Judėjimo kontrolė buvo kur kas griež-
tesnė, negu satelitinėse Europos valstybėse; tą patį galima pasakyti apie informacijos barjerus. 
Be išlygų buvo įdiegta neefektyvi ekonominė sistema, stipriai – in spe, visam laikui– pririšanti 
Lietuvą prie Rusijos bei kitų tarybinių respublikų (tiesa, ilgainiui tą sistemą išmokta šiek tiek 
apeiti). Iš viso to akivaizdžiai plaukė visuomenės atomizacija bei suprimityvinimas, anaiptol ne 
ligi galo įveiktas ir šiandien. Amoralumas, korupcija, valstybinės bei pilietinės sąmonės atrofija 
– tie krašto plėtotės stabdžiai, kuriais vis garsiau nusiskundžiame – yra daugiausia (nors ne tik) 
komunistinio laikotarpio paveldas.

Antra vertus, padėtis Lietuvoje vis dėlto buvo kiek geresnė, negu kai kuriose kitose tarybinėse 
respublikose. Po Stalino mirties čia jau nebuvo tokių žiaurių represijų, kaip, tarkime, Ukrainoje, 
ir tokio vietinės kultūros naikinimo, kaip Baltarusijoje. Baltijos tautų kalbos, kaip ir gruzinų bei 
armėnų, buvo daugmaž oficialiai pripažintos „perspektyviomis“ – privilegija, kurios neturėjo 
ukrainiečiai, baltarusiai ar Vidurinės Azijos tautos. Nesigilinsiu į to fakto priežastis, nes jos yra 
gana painios ir įvairialypės. Pasakysiu vieną daiktą: galbūt kiek įtakos čia turėjo aneksijos nepri-
pažinimo politika, kurios laikėsi Vakarai. Komunistinė valdžia tą politiką oficialiai ignoravo, bet 
su Vakarais vis dėlto turėjo skaitytis, taigi šiek tiek stabdyti savo užmačias.

Pasibaigus partizanų karui, Lietuvoje stigo tikro ir plataus rezistencinio etoso. Neturėjome 
nei Berlyno, Poznanės ar Vengrijos sukilimų, nei 1956 metų Lenkijos spalio ar 1968 metų Prahos 
pavasario. Ryškesnis, nors ne tokio masto įvykis buvo tik 1972 metų Kauno demonstracijos po 
Romo Kalantos mirties. Dėl to Lietuva išvengė sukrėtimų ir aukų, bet antra vertus, tai lėmė 
priplėkusią krašto atmosferą. Palyginus su Vidurio bei Rytų Europa, taip pat su Estija, Ukraina 
ir disidentine Rusija, inteligentija šalinosi opozicijos – tokios kaip atviri laiškai, neoficialūs ko-
mitetai ar moksliniai kursai, dalyvavimas necenzūruojamoje ar emigracinėje spaudoje. Pasitai-
kydavo išimčių, bet itin negausių: tam tikrą atgarsį sukeldavo, tarkime, ekologinės problemos 
ar lietuvių mokyklų padėtis gretimoje Baltarusijoje (patriotizmu taip pat, deja, laikytas antilen-
kiškumas). Šiaip jau kova vyko daugiausia „po kilimu“, ne vienas opoziciškai nusiteikęs asmuo 
darė oficialią karjerą, taigi beviltiškai įsiveldavo į kompromisus. Aktyvesni veiksmai nesusi-
laukdavo inteligentų paramos: buvo kalbama, jog jie pavojingi tautos išlikimui (nors tas pavo-
jus, be abejonės, buvo perdedamas). Šitaip saugodami tautos biologinę substanciją, menkinome 
jos rezistencinį potencialą: kažin ar daug verta tauta, kuri fiziškai išlieka, bet vegetuoja perlauž-
tu stuburu. Nuolat sakyta ir, beje, tebesakoma, jog okupuotai ir aneksuotai Lietuvai galiojo kito-
kios žaidimo taisyklės, negu „laimingesniems“ kaimynams – satelitinėms Europos valstybėms. 
Manau, tai irgi šioks toks perdėjimas, dažniausiai turėjęs pateisinti atsargumą ir neveiklumą.

Vis dėlto norėčiau išvengti vienpusiškos analizės. Rezistenciją ir riziką beveik visada, ypač 
totalitarizmo sąlygomis, pasirenka mažuma. Likusieji prisideda tik neginčijamo lūžio akimirką 
(Lietuvoje taip ir įvyko 1988–91 metais). Ištikimi senajai nepriklausomai valstybei tebuvo parti-
zanai, tremtiniai ir emigrantai. Kiti jau po 1944, juo labiau po 1953 metų rinkosi lengvesnę, bet, 
gal ir prasmingesnę „organiškojo darbo“ poziciją. Šį terminą renkuosi pagal analogiją su caro 
laikais. Jis reiškia: negeistinomis aplinkybėmis duoti Lietuvai kiek įmanoma naudos, plėsti lais-
vės zoną, neturint didelių vilčių, kad ta laisvė bus pasiekta. Pradžioje čia būta naivumo – vienas 
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galėjo tikėtis, kad „aukštesnė lietuviška kultūra palaipsniui įveiks barbarybę“, kitas net manė, 
jog barbarybė išspręs socialinį klausimą, pagimdys naują, summa summarum vertingesnę civili-
zaciją. Stalino laikotarpis tas iliuzijas didžiąja dalimi išsklaidė, bet „organiškojo darbo“ pozicija 
liko daugeliui patraukli, ypač tada, kai pasibaigė nevaržomas teroras. Šiandien visa tai kelia 
aršų ginčą: buvusieji komunistiniai funkcionieriai tvirtina, jog jie dirbo Lietuvai, netgi lėmė iš-
silaisvinimą, o dešinieji (kartais neseniai perėję į dešinę) vadina juos kolaborantais, neturinčiais 
kraštui nė mažiausių nuopelnų. To ginčo esmė yra ne tiek principai, kiek kova dėl valdžios. Is-
torikas turėtų užimti objektyvesnę poziciją. Komunistai, be abejo, perdeda savo nuopelnus, bet 
daugeliui jų „organiškojo darbo“ pozicija buvo nesvetima. Juo labiau ji buvo artima tiems, kurie 
nesiveržė į partiją, bet prie jos prisitaikė. Buvo aišku, jog totalitarinė valdžia atėjo ilgam– gal jos 
priežiūroje gyvensi ne tik tu, bet ir tavo vaikai bei vaikaičiai. Tokiomis aplinkybėmis žmonės 
taip pat bando teikti savo egzistencijai prasmę, ir lengva rasti tokią prasmę „ramiame darbe 
Lietuvai“. Tik nereikia užmiršti, kad tas kelias turėjo pavojų. Daugeliui gyvenimo prasmė grei-
tai ėmė ribotis asmenine gerove: Lietuvoje, kaip ir visur, nestigo karjeristų, cinikų arba cinizmo 
greitai išmokusių asmenų. 

Dera atsiminti ir tai, kad žemesniesiems visuomenės sluoksniams naujoji sistema suteikė 
mokslo (tiesa, prasto ir ideologizuoto) bei socialinio avanso galimybę. Todėl ilgą laiką Lietuvoje 
buvo nemažai – daugiau, negu dabar linkstama pripažinti – prosovietinio jaunimo. Dalis tų jau-
nuolių – kaip valdžia ir tikėjosi – virto savanaudiška režimo atrama, bet labai pastebima dalis 
ilgainiui prisidėjo prie jo išklibinimo. 

„Organiškasis darbas“ turėjo pasekmių. Buvo iš dalies išsaugota, vietomis išplėsta kultūrinė 
infrastruktūra, kuri ligi šiol praverčia nepriklausomai Lietuvai – teatrai, muziejai, kino pramo-
nė. Atsirasdavo nestandartinių eilių bei romanų, paveikslų bei spektaklių, muzikos bei filosofi-
jos. Buvo cenzūruojami, bet leidžiami lietuvių klasikai. Susikūrė šiokia tokia industrija – dažnai 
žalinga ekologiškai, dar dažniau iš viso nereikalinga, bet kartais pravarti. Buvo nutiesti neblogi 
keliai (nors čia svarbiausią vaidmenį suvaidino imperijos militariniai sumetimai). Lietuvių nau-
dai nebeatšaukiamai pasikeitė Vilniaus ir Klaipėdos tautinė sudėtis, o Vilnija ir Klaipėdos kraš-
tas buvo, kad ir gana prastai, integruoti į Lietuvą (deja, beveik pragaišinus tų kraštų regionalinę 
kultūrą). Bendruosiose visuomenės pokyčiuose galėjai pastebėti įdomią kryptį: nors atodrėkius 
visada keitė šalčiai, kiekvienas atodrėkis nueidavo kiek toliau, ir anaiptol ne visi laimėjimai 
būdavo atimami.

Aleksandras Štromas kadaise pavadino „organiškojo darbo“ šalininkus intrastruktūriniais 
disidentais. Šalia jų visada buvo ekstrastruktūrinių – beje, abiem kryptim susivienijus kaip tik ir 
buvo atsikovota laisvė. Nors tai paradoksalu, juos vienijo pats režimas. Kai tik intrastruktūrinis 
disidentas peržengdavo gana siaurą ribą, jis neišvengiamai būdavo išmetamas už visuomenės 
ribų ir įsijungdavo į atvirų valdžios priešininkų tarpą. 

Pradžioje ekstrastruktūriniai disidentai – daugelis jų labiau mėgsta rezistento vardą – 
buvo senieji politkaliniai bei tremtiniai. Po 1956 metų kai kurie – nors ne visi – grįžo į tėvynę; 
dažnas– nors ne kiekvienas – išsaugojo senąsias pažiūras, bandė pagal jas veikti ar bent daryti 
įtaką jauniesiems. Aplink juos būrėsi mažos salelės, gyvenančios pagal kitas taisykles, negu 
tos, kurias piršo totalitarinė terpė. Panašias saleles kurdavo vienas kitas aktyvesnis kunigas ir 
daug prieškarinių inteligentų, net ir tų, kurie atrodė prisitaikę prie valdžios, tokių kaip Vincas 
Mykolaitis-Putinas, Juozas Keliuotis arba Juozas Miltinis. Pastaraisiais atvejais dėmesio centre 
buvo ne politika, o religija arba kultūra, nors totalitarinėje sistemoje tų dalykų neįmanoma atskirti. 
Ilgainiui jaunimo salelės ėmė rastis ir spontaniškai. Vyravo pasyvioji rezistencija – susidomėjimas 
cenzūruojamais dalykais, nekonformistinė elgsena, kolaborantiškų gestų vengimas, gerai 
juntamas kolaborantų boikotas. Bet 1956 metų destalinizacija, Lenkijos įvykiai ir Vengrijos 
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sukilimas suteikė ekstrastruktūriniams (beje, ir intrastruktūriniams) disidentams svarbų 
postūmį. Nuo 1958 metų tapo pastebimos aktyvesnės grupės (jas, beje, netrukus pastebėdavo ir 
saugumas). Kai kurie jaunimo būreliai kėlė vėliavas senųjų tautinių švenčių proga, rašė ant sienų 
šūkius, platino lapelius, kūrė ateities projektus (tiesa, naivokus); kiti užsiėmė tik savišvieta, bet 
ir atsargia savilaida. Aktyvistai buvo negausūs – grupes sudarydavo keli asmenys, daugiausia 
kelios dešimtys, ir jos vidutiniškai egzistuodavo ne ilgiau negu treji metai. Veikla pasibaigdavo 
areštais ir kalėjimo terminais, kartais tiktai „profilaktiniais pokalbiais“, įtraukimu į juoduosius 
sąrašus, verbavimo pastangomis. Žinoma, nestigo ir tiesioginių saugumo provokacijų.

Didžioji dauguma ekstrastruktūrinių disidentų užėmė tą pačią poziciją, kaip „organiškojo 
darbo“ šalininkai, tik nevengė veiksmų, kuriuos totalitarinė sistema laikė nelegaliais. Domėtasi 
lietuvių kalba, jos istorija ir gryninimu, reikalauta didesnių kalbinių teisių; studijuota Lietuvos 
praeitis, ypač draudžiamieji istorijos puslapiai – partizanų karas bei trėmimai; skaityta emigrantų 
spauda; gilintasi į katalikybę, antra vertus, į tautinius papročius bei mitologiją. Legalumo ribą 
dažnai peržengdavo kraštotyrininkų sąjūdžiai. Kiek dviprasmišką vaidmenį vaidino senosios 
pagonybės gerbėjai, pirmiausia 1967 metais įsikūrusi pusiau legali „Romuva“; valdžia ją tikėjosi 
panaudoti kovai su Bažnyčia ir todėl iš dalies toleravo, nors prireikus sugriežtindavo kontrolę. 
Kita kryptis domėjosi ne tiek savosiomis tradicijomis, kiek tuo, kas vyko už Lietuvos ribų. Pro 
cenzūros tinklą ir pasienio barjerus šalį pradėjo siekti Vakarų mados, menas, filosofija. Tas 
procesas labai pagyvėjo po 1956 metų. Jam turėjo poveikio ryšiai su Lenkija, kurios spauda, 
literatūra, muzika ir pati buitis buvo daug laisvesnės negu tarybinėje imperijoje, bet vis dėlto 
nesunkiai prieinamos dėl lenkiškojo „liaudies demokratijos“ statuso. Kai kurių naudingų 
kultūrinių santykių būta su Rytų Vokietija; 1968 metais įtakos, žinoma, padarė Prahos pavasaris, 
nors ta įtaka buvo tik bendro pobūdžio – čekų ar slovakų kalbų beveik niekas nemokėjo. Ir 
intrastruktūriniai, ir ekstrastruktūriniai disidentai puoselėjo solidarumą su Latvija ir Estija 
(radosi netgi tam tikros lenktynės su estais, kur „negeistinas“ vakarietiškas poveikis buvo itin 
ryškus). Šiokių tokių, nors menkų žinių turėta apie disidentus bei nekonformistus Ukrainoje ir 
Kaukaze. Last but not least, domėtasi neoficialiąja Rusija – kai kurias „saleles“ paveikė 1958 metų 
Pasternako byla, o vėliau daug platesniems sluoksniams ėmė imponuoti Solženicynas. Ryšiai su 
rusų demokratais lageriuose darėsi gana glaudūs.

Reliatyviai viltingą laikotarpį užsklendė 1968 metų rugpjūčio invazija į Prahą, kurioje, beje, 
dalyvavo ir lietuviai, tarnavę okupacinėje armijoje (prieš dvylika metų jie taip pat buvo verčia-
mi malšinti Vengrijos sukilimą – sakyčiau, tai vienas žymių tarybinės imperijos nusikaltimų 
lietuvių tautai). Brežnevo ir Andropovo restalinizacinės pastangos vis dėlto nepajėgė nuslopinti 
fermento komunistiniame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Priešingai, sustiprėjo ekstrastruktūri-
nis disidentas – iš dalies intrastruktūrinio sąskaita (mat „organiškojo darbo“ ideologija pasirodė 
esanti gana apgaulinga). Simboliškas to laikotarpio aktas buvo Romo Kalantos susideginimas 
Kaune 1972 metų gegužės 14 dieną. Apie devyniolikmetį Romą Kalantą ne taip jau daug žino-
ma. Kiek galima spręsti, jis buvo vienas tų, kurie domėjosi moderniąja Vakarų jaunimo subkul-
tūra, bet taip pat Lietuvos likimu. Manytina, pasekė Janą Palachą, trejais metais anksčiau pro-
testo ženklan susideginusį Prahoje. Kalanta įvykdė savo aktą valdžios eksponuojamoje vietoje 
– priešais teatro pastatą, kur 1940 metais marionetinis „liaudies seimas“ nubalsavo už Lietuvos 
prisijungimą prie TSRS. Laidojant Kalantą prasidėjo demonstracijos – miestas trumpam beveik 
perėjo į kauniečių rankas. Po to buvo dar keli susideginimai, tiesa, neturėję tokio atgarsio. Šiaip 
ar taip, Kauno įvykiai nužymėjo ribą Lietuvos plėtotėje.

Verta paminėti kitą, šiandien primirštą atsitikimą, kuris padėjo atkreipti į Lietuvos situaci-
ją pasaulio dėmesį. 1970 metų rudenį iš tarybinio laivo į Ameriką bandė bėgti jūreivis Simas 
Kudirka. Jis buvo neteisėtai grąžintas laivan, pateko į kalėjimą, bet JAV valdžiai po kiek laiko 
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pavyko jį išvaduoti. Beje, pasauline sensacija tą patį rudenį virto Prano bei Algirdo Brazinskų 
bėgimas į Turkiją, pagrobus keleivinį lėktuvą. Pakartosiu tai, ką esu apie jį sakęs emigracinėje 
spaudoje: tokie veiksmai smerktini, bet kol tarybinę imperiją ir Lietuvą skyrė nuo pasaulio gele-
žinė uždanga, jie buvo tiesiog neišvengiami.

Stiprėjančią laisvės nuojautą reiškė lietuviškosios savilaidos fenomenas. Su Romo Kalan-
tos susideginimu bemaž sutapo pirmojo svarbaus necenzūruojamo žurnalo pradžia: Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ėjo nuo 1972 ligi 1989 metų, beveik ligi nepriklausomos Lietuvos 
atsikūrimo. Kronika buvo anoniminis, bet legalistinis leidinys, fiksavęs tikinčiųjų teisių pažeidi-
mus; jis susikūrė rusų neoficialiosios spaudos pavyzdžiu (rusų disidentai jį padėdavo perduoti į 
Vakarus), bet turėjo vietinių šaknų – iš dalies netgi tokių, kaip krikščionių demokratų pasiprieši-
nimas Smetonos režimui. Tarp Kronikos atidžių skaitytojų buvo popiežius, netgi trys popiežiai 
– Paulius VI, Jonas Paulius I ir Jonas Paulius II. Netrukus atsirado kiti periodiniai leidiniai – iš 
viso Lietuvoje jų buvo keturiolika, daugiau negu bet kurioje tarybinės imperijos vietoje. Kro-
nika buvo iš jų įtakingiausia ir geriausiai redaguojama; ji apsiribojo faktiniais pranešimais, tuo 
tarpu kiti žurnalai nevengė publicistikos. Apie juos susispietę disidentai bandė reprezentuoti 
skirtingų pažiūrų spektrą; tiesa, žurnalai vis dėlto buvo gana vienodi, ribojosi elementaria tau-
tine programa, reikalavimu pašalinti okupaciją, neteikdami rimtesnių politinių ar sociologinių 
svarstymų ir aiškesnių ateities scenarijų.   Intrastruktūriniai disidentai – su mažomis     išimti-
mis – prie pogrindžio spaudos neprisidėjo, iš dalies dėl to, kad ji atrodė pernelyg elementari, 
bet veikiau iš atsargumo. Tik emigracija – konkrečiai, Santaros-Šviesos grupuotė, – kuri atidžiai 
sekė ir viešąją, ir neviešąją Lietuvos spaudą, mėgino jungti abi disidento kryptis ir ugdyti Lie-
tuvos politinę sąmonę, taigi atlikti maždaug tą vaidmenį, kaip lenkų Kultura. Šiandien galime 
pasakyti, kad jai, kaip ir Kulturai, tatai pavyko: ne kas kitas, o santarietis Valdas Adamkus tapo 
dabartinės Lietuvos prezidentu.

Svarbi gairė buvo ekstrastruktūrinio disidento išėjimas viešumon, pranašavęs vėlesnius  
1988–89 metų veiksmus. Tatai siejosi su platesniu tarptautiniu kontekstu. Už pagalbą perduo-
dant į užsienį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką buvo suimtas maskvietis Sergejus Kova-
liovas. Saugumas jį atgabeno į Vilnių – šičia Kovaliovą buvo galima teisti be užsienio stebėto-
jų. Bet valdžia apsiskaičiavo, nes į teismą atvyko Kovaliovo bičiulis Andrejus Sacharovas, ką 
tik gavęs Nobelio taikos premiją. 1975 metų gruodžio mėnesį, kaip tik tada, kai premija turėjo 
būti įteikta, Sacharovas stovėjo prie Vilniaus teismo durų. Jo apsilankymas Vilniuje susilaukė 
pasaulinio rezonanso. Būtent tada ne be Sacharovo įtakos kilo sumanymas įsteigti Lietuvoje 
pirmąjį ne konspiracinį, o atvirą kitaminčių susivienijimą – Helsinkio grupę, kuri atsirado 1976 
metų gale. Grupė bandė laikytis ne tautinės ir ne konfesinės, bet pilietinės pozicijos, tuo būdu 
kurdama precedentą, šiandien svarbų nepriklausomai europėjančiai Lietuvai. Labai skirtingus 
grupės narius jungė viena mintis: ten, kur pažeidžiamos kieno nors teisės, nukenčia visi. Be 
to, helsinkiečiai mezgė ryšius su latviais ir estais, taip pat su atitinkamomis grupėmis Rusijoje, 
Ukrainoje, Gruzijoje ir Armėnijoje. Tolesni žingsniai daugmaž ta pačia linkme buvo Tikinčiųjų 
teisių gynimo komiteto ir Lietuvos Laisvės Lygos įsisteigimas 1978 metais (Tikinčiųjų teisių 
gynimo komitetas nuo pat pradžios buvo atviras, Laisvės Lyga išėjo į viešumą tik Gorbačiovo 
periodu). Pagaliau 1979 metais keturiasdešimt penki lietuviai, latviai ir estai viešai pareikalavo 
nepriklausomybės (istorinę vertę turėjo tai, kad prie deklaracijos prisidėjo keli rusai, tarp jų 
Andrejus Sacharovas). 

Visa tai buvo simboliniai veiksmai, bet jie pureno dirvą būsimajam Sąjūdžiui ir istoriniams 
įvykiams, prasidėjusiems po dešimtmečio. Vienas pasipriešinimo židinys padėdavo įpūsti kitus. 
Salelės, bandžiusios gyventi savaip, palaipsniui išaugo tiek, jog ėmė jungtis į alternatyvinę 
visuomenę, o tai jau reiškė laisvės pradžią. 
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Ekstrastruktūrinis disidentas turėjo trūkumų, tipiškų bet kokiam pogrindžiui. Įvairios 
priežastys, pavyzdžiui, savitarpio netolerancija (taip pat ir panieka „organiškojo darbo“ 
šalininkams), rietenos, kurios po kiek laiko persimetė į viešąjį politinį gyvenimą, vieno kito 
lyderio perdėtos ambicijos sukliudė jiems užimti deramą vietą nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tačiau jų vardai – Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas, Viktoras Petkus, Vytautas Skuodis, Balys 
Gajauskas, Alfonsas Svarinskas, Vladas Šakalys ir kiti – išliks Lietuvos istorijoje, nepaisant to, 
kokią vietą jie surado dabartyje, ir ar surado ją iš viso.

Istorikui nepridera nutylėti ir kitų lietuviškojo disidento silpnybių. Aktyvesnieji veikėjai – tiek 
„organiškojo darbo“ baruose, tiek pogrindyje – beveik be išimties ribojosi kova už lietuviškąjį 
tautinį identitetą. Tam identitetui kylantys pavojai būdavo net perdedami. Komunistinė valdžia ne 
tiek naikino, kiek kastravo tautas – draudė nepriklausomo valstybingumo ir demokratijos idėjas, 
bet po Stalino mirties neypač varžė etniškumą. Vadinamoji „tautinė savigyna“, kurią dauguma 
lietuvių inteligentijos suvokė kaip šventą pareigą ir skyrė jai savo geriausias jėgas, deja, neretai 
persipynė su antimoderniomis nuostatomis, provinciška izoliacionistine pozicija, šovinizmo, 
ksenofobijos ir net rasizmo elementais. Pats lietuviškasis identitetas buvo suprantamas siaurai, 
suplakamas su „kraujo bei dirvos“ kategorijomis, su valstietiška pasaulėžiūra bei psichologija; 
pasidavę senam ir gajam mitui apie kaimą kaip „tautos gyvybės versmę“, inteligentai dažnai 
nesuprato, kad tautos identitetas yra gyvas, kintantis, atsinaujinantis reiškinys, ir kad XIX 
amžiaus sąvokos dabartiniame pasaulyje yra anachroniškos. Čia turėjo įtakos bendrasis Lietuvos 
atsilikimas (skirtingai negu, pavyzdžiui, Lenkijoje, Čekijoje ar Vengrijoje, stigo lietuviškos 
darbininkų klasės ir ne pirmos kartos miestiečių). Daugelis bandė tą atsilikimą laikyti ypatingo 
taurumo bei skaistumo ženklu. Beje, valdžia koketavo su šiuo pasaulėvaizdžiu, bandė jį pajungti 
savo tikslams. Etninis nacionalizmas anaiptol nėra nesuderinamas su mentaline sovietizacija– 
priešingai, jie vienas kitą papildo, kartais ir paremia. Jis padėjo totalitarinei sistemai skaldyti 
pavergtas tautas ir tuo pačiu pratęsti savo valdymą. Tam buvo naudojamas labai gajus lietuvių 
visuomenėje lenkų baubas: kaip tik jis buvo ištrauktas iš palėpės, kai valdžia geidė neutralizuoti 
Lenkijos „Solidarumo“ įtaką Lietuvai. Lygiai taip pat valdžiai praversdavo antisemitizmas, 
net rusofobija (ne veltui saugumiečiai per tardymus stebėjosi, net piktinosi, kad disidentai 
„susideda su žydais ir rusais“). Dažnam inteligentui „tautinis komunizmas“ (kad tik be rusų) 
atrodė priimtinesnis už „pūvančius Vakarus“. Stigo supratimo, jog antidemokratiška ideologija 
yra didesnis pavojus, negu tikros ar įsivaizduojamos geopolitinės bei demografinės grėsmės. Šis 
primityvus mentalitetas vienaip ar kitaip atsispindėjo dažname tų metų literatūros veikale, taip 
pat dalyje pogrindžio spaudos. Šiandien jis virto „antiglobalistine“, „antieuropine“ ir panašia 
retorika, kuri vargu ar pravarti Lietuvai, bet tikrai pravarti jai gero nelinkinčioms jėgoms.

Taigi Lietuvoje stigo Vaclavo Havelo, Adamo Michniko, Gyorgy Konrado stiliaus inteligentų, 
mokančių kritiškai pažvelgti ne tik į komunizmą, bet ir į savo pačių tradiciją. Įprastinis teisinimasis, 
kad „negalėjome sau to leisti, nes buvome mirtiname pavojuje“, man neatrodo įtikinamas, juo 
labiau kad nekritiška, apologetinė pozicija savo tautos ir istorijos atžvilgiu populiari ir šiandien, 
kai mirtino pavojaus tikrai nebėra. Šiuo požiūriu Lietuva panašesnė į Rumuniją, Slovakiją, 
deja, net į Serbiją (ir, beje, brolių Kaczyńskių Lenkiją), negu į labiau pažengusias Vidurio ir 
Rytų Europos šalis. Antra vertus, reikia pripažinti, jog pilietiškumo, pliuralizmo ir tolerancijos 
egzaminą Lietuvai pavyko išlaikyti kiek geriau, negu buvo galima tikėtis (ir geriau už kai 
kuriuos kaimynus). Norėtųsi baigti šia optimistine gaida.

Pranešimas skelbtas www.lrs.lt

www.bernardinai . l t  –  2008 m. biržel io 16 d.
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KLAIPĖDOJE ATKURTA DEMOKRATINIŲ JUDĖJIMŲ 
ORGANIZACIJŲ  IR PARTIJŲ KOORDINACINĖ 

TARYBA

1994 m. birželį Seimas priėmė Politinių partijų įstatymo pataisą, pagal kurią lygias teises 
su politinėmis partijomis įgijo ir politinės organizacijos. Iki 1995 m. sausio 1 d. visuomeninės 
organizacijos turėjo apsispręsti, ar nori tapti politinėmis organizacijomis, ir, jei taip, 
perregistruoti savo įstatus. Šito nepadariusios organizacijos nebegalėjo kelti savo kandidatų 
tais metais vykusiuose savivaldybių rinkimuose, kadangi pagal savivaldybių tarybų rinkimo 
įstatymą rinkimuose galėjo dalyvauti tik politinės partijos ir politinės organizacijos. Kitaip 
tariant, visuomeninės – politinės organizacijos bei judėjimai turėjo apsispręsti – lieka jos 
visuomeninėmis ar pasirenka politinės partijos (organizacijos) statusą. Kai kurios visuomeninės 
organizacijos pasinaudojo šia padėtimi ir tapo partijomis, pvz., Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, kitos – politinėmis organizacijomis: „Jaunoji Lietuva”, Lietuvos laisvės lyga, 
Krikščionių demokratų sąjunga.

2000 – 2003 metais partinėje sistemoje vyko prieštaringi „dviejų krypčių” procesai, iš pradžių 
sąlygoję politinių partijų skilimus, esminius partinės sistemos pokyčius, jos destabilizaciją, 
o vėliau – politinių partijų vienijimąsi bei partinės sistemos konsolidaciją. Politinių partijų 
„skilinėjimus”1999 – 2000 ir 2001 – 2003 metais pakeitė politinių partijų vienijimasis. Nepritapę 
prie valdančiųjų partijų turėjo nunykti.

2002 04 02 metinį pranešimą Seime skaitęs Prezidentas Valdas Adamkus daug dėmesio pa-
skyrė partijoms. Jo nuomone, valstybė bus tiek stipri, kiek bus stiprios partijos. Nors tai ir labai 
priminė sovietmečio šūkius, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas 2004 
m. sausio 14 d. komiteto posėdyje svarstė Seimo nario J. Razmos, Seimo nario P.  Jakučionio, 
Seimo narių H. Žukausko, S. Buškevičiaus, E. Klumbio bei Seimo nario J. Sabatausko pasiūly-
mus Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstaty-
mo projektui (IXP-1704(2)). Vietoje minimalaus 400 narių minimumo politinėse partijose buvo 
nuspręsta minimalų narių skaičių padidinti iki 1000.

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymas 
(2004 m. kovo 23  d. Nr. IX-2072. Vilnius ) pareikalavo nuo 2005 m. sausio 1 d. politinėms parti-
joms turėti ne mažiau tūkstančio narių. Koks teisuolis gali nustatyti kokios partijos reikalingos 
ir kokios ne, ir kiek narių jos turi turėti? Neabejotinai tai buvo ideologinių ir politinių mažumų 
diskriminacija, akivaizdu, kad toks nedemokratiškas įstatymas turėjo būti atmestas.

Tačiau įvyko kitaip. Tai buvo paskutinis smūgis „mažiukams”. Tai buvo ne kas kita, kaip 
demokratinį procesą smaugianti kilpa.

Nereikia daug smegenų, kad suprastume, jog idėjų plėtotės vystymasis ir augimas geresnę 
dirvą turi mažesnėse grupėse. Nekorumpuoti ir niekam finansiškai nepavaldūs, aktyvūs 
visuomenės gyvenimo dalyviai – tai ta gyventojų dalis, kuri negailestingai iškelia visas negeroves 
ir stabdo korupcinę vienvaldystę.

Nežiūrint įstatyminių antidemokratiškų veiksmų, miestuose praėjo ir aktyvesnių 
visuomeniškų veikėjų „valymas”. Vien Klaipėdoje į (2000 04 05–2003 05 07 ) „teismų mašiną” buvo 
dirbtinai įtraukti 22 judėjimai ir politinės partijos, o vėliau buvo susidorota ir su aktyviausiomis 
pavienėmis asmenybėmis, kurios nepasidavė teismų spaudimui. 1988 metais pradėta kurti 
pilietinė visuomenė, susikristalizavusi senojoje Klaipėdos demokratinių judėjimų ir partijų 
koordinacinėje taryboje ir Klaipėdos Diskusijų parke, buvo sustabdyta. Pavieniai aktyvieji 
visuomenės nariai buvo nutildyti panaudojant Berijos laikų saugumo metodikas – pritaikant 



858 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

kiekvienam individui atskiro poveikio priemones.
2008 06 19 dienos bendrame susirinkime buvo nuspręsta atkurti Demokratinių Judėjimų, 

Organizacijų ir Partijų Koordinacinę Tarybą. Tai buvo padaryta dalyvaujant devynių judėjimų 
atstovams. (2008 06 19 d. Susirinkimo protokolas Nr 001). Kviečiame visus nukentėjusius 
nuo Klaipėdos miesto vadovų savivalės burtis į savigynos demokratinį junginį po Klaipėdos 
demokratinių judėjimų ir partijų koordinacinės tarybos vėliava.

Pagarbiai,
Pirmininkavęs atkuriamajam Klaipėdos demokratinių judėjimų ir partijų koordinacinės 

tarybos susirinkimui Arūnas TRUKANAS (Lietuvos Laisvės Lyga).

„Žmogaus teisės“.  –  2008 m. l iepos 14 d.

KĄ ŽMOGUS GALI BE VISUOMENĖS.
AR ABSOLIUČIAI VIENA ASMENYBĖ YRA SUKŪRUSI 

KOKIĄ TEORIJĄ, SISTEMĄ, MOKSLĄ, KURIS 
NEBŪTŲ IŠ PASAULIO IR DĖL PASAULIO?

 

Gyvenimo tikslas ne turtus turėti. Tikslas — išmokti juos materializuoti remiantis IŠ-
MINTIES, TEISINGUMO, TIKĖJIMO, MEILĖS vienybės harmonija. Atrandant dėsningu-
mus, kuriais vadovaujantis žemėje kurtume erdvę tobulesnių nuostatų dėsniams užgimti.

Augustinas RAKAUSKAS –  verslininkas, vienas prekybos tinklo „Senukai“ akcininkų
 
Šiandien daugėja žmonių, matančių neteisingus tarpusavio santykius. Tačiau užgožti savo 

kasdieninių rūpesčių, jie vis dar stokoja pilietiškumo, visumos suvokimo. Jie nesuvokia, kad 
tik sąmoningai reaguodami į neteisingus reiškinius, jie išspręs ir savo kasdienines problemas. 
Būdama abejinga didžioji žmonių dalis vardan savo asmeninių norų ant visuomenės pečių už-
krauna naujas problemas. O būtent tų pačių žmonių abejingumas ir yra klaidingų, biurokra-
tiškai atliekamų veiksmų išdava. Matome viena –  šalies valdymo lygis atspindi visuomenės  
mentaliteto kokybę ir piliečių atsakingumo laipsnį.

Visuomenė, gindamasi nuo savo trūkumų, pati save suvaržo įvairiais biurokratizmais.  Vyksta 
arši kova už teisę valdyti ne tik tarp politikų ir valdininkų, bet ir tarp visų kitų, trokštančių 
bet kokios valdžios, nes tai anksčiau mus valdžiusių sielų transmutacijos būsena. Šiandien 
atgyvenusi dabartis įgauna kitus metmenis.

Gyvenimas demokratijoje – tai menas. Būti laisvam – tai nuolatos keistis, tobulėti, skatina-
mam vidinio poreikio analizuoti save, šalia esančius ir bendrais veiksmais įgyvendinti vizijas. 
Privalome dirbti su savimi, kad galėtume dirbti su kitais. Ir bendraujame tam, kad gyvenimas 
nepraeitų pro šalį.

Padėkime vienas kitam, nes visi, vaikščiojantys žemėje, nesame tobulai įvaldę meilės.
Toleruoti visų neįmanoma, būti geranoriškam visų atžvilgiu sunku – tam neužteks mūsų ge-

ranoriškumo potencialo. Tad nežiūrėkim į visus, bet susidūrę su kiekvienu atskirai, padarykime 
viską, kad būtume tolerantiški.

Tikrai sąmoningas žmogus labai greitai suvokia, kad jo sąmoningumas priklauso ne nuo jo 
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vieno.
Kuo daugiau žmogus žino ir gali duoti, tuo daugiau privalo padėti suprasti kitiems.
Kai kurie žmonės džiaugiasi būdami dėmesio centre, nes, matydami ir jausdami kitų 

reakcijas, jie turi vienintelę galimybę savimi pasigrožėti. Tačiau anksčiau ar vėliau jie suvoks, 
kad tai tik veidrodis, prieš kurį jie staiposi it mažos beždžionėlės.

Viskas, kas duota žmogui, duota tam, kad geriau būtų visiems. Nėra autoritetų, kuriems 
turėtume tarnauti, ir tik savo tamsumui ieškome vedlių, vedančių mus savų instinktų 
labirintais.

Tikėjimas ir pasitikėjimas kardinaliai skiriasi. Sakydami: „aš tavimi pasitikiu”, suteikiame 
sau globėjo, viršesniojo statusą. Tačiau visi, siekiantys lygiaverčio bendravimo, ieškome tikėjimą 
turinčių, o ne pasitikėjimą demonstruojančių žmonių. Pasitikėjimas visada kuria terpę žmogui 
suklysti. Tai vakardienos požiūris, gimdantis šiandienos žmonių netobulus santykius.

Kaip bekurtume ir betobulintume sistemą, žmogus visada joje susikuria savąją „mini” 
sistemą, maksimaliai patogią sau. Joje, beje, ir matomas egoizmas, ir dvasinė tinginystė – tas 
žmogaus savitumas su jam būdinga pasaulio tvarkos samprata.

Gėrio ir blogio dėsnis tas pats – vienijimasis, pasitikėjimas vienas kitu, tikėjimas tuo, kas 
daroma ir siekiama. Tik vidinės taisyklės vienur veda į šviesos vienį, kitur – į vienatvės tamsą.

Norint jausti visą pasaulį, pirmiausia reikia jausti tuos, kurie yra arčiausiai: šeimą, 
bendradarbius, visuomenę. Jei laimingą padarėme nors vieną, esantį šalia savęs, vadinasi – 
gyvenimas nebus praleistas veltui, nes einama teisinga kryptimi.

Nė akimirkai nepamirškime analizuoti, kokiose ribose veikia mūsų ego. Stiprus žmogus 
negali ilgai gyventi su silpnu. Anksčiau ar vėliau jis suvokia, kad nestiprindamas silpnojo, 
didžiąją darbo dalį turi atlikti už jį pats. Stipriajam lengviau silpnąjį išmokinti nei nuolat dirbti 
už jį. To nedarydamas, silpnu pasijunta jis pats.

Ne šiandien mes renkamės tuos, kurie yra šalia mūsų, tačiau tikime, kad kiekvienas esame 
ten ir su tais, kur ir su kuriais turime būti.

Labiausiai šiandien plintanti liga – proto ir dvasios santarvės tinginystė. Užuot patys spren-
dę mums pateiktas gyvenimo užduotis, leidžiame už mus tai daryti kitiems. Šiandien yra ypa-
tingai daug trokštančių naudotis mūsų tingumu. Būtent tokiems ir leidžiame formuoti savo 
požiūrį, nuomonę, nuostatas. Vieni kuria nuostatas formuodami, kiti, norėdami išvengti jų vyk-
dymo, – neigdami. Tačiau nei darbštuolis, nei tinginys neišvengia kūrėjo vaidmens – prigimties 
savybių įvertinimo. Mes per daug ilgai buvome slopinami, priešinami ir griaunami. Per įvairių 
santvarkų metus mūsų tauta virto idealia terpe pavydui ir piktdžiugiškumui, abejingumui plis-
ti. Šiandien tai bendras mūsų tautos skaudulys, tūnantis kiekviename iš mūsų. Mes įpratome 
vadovautis praeities reliktais – kartu su visais kertam vienam ir iš paskutiniųjų stengiamės neat-
silikti nuo puolančios minios. Šia mūsų tautos trauma ir manipuliuoja daugelis mūsų susikurtų 
autoritetų.

Nepamirškim, kad visi, formuojantys mūsų nuomonę, patys turtingiausi, valdantys ar 
visuotinai pripažinti, yra tokie pat klystantys žmonės, kaip ir mes.

Rietenos, nekuriančios vienybės, o tik gilinančios nuoskaudas ir kerštą {kas atsiliepia ir 
bendrai šalies energetikai}, niekur nedingsta, anksčiau ar vėliau jos duoda derlių. Esame 
sukaupę didžiulę tarpusavio rietenų patirtį. Vienas geriausių įdirbių – mūsų nesusikalbėjimai, 
kurių lygis aukštas ir pakankamai rafinuotas. Ar pagalvojome, kad savo rietenomis sukuriame 
puikią terpę tai mažumai, kuri neatsispiria iš to padaryti biznį, gadindama vis naujas kartas.

Šalis, kurios žmonės nesusikalba vienas su kitu, dar nėra valstybė, o tik krūva žmonių be 
šeimininko, kaip šieno išdraikyta kupeta vidury lauko, kurią nešioja kiekvienas norintis ėsti 
gyvulys. Ir anksčiau ar vėliau ji atsidurs kitų skrandžiuose arba paveikta gamtos dėsnių supus, 



860 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

sudūlės ir virs dulke žemėje.
Jeigu konfliktinis pliuralizmas, demokratija neartina žmonių ir neatneša naudos šalies men-

taliteto bei sąmoningumo kilimui. Jeigu, apspręsdama bendražmogiškų vertybių nuostatų su-
formavimą, šalis neįstengia užimti aukštesnės vietos, tuomet – galima tikėtis sunkumų.

Verždamiesi realizuoti nenugalimą sielos norą būti laisvais, kūrybingais, nepamirškime, kad 
kaip aukštai bežvelgtumėm, visur galioja tie patys – šviesos ir tamsos – dėsniai. Siekdami pa-
kelti šalies lygį, turime suprasti šių dėsnių veikimą, patys tapdami šviesesniais, atstovaujančiais 
žmonijos šviesesnę pusę. Neišvengsime tamsos, bet lyginant su šių dienų tamsa, tai bus šviesa.

Turtas yra galimybė būti judesyje. Tik būdami kartu galime judėti, tik būdami reikalingi vi-
suomenei ir patys būdami visuomene, galime išlikti nemirtingais. Atsiskyrimas tolygus mirčiai. 
Kaip turime vertinti buvimą kartu, kaip esame brangūs vienas kitam.

Praeitis yra įdomi ir naudinga tiek, kiek ji padeda gyventi dabar, tiesiogiai dalyvaudama 
kuriant ateitį. Bet dažnai taip nėra, daugeliui gyvenimas praeityje prilygsta knaisiojimuisi po 
šiukšlių dėžę. Tai, ką pamatome, ir daro mus protingesnius. Jei patys neskatinsime savęs siekti 
išminties, tinkančios kuo didesnei žmonijos daliai, tuo ilgiau gyvensime be daugumos tikėjimo 
mumis. O neturėdami daugumos, nepajusime visumos meilės, kuriančios gerovę, kurioje nėra 
nepastebėtos mažumos.

Gana individualiai apgaudinėti visuomenę sureikšminant save. Ir atvirkščiai – visuomenei 
apgaudinėti individą padarant jį reikšmingą. Taip pilietiškumo nepakelsime, nes tai amžinas 
melas, vedantis į žmonijos santykių tragiškumą.

Kiekvieną nesąmoningumą patiriame savo kailiu: kaip šeimoje girtuoklį tėvą, kaip blogą 
kaimyną, kaip priešišką kaimyninę šalį. Taip, mes tobulai įvaldę „ignoravimo meną”. Bet ar 
tolimiausiame žemės taške vykstantis karas tiesiogiai neveikia ir mūsų? Juk mes puikiai 
suvokiame, kad tai, kas vyksta bet kurioje kariaujančioje šalyje, gali įvykti ir pas mus, nes tam 
yra vietos žmonių sąmonėje.

Demokratija – vaisius, kurį žmogus gali išauginti tik savo sieloje.

Iš Augustino Rakausko knygos „Verslumo dvasia”

„Žmogaus teisės“.  –  2008 m. l iepos 14 d.

VIKTORAS PETKUS
 
Gegužės 16 d., penktadienį, 10 val. Seime, Konstitucijos salėje, 80-mečio jubiliejaus proga 

buvo pagerbtas Helsinkio grupės įkūrėjas Viktoras Petkus. Taip pat buvo pristatyta knyga –  
dokumentų, straipsnių ir korespondencijų rinkinys „Lietuva ir žmogaus teisės”. Šiuo leidiniu 
apibendrinta Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
veikla. Leidinio sudarytojai – Vytautas Budnikas, Viktoras Petkus, Arimantas Dumčius.

Viktoras Petkus gimė 1928 m. gegužės 17 dieną. 1947 m. suimtas ir OSO (Osoboje sovešca-
nije) nuteistas 10 metų kalėti už vadovavimą Raseinių gimnazijos ateitininkų būreliui. Pateko į 
Šiaurės lagerius. Vėliau – naujas teismas ir papildoma bausmė, nebaigus atlikti pirmosios.

Visos bausmės baigti neteko, nes po Stalino mirties buvo paleistas, kaip įvykdęs nusikaltimą 
būdamas nepilnametis.

Grįžęs iš gulago, baigė vakarinę vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Nors 
išlaikė egzaminus, nebuvo priimtas – valdžia draudė priimti į seminariją patriotus. Netrukus– 
nesėkmingas mėginimas studijuoti lituanistiką Vilniaus universitete.
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1957 m. gruodį suimamas: KGB susieja jį su „inteligentų byla”. Bausmė – aštuoneri metai 
lagerio.

Grįžta į Vilnių 1965 m. gruodį. Į universitetą vėl nepavyksta įstoti.
1976 m išspausdina „Kultūros archyvą”. Ketino
1977 m. išleisti II „Kultūros archyvą”, tačiau darbą nutraukė naujas areštas.
1975 m. įkuria Lietuvos Helsinkio grupę (1976 m. paviešinta oficialiai). Be Viktoro Petkaus į 

grupę įėjo rašytojas Tomas Venclova, kunigas Karolis Garuckas, rašytoja, buvusi gulago kalinė 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, fizikas Eitanas Finkelšteinas. „Grupė” pradėjo intensyviai skelbti 
dokumentus, informuojančius pasaulio opiniją apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje.

1977 m. rugpjūčio 23 d. Viktoras vėl suimamas.
1978 m. liepos 13 d. teismas jį nuteisė 3 metams kalėjimo, 7 metams griežto režimo lagerio ir 

5 metams tremties. Teisėjavo M. Ignotas, kaltino – prokuroras J. Bakučionis. 
1978 m. liepos 20 d. Viktorą Petkų specialioje kalboje paminėjo JAV prezidentas D. Karteris, 

o senatorius Danielius Patrikas Meinihanas paskelbė keletą dokumentų apie V. Petkaus 
bylą, kurie buvo įtraukti į „Congressional Record”. Metų pabaigoje visos Helsinkio grupės 
buvo nominuotos Nobelio taikos premijai, vėliau tai premijai kasmet buvo nominuojami keli 
veikliausieji Helsinkio grupių nariai, tarp jų ir Viktoras Petkus. 

1988 m. visuomenei reikalaujant V. Petkus paleidžiamas iš tremties ir grįžta į Vil-
nių. 1989 m. kartu su kitais atkuria Lietuvos krikščionių demokratų sąjungą, išrenkamas jos 
pirmininku. 1989 m. tampa tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva” garbės narys. Tais pa-
čiais metais pradeda leisti politinės tautinės minties savaitraštį „Nepriklausoma Lietuva”.

1990 m. kartu su keliolika buvusių politinių kalinių įkuria Lietuvos politinių kalinių sąjun-
gą. Nuo 1992 m. redagavo Krikščionių demokratų sąjungos žurnalą „Tėvynės sargas”. 1992 
m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų patarėju, 
1994–1997m. Vyriausybėje valstybės konsultantu žmogaus ir piliečių teisių klausimais. 1989 m. 
V. Petkus Anglijos PEN klubo narys, 1992 m. rugsėjį Tarptautinio Kembridžo biografų centro 
paskelbtas 1991–1992 metų žmogumi ir 1992 m. spalį – XX amžiaus žmogumi. 

Dar 1976 m. gegužės 12 d. Helsinkio grupė susikūrė Maskvoje, o jos pavyzdžiu – Ukrainos 
Helsinkio grupė. 1976 m. lapkričio 25 d. susikūrė Lietuvos Helsinkio grupė. Tai A. Sacharovo 
mintis: šios grupės turėjo tirti ir į viešumą kelti Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos Baigiamojo akto, pasirašyto Helsinkyje, pažeidimus prieš sąžinės, religijų, minties 
ir įsitikinimų laisvę. Viktoras Petkus, buvęs politinis kalinys, kartu su Tomu Venclova, Karoliu 
Garucku, Ona Lukauskaite-Poškiene ir Eitanu Finkelšteinu pradėjo naują Lietuvoje vykusio 
pasipriešinimo judėjimo – viešos disidentinės veiklos etapą. Jo būdingiausi bruožai – atvirumas, 
viešumas, t. y. nepogrindinė veikla, veikimas tuo metu galiojusių įstatymų rėmuose, to paties 
reikalaujant iš sovietinės valdžios. Iki 1981 m. pabaigos Lietuvos Helsinkio grupė paskelbė apie 30 
numeruotų dokumentų bei keletą nenumeruotų pareiškimų (Vakarus pasiekė 22 dokumentai).

Šiandieną, nors ir pavėluotai, norime pasveikinti gerbiamą Viktorą Petkų su garbingu 80 
metų jubiliejumi. Klaipėdiečiai mena Jūsų pagalbą kuriant Lietuvos Laisvės Lygos Klaipėdos 
skyrių ir vizitą po Vytauto Vičiulio susideginimo.

Pagarbiai
Atsikūrusi Klaipėdos demokratinių judėjimų, organizacijų ir partijų koordinacinė taryba.

„Žmogaus teisės“.  –  2008 m. l iepos 14 d.
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TOMAS VENCLOVA: PRIMITYVI RUSOFOBIJA 
SKURDINA MUS PAČIUS

„Bernardinai.lt“ skaitytojams siūlome žymaus poeto, vertėjo, publicisto, Jeilio (JAV) uni-
versiteto profesoriaus Tomo Venclovos svarstymus apie nacizmo ir komunizmo panašumus 
bei skirtumus, apie Rusijos valdžią ir kultūrą, taip pat apie rusofobiškų nuostatų kenksmin-
gumą.

Šie svarstymai buvo išsakyti „Mažosios studijos“ laidoje „Diskusijų klubas“. Norintiems 
išklausyti visą radijo laidą, pridedame nuorodą į „Mažosios studijos“ archyvą.

Apie nacizmą ir komunizmą
Šiandien Lietuvoje populiaru bandyti rasti atsakymą į neatsakomą klausimą – kas blogiau: 

nacizmas ar komunizmas? Regis, didžioji dalis Lietuvos intelektualų tvirtai įsitikinę, kad 
komunizmas yra ne tik nieko ne geresnis už nacizmą, bet netgi gerokai ydingesnis dalykas. 
Neigiamą komunizmo vertinimą tikrai nesunku suprasti, tačiau man nėra priimtina, kai kartu 
bandoma „balinti“ nacizmo blogybes ar net jį reabilituoti. Iš dalies tokia tendencija susijusi 
su tuo, kad komunizmo baisybes ir nusikaltimus daugelis dar gerai prisimename, o nacizmo 
nusikaltimai vis daugiau grimzta į istoriją ir tada pradeda atrodyti ne tokie siaubingi.

Mano galva, absurdiška svarstyti, kas geriau – nacizmas ar komunizmas. Lygiai kaip 
absurdiška svarstyti, kuri mirtina liga yra mažiau bloga. Mano bičiulis Ramūnas Katilius dar 
gana seniai yra išsakęs taiklią įžvalgą: nacizmas yra maras. Labai pavojinga ir mirtina liga. 
Tik tada, kai susigriebė, tą epidemiją pavyko užgniaužti. Komunizmas yra vėžys – jį išgydyti 
nepaprastai sunku. Atskirais atvejais beveik neįmanoma. 

Yra ir kitų skirtumų. Vienas iš svarbiausių – komunizmas yra veidmainingas. Esą jis kovoja 
už tautų draugystę, už socialinį teisingumą, prieš žmogaus išnaudojimą. Komunizmui artimi 
siekiai, ar ne? Jie dažną galėjo suklaidinti. Aišku, kai jau žmogus įsijungdavo į sistemą, jis 
neišvengiamai pamatydavo visą veidmainystę. Su nacizmu kiek kitaip. Jis atvirai teigė, kad yra 
silpnų ir stiprių žmonių, o karas yra žmonijos higiena ir labai sveikintinas dalykas. Taigi, jeigu 
žmogus rinkosi nacizmą, jis rinkosi akivaizdžią agresijos ideologiją. Komunizmas savo ruožtu 
buvo pridengtas veidmainystės šydu. Tai jokiu būdu jo nepateisina. Gal net priešingai, tai dar 
viena komunizmo yda.

Apie situaciją Rusijoje
Į akis krinta, jog Lietuvoje vyrauja labai suprimityvintas ir vienpusiškas įvykių Rusijoje ko-

mentavimas. Kaip paprastai kalbama apie Rusiją? Esą ji nė kiek nepasikeitė nuo Stalino laikų. 
Kaip buvo raudonas slibinas, pasiutusi meška, tokia pavojinga ir liko. Iš tiesų, demokratinis są-
jūdis Rusijoje nepasiekė savo tikslų. Tačiau būtų netiesa sakyti, kad pati valstybė nėra visai kito-
kia. Mano galva, nepripažindami pokyčių, patys sau darome meškos paslaugą. Šiandien neretai 
primename Mikę Melagėlį, kuris vis gąsdindavo vilku, o kai tikras vilkas pasirodė, niekas juo 
jau nebetikėjo. Taigi, šiandien nėra gerai, kai nuolat kalbame apie Rusijos grėsmę. Būtinai reikia 
kalbėti ir apie ten esančias blogybes, tačiau negalima viską pateikti dviem spalvomis – juoda ir 
balta. Priešingu atveju, iš tiesų galime pražiopsoti grėsmingą vilką. Ir nebūtinai atsėlinantį iš 
Rusijos.

Ta politinė sistema Rusijoje, kuri yra šiandien, kuri tikrai yra kritikuotina, vis dėlto nėra 
stalinizmas. Opozicija yra gerokai užgniaužta, tačiau nelyginkime su Stalino laikais. Štai 
Sergejus Kovaliovas atvažiavo į Vilnių, perskaitė labai kritišką pranešimą ir sėkmingai grįžo 
į Rusiją. Stalino laikais jis tikrai negalėtų gyventi savo šalyje. Tvirtai tikiu, kad stalinistinio 



863S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

totalitarizmo laikai į Rusiją tikrai negrįš. Vargu ar apskritai stalinistinio pobūdžio diktatūra 
įmanoma globalios informacijos laikais. Pažvelkime į Rusijos knygynus ir tai, kokios knygos ten 
parduodamos, pažvelkime į Rusijoje leidžiamų leidinių įvairovę ir pamatysime tikrai turtingą 
įvairovę. Aš viltingai manau, kad Rusija neišvengiamai keisis. Galbūt tam prireiks daugiau 
laiko, bet dabartinis rusų jaunimas jau kurs visai kitokią valstybę.

Kitas dalykas – natūralu, kad turime atsargiai vertinti tai, kas vyksta Rusijos politiniame gy-
venime. Tikrai skiriasi Lietuvos ir Rusijos geopolitiniai interesai. Tai nėra keista. Kiekviena vals-
tybė siekia savų tikslų. Kartais tie tikslai sutampa su kitų valstybių tikslais, bet dažniau – skiria-
si. Šiame etape Rusijos ir Lietuvos tikslai tikrai daugeliu atžvilgiu priešingi. Tačiau nereikėtų to 
radikaliai dramatizuoti. Taip pat tai neturėtų tapti aršios rusofobijos priežastimi. Labai svarbu, 
kad skirtume du dalykus – Rusijos valdžią ir kultūrą. Jei kas yra blogo Rusijoje per didžiąją 
istorijos dalį – tai valdžia. Jei kas yra tikrai gero – tai kultūra. Rusijos imperializmas yra realus 
dalykas, bet su nedidelėmis išimtimis Rusijos kultūra visada buvo atsvara imperialistinėms ten-
dencijoms. Na, o išimčių būna visur. Pavyzdžiui, R. Kiplingas Jungtinėje Karalystėje buvo aiš-
kiai imperialistinių pažiūrų. Vokiečių istorijoje taip pat atrastume ne vieną didį kultūros veikėją, 
kuris gynė imperines ambicijas. Tačiau būtų didelė klaida nukirsti santykius su rusų, vokiečių 
ar anglų kultūra. Tai mus labai nuskurdintų.

Šiandien dažnai sakoma – didieji Rusijos miestai yra viena, o provincija – visai kas kita. 
Tačiau man teko būti Rusijos provincijoje. Buvau Permėje ir ten sutikau daug žmonių, su ku-
riais lengva susikalbėti, įdomu bendrauti. Skaičiau savo eiles Permės bibliotekoje, susirinko apie 
pora šimtų vietos inteligentų, ir tikrai buvo puikus vakaras.

Dar kartą pabrėžiu – reikia skirti kelis dalykus. Valdžia Rusijoje iš tiesų labai nesimpatinga. 
Pirmiausia dėl to, jog ji yra suaugusi su korupcine verslo sistema. Geriau būtų, kad Rusijos tauta 
išsikovotų kitokią valdžią. Tačiau tai tikrai nėra pagrindas nuvertinti tiek rusišką kultūrą, tiek 
naudoti tokias klišes, kaip „rusiškas mentalitetas“ ir panašiai. Štai vokiečiai, tarsi labai kultū-
ringa ir civilizuota tauta, tačiau per savo istoriją yra pridarę labai daug kiaulysčių kitoms vals-
tybėms. Tačiau būtų neteisinga švaistytis paniekinamais apibendrinimais apie vokiečius. Lygiai 
taip pat ir su Rusija. Ji nėra vienalytė. Egzistuoja nesimpatingos tendencijos, tačiau šalia jų yra ir 
visai kitų. Neteisinga būtų bandyti viską suvesti į vieną schemą.

Kalbėti apie Rusiją kaip totalitarinę visgi nėra pagrindo
Dar vienas man nesuprantamas dalykas – gąsdinimai dėl esą vykdomos kultūrinės Rusijos 

invazijos. Taip, Lietuvoje daug žmonių klausosi rusiško popso. Tačiau čia jokios cenzūros ne-
įvesi. Vienintelis būdas tam atsispirti – kurti geresnį lietuvišką popsą, kuris sugebėtų nukon-
kuruoti užsienietišką. Keistai atrodo tiek lyginimai su situacija tarpukariu ir net vis dažniau 
pavartojamas terminas „kultūrbolševizmas“. Pastarasis, mano įsitikinimu, visiškai netikęs. Vien 
jau dėl to, kad turime prisiminti, jog šį terminą kadaise sukūrė nacių propagandininkas Gebel-
sas. Tikrai nesinorėtų, kad būtų naudojama jo kurta retorika. Kitas dalykas – būtų klaidinga 
vienareikšmiškai nuvertinti viską, kas buvo sukurta anuometinėje Sovietų Sąjungoje. Nepaisant 
to, jog Stalinas iš tiesų naikino rusišką kultūrą, tačiau buvo ir aukšto lygio kino menas, teatras, 
literatūra. Todėl būtų klaidinga viską, kas iš Sovietų Sąjungos patekdavo į tarpukario Lietuvą, 
vertinti vienareikšmiškai neigiamai.

Supraskime, primityvūs vertinimai ir vienpusiškumas skurdina mus pačius.

Parengta pagal „Mažosios studijos“ laidą „Diskusijų klubas“, kurią vedė Arūnas Peškaitis OFM

www. bernardinai . l t  –  2008 m. l iepos 31 d.
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ABSURDU VIRTUSI ŽMOGAUS TEISĖ

Olava STRIKULIENĖ – „Respublikos” apžvalgininkė
 
Tarkime, žmogus eina gatve. Visi, kas turi akis, žmogų mato. Ir figūrą, ir veidą. Ką daryti? 

Užsimerkti? Užsimerkus prisliūkinti, apčiupinėti ir prašyti leidimo žiūrėti? Nes užsimerkęs 
pavėluosi į darbą? Ne. Prašyti nereikia, nes esą matome vaizdą. O žmogus turi teisę ne į savo 
vaizdą, bet atvaizdą.

Tačiau prisitaikykime. Prie absurdo. Nors pavojai, kad tapsime pasipinigavimo objektu, kasdien 
tykoja. Eidami šaligatviu nespoksokime į parduotuvių vitrinas. Nes vitrinų stiklai bei veidrodžiai 
be perstojo kuria atvaizdus. Mūsų atspindžius. Įvairiausiuose fonuose. Tarkime, išlendančius iš 
manekeno pažasties ir dundančius skersai gatvę į kitą vitriną. Į kito manekeno pažastį.

 Ir vaizdas, kai pilietis lenda į vitrinose eksponuojamas pažastis ar rankines, jau yra atvaizdas. 
Netgi žeminantis. Pavyzdžiui, tada, kai žmogaus veidas, droždamas į ministeriją, pakeliui įsmunka 
į vitrinos dešrą. Praeiviai tais vitrinose mirgančiais atvaizdais naudojasi be asmenų sutikimų. 
Bent žodinių. Niekas neklykteli mums pro petį: „Leidžiu žiūrėti 3 minutes”. Dar blogiau. Kaskart 
patiriame naudą. Estetinę. Arba įsitikiname, kad nevertėjo žiūrėti.

Jei objektai sumanytų pasipinigauti, įkliūtume visi.
Todėl žygiuokime tiesiai. Nekraipydami kaklų. Po lietaus neleistina žvilgtelėti į balą. Nedrums-

tą. Nes joje galime pamatyti ir ne savo portretą. Blogiausiu atveju prieš žvilgtelėdami į balą s
vieskime į ją centą. Aplenkime ratu visus skardinius kibirus, dubenis, ratlankius bei kitus vaiz-

dą į atvaizdą paverčiančius daiktus.
Tačiau vis vien prasižengsime. Gamta taip žmogų sukūrė, kad jis nepajėgus matyti objektyvių 

vaizdų. Mato tik atvaizdus. Pirma, kiekvienas mato kitaip. Priklausomai nuo regėjimo kampo ar 
akinių dioptrijų. Priklausomai nuo asmens subjektyvios recepcijos. Antra, žiūrėdami į objektą vis 
vien matome tik subjektyviai perkurtą jo vaizdą. O perkurtas vaizdas jau yra atvaizdas!

Vadinasi, asmens atvaizdo teisė tik tada būtų išsaugota, jei žmonės maklinėtų aklinai užsidangstę 
bei užsimerkę. Iki buto durų. Kad nesusidurtų, skambintų varpeliais. Arba gaustų sirenomis. Kaip 
prasilenkiantys laivai Lamanšo sąsiauryje. Pirštais apsičiupinėti taip pat negalima. Bus seksualinis 
priekabiavimas. Galų gale taip galima įlįsti į svetimą kišenę. Todėl jei piliečiai labai skrupulingai 
saugotų vieni kitų personalines teises į atvaizdus, iš gyvo žmogaus, atsidūrusio viešumoje, teliktų 
gerklė. Visada kaukianti. Įspėjimą. Kiek kaukimo, tiek ir lietuvio. Labai nedaug. Jei kaukimas 
staiga nutyla, kaimynai žino. Žmogus įėjo į savo butą. Jei bute vis vien kaukia, vadinasi, priiminėja 
svečius.

Matau XX a. pradžios fotografiją „Nemunu plaukia sieliai”. Ar turiu teisę spoksoti į sielininką? 
Ar tik į sielius be sielininkų? Tikriausiai turiu teisę spoksoti į visus sielių rąstus bei Nemuną. Nes nė 
vieno sielininko proanūkis man nedavė sutikimo. Geriausiu atveju tokį sutikimą gavo fotografas. Ka-
daise. Bet sielininkai nenurodė, ar galima rodyti dabar. O dabar atpažins proanūkiai savo protėvius 
sielininkus ir užsimanys pasipinigauti. Kad be leidimo spoksau. Į jo dieduką. Susivėlusį. Taip pat 
nežinau, ar patys sielininkai kadaise davė leidimą. Parašė popieriukus ir vieningai nuleido į vandenį. 
Vėlgi kyla teisinių klausimų. Apie asmens valios pareiškimą. Ar visi, stovėję upėje ant rąstų, parašė 
popieriukus. Gal rėkė žodinį nesutikimą? Ar visi asmens valios riksmai bei dokumentai buvo išgirsti 
ir pasiekė krantą įskaitomi? Jei data išmirko, o pavardė išsiliejo, leidimas abejotinas. Prikibs. Prie 
mūsų. Kuo didesnis absurdas, tuo daugiau šansų, jog prikibs.

„Respublika“.  –  2008 m. rugpjūčio 5 d.
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VIKTORAS PETKUS: „PRARADIMAS NE TIK RUSIJAI“

Sulaukęs 89 metų savo namuose nuo širdies smūgio 2008 m. rugpjūčio 4 -osios naktį mirė 
žymus rusų rašytojas Aleksandras Solženicynas, savo romanuose aprašęs Stalino laikų 
kalėjimų sistemą ir 20 metų praleidęs tremtyje.

Galiu pasakyti, kad Aleksandras Solženicynas sovietmečiu rodė tam tikrą rūpestį mumis, 
lietuviais.

„Garsaus rusų rašytojo, buvusio politinio kalinio, Nobelio premijos laureato Aleksandro Sol-
ženicyno mirtis – didelė netektis ne tik Rusijai”, –teigė Eltai buvęs politinis kalinys, žmogaus 
teisių gynėjas Viktoras Petkus.

Lagerio draugų prisiminimai
„Gaila A. Solženicyno, tai buvo vienas iš tų šviesių žmonių, kurie suimti, įkalinti, kankinti 

kovojo toliau savo kovą nepaisydami nieko. Pastaraisiais metais nedaug apie A. Solženicyną 
girdėjome, ir jo amžius darė savo, buvo perėjęs lagerius, tremtį, iškankintas vargo ir sunkių ligų. 
Jo gyvenimas nebuvo puikus, tuo metu lageriuose siautėjo badas, daug žmonių mirdavo. Buvo 
liūdnas gyvenimas, ką padarysi...” – kalbėjo V. Petkus.

Nors pačiam V. Petkui asmeniškai su A. Solženicynu nėra tekę bendrauti, bet teko pažinti 
keletą žmonių, kurie jį pažinojo, tarp jų – kunigą Gerardą Dundą (1914– 1996). Jis su rašytoju 
kalėjo viename lageryje ir apie jį dažnai kalbėdavo, nuolatos prisimindavo. 1947 m. kunigas 
G. Dunda buvo suimtas, kalėjo Vilniuje, Leningrade, Intos lageryje. 1952– 1954 m. buvo tremtyje 
Krasnojarsko krašte.

Dėmesys Lietuvai
Pasak V. Petkaus, dešimtmečiai bėga ir nusineša prisiminimus, todėl dabar sunku prisiminti 

tų pokalbių turinį. „Galiu pasakyti, kad A. Solženicynas sovietmečiu rodė tam tikrą rūpestį 
mumis, lietuviais, nes iš savo fondo buvo pinigais parėmęs kauniškius, dalyvavusius žmogaus 
teisių gynimo judėjime ir Lietuvos Helsinkio grupės veikloje. O jo „Gulago archipelagas” mane 
pasiekė per estus, mat A. Solženicynas kažkokiu būdu palaikė ryšius su estų jūrininkais. Yra 
išlikęs jo garsus pasakymas apie estus: kiek lagerių jis pravažiavęs, niekur nebuvo sutikęs blogų 
estų. Šį pasakymą esu pats aptikęs rusų kalba. Apie lietuvius tokio rašytojo pasakymo man ne-
teko rasti”, – dalijosi prisiminimais V. Petkus.

Jis sakė nieko negirdėjęs ir apie spaudai rengiamą „Gulago archipelago” vertimo į lietuvių 
kalbą tritomį, kurį iš rusų kalbos verčia trys lietuvių vertėjai. Šis garsiausias A. Solženicyno 
kūrinys buvo parašytas 1979–1980 metais. „Man teko skaityti visą „Gulago archipelagą” rusų 
kalba. Reikia pasakyti, kad A. Solženicynas gana teisingai vaizdavo tą gyvenimą lageriuose, 
jokiu būdu nieko nepagražindamas”, – tvirtino V. Petkus, pats patyręs lagerių realizmą.

Iki šiol į lietuvių kalbą dar sovietmečiu buvo išversta „Viena Ivano Denisovičiaus diena”, ku-
rios  antrasis pataisytas vertimas rengiamas šįmet, ir 1991 m. pasirodęs Eugenijaus Ignatavičiaus 
išverstas „Pirmajame rate”.

„Elta“.  –  2008 m. rugpjūčio 5 d.
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ATSISVEIKINIMAS SU ŠVIESUOLIU

Visą pasaulį ir Rusiją vakar sujaudino žinia, kad pakirstas širdies smūgio savo namuose 
naktį mirė vienas garsiausių Rusijos rašytojų, Nobelio premijos laureatas, per 20 metų praleidęs 
tremtyje ir persekiotas sovietų valdžios 89 metų amžiaus Aleksandras Solženicynas.

PASAULIS NETEKO „XX A. RUSIJOS SĄŽINĖS“
Bene garsiausio Rusijos rašytojo mirtis sujaudino tiek rašytojus, tiek politikus, tiek paprastus 

žmones. 
Sulaukęs 89 metų savo namuose nuo širdies smūgio vakar naktį mirė žymus rusų rašytojas 

Aleksandras Solženicynas, savo romanuose aprašęs Stalino laikų kalėjimų sistemą ir 20 metų 
praleidęs tremtyje.

AUKŠTAS KRAUJOSPŪDIS
Kūrinių „Gulago archipelagas“ ir „Viena Ivano Denisovičiaus diena“ autorius, į gimtąją 

Rusiją grįžęs 1994 m., mirė nuo širdies smūgio. Jis mirė savo namuose netoli Maskvos, kur 
gyveno su savo žmona Natalija. Rašytojas Anapus iškeliavo 23 val. 45 min. vietos laiku.

Nobelio literatūros premija apdovanotas rašytojas pastaraisiais metais kentė nuo aukšto 
kraujospūdžio. Sugrįžęs į Rusiją A. Solženicynas parašė keletą kūrinių apie Rusijos istoriją ir 
identitetą.

UŽUOJAUTOS IR VARDAI
Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas A. Solženicyno šeimai pareiškė užuojautą, pranešė 

Kremliaus atstovas. Užuojautą pareiškė ir dabartinis Rusijos premjeras Vladimiras Putinas, pats 
ne kartą asmeniškai bendravęs su A. Solženicynu.

Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy A. Solženicyną pavadino „XX a. Rusijos sąžine“. 
„Nesutaikomumas, idealai ir ilgas įvairios patirties pilnas gyvenimas daro A. Solženicyną 
išskirtiniu rašytoju“, – teigė jis pareiškime.

UNIKALI MISIJA
Paskutinis SSRS lyderis Michailas Gorbačiovas vakar taip pat pagerbė mirusio rašytojo ir 

komunistinių laikų disidento Aleksandro Solženicyno atminimą ir pavadino jį žmogumi, 
„atlikusiu unikalią misiją“.

Anot M. Gorbačiovo, A. Solženicynas buvo vienas pirmųjų žmonių, išdrįsusių viešai 
kritikuoti nežmonišką stalininį režimą.

„Kaip ir daugelis Sovietų Sąjungos piliečių, A. Solženicynas išgyveno daug sunkių akimirkų, 
bet jis drįso atvirai kalbėti apie nežmonišką režimą ir tuos, kurie apie tai žinojo, bet nieko 
nedarė“, – pareiškė M. Gorbačiovas.

„Respublikos“,  BBC, „Newsru“,  Eltos inf .

 BIOGRAFIJA
*A. Solženicynas gimė Kislovodske. Jo tėvas žuvo per nelaimingą įvykį dar iki gimstant 

sūnui. 1925 m. šeima persikėlė gyventi į Rostovą prie Dono.
*Ten 1936 m. A. Solženicynas įstojo į universitetą, Fizikos-matematikos fakultetą, jį baigė        

1941 m. Tačiau ne tikslieji mokslai jį labiausiai traukė. Ypač jis domėjosi ikirevoliucine Rusijos 
istorija ir svajojo parašyti knygą apie Pirmąjį pasaulinį karą bei apie Rusijos revoliuciją. Tai 
nulėmė, kad A. Solženicynas neakivaizdžiai pradėjo studijuoti Maskvos Filosofijos, literatūros 
ir istorijos institute.
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*1941 m. spalio mėnesį A. Solženicynas buvo mobilizuotas, perėjo visą karą, buvo apdovanotas 
keliais ordinais.

*1945 m. vasario 9 d. A. Solženicynas buvo areštuotas už aštrius pasisakymus prieš Staliną 
asmeniniuose laiškuose vaikystės draugui. Tų pačių metų birželio 27 d. buvo nuteistas 
aštuoneriems metams pataisos darbų lagerio.

*Nuo 1953 m. buvo „visam gyvenimui“ ištremtas į Kok-Tereko aūlą, Taškente du kartus gy-
dytas nuo vėžio. 1956 m. TSRS Aukščiausiojo teismo buvo reabilituotas ir grįžo į Rusiją.

*Įsikūrė Riazanėje, pradėjo dirbti mokytoju. 1962 m. gruodžio 30 d. išleidus apysaką „Viena 
Ivano Denisovičiaus diena“ buvo priimtas į TSRS rašytojų sąjungą.

*Pašalinus iš pareigų Nikitą Chruščiovą, prasidėjo rašytojo persekiojimai. 1965 m. KGB kon-
fiskavo A. Solženicyno archyvą. Galimybės spausdintis Tarybų Sąjungoje A. Solženicynui nebe-
liko, 1969 m. jis buvo pašalintas iš TSRS rašytojų sąjungos.

*1970 m. Nobelio komitetas skyrė jam Nobelio premiją už indėlį į  pasaulinę literatūrą. 
Premijos skyrimas sukėlė naują persekiojimų bei išpuolių bangą tėvynėje.

*Nuo 1990 m. A. Solženicynas Rusijoje pelnė aukščiausius apdovanojimus už kūrybą ir in-
dėlį į rusų literatūrą, kalbą ir istoriją, nors Rusijos aukščiausio ordino 1998 m. atsisakė.  2007 m. 
Rusijoje pradėti leisti A. Solženicyno „Raštai“ (30 tomų).

„Respublika“.  –  2008 m. rugpjūčio 5 d.

EUROPOS TEISĖJAI IR VIETINIAI MAGISTRAI

Tomas ČYVAS 

Neseniai gūžčiota pečiais, mat Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nutarė, kad reikia 
mokesčių mokėtojų pinigais tenkinti vyro užgaidą tapti moterimi, ir priešingai. Bet nieko nepa-
darysi – tokia mada ir tokie prioritetai. Daug kas per petį nusispjovė, pakikeno, ir tiek. Šį kartą 
viskas yra kur kas rimčiau.

Keturi teisėjai iš septynių, išnagrinėję sovietinio partizano skundą prieš Latviją, nutarė: su-
deginus visą kaimą, tarp jo ir devintą mėnesį nėščią moterį, galima irgi jaustis vertam gauti pre-
miją. Nedaug ir nemažai – 30 tūkst. eurų. Tiesa, raudonasis galvažudys norėjo daugiau, bet iš-
kart paskelbė, kad jam svarbiausia – ne pinigai (žinoma, juk Maskva savo smogikams paprastai 
moka nemenkas pensijas), o principas – įrodyti, jog buvo teisus. Pažymėtina, kad ponas ginčijo 
jau ne patį minėtą faktą, o jo vertinimą.

Sprendime, jei tikėsime pranešimais, irgi aiškiai pasakyta – Latvija esą pažeidė 7-ąjį Žmogaus 
teisių ir laisvių konvencijos straipsnį. Šis skelbia: 1. „Niekas negali būti nuteistas už veiksmus 
ar neveikimą, kurie pagal jų padarymo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę 
teisę nebuvo laikomi nusikaltimais. Taip pat negali būti skiriama sunkesnė bausmė negu ta, kuri 
galėjo būti taikyta nusikaltimo padarymo metu.

2. Šis straipsnis nekliudo teisti ir nubausti kiekvieną asmenį už kokius nors veiksmus ar ne-
veikimą, kurie jų padarymo metu pagal civilizuotų tautų visuotinai pripažintus bendrus teisės 
principus buvo laikomi nusikaltimais.”

Pasirodo, ne tik Lietuvoje esama išmintingų įstatymų dvasių pašnekovų – tarptautinėje 
žmogaus teisių gynimo citadelėje irgi yra kam kitaip įvertinti ir „tautų civilizuotumą”, ir galbūt 
„pripažintų principų bendrumą”, ir dar dievai žino ką.
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Trigubai žavu tai, kad į kaimą, kurį išskerdė, raudonieji išvaduotojai įžengė vilkėdami 
vokiečių uniformas. Kaip čia neprisiminsi Lietuvoje siautėjusių sovietų majoro A. Sokolovo 
smogikų ir jų taikytos metodikos – persirengti Lietuvos partizanais.

Latvija galbūt dar apskųs minėtą sprendimą ir galbūt netgi laimės, tačiau tai jau nebe 
taip svarbu. Aišku, jog tai, už ką buvo teisiama Niurnberge, gali būti laikoma nusikaltimu 
tik nugalėtiesiems, ir taip manyti gali aukščiausioje teisinėje Europos institucijoje dirbantys 
Temidės tarnai.

Bet ar tai jau taip keista? Atsigręžkime į realybę ir apsidairykime namie. Dešimtys tūkstančių 
nužudytų, ištremtų ir išbuožintų žmonių, sulaužytų likimų – sovietinio genocido rezultatas. O 
kiek tų bylų? Latvijoje dar kiek daugiau. Lietuvoje nepasisekė keliems stribams. Liustracija ir 
desovietizacija netapo daugelio posovietinių šalių, tarp jų ir Lietuvos, realybe.

Kompartijos CK instruktorių ir sovietinio saugumo (KGB) rezervininkų valdomame krašte 
ir tėra įmanoma išstenėti vieną kitą bylą, kurioje kaltinamos personos nesunkiai gali vaizduoti 
aukas. Jau vien todėl, kad jų atžvilgiu taikoma ne kokia nors įprasta praktika, o faktiškai išimtinis 
teisingumas. Tai, kad kiti irgi nusikalto, nėra pasiteisinimas, tačiau bylų dėl sovietinio genocido 
retumas – visiškai neproporcingas jo mastui – rodo, jog pati valstybė daro tai nenoromis, tarsi 
tik dėl parodomojo efekto. Kas sutiks būti teisiamas cirko vardan.

Valdo Adamkaus dažnai įvardijamas siekis (vos tik prabylama apie liustraciją) – visuomenės 
susitaikymas – seniai realybė. Dauguma žmonių susitaikė su tuo, kad teisingumo šioje srityje 
nebus. Tiesa, kai kurie intelektualai dar vis dejuoja dėl neva vykstančios raganų medžioklės, 
nors nesugeba parodyti nė vieno sumedžioto nelaimėlio.

Kodėl Strasbūras turėtų atlikti tai, ko nepadaro pati šalis ir visuomenė? Juk sostinės Didžiojoje 
gatvėje parduodamas sovietinis „antikvariatas” tebėra paklausus, o Tarptautinių santykių ir 
politinių mokslų institutas magistrais padaro asmenis, prieš rugpjūčio 3-iąją siuntinėjančius 
internetinėms redakcijoms straipsnelius pavadinimu „Stojimui į Tarybų Sąjungą alternatyvų 
nebuvo”. Ten jaunasis diplomuotas politologas, be kita ko, rašo: „Siekusieji Lietuvos įstojimo 
į Tarybų Sąjungą norėjo Lietuvai tiktai gero. Apibendrinant tai, kas jau buvo pasakyta, 1940 
metais Tarybų Sąjunga tikrai atrodė kaip vienintelis Lietuvos išsigelbėjimas. Skirtingai nuo kitų 
didžiųjų kaimynų, jinai ne grobė iš Lietuvos, o davė jai, galėjo apsaugoti nuo ateities agresijų. 
Įvesdama savo kariuomenę į Lietuvą, Tarybų Sąjunga nuvertė fašistinę vyriausybę ir daugumos 
lietuvių nekęstą diktatorių.”

Savo asmeniniame internetiniame puslapyje šis diplomuotas mokslinčius – garbingos 
kontoros išperėtas magistras Giedrius Šarkanas – randa vietos ne tik pašlovinti Staliną, bet 
ir pasisakyti prieš sumanymą uždrausti svastiką. Tuo metu Seimas vis dar ruošiasi priimti 
atitinkamas Baudžiamojo kodekso pataisas, kriminalizuosiančias tokio pobūdžio veiklą. Kas 
paneigs galimybę, kad koks jaunikaitis, turintis panašią vertybių sistemą, gaus ir teisininko 
diplomą, apsivilks raudoną mantiją ir kalbins dvasias mūsų Konstituciniame Teisme ar pačiame 
Strasbūre.

„Lietuvos žinios“.  –  2008 m. rugpjūčio 13 d.
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VYTAUTO POCIŪNO ŽŪTIS: 
KLAUSIMAI, KURIŲ NETURĖTŲ BŪTI

Tomas VILUCKAS

Rugpjūčio 23 d. Lietuvos istorijoje yra svarbi data ne tik dėl istorinės neteisybės, kuri 
pasireiškė Molotovo–Ribentropo paktu, leidusiu okupuoti ir aneksuoti Lietuvą. Naujausioje 
mūsų istorijoje tai ne tik „Baltijos kelio“ diena, bet ir savotiška takoskyra mūsų visuomenės ir 
valstybės gyvenime. Juk rugpjūčio 23-iąją sukaks dveji metai, kai Baltarusijoje žuvo Lietuvos 
saugumo pulkininkas Vytautas Pociūnas.

Per tuos dvejus metus mes taip ir nesužinojome atsakymo į pagrindinius klausimus, kaip ir 
kodėl žuvo V. Pociūnas. Tiesa, apsiriboti vien šiais klausimais būtų klaidinga. Egzistuoja daug 
kitų klausimų, kurie laukia atsakymų. Pavyzdžiui: kodėl po pulkininko žūties buvo skleidžia-
mos versijos, kad jis įkaušęs lipo ant palangės atlikti gamtinių reikalų ir taip iškrito pro langą, 
kad bendravo su prostitutėmis, kurios jį apnuodijo, kad turėjo meilužę? Kodėl prokurorą Justą 
Laucių, paskelbusį išvadą, jog V. Pociūno žūtis buvo nelaimingas atsitikimas, VSD apdovanojo 
2-ojo laipsnio „Nuopelnų kryžiumi“? Kodėl Gediminas Kirkilas sudarė visuomeninę komisiją V. 
Pociūno žūties aplinkybėms tirti, o jos darbas buvo imituojamas? Kodėl Generalinė prokuratūra 
oficialiai nekėlė nužudymo versijos? Pagaliau, kodėl Generalinė prokuratūra, teismo priversta, 
atnaujino bylą, bet byla taip ir lieka neištirta?

Dar keisčiau, kad šalyje retas žmogus tiki pirmine Generalinės prokuratūros išvada, jog V. 
Pociūno žūties priežastis – nelaimingas atsitikimas, bet taip pat retas tiki, kad tiesa kada nors 
paaiškės... Vadinasi, piliečiai netiki, jog gyvena teisinėje valstybėje, kur teisėsaugai nė motais, ką 
mano apie vieną ar kitą „nelaimingą atsitikimą“ politikai ar žiniasklaida. 

V. Pociūno žūtis sukrėtė mūsų valstybės gyvenimą. Tačiau atrodo, kad po jos nepadaryta 
jokių rimtesnių išvadų. Štai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) atliko 
VSD veiklos tyrimą, kurio išvadoje pasakyta: „...iš artimai bendravusių su V. Pociūnu asmenų 
liudijimų galima daryti išvadą, kad rimto darbo Gardine V. Pociūnui nebuvo, jis pats tai vertino 
kaip priverstines atostogas.“ 

Kas buvo po to? Vargais negalais pasitraukė VSD direktorius Arvydas Pocius, bet ir toliau 
ten dirba Darius Jurgelevičius. Jis pagrasino: „Ir jei toliau vyks visas šis knaisiojimasis po tuos 
kaulus, tai ten išlįs tokių dalykų, kurie garbės visam šitam reikalui tikrai nepridės.“ D. Jurge-
levičius stengėsi, kad V. Pociūnas netektų VSD valdybos, kuravusios transporto ir energetikos 
sektorių, viršininko pareigų. Normalioje valstybėje po panašaus kaip NSGK tyrimo lėktų aukš-
tų pareigūnų galvos, o čia – olimpinė ramybė. Žuvusysis po mirties buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, tai yra viešai pagerbtas, tad to pakanka.

Tačiau vis tie nelemti klausimai kamuoja. Kodėl V. Pociūnas maždaug pusantro mėnesio iki 
žūties pasakė frazę: „...daugiau netylėsiu ir padarysiu, kad visi viską žinotų...“? Ką jis žinojo? 
Kodėl tai pasakęs žmogus žuvo neaiškiomis aplinkybėmis? Kodėl tai nutiko po to, kai 2006 
metų vasarą įvykus sandėriui „darbiečio“ Jono Pinskaus namuose, kuriame dalyvavo dujų tar-
pininkės „Dujotekanos“ vadovas Rimandas Stonys, G. Kirkilas tapo premjeru?

Kad V. Pociūnas kažkam kliuvo, liudija ir ši našlės Liudvikos Pociūnienės papasakota isto-
rija: „Jau gerokai sutemus Vytas iš Gardino važiavo namo. Vienoje siauroje kelio vietoje palei 
poligonus jo automobilis atsidūrė greta vilkiko, vežančio gelžbetonio ritinius. Dažniausiai tokie 
sunkūs kroviniai vežami net nepritvirtinti prie platformos. Ar galite įsivaizduoti, kad toks riti-
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nys imtų ir šiaip sau nuo jos nuriedėtų? O tąkart vienas nuriedėjo ir vos neprispaudė pro šalį 
važiavusio Vyto automobilio. Vyrą išgelbėjo greita reakcija. Vilkikas, pametęs krovinį, nudūmė 
kaip niekur nieko, net nestabtelėjo. Šis įvykis Vytą labai sukrėtė.“

Tokios istorijos svarbios, pasirodo, tebūtų amerikietiškų detektyvinių serialų tyrėjams. Kaip 
ir bylos medžiaga, kad velionio panagėse yra užsilikusių ne jo paties drabužių dalelių, rasti 
DNR pėdsakai, kurie nepriklauso Lietuvos konsulato žmonėms – konsului Dainiui Trinkūnui ir 
vairuotojui, su kuriais jis tą vakarą bendravo. Kaip ir apeinama tylomis advokato Kęstučio Či-
linsko versija apie galimai prieš V. Pociūną panaudotas dujas, kas leido imituoti nelemtą atsitiki-
mą... Vėl kirba šventvagiškas klausimas: kodėl šie duomenys, versijos nedomina mūsų tyrėjų?

Akivaizdu, kad po V. Pociūno žūties į paviršių išplaukė daug purvo, kad yra klausimų, kurių 
neturėtų būti, kad labiau gelia nei palengvėja. Tačiau mąstantis žmogus gali nuspręsti: daugiau 
šioje valstybėje taip tęstis negali. Kuo daugiau širdžių užsidegs šiuo ryžtu, tuo Vytauto mirtis 
taps prasmingesnė. 

www.bernardinai . l t  –  2008 m. rugpjūčio 20 d.

ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA PATARIA VALDŽIAI 
TARTIS SU PEDAGOGAIS

Lietuvos žmogaus teisių asociacija atkreipia LR Seimo ir Vyriausybės dėmesį, kad per sep-
tyniolika Nepriklausomybės metų pavojingai išryškėjo diferenciacija ir socialinė atskirtis tarp 
Lietuvos piliečių. Valstybės veiklos prioritetais netapo švietimas, mokslas ir sveikatos apsauga– 
mokytojai, mokslininkai, gydytojai vos suduria galą su galu. Dėl to pastaruoju metu valdžios 
darbotvarkėje visu aštrumu iškilo mūsų valstybės švietimo sistemos krizė, kurios išdava – pra-
sidėję masiniai pedagogų streikai. 

Krizės pagrįstumą įrodo susiaurėjęs jaunų žmonių akiratis, moralinių bei dvasinių vertybių 
praradimas, dėl augančios korupcijos netikėjimas savo valstybe, patriotizmo stoka, masinė emi-
gracija, didėjantis nusikalstamumas, susvetimėjimas, stiprėjantys žalingi įpročiai (narkomanija, 
alkoholizmas) ir silpnėjantis mentalitetas. Šie negatyvūs reiškiniai perspėja apie neišvengiamą 
mūsų valstybės silpnėjimą.

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos žmogaus teisių asociacija remia pedagogų socialinį judėjimą ir 
pritaria jų reikalavimams. LŽTA siūlo be išlygų sutvarkyti mokyklų materialinę bazę ir peda-
gogų atlyginimus. Todėl prašo LR Seimą bei Vyriausybę tartis su streikuojančiais pedagogais ir 
kuo skubiau nutraukti Lietuvos miestuose ir rajonuose besiplečiančius jų streikus.

Pedagogo prestižas visuomenėje – tai pažiūra į pamatines tautos vertybes, į mūsų visuome-
nės ir valstybės ateities puoselėjimą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nariai ir asociacijos steigėjai:

Viktoras Petkus, LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas
Vytautas Budnikas, LŽTA pirmininkas, „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius
Antanas Buračas, LŽTA steigėjas, akademikas, ekonomikos mokslų habilituotas daktaras,
profesorius
Bronius Genzelis, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo“ signataras
Stasys Stungurys, LŽTA komiteto narys, žurnalistas
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Petras Grėbliauskas, LŽTA komiteto narys, teisininkas
Albertas Žilinskas, LŽTA komiteto narys, ekonomistas
Aleksandras Bendinskas, pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas, 
1992–1996 metų kadencijos LR Seimo narys
Stanislovas Balčiūnas, žurnalo „Lietuvos švyturys“ vyriausiasis redaktorius.

www.tinklas. l t  –  2008 m.

TROJOS ARKLYS UŽ VARTŲ

 Kovo 11-osios Akto signataras, vienas iš LR Konstitucijos kūrėjų Romualdas Ozolas ko-
mentuoja dvigubos pilietybės klausimą. 

Lietuvos ir išeivijos spaudoje dvigubos pilietybės klausimu parašyta daug straipsnių, 
elektroniniuose tinklapiuose pareikšta daug nuoširdžių ir piktų nuomonių, tačiau neteko matyti, 
kad būtų kreiptasi į Lietuvos Respublikos Konstitucijos autorius ir paklausta: ,,Kokia buvo Jūsų 
intencija dvigubos pilietybės klausimu, kai kūrėte šį dokumentą?” Autorių paaiškinimas yra 
svarbus ne tik mums, bet ir ateinančioms kartoms.

LR Konstitucijos pirmame skirsnyje, antrame straipsnyje teigiama, kad„Lietuvos valstybę 
kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai”. Nesitikėjome tokio gausaus lietuvių išvykimo iš 
Lietuvos. Esame maža Tauta, todėl kyla klausimas, kaip mes savo plačiai po pasaulį pasklidusią 
Tautą sugebėsime išlaikyti? Išeivijoje vyrauja nuomonė, kad dvigubos pilietybės pripažinimas 
padėtų šią problemą spręsti.

LR Konstitucijos 12 straipsnyje pabrėžiama: ,,LR pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo 
nustatytais pagrindais”, o II skirsnyje „Žmogus ir valstybė” 18 straipsnyje vėl kartojama: 
„Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.” Ar dvigubos pilietybės sąvokos praplėtimas, 
remiantis prigimties teise, yra priimtinas atsakymas? O gal, sekant lenkų pavyzdžiu, būtų realu 
įvesti Lietuvio pasą?

Jau ir anksčiau dviguba pilietybė nebuvo neproblemiška: gali ar negali dalyvauti abiejų šalių 
rinkimuose, privalo ar neprivalo tarnauti antrosios pilietybės šalies kariuomenėje dviejų vals-
tybių pilietis? Teisininkai gali remtis įvairiais principais ir precedentais, aiškindami tos ar kitos 
interpretacijos naudai. Faktas liktų faktu: problema neišnyksta, jeigu į dvigubos pilietybės prak-
tiką žiūrėsi rimtai, kriterijumi laikydamas visų pirma valstybę. 

Dabar, kai į naujojo šaltojo karo ginkluotę Rusija įtraukė ir dvigubą pilietybę, nelieka abe-
jonių, kad jos samprata turi būti išgryninta visų pirma galimybių tą sudvigubinimą panaudoti 
prieš valstybę požiūriu. 

Pilietybės institutu Rusija naudojosi, rengdamasi veiksmams Pietų Osetijoje ir Abchazijoje. 
Konstitucinė nuostata, kad Pietų Osetijos ir Abchazijos žmonės yra Gruzijos piliečiai, buvo „iš-
plauta“ jiems suteikinėjant Rusijos pilietybę. Latvijoje, kur dar daug gyventojų rusų, Maskva 
dviems iš jų suteikė Rusijos pilietybę. Latvijos vadovybė buvo ryžtinga: panaikino jų gyvenimo 
Latvijoje teisinę bazę ir kaip Rusijos piliečius deportavo. Rusijos akcija buvo užgniaužta pačioje 
užuomazgoje. 

Lenkija, vėl kurianti „Didžiąją Lenkiją“, elgiasi apdairiau: neįpilietindama už šiandieninės 
valstybės ribų gyvenančių lenkų, savosios „Lenko kortos“ pagalba ryškinasi eventualius savo 
piliečius „kresuose“ (t. y. savo šiandieniniuose pasieniuose) arba aktyvius Lenkijos didybės 
kūrėjus visame pasaulyje ir dirba propagandinį aiškinamąjį darbą. 
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Pasaulyje, kurio organizatoriai iš principo kvestionuoja nacionalinę valstybę, o praktiškai – ir 
sėkmingai ją silpnina, dvigubos pilietybės klausimas darosi kovos dėl nacionalinės valstybės 
išsaugojimo juridiniu frontu. Pripažindami dvigubą pilietybę, mes atvertume Trojos vartus. 
Kaip spręsti lietuvių, išsibarsčiusių po pasaulį ir norinčių likti lietuviais, problemą?

Sprendimą siūlo jau praktikuotas Lietuvio pasas, arba, kaip mes vadinom, „Lozoraičio 
pasas“. Pagal specialų įstatymą parengtas dabartinis Lietuvio pasas galėtų užtikrinti žmogaus, 
kaip lietuvio, prigimtines teises, nesuteikdamas tik svarbiausios pilietinės teisės – teisės balsuoti. 
Svarbiausia, Lietuvio paso įstatymas turėtų numatyti operatyvų ir be jokių kliūčių ar išlygų 
pilietybės atkūrimą ar įgijimą žmogui grįžus Lietuvon ir atsisakius kitos valstybės pilietybės. 

Lietuviams Europos Sąjungoje apskritai nederėtų kalbėti apie dvigubą pilietybę, nes visas 
Sąjungos teises užtikrina sąjunginė pilietybė, kurią Seimas mums suteikė ratifikuodamas 
Lisabonos sutartį. O jeigu žmogus nori naudotis dar ir Ispanijos ar Airijos įstatymais, Lietuvos, 
kaip valstybės, jis iš esmės atsisako. Lietuvio pasas padėtų tokiam išsaugoti pilietybės atkūrimo 
teisę, leistų jausti savo etninę kilmę, bet nustatytų ir aiškius asmens juridinius santykius tiek su 
Ispanija ar Airija, tiek su Lietuva. 

Buvau LR Konstitucijos kūrėjų grupės narys. Konstitucija projektavome nacionalinę Lietuvos 
valstybę, ir nieką kita. Apie dvigubą pilietybę nei kalbėta, nei galvota kaip nors kitaip, kaip 
apie kitos valstybės piliečio ypatingo pagerbimo būdą. Stebėjausi, kaip taškomasi tuo garbingu 
titulu. Kai kurie atvejai net pribloškė. Kalbos apie referendumą, įteisinantį masinį dvigubos 
pilietybės praktikavimą kaip lietuvybės gelbėjimo būdą, – naivus nesusipratimas, jeigu ne 
blogiau. Mylėti Lietuvą be juridinių pareigų galima ir su Lietuvio pasu. Mylėti Lietuvą su 
visomis iš to išplaukiančiomis pareigomis – tai gyventi Lietuvoje arba pasaulyje tik su Lietuvos 
Respublikos pasu.

Kitų variantų šiandien nebelieka, jeigu kalbame apie Lietuvos valstybę, o ne to ar kito lietuvio 
įgeidžius. 

Kalbino ir užrašė Liuda RUGENIENĖ.

„Draugas“

www.bernardinai . l t   – 2008 m. rugsėjo 16 d.

TEISMŲ PASAULIS

Vytautas LANDSBERGIS
 
Gana dažnai pakalbama tarp tų, kuriems rūpi teismai Lietuvoje, kaip susiklostė esamoji 

padėtis. Ji egzistuoja tartum atskirai, o žeidžia pagrindus. Pasitikėjimas valstybe randasi 
arba griūva nuo teismų. Turim Lietuvoje uždarą teismų sistemą, kurios piliečiai negerbia ir ja 
nepasitiki, tačiau ji savimi labai pasitiki ir nelinkusi atsiverti net stebėtojams.

Jokių visuomenės atstovų-tarėjų, jokio prisiekusiųjų teismo!  „Tai ne mūsų sistema”, – ginasi 
sistema. Bet nepasilikime abstrakcijose; visur yra žmonės, kad ir dirbtinai atsitvėrę. 

Sakykim, tai Korpusas, solidariai ginantis prasižengiančius Narius, kai kuo panašus ir į Par-
tiją, kuri nepakęsdavo kišimosi į savo vidaus reikalus, juolab disidentų. Skirtingai mąstančių 
nereikia, geriau jų išvis neįsileisti. Geriausia užsiauginti pasekėjų. 
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Nariai prireikus ginami iš paskutiniųjų, net susitepusieji kyšiais, ryšiais arba apgavę nuken-
tėjusius. Galėčiau asmeniškai liudyti, kaip tai būna. 

Disidentų klausimas, laimei, dar ne visai sureguliuotas – esama dvilypumo. Antai yra tei-
singumo siekiančių teisėjų, ir yra teisėjų, nesiekiančių teisingumo, siekiančių kitų dalykų. Toks 
tatai dvilypumas pagal vertybinį požiūrį ir siekius. Be abejo, ir pagal šios srities darbuotojų 
individualias savybes, kurių svarbiausioji – žmogaus kokybė. 

Drąsa ir sąžiningumas – štai kas daro teisėją vertą teisėjo vardo, ir tai ne mano išradimas, o 
citata. 

Kiek tokių turime Lietuvoje? 
Tikiu, kad nemažai, bet ne jie sudaro sistemą. Jeigu susivienytų ir nusimestų anuos, Lietuva 

būtų išgelbėta. Išsišiepusiems atsakysiu, kad tai ne retorika. Sąžinės neturintys teisėjai yra 
teismų sistemos ir valstybės nelaimė. Tai tiesiog faktas. 

Sutinkantys būti Lietuvos nelaimė ir toliau tokie bus. Antai narkotikai – jaunimo ir visos 
tautos pražūtis, lėtas pelningas žudymas ir susirgusio savižudybė, o sekančios ir tiriančios tei-
sėsaugos kova su ta nelaime pernelyg dažnai užlūžta teismuose. Tiesioginiai praeivių žudikai 
vėlgi išsisuka lengvomis bausmėmis, o drąsus žmogus, savigynai panaudojęs ginklą, baudžia-
mas už tai, kad nenorėjo eksperimento: užmuš mane, o gal ne? 

Teismuose užlūžta sunkios kovos su kontrabanda, su visuotine korupcija. Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos pastangos priešintis korupcijai nuo pat užuomazgų, nuo pareigūnų 
savanaudiškumo vos priėjus prie biudžeto ir į jį patenkančių Europos pinigų, prie galimybių 
krauti kyšius ir „otkatus” giminaičiams, užlūžta administraciniuose teismuose. Šie greta kitų 
darniai gelbsti ir didžiajam rekagebizacijos procesui. Agentų deagentavimas per teismus jau nė 
juoko nebekelia. Užtat laisvės kovotojų palikuonys patiria pasityčiojimus, kai krauju iškovotos 
laisvos Lietuvos teismai vergiškai perrašinėja NKVD tribunolų paistalus, mat „neturi teisės” 
anų peržiūrėti. 

Klesti dar vienas senas metodas – vilkinimai iki senaties termino. Dešimtys tūkstančių 
apgautų Kauno holdingo indėlininkų niekada nepamirš, kaip iš jų buvo profesionaliai pasityčiota 
nepriklausomos Lietuvos teisme. Organizavo ne bet kas, o visų Lietuvos advokatų vadas, 
demokratiškai pačių išrinktas. Todėl teismų ir teisėjų darbą turi akylai stebėti ir prezidentas (jo 
galioje daryti tvarką, nebūtinai klausant Korpuso „patarimo”), ir STT, ir visuomenė, žinanti, kad 
yra kur kreiptis ir kad tai – ne be prasmės. Daugelis mano, kad be prasmės, ir čia blogiausias 
kreivo teisinės valstybės mūrijimo rezultatas. 

Reikia atmesti didinamus varžymus stebėti ir bausti korumpuotą šventą karvę. Dabar 
norima ją apsaugoti kuo labiau, sykiu su baisiausia šaliai teisėsaugos korupcija, ir net priešingai 
– teismais bausti viešąjį interesą ginančius prokurorus ir paprastus piliečius. Priėmus dar ir tokį 
įstatymą, teks Nepriklausomybės aikštėje įrengti simbolinį kapą su užrašu: „Viešas interesas”. 

Teismai jau baigia išdalyti paskutines paežeres, kur koks nors piniguočius numetė keturis 
akmenis ir atsivedė du mėlynanosius liudytojus: „Čia stovėjo pastatas!” Tuoj atsiranda užkardai, 
saugos vyrukai, į ežerus įvažiuoja įstatymo draudžiamos geležinės tvoros. Teismai – paprastai 
piniguočių pusėje, o kodėl Respublikos Prezidentas negalėtų pasikviesti nors vieno tokio teisėjo 
nuoširdžiam pokalbiui? 

Žinau, kuri nauja valdžia grąžintų žmonėms ežerus, bet bus padaryta viskas, kad toji valdžia 
neateitų. 

Prieš pustrečių metų vienas aukštas teismų pareigūnas vis mėgindavo siūlyti sugriežtinti 
drausmines priemones nusižengusiems teisėjams. Tada Korpusas apribojo jo galias. Paskui buvo 
apmeluotas, ir net kai įrodė melą, liko kaltesnis už melagius. Taip nukenčia daugybė žmonių, 
tai kas čia ypatinga? Ogi tas, kad veiksmas vyksta ne gatvėje ar smuklėje. Šventoji sistema 
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atmeta baltą varną, ypač, kad netupėtų ant aukštesnės šakelės. O purvinos varnos laikosi įsikirtę 
dešimtmečiais.

Ar gali kas pakeisti Korpuso tvarką? Gali, tai jis pats. Kai daug drąsių teisėjų garsiai pasakys, 
kad melagiai ir kyšininkai neturi vadovauti. Kai Seimas padės teisingumo sistemai atgimti, 
užuot ją laidojęs. 

„Lietuvos žinios“.  –  2008 rugsėjo 26 d. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS POZICIJA 
DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS

Dabartinis ir laikinas Pilietybės įstatymas neišsprendžia dvigubos pilietybės (pilietybės 
išsaugojimo) problemų.

Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia:
– Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant (12 straipsnis).
– Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės (18 straipsnis).
– Žmogaus teisių negalima varžyti (29 straipsnis).
Tvirtiname, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja Lietuvos piliečiui prigimtinę 

teisę į Lietuvos pilietybę, įgyta gimstant. Ta prigimtinė teisė turi būti išsaugota ir garantuota 
visomis aplinkybėmis.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija, kurios nariai yra 
atstovai iš įvairiuose kraštuose gyvenančių užsienio lietuvių ir iš Seimo atstovų, po vieną iš kie-
kvienos frakcijos Seime, 2007 m. balandžio 20 d. ir vėl 2008 m. gegužės 16 d., Vilniuje, išklausę 
atsakingų valstybės pareigūnų, Pilietybės įstatymo pataisų projektų autorių bei žinovų ir eks-
pertų šioje srityje, konsensuso būdu priėmė rezoliucijas, kuriose ragina Lietuvos Respublikos 
Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimą ir tęs-
tinumą; siūlo Lietuvos Respublikos Seimui:

Priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų Lietuvos Respublikos 
piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, bet kuriomis 
aplinkybėmis išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę;

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį taip, kad nei vienas pilie-
tis, nei jo palikuonys negali prarasti Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, prieš savo 
valią.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė teigia, kad užsienio lietuviai turi prigimtinę teisę į Lietuvos 
pilietybę ir nepritaria jokiai iniciatyvai, kuri gali ją panaikinti ar tą pilietybę atimti (net ir įgijus 
kitą pilietybę).

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt.” (J. Zauerveinas)

www.bernardinai . l t   –  2008 m. rugsėjo 29 d.



875S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

TEISINGUMAS UŽ DVYLIKA MILIJONŲ
 

Rūta GRINEVIČIŪTĖ 

Žmogus prieina prie bankomato, patikrina sąskaitą ir randa joje įrašą „sąskaitos likutis – 
(minus) 9 999 005,22“. Iš sąskaitos, kurioje buvo keli tūkstančiai litų, dingo beveik dešimt 
milijonų.

Sąskaitos savininkas Vytautas Petrauskas nebuvo banaliai apvogtas. Jį nubaudė už tai, kad įta-
rė telekomunikacijų milžinę „Teo LT“ statant naują savo būstinę pagal suklastotus dokumentus. 

Vienas teismas nusprendė, kad V. Petrauskas per vėlai pasiskundė dėl statybos, o kitas 
teismas, atsiliepdamas į „Teo LT“ ieškinį V. Petrauskui, nurodė areštuoti šio turtą ir įšaldyti jo 
sąskaitas bankuose. Kaip kokiam Bin Ladenui. 

Klastotė, kuria remiantis pradėta „Teo LT“ pastato statyba, kaip įtaria V. Petrauskas, buvo 
banali: Vilniaus apskritis leido bendrovei statytis 12 aukštų pastatą, o Vilniaus tarybai balsuoti 
buvo pateiktas dokumentas, kuriame prirašyti papildomi trys aukštai. Bylą tiria prokuratūra, 
STT, savivaldybės valdininkų kompiuterių turinys atiduotas ekspertams, tačiau Vilniaus 
apygardos teismas, remdamasis Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, areštavo apie 
galimą nusikaltimą pranešusio žmogaus turtą. 

Petrauskas kasasi šulinį 
Vytautas vaikšto po savo areštuotą butą ir skaičiuoja, ką galės atiduoti už bausmę. Naują 

skalbyklę, baldus. Švento paveikslo neatiduos – senelės palikimas. Ir katės, nors ir brangi – Sia-
mo veislės, – bet gaila. Energingas vyras matuoja žingsniais namus ir drąsinasi juokeliais, tačiau 
iš tiesų bijo. Bijo, kad praloš bylą, o tada ne tik jis, bet ir jo vaikai – dvi mergytės – visą gyvenimą 
mokės „Teo LT“ nuostolius, kuriuos bendrovė patyrė, kai numatytu laiku nepradėjo statybos 
pagal galbūt suklastotus dokumentus... 

Nors, vos pasirodžius žiniai apie „Teo LT“ karą su piliečiu V. Petrausku, apie šį imta 
anonimiškai rašyti kaip apie „mafijos žmogų“, Vytautas jaučiasi labai netvirtai. Anot jo, 
šmeižikiški komentarai interneto svetainėse pasirodo tik darbo metu, todėl jis įtaria, kad jų 
autoriai yra jo oponentai byloje dėl „Teo LT“ pastato. Ketina su jais teistis, tačiau pirma reikia 
pasirūpinti savo ir šeimos ateitimi. 

„Mes jau ruošiamės. Kur nors juk reikės gyventi su vaikais, jeigu teisybės čia nebus. Pas tėvus 
kaime iškasiau šulinį, kad vandens būtų. Ruošiamės tai juodai dienai, kai galbūt teks išsikraustyti, 
viską atiduoti...“ – pasakoja apie savo gyvenimą V. Petrauskas, žmogus, kuris pranešė prokuratūrai 
apie galimą nusikaltimą. Šeima, iki tol gyvenusi pasiturinčiai, dabar gyvena iš skolintų pinigų. 

„Teo LT“ advokatai, gal siekdami pakirsti V. Petrausko kaip viešo intereso gynėjo reputaci-
ją, atsiuntė žurnalistams demaskuojamąją ištrauką iš teismo dokumentų. Ten juodu ant balto 
parašyta, kad V. Petrauskas joks ne pilietiškas žmogus. Jis yra kapitalistas. Turi butą medinėje 
Šnipiškių lūšnoje ir žemės greta „Teo LT“ būsimo pastato. Ir dėl tos kaimynystės kelia triukšmą 
savanaudiškai. Juk neteisėtai (t. y. – galbūt neteisėtai) padidinus „Teo LT“ pastato tūrį, pripai-
šius automobilių stovėjimo vietų, kiti to statinio kaimynai neteks galimybės ką nors doro pasi-
statyti. Galės – kaip sako Vytautas – nebent patobulinti medinuko stogą. Šiferį pakeisti skarda. 
„Teo LT“ bus uzurpavusi beveik visus statybos tūrius artimiausioje apylinkėje. 

Tai patvirtino ir Valstybinė teritorijų planavimo ir priežiūros inspekcija. Jos išvadoje 
pažeidimai surašyti juodu ant balto. Pavyzdžiui: „detaliojo plano sprendiniais nustatytas 
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užstatymo intensyvumas – 3,5 – prieštarauja bendrojo plano sprendiniams – 1,5 ir 2,5 – ir raidos 
programos sprendiniais 2,4 nustatytam užstatymo intensyvumui. Tuo pažeistos teritorijų 
planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies nuostatos.“ Taigi V. Petrauskas nesapnuoja... 

Tai, kad galbūt gina ne tik viešąjį interesą, bet ir savo turtą, jam inkriminuojama kaip 
„sunkinanti aplinkybė“. Absurdas, žinoma, nes suklastotų statybos dokumentų faktas lieka 
nepaneigtas. Tačiau tas absurdas jau paliko Petrauskų šeimą be pragyvenimo lėšų. 

Tėtis teisėjas padėjo sūnui advokatui? 
Žinoma, kad ne. Abu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Stasys Gudynas ir 

labai įtakingu laikomas advokatų kontoros LAWIN advokatas Simas Gudynas, vienu balsu 
tvirtina, kad jie čia niekuo dėti. Esą „Teo LT“ teismuose su V. Petrausku atstovauja visai kitas 
advokatas – J. Gumbis. O  Simas  Gudynas, kuris  internete  ne  kartą pristatinėtas net kaip 
LAWIN nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos grupės vadovas, prie „Teo LT“ statybų bylos nė 
neprisilietęs. 

„Ar jūsų kontoros advokatai patarė „Teo LT“ pateikti 12 milijonų ieškinį (V. Petrauskui)?“– 
klausiame Gudyno jaunojo. „Apie ką jūs kalbat, aš apie tai nieko nežinau. Aš nežinau, kas 
vyksta su „Teo LT“, nes aš prie šitų reikalų nedirbu“, – labai įtikinamai, be emocijų atkerta ponas 
Simas. „Ar žinojote, kad jūsų tėvas šitoje byloje yra teisėjas?“ – klausiame vėl. „Tada, kai parašė 
spauda, sužinojau“, – atkerta advokatas. „O prieš tai nežinojote?“ – „Ne, nežinojau.“ Tą patį 
sako ir Stasys Gudynas, advokato tėtis ir teisėjas nuo gilaus sovietmečio iki dabar: „Mes vienas 
kito darbu nesidomime.“ 

Tikite? Vytautas netiki ir tą netikėjimą grindžia keliais argumentais. Visų pirma Stasio 
Gudyno – Vyriausiojo administracinio teismo teisėjo, vadovavusio esminį sprendimą šioje byloje 
priėmusiai kolegijai, elgesys. Teisėjas S. Gudynas ne tik pasirašė sprendimą atmesti V. Petrausko 
prašymą sustabdyti galbūt neteisėtai pradėtas „Teo LT“ pastato statybas. Jis dar ir neišnagrinėjo 
bylos iš esmės – atmetė V. Petrausko pretenzijas, nes jis per vėlai jas pateikė. 

O kad galimam nusikaltimui (dėl kurio tas statybas reikia stabdyti) jokia senatis nesuėjo – į 
tokius niekus teisėjas nesigilino. Jis padarė ką kita. Išreikalavo iš prokuratūros baudžiamąją 
bylą ir du mėnesius ją pralaikė savo žinioje. 

Giedrius Tarasevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo skyriaus prokuroras, tą kazusą aiškina taip: „Na... tyrimas negalėjo vykti, nes byla 
nebuvo nei pas prokurorą, nei pas tyrėją. „Tai ar galima sakyti, kad teismas tiesiog sustabdė tam 
tikram laikui bylos tyrimą? – „Sakyti, kad teismas sustabdė, negalima, bet kad tyrimas sustojo – 
taip“, – prokuroras G. Tarasevičius pats stebisi tokiu teismo elgesiu, nes jo praktikoje toks atvejis 
yra pirmas. 

Pirmas ir dėl to, kad teisėjo S.Gudyno su kolegomis pasirašytame sprendime apie baudžiamąją 
bylą – nė žodžio. Tiesiog atmestos visos V. Petrausko pretenzijos dėl „Teo LT“ statybų kaip 
pavėluotos. 

Laukdamas šio sprendimo Vilniaus apygardos teismas buvo sustabdęs bylos dėl 12 000 
000 litų nagrinėjimą. Dabar sulaukė. Sprendimo, kuris leidžia „išbuožinti“ V. Petrauską ir 
kompensuoti jo turtu telekomunikacijų bendrovei nuostolius dėl pavėluotų įkurtuvių. 

Kęstutis Čilinskas, teisininkas ir žmogaus teisių gynėjas, sako, kad tokios bylos kvepia absur-
du, nes teismai persekioja žmones už nuodėmes, kurias padarė... patys: „Juk sprendimą (sustab-
dyti statybas) priėmė teismas. Valstybės institucija. Tai jeigu tos stambiosios mūsų monopolijos 
mano, kad neteisingas sprendimas sustabdyti tą procesą, tada reikia kaltinti tą, kas tą sprendi-
mą priėmė. „Teismą? -Taip, teismą“, – neabejodamas sako K. Čilinskas. 
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Gąsdinimo taktika 
„Mano truputėlį mažesnis... Vienoj byloj mums keturiems pateiktas daugiau negu 600 000 

litų ieškinys. Kaip sakoma skunde, už manipuliavimą įstatymais. Ir socialinius eksperimentus“,– 
pasakoja dar viena nelygios teisminės kovos auka. Jūratė Markevičienė su kolegomis baudžiama 
už tai, kad gindama viešąjį interesą sukliudė „Lietuvos“ kino teatro vietoje ir aikštėje priešais 
jį pastatyti elitinius apartamentus. „Pasinaudojome savo konstitucinėmis teisėmis kreiptis į 
teismą“, – atsidūsta Jūratė. 

Dabar šitie aktyvistai pralaimi vieną teismą po kito, nes teismuose kelia abejonių pati pilieti-
nė teisė ginti viešąjį interesą. Jūratė pastebėjo, kad tokiose bylose statybų bendrovių ir valstybės 
institucijų raštai yra lyg viena ranka parašyti. 

„Kai kuriose bylose man teko pastebėti, kad net procesiniai dokumentai yra tarsi rašyti viena 
ranka. Toks įspūdis – kad verslininkų parašyti procesiniai dokumentai ir savivaldybės parašyti 
– sutampa beveik sakinys į sakinį...“ – teigia J. Markevičienė. Anot jos, tokios bylos – nieko nau-
ja. „Manau, kad mūsų valstybė labai smarkiai juda teisinės diktatūros link. Aš manau, kad iš 
piliečių paprasčiausiai atimamos jų teisės“, – sako ji. 

Panašiai dėsto ir Seimo narys teisininkas K. Čilinskas: „Iš esmės tai yra persekiojimas dėl 
teisės kreiptis į teismą. Tai draudimas žmogui naudotis savo teisėmis. Tokios bylos pati esmė 
yra bloga. Neteisėta – piktnaudžiavimas teise.“ 

„Lietuvos žinios“.  –  2008 m. rugsėjo 29 d.

INTENSYVIOS IR PRASMINGOS VEIKLOS 
SŪKURYJE!

Vida JANKAITIENĖ

Susipažinkime: 2004–2008 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys, ne tik mūsų ša-
lyje, bet ir svetur žinomas kardiochirurgas, profesorius habil. dr. Arimantas Dumčius. Atlikęs 
per 2500 širdies ir kraujagyslių bei nemažai kitokio pobūdžio operacijų, parengęs 4 profesorius, 
20 mokslo daktarų. Arimantas Dumčius yra per 500 mokslinių medicinos publikacijų, 15 išra-
dimų, trijų knygų bendraautoris. Savo mokslinį dėmėsį jis skyrė trims pagrindinėms tyrimų 
kryptims: išeminės širdies ligos chirurginiam gydymui, širdies elektrinei stimuliacijai ir dirbti-
nės širdies kūrimui eksperimente.

Nors jau praėjo ketveri metai, kai kardiochirurgas profesorius Arimantas Dumčius ištarė 
„sudie” praktiniam darbui, ryšių su medicina jis nenutraukė. „Gydyti, aišku, negydau, – sako 
profesorius. – Tačiau jei žmonės į mane kreipiasi, visada patariu, nukreipiu pas buvusius 
kolegas. Be to, stringanti sveikatos sistemos reformos eiga taip pat neleidžia pamiršti medicinos, 
sveikatos apsaugos reikalų”.

Dabartinėmis „pasiligojusios” sveikatos apsaugos sistemos problemomis Arimantas Dum-
čius gyvena dieną ir naktį. Ne tik gyvena, bet ir siūlo konkrečius sveikatos sistemos struktūri-
nės pertvarkos metmenis, kuriuos kartu su sveikatos apsaugos organizatoriais parengė darbo 
grupėje. Profesoriaus įsitikinimu, ateinančios kadencijos Seime reikėtų sukaupti politinę valią 
pertvarkyti sveikatos apsaugos sistemą. Jis tiki, kad į pacientą orientuota, jo teises gerbianti, 
nuosaikiai decentralizuota Lietuvos sveikatos apsaugos sistema – ne už kalnų!
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LIKIMAS IŠBANDYMŲ NEPAGAILĖJO
Profesorius – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos narys. 1941 metais 

birželio 14 dieną jis (vienerių metų kūdikis) kartu su motina buvo ištremtas į Altajaus kraštą. 
„Mūsų šeimos biografija – sudėtinga, – sako profesorius. – Jei būčiau pensijoje, bestselerį 
parašyčiau. Išgyvenau Sibiro tremtį. Mano amžiaus vaikai beveik visi žuvo – buvo paprasčiausiai 
išmetami iš vagonų ir pan. Tik vyresni už mane (6—10 metų) liko gyvi”.

Archangelsko srities sovietiniame lageryje žuvo A. Dumčiaus tėvas Stasys. Sibire amžino 
poilsio atgulė senelis, pusbrolis, auklė, kiti artimi žmonės. Likimas Arimantui ir jo mamai buvo 
gailestingas. Praėjus šešeriems tremties metams, 1947-aisiais jie pabėgo iš tremties į Lietuvą. 
Gyveno nelegaliai. „Mamai dokumentus nupirko šeimos draugai Kaune, – prisimena A. 
Dumčius. – Mano tėvas buvo Kauno savivaldybės ugniagesių viršininkas (brandmajoras). Jo 
draugai – gydytoja Teodora Eivienė, kompozitorius Zigmas Aleksandravičius – parūpino mamai 
dokumentus kita pavarde. Taip ji legalizavosi. Mane prirašė teta Aukštaitijoje. Ten išgyvenome 
visą pokario partizaninio karo siaubą... Nuslėpęs praeitį, įstojau į tuometinį Kauno medicinos 
institutą ir jį baigiau. Save dengiau aktyvia veikla. Už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą studentų 
mokslinėje draugijoje (SMD) netgi gavau Vlado Kuzmos vardo stipendiją”.

Profesorius Arimantas Dumčius labai šiltais žodžiais prisimena jį rėmusį tuometinį Kauno 
medicinos instituto rektorių Zigmą Januškevičių. Itin šiltai atsiliepia ir apie chirurgą docentą 
Joną Platūkį, principingą ir teisingą žmogų, padėjusį jam vėlesniais laikais. Docentas tuo metu 
buvo partijos sekretorius ir, A. Dumčiaus žodžiais tariant, neleido atimti diplomo ir ištrenkti į 
gatvę – matė, kad medicinoje iš manęs kažką galima išspausti”.

Beje, sovietiniu laikotarpiu A. Dumčiui, kurį dengė pats rektorius, pavyko pusei metų ištrūkti 
stažuotis Kanadoje. „Ten operacinėje dirbau dieną naktį, – prisimena profesorius. – Džiaugiausi, 
kai grįžęs į Kauną, įgytą patirtį ir žinias galėjau pritaikyti pas profesorių Jurgį Brėdikį. Vėliau 
netgi vadovavau Kardiologijos instituto, Biomedicinos tyrimų instituto Širdies ir kraujagyslių 
chirurgijos laboratorijai”.

Vis dėlto tremties šleifo neįmanoma buvo išvengti. Docento pedagoginis vardas A. Dumčiui 
buvo suteiktas praėjus septyneriems su puse metų po medicinos mokslų kandidato disertacijos 
apsigynimo (!) – 1977 m. Vėliau, kai apsigynė medicinos mokslų daktaro habilitacinį darbą, 
A. Dumčius kardiochirurgijos profesoriaus vardo lūkuriavo šešerius su puse metų. Beje, tie jo 
kolegos, kurių biografija buvo švari, tiek docento, tiek profesoriaus vardus paprastai gaudavo 
praėjus 2–3 mėnesiams po mokslinių darbų apsigynimo. Tik Atgimimo pirmaisiais me-
tais – 1986-aisiais A. Dumčiui pagaliau buvo suteiktas profesoriaus vardas. „Pagal docento ir 
profesoriaus vardų lūkuriavimo trukmę esu savotiškas KMU rekordininkas”, – konstatavo A. 
Dumčius.

NE TIK ŽMOGAUS SVEIKATOS, BET IR JO TEISIŲ GYNĖJAS
Paklaustas, kodėl paliko mediciną ir pasuko į politiką, profesorius A. Dumčius atsakė: „Pirma, 

jau buvau parengęs savo mokinių komandą (keliasdešimt profesoriaus mokinių sėkmingai dirba 
KMU ir KMUK, vadovaujami profesorių Rimanto Benečio ir Remigijaus Zaliūno – žurnalistės 
pastaba). Antra, širdies chirurgijoje egzistuoja tam tikri amžiaus kanonai. Nusprendžiau, 
kad dera į juos atsižvelgti, ir sulaukęs šešiasdešimtmečio, atsisveikinau su operacine. Jeigu 
kardiologijos srityje būčiau pasirinkęs terapeuto specializaciją, žinoma, dar dirbčiau. Nors savo 
fiziniais duomenimis nesiskundžiu— nei rankos dreba, nei akys prastos, bet, manau, reikia būti 
realistu: sulaukęs per 60 metų, progreso chirurgijoje nebepasieksi.

Dirbdamas gydytoju, galima sakyti, savamoksliškai įsigijau antrą „specialybę”, susijusią su 
žmogaus teisėmis. Nuo pat Atgimimo pradžios dalyvavau Sąjūdyje, diegiau žmogaus teisių 
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idėją”.
Profesorius A. Dumčius yra Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos Lietuvoje signataras 

(1989 m.). 1991—2004 m. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas, o 
nuo 2005 m. – Garbės pirmininkas. Turėdamas „savamokslę specialybę”, anot profesoriaus, jis 
apsisprendė visas jėgas atiduoti žmogaus sveikatos apsaugai ir žmogaus teisėms.

Beje, prieš tapdamas Seimo nariu, profesorius A. Dumčius sulaukė puikaus darbo 
kardiochirurgijos srityje įvertinimo. Už medicinos mokslinius laimėjimus 2003 m. jam buvo 
suteiktas JAV lietuvių fondo A. Razmos vardo aukščiausias apdovanojimas. Gautus premijos 
pinigus 25 tūkstančius JAV dolerių, profesorius paskyrė Kardiologijos instituto moderniai 
eksperimentinei operacinei įrengti. Ten dabar dirba profesoriaus mokiniai.

TRUMPAI APIE TAI, KAS TEIKIA KŪRYBINIO 
PASITENKINIMO IR ATGAIVOS SIELAI
Kuo ilgiau tęsėsi pokalbis su profesoriumi, tuo labiau ryškėjo jo atsakingas požiūris ne tik 

į savo profesiją, bet ir visos Lietuvos ateitį. Kaip ant delno buvo aišku, kiek daug prasmingo 
pasitenkinimo ir papildomų energijos atsargų jam teikia dabartinė intensyvi veikla. Jos rezultatais 
A. Dumčius nuoširdžiai džiaugėsi. Iš maždaug 250 jo registruotų įstatymų projektų, papildymų 
ir pasiūlymų įgyvendinti itin aktualūs, pvz.: savininkų ir nuomininkų kompensacijos; tremtinių 
ir politinių kalinių, nukentėjusių nuo okupacijos (tiesa, šio Įstatymo įgyvendinimas iki galo 
nepabaigtas, A. Dumčiui teko parengti net tris įstatymo redakcijas). Profesoriui širdį glosto 
malonus faktas, kad šiandien savo statusą jau turi černobyliečiai – jie prilyginti nukentėjusiems 
nuo okupacinio režimo. Be to, gyventojų registro, politikų elgesio kodekso, daugelis svarbių 
įstatymų žmogaus teisių, sveikatos ir socialinės apsaugos srityse taip pat realizuoti.

Arimantą Dumčių džiugina ir Vyriausybės pritarimas šešiems investicijų projektams Kaune, 
pvz., Čečėnijos aikštės pertvarkymo, Kauno sporto ir pramogų arenos statybos ir kt. Beje, šią 
statybą, kurios finansavimo klausimų sprendimą A. Dumčius inicijavo su kitais kolegomis, jau 
žymi Nemuno saloje įkasta kapsulė.

Statistikos duomenimis, devyniolikai profesoriaus pasiūlymų buvo paskirtos valstybės 
lėšos (per 8 milijonus litų) – Kauno Eigulių seniūnijos mokyklų, lopšelių-darželių, bibliotekų 
renovacijai ir kt.

Paklaustas, ar besisukdamas įvairių darbų ir darbelių bei rūpesčių verpete laikosi sveikos 
gyvensenos principų, A. Dumčius atsakė, jog žmogaus savijautai labai svarbus sugebėjimas 
kaitalioti veiklos rūšis. To, beje, jį išmokė profesorius Jurgis Brėdikis. Be to, malonaus peno 
sielai duoda mėgstami dalykai (vienas iš jų – bibliofilija), bendravimas su artimaisiais: žmona 
Ona Elona (ji taip pat buvusi tremtinė), sūnumi, dukra, anūkėle. Profesoriaus atžalos, beje, 
irgi pasirinko mediko kelią. Sūnus Marius yra kardioanesteziologas-reanimatologas, o dukra 
Jolanta – odontologė.

TRUMPAI APIE TAI, KUR LINK TURĖTŲ  SUKTI SVEIKATOS 
SISTEMOS REFORMA
Kaip pastebi profesorius A. Dumčius, sveikatos apsaugos srityje – vis dar ta pati netvarka, 

eilės, didėjantis sergamumas, mirtingumas, augantis nedarbingumo rodiklis ir t.t. Anot jo, 
šiuolaikiškos sveikatos reformos eiga vyko ne ta kryptimi – viskas draudžiama ir siaurinama. 
Tai neatitinka gyventojų lūkesčių: juk didėja norinčiųjų konsultuotis, gydytis stacionaruose. 
Akivaizdu, kad užsitęsusi nepalanki situacija verčia imtis principinių struktūrinių, sisteminių ir 
politinių pertvarkymų sveikatos apsaugos srityje.
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Struktūrinė sveikatos sistemos reforma (nuosaikus decentralizavimas, pasiūlų savireguliacija 
pagal laisvojoje rinkoje susiformavusią paklausą) – būtent tai galėtų tapti efektyvios struktūrinės 
pertvarkos pradžia. Profesorius A. Dumčius siūlo veikimo planą, kurio vieni iš kertinių akmenų 
yra šie: Valstybinės ligonių kasos atskyrimas nuo Sveikatos apsaugos ministerijos; viešųjų 
sveikatos paslaugų įstaigų valdymo optimizavimas (nustatyti turtą ir atlikti finansų apskaitą, turtą 
įstaigoms perduoti patikėjimo teise ir kt.); nuosaiki sveikatos paslaugų įmonių decentralizacija, 
privačių ir valstybinių įstaigų teisių suvienodinimas; papildomo (savanoriškojo) draudimo 
teisinio reglamentavimo sukūrimas ir realizavimas; paramos sveikatos paslaugoms sistemos 
įdiegimas mažas pajamas turintiems ir vieniems gyvenantiems asmenims – įgyvendinamas 
lengvatinis ar visiškas vaistų kompensavimas pensininkams bei socialiai remtiniesiems 
(sveikatos pašalpos ar kaupiamosios sveikatos sąskaitos ir kita); paramos ir labdaros sveikatos 
apsaugai įstatyminės bazės tobulinimas ir kt.

Profesorius A. Dumčius tiki, kad efektyvus sveikatos apsaugos reformos planas pagaliau bus 
patvirtintas nacionaliniu lygmeniu naujos kadencijos Seime.

„Medicina visiems ir  dar kai  kas“.  –  2008 m. spalio 8 d.

TEISĖJŲ ELITAS DUMIA AKIS

Rūta SKATIKAITĖ 
 
J. Prapiesčio paakinti LAT teisėjai ketina reikalauti pažymų, kad sovietmečiu nebendradar-

biavo su KGB.
Vakar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 

Jonas Prapiestis žengė netikėtą žingsnį: paragino LAT teisėjus kreiptis į Liustracijos komisiją 
ar Valstybės saugumo departamentą (VSD), kad šios institucijos patvirtintų arba paneigtų, jog 
teisėjų elitas sovietmečiu bendradarbiavo su sovietų saugumu (KGB).

J. Prapiestis įsitikinęs, kad tai būtų natūrali reakcija į žiniasklaidos ne kartą skelbtus kaltinimus 
teisėjams, esą praeityje kai kurie jų yra bendradarbiavę su KGB tarnybomis. Labiausiai J. 
Prapiesčiui užkliuvo spalio 3-iosios LŽ publikacija „Greičiaus galva įkainota brangiai” ir tos 
pačios dienos Lietuvos radijo laida „Akiračiai”. Jose užsiminta apie neįvardyto buvusio KGB 
karininko pastangas įkalbėti parlamentarus balsuoti už dabartinio LAT pirmininko Vytauto 
Greičiaus atleidimą ir J. Prapiesčio skyrimą į šias pareigas už palankius teismų sprendimus. 

Dėl šių skandalingų mainų į Generalinę prokuratūrą jau kreipėsi Seimo narys Algimantas 
Matulevičius ir J. Prapiestis. LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko rašte Generalinei pro-
kuratūrai prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl veikų, kurios gali turėti nusikaltimų, numaty-
tų LR baudžiamojo kodekso 221 straipsnyje (trukdymas teisėjo veiklai), 228 straipsnyje (pitnau-
džiavimas), požymių. 

„Kadangi  publikacija sudėliota taip, jog KGB karininku laikomas aš, bet kokiu atveju kreip-
siuosi į atitinkamas tarnybas, kad gaučiau patvirtinimą arba paneigimą, ar esu bendradarbiavęs 
su saugumu, nors aš absoliučiai ramus, – vakar LŽ dėstė J. Prapiestis. – Pasakiau kolegoms, kad, 
ko gero, ateityje, kilus klausimui dėl naujojo teismo pirmininko, kuris bus skiriamas iš LAT tei-
sėjų, vėl gali pasigirsti kaltinimų bendradarbiavus su KGB, todėl geriausia iš karto susitvarkyti 
tą liustraciją. Jie visi pritarė, pasakė, jog būtų puiku, jei galėtume vieną kartą nutraukti nevyku-
sias spekuliacijas. Dabar studijuoju įstatymus, kad padarytume tai raštingai. Bet kokiu atveju 
pasistengsime, jog visuomenei būtų pateikta oficiali informacija, kad Aukščiausiajame Teisme 
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nėra kagėbistų ir informatorių, nors ir labai kai kas to norėtų.” 
Pasak J. Prapiesčio, visuomenei būtų pateikta visa informacija, net jei LAT dėl kai kurių tei-

sėjų gautų atsakymą, jog jie bendradarbiavo su KGB. 
Teisėjų pasiryžimas reikalauti pažymų, kad jie nebendradarbiavo su KGB, nustebino Geno-

cido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorių Arvydą Anušauską. „Tai būtų keistas, jei ne 
kvailas teisėjų kreipimasis, nes atsakymo jie negautų, – paaiškino A. Anušauskas. – Liustracijos 
komisija negalės nieko atsakyti, nes nagrinėja tik tas bylas, kurias jai perduoda VSD. O VSD 
neteikia asmenims žinių apie bendradarbiavimą su KGB, net jei žmogus prašo informacijos apie 
save. VSD iki šiol neįvykdė netgi Seimo nutarimo paskelbti rezervininkų sąrašą. Beje, tame są-
raše yra ir vienas teisėjas.” 

Keista, kad teisėjai nežino, jog Lietuvoje tik VSD disponuoja informacija, kas bendradarbiavo 
su sovietų saugumu, bet su niekuo tokiomis žiniomis nesidalija. O gal žino, todėl ir bando pūsti 
žmonėms miglą į akis – neva jie pasiryžę įrodyti, kad nebuvo slapti informatoriai, ir ne jų kaltė, 
jei VSD neteikia informacijos? 

 „Lietuvos žinios“.-  2008 m. spalio 8 d.

SAUGOMŲ TERITORIJŲ PERTVARKA AR NETEISĖTŲ 
STATYBŲ ĮTEISINIMAS?

Kęstutis NAVICKAS - Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų 
vykdančiojo sekretoriaus pavaduotojas   

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija reiškia susirūpinimą dėl 
planuojamų Valstybės saugomų teritorijų administracinių pertvarkų.

Aplinkosauginei koalicijai nerimą kelia Aplinkos ministerijos inicijuotos Valstybės saugomų 
teritorijų sistemos permainos, kurios svarstomos skubos tvarka nepasitelkiant mokslininkų, 
nevyriausybinių organizacijų ir kitų svarbių aplinkos apsaugos sektoriaus dalininkų 
nuomonių. 

 Aplinkos ministras G. Kazlauskas susitikime su Aplinkosaugos koalicijos atstovais 
patvirtino, kad išvados dėl saugomų teritorijų pertvarkymo š.m. gegužės pabaigoje bus pateiktos 
Saulėlydžio komisijai, kuri ir priims galutinį sprendimą. 

Nepritariame Aplinkos ministerijos pozicijai, kai atsakomybė už priimtus sprendimus 
perkeliama su aplinkos valdymu nesusijusiai ir aplinkosaugos srityje nekompetentingai 
institucijai.

Kadangi nėra oficialios ministerijos pozicijos dėl šios reformos tikslų, kyla pagrįstas 
klausimas: kas lėmė sprendimą pradėti reformą?

Lietuvos saugomos teritorijos yra vieša vertybė, tačiau ministerijos valdininkai girdi tik 
saugomų teritorijų priešininkų argumentus. Ar ne per didele kaina pataikaujama tik mažai 
daliai žemės ir miškų savininkų? Didžioji dalis saugomų teritorijų sistemos priešininkų net 
negyvena saugomose teritorijose, o tik turi jose nuosavybę ir jos plėtrai priešingų interesų. 

 Vykstant drastiškai saugomų teritorijų reformai neišvengiamai susidarys tarpuvaldis 
saugomų teritorijų sistemoje, kurio metu kils reali grėsmė, kad pastaruoju metu visuomenėje 
plačiai aptariamos neteisėtos statybos gali būti įteisintos, kad į privačias rankas pateks iki šiol 
visuomenės poreikiams išsaugotos vertingiausios gamtinės ir kultūrinės teritorijos.
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Saugomų teritorijų sistema buvo kuriama visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį remiantis 
didžiausią autoritetą turinčių Lietuvos ir pasaulio ekspertų nuomone, jų rekomendacijomis. Ji 
tobulinama iki šiol. Dauguma saugomų teritorijų administracijų įgyvendino ir vis dar įgyvendina 
ES struktūrinės paramos projektus, viešajam interesui pritraukiamos didžiulės nebiudžetinės 
paramos lėšos. ES investicinių projektų paramos sutartyse saugomų teritorijų administracija 
kaip paramos gavėja įsipareigoja, kad sukurtos infrastruktūros nuosavybės teisė mažiausiai 4 
metus nebus perleista kitam juridiniam asmeniui. 

Kyla klausimas: kas atsakys už sutarčių sąlygų nevykdymą, ar nereikės sunkmečio sąly-
gomis grąžinti šias lėšas iš valstybės biudžeto? Kas bus su dabar įgyvendinamais projektais, 
ar neatsitiks taip, kad patvirtinti projektai nebus įgyvendinti ir projekto lėšas reikės grąžinti 
Europos Komisijai?

Dera priminti, jog saugomų teritorijų direkcijos įgyvendina ir svarbius ES reikalavimus– 
Paukščių ir Kertinių buveinių direktyvas, kurių pagrindu suformuotas Europinės svarbos 
„Natura 2000” teritorijų tinklas. Tinkama šių teritorijų apsauga reikalauja išteklių ir kompetencijos 
siekiant sustabdyti gamtinių vertybių nykimą, kuris pastebimas ne tik mūsų šalyje, bet ir visoje 
Europoje.  Šių vertybių apsaugai užtikrinti būtinas glaudus bendradarbiavimas su vietos 
bendruomenėmis. Saugomų teritorijų direkcijos telkia pastangas ir rodo iniciatyvą aktyviam 
dialogui su vietos gyventojais, informuoja juos apie galimas paramos priemones. Jei numatomų 
reformų pasėkoje bus naikinamos saugomų teritorijų direkcijos ar bus mažinamas jų skaičius, 
sumažės saugomų teritorijų priežiūros ir tvarkymo kokybė, o vietos gyventojai nebus pasitelkiami 
bendram gamtotvarkiniam darbui, tai skatins gamtos ir žmogaus veiklos priešpriešas.

 Prašome, kad Aplinkos ministerija išsakytų oficialią poziciją dėl saugomų teritorijų reformos 
tikslų, paaiškintų, kodėl prieštaraujant elementariems demokratijos principams, reforma 
atliekama nesikonsultuojant su visuomene, viešai nediskutuojant galimų jos pasekmių.

 
www.bernardinai.lt - 2009 m. gegužės 15 d.

K. LAPINSKAS: KALBOS APIE KONSTITUCIJOS 
KEITIMĄ  – DAŽNAI BE PAGRINDO

Prieš rinkimus pasipylusios politikų kalbos, kad Konstituciją reikia iš esmės keisti, daž-
niausiai yra teisiniais motyvais nepagrįstas flirtas su rinkėjais, teigia Konstitucinio Teismo 
pirmininkas doc. Kęstutis Lapinskas.

Interviu Eltai 16-ojo Konstitucijos gimtadienio išvakarėse K. Lapinskas taip pat išreiškė vil-
tį, kad jau kitąmet bus atverta galimybė asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. 

Teismo pirmininkas taip pat sakė neprieštaraująs Seimo narių idėjai įvesti Konstitucinio 
Teismo teisėjo atskirosios nuomonės institutą. 

– 16-asis gimtadienis žmogaus gyvenime svarbus įvykis, naujo gyvenimo etapo pradžia, 
jaunuolis tada gauna pasą. O Konstitucijai 16 metų – daug ar mažai? 

– Tai priklauso nuo to, su kuo lyginsime. Lietuvai tai jau rimtas amžius, nes iki šiol nė viena 
Lietuvos Konstitucija neišgyveno 16 metų. Lyginant su buvusiomis Konstitucijomis, galima 
kalbėti apie šios Konstitucijos „aprobaciją” laiko požiūriu, ji atliko laiko išbandymą. Galime 
džiaugtis, kad turime stabilią Konstituciją. Reikia tikėtis, kad ji gyvuos toliau. Nematau rimtų 
priežasčių, kodėl reikėtų jos atsisakyti. 

Vertinant pasauliniu kontekstu, Lietuvos Konstitucija atrodo gana kukliai, kitos pasaulio 
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valstybės turi gerokai senesnių Konstitucijų. Pavyzdžiui, JAV Konstitucija priimta 1787 m.,          
t. y. prieš 221 metus, ir iki šiol neteko girdėti iš JAV politikų ar teisininkų, kad ją reikėtų keisti. 
Europoje galima išskirti Norvegijos Konstituciją, priimtą 1814 metais. Taigi konstitucijos solidus 
amžius savotiškai pabrėžia atitinkamos valstybės pastovumą ir tvirtumą, jos teisės sistemos 
stabilumą. 

– Vis dėlto iš politikų lūpų, ypač prieš rinkimus, skamba visai kitokie pareiškimai – esą 
mūsų Konstitucija neatitinka šių dienų realijų, siūlomos intervencijos daugelyje sričių. Ar 
tam yra pagrindo? 

– Manau, kad rimtų priežasčių kardinaliai keisti Konstituciją nėra. Samprotavimai, siūlymai 
dėl Konstitucijos keitimo iš tikrųjų dažniausiai skamba prieš rinkimus. Gal taip politikai nori 
atkreipti į save dėmesį, kažką pažadėti, siekdami pritraukti rinkėjus. Tai daugiau politikavimas 
ir flirtas su rinkėjais. 

Šiuolaikinė Lietuvos Konstitucija atitinka Europoje įsitvirtinusius demokratinių konstitucijų 
standartus. Man nėra tekę girdėti kitų valstybių teisininkų konstitucionalistų, politikų kritikos 
ar pastabų, kad mūsų Konstitucija būtų bloga, pažeistų žmogaus teises ar panašiai. 

Kitas dalykas, kai iškilus būtinumui keičiamas vienas ar kitas Konstitucijos straipsnis. 
Taip buvo Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. To gali prireikti, pavyzdžiui, įvedant Lietuvoje 
konstitucinio skundo institutą. 

– Seime svarstomos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įtvirtinti galimybę Konstitucinio 
Teismo teisėjui skelbti atskirąją nuomonę. Kokia Jūsų nuomonė dėl šio instituto? 

– Šis institutas žinomas ir užsienyje, ir Lietuvoje. Teisėjų atskirosios nuomonės galimybė 
numatyta Lietuvos bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose. Taigi nieko 
blogo nematau. 

Kuriantis Konstituciniam Teismui šis institutas nebuvo numatytas dėl atsargumo, kad 
nebūtų kokių nors dirbtinių kliūčių Teismo įsitvirtinimui visuomenėje, darbo stabilumui. Šią 
praktiką iš dalies pateisino noras apsaugoti pasitarimo kambario slaptumą – kad Teismas būtų 
apsaugotas nuo visuomenės spaudimo, galimų intervencijų, ir niekas nesužinotų, kokios buvo 
atskirų teisėjų nuomonės, ir kaip jie balsavo priimdami sprendimą. 

Atskiroji teisėjo nuomonė leidžia konkrečiam teisėjui, nesutinkančiam su daugumos 
nuomone, psichologiškai jaustis lengviau, išsakyti savo argumentus. Kartu tai tam tikras indėlis 
į teisės teoriją, teisės doktrinos plėtojimą. Tačiau atskiroji nuomonė jokiu būdu negali būti būdas 
paviešinti pasitarimo kambario paslaptį. Atskiroji teisėjo nuomonė nėra teismo sprendimo 
sudėtinė dalis, todėl jos paskelbimas neturi kelti klausimų dėl sprendimo, už kurį pasisako 
teisėjų dauguma, teisėtumo ir pagrįstumo. 

– Apie galimybę asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą kalbama jau seniai, 
bet galutinio sprendimo dar nėra priimta. Kodėl, Jūsų nuomone, individualus konstitucinis 
skundas reikalingas? Ar tikitės, kad jis bus įtvirtintas jau netolimoje ateityje? 

– Dabar Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurioje nėra konstitucinio skundo 
instituto. Šiuo požiūriu atsiliekame, ir ateina laikas tą atsilikimą pašalinti. 

Į konstitucinį skundą žvelgiu ir iš asmens interesų taško. Konstitucijos 30 straipsnis numato, 
kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Kons-
titucinis Teismas yra išaiškinęs, kad tai absoliuti žmogaus teisė, ji negali būti ribojama. Paradok-
sas, bet ši nuostata galioja visiems teismams, išskyrus Konstitucinį Teismą, nes Konstitucijoje 
yra atskiras skirsnis, kuriame nurodyta, kas gali kreiptis į Konstitucinį Teismą, ir tame sąraše 
fizinių ar juridinių asmenų nėra. Taigi į konstitucinį skundą galima žvelgti kaip į Konstitucijos 
30 straipsnyje esančios nuostatos išplėtimą. Tai suteiktų didesnes galimybes asmenims ginti 
pažeistas konstitucines teises ir laisves. 
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Seimas jau yra priėmęs politinį sprendimą – priimtas Seimo nutarimas dėl vadinamųjų kons-
titucinio skundo metmenų, principai yra apibrėžti. Dabar būtini teisiniai žingsniai – reikia pri-
imti Konstitucijos pataisą, o tai užtrunka, nes turi būti balsuojama du kartus su mažiausiai trijų 
mėnesių pertrauka, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Manau, tai tas atvejis, kai Konstitu-
cijos keitimas yra pateisinamas. O po to reikėtų tikslinti Konstitucinio Teismo įstatymą, tai taip 
pat atima laiko. 

Baigiantis Seimo kadencijai, matėme, kad parlamentarai rinkdavosi ir nereguliariai, ir nepa-
kankamai gausiai, kad galėtų spręsti dėl Konstitucijos pataisos. Prieš Seimo rinkimus, matyt, 
jiems buvo kitų rūpesčių. Konstitucinio skundo įvedimas turbūt bus jau naujojo Seimo užduo-
tis. Tikiuosi, kad visi teisiniai žingsniai bus padaryti kitais metais

ELTA.–  2008 spalio mėn.  24 d. 

EILINIS TEISĖJŲ PASITYČIOJIMAS 
IŠ TEISĖTVARKOS

 
Vytautas NARBUTAS

 Teismas atmetė prokuroro reikalavimą nugriauti neteisėtai pastatytus Preilos „botelius“. Tokią 
žinią pranešė LTV „Panorama“ š. m. spalio mėn. 24 dieną. Įtvirtinamas įžūlus savivaliavimas, 
niokojant Nacionalinio parko vertybes, negrįžtamai keičiant ir sudarkant gamtinę aplinką, ir 
žvejų kaimo likučius, jo mikroklimatą.

Nesiskaitymas su viešąja nuomone ir visuomenės interesais tapo sudėtine Lietuvos įvaizdžio 
dalimi. Kas šiuo atveju demonstruoja išgarsintą lietuvišką drąsą? Tik jau ne teismai ir ne teisėjai, 
o juos „mokantys“ paveikti investuotojai ir sukčiai – petrikai, uspaskichai, lementauskai, pinkės. 
Visi tie nepagaunamieji ir nenuteisiamieji šių laikų didvyriai, šmėkščiojantys komercinių 
televizijos kanalų ekranuose ir iliustruotų žurnalų puslapiuose.

Ne drąsi, o drąsiai korumpuota Lietuva, kurios profiliuojančiais, raktiniais galėtų būti tokie 
žodžių deriniai: „paleistas teismo salėje“, „paleistas už užstatą“, „kardomoji priemonė pakeista 
namų areštu su pasižadėjimu neišvykti; registruotis policijoje, 10 val. vakaro būti namuose“ ir 
t. t.

Kiek tokių „pasižadėjusių neišvykti“, kiek nusikaltimo aplinkybių suderinta ir kiek galų 
paskandinta į vandenį iki 10 val. vakaro, ir kiek dingo iš visuomenės ir teisėsaugos akių!

O kaip galima ramiai skaityti apie tai, kad išsigimėlis, išžaginęs trylikametę mergaitę, buvo 
greitai sulaikytas, nes laisvėje laukė teismo už tokį pat nusikaltimą, padarytą prieš devynis 
mėnesius… Ir nieko. Kaltų ir atsakingų nėra, nors visą laiką buvo ir yra Teisingumo ministerijoje 
teismų priežiūros padalinys. Koks gali būti pasitikėjimas valstybe ir jai valdyti renkamais Seimo 
ir savivaldybių tarybų deputatais esant tokiai padėčiai. Visuotinis žmonių nusivylimas.

Ir suprantama, kodėl nieko neįtikino gatvių reklaminių stendų ataka, aukštinanti „mafiją 
pažabojusį“ ir „nelegalias statybas nugriovusį“ Artūrą Paulauską, o jo partija, siekdama Seimo 
nario mandato, gavo vos 3,7 % balsų.

Ne tūlo partinio oponento pirtelė prie ežero, o Preilos botelių vardu prisidengę Preilos 
kotedžai ir Šventosios daugiaaukščiai ant jūros kranto yra tas prabos akmuo, kuris parodys, 
ar yra stiprių ir sąžiningų žmonių valdžioje ir teismuose, ar ir toliau, lydimi iki šiol nematyto 
Europos kultūros sostinės fejerverko, su maršais grimsime į korumpuoto susinaikinimo liūną.

www. bernardinai . l t  –   2008 m. spalio 27 d. 
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PRISTATYTAS PRANEŠIMAS APIE RELIGIJOS 
LAISVĘ PASAULYJE

Spalio 23 d. Romoje tarptautinė katalikiška humanitarinės pagalbos organizacija „Pagalba 
kenčiančiai Bažnyčiai” (Kirche in Not) pristatė ataskaitą apie religijos laisvę pasaulyje. Vienu 
metu Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje pristatytame raporte nagrinėjamos penkios 
sritys: sunkūs religijos laisvės pažeidimai, religinės laisvės apribojimai, teisinio persekiojimo 
atvejai, socialinės netolerancijos atvejai bei vietiniai konfliktai.

Anot raporte pateiktos informacijos, religijos laisvė labiausiai pažeidžiama ir ribojama 14-
oje valstybių: Butano Karalystėje, Kinijoje, Kuboje, Šiaurės Korėjoje, Maldyvuose, Mianmare, 
Nigerijoje, Pakistane, Saudo Arabijoje, Sudane, Turkmėnijoje ir Jemene.

Katalikiškos organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai” pateikta analizė atskleidžia, jog 
vis dažniau religijos laisvė ribojama ne dėl ideologinių paskatų, bet dėl valdžios ir galios moty-
vų. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Kinijoje baimė atsiverti religinio kulto laisvei sutampa su 
baime paskatinti laisvių plačiąja prasme siekimą.

Dokumente taip pat analizuojama situacija Irake. Krikščionių šeimos dėl persekiojimų bėga 
iš Mosulo, o parlamentas net panaikino įstatymą, kuris bent iš dalies užtikrino Irako krikščionių 
religinę laisvę. Tuo tarpu Iranas, kur dauguma yra musulmonai šiitai, pripažįsta krikščionių, 
žydų ir zoroastrų religines mažumas. Čia Rytų ir Vakarų apeigų katalikai, nors ir turėdami 
minimalią religinę laisvę, negali praktikuoti ir skelbti savo religijos už savo bendruomenės 
ribų, negali vykdyti jokios misijinės veiklos ar reikštis viešai. Irane budistai ir induistai neturi 
jokio teisinio pripažinimo, bet nėra persekiojami. Tačiau kitos musulmoniškos sunitų, bahajų ir 
ahmadiyva mažumos Irane patiria persekiojimų ir smurtą.

Šiaurės Korėjoje yra leidžiama praktikuoti tik šalies vadovo Kim Čen Iro ir jo tėvo Kim Ir 
Seno kultą. Nuo 1953 metų dingo beveik 300 tūkstančių krikščionių, nebėra nei vienuolių, nei 
kunigų.

Nuo 2007 metų religijos laisvės ir žmogaus teisių situacija Mianmare labai pablogėjo, teigiama 
raporte. Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais budistų vienuoliai įsitraukė į taikų judėjimą, nukreiptą 
prieš politines represijas, kurias vykdo karinis režimas, besitęsiantis nuo 1962-ųjų. Budistų 
vienuolių pavyzdžiu į gatves išėjo tūkstančiai žmonių, prieš kuriuos buvo panaudota jėga.

Religijos laisvė visiškai neegzistuoja Nigerijoje, kur krikščionių bendruomenės 
diskriminuojamos ir kaltinamos piktžodžiavimu prieš islamą. Čia jaunuoliai ir ypač merginos 
grobiamos ir privestinai atverčiamos į islamą. Musulmonai atsivertę į krikščionybę yra 
bauginami ir grasinama su jais susidoroti. Saudo Arabijoje religinių mažumų atstovai yra 
įkalinami, o paleidžiami tik tokiu atveju, kai pasirašo dokumentą, jog atsižada savo religijos. 
Sudane apostazija yra baudžiama mirties bausme.

1976 metų Kubos Konstitucija skelbia, kad valstybė yra ateistinė. Tačiau popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitas 1998-aisiais suteikė tam tikrų vilčių, jog Kubos valdžia suteiks tam tikrų 
religinių laisvių. 2006 metais keliems vyskupams buvo leista per radiją perduoti 12 minučių 
pranešimą. Tai buvo pirmas kartas per 46 komunistinės valdžios metus.

www.radiovaticana.org.–  2008 m. spalio 28 d.
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KAMPANIJA PRIEŠ ABORTO PRIPAŽINIMĄ
„ŽMOGAUS TEISE“

Jungtinių Tautų Organizacijos socialinę politiką stebinti katalikiška nevyriausybinė 
organizacija „Šeimos ir žmogaus teisių institutas“ (C-FAM) pradėjo tarptautinę akciją, kurios 
metu renkami parašai prieš aborto kaip „žmogaus teisės“ pripažinimą iš Jungtinių Tautų 
pusės.

Šia akcija norima atsverti pastangas padaryti abortą integralia „žmogaus teisių“ sistemos 
dalimi ir įtvirtinti tarptautiniuose traktatuose.

Tokios pastangos dedamos jau seniai. Už abortą advokataujančios ideologijos ir organizacijos 
terminą „teisė į abortą“ naudoja tarsi savaime suprantamą ir juo piktnaudžiauja: esą tie, kurie 
tokios teisės nepripažįsta ar ja abejoja, pažeidžia žmogaus ir konkrečiai moters teises, jomis 
abejoja. 

„Teisės į abortą“ termino nukalimas ir bandymas jį įtvirtinti ženklina abortą remiančių pa-
žiūrų evoliuciją. Pastarąją galima aprašyti kaip poslinkį nuo aborto suvokimo kaip negatyvio-
sios laisvės iki pozityviosios laisvės.

Terminas „negatyvioji laisvė“ nusako asmens laisvę nuo valstybės ir jos kontrolės, nuo soci-
alinių grupių ar kitų asmenų. Ji „negatyvi“ ta prasme, kad niekas neturi teisės priversti asmens 
pasirinkti vienokį ar kitokį sprendimą. Tai laisvė nuo suvaržymų ir apribojimų. Simptomiškas 
yra JAV pavyzdys. Šioje šalyje abortas buvo legalizuotas 1971 metų bylos „Roe vs. Wade“ iš-
sprendimu. Jane Roe, siekusios aborto, gynėjai prieš JAV aukščiausią teismą argumentavo, jog 
ji turi būti laisva savo pasirinkime ir jog valstybė negali jos priversti tęsti nepageidaujamo nėš-
tumo. Sprendimas dėl aborto esą priklauso tik moters laisvės, privatumo ir pasirinkimo sferai, į 
kurią valstybė nesikiša. Vėliau ši argumentacija perimta ir naudota visame pasaulyje.

Šiandien retorika yra gerokai pasikeitusi. Greta tokių deklaracijų kaip „abortas – tik moters 
pasirinkimas“ vis dažniau girdime, jog valstybės privalo garantuoti nesunkų (geografiškai bei 
materialiai) bei saugų „priėjimą“ prie aborto. Kitais žodžiais, abortas jau yra pateikiamas kaip 
pozityvi laisvė, kuri garantuojama valstybės.

Taigi, poslinkis iš tiesų akivaizdus. Aborto, suvokiamo kaip negatyvi laisvė, atžvilgiu vals-
tybė nepasisako nei už, nei prieš abortą, ji paprasčiausiai nesikiša į individo sprendimą ir yra 
neutrali. Ji nedraudžia steigti privačias abortų klinikas, kurios realizuotų abortą pasirinkusios 
moters sprendimą, tačiau taip pat neverčia tokių klinikų steigti ar jose dirbti. Tačiau aborto pa-
teikimas kaip pozityvios laisvės, kurią valstybė turi užtikrinti visoms moterims, suprantama, 
valstybės vaidmenį gerokai keičia. Valstybė nebėra neutrali, priešingai, tai nebe privatūs asme-
nys, o ji turi užtikrinti aborto „prieinamumą“, padaryti abortą normaliu standartu greta kitų 
nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje, kurią ji kontroliuoja ir prižiūri. 

Aborto tapimas iš negatyviosios laisvės pozityviąja sukūrė kitą gerai žinomą konfliktą, lie-
čiantį vadinamąją „sąžinės laisvės“ teisę. Ši teisė, kurią rasime daugelio demokratijų įstatymuo-
se ar net konstitucijose, teigia, jog asmuo gali atsisakyti veikti, jei tai prieštarauja jo morali-
niams, etiniams ar religiniams įsitikinimams. Tipiškas pasinaudojimo šia teise pavyzdys yra 
atsisakymas tarnauti kariuomenėje ar patekus į ją imti ginklą į rankas dėl pacifistinių pažiūrų, 
atsisakymo žudyti kitus asmenis. „Sąžinės laisvės“ argumentu atsisakydami daryti abortą daž-
nai naudojosi ir gydytojai ar net institucijos, kurių nuostata, abortas yra neleistinas žmogiškos 
gyvybės nutraukimas. Kol abortui buvo priskiriamas negatyvios laisvės statusas, tol gydytojų 
sąžinės laisvė buvo daugiau ar mažiau pripažįstama. Tačiau abortą pateikiant kaip pozityviąją 
laisvę padėtis apsivertė. Gydytojų „sąžinės laisvę“ stengiamasi apeiti arba net raginama visai 
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panaikinti, remiantis valstybės galia: jei abortas pripažįstamas normalia ir standartine „paslau-
ga“, tai gydytojas negali atsisakyti jos teikti, kaip negali atsisakyti gydyti peršalimo. Jei atsisako, 
tada valstybė, kuri užtikrina gydymo standartus, turi priversti gydytoją atlikti „savo darbą“. 
Kraštutiniu atveju turėtų atimti gydytojo licenciją.

Abortą kaip „pozityvią laisvę“ ir „žmogaus teisę“ siekiama įtvirtinti, kaip minėta, ne tik 
paskirose valstybėse, bet ir tarptautinėje teisėje, Jungtinių Tautų rėmuose. Kadangi tarptautinių 
konvencijų tekstuose, kalbančiuose apie žmogaus ir moters teises, nėra aiškaus užsiminimo apie 
abortą, nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio vidurio imtasi gana paprastos ir efekty-
vios tų tekstų perinterpretavimo strategijos: viena vertus, teigiama, jog tekstas neapsiriboja ta 
reikšme, kurią jam suteikė jo autoriai, kad ta reikšmė „auga“ ir „plečiasi“, kita vertus, tikinama, 
jog jau įtvirtintos žmogaus teisės apima ir teisę į abortą. Iliustracijai galime pasitelkti abortų 
šalininkų interpretaciją, jog 1948-ųjų metų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3-is straipsnis 
„Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę“ apima ir moters „teisę į 
abortą“, nors Deklaracijos autorių galvose buvo visai kiti dalykai.

„Šeimos ir žmogaus teisių instituto“ akcija pasisako prieš tokio pobūdžio Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos perinterpretavimą, spaudžiant tam tikroms politinėms, ideologinėms, 
kultūrinėms jėgoms, rizikuojant sugriauti didele kaina pasiektą moralinį konsensusą tarp 
valstybių, tautų ir kultūrų. (rk.) 

www.radiovaticana.org .–  2008 m. lapkričio 1 d. 

ANTISEMITINIO „LIETUVIO KALENDORIAUS“ AUTORĖ 
STRASBŪRE LAIMĖJO PRIEŠ LIETUVĄ

Dainius SINKEVIČIUS

Už antisemitinius ir antilenkiškus teiginius „2000 metų lietuvio kalendoriuje“ jo sudarytoja 
Danutė Balsytė-Lideikienė laimėjo bylą prieš Lietuvą. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 
konstatavo, kad administracinę bylą nagrinėję Lietuvos teismai pažeidė D. Balsytės-Lideikienės 
teises ir jai priteisė 2 tūkst. eurų (beveik 7 tūkst. Lt) neturtinės žalos atlyginimą, nors pareiškėja 
siekė prisiteisti 4 mln. 285 tūkst. eurų (beveik 15 mln. Lt).

Strasbūro teismas savo sprendime pažymėjo, kad D. Balsytės-Lideikienės bylą nagrinėję 
teismai nepatenkino pareiškėjos prašymo apklausti ekspertus, pateikusius politinio, 
bibliografinio, psichologinio ir istorinio pobūdžio rašytines išvadas byloje. Teismo nuomone, 
dėl to buvo pažeista teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. 

EŽTT atmetė D. Balsytės-Lideikienės prašymą pripažinti Lietuvą pažeidus jos saviraiškos 
laisves. 

D. Balsytė-Lideikienė yra leidyklos „Metskaitliai“ savininkė, nuo 1995 metų leidusi kasmetinį 
„Lietuvio kalendorių“, kuriame buvo apibūdinamos įvairios Lietuvos istorinės datos ir įvykiai. 
2000 metų „Lietuvio kalendoriuje“ išspausdintame žemėlapyje tam tikros Baltarusijos, Lenkijos 
ir Rusijos teritorijos buvo pažymėtos kaip „laikinai okupuotos etninės Lietuvos žemės“. 

Ekspertai padarė išvadą, kad šiame kalendoriuje yra antisemitinių ir antilenkiškų teiginių ir 
kad jame deklaruojama lietuvių viršenybė kitų etninių grupių atžvilgiu. 

Lietuvos teismai leidėją pripažino padarius administracinį teisės pažeidimą ir skyrė įspėjimą 
bei dar neparduoto „Lietuvio kalendoriaus“ tiražo ir priemonių šiam leidiniui pagaminti kon-
fiskavimą.
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EŽTT pastebėjo, kad „Lietuvio kalendorius“ sukėlė neigiamas Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos 
diplomatinių atstovybių reakcijas, ir Lietuvai buvo pateiktos notos. Taip pat buvo primintos 
Lietuvos pareigos pagal tarptautinę teisę drausti nacionalinės neapykantos propagavimą. 

Pasak EŽTT, Lietuva neperžengė leistinų ribų, nuspręsdamos imtis priemonių prieš pareiš-
kėją, o jai taikyta administracinė nuobauda buvo proporcinga siekiamam teisėtam tikslui. „Na-
cionalinių teismų nurodytos priežastys, pagrindžiančios apribojimą, buvo pakankamos ir tinka-
mos“, – pabrėžiama Strasbūro teismo sprendime. 

Vienas iš teisėjų kolegijos – Egbertas Myjeris pareiškė atskirąją nuomonę – jis mano, kad D. 
Balsytės-Lideikinės teisė į teisingą bylos nagrinėjimą nebuvo pažeista. 

Pasak šio teisėjo, pirmiausia nėra aišku, kad pareiškėja apskritai norėjo pateikti ekspertams 
klausimų, nes pirmos instancijos teisme ji tiesiog reikalavo atidėti teismo posėdį į jį neatvykus 
ekspertams ir jiems taikyti sankcijas. Kita vertus, teisėjo nuomone, nėra aišku, kokią įtaką ap-
tariamo teisinio klausimo išsprendimui būtų galėjęs turėti ekspertų nuomonės pakartojimas 
teismo posėdyje ir kokią naudą būtų suteikusi galimybė tuos pačius klausimus jiems pateikti 
dar kartą. 

D. Balsytė-Lideikienė reikalavo priteisti 2 mln. 285 tūkst. 50 eurų turtinei ir 2 mln. eurų 
neturtinei žalai atlyginti. Teismas nusprendė, kad nėra priežastinio ryšio tarp tariamai patirtos 
turtinės žalos ir konstatuoto Konvencijos pažeidimo, todėl nepriteisė turtinės žalos atlyginimo.

Neturtinės žalos atlyginimui buvo priteisti 2 tūkst. eurų.

www.delf i . l t  –   2008 m. lapkričio 5 d. 

KODĖL TAPAU DON KICHOTU?

Bronislovas GENZELIS

Svarsčiau: rašyti šį straipsnį ar nerašyti. Praėjo rinkimai. Išrinktas Seimas. Sudaroma 
Vyriausybė. Viskas – rinkėjų valia. Kiekviena tauta turi tokią Vyriausybę, kokios ji verta. Lietuva 
čia ne išimtis.

Manęs netenkino esamybė, šokiravo pretendentai į Seimą – žmonės, viešai deklaravę, kad 
jie neskaitė Konstitucijos, nesidomi įstatymais, o jei bus išrinkti į Seimą, tam turės padėjėjų, 
kurie tuos dalykus spręs už juos. Tad ko taip veržiasi į Seimą, kuris yra įstatymų leidybos ir 
Vyriausybės veiklos priežiūros institucija? Suprantu, kai žmogus, ypač partijos lyderis, turintis 
rimtų problemų su teisėtvarka, siekia Seimo nario mandato, kai saviškį stengiasi prastumti į 
vidaus ar teisingumo ministrus ir taip užsitikrinti neliečiamybę bei galimybę toliau verstis ne 
itin švariais darbeliais. Suprantu Penktosios kolonos atstovus. Lietuva niekada neturėjo tokio 
plataus kandidatų į Seimą diapazono: nuo paprasto vagiliaus iki platformininko. Palyginti su 
juo Jurijus Subotinas, besityčiojantis internete iš signatarų ir visų Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šalininkų bei grasinantis, jei būtų išrinktas į Seimą, ištremti juos iš Lietuvos, – nekalta 
būtybė. Keisti mūsų įstatymai: jie numato atsakomybę už sovietinės atributikos viešinimą, už 
kitų tautybių žeminimą, o už tyčiojimąsi iš Lietuvos valstybės – jokios. Kai supykęs V. Garastas 
leptelėjo nei šį, nei tą – kilo didžiausia maišatis. Nors ir atsiprašė, jam toliau grasinama teismais. 
O iš lietuvių ir jų valstybės tyčiotis galima?... Tad ir svarstai, kokioje valstybėje gyveni, juolab 
kai įsitikini, kad vagys, korumpuotos asmenybės ir demagogai tautiečiams patinka, nes už 
juos balsuoja. Jie – galimi ministrai, Seimo komitetų pirmininkai. Paskui galima garsiai rėkti, 
piktintis, kaltinti netobulus įstatymus, blogas partijas, bet ar kitokios, esant tokiai mąstysenai, 
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gali rastis mūsų krašte? Žinau, žmonija nesukūrė idealios valstybės. Mąsčiau, ar ir toliau 
tenkintis gana gerai mokamu ir man mielu darbu, ar aktyviau įsitraukti į politinę veiklą. Ilgą 
laiką atsisakydavau dalyvauti bet kokiuose rinkimuose. Apie tai kalbėjau ir prieš vasaros 
atostogas, ir per jas. Apsisprendžiau priešpaskutinę dieną, kai dar buvo galima kelti kandidatus 
ir kai mano rinkimų komandoje sutiko dalyvauti tokios asmenybės kaip profesorius Vytautas 
Radžvilas, politinis kalinys, pogrindžio spaudos leidėjas Albertas Žilinskas. Kandidatavau su 
Socialdemokratų sąjunga, nes ji išlaikė visus demokratijos egzaminus, jos sąrašuose nebuvo nė 
vienos kontroversiškos asmenybės. Deja, rinkėjams tai neimponavo. Kaip neimponavo ir kitos 
vadinamosios marginalinės partijos, nors jose ir nebuvo susikompromitavusių asmenų. Tačiau 
jie neturėjo pinigų, kad galėtų girdyti rinkėjus alumi ir per TV rodyti nuogus užpakalius. Rinkėjų 
nedomino sąjūdininkai, išskyrus tuos, kurie buvo Tėvynės sąjungos sąrašuose. Natūralu, kad į 
politiką ateina naujų žmonių. Bet jie privalo žinoti, ko eina. Gerais politikais tampa ir aktoriai, 
ir šaltkalviai, jei tik turi aiškius politinius įsitikinimus. Orientuojamės į Vakarų Europos šalis. 
Ten žinoma, jog gyvybinga ta šalis, kurioje nėra astronominio atotrūkio tarp labai gerai ir 
menkai uždirbančių žmonių. Mūsų krašte tie, kuriems nepriimtina nuostata, kad skęstančiųjų 
gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas, pralaimėjo rinkimus. Pralaimėjau ir aš. Niekada nebuvau 
konservatorių (nors ir kokiais vardais jie vadintųsi) šalininkas, bet šį kartą nuoširdžiausiai 
džiaugiausi jų sėkme, nes tai, mano įsitikinimu, vienintelė dabartiniame Seime partija, kuriai 
rūpi Lietuvos valstybingumas. Vienas kitas padorus žmogus yra ir Socialdemokratų partijoje, 
tačiau ne jie ten duoda toną – tik tampa širma šios partijos vadukams žaisti ne visai švarius 
žaidimus. Čia programos – sau, veiksmai – sau. Tokie žaidimai leidžia rastis partijoms, kurios 
rinkėjams gali pareikšti: „Mes neturime programos, o tik žengiame į priekį.“ Kas iš to, kad LSDP 
turi programą, ją turi ir liberalcentristai. Nors šių partijų programinės nuostatos diametraliai 
priešingos, tai netrukdė joms drauge kurti oligarchinės valstybės. TS-KDP įspiesta į kampą. Ji, 
daugiausia gavusi mandatų, privalo bandyti sudaryti Vyriausybę. Su kuo? Su jėgomis, kurios 
niekada nepatektų į demokratinės šalies parlamentą, o jei patektų, jokia save gerbianti partija 
neištiestų joms rankos. Tačiau dabar be jų išsiversti neįmanoma – tokia rinkėjų valia. Koalicija su 
LSDP reikštų ne ką kita, kaip tolesnį krašto oligarchizavimą, bet kokių vilčių atsisakymą tikėtis 
permainų. Čia Lietuva, o ne kokia Vokietija ar Austrija... 

Lietuvoje ir artimiausioje ateityje vargu ar kas keisis. LSDP, būdama opozicijoje, apsimetinės 
esanti kairioji partija, analizuos visas Vyriausybės klaidas ir po kitų rinkimų grįš į valdžią, 
nors kaip buvo, taip ir išliks abonentinės orientacijos. Kaip Lietuvą valdė, taip ir toliau 
valdys „Maksimos“ su „Rubikonais”, lietuvaičiai maus kur nors duoneliauti į Vakarus, o jų 
vietą užims pigi „darbo jėga” iš Azijos, Afrikos. Juk apie tai svajoja mūsų oligarchai. Lietuvos 
istorijos tyrinėtojas nesunkiai įžvelgs paraleles tarp dabarties ir XVIII amžiaus pabaigos. Tada 
lietuvių gyvenamas arealas buvo daugiau negu dvigubai didesnis. Bajorai, lygiuodamiesi į italų 
kunigaikščius, statė puošniausius baroko stiliaus rūmus. Kaip tik išmanydami engė tautiečius 
(prabangai reikėjo pinigų). Skolinosi ir iš Rusijos bajorų (vakariečiai nebuvo tokie dosnūs). Ir visai 
nekreipė dėmesio, kad tie dosnūs kaimynai rengėsi pasiglemžti ir juos pačius. Kašto gynybai 
pinigų nebuvo, o prašmatniausius rūmus statėsi iš paskutiniųjų, kaip dabar – Guggenheimo 
muziejų ir panašius statinius, milijonus ketinama išleisti naujametiniam fejerverkui. 

Taigi valdžia, užuot parūpinusi tautai duonos, maitina ją renginiais. Ir tauta skyla – masiškai 
bėga iš krašto, o valdantieji džiaugiasi, kad nėra nedarbo, ir baiminasi: kas atsitiks, kai tautiečiai 
nuspręs sugrįžti į gimtinę. Atsiduri priešais alternatyvą: ar pasyviai stebėti, kaip tavo valstybė 
irsta, ar būti Don Kichotu? 

 
www.bernardinai . l t  –   2008 m. lapkričio 14 d.
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VATIKANE BUS MINIMAS VISUOTINĖS ŽMOGAUS 
TEISIŲ DEKLARACIJOS ŠEŠIASDEŠIMTMETIS

Gruodžio 10 dieną Vatikane bus iškilmingai minimos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
paskelbimo šešiasdešimtosios metinės. Jubiliejinio renginio programa ketvirtadienio rytą buvo 
pristatyta Vatikano spaudos salėje, praneša Vatikano Radijas.

Minėjimas prasidės gruodžio 10-osios popietę, 16 valandą, vyksiančiu iškilmingu aktu, 
kuriame kalbės Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, Pasaulinės darbo 
organizacijos generalinis direktorius Juan Somavia, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio 
organizacijos generalinis direktorius Jacques Diouf. 

Minėjimo metu bus taip pat įteikti apdovanojimai šiemetiniams kardinolo Francois-Xavier 
Nguyen Van Thuan premijos laureatams. 2002 metais mirusio vietnamiečio kardinolo Van Thuan 
vardu pavadintą premiją kasmet teikia Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba. Šia premija 
pagerbiami asmenys, nusipelnę solidarumo, socialinės pažangos ir teisingumo ugdymo srityje.

Po iškilmingo minėjimo, 18 valandą prasidės koncertas, kuriame dalyvaus ir popiežius 
Benediktas XVI. Koncertą atliks Frankfurto Brandenburgo valstybinis choras, kuriam diriguos 
ispanė kompozitorė ir dirigentė Inma Shara.

Ketvirtadienį po pietų vykusioje spaudos konferencijoje būsimo renginio programą Vatikane 
akredituotiems žurnalistams pristatė vienas pagrindinių jo organizatorių, Popiežiškosios 
teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino. Spaudos konferencijoje 
dalyvavo ir koncertui vadovausianti dirigentė Inma Shara.

www.bernardinai . l t   –  2008 m. lapkričio 14 d.
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Gerbiamas Seimo nary.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo siūlymu siunčiame Jums Prancūzijos 

prezidento Nicolas Sarkozy kalbą pasaulinės finansų bei šalių ekonominės krizės tema ir 
valstybės politikų vaidmenį joje.

PRIEDAS: Kalba „Per du žingsnius nuo pražūties“.

Pagarbiai
Viceprezidentas Mykolas ALELIŪNAS

Šiandien, naujos kadencijos Seimo pirmąją darbo dieną, dovanojame „Lietuvos žinių” skaitytojams 
Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy kalbą. Tokios kalbos negalėtų pasakyti nė vienas buvęs ir 
dabartinis Lietuvos vadovas, kuris išdrįstų pasakyti žmonėms visą tiesą, savo atsakomybe vertintų 
susiklosčiusias ypatingas aplinkybes ir viešai prisiektų, kad nė vienas šalies pilietis, nė vienas, net pats 
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mažiausias indėlininkas nebus išduotas: „Tai – iškilmingas įsipareigojimas, kurį prisiimu šį vakarą: kad ir 
kas atsitiktų, valstybė garantuos saugumą ir Prancūzijos bankų bei finansinės sistemos tęstinumą.”

Kokios reikia drąsos beprecedentės pasaulinės pasitikėjimo krizės akivaizdoje kalbėti apie tiesą. Bet tik 
taip ir įmanoma atgauti žmonių pasitikėjimą. Šią programinę kalbą N. Sarkozy Tulone pasakė šių metų 
rugsėjo 25 dieną, kai iki „pražūties buvo likę du žingsniai”. Kadangi Lietuvos valdžia žmonėms ir toliau 
melavo, dabar likęs tik vienas žingsnis. Tik dabar būsimasis premjeras Andrius Kubilius pateikė krizės 
įveikimo planą.

Ar A. Kubiliaus planas yra toks pats, kaip N. Sarkozy, kuris suka iš įprasto kelio: visą krizės naštą 
užkrauti žmonėms ir verslui? „Aš nesutiksiu padidinti mokesčių ir tarifų, kurie sumažintų prancūzų 
perkamąją galią. Mano tikslas yra sugrąžinti prancūzams jų perkamąją galią, o ne iš jų atimti. Aš 
nesutiksiu padidinti įmonių išlaidų, nes tai reikš susilpninti jų konkurencingumą, kai, priešingai, jį reikia 
sustiprinti.” Tačiau N. Sarkozy, mažindamas valstybės veiklos išlaidas, užsibrėžė panaikinti valdžios 
institucijose 30 600 darbo vietų! Štai tikrasis Prancūzijos ir Europos lyderis, o ne koks „metų europietis”, 
išrinktas antraeilio leidinio trečiaeilio priedo.

Tikėkimės, kad iš šiandien Seime iškilmingai prisiekiančių naujos kartos politikų išaugs ne vienas 
tikras Lietuvos ir Europos lyderis, atsisakantis XX a. pasenusių idėjų, taip pat ir laisvosios rinkos dogmų, 
mąstantis XXI a. kategorijomis, sugrąžinantis kapitalizmui moralę, o politikai – atsakomybę ir žmonių 
pasitikėjimą. O kol kas pasinaudokime Europos Sąjungos narystės privilegija ir įsiklausykime į ES 
pirmininkaujančios Prancūzijos vadovo mintis.

Valdas Vasiliauskas, „Lietuvos žinių” vyriausiasis redaktorius

PER DU ŽINGSNIUS NUO PRAŽŪTIES

Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy kalba
 
(Vien tai, kas pasakyta, verta pasitikėjimo) Tulono „Zenitas”. Ketvirtadienis, 2008 metų 

rugsėjo 25 diena.
Ponios ministrės ir ponai ministrai, ponios parlamentarės ir ponai parlamentarai, pone Tulono 

mere, gerbiamas Hubertai Falco, mano gerbiami bičiuliai,
šį vakarą noriu kreiptis į prancūzus, nes to reikalauja mūsų šalies situacija. Aš savo atsakomybe 

vertinu šalyje susiklosčiusias ypatingas aplinkybes.
Beprecedentė pasitikėjimo krizė drebina pasaulio ekonomiką. Iškilo pavojus didžiosioms 

finansų institucijoms, milijonai mažųjų pasaulio indėlininkų, patikėjusių savo santaupas biržai, 
mato, kaip diena iš dienos tirpsta jų santaupos, milijonai pensininkų, mokėjusių įmokas pensijų 
fondams, bijo dėl savo pensijų, milijonai kuklių šeimų dėl kainų kilimo pateko į sunkią padėtį.

Kaip ir visas pasaulis, prancūzai bijo dėl savo santaupų, dėl savo darbo, dėl savo perkamosios 
galios.

Baimė yra kančia.
Baimė neleidžia imtis kokios nors veiklos, trukdo įsipareigoti.
Kai bijoma, nelieka svajonių, nekuriami ateities planai. Baimė yra pagrindinė grėsmė, kuri 

šiandien pakibusi virš ekonomikos. Šitą baimę reikia nugalėti. Tai pati skubiausia užduotis. Jos 
neįveikus, neįmanoma atgauti pasitikėjimo – ne meluojant, bet sakant tiesą.

Prancūzai trokšta tiesos, jie pasirengę ją išgirsti. Jei jie pajustų, kad nuo jų kažkas slepiama, 
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pradėtų dar labiau būgštauti. Jei jie bus įsitikinę, kad nuo jų nieko neslepiama, patys ras jėgų 
krizei įveikti.

Pasakyti prancūzams tiesą – vadinasi, jiems pasakyti, kad krizė nesibaigė, kad jos pasekmės 
bus ilgalaikės, kad Prancūzija per daug susijusi su pasauline ekonomika, kad bent vieną 
akimirksnį būtų galima pamanyti, jog ji gali pasislėpti nuo įvykių, kurie šiuo metu drebina 
pasaulį. Pasakyti prancūzams tiesą – vadinasi, jiems pasakyti, kad dabartinės krizės pasekmės 
ateinančiais mėnesiais turės įtakos ir plėtrai, ir nedarbui, ir perkamajai galiai.

Pasakyti prancūzams tiesą – vadinasi, pirmiausia jiems pasakyti tiesą apie finansinę krizę. 
Kadangi ši krizė, kuriai lygių nebuvo jau 30 metų, žymi pabaigą pasaulio, kuris buvo statomas 
griuvus Berlyno sienai ir pasibaigus šaltajam karui. Tas pasaulis rėmėsi didžiąja laisvės ir gerovės 
idėja.

Karta, kuri nugalėjo komunizmą, svajojo apie pasaulį, kuriame demokratija ir rinka išspręs 
visas žmonijos problemas. Ji svajojo apie laimingą globalizaciją, kuri nugalės skurdą ir karą.

Ši svajonė ėmė virsti realybe: atsivėrė sienos, milijonai žmonių buvo išvaduoti iš skurdo, 
bet svajonė sudužo, susidūrusi su religiniu fundamentalizmu, nacionalizmu, asmeniniais 
reikalavimais, su terorizmu, dempingu, pramonės perkėlimu, nukrypimu nuo pasaulinės 
finansinės veiklos, ekologiniu pavojumi, paskelbtu natūralių resursų išsekimu, bado streikais.

Globalizacijos idėja išblėso drauge su finansinio kapitalizmo, kuris primetė savo logiką visai 
ekonomikai ir galiausiai ją iškreipė, pabaiga. Rinkos, kuriai negalėjo prieštarauti jokia taisyklė, 
joks politinis įsikišimas, visagalybės idėja buvo beprotiška idėja.

Idėja, kad rinka visada teisi – beprotiška idėja.
Per keletą dešimtmečių buvo sudarytos sąlygos, kai pramonė paklūsta trumpalaikio finansinio 

rentabilumo logikai. Buvo slepiama vis didesnė rizika, kurios reikėjo imtis siekiant vis didesnio 
ir didesnio našumo.

Buvo įgyvendinamos tokios atlyginimų sistemos, kurios vertė operatorius (maklerius) imtis 
neapgalvotos rizikos.

Jie apsimetė tikintys, kad padidinus riziką jos nebeliks.
Bankams buvo leista spekuliuoti rinkoje vietoj to, kad užsiimtų savo amatu – kauptų lėšas 

ekonomikos plėtrai ir analizuotų suteikiamo kredito riziką.
Jie finansavo ne verslininkus, o spekuliantus.
Be jokios kontrolės buvo paliktos vertinimo agentūros ir spekuliaciniai fondai.
Įmonės, bankai, draudimo kompanijos buvo priverstos turimus kompanijos aktyvus nurodyti 

rinkos kaina, kuri tai didėja, tai mažėja, nelygu spekuliacija.
Bankai buvo priversti laikytis buhalterinių taisyklių, kurios
nepateikia jokių gerų rizikos valdymo garantijų, bet krizės atveju situaciją dar pablogina, 

užuot tą sukrėtimą sušvelninusios.
Tai buvo beprotybė, už kurią mokame šiandien.
Sistema, kai tas, kuris yra atsakingas už katastrofą, gali išskristi auksiniu parašiutu, kai 

brokeris savame banke gali prarasti penkis milijardus eurų ir niekas to nepastebi, kai iš įmonių 
reikalaujama tris ar keturis kartus didesnio našumo nei realus ekonomikos augimas, ta sistema 
pagilino nelygybę, sugniuždė viduriniąsias klases ir skatino spekuliaciją nekilnojamojo turto, 
žaliavų ir žemės ūkio produktų rinkose.

Bet ši sistema – tai reikia pasakyti, nes tai yra tiesa – nėra nei rinkos ekonomika, nei 
kapitalizmas.

Rinkos ekonomika – tai harmoninga rinka, tarnaujanti plėtrai, visuomenei, visiems žmonėms. 
Tai ne džiunglių įstatymas, ne keleto asmenų besaikis pelnas ir visų kitų aukos. Rinkos         
ekonomika – tai kainas mažinanti konkurencija, kuri pašalina rentas ir kuria naudojasi visi 
vartotojai.
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Kapitalizmas – ne trumpalaikis, o ilgalaikis reiškinys, kapitalo kaupimas, ilgalaikis augimas.
Kapitalizmas – tai ne spekuliantui suteikta pirmenybė. Tai pirmenybė, suteikta verslininkui, 

tai atlygis už darbą, pastangas, iniciatyvą.
Kapitalizmas – tai ne nuosavybės praradimas, bendras neatsakingumas.                        

 Kapitalizmas – tai privati nuosavybė, individuali atsakomybė, asmeniniai įsipareigojimai, tai 
etika, moralė, institucijos.

Kapitalizmas – tai tie septyni amžiai, per kuriuos taip nepaprastai suklestėjo Vakarų 
civilizacija.

Finansinė krizė – ne kapitalizmo krizė. Tai krizė sistemos, kuri nutolo nuo pačių pagrindinių 
kapitalizmo vertybių, kuri išdavė kapitalizmo dvasią.

Aš noriu pasakyti prancūzams štai ką: antikapitalizmas nepasiūlys jokio dabartinės krizės 
sprendimo. Vėl prasidėti su kolektyvizmu, kuris praeityje sukėlė tiek nelaimių, būtų istorinė 
klaida.

Bet nieko nedaryti, nieko nekeisti, visus nuostolius numesti ant mokesčių mokėtojų pečių ir 
gyventi taip, lyg nieko nebūtų nutikę, būtų taip pat istorinė klaida.

Iš šios krizės mes galime išeiti gerokai stipresni. Jei mes sutiksime pakeisti savo mąstymo 
būdą ir elgesį. Jei mes dėsime būtinų pastangų, kad prisitaikytume prie naujos realybės, kuri 
mums yra neišvengiama. Jei mes veiksime, o ne stengsimės iškęsti.

Dabartinė krizė turi mus paskatinti atkurti kapitalizmą, paremtą pastangų ir darbo etika, 
surasti pusiausvyrą tarp darbo ir taisyklių, tarp kolektyvinės atsakomybės ir individualios 
atsakomybės.

Reikalingas naujas stabilumas tarp valstybės ir rinkos, nes visame pasaulyje viešoji valdžia 
priversta įsikišti, gelbėdama bankų sistemą nuo žlugimo. Prieš įvedant naujus reglamentus, turi 
nusistovėti naujas ekonomikos ir politikos santykis.

Baigta su autoreguliavimu, išsprendžiančiu visas problemas.
Baigta su nevaržoma veikla.
Baigta su rinka, kuri visada teisi.
Iš krizės reikia taip pasimokyti, kad ji daugiau nepasikartotų. Mes ką tik buvome per du 

žingsnius nuo katastrofos, taigi nebereikia rizikuoti.
Norint atkurti patvarią finansų sistemą, pirmenybė atitenka finansinio kapitalizmo 

ugdymui.
Nedvejodamas pasakysiu, kad vadovaujančių asmenų ir operatorių (maklerių) apmokėjimo 

būdas turi būti apribotas. Buvo per daug piktnaudžiavimo, per daug skandalų.
Tada arba profesionalai sutiks su priimtinomis priemonėmis, arba dar iki metų pabaigos mes 

išspręsime problemas, remdamiesi įstatymais.
Vadovai neturi turėti socialinio įgaliotinio statuso ir kartu naudotis darbo sutartyje 

numatytomis garantijomis. Jie neturi gauti nemokamų akcijų. Jų darbo apmokėjimas turi būti 
indeksuojamas remiantis realiais ekonominiais įmonės laimėjimais. Padarę klaidų ar įstūmę savo 
įmonę į sunkią padėtį, jie negali tikėtis auksinio parašiuto. Rezultatai turi dominti ne tik vadovus, 
bet ir kitus darbuotojus. Jei vadovai gali pasirinkti prekių iš atsargų, tokią galimybę turi turėti ir 
kiti darbuotojai arba, jos nesant, naudotis skatinimo sistema.

Štai keletas paprasčiausių sveiko proto ir elementariausios moralės principų, kurių laužyti aš 
neleisiu.

Vadovai gauna didžiulius atlyginimus, nes jų atsakomybė labai didelė. Bet negalima norėti 
labai gero užmokesčio neprisiimant atsakomybės.

Tai dar aiškiau finansinėje veikloje, nei bet kur kitur. Kaip suprasti tai, kad tiek finansų 
maklerių viską apskaičiuoja teisingai ir per keletą metų patys praturtėja, sužlugdydami finansų 
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sistemą? Atsakomybė turi būti išieškota, o tie, kurie atsakingi už šią katastrofą, – nubausti bent jau 
finansiškai. Nebaudžiamumas būtų nemoralus. Negalima su tuo susitaikyti ir versti akcininkus, 
klientus ir pačius kukliausius darbuotojus už tai sumokėti, o tiems, kurie buvo atsakingi, atleisti. 
Kas galėtų sutikti su tokia neteisybe?

Taigi reikia reglamentuoti bankus ir sureguliuoti sistemą. Nes bankai yra sistemos centras.
Reikia liautis taikius bankams atsargumo taisykles, kurios visų pirma yra ne griežtas rizikos 

valdymas, o buhalterinio kūrybiškumo skatinimas. Ateityje reikės daug griežčiau kontroliuoti, 
kaip jie atlieka savo amatą, kokiu būdu vertina ir valdo savo riziką, bei jų vidinės kontrolės 
efektyvumą. Reikia pareikalauti, kad bankai finansuotų ne spekuliacijas, o ekonominę plėtrą.

Krizė turėtų priversti dideliu mastu persitvarkyti visą pasaulio bankinį sektorių. Atsižvelgiant 
į tai, kas nutiko, ir į laimėjimo svarbą mūsų ekonomikos ateičiai, savaime aišku, kad Prancūzijoje 
reikšmingą vaidmenį čia suvaidins valstybė.

Reikės imtis taupymo pajamų problemų ir neskaidrių transakcijų, kad kiekvienas galėtų 
realiai įvertinti savo rizikos laipsnį.

Taip pat reikės kelti tokius klausimus, kurie erzina, pavyzdžiui, apie mokesčių mokėjimo 
rojų arba apie sąlygas, kuriomis vyksta atviras pardavimas, leidžiantis spekuliuoti parduodant 
dokumentus, kurių neturima, arba apie nepertraukiamą kotiravimą, kuris leidžia bet kuriuo 
momentu pirkti ir parduoti aktyvus ir kurio vaidmuo karščiausiais rinkos momentais bei 
spekuliaciniai muilo burbulai labai gerai žinomi.

Reikės pasidomėti būtinybe aktyvą susieti su rinkos kaina, kuri krizės atveju pasirodo esanti 
tokia destabilizuojanti.

Galiausiai reikės apsispręsti ir imtis vertinimo agentūrų, kurios buvo tokios silpnos, kontrolės 
ir pasistengti, kad daugiau nė viena finansinė institucija, nė vienas fondas negalėtų išvengti 
reguliavimo organų kontrolės.

Tačiau finansų sistema nebus iki galo sutvarkyta, jei nebus baigta su netvarka pinigų srityje.
Pinigai yra finansinės krizės esmė, kaip ir esmė tų netolygumų, kurie veikia pasaulio mainus. 

Ir jei į tai nebus atsižvelgta, pinigų dempingas galiausiai sukels nepaprastai smarkius komercinius 
karus ir atvers kelius pačiam blogiausiam protekcionizmui. Kadangi prancūzų gamintojas gali 
pasiekti tokio našumo, kokio jis nori, jis gali kuo tiksliausiai konkuruoti su žemais kinų darbininkų 
darbo užmokesčiais, bet jis negali kompensuoti kinų pinigų nuvertėjimo. Mūsų aeronautikos 
pramonė gali būti tokia kokybiška, kokia tik įmanoma, tačiau ji negali kovoti su kompetencijos 
pranašumu, kurį dolerio nuvertėjimas suteikė amerikiečiams konstruktoriams.

Taigi aš pasikartosiu, jog, manau, labai svarbu, kad pagrindinių šalių valstybių vyriausybių 
vadovai susirinktų dar iki metų pabaigos, kad pasimokytų iš finansinės krizės ir suderintų savo 
pastangas pasitikėjimui atkurti. Aš tai su pasitikėjimu pasiūliau Vokietijos kanclerei poniai 
Merkel, su kuria kalbėjausi ir kuriai taip pat rūpi finansų krizė ir jos pamokos.

Esu įsitikinęs, kad blogio šaknys yra gilios ir kad reikia vėl atsisakyti visos pasaulinės finansų ir 
pinigų sistemos, kaip tai buvo padaryta Breton Vudse po Antrojo pasaulinio karo, kad būtų galima 
sukurti pasaulinio sureguliavimo priemones, kurios nuo šiol yra būtinos mainų globalizacijai. 
XXI amžiaus ekonomikos jau nebeįmanoma valdyti XX amžiaus ekonomikos priemonėmis. Jau 
nebegalima apie rytdienos pasaulį galvoti remiantis vakarykštėmis idėjomis.

Kai centriniai bankai kiekvieną dieną apskaičiuoja visų bankų finansinius išteklius, kai 
amerikietis mokesčių mokėtojas yra pasirengęs išleisti tūkstantį milijardų dolerių, kad išvengtų 
bendro bankroto, manau, nebeverta kelti klausimo apie viešosios valdžios įsikišimo į finansų 
sistemos veikimą teisėtumą!

Taip, būna ir taip, kad autoreguliavimas yra nepakankamas. Taip, būna ir taip, kad rinka 
klysta. Taip, būna ir taip, kad konkurencija būna neveiksminga arba nesąžininga. Tuomet privalo 
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įsikišti valstybė, nustatyti taisykles, investuoti, dalyvauti ir laiku atsitraukti, kai jos kišimasis 
nebereikalingas.

Nieko nėra blogiau nei valstybė – dogmų vergė, užsisklendusi doktrinoje, kuri tokia pat 
nelanksti kaip religija. Įsivaizduokime, kur būtų atsidūręs pasaulis, jei amerikiečių vyriausybė, 
susidūrusi su finansine krize, būtų nieko nedariusi ir konkurencijos, biudžeto, pinigų klausimu 
būtų laikiusis nežinia kokios ortodoksijos įstatymų.

Susiklosčius tokioms ypatingoms aplinkybėms, kai visi verčiami veikti, aš kviečiu Europą 
apsvarstyti savo galimybes reaguoti į tai, kas neatidėliotina, persvarstyti savo taisykles, principus 
ir pasimokyti iš to, kas vyksta pasaulyje. Ji turi rasti priemonių veikti, kai situacija to reikalauja, 
o ne pasmerkti save viską ištverti.

Jei Europa nori išsaugoti savo naudą.
Jei ji nori tarti savo žodį, pertvarkant pasaulio ekonomiką.
Jei ji nori rasti priemonių išeiti iš dabartinės krizės ne nusilpusi, o sustiprėjusi, ji turi nukreipti 

kolektyvinį mąstymą į savo konkurencijos doktriną, kuri, mano manymu, tėra tik priemonė, o 
ne tikslas; į savo gebėjimą mobilizuoti resursus ruošiantis ateičiai; į savo ekonominės politikos 
priemones; į savo tikslus, keliamus pinigų politikai. Žinau, kad tai sunku, nes Europa – tai 27 
šalys, bet kai keičiasi pasaulis, Europa taip pat turi keistis. Ji turi sugebėti atsikratyti visų savo 
dogmų. Ji negali būti pasmerkta tapti visų kitų pasaulio politikų kintamąja todėl, kad pati nerado 
veikimo priemonių. Jei tai, kas įvyko Jungtinėse Amerikos Valstijose, būtų įvykę Europoje, kaip 
greitai, su kokia jėga ir ryžtu Europa būtų atsispyrusi krizei? Visi europiečiai supranta, kad 
geriausias atsakas į krizę turėtų būti europietiškas. Kaip Sąjungos Prezidentas, aš pasiūlysiu 
iniciatyvų jau kitame Europos Tarybos posėdyje.

Kalbėdamas apie mūsų šalį, aš tai sakau prancūzams, kurie bijo dėl savo santaupų, saugomų 
bankuose ir kitose finansinėse įstaigose: Prancūzijos bankai atrodo galintys įveikti dabartinius 
sunkumus, bet jei jie dėl spekuliacijos atsidurs sunkioje padėtyje, aš nesutiksiu, kad bent 
vienas indėlininkas prarastų bent vieną eurą dėl to, kad finansinė įmonė nepajėgi vykdyti savo 
įsipareigojimų.

Indėlininkų, kurie pasitikėjo mūsų šalies bankais, draudimo kompanijomis, finansinėmis 
institucijomis, pasitikėjimas nebus išduotas. Jie nemokės už vadovų klaidas ir akcininkų 
neatsargumą.

Tai – iškilmingas įsipareigojimas, kurį prisiimu šį vakarą: kad ir kas atsitiktų, valstybė 
garantuos saugumą ir Prancūzijos bankų bei finansinės sistemos tęstinumą.

Aš tai sakau ryžtingai: jei dabartiniai sunkumai sukels kredito limitą, kuris neleis prancūzams 
ir įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, finansuoti savo investicijų arba užtikrinti išteklių, 
valstybė įsikiš, kad šios investicijos būtų užtikrintos. Ji tai padarys per užstatus, garantijas, 
kapitalo įnašus arba per bankų reglamentavimo pakeitimus, bet ji tai padarys, siekdama 
apsaugoti, kad, susiklosčius neišvengiamoms aplinkybėms, privati finansavimo ekonomika 
nenugrimztų į ilgalaikę krizę.

Nors prancūzų šeimos yra vidutiniškai daug mažiau įsiskolinusios nei daugumos kitų 
išsivysčiusių šalių šeimos, kyla rizika, kad bus daug sunkiau įsigyti būstą ir nuosavybę dėl 
kreditų sumažėjimo, dėl palūkanų tarifų išaugimo ir dėl jau ir taip nepakankamos pasiūlos, 
kad patenkintų esamus poreikius, sumažėjimo. Bus skubiai priimtas mobilizacijos įstatymas 
būstams. Aš imsiuos veiksmingų priemonių, kad dabartinės nekilnojamojo turto programos 
būtų tinkamai vykdomos ir visuomeniniam sektoriui priklausantys sklypai būtų atlaisvinti, 
kad ten būtų galima statyti būstus ir taip prisidėti prie kainų, kurios tapo pernelyg didelės, 
sumažinimo.

Susidūrus su veiklos sulėtėjimu, natūraliai kyla klausimas apie mūsų ekonomikos stiprinimą. 
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Šį stiprinimą mes pradėjome gerokai anksčiau nei visi kiti, dar prieš metus, imdamiesi priemonių 
dėl papildomų valandų, nekilnojamojo turto paskolų palūkanų, dėl paveldėjimo mokesčių, 
tyrimo mokesčių kredito; prie jų prisidėjo ir kitos reikšmingos priemonės, kaip dalyvavimo 
išlaisvinimas.

Šiai veiklai suteikta parama mums leido geriau atsilaikyti prieš krizę.
Bet jei veikla ims mažėti labai smarkiai ir ilgą laiką, aš nedvejodamas imsiuosi priemonių 

jai paremti. Šiandien reikia šaltakraujiškumo. Saugotis skubotų reakcijų, bet tuo pat metu būti 
pasirengus veikti greitai ir ryžtingai.

Dabartinė krizė yra struktūrinė krizė. Ji pranašauja didžiulius pasikeitimus. Šiai struktūrinei 
krizei turi atsakyti struktūrinė politika. Pasaulis keičiasi. Mes turime keistis kartu su juo. Mes 
privalome, kiek tai įmanoma, užbėgti šiems pokyčiams už akių. Krizė kviečia ne sulėtinti 
reformų ritmą, o jį paspartinti.

Aš noriu pasakyti prancūzams, kad nėra jokios stebuklingos išeities, kuri leistų mūsų šaliai 
išvengti pastangų, būtinų krizei įveikti. Žinoma, pirmiausia reikia pagalvoti apie labiausiai 
pažeidžiamus, kurių gyvenimas tapo pernelyg sunkus ir kurie kenčia. Krizės metu solidarumas 
su sunkiai gyvenančiais turi būti kuo tvirčiausias. Štai dėl ko aš priėmiau sprendimą įkurti 
RSA (Aktyvaus solidarumo pajamų fondą), padidinti senatvės minimumą, pačias kukliausias 
grįžimo pensijas ir senatvės pensijas, o tiems, kurie gauna socialinį minimumą, kurių perkamoji 
galia nėra užtikrinta, skirtingai nuo tų, kurie gauna šeimines pašalpas ir pensijas, skirti išimtines 
kompensacijas ir kompensuoti tą realaus kainų augimo pavėlavimą.

Kai prancūzams nori pasakyti tiesą, ją reikia sakyti iki galo, o tiesa yra ta, kad valstybė negali 
be galo kompensuoti savo einamųjų išlaidų ir savo solidarumo išlaidų paskolomis. Ateina diena, 
kai reikia mokėti savo skolas.

Valstybės pinigai yra prancūzų pinigai. Jie pernelyg sunkiai dirbo, kol juos uždirbo, kad 
galėtume, turėtume teisę juos švaistyti.

Ieškant  manevravimo maržų, ruošiantis ateičiai, valstybės veiklos išlaidos turi būti 
sumažintos. Ateinantys metai bus beprecedenčiai – valdžios institucijose bus panaikinta 30 600 
darbo vietų. Visuomeninės politikos generalinė revizija ir toliau dirbs šia kryptimi. Ligoninių 
reforma leis paprasčiau gauti gydymą ir pagerins jo kokybę, panaikindama nereikalingas 
išlaidas. Ligoninių valdininkai bus suinteresuoti savo biudžeto stabilumu ir visur valdžios 
institucijose tarnautojai bus susiję su produktyvumo pelnu. Tai tikra kultūrinė revoliucija, kuri 
vyksta vietoje ir kuri iš esmės pakeis elgesį.

Gerai išnagrinėjus juridinę sritį ir karinius pertvarkymus, reikia eiti dar toliau reorganizuo-
jant mūsų administracijas ir visuomenines tarnybas. Nuo ateinančių metų pradėsime antrą vals-
tybės reformos etapą.

Didieji mūsų vietos administracijų reformos darbai prasidės sausio mėnesį. Atėjo laikas 
užduoti klausimą apie vietos bendrijų pakopas, kurių skaičius ir kompetencijų raizgynas yra 
neefektyvumo ir papildomų išlaidų šaltinis. Svarbiausia yra mūsų ekonomikos konkurencingu-
mas. Jis negali atlaikyti pernelyg didelio valstybės išlaidų svorio.

Bet, kai tokia ekonomikos padėtis, aš netaikysiu griežtos politikos, kuri tik sustiprintų krizę. 
Aš nesutiksiu padidinti mokesčių ir tarifų, kurie sumažintų prancūzų perkamąją galią. Mano 
tikslas yra sugrąžinti prancūzams jų perkamąją galią, o ne ją iš jų atimti.

 Aš nesutiksiu padidinti įmonių išlaidų, nes tai reikštų susilpninti įmonių konkurencingumą, 
kai, priešingai, jį reikėtų sustiprinti, įmones versti mokėti tuo pretekstu, neva tai                 
neskausminga, – vadinasi, daryti didžiulę ekonominę klaidą, kokia buvo padaryta 70-ųjų 
viduryje, per pirmąjį naftos sukrėtimą; jo pragaištingus rezultatus mes žinome.

Prancūzija išeis iš krizės investuodama ne mažiau, o investuodama daugiau. 
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Tai priežastis, dėl kurios nuo šiol naujos investicijos bus atleistos nuo profesinių mokesčių, 
kurie jas verčia išlaidauti. Bus rengiamas susitarimas su vietos bendruomenėmis ir ieškoma 
priemonių, kuo tai pakeisti, kad pasekmės ekonomikai būtų ne tokios pavojingos. Realizuoti šią 
būtiną reformą nebus delsiama.

Prancūzija išeis iš krizės dirbdama ne mažiau, bet dirbdama daugiau. 
Turime daryti viską, kad darbas būtų skatinamas, nors jau keletą dešimtmečių buvo 

stengiamasi bet kokiomis priemonėmis jį sugniuždyti.
Įvesdami 35 darbo valandų reformą, mažindami papildomų darbo valandų įkainį, 

neapmokestindami mažų atlyginimų, įsteigdami RSA, numatydami ateityje stiprinti dalyvavimą 
ir suinteresuotumą, visada siekiame to paties tikslo: padaryti taip, kad darbas įmonei mažiau 
kainuotų, kad darbas apsimokėtų, kad darbas būtų išlaisvintas. Krizė turi mus paskatinti eiti 
toliau ir greičiau reformų keliu, reabilituoti darbą tuo metu, kai žlunga spekuliatyvus finansų 
modelis.

Būsimas dalyvavimo ir suinteresuotumo įstatymas kaip tik įeina į tą kapitalo ir darbo 
stabilumo atstatymo perspektyvą. Neatiduoti viso pelno vadovams ir akcininkams, didžiausią 
dalį skirti tiems, kurie savo darbu kuria materialines gėrybes, grąžinti darbuotojams pirkimo 
galią, nedidinant pastovių įmonių mokesčių, ir taip atstatyti kapitalizmą į jo vietą – tai kita 
revoliucija, kurios turime imtis šalia RSA.

Ar dar reikia pridurti, kad dabartinėje pasaulio ekonomikos situacijoje darbo kainos 
padidinimas būtų savižudiškas?

Atleidimo nuo atlyginimų mokesčio apribojimas būtų ne įmonėms suteikiama dovana, o 
prisidėjimas prie darbo vietų naikinimo tuo metu, kai plėtros sumažėjimas didina nedarbą ir 
nesiliauja intensyvėjusi šalių, kur darbo užmokesčiai maži, konkurencija.

RSA finansavimas apmokestinant darbą turėtų tų pačių pasekmių.
Vis dėlto aš priimu sprendimą finansuoti RSA lengvai apmokestinant finansines pajamas, 

kurios jau keletą metų didėja daug greičiau nei darbo pajamos. Tai teisingas ir protingas 
sprendimas. Jis neverčia abejoti bendru atskaitymų mažinimo tikslu, nes mokesčių ir išlaidų 
sumažinimas, kuris priimtas jau 15 mėnesių, tą padidėjimą sumažino daugiau nei 10 milijardų.

Palaipsniui auga skaičius tų, kurie iki šiol gaudavo paramą; jie bus skatinami imtis darbo, 
bus sumažinti santaupų pajamų tarifai.

Kita kapitalizmo figūra, kurią reikia reabilituoti, yra verslininkas. Finansiniam kapitalizmui 
reikia priešpriešinti verslininkų kapitalizmą. Šalia darbo vertės ekonominės vertės sistemos 
centre reikia vėl atkurti įmonės dvasią. Tai visa ekonomikos modernizacijos įstatymo filosofija, 
ir ateityje tai bus kitas ekonominės politikos prioritetas.

Jei mums trūks verslininkų, gebančių kurti rytdienos ekonomiką, tai ne todėl, kad prancūzai 
labiau nei kiti nejaučia įmonės dvasios, o todėl, kad buvo daroma viskas, kad prancūzai nesiimtų 
verslo, kaip ir buvo daroma viskas, kad jie nedirbtų.

Darbuotojo pastangas priešpriešinti lengviems spekuliacijos pinigams, verslininko, kuris 
savo įmonėje rizikuoja viskuo, įsipareigojimus priešpriešinti finansinių rinkų anonimiškumui, 
gamybos kapitalizmą priešpriešinti trumpalaikiam kapitalizmui, teikti pirmenybę pramonei 
tuo metu, kai susispaudžia finansų gniaužtai, tai visa ekonominės politikos, kuriai aš noriu 
vadovauti, prasmė.

Pasakyti prancūzams tiesą – vadinasi, jiems pasakyti, kad iš pertekliaus pasaulio mes 
pereiname į stokos pasaulį. Tai yra iš pasaulio, kuriame gamtiniai turtai buvo naudojami lyg 
būtų neišsemiami, į pasaulį, kuriame kasdienis rūpestis bus tai, kad ateityje gamtiniai ištekliai 
vis labiau seks.

Stokos pasaulyje reikės daug brangiau mokėti už naftą, dujas, žaliavas.
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Prancūzai turės gaminti kitaip, vartoti kitaip. Jie turės išmokti pastoviai dėti pastangas ir 
taupyti retus išteklius, kurių nebegalima švaistyti.

Užterštumas ir klimato atšilimas grasina planetos ateičiai. Kiekvienas turi dėti pastangas, 
keisti elgesį ir mažiau teršti.

Jei nenorime, kad labiausiai žmonių apgyventose vietose įvyktų ekologinės katastrofos, taip 
pat žmogiškosios ir politinės katastrofos, jei norime išvengti to blogio, kurį sukels vandens ir 
kultivuojamų žemių trūkumas, reikia, kad kiekvienas įvertintų savo pasirinkimo pasekmes, 
reikia, kad kiekvienas toleruotų savo apsisprendimų kainą ir mokėtų teisingą kainą už tai, ką 
vartoja.

Rytdienos pasaulyje teršėjo-mokėtojo principas turi būti taikomas visur, jei mes nenorime 
ateinančioms kartoms palikti negyvenamo pasaulio.

Jei reikia mažiau apmokestinti investicijas, mažiau apmokestinti darbą, mažiau bausti 
pastangas ir sėkmę, mažiau apmokestinti švarius produktus, reikia daugiau mokėti už taršą.

Mokesčių sistemą būtina panaudoti iššūkiui ekologijai atkurti, jei norime skatinti rimtus, 
didelius elgesio pokyčius.

Jei dabartinėje sistemoje, kur tiek prancūzų susidūrė su savo perkamosios galios sumažėjimu, 
negalima branginti plataus vartojimo prekių, aš noriu pasakyti, o aš tuo tikiu, kad bonus-
malus (padidinimo-sumažinimo koeficiento) sistema yra gera sistema. Ypač akivaizdi buvo 
patirtis automobilių srityje, kai per 8 mėnesius paskirsčius 500 000 bonusų masiškai padidėjo 
ekologiškesnių automobilių paklausa. Ši nepaprastai drąsinanti bonus-malus sistema, leidžianti 
laimėti ištisus metus keičiant vartojimo įpročius, bus taikoma ir kitiems produktams. Šis 
taikymas bus vykdomas pagal susitarimą. Jis vyks laipsniškai. Bet jis vyks.

Aš prisiimu įsipareigojimą. Taip pat prisiimu iškilmingą įsipareigojimą, kad visos Grenelle 
aplinkos susitarimų išvados bus įgyvendintos, nes jos padės mūsų šaliai atsidurti neišvengiamų 
pokyčių priešakyje, tų pokyčių, kurie ateityje visas pasaulio šalis skatins suprasti ekologinį 
pavojų ir naftos bei kitų neatnaujinamų resursų išsekimo pavojų.

Aš tikiu ilgalaike plėtra.
Tai, ką mes nusprendėme daryti, yra labai ambicinga. Pastangos, kurios bus prisiimtos dėl 

padrąsinančios mokesčių sistemos, dėl naujų investavimo taisyklių, bus milžiniškos. Tai tikras 
mūsų ekonominio ir socialinio gyvenimo bei darbuotojų modelio keitimasis, kuris vyks ateityje.

Grenelle aplinkos sutarčių įgyvendinimas – tai 4 kartus padidintas mūsų viešojo transporto 
pajėgumas švariose vietovėse, papildomų 2000 kilometrų didelio greičio linijų statyba, 
geležinkelio greitkeliai, jūrų greitkeliai, milijardas eurų, skirtų ilgalaikiams plėtros tyrimams, 
kurių perspektyva 2012 metai, visų socialinių būstų ir visuomeninių pastatų parko atnaujinimas, 
juos pritaikant energijos ekonomijos poreikiams.

Visos šios naujos išlaidos bus padengtos būsimų energijos ekonomijų ir mūsų veikloje sukels 
nepaprastą potraukio efektą. Šį kartą bus kalbama ne apie ateities aukojimą dabarčiai, bet, 
priešingai, apie kuo geresnę mūsų šalies situaciją drąsiai pasitinkant ateitį.

Mes masiškai plėtosime naujų energijos šaltinių, švarių technologijų, naujų transporto 
sistemų, tokių, kaip elektra varomas automobilis, tyrimų programas. Bus pagreitintas mūsų 
atominių elektrinių pakeitimas naujos kartos elektrinėmis. Bus daroma viskas, kad bendrojo 
transporto infrastruktūrų programa būtų pradėta efektyviai įgyvendinti kaip galima greičiau. 
Aš noriu, kad būtų pradėtas tirti didelis viešojo transporto infrastruktūrų atnaujinimo planas 
didžiuosiuose miestuose, kur padėtis dažniausiai yra kritiška. Valstybė yra pasirengusi tuo 
pasirūpinti kartu su vietos bendruomenėmis ir prisidėti prie finansavimo.

Pasakyti prancūzams tiesą – vadinasi, jiems pasakyti, kad žengiame į žinių ekonomiką, kuri 
bus XXI amžiaus ekonomika. Nebegalima daugiau laukti, reikia investuoti į mokymą, tyrimus, 
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inovacijas. Nebegalime laukti, reikia įgyvendinti ir skaitmeninę revoliuciją.
Tai priežastis, dėl kurios aš noriu, kad mūsų profesinio rengimo sistema būtų permąstyta. Ši 

profesinio rengimo reforma, kuri yra socialinių partnerių derybų objektas, turėtų būti ambicinga 
ir aš noriu, kad ji būtų kuo greičiau įgyvendinta. Diagnozę žino visi. Noriu, kad sprendimai 
būtų priimti iki metų pabaigos.

 Dėl to aš noriu, kad mūsų universitetai būtų autonomiški ir kad dalis EDF (Prancūzijos 
elektros energijos) kapitalo būtų parduota mūsų universitetų miestelių finansavimui. Ir todėl 
mes atiduosime universitetams jų atradimų intelektualinę nuosavybę ir jos valorizacijos 
galimybes.

Dėl to tyrimų mokesčių kreditas pakeltas iki 30 proc. Mūsų tyrimų sistema bus reformuota, 
o nacionalinė tyrimų strategija bus apibrėžta.

Biudžeto prioritetai atskleidžia šiuos įsipareigojimus mokslui ir tyrimams: daugiau nei 
milijardas per metus skiriamas mokslui ir per 800 milijonų per metus – tyrimams.

Visi šie iššūkiai yra milžiniški.
Bet mūsų šalis gali juos atlaikyti. Aš pasitikiu prancūzais. Aš tikiu prancūzų galimybėmis. 

Esu tikras, kad mūsų reformos atneš vaisių. Esu įsitikinęs, kad savo darbu mes mokėsime 
išsikovoti savo vietą XXI amžiaus pasaulyje. Aš pasitikiu mūsų galiomis atkurti kapitalizmą.

Niekada nuo 1958 metų nebuvo padaryta tiek pokyčių per tokį trumpą laiką. Kai pasaulio 
ekonominė situacija taps geresne, mes išvysime visus vaisius: mūsų finansų stabilumą, darbo 
vietas, perkamąją galią ir kiekvieno gerovę.

Aš nusprendžiau siekti mūsų ekonomikos ir mūsų visuomenės modernizacijos nepaisydamas 
visų sunkumų, nes mes neturime kito pasirinkimo, nes mes negalime daugiau laukti.

Kai tik senosios idėjos ir senosios struktūros bus nušluotos, mes turėsime būti lakios 
vaizduotės ir ryžtingi.

Mes galime rinktis – ištverti šiuos pokyčius ar jiems vadovauti. Aš jau pasirinkau. Prancūzės, 
prancūzai, sunkumų sūkuryje mes turime žengti prieš visą pasaulį, o ne sekti paskui jį.

Tegyvuoja Respublika! Tegyvuoja Prancūzija!

„Lietuvos žinios“ (2008 11 27 priedas)

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI 
KREIPĖSI PAGALBOS Į EUROPOS KOLEGAS

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Birželio 13–14 dienomis Paryžiuje vyko Europos žmogaus teisių asociacijos Generalinė 
asamblėja, kurios metu Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos, Maltos, Lenkijos, Vokietijos, 
Belgijos ir Baltijos šalių žmogaus teisių organizacijų lyderiai aptarė migracijos, tautinių ir etni-
nių mažumų problemas Europos Sąjungos valstybėse, dalijosi įstatymų leidybos ir jų priežiū-
ros patirtimi. Pasinaudodama proga, Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA) įteikė Europos 
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žmogaus teisių asociacijai pareiškimą, kuriame prašoma padėti įgyvendinti Lietuvoje JTO Eu-
ropos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) nuos-
tatas ir taip užtikrinti žmogaus teisių apsaugą.

Priminsime, kad Orhuso konvenciją Lietuva ratifikavo 2001 metais, o nuo 2005 metų pri-
sijungimą prie konvencijos patvirtino visa Europos Bendrija. Ši Konvencija reglamentuoja ją 
ratifikavusių šalių visuomenės (fizinių asmenų ir jų susivienijimų, organizacijų, grupių) teisę 
gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisę kreiptis į teismus aplin-
kos klausimais. Kaip ir kitos ją ratifikavusios šalys, Lietuva jau prieš keletą metų privalėjo Kon-
vencijos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę (Civilinį kodeksą, Administracinių bylų teisenos, 
Teritorijų planavimo, Statybos ir kitus įstatymus), tačiau iki šiol to nepadarė. Tuo tarpu mūsų 
šalies teismai, nagrinėdami organizacijų administracinius ir civilinius ginčus tarp visuomenės 
ir valstybės institucijų, vadovaujasi nacionaline teise, kuri iš esmės neatitinka Europos svarbiau-
sias žmogaus teises reglamentuojančių dokumentų, nors pagal Lietuvos Respublikos Konstitu-
ciją būtent tarptautinė teisė yra prioritetinė. 

    Priminsime, kad neseniai  Vyriausiasis Administracinis teismas, nagrinėdamas piliečių 
ginčą su Vilniaus apskrities administracija dėl „Lietuvos“ kino teatro sklypo senamiestyje deta-
liojo plano  pareiškė, jog Orhuso konvencija ir Europos Sąjungos teisė netaikytina šioje byloje. 
Bet būtent minėta konvencija reglamentavo ir reglamentuoja piliečių teisę kreiptis į teismą dėl 
gamtinės ir kultūrinės aplinkos išsaugojimo. Taigi Lietuvos teismų sistema kol kas nepripažįsta 
Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų viršenybės nacionalinės teisės atžvilgiu   ir  
neretai ignoruoja tarptautinės teisės reikalavimus.

     Birželio 11–13 dienomis Rygoje įvyko JTO Europos ekonominės komisijos Orhuso kon-
vencijos valstybių šalių trečiasis susitikimas. Jame  buvo kalbama apie tai, jog kai kurios šalys 
vis dar nevykdo prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Buvo priimti sprendimai dėl šešių šalių, 
kurių įstatymai neatitinka Konvencijos, – Albanijos, Armėnijos, Kazachstano, Turkmėnistano, 
Ukrainos ir vienintelės Europos Bendrijos narės – Lietuvos. Išvados dėl neatitikties buvo pa-
grįstos Konvencijos priežiūros komiteto 2005 – 2008 m. tyrimais. Lietuva kviečiama iki š.m. 
gruodžio 31 d. drauge su suinteresuota visuomene parengti ir pateikti Konvencijos nuostatų 
perkėlimo į nacionalinę teisę veiksmų planą ir taip užtikrinti Lietuvos žmonėms Konvencijos 
suteiktas teises. 

   Savo ruožtu Lietuvos žmogaus teisių asociacija paprašė tarptautinių organizacijų paramos, 
kad šios įtakotų Lietuvos įstatymų leidėją vykdyti laisva valia prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir pataisyti (papildyti) Lietuvos įstatymus, kad 
šie neprieštarautų  Europos žmogaus teisių normoms.

   Europos žmogaus teisių asociacijos prezidentas  Pierre Barge asmeniškai pažadėjo 
pasirūpinti, kad Lietuvos žmogaus teisių gynėjų pareiškimas pasiektų Europos Parlamentą ir  
Europos įstatymų priežiūros institucijas.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2008 m. IV ketvirt is .
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PAGARBA PRAEIČIAI IR 
PRAEITIES BAIMĖ

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Baigiantis metams (2008 m. gruodžio 10 d.) LR Seime vyko Tarptautinės žmogaus teisių die-
nos paminėjimas. Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo vadovas Arūnas Valinskas, o praneši-
mą padarė Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka.

Šventė, kaip ir dera, prasidėjo nuo prisipažinimų apie nuveiktus darbus. 
Gal ir dera tokiomis progomis pasigirti. Vis dėlto renginys sukėlė keistoką nusivylimą ir 

gailestį. 
Kadangi jį surengė valdžia, tad į tribūną kopė vienas po kito valdžios atstovai ar jai 

prijaučiantys tarnautojai.
Apmaudžiausia, kad nei organizatoriai, nei kviestieji svečiai visai nekreipė dėmesio į čia pat 

stoviniuojantį ne tik Lietuvoje, bet ir visame demokratiniame pasaulyje žinomą žmogaus teisių 
gynėją, buvusi disidentą Viktorą Petkų. Sakau, stoviniuojantį, nes atsisėsti nebuvo kur. O pasi-
slinkti ar užleisti vietą ant suolelio garbingam aštuoniasdešimtmečiui svečiui čia pat sėdintys 
jaunuoliai nė neketino.

Sovietinės valdžios kalintas, net keturis kartus ir 25 gražiausius savo gyvenimo metus pra-
leidęs konclageriuose, o sugrįžęs į Lietuvą ir tapęs taikos, tolerancijos ir santarvės simboliu,  V. 
Petkus liko pamirštas savimi besipuikuojančių valdininkų, kritišką gyvenimo akimirką galinčių 
atsižegnoti nuo bet kokių žmogaus teisių.

„Viktoras Petkus visada save tapatino su Nepriklausoma Lietuvos valstybe, ja didžiavosi, 
bodėjosi sovietine ideologija ir rėžimu, – taip apie žymųjį disidentą ir žmogaus teisių gynėją 
kalbėjo praėjusių metų gegužės mėnesį Seimo rūmuose Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis, su-
sirinkusiems paminėti V. Petkaus 80 metų jubiliejaus. – Savo disidentine veikla Viktoras Petkus 
gūdžiais sovietinės okupacijos dešimtmečiais neleido tarptautinei bendruomenei užmiršti Lie-
tuvos vardo. Savo veikaluose: „Vilniaus vyskupas kunigaikštis Ignas Jokūbas Masalskis” /2000 
m./, „Lietuvos dominikonai“ /2004 m./, „Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje “ ir kt. parodo, 
kad katalikų dvasininkija savo įvairiapuse veikla stiprino valstybę: dirbo švietėjišką  kultūrinį 
darbą , puoselėjo meną, steigė įvairias mokyklas, kūrė lietuvišką religinę ir pasaulietinę literatū-
rą, leido knygas, skatino pilietiškumą, patriotizmą ir dorovę”, – sakė jis.

Mokytojai moksleiviams neretai pasakoja apie slogų vyresniosios kartos žmonių gyvenimą 
sovietmečiu, apie žmogiškąsias teises, kurių iš esmės niekas beveik neturėjo. 

Istorija aprašo įvykius, kai 1976 m. lapkričio 25 d. Viktoras Petkus kartu su Tomu Venclova, 
Karoliu Garucku, Ona Lukauskaite-Poškiene ir Eitanu Finkelšteinu įkūrė Helsinkio grupę, kuri 
padėjo naujus Lietuvoje vykusio pasipriešinimo sovietiniam režimui judėjimo pamatus – viešą 
disidentinę kovą. 

Nors yra norinčiųjų ištrinti šią istorinę tiesą, tačiau ji per daug įaugo į mūsų nacionalinę 
atmintį. Ši tiesa brangi ne tik mums, bet ir visam demokratiniam pasauliui: ne veltui V. Petkaus 
disidentinę veiklą įvertino tarptautinė bendruomenė – jis net tris kartus (1987-aisiais, 1988- aisiais 
ir 1999-aisiais) metais buvo nominuotas Nobelio taikos premijai gauti. 1992 metais Tarptautinis 
Kembridžo biografų centras Viktorą Petkų paskelbė metų žmogumi, ir dar tais pačiais metais jį 
paskelbė XX amžiaus žmogumi. 
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Iki 1981 m. pabaigos Lietuvos Helsinkio grupė paskelbė apie 30 numeruotų dokumentų bei 
keletą nenumeruotų pareiškimų (Vakarus pasiekė 22 dokumentai).

Mūsų istorijai V. Petkus padovanojo dvi solidžias knygas: „Lietuvos Helsinkio grupė“ I ir II 
dalis. Jis išleido tremtyje kalėjusių politinių kalinių laiškų rinkinį – knygą „Laiškai iš Intos“ bei 
daugelį kitų Lietuvos istorijai ir kultūrai vertingų leidinių. 

Už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei, lietuvių tautos garbei ir žmonijos gerovei jis 
apdovanotas Gedimino ordinu, Vyties kryžiumi, medaliais ir kitais Lietuvos Respublikos 
apdovanojimais. Įdomiausia, kad už nuopelnus ginant visų tautų žmogaus teises, Ukrainos 
Respublika apdovanojo Viktorą Petkų Ukrainos Respublikos Nacionalinio Didvyrio ordinu!

Sutikite, keistoka, kad žmogaus teisių dienos minėjimo organizatoriai salėje nepastebi 
stoviniuojančio žmogaus, kurio vardą žino visas demokratinis pasaulis? 

Deja, tokia tikrovė. Mūsų politikai nepastebi ne tik V. Petkaus, bet ir daugelio kitų Lietuvos už 
laisvę kovojusių žmonių, kurių dėka šiandien jie gali sakyti liepsningas kalbas Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės Seimo salėje. 

Kas tai? Užmarštis? O gal elementarus padorumas, kurio nūnai taip stokoja mūsų vadinamasis 
politinis elitas? Ar ne dėl to mokyklų programose siaurinamos Lietuvos istorijos pamokų 
apimtys apie prieškario Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ir pokario pasipriešinimo laisvės 
kovotojus? Ar ne dėl to nyksta lietuviškas patriotizmas, tautinė savimonė ir lietuvių nacionalinis 
pasididžiavimas, o iš Lietuvos, lyg pelės iš skęstančio laivo, emigruoja mūsų jaunimas į svečias 
šalis?

Pasididžiavimas savo šalimi, tauta ir jos istorija – tai vienas iš kertinių mūsų valstybingumo 
akmenų. 

Atrodo mįslinga, kodėl daugeliui mūsų išrinktųjų nerūpi tragiška ir kilni mūsų Lietuvos 
valstybės praeitis? Gal jie vengia ir gėdijasi savosios? Gal jų asmeninio gyvenimo praeitis kažkuo 
nemaloni ir nepatraukli mūsų tautai, kad norisi kuo greičiau užsimiršti?...

Priešais Lukiškių aikštę ant buvusio KGB rūmų pastato akmenų iškalti šimtai kankinių vardų.
V. Petkus sako: iškalti tik tie vardai, kuriuos kažkas prisiminė. O ar prisiminė kas nužudy-

tuosius po 1863–1864-ųjų sukilimo? O kiek nežinomų nukankintų, žuvusiųjų vardų dar slepia 
valstybės archyvai? 

Nepaminėtųjų – šimtai tūkstančių...
Nėra žmonių be praeities. Kam nemaloni mūsų valstybės istorija, tam, matyt, nesmagu pri-

siminti ir savąją praeitį.
Antra vertus, pakanka kaltinti vieniems kitus. Daugelis mano, kad lietuvių tautai reikia 

nacionalinio susitaikymo. Gal reikėtų pastatyti savąją „raudų sieną“ ir iškalti joje visų okupacinių 
režimų metais nukankintųjų ir žuvusiųjų vardus?.. 

Tačiau, pirmiausia, pradėkime gerbti savąją Lietuvos istoriją, skausmingą valstybės praeitį 
ir tuos žmones, kurie nukentėjo, kad mūsų valstybė būtų laisva, kad mes visi kasmet galėtume 
minėti tarptautinę žmogaus teisių dieną.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2008 m. IV ketvirt is .
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LIETUVOS ŽMOGAUS TEISĖS IR LIETUVOS 
SUVERENITETO ĮPRASMINIMAS

NŪDIENOS KONTEKSTE

Antanas BURAČAS – LMA akademikas, profesorius, habilituotas daktaras, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas iki 1992 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Susirinkimai, formaliai nulėmę Sąjūdžio atsiradimą – padieniui vykę Mokslininkų rūmuose 
ir LMA birželio 2-3 dd, buvo išraiška pirmiausia mūsų intelektualų nuojautos, kad globalizacija 
atveria naujas galimybes suaktyvinti tautos gyvenimą bei kūrybines galias, varžomas persenu-
sio sovietinio režimo. Per trumpą laiką LPS iniciatyvinės grupės sprendimai sužadino visos tau-
tos ir net didžiumos tautinių mažumų pasionarinę būseną, Lietuvos valstybės atkūrimo viziją 
ir skirtingiausių interesų žmonių vienijimąsi Valstybės atkūrimo vardan. Nuo Sąjūdžio neatski-
riami ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos įsteigimas, nes demokratėjimas leido susigrąžinti iš 
tremties Helsinkio grupės ir LLL disidentus, patyrusius politinių siekių aktyvistus.

Nepakartojamas eilinių Lietuvos žmonių entuziazmas ir aukojimasis, LPS iniciatyvinės gru-
pės ir Helsinkio grupės nariams reiškiama didelė pagarba didžiuosiuose mitinguose  neleido 
likti abejingiems šiems siekiams net tuomet, kai priimami sprendimai kėlė grėsmę, kad dėl so-
vietinės valdžios represijų galim skaudžiai nukentėti ne tik mes patys, bet ir mūsų šeimos, kiti 
artimieji. Tai liudijo ne tik kai kurios kolaborantinės valdžios sankcijos prieš 1987 m. rugpjūčio  
mitingo dalyvius prie Adomo Mickevičiaus paminklo, bet, svarbiausia,  krauju užgniaužtos 
Vengrijos ir Čekoslovakijos nacionalinės demokratinės revoliucijos 1956 ir 1967-68 m. bei užsitę-
susios karinės Jaruzelskio diktatūros prieš Solidarumo demokratinį judėjimą atmintis. 

Sąjūdžio atsiradimą iniciavę susirinkimai buvo gan chaotiški, juose keliamų klausimų ratas, 
siejamas su sovietine biurokratija – labai įvairus: nuo gamtosaugos ir tautinio identiteto iki eko-
nominio savarankiškumo ir tiesioginių užsienio turizmo ryšių. O biurokratija, kaip parodė gy-
venimas, išlieka tokia pat gaji net atgavus nepriklausomybę. Tačiau šiame kontekste Gorbačiovo 
skelbta TSRS konstitucijos perredagavimo banga neišvengiamai sužadino domėjimąsi demo-
kratijos ir visuotinių žmogaus teisių samprata, viltim, kad pertvarkos reformos bei priemonės 
padės pasijusti laisvesniems. Per praėjusius 20 metų  ir Nepriklausomybės samprata evoliucio-
navo radikaliai nuo tuomet nedrąsių diskusijų apie dalinį suverenitetą (užtikrinant ekonominį 
savarankiškumą), nuo prioritetinių gimtosios kalbos ir kultūros apsaugojimo siekių, iki visiško 
Lietuvos Valstybės tarptautinio pripažinimo. Deja, nelengvai atkūrę Lietuvos Respubliką jau 
palaipsniui atsisakome vis daugiau savo suvereniteto  Europos Sąjungos didžiųjų valstybių var-
dan. Nors galimybė plėtoti savo vystymąsi Europos Sąjungoje yra svarbi visokeriopos pažangos 
garantija, turime ir toliau rūpintis, kad ateityje šių ES didžiųjų valstybių diktatas nežeistų mūsų 
nacionalinių interesų. 

Lietuvos mokslų akademija jau nuo seno buvo laisvamaniškų idėjų generatorius, joje pa-
stoviai virdavo ne tik nepriklausomos mokslo koncepcijos, nesutapusios su sovietiniu obsku-
rantizmu ir dogmatizmu, bet ir būdavo diskutuojami galimų pertvarkų politologiniai aspektai. 
Nebuvo paslaptis, kad MA bibliotekoje pokario metais slapstėsi vienas nepriklausomybės kovų 
vadų, vėliau apdovanotas generolo regalijom, Vėtra; kad prie Lietuvių kalbos žodyno  darbavo-
si sovietinės valdžios persekiojamos vienuolės, kad disidentų gretas papildęs besiformuojantis 
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rašytojas T. Venclova buvo neatsitiktinai „nutupdytas“ LMA FST skyriuje, siekiant jį apsaugoti 
nuo kalėjimo duonos.

Pradėjus veiklą atkurti Lietuvos žmogaus teisėms, iškilo poreikis platesnei visuomenei telkti 
ir raiškiau apibrėžti mūsų užsimotos daugiatikslės veiklos kontūrus. Tuo tikslu LPS iniciatyvinė 
grupė sudarytė socialinių, kultūros, nacionalinių bei ekonominių klausimų komisijas, kurios 
teikė savo siūlymus dėl įtrauktinų neatidėliotinai spręstinų reikalų. reikalavimų. Jų apiben-
drinimo lygis siūlymų grupėse labai skyrėsi, tad pradėta rengti pirmuosius LPS iniciatyvinės 
grupės suvestinius programos apmatus. Bet tik po liepos 9 d. mitingo Vingio parke galiausiai 
pavyko šį programos projektą skelbti Vakarinėse naujienose . Prieš tai jau buvo sutarta – jei 
Programos matmenų taip ir nepavyks paviešinti, ją dauginti ir platinti slaptai. Tuo tikslu buvusi 
klasės draugė talentinga dailininkė Gražina Didelytė net parengė įspūdingą vinjetę su demo-
kratinės Lietuvos pertvarkos simboliu – su vėliava skriejančiu Vyčiu. Ypatingas dėmesys šiame 
projekte buvo skirtas liaudies demokratinių iniciatyvų struktūrizavimuisi Sąjūdžio tolesnėje 
veikloje, keltas klausimas ir dėl vadovaujančių darbuotojų veiklos demokratizavimo bei pa-
rinkimo praktikos šalinimo, tarnybinių privilegijų naikinimo, respublikos konstitucinio teismo 
atkūrimo, tautos kultūros ir istorinio palikimo nevaržomo paviešinimo. Tuomet dar neatrodė 
realu įsivesti savo nacionalinę valiutą, savo kariuomenę, bet jau buvo akivaizdžiai suprantama, 
kad galime siekti nepriklausomos užsienio prekybos plėtotės, visuotinių žmogaus teisių gy-
nimo; kiek vėliau gyvenimas parodė, kad galime išmesti ir vad. LKP CK pilkąjį kardinolą – II 
CK sekretorių, Kremliaus patikėtinį, griežtai kontroliavusį visą politinę padėtį  respublikoje 
ir turėjusį užkirsti kelią bet kokioms pernelyg akivaizdžioms nacionalumo bei demokratėjimo 
apraiškoms. Palaipsniui teko atsisakyti lankstimosi  perestroikos ideologiniams štampams ir 
daugiau orientuotis į visapusiškos Nepriklausomybės atkūrimo prielaidas, siekti konstitucinių 
suvaržymų naikinimo.

Rengtos Programos projektą gan piktavališkai liepos 15 d. priminė S.Lisauskas, tuometinis 
sovietinių vidaus okupacinių dalinių ministras. Paskambinęs man į namus, jis išgąsdino visą 
šeimą savo ultimatumu nevesti mitingo prie Respublikinės bibliotekos. Tą rytą, kaip sužinojom 
jau vėliau, SSSR vidaus ministro (?) nurodymu mitingui išsklaidyti ir jo organizatoriams suimti 
buvo sutrauktos nemažos vidaus kariuomenės dalinių pajėgos. Mitingą vesti LPS iniciatyvinės 
grupės pasitarime išties buvo patikėta man, nes per ak. V. Statulevičių žinojau nemaža su Ignali-
nos plėtra susijusių įslaptintų aplinkybių. Su  poetu J. Marcinkevičium praeidami iš užpakalinės 
bibliotekos pusės (per LMA Fizikos instituto kiemą) matėm, kad vien karinių sunkvežimių su 
apsiginklavusiais kariškiais buvo prie Neries sutraukta nuo Žvėryno tilto beveik iki kito tilto - 
prie LMA institutų). Mitingas vis tiek įvyko, Lisauskui vis tikintis, kad aš kaip buvau žadėjęs iš-
kart paskelbsiu mitingą nutraukiamą, o man to daryti, matant susirinkusiųjų entuziazmą, visai 
nesinorėjo, bet ir pralieti žmonių kraujo norėjos išvengti.

Per 20 metų, prabėgusių nuo tų dienų, atgavus Nepriklausomybę,  nebuvo išvengta ir klai-
dų, pirmiausia dėl to, kad įdomių reikšmingų Sąjūdžio idėjų (čekinė privatizacija ir kt.) jas įgy-
vendinant nesekė adekvačios teisinės procedūros (t. vad. poįstatyminiai aktai). Dabar minint 
Lietuvos demokratizacijos 20-metį svarbiausia politikams – per pigiai neišdalinti Lietuvos žmo-
gaus teisių ir laisvių, nepaaukoti afganistanuose per daug jaunų gyvybių už mums suteikiamas 
valstybės saugumo garantijas, neišdalinti pusvelčiui naujiems rinkos rykliams Tautos Seime, 
mūsų valstybės žemių. Džiugu, kad itin prasmingų pastangų įgyvendinant naujas šalies plė-
tros perspektyvas jau imasi jaunimas, dainomis prie laužų palaikęs Tautos nepriklausomybės 
siekius ir jau nauja karta po Sąjūdžio. Neatidėliotinai spręstinų Lietuvos valstybės ir Lietuvos 
žmogaus teisių klausimų nemažėja – tai ir skausmingi socialinės diferenciacijos mažinimo bei 
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jaunimo ir specialistų migracijos iš Lietuvos, ir intelektinių išteklių plėtros bei kiti klausimai. Tik 
keičiasi jų sprendimo prioritetai bei įgyvendintini keliai, ir svarbu neprarasti pilietiškumo.

A.Buračo kalba Lietuvos mokslų akademijos sesijoje, 
skirtoje Sąjūdžio 20-mečiui 2008 m. gegužės 27 d.

 
VIEŠASIS INTERESAS: 

SAMPRATOS APIBRĖŽTUMO PROBLEMA
Jaunius GUMBIS 

Individo autonomija demokratinėje visuomenėje toleruojama tik tol, kol tai būtina kitų vi-
suomenės narių autonomijai apsaugoti ir išvengti socialinių konfliktų.

Viešasis interesas yra vienas iš visuotinai pripažintų individo autonomijos ribojimo pagrindų. 
Viešąjį interesą saugo teisė, kurios, pirma, privalo laikytis kiekvienas visuomenės narys ir, 

antra, kurią užtikrina valstybės mechanizmo prievartos priemonės. Tačiau teisė taip pat saugo 
bei gina prigimtines žmogaus teises ir laisves – teisinę individo autonomijos formą. 

Apžvelgus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos 
Sąjungos teisyno bei tam tikrų teismų pateiktus Lietuvos nacionalinės teisės aiškinimus, nekyla 
abejonių, kad viešojo intereso – kaip kažko, kas yra vertinga ir dėl to bendra visuomenei apskri-
tai – idėja egzistuoja nuo senų laikų. 

 Konvencijos bei nacionalinės teisės sistemų ribose viešasis interesas turinio požiūriu supran-
tamas vieningai. Šios kategorijos samprata nukreipia į socialinį teisingumą, vertybės prioritetą 
kiekybės atžvilgiu, teisėtumą, objektyvumą, proporcingumą, interesų derinimą – visa tai neat-
siejami ir būtini demokratinės visuomenės ir valstybės koncepcijos elementai. Viešasis interesas 
suprantamas kaip dinamiška ir plati kategorija, apimanti ekonominius, politinius, socialinius, 
kultūrinius, dvasinius visuomenės gyvenimo aspektus. 

 ES teisėje viešasis interesas atspindi ir saugo „pagrindinius visuomenės interesus“, kurie vis 
dėlto suprantami siaurai. Šioje teisės sistemoje grynai ekonominio ar administracinio pobūdžio 
interesai negali būti laikomi viešuoju interesu. 

Nesant objektyvių taisyklių, taikoma konkretaus asmens individualių vertybių bei kriterijų 
sistema. 

 Tautos išrinktų įstatymų leidėjų, kuriems būtini ekonominiai ištekliai, kad jie galėtų išlaikyti 
turimas pozicijas, ir vykdomosios valdžios institucijų, kurios disponuoja valdžios įgaliojimais, 
tačiau yra priklausomos nuo įstatymų leidėjų politiškai ir biudžeto prasme, derinys gali reikšti 
valstybę, kurioje tarnaujama įtakingų, tačiau angažuotų politinių interesų grupių labui. Nors tai 
diskusijos verta pozicija, tačiau visiškai ją atmesti būtų pernelyg naivu. 

 Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms – tai Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nuostatos, demokratinės valstybės sampratos postulatai. 

 Vis dėlto dabartinė viešojo intereso samprata teisėje verčia mąstyti apie tam tikrą šių principų 
deklaratyvumą.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2008 m. IV ketvirt is .
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PRISIEKUSIŲJŲ TEISMAS LIETUVOJE

Aloyzas SAKALAS

Ne, tai jau ne svajonė, o realybė, tiesa, ne tokia, kokios norėtų mūsų rinkėjai. Mūsiškis 
prisiekusiųjų teismas skiriasi nuo JAV teismo ne tik tuo, kad mūsiškiai prisiekia padėję ranką 
ne ant Biblijos, kaip anie, bet ant Konstitucijos, bet ir tuo, kad mūsų prisiekusieji gali priimti tik 
verdiktą ,,nekaltas“ arba nepriimti jokio verdikto. Tuo tarpu JAV prisiekusieji gali nuspręsti, kad 
teisiamasis yra kaltas. Dar šie prisiekusieji skiriasi tuo, kad vieni posėdžiauja teismų (JAV), kiti 
parlamento (Lietuva) rūmuose. Tokia yra realybė. Mūsiškiai prisiekusieji neseniai nusprendė, 
kad kaltinami padarę kriminalinius nusikaltimus du iš trijų Seimo narių yra nekalti, todėl negali 
būti ir teisiami. Jie dar kartą parodė, kad Lietuvoje visi žmonės yra lygūs prieš įstatymą, bet 
tarp jų yra ir lygesnių. Belieka priminti, kad vienai prisiekusiųjų komandai vadovavo žymus 
teisininkas Vidmantas Žiemelis, kitai – ne mažiau kvalifikuotas teisininkas Stasys Šedbaras. 
Duok jiems teisėjų togas ir jie eilinį pilietį už tokias pat veikas kaipmat pasodins už grotų. Bet 
juk čia ne piliečiai iš gatvės, bet iškilūs Seimo nariai.

Painformuosiu skaitytojus, kaipgi sprendžiamos tokios problemos Europos Parlamente. 
Juk jame dirba taip pat žmonės, o ne dievai. Ir tie žmonės kartais užsimiršta. Kadangi dirbu 
EP Teisės komitete ir esu skiriamas pagrindiniu ar papildomu komiteto pranešėju tokio tipo 
bylose, tai gerai išmanau visas procedūras. O jos tokios: EP pirmininkas, gavęs kurios nors šalies 
generalinės prokuratūros ar teismo prašymą atimti parlamentaro imunitetą, kad būtų galima 
priimti procesinius sprendimus, nukreipia šį prašymą kartu su jį lydinčiais dokumentais Teisės 
komitetui. Komitetas uždarame posėdyje sprendžia, ar teisės pažeidimas atsirado parlamentarui 
vykdant parlamento jam pavestas funkcijas, ar ne. Akivaizdu, kad parlamentaro funkcijomis 
negali būti jokia kriminalinė veika. Todėl neprisimenu tokio atvejo, kad įtariamam kriminaline 
veika parlamentarui būtų išsaugotas jo imunitetas. Visi jie, EP plenariniame posėdyje patvirtinus 
komiteto sprendimą, buvo atiduoti teismo malonei. Pateiksiu keletą pavyzdžių.

Vieną parlamentarą sustabdė policija, nes jis važiavo gatve ne ta kryptimi, kuria buvo leidžiama 
važiuoti. Parlamentaras, užuot sumokėjęs administracinę baudą ir atsiprašęs policininkų, juos 
išplūdo (Roko Žilinsko analogas). Tos šalies prokuratūra kreipėsi į EP dėl imuniteto atėmimo. 
Imunitetas buvo atimtas.

Kitas parlamentaras vežė per sieną nedeklaruotus meno šedevrus. Muitinėje įkliuvo. 
Procedūra pasikartojo. Imunitetas atimtas.

Trečias lankėsi parodoje ir jam nepatiko Jono Pauliaus II skulptūra. Mat popiežius buvo 
pavaizduotas susikūprinęs nuo sunkios Katalikų Bažnyčios vadovo naštos. Parlamentaras 
pamėgino skulptūrą ištiesinti ir ją sugadino. Imunitetas atimtas.

Ketvirtas, dar dirbdamas laikraščio redaktoriumi, leido publikuoti jame rasistinį straipsnį. 
Imunitetas atimtas.

Penktas įtariamas finansinėmis machinacijomis (Viktoro Uspaskicho analogas). Imunitetas 
atimtas. 

Tokių pavyzdžių galėčiau pateikti ir daugiau. Galime tik pasidžiaugti, kad Lietuvos 
parlamentarai neturėjo imuniteto problemų.

Kitaip yra su civiliniais ieškiniais parlamentarui. Dažni atvejai, kada parlamentaras vyk-
dydamas savo funkcijas žodžiais, ar publikacijomis ką nors įžeidžia. Įžeistasis gindamas savo 
garbę ir orumą kreipiasi į teismą su civiliniu ieškiniu. Teismas – į EP pirmininką, pastarasis – į 
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Teisės komitetą. Štai čia ir kyla problemų. Vieni komiteto nariai mano, kad ir vykdant parlamen-
taro funkcijas negalima naudoti gatvės žargono, kiti komiteto nariai mano, jog reikia laikytis tik 
formalaus kriterijaus: vykdė jis tuo metu parlamentaro funkcijas, ar ne. Todėl nuspėti, koks bus 
komiteto sprendimas labai sunku.

Lietuvos parlamente tuo tarpu išryškėjo politinio barterio principai, atseit tu gink mano kli-
entą, aš ginsiu tavo. Arba politinis šantažas: jei neginsi, nebalsuosiu už tavo siūlomą įstatymą. 
Ar atsilaikys Seimas, ir kokiu keliu jis pasuks, pamatysime jau šiandieną.

www.bernardinai . l t  –   2008 m. gruodžio 9 d.

APIE KONSTITUCINIO TEISMO VAIDUOKLĮ 
IR KITKĄ

Edvardas ČIULDĖ 

 Pastaruoju metu skirtinguose kontekstuose gana dažnai galime išgirsti vartojant tokią me-
taforą ir eksploatuojant atitinkamą vaizdinį: esą kažkas (tokie ar kitokie) kasasi po valstybės 
pamatais. Išgirdus taip sakant, iškart prieš akis iškyla sulinkę, pavojingi ir atgrasūs šešėliai kaž-
kokios prieblandos zonoje. Kai savo ruožtu šitokiomis metaforomis kalbas paįvairina svarbių 
tarnybų valstybėje vadovai, žinomi politikai, taip pat kiti panašaus statuso bei įtakos žmonės, 
norom nenorom suklūstame dar labiau. 

Vis dėlto šįkart visų pirma siūlyčiau atkreipti dėmesį į šio vaizdingo posakio semantiką ir 
vartojimo ypatumus, t. y. į grynai filologines aplinkybes. Tai, kaip sakyta, yra metafora, be to, 
labai sena, ilgai dėvėta ir negailestingai sudėvėta, nuvarginta metafora, suponuojanti išvadą, 
jog savoji valstybė piliečiui yra kažkas panašaus į gerai sumūrytą užuovėją, tvirtovę ar pilį. Kita 
vertus, kyla klausimas, ar nėra savaip simptomiška tai, jog senosios metaforos mūsuose kartais 
atgyja ir prasimuša su aistringa jėga. Berods I. Kantas yra pastebėjęs, jog apie vieną ir tą patį 
dalyką galima pasakyti paprastai, racionaliai nusakant situaciją, o taip pat metaforiškai, tarki-
me, šiandien ramiai konstatuojame faktą, jog stojo ilgalaikė taika, o anuomet indėnų tautelės 
atstovas iškilmingai pranešdavo: užkasėme karo kirvį... Tas pats I. Kantas buvo įsitikinęs, jog 
vaizdingumo perteklius šiuo atveju rodo racionalumo trūkumą. Tačiau iš tiesų labai klystume, 
jeigu paskubėję padarytume toli siekiančias išvadas, jog neva toks kalbos sudalykinimas, kai at-
sisakome puošnumo ir ornamentavimo pretenzijų, savaime yra pažangos rodiklis. Kaip atrodo, 
kalbos nususinimas jokiu pretekstu negali būti vertinamas kaip pažanga. Kitas dalykas, jog spe-
kuliacijos dėl pavojaus ,,valstybės pamatams“, pats tokios metaforos konkrečiomis aplinkybė-
mis mūsų padangėje forsavimo faktas neretai parodo tik falsifikacijos užmojus, norą pamainyti 
žodžių reikšmes, praneša apie politinio nususimo kompleksus. 

Kalbėdami ir klausydami apie pavojus „valstybės pamatams“, mes, be abejo, iki maksimumo 
sutirštiname emocinį foną, užaštriname visus pojūčius, išgirstame ataidinčius savosios baimės 
dūžius. Tačiau leiskite perklausti prelegentą: kas konkrečiai čia turima galvoje, į ką nurodo tokia 
rodyklė kaip „valstybės pamatai“? Tada paprastai išaiškėja, jog kalbama buvo apie vieną ar 
kitą valstybės instituciją ir drauge pasmerkiami tokios institucijos kritikai. Štai pastaruoju metu 
išgirdome, jog „valstybės pamatus“ griauna kaip tik tie žurnalistai, kurie drįsta kartais suabejoti 
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LR prezidento teisingumu, kurie kvestionavo vieną ar kitą Konstitucinio Teismo sprendimą. Kas 
be ko, valstybės institucijų, ypač pagrindinių, veiklos sėkmė yra svarbus valstybės gyvybingumo 
laidininkas. Tačiau net pati iškiliausioji institucija, net visa institucinė valstybės sandara, 
nežiūrint galimos įvairovės, yra tik išvestinis darinys, taigi „valstybės pamatų“ prasmėvaizdis, 
taip sakant, peržengia tokios institucinės sandaros ribas, nurodydamas į pačios valstybės kilmės 
sąlygas anapus kokio nors formalizuoto instituto. 

Demokratinės perspektyvos požiūriu, valstybės galimumo substancinė sąlyga yra visuomenės 
sutartis, sugebėjimas tokią sutartį kaskart atnaujinti ir aktualizuoti. Tokios sutarties išplėtojimas, 
atsiremiant į žmogaus sąmoningumą, pasitikėjimą vienas kitu, užtikrina „valstybės pamatų“ 
tvirtumą. Savo ruožtu tokio pasitikėjimo susiaurėjimas lemia, jog „valstybės pamatai“ pradeda 
trupėti, iškorėja kaip butaforija, darosi skylėti. Taigi didesniu ar mažesniu laipsniu „valstybės 
pamatai“ yra išmūrijami arba patiria eroziją ne tik išoriniame pasaulyje, bet ir žmogaus sąmonėje, 
neatskiriamai susisieja su žmogaus kaip moralinės būtybės apsisprendimais. Dėl tos priežasties 
joks techninis institucijų veiklos subalansavimas neužtikrina galutinės sėkmės. Dar daugiau, 
– gali būti net taip, jog techninė sėkmė, leidžianti institucijai optimizuoti veiklą, sudaranti 
prielaidas akumuliuoti nepaprastą galią, kaip tik tampa „valstybės pamatų“ erozijos faktoriumi. 
Štai Konstitucinio Teismo (KT), vienu momentu Lietuvoje puoselėjusio valstybės paradinės 
arkos įvaizdį, sprendimai dėl dvigubos pilietybės paprasčiausiu mechanišku judesiu siaurina 
visuomenės sutarties bazę, taigi yra naikinantis politinės ir teisinės visuomenės organizacijos 
pamatines atramas veiksnys. 

Ta pačia proga pastebėsiu, jog E. Kūrio, buvusio KT pirmininko, pavėjui pasakyti žodžiai 
apie Konstitucijos dvasią ir raidę, regis, nėra visiškai beprasmiai. Visuomenės sutartis nėra 
sustingdoma fiksuota rašto forma, tačiau būtent toks nesurašytas sutarimas įpučia jėgą ir dvasią 
visų konstitucinių nutarimų raidei. Kitas dalykas, jog pats E. Kūris pretenzingai susitapatino 
su tokia dvasia, tapdamas neišsprendžiamų konstitucingumo prieštarų vaiduokliu, savaip 
atkartojančiu užkeikto operos vaiduoklio likimą. 

Visuomenės sutarties idealas taip pat, regis, nėra joks orientyras didžiajai daliai mūsų 
parlamentarų, niekados nepavargstančių gerinant savo gyvenimo sąlygas, plečiant privilegijų 
ratą savajai personai, taip ar kitaip pasididinant sau išmokas. Kalbame čia, žinoma, ne apie 
kokius nors materialinius praradimus paskirstant gėrybes, o apie neišmatuojamus moralinius 
nuostolius, apie išsenkančius pasitikėjimo resursus. Galbūt kai kurie iš šiandien muziką 
užsakančių herojų tikisi, jog, menkėjant visuomenės sutarties bazei, tokį praradimą bus galima 
kompensuoti ir visuomenės stabilumą užtikrinti, pavyzdžiui, stiprinant valstybės institucijas, 
intensyvinant kontrolės ir prievartos funkcijas. Tačiau mūsų atveju tai iš tiesų jau būtų kažkas 
panašaus į gyvenimą perpučiamoje palapinėje, pririštoje ant ledo (be pamatų). 

www.balsas. l t  –   2008 m. gruodžio 9 d. 
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BOGDAN POPESCU: 
ŽMOGAUS TEISĖS ANKSTYVUOSIUOSE 

KRIKŠČIONYBĖS RAŠTUOSE

Žmogaus teisės nėra koks sekuliarus išradimas. Krikščionių Bažnyčia už šias vertybes 
kovojo dar persekiojimų laikais, netgi anksčiau, nei buvo paskelbtas Milano ediktas (313 m.). 
Krikščionių bendruomenės sklido ir vystėsi Romos pasaulyje, kuris buvo ne tik civilizacijos, bet 
ir neteisingos imperijos centras. Šios valstybės gyventojai nebuvo lygūs – moterys ir vergai buvo 
išnaudojamos socialinės gyventojų kategorijos. Ir tomis sunkiomis sąlygomis drąsūs krikščionių 
autoriai kėlė balsą prieš diskriminaciją ir priespaudą.

Moterų padėtis 
Be jokios abejonės, krikščionių bendruomenėse moterų padėtis buvo geresnė negu tradicinėje 

Romos visuomenėje. Todėl Adalbertas Hammanas pabrėžia, kad „moterys krikščionybę priėmė 
ir dėl to, kad naujoji religija joms siūlė lygybės ir emancipacijos, sprendimų laisvės ir raiškos 
galimybę“.

Slenkant šimtmečiams, Romos pasaulyje būta pastangų pagerinti moterų padėtį, tačiau tų 
pastangų rezultatai buvo menki. Stoikai ir platonikai suvokė tokio žingsnio svarbą, tačiau senų-
jų tradicijų pakeisti jiems nepavyko. 

Merginos dar visai jaunos būdavo verčiamos tekėti ir turėdavo rinktis paklusti vyro (cum 
manu) arba savo tėvų (sine manu) valdžiai. Laikantis Romos įstatymo, būta tik dar dviejų gali-
mybių: usus – t.y. vyro valdžią moterys turėjo pripažinti po pirmų santuokos metų; ir coemptio 
– pastaruoju atveju moteris jų būsimieji sutuoktiniai nupirkdavo. 

Už svetimavimą moterys būdavo baudžiamos pagal įstatymą Lex Iulia de adulteriis, tuo 
tarpu vyrams buvo leidžiama turėti sugulovių. Žmonos privalėjo valgyti drauge su vaikais, 
atskirai nuo vyrų, jos neturėjo galimybių mokytis. Paveldėjimas per moterišką liniją (cognatio) 
buvo pripažintas tik 178 m., valdant Markui Aurelijui, o iki tol paveldėjimas buvo pripažįstamas 
tik per vyrišką liniją (agnatio). 

Vyrai turėjo teisę skirtis, o pati skyrybų procedūra buvo gan paprasta. Remiantis Dvylikos 
lentelių įstatymu, vyrai teturėjo paprašyti grąžinti jiems namų raktus, o tada žmoną išvaryti 
(claves ademit, exegit). Tačiau jei skyrybų pareikalaudavo moteris, procedūra būdavo daug su-
dėtingesnė, o po skyrybų tokių moterų padėtis buvo labai sunki. Jos negalėjo dalyvauti visuo-
menės gyvenime, politikoje, teisės administravime, kurti literatūros ar sportuoti. 

Pirmųjų amžių krikščionių autoriai smerkė moterų diskriminavimą, ypač tai, kad moterys 
buvo laikomos „nuosavybės objektais“, bei gynė jų laisvę tekėti už mylimo žmogaus. Klemen-
sas Aleksandrietis pabrėžė, kad su moterimis dera elgtis lygiai taip pat, kaip ir su vyrais. Žmo-
nos turi savo vyrus mylėti tikrai, o ne per prievartą. 

Tas pats autorius tvirtino, kad moterys nuo vyrų skiriasi tik fiziškai, tačiau yra apdovanotos 
tokia pačia prigimtimi, kaip ir vyrai – esama tik vienos žmogiškos prigimties (mia fisis). Esama 
ne geros ir blogos prigimties, o yra tik geri ar blogi žmonės – vyrai ar moterys, kurių prigimtis 
yra tokia pati. Dorybės privalo siekti tiek moterys, tiek vyrai (Stromata II.23, IV.8). 

Romos imperijoje moterys gyveno atskirą religinį gyvenimą, pašvęstą Didžiajai Motinai 
(Magna Mater), tuo tarpu vyrai išpažino vyriškas religijas, pvz., mitraizmą. Krikščionių ben-
druomenėse moterys galėjo gyventi tą patį religinį gyvenimą, kaip ir vyrai. Klemensas nurodo, 
kad Dievas yra vienas – vyrų ir moterų Dievas (Pedagogue I.4). 

Kalbant apie vaikus, romėnių moterų teisės taip pat buvo ribotos. Vien tik šeimos galva (pa-
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ter familias), turėjo teisę nuspręsti, ar pripažinti kūdikį, ar jį pamesti. Krikščionių šeimose padė-
tis buvo visai kitokia – jos niekada nepraktikavo vaikų atsisakymo. 

Laiške Diognetui pabrėžiama: „Krikščionys tuokiasi kaip ir visi žmonės, tačiau jie neatsikrato 
vaikų“ (c.V). O Tertulijonas kaltino romėnus: „Jūs pametat savo vaikus gatvėse!”(Apologeticus 
IX). Minucijus Feliksas teigė, kad romėnai šios baisios tradicijos išmoko iš savo amoralių dievų: 
„Paliekate savo vaikus žvėrims. Išmokote to iš savo dievų. Saturnas savo vaikų neišmesdavo, jis 
juos suėsdavo“ (Octavius XXX). 

Patvirtinus Milano ediktą, vyrų ir moterų lygybę savo raštuose pabrėžia daugybė krikščionių 
autorių. Ambrozijus Milanietis šią mintį akcentavo savo Laiškuose (LXIII), teigdamas, kad 
moterys turi būti vyrų bendradarbės, o ne tarnaitės. O Grigalius Nazianzietis smerkė vyrų 
vyrams sukurtus įstatymus: „Kodėl jie baudžia moteris, o vyrų nelaiko kaltais? Žmona 
laikoma nusidėjėle, o neištikimas vyras nenukenčia. Nepripažįstu tokių įstatymų. Nepripažįstu 
tokios tradicijos. Vyrai yra tokių įstatymų leidėjai ir visi tie įstatymai nukreipti prieš moteris“ 
(Pamokslas XXXVII).

Vergų padėtis
Kalbant apie vergovę, krikščionių Bažnyčia nebandė pradėti revoliucijos, kuri pakeistų so-

cialinę imperijos struktūrą. Permainos vyko tik pačių krikščionių bendruomenių viduje, kur su 
vergais elgtasi kaip su broliais ir seserimis, to paties Dievo vaikais. 

Romos pasaulyje vergams teko objekto (res.) vaidmuo, o jų padėtį apibrėždavo tie įstatymai, 
kurie taikyti gyvuliams ir daiktams. Formuluota netgi taip: „vergai ir kiti galvijai“. Iki antro 
amžiaus šeimininkams buvo leidžiama užmušti savo tarnus be jokio pasiaiškinimo (ius vitae 
necisque).

Dvylikos lentelių įstatymas vergus taip pat traktavo kaip paprasčiausius įnagius. Jų santuokos 
nebuvo oficialiai pripažįstamos, tad pagal įstatymą jie gyveno contuberniume – t.y. jie buvo 
laikomi ne sutuoktiniais, o sugyventiniais, tokios poros vaikai tapdavo šeimininko nuosavybe. 

Krikščionių autoriai smerkė vergijos instituciją, tačiau nereikalavo staigių permainų, kad 
nepablogintų ir taip sudėtingų valstybės ir krikščionių bažnyčios santykių. Apaštalų mokymas 
šeimininkams patarė gerbti savo tarnus, nes šie yra to paties Dievo vaikai (c.IV). 

Ignotas Antiochietis rekomendavo laikytis tokios pačios nuostatos, tačiau pabrėžė vidinės 
laisvės svarbą. Anot šio autoriaus, visuotinio išsilaisvinimo (manumissio) metas dar neatėjo, todėl 
šitokios pastangos sukeltų tik dar didesnius persekiojimus. Dėl to krikščionių bendruomenėse 
su vergais dera elgtis kitaip (Laiškas Polikarpui IV.3). 

Kaip ir moterų atveju, Klemensas Aleksandrietis pabrėžė bendros prigimties svarbą. Vergai 
laikomi ne objektais, o žmonėmis, kurių prigimtis yra tokia pati, kaip ir jų šeimininkų. Tas pats 
autorius rašo: „Nuvilk šeimininkų apsiaustus ir nusek jų papuošalus, tada pamatysi, kad jie 
niekuo nesiskiria nuo savo vergų ir niekuo nėra už juos pranašesni. Jie netgi menkesni, nes jų 
kūnai silpni ir jie suserga daug greičiau nei jų tarnai“.

Klemensas taip pat akcentavo vergų teisę praktikuoti religiją. Tikrasis šeimininkas yra 
Dievas, o Dievui paklusti yra privalu netgi tuo atveju, kai žemiškieji šeimininkai tai draudžia. 
Krikščionys taip pat turi išmokti dirbti be vergų. Tarnus krikščionys privalo laikyti lygiais sau ir 
juos mylėti (Pedagogue I.12, III.6,11). 

Po Milano edikto krikščionių autorių nuostatos tapo dar radikalesnės. Grigalius Nazianzietis 
užtarė vyskupu konsekruotą vergą, kad šis būtų išlaisvintas, o Jonas Auksaburnis vergovę laikė 
nuodėmės žyme, nes Dievas žmones buvo sukūręs lygius. 

XXII pamoksle pagal Laišką efeziečiams patriarchas aiškina, kad „vergovė yra vaisius 
godumo, degradacijos, laukiniškumo, juk Nojus... neturėjo tarno, jo neturėjo nei Abelis, nei 
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Setas“. Todėl patriarchas pabrėžė, kad Bažnyčiai nederėtų įteisinti šios nenatūralios institucijos. 
Jis dažnai gynė vergus bei kaltino valdžios atstovus, kurie norėdavo būti krikščionys, tačiau 
troško išsaugoti tą „nuodėmingą“ instituciją.

Anot Augustino, žmogaus dominavimas kito žmogaus atžvilgiu yra apgailėtinas nuopuolio 
padarinys: „Taip yra dėl prigimties pobūdžio, tokius Dievas sukūrė žmones. Juk Dievas 
tarė: „Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems 
gyvūnams“. Dievas nebuvo sumanęs, kad protingas kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą, 
viešpatautų kam nors kitam nei neprotingai kūrinijai; žmogus turi valdyti ne kitą žmogų, 
žmogus turi valdyti žvėris... Teisūs žmonės pirmykščiais laikais buvo sukurti veikiau gyvulių 
ganytojais, o ne karaliais“.

Taigi vergovė yra nenatūrali žemiškosios viešpatystės (civitas terrena) institucija. Augustinas 
pabrėžė, kad žodžio „vergas“ istorijoje nerasime iki to momento, kol Nojus šitaip neįvardijo savo 
sūnaus nuodėmės. Apimti troškimo valdyti (libido dominandi), šio pasaulio vaikai stengiasi 
panaudoti savo galią užkariaudami ir pavergdami, nes jie nemėgsta dalintis ir harmoningai 
gyventi (Apie Dievo valstybę, XIX.14,15).

Išvados 
Šiuos ankstyvųjų raštų pavyzdžius čia pateikiau tam, kad parodyčiau, jog žmogaus teisės 

nesiremia vien prigimtiniu įstatymu. Laisvė, lygios galimybės ir abipusė pagarba nėra vien 
sekuliarūs produktai. Norėdami apsaugoti žmogaus teises naujojoje Europoje, privalome 
nepamiršti krikščionybės svarbos. 

Žinoma, slenkant amžiams, valdovai, politinės ir netgi ekleziastinės struktūros bandė 
neteisingumą teisinti krikščionybės idėjomis. Tačiau pirmųjų amžių raštai įrodo, kad 
neteisingumo šaknys neglūdi krikščionybėje. Priešingai, kovodama už moterų ir vergų teises, 
krikščionybė sugebėjo pagonišką visuomenę palaipsniui pakeisti. 

Aišku, neteisingumo esama ir dabartiniame pasaulyje. Taip yra daugiausia todėl, kad dvi 
svarbiausios Romos imperijos atramos – rytietiškas mentalitetas bei vakarietiškas pragmatiz-
mas – išliko iki mūsų dienų. Dėl šios priežasties mūsų dienų krikščionims dera atkreipti dėmesį 
į pirmųjų amžių paveldą, kad ankstyvųjų krikščionių autorių nubrėžta kryptis būtų tęsiama. 

„Mozaik“, 2005, Nr.1, vertė Kęstutis PULOKAS 

www.bernardinai . l t  –   2008 m. gruodžio 18 d.

STÈPHANE HESSEL: VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ
 DEKLARACIJA IR KRIKŠČIONYBĖ

Šiais metais minime Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo 60 metų sukaktį, 
tačiau nedaug girdime apie šio dokumento ištakas. Skaitytojų dėmesiui pateikiame santrauką 
pokalbio su Stèphane Hessel, kuris yra vienas iš paskutinių gyvų šio dokumento redagavimo 
darbų liudininkų. 

Stèphane Hessel gimė 1917 m. Berlyne, tačiau nuo pat vaikystės gyveno Prancūzijoje ir tapo 
šios šalies piliečiu bei diplomatu. Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje įsidarbino Prancūzijos 
diplomatinėje tarnyboje ir 1946 metais atvyko į Niujorką, pradėdamas dirbti ką tik įsteigtoje 
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Jungtinių Tautų Organizacijoje. Nors tiesiogiai nepriklausė Deklaracijos redagavimo grupei, 
tačiau tris metus, nuo 1946 iki 1948-ųjų sekė redagavimo darbus, dalyvavo posėdžiuose ir 
diskusijose, palaikė nuolatinius kontaktus su tokiais žinomais redagavimo grupės nariais kaip 
René Cassin ir Eleonora Rossevelt. „Buvau išskirtinio periodo liudininkas“, – sakė jis. 

Viename gruodžio mėnesio interviu Krikščionių už kankinimų panaikinimą organizacijai 
(ACAT) Stèphane Hessel pasakojo apie krikščioniškos pasaulėžiūros įtaką Visuotinei žmogaus 
teisių deklaracijai. Diplomatas, kuris apie save anksčiau yra sakęs, jog netapatina savęs su 
konkrečia krikščioniška konfesija, interviu teigė, jog Deklaracijos redagavimo metu buvo 
konstatuota, kad universaliausias galiojantis žmogaus orumo apibrėžimas yra krikščioniškoje 
žinioje. 

Žinoma, Deklaracijoje nebuvo galima krikščionybei skirti išskirtinės vietos, tačiau krikščio-
niškos pasaulėžiūros įtaka jai labai didelė. Tai liudija paties žodžio „orumas“ įdėjimas į Dekla-
racijos širdį. Todėl krikščioniui Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos kalba, žodžiai yra labai 
artimi, labai suprantami. Žinoma, krikščionybė nėra vienintelis faktorius. Deklaracijoje rasime 
sąvokų, paimtų iš tokių Vakarų istorijai svarbių dokumentų, kaip 1789 metų Žmogaus ir pilie-
čio teisių deklaracija Prancūzijoje ar 1776-ųjų Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės 
deklaracija.

Tačiau, anot diplomato, jis nemano, kad tai sumenkina 1948 metų Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos universalumą, ir nesutinka su tais, kurie teigia, jog Deklaracija yra „vakarietiška“ ir 
Vakarų primesta likusiam pasauliui.

Diskusijos dėl Deklaracijos teksto, anot Stèphane Hessel, buvusios kartais lengvos, kartais 
sunkios, tačiau labai atviros. Redagavimo darbuose dalyvavo daug įvairių valstybių, daugelio 
kultūrų atstovai: ne tik iš Europos, bet ir iš Indijos, Kinijos, Libano, Čilės, Egipto ir t.t. Deklara-
cijos tekstas buvo labai apgalvotas ir pritaikytas visiems, trumpas ir aiškus. Todėl 1948 metais 
savo parašais jį galėjo iš karto patvirtinti 48 valstybės, 8 susilaikė, tačiau nė viena neprieštaravo. 
Nors susilaikiusios valstybės vardijo įvairius pretekstus, kuriais pateisino savo nepasirašymą, 
tikrasis motyvas, ko gero, buvo toms valstybėms vadovavusių diktatoriškų režimų troškimas 
nesikeisti ir išlaikyti valdžią, o ne Deklaracijos teksto ribotumas. 

Galbūt šiandien Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos tekstas jau yra šiek tiek pasenęs. Bet 
ne ta prasme, kad kažkas joje nebereikalinga ir išbrauktina. Greičiau reikia kažką pridėti. Pa-
sak Stèphane Hessel, jei Deklaracija būtų rašoma šiandien, joje galėtų atsirasti straipsniai apie 
aplinką ir ekologiją, apie ekonomiką, kuri turėtų tarnauti žmogaus teisėms, ir analogiškai – apie 
mokslą, kuris be etinių kriterijų gali tapti dideliu pavojumi.

Pagal Vatikano radiją

www.bernardinai . l t  –   2008 m. gruodžio 18 d.
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DISKUSIJA DĖL LIETUVOS GĖJŲ TEISIŲ 
KILO IR UŽ LIETUVOS RIBŲ

Eglė DIGRYTĖ

 Seimo narių ketinimai informaciją, kurioje palankiai vertinami homoseksualūs santykiai, 
apibrėžti kaip turinčią neigiamą poveikį nepilnamečiams, sukėlė diskusiją ir už Lietuvos ribų. 
Pasaulinis šeimų kongresas šiuos planus sveikina – tai esą „įteisins realybę“. Homoseksualų 
bendruomenė primena, kad Lietuva jau senokai garsėja kaip seksualinėms mažumoms nedrau-
giška šalis. 

Pasaulinio šeimų kongreso vadovas Larry’is Jacobsas teigiamai įvertino Seimui pateiktą 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projektą, rašo 
christiannewswire.com.

Šiame projekte siekiama įtvirtinti papildomus kriterijus viešajai informacijai, kuri esą daro 
neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi. Politikams pa-
laiminus dabartinį projektą, jai būtų priskirta ir tokia informacija, kurioje agituojama už homo-
seksualius santykius, iškreipiami šeimos santykiai, paniekinamos jos vertybės.

„Gėjų gyvenimo būdo propagavimas, pridengtas tolerancijos stiprinimo kauke, Vakaruose 
tapo norma, kurią remia Jungtinės Tautos ir Europos Sąjunga“, – pažymėjo jis. Mokyklose, L. 
Jacobso teigimu, puoselėjamas teigiamas požiūris į homoseksualius santykius, kaip „normalius 
ir sveikus“.

Pasak jo, minėtas įstatymas yra realybės pripažinimas. „Kas gali būti žalingiau vaikams nei 
santykių, esančių už santuokos ribų, propagavimas, vedantis į emocinę ir fizinę žalą, pavyz-
džiui, AIDS bei kitas lytiniu keliu perduodamas ligas. Sunku įsivaizduoti, kad būtų galima pa-
daryti didesnę žalą vaikams nei panardinti juos į nesveiką ir pavojingą gyvenimo būdą“, – aiš-
kino L. Jacobsas.

Pasaulinis šeimų kongresas skelbiasi ginantis ir propaguojantis „natūralią šeimą“.
Tolerantiškas jaunimas: bus draudžiama bet kokia informacija.
Tuo metu britų tinklalapis pinknews.co.uk cituoja Tolerantiško jaunimo asociaciją, kuri tvir-

tina, esą projekte niekaip neapibrėžiama nei „agitacija“, nei „šeimos vertybės“, todėl esą bus 
galima drausti bet kokią ne neigiamą informaciją apie homoseksualumą.

„Būtų galima uždrausti ne tik tinklalapius ir filmus (pavyzdžiui, „Kuprotą kalną“) kuriuose 
teigiamai pristatomi homoseksualūs santykiai, bet ir diskotekas, parodas, demonstracijas, kitus 
viešus renginius, susijusius su homoseksualumu, jei jie bus prieinami     nepilnamečiams“, – 
pažymėjo asociacija.

Lietuvos gėjų lygos (LGL) vadovas Vladimiras Simonko, neseniai kalbėdamas su DELFI, 
planuojamą priimti įstatymą įvertino kaip „sunkiasvorės homofobijos“ įteisinimą.

 
 www.delf i . l t   –  2008 m. gruodžio 19 d. 
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EUTANAZIJOS IŠŠŪKIS

Tomas VILUCKAS

Praėjusią savaitę trumpam Europos dėmesį nuo Kalėdų karštinės ir pasaulinės ekonomikos 
atitraukė gyvybės orumo klausimai. Štai per Didžiosios Britanijos „Sky Real Lives“ kanalą buvo 
parodytas filmas, kuriame nufilmuota 59-erių buvusio Jungtinių Valstijų universiteto dėstytojo 
Craigo Ewerto savižudybė. Filmą sukūrė Oscarų laureatas, kanadietis Johnas Zaritsky. Veiksmas 
vyko Šveicarijoje, netoli Ciūricho esančioje klinikoje „Dignitas“, kur tokie veiksmai yra legalūs. 
Filme detaliai rodoma, kaip Ewertas išgeria didelę dozę barbitūrato, atsisveikina su žmona ir 
miršta. 

Taip pat visai nelauktai dėmesio centre atsidūrė ir nykštukinis Liuksemburgas. Gruodžio 
2-ąją Liuksemburgo didysis hercogas Henrikas (Grand Duc Henri, de Luxembourg) atsisakė 
pasirašyti eutanaziją įteisinantį įstatymą, kartu šioje demokratinėje-konstitucinės monarchijos 
šalyje sudarydamas prielaidas institucinei krizei bei sukeldamas diskusijų. Jis pasielgė kaip 
ir jo dėdė Belgijos karalius Boduenas, pasitraukęs kelioms dienoms iš sosto, kad nepasirašytų 
liberalaus abortų įstatymo. Beje, hercogas Henrikas neslepia, kad negali peržengti tokio barjero 
dėl savo katalikiškų pažiūrų.

Šių metų pradžioje, vasario mėnesį, Liuksemburgo parlamentas maža balsų persvara, remiant 
socialistams ir liberalams, priešinantis socialiniams krikščionims, priėmė įstatymo projektą, 
kuris leidžia medikams nutraukti gyvybę sunkiems ligoniams, laikantis apibrėžtų procedūrų. 
Panašius įstatymus jau turi Olandija ir Belgija. 

Liuksemburgo konstitucija numato, jog didysis hercogas pasirašo parlamento priimtus 
įstatymus. Institucinė krizė neišvengiamai būtų kilusi, jei tiek hercogas, tiek parlamentas būtų 
išlaikę savo pozicijas dėl eutanazijos. Tad praėjusią savaitę Liuksemburgo parlamentas apribojo 
monarcho galias. Nuo šiol jis įstatymus tik skelbs. Taip dėl moralios politikos hercogas paaukojo 
galią. Internetu hercogui Europos žmonės (prancūzų, anglų, ispanų kalbomis) reiškia savo 
palaikymą ir solidarumą, tuo reikalaudami moralios politikos.

Akivaizdu, kad artimiausiu metu politikoje eutanazijos klausimas taps svarbus daugelyje 
šalių. Kitaip tariant, ar visuomenė legalizuos savižudybę, savo nario pasitraukimą laikys 
normaliu reiškiniu, net padės jam tai atlikti... Čia įstatymų leidyba patenka į aštrią koliziją, 
nes tokie sprendimai priimami visų vardu, o bet kokioje visuomenėje egzistuos nemaža dalis 
piliečių, kuriems legali savižudybė, vykdoma su valstybės pritarimu, nebus priimtina.

Tad lieka esminis klausimas: kodėl taip renkamasi? Kažkaip nesitiki, kad tai vyksta tik dėl 
kančios intensyvumo. Esama egzistencinės problemos, kuri graužia Vakarų kultūros, menta-
liteto, gyvensenos žmogų. Nūdienos žmogus nepakelia vienatvės ir tuštumos, kurios jį lydi 
kaktomuša susidūrus su mirties ir kančios slėpiniu. Tad kalbos apie „orią mirtį“ dvelkia vei-
dmainyste, juk mirčiai orumo suteikia ne, skambant Beethovenui, išgerta nuodų taurė, bet šalia 
esančio žmogaus troškimas bent šiek tiek pratęsti buvimą drauge, kiekvienos akimirkos vertė. 
Kai kančią lydi vienatvė, tuomet skausmas yra nepakenčiamas. Taip meilės ir atjautos nebuvi-
mas kompensuojamas galimybe „oriai mirti“...

Aštriausiai eutanazijos klausimas iškyla, kai kalbama apie beviltiškai sužalotą gyvybę. Čia 
vertėtų prisiminti Jono Pauliaus II mokymą apie gyvybę, išreikštą enciklikoje „Evangelium Vi-
tae” 1995 metais. Jis pateikia tokią šviesą į keblias situacijas, kurios periodiškai iškyla viešumoje: 
„Eutanaziją būtina skirti nuo apsisprendimo atsisakyti vadinamojo „užsispyrėliško gydymo“, 
kitaip tariant, medicinos procedūrų, kurios nebeatitinka realios ligonio padėties dėl to, kad jos 
nebeproporcingos laukiamiems rezultatams arba dėl to, jog per didelė našta užgriūva ligonio 
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ir jo šeimos pečius. Tokiose situacijose, kai mirtis aiškiai neišvengiama ir jau nebetoli, žmogus 
gali sąmoningai „atsisakyti gydymo, kuris užtikrintų tiktai netikrą, varginamą gyvenimo pra-
tęsimą, tačiau nenutraukdamas normalios pagalbos, reikalingos ligoniams panašiais atvejais.“ 
Be abejo, egzistuoja moralinė pareiga rūpintis savimi ir leisti, kad tavimi būtų rūpinamasi, bet 
reikia atsižvelgti ir į konkrečias aplinkybes. Reikia nustatyti, ar prieinamos gydymo priemonės 
objektyviai proporcingos pasveikimo ar pagerėjimo perspektyvoms. Atsisakyti neįprasto ar ne-
proporcingo gydymo netolygu ryžtis savižudybei ar eutanazijai; greičiau tai išreiškia susitaiky-
mą su žmogaus situacija mirties akivaizdoje.“ (§ 65)

Šie žodžiai tik patvirtina, kad Bažnyčios mokymas apie gyvybę yra ne sadistinis ar mazo-
chistinis, bet teigiantis gyvenimą. Gyvenimą, kuriam pavaldi mirtis.

www.bernardinai . l t  –   2008 m. gruodžio 17 d.

ŠEŠIASDEŠIMT METŲ KLAJONIŲ 
PO DYKUMĄ

Sergejus KOVALIOVAS

Neseniai atšventėme Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos šešiasdešimtmetį. Nerimą ke-
lianti sukaktis. Kas tai? Didžios idėjos pripažinimo, kuri sunkiai, bet nuosekliai ir tvirtai keičia 
pasaulį, jubiliejus? O gal tai paprasčiausiai paminėjimas neišsipildžiusios svajonės, kuri slepia 
negailestingą tikrovę. 

Veidmainystė, apgavystė, ekspansija, uždarumas, nacionalinis egoizmas amžiais buvo tradi-
ciniai „realpolitik“ metodai. Realistine kažkodėl pavadintos politikos natūralia tąsa buvo karo 
veiksmai. Aišku, tokiais metodais negalima didžiuotis, bet ir paslėpti jų nebuvo kaip. Jie buvo 
pavadinti neišvengiamais, todėl ir toleruotinais. Štai kodėl nei milijonai Stalino aukų, nei Hitle-
rio nusikaltimai, nei Miuncheno gėda, nepaisant sąžinės ir sveiko proto balso, nebuvo traktuo-
jami kaip mirtina grėsmė civilizacijai, kaip iššūkis, į kurį reikia staiga ir griežtai sureaguoti.

Tiesa, XX amžiaus viduryje pradėjo rimtai atrodyti, jog kruvinas dviejų pasaulinių karų 
košmaras, cheminio ir atominio ginklo atsiradimas, holokaustas ir kitos genocido formos, tokios 
kaip stalinistinės deportacijos, pagaliau įtikino pasaulio bendruomenę tuo, jog gyvybiškai būtina 
kurti naują politinę konstrukciją, kuri remtųsi nauja politine paradigma. Todėl Jungtinių Tautų 
Organizacijos įstatų bei Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos preambulė atrodė kaip lūžio 
taškas, esminio pasaulio atsinaujinimo pradžia. Deja.

Prisiminkime, kad karo su nacizmu pradžioje sąjungininkai paskelbė, jog jų tikslas – apginti 
laisvę ir žmogiškumą, t. y. teises bei vertybes, kurios netrukus buvo paskelbtos visuotinėmis. 
Teigta, jog laisvė ir žmogiškumas yra svarbiausi politikos tikslai. Ne tik tikslai, bet ir pagrindinis 
instrumentas, kuriuo kuriamas saugus ir teisingas pasaulis. Pabandykite su šiuo teiginiu su-
derinti slaptus sandėrius, atominio ginklo panaudojimą, tai, kad pusė Europos buvo paaukota 
stalinistinei tironijai, šimtai tūkstančių kalinių, atiduotų Stalinui kančioms ir mirčiai.

Dar vienas epochos įvykis – Niurnbergo tribunolas, kuriame pirmą kartą žmonijos istorijoje 
buvo paskelbta, jog tam tikra politinė valdžia yra kriminaliniai nusikaltėliai, kurie savo nusi-
kaltimus dangstė įvairiais šūkiais. Pateiksiu tik vieną pavyzdį. Šis tribunolas net trejus metus 
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svarstė lenkų kalinių kaltinimą nacistams dėl žudynių Katynėje. Dėkui Dievui, buvo pripažinta, 
jog šiam epizodui trūksta įrodymų. Kita vertus, visi tribunolo dalyviai puikiai žinojo faktą, kad 
tūkstantis lenkų karininkų buvo nužudyti. Žinojo, bet... Bėda ta, kad Niurnberge vienas žmo-
gėdra teisė kitą už kanibalizmą. Niurnberge buvo išsakyta daugybė gražių, bet tuščių politinių 
deklaracijų.

„Realioji politika“ veidmainiškai vartoja naują frazeologiją, tačiau nesugeba įgyvendinti 
naujos politinės paradigmos. Paprasčiausiai dėl to, kad „realioji politika“ ir reali pagarba 
žmogaus teisėms – nesuderinami dalykai. Teiginys, jog teisės turi išlikti aukščiau bet kurios    
politikos – liko tuščias. Naujos politikos pažadas virto reguliariais ritualais, nuvalkiotais 
štampais, neturinčiais jokios praktinės prasmės.

Esu įsitikinęs, kad išgyvename globalią moralinę ir politinę krizę. Šiuolaikinės politinės 
konstrukcijos centre lieka valstybių ambicijos ir vadinamieji „geopolitiniai interesai“. Jei kas 
nors, atmetęs ritualinę frazeologiją, sudarytų universalių vertybių sąrašą, tektų pradėti nuo 
naftos, dujų ir politkorektiškumo. Taigi svarbiausia – ramus ir patogus tarptautinius santykius 
kuruojančių valdininkų gyvenimas.

Pavyzdžiui, valstybinis terorizmas Čečėnijoje, kur be jokio teismo buvo grobiami, kankinami 
ir žudomi žmonės. Terorizmas, kurio apogėjumi tapo tai, jog prezidento postas atiduotas vienam 
iš aršiausių vietinių banditų. Sąmoningai sutryptos konstitucinės normos. Nėra nepriklausomų 
teismų, negalioja valdžių atskyrimo principas. Nėra taip pat net užuominos apie skaidrią politinę 
konkurenciją bei laisvus rinkimus. Tėra paklusnus parlamentas ir aukščiausių pareigūnų totalus 
melas. Ritualinis melas, kuris lydi mus kiekviename žingsnyje.

Valdžia Rusijoje nelegitimi jau vien dėl to, kad ji pati save paskyrė, taip pat ir dėl to, jog 
tikslingai ir sąmoningai iškreipia Konstituciją. Valstybė tapo panaši į stalininę, kurioje tik 
imituojama demokratija. Tai, beje, liudija ir mūsų valdžios veiksmai kritiniais momentais, kai 
įkaitų gyvybė neverta nė kapeikos. Apskritai žmogaus gyvybės apsauga dabartinėje Rusijoje 
nėra valdžios prioritetas. Prisiminkime, kai buvo susprogdinti gyvenamieji namai, siekiant 
sėkmingai išrinkti Vladimirą Putiną. Neteigiu, kad šie sprogimai buvo įvykdyti Rusijos 
specialiųjų tarnybų, tam nėra pakankamai įrodymų, tačiau tokia versija labai tikėtina. Bent jau 
valdžia jos nepaneigė vieninteliu įmanomu būdu – atviru, skaidriu tyrimu. Visuomenė ne tik 
gali, bet ir privalo išsakyti savo abejones ir įtarimus, nes mūsų šalies istorijoje, deja, daugybė 
atvejų, kai valdžia nusikalto visuomenei.

Tenka pakartoti dar kartą – dabartinė situacija pasaulyje ne tik doroviškai ydinga, bet kelia 
grėsmę, mirtiną pavojų globaliu mastu. Neįmanoma be galo išlaikyti santykinį saugumą vien 
tik apeliuojant į pasaulio sunaikinimo per atominį konfliktą grėsmę. Atominiai ginklai plinta 
ir lengvai gali patekti į teroristų rankas. Nesunkiai gali atsirasti avantiūristų, kurie griebsis 
atominio šantažo. 

Tarpusavyje  glaudžiai susijęs mūsų atliekomis priterštas pasaulis ir toliau daugiausia pa-
stangų skiria ginklavimuisi, šnipinėjimui ir t. t. Tuo pat metu socialinės, ekologinės problemos, 
kurias reikia nedelsiant spręsti, lieka nuošalyje. Dažniausiai dėl nacionalinio egoizmo. Akivaiz-
du, kad mums būtina ne tik ekonominė globalizacija, bet ir dorovinė, ir teisinė. Politika išlieka 
išskirtinai susitelkusi ties ambicijų ir interesų kova. Būtini pokyčiai, politikai reikalingas verty-
bių pamatas. Tačiau esminių pokyčių šiandien negalima pasiekti vien tik tuščiomis deklaraci-
jomis.

Ar galime tikėtis realių grandiozinių permainų? Nežinau. Tačiau tvirtai žinau, kad, priešingu 
atveju, mūsų laukia tragiškas likimas. Kol kas tarptautinės bendruomenės neturi reikiamo ryžto 
spręsti pamatines problemas. Taip bus, kol liksime „realistinės politikos“ gniaužtuose.

Pavyzdžiui, Europos Taryba.  Struktūra, sukurta dėl vienintelio tikslo – įsikišti į jai 
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priklausančių valstybių vidaus politiką, jei ji pradeda kelti grėsmę žmogaus teisėms. Tačiau 
kuriant šią instituciją buvo sumanytas ir paralyžiuojantis jos veiklą veto mechanizmas. 
Pagrindinė Europos Tarybos institucija – Užsienio reikalų ministrų komitetas – svarbiausius 
klausimus sprendžia bendru sutarimu. Tačiau kaip tokiu atveju galima nubausti šalį pažeidėją? 
Panaši situacija ir ESBO. Tiesa, dabar galioja taisyklė „bendras sutarimas – minus vienas“. 
Kartais pasisakoma ir už „bendrą sutarimą – minus du“. Tačiau tai nekeičia reikalo esmės. 
Tas pats principas vyrauja ir Jungtinių Tautų Organizacijoje. Tarp penkių nuolatinių Saugumo 
Tarybos narių yra Rusija ir Kinija – valstybės, dažnu atveju nepaisančios demokratijos principų. 
Visi nuolatiniai nariai turi veto teisę.

Akivaizdu, jog pakeisti kelis šimtmečius statyto tarptautinių institucijų statinio pamatą – 
nėra paprasta. Jei staiga būtų atsisakyta vyraujančių tarptautinės politikos principų, įsivyrautų 
chaosas. Taigi permainų kelias turės būti ilgas ir lėtas. Galbūt prireiks viso XXI amžiaus. Tačiau 
svarbu, kad aiškiai ir tiksliai būtų suformuluotas kelionės tikslas, kuris leistų įvertinti ir tai, kiek 
kryptinga kryptimi judame. Padėtų orientuotis priimant sprendimus. Kitaip – pasiklysime.

„Valdoma“ ar „suvereni“ demokratija visai nėra demokratija, taip pat ir politinis 
korektiškumas visai nėra korektiškumas. Supraskime pagaliau, jog, sveikindami „išrinktus“ 
nedemokratinių valstybių vadovus, mes skatiname sukčius ir tironus. Dėl pagarbos žmogaus 
teisėms sudarydami su tironais sutartis, kuriose daug retorikos, bet nėra realių kontrolės 
mechanizmų, mes tik skatiname chamišką savivalę.

Šiandien baiminamasi „šaltojo karo“ atsinaujinimo. Menkai viliojama perspektyva. Tačiau 
prisiminkime, kad šis karas jau kartą buvo laimėtas ir didelėje pasaulio dalyje šiandien galima 
laisvai kalbėti vien tik dėl šios pergalės.

Europos Sąjungos atsiradimas, lėta ir sudėtinga jos evoliucija – vilties šaltinis. Didis 
prezidentas Jimmy Carteris yra pasakęs: „Aš negaliu pasiųsti jūrų pėstininkų, kad jie išvaduotų 
sąžinės kalinius Sovietų Sąjungoje, bet aš padarysiu visa kita, ką tik galiu.“ Šiandien kaip tik ir 
reikia, kad visi padarytų viską, ką gali. Padarytų sąžiningai, atvirai ir be užuolankų.

Vertė A.N., parengta pagal www.ej.ru
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RIMANTAS DAGYS: SVARBU ATKURTI 
ŠEIMOS PRESTIŽĄ

 Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys sako, kad vienas iš jo 
prioritetinių darbų – pakelti šeimos prestižą. „O tai, kad Europos Sąjunga šioje vietoje neturi 
jokios aiškios politikos, yra jos Achilo kulnas. Tai, kad ES pasiruošusi tvarkingai ir prabangiai 
išmirti, manęs asmeniškai nežavi“, – interviu lrt.lt kalbėjo R. J. Dagys. „Matriarchatas savo 
laiku buvo ne todėl, kad moterys gainiojosi kiškius po miškus“, – priduria jis. 

Kokie bus svarbiausi Jūsų uždaviniai šiame poste? 
Pirmas ir pats greičiausias uždavinys – taip sutvarkyti socialinio draudimo sistemą, kad 

ji daugiau nepatirtų tokių krizių kaip dabar – iššauktų įvairiais nepamatuotais sprendimais, 
politikų populizmu ir nesiremiančių išsamia prognoze, galinčia numatyti, kaip mūsų „Sodros“ 
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sistema veiks po keleto metų, atsižvelgiant į tai, kad vyksta visuomenės senėjimas. 
Antras uždavinys – įtvirtinti šeimos nuostatas. Svarbu atstatyti šeimos prestižą, kuris buvo 

nederamai sumenkintas. 
Ir trečia, reikia sutvarkyti mūsų socialinės rūpybos sistemą, kad ji būtų racionalesnė ir ne tiek 

biurokratizuota kaip dabar. Reikia pritraukti įvairias nevyriausybines organizacijas, bendrijas, 
kurios tikrai gali perimti dalį funkcijų arba žymiai padėti visai sistemai. 

Sakote, sieksite atstatyti šeimos prestižą. Kokiomis priemonėmis tai ketinate padaryti? 
Tai yra ne vien finansinė parama, nors ji irgi svarbi. Dabar mes išgyvename sunkmetį, taigi 

gali turėti daug gražių norų, bet kai nėra pinigų, gali galvoti tik apie tai, kaip racionaliau juos 
panaudoti. Labiausiai šioje srityje padeda motinystės atostogos, kurios yra gan ilgos. 

Mano galva, labai teisingai buvo pasielgta, kad priėmėme tokį sprendimą, nes tai skatina ir 
paramą šeimai, ir rodo šeimų, motinų, kurios ryžtasi auginti vaikus, įvertinimą. Taigi raginu 
visas mamas daugiau auginti vaikus, nes tai yra mūsų valstybės ateitis. 

Aišku, turėdami šeimos koncepciją, turėsime ją užpildyti turiniu, kad tai būtų ne tik 
dokumentas, bet ir konkrečios ilgalaikės priemonės. Programoje įrašėme ambicingą siekį, 
kad 2050 metais Lietuvoje gyventų 4 mln. žmonių. Tai nėra labai fantastinis dalykas, mums 
reikia pasiekti, kad jaunos šeimos turėtų mažiausiai tris vaikus. Dabar gal tai atrodo ir labai 
fantastiškai, bet prisiminus mūsų istoriją tai nėra retas dalykas. 

Darbo sritį ketinate atiduoti Ūkio ministerijai ir tapti Šeimos reikalų ministerija. 
Taip, tai numatyta kaip ilgalaikis siekis. Visos darbo srities funkcijos, kurios yra mūsų 

ministerijoje, turėtų pereiti, kai mūsų ekonomikos augimas pereis iš neigiamo į teigiamą, nes 
tada Ūkio ministerija turės rūpintis naujų darbo vietų kūrimu. Šiuo sunkmečiu iš esmės mums 
reikia pasirūpinti, kad žmonės neprarastų kvalifikacijos, galėtų mokytis. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra pareiškęs, kad išvengti bedarbystės krizės 
padėtų Darbo kodekso pakeitimai: siūloma suteikti daugiau laisvės darbdaviui atleidžiant 
ir priimant darbuotojus, tartis individualiai dėl darbo laiko, viršvalandžių, šventinių dienų 
užmokesčio ir t.t. Ką jūs apie tai manote? Ar Lietuvoje darbuotojas yra pakankamai socialiai 
apsaugotas? 

Kad Lietuvoje reikia lankstesnių darbo santykių – tikrai taip, nes mes esame viena iš tų vals-
tybių, kuriose nelanksčiausi darbo santykiai. Bėda ta, kad mes reikiamu laiku neturėjome prof-
sąjungų ir darbdavių organizacijų, taigi viską stengėmės surašyti į Darbo kodeksą. 

Aišku, bendrosios normos ne visose šakose vienodai veikia. Mes turime pereiti prie lankstaus 
saugumo sistemos, kad darbdavys galėtų greičiau manevruoti darbo jėga, bet tokiu atveju visa 
saugumo sistema turėtų rūpintis valstybė: prižiūrėti žmogų, kuris neteko darbo, didesnes 
pašalpas mokėti, daugiau laiko skirti perkvalifikavimui, o visa tai kainuoja. Be to, turime suteikti 
žymiai daugiau galimybių perkelti viską į kolektyvines sutartis. 

Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad mes norime sumažinti darbuotojo saugumą. Lankstumas 
nebūtinai yra saugumo netekimas. Lankstumas gali būti ir didesnio saugumo garantija. 

Sakote, jog esate už ilgas motinystės/tėvystės atostogas. Ar nemanote, kad šiuo metu 
negalime sau leisti tokios prabangos? Galbūt vertėtų palaukti ir tokią gerovę įgyvendinti 
geresniais laikais? 

Palaukti, kol išmirsime? Man atrodo, galų gale visiems reikia sudėti normalius prioritetus į 
galvą, kad visi skaičiavimai, pinigai, statybos yra nulis, jeigu nebus, kas tuose namuose gyvena. 
O tai, kad Europos Sąjunga šioje vietoje neturi jokios aiškios politikos, tai yra jos Achilo kulnas. 
Tai, kad ES pasiruošusi tvarkingai ir prabangiai išmirti, manęs asmeniškai nežavi. Aš norėčiau, 
kad Lietuva tokio likimo išvengtų. 
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Kelerius metus praleidęs motinystės / tėvystės atostogose žmogus praranda profesinius 
įgūdžius. Kokių priemonių ketinate imtis, kad padėtumėte mamoms ar tėčiams sugrįžti į 
darbo rinką? 

O kokių įgūdžių per tą laiką jie įgyja? Manau, kad tėvystės įgūdžių turėjimas turėtų būti 
pliusas, o kiti įgūdžiai turėtų būti šalia, nes pirmiausia mes esame tėvai, o po to – visa kita. Ma-
nau, kad daugelis problemų mūsų valstybėje išsispręs, kai motina, užauginusi penkis vaikus, 
bus gerbiama taip pat, kaip šalies prezidentas. 

O grįžtantiems į darbo rinką žmonėms iš tiesų turėtume suteikti galimybes tai daryti 
lengviau, tačiau nemanau, kad kas nors prarastų didelę kvalifikaciją per kelerius metus, nes tai 
yra jauni žmonės, kurie labai greitai tas kvalifikacijas įgyja. Šiaip pasaulyje išvis kas septyneri 
metai siūloma keisti profesiją, todėl jei galvoje įdėta, persikvalifikuoti problemų nebus. 

Kokiais būdais ketinate kovoti su skurdu ir mažinti socialinę atskirtį Lietuvoje? 
Tai yra ne vien tik mūsų ministerijos dalykas, nes mes dažnai suprantame socialinės atskirties 

mažinimą vien tik per išmokų didinimą. Jeigu mums pavyks padaryti sveikatos sistemą labiau 
prieinamą visiems, ką mes ir darome, įtraukdami visus į sveikatos draudimą, jeigu mums 
pavyks sutvarkyti švietimo ir mokslo sistemą taip, kad ji būtų labiau visiems prieinama ir 
specialybės įgyjamos tokios, kurios leistų siekti atitinkamos karjeros, tai irgi yra socialinės 
atskirties mažinimas, nes tai – žmogaus galimybių didinimas. 

Taip pat po truputį reikia keisti mūsų mokestinę tvarką, mes tai pradėjome daryti šioje 
Vyriausybėje diferencijuodami gyventojų pajamų mokestį, aišku, ta diferenciacija nėra labai 
didelė, kaip galima būtų padaryti, bet nors socialdemokratai apie tai visada kalbėjo, bet nieko 
nepadarė. Nors mes savęs socialdemokratais nevadiname, bet padarėme iš karto. 

Iš kitos pusės, kalbam apie turto ir kitų mokesčių įvedimą, kurie užkrautų didesnę mokestinę 
naštą turtingiesiems. Tai yra mūsų principinis sprendimas. Yra ir daug kitų priemonių: 
bendruomenių stiprinimas, visuomeninės galimybės, raiškos priemonių didinimas – jos irgi 
mažina socialinę atskirtį. Tam mūsų Vyriausybės programoje yra atskira visa skiltis ir yra 
nuspręsta, kad prie Vyriausybės bus atskira grupė, kuri užsiims tik ta problema. 

Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje sakoma, kad šeima yra sutuoktiniai ir jų vaikai 
(įvaikiai), jeigu jų yra. Taigi nėra šeima nesusituokę, bet kartu gyvenantys ir turintys vaikų 
asmenys. Ar šioje koncepcijoje neįžvelgiate tokių porų diskriminacijos? 

Šeima yra žmonės, gyvenantys su įsipareigojimais vienas kitam, taigi kodėl jūs norite tuo 
vardu vadinti neįsipareigojusius vienas kitam žmones? Šeima yra tie žmonės, kurie viešai – prieš 
bendruomenę, prieš valstybę – įsipareigoja gyventi kartu ir prisiima pareigas. Tai yra šeima, o 
visa kita – gyvenimas kartu. 

Šeimos koncepcijos kritikai kaltino, kad jei vienas iš tėvų augina vaiką, tai tokia šeima 
nelaikoma šeima. Tačiau tokia šeima telpa į sąvoką, tik tai yra nepilna šeima, be vieno sutuoktinio. 
Mes neturėtume skatinti tokio proceso, bet pripažįstame kaip šeimą ir jokios čia diskriminacijos 
nėra. Tačiau gyvenimas kartu be įsipareigojimų nėra šeima. Valstybė laisva, tegul žmonės gyvena 
kaip nori, bet kodėl kai kurie nori tokiu būdu pretenduoti į šeimą – tiesiog kitaip vadiniesi. 

Antikriziniame plane numatyta, jog vaiko pinigai bus mokami visiems vaikams tik tol, 
kol vaikui sueis treji metai. Vyresniems vaiko pinigai bus skirti tik toms šeimoms, kuriose 
vienam asmeniui tenka mažiau pinigų negu trijų valstybės remiamų pajamų dydis. Panaši 
situacija yra ir su vaikų maitinimu mokyklose. Kodėl vieni vaikai nusipelno valstybės 
paramos, o kiti ne? 

Šiuo atveju tai valstybės galimybių klausimas. Antikriziniame plane yra ne viena nepopuliari 
priemonė, susijusi su tuo, kad mums teko smarkiai karpyti savo išlaidas, mažinant nepamatuotus 
įsipareigojimus, kuriuos buvo prisiėmusi praėjusi Vyriausybė, nes įsipareigojimai be pinigų 
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yra žmonių apgaulė ir mes tuo keliu tikrai neisime, mes žinome, ką galima padaryti, ir geriau 
pasakykime tiesiai šviesiai, ką galime įgyvendinti, o ko ne. Žiūrėdami į kitų metų finansines 
galimybes, turėjome šias sritis šiek tiek apkarpyti, tiesiog grįžome į senesnę sistemą, kai 
maitinimą vaikams teikdavome tik tiems, kurių tėvų finansinės galimybės buvo tikrai prastos. 
Mes laikinai sustabdome šios priemonės įgyvendinimą, nes nėra tam pinigų, bet 111 tūkst. vaikų 
ir toliau bus maitinami. 

Tuo metu vaiko pinigus praras apie 15 proc. tėvų. Mes manome, kad dalis pačių turtingiausių 
gali apsieiti be šių pinigų. Aišku, nėra gerai, kad žmonėms vienaip ar kitaip reikės pagrįsti 
savo norą gauti vaiko pinigus, nes yra toks reikalavimas, kad nustosime remti tas šeimas, kurių 
grynosios pajamos atskaičius visus mokesčius vienam šeimos nariui yra didesnės nei 1050 Lt. 
Bet ta sistema bus paprasta – vienkartinis metinis deklaravimas. 

Artėjant ekonominei krizei ir didėjant mokesčiams, kaip ketinate nuo skurdo apsaugoti 
labiausiai pažeidžiamas (pensininkus ir kt.) socialines grupes? 

Visai neseniai visų pašalpų mokėjimas vėlavo dviem savaitėmis, todėl žodį „artėjant“ reikėtų 
pašalinti. Aš pats kreipiausi į Finansų ministeriją, kad ji pakeistų savo mokėjimo tvarką ir 
nemokėtų valdžios įstaigoms atlyginimų tol, kol nebus išmokėtos pašalpos. Taip pat bedarbystės 
augimas yra labai staigus. Pagal deklaracijas, gaunamas iš verslo, matome, kad daug įmonių 
pasiruošę mažinti darbuotojų skaičių, todėl tas sunkmetis čia pat. 

Taigi duok Dieve, kad išsaugotume dabartinius turimus resursus, nes ką nors daugiau 
prižadėti vargu, ar galima. Vyriausybė yra priėmusi sprendimą ruoštis galimam dar blogesniam 
scenarijui ir tam skirti apie 600 mln. Lt biudžete – tai labai žymi suma. Pirmuosius pusę metų 
turime neleisti tų pinigų. Dalis tų lėšų bus skirtos tiems, kurie galbūt labiausiai nukentės šiuo 
sunkiu laikotarpiu. 

Šiuo metu kol kas dar laikomės. Aišku, negaliu pažadėti pensijų didinimo. Galiu pasakyti 
tik tiek, kad šitoje sistemoje taupyti daugiau nėra kur, mes nukėlėme programų įgyvendinimą, 
kur tik buvo įmanoma. 

Provincijoje dažniausiai žmonės gyvena iš pašalpų, kiekvienas vaikas ten – potencialus 
pajamų šaltinis. Galbūt mažiau pasiturintiems reiktų duoti meškerę, o ne žuvį? 

Iš esmės taip. Mūsų programoje tai numatyta. Mes skurdo mažinimo programa neturime 
skatinti žmonių būti išlaikytiniais. Išlaikytinis žmogus degraduoja, pripranta, praranda 
kvalifikaciją, motyvaciją, pradeda gerti – visos socialinės blogybės kartu. 

Mes turime keisti pačią tvarką, požiūrį į regionus. Priemonių yra labai daug, pradedant nuo 
to, kad pertvarkome administraciškai Lietuvą: Vilnių atskirdami kaip atskirą ir padarydami 
tris regionus, kad jie galėtų gauti didesnę ES paramą, nes dabar Vilnius dirbtinai pagerina jų 
rodiklius ir paramos kiekis jiems kliūna mažesnis. Tuomet regionai vystysis tolygiau ir žmonėms 
parama ateis į kaimą. 

Taip pat Žemės ūkio ministerija pereina į Kaimo ministerijos statusą. Atsimenat anksčiau 
Vyriausybės deklaruotas ambicijas padėti kaimui? Tačiau reali situacija tokia, kad per visą 
Lietuvą buvo pasirūpinta tūkstančiu ūkininkų šeimų. Ir tai vadinosi kaimo politika. 

Tuo metu dabar yra ryškus postūmis, kad mes perorientuojam pinigų srautus į mažesnius 
projektus, mūsų programoje numatyta, kad teikiame mokestinius kreditus pradedantiems nau-
ją verslą, o tai yra didelis įsipareigojimas turint omeny, kad šiais metais trūksta pinigų. Visa 
tai leidžia žmonėms pradėti judėti, kaip sakote, duoti meškerę jiems į rankas. Aišku, yra visa 
išmokų sistema, kuri padeda žmogui laikytis, bet vien per pašalpų sistemą žmogaus tikrai ne-
išjudinsime. 
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Nors Lietuvos įstatymai reglamentuoja lyčių lygybę, tačiau reali situacija keičiasi mažai 
(moterys vis dar žymiai mažiau uždirba už tą patį darbą, jos turi mažiau galimybių gauti 
aukštas pareigas ir t. t.). Kokių žingsnių imsitės, kad lyčių lygybė Lietuvoje taptų realybe, o 
ne teorija? 

Man atrodo, didžiausia lyčių nelygybė yra mūsų galvose. Kažkodėl kažkas kažkada susigal-
vojo, kad visa tai, ką tradiciškai darė moteris, buvo antrarūšė veikla, o tai, ką darė vyrai, – pir-
marūšė veikla. Pirmiausia, atstatykime vienodą požiūrį, o tada daug kas automatiškai išsispręs. 
Man atrodo, tai likę nuo sovietmečio, kad visi turi būti betonuotojai, traktoristai ir t.t. Aišku, 
kad neturi būti apribojimų įgyti specialybę, kokią tik nori, bet pirmiausia nereikia jų rūšiuoti. 
Galbūt, priešingai, tradiciškai moteriškų profesijų vertė dar labiau turėtų išaugti. 

Matriarchatas savo laiku buvo ne todėl, kad moterys gainiojosi kiškius po miškus. Panašiai 
buvo kaip ir dabar, tiesiog motinos vieta buvo vertinama labiau nei vyro, lakstančio paskui 
kiškius miške. Nesakau, kad jie negali susikeisti vietomis, bet tiesiog nediferencijuokime jų. 
Skirtingas požiūris egzistuoja, bet tie dalykai išsispręs su mūsų kultūros pasikeitimu, o kultūra 
taip greitai pas žmones neateina. 

Bet ne taip jau lengva žmonių galvose stereotipus sunaikinti. 
Viskas atsistos į savo vietą, jei mes turėsime aiškią vertybių sistemą. Lyginant su kitais kraštais, 

Lietuvoje moters vieta ir funkcijos visada buvo žymiai stipresnės. Net jei pažiūrėsime Lietuvos 
statutą – tuo metu tokių išskirtinių teisių niekas Europoje neturėjo ir tai jau yra apspręsta mūsų 
kultūros. Pasižiūrėkite mūsų dainas. Apie ką dažniausiai dainuojama? Apie vyrus mažai... Taigi 
grįžkime prie savo tradicinio supratimo ir daug kas pasitaisys. 

Šeima, panorusi įsivaikinti vaiką, susiduria su didžiule biurokratine mašina. Ar nemanote, 
kad palengvinus įvaikinimo procedūrą šeimose galėtų gyventi daugiau vaikų? 

Savo programoje aiškiai esame pasakę, kad stengsimės, jog vaikai gyventų šeimose. Žinoma, 
vaikų namų neišvengsime, bet reikia stengtis, kad vaikai augtų ne juose, o kuo arčiau šeimos. 
Net ir dabar, sunkiu metu, numatėme, kad vaikams, gyvenantiems šeimynose, išmokos 
padvigubinamos. Tai yra skatinimo priemonė, nes vaikai, užaugę šeimose, turi mažiau socialinių 
problemų. 

Tai nereiškia, kad nereikia remti vaikų, kurie neturi tėvų, bet turime pradėti didinti paramą 
šeimynoms ir šeimoje augantiems vaikams. Jei palyginsime, kiek pinigų išleidžiame vaikui, 
augančiam šeimoje, ir kitam vaikui, augančiam už šeimos, pamatysime, kad skirtumas yra 
didelis. Mes stengsimės išlyginti šitą situaciją. 

Smurtas tarp nepilnamečių vis labiau plinta (ypač tarp mergaičių). Taip pat didelė 
problema – smurtas šeimose. Kaip manote, kokios priemonės būtų efektyvios keičiant tokią 
situaciją? 

Mes galime tik pasirūpinti tais, kurie nukenčia nuo smurto. O norint išgyvendinti šitą 
reiškinį, reikia pradėti nuo mokyklos, nuo pagarbos vienas kitam. Tai yra auklėjimo problemos, 
kurios taip paprastai neišsisprendžia, todėl ir religinės konfesijos šiuo atveju vaidina labai didelį 
vaidmenį, įskiepydamos šią pagarbą. 

Kaip vertinate idėją sujungti valstybės ir „Sodros“ biudžetus? 
Tai vertinu kaip vieną iš idėjų, kurią reikia rimtai svarstyti, bet idėja gali būti nebūtinai tokia. 

Vienas iš pirmalaikių mūsų uždavinių – sutvarkyti socialinės rūpybos sistemą taip, kad ji ne-
patirtų krizių ir būtų ilgalaikė. Nes situacija tokia, kad 2015– 2017 metais, net ir įtraukus visus 
dirbančius į draudimo sistemą, vieną senelį išlaikys beveik vienas dirbantis. Jokia sistema to 
neišlaikys, nes tada mokesčius reikės nežinau iki kokių lubų kelti ir tai tampa didele problema. 
Todėl reikės ne vienos priemonės tam sutvarkyti. 
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Jau ėmėmės nepopuliarių priemonių. Dainininkai dainuoja, menininkai rašo, piktinasi 
pakeltais mokesčiais. Aš ne visai suprantu, ko piktinasi. Ypatingai, kai matau nuaugusius, 
stiprius vyrus, kurie aiškina, kad mes juos žudom todėl, kad jie turi pradėti mokėti mokesčius 
„Sodrai“. Aš užduočiau labai paprastą klausimą: kodėl aš už tave, sveiką vyrą, turiu išlaikyti 
tavo senelius ir tavo tėvus? Man, kaip vyrui, būtų gėda. 

Mes įvedam mokesčius palengva, suprasdami, kad staiga to padaryti negalime, bet tai yra 
būtina. Solidarumas – mūsų vertybė. Be to, reikia rūpintis ne vien tik savo kompanijų verslu, 
bet kad ir kiti turėtų galimybę gauti ligos ar motinystės pašalpas, ką mes dabar ir darome. Man 
patinka, kai žmonės dainuoja, bet reikia suprasti, apie ką mes dainuojame. 

Kalbino Eglė Lipeikaitė

 www.bernardinai . l t  –   2008 m. gruodžio 30 d.

SVEIKATOS SISTEMOS REFORMA: 
KUR EINAME?

Arimantas DUMČIUS – medicinos profesorius, habil. dr.,
LR Seimo narys, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Garbės pirmininkas, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Girtina, bet nepakanka kukliai didinti vien medikų atlyginimų, kai nebelieka iš ko gerinti 
sveikatos įstaigų infrastruktūros, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, plėsti naujų 
technologijų ir vaistų panaudojimo racionalizavimo. Šiuos teiginius patvirtina G. Barcio neseniai 
atliktas dabartinės sveikatos apsaugos finansavimo tyrimas. Padidėjusios visuomeninės išlaidos 
sveikatos priežiūrai dėl atlyginimų kėlimo (2004 m. 3,91% nuo BVP, 2005 m. 4,05%, 2006m. 4,30%) 
paslaugų kokybei ir prieinamumui poveikio neturėjo. 

Sveikatos apsaugoje išliko ta pati netvarka, eilės, ženklios priemokos vaistams, didėjantis 
sergamumas ir mirtingumas, augantis netekto darbingumo (invalidumo) rodiklis. Nepertvarkius 
darbo organizavimo principų, ypač nedecentralizavus administracinio valdymo ir su juo susijusio 
neefektyvaus lėšų panaudojimo, ir toliau išliks ribotas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas 
ir jį lydintis nevisavertiškumas pačioje sistemoje. Atlyginimų kėlimo maratonas greit baigsis, nes 
didinti valstybės sveikatos fondo pagal ES reikalavimus nėra ir nebus galimybių. Tam reikės iš 
esmės keisti sveikatos paslaugų teikimo, kainų nustatymo ir finansavimo principus, atsižvelgiant 
į realybę ir laisvosios rinkos pasiūlas. Jau dabar medicina vis labiau tampa laisvosios rinkos dalimi. 
2005 m. faktinės (visuomeninės ir privačios) išlaidos sveikatos sistemai finansuoti siekė 5,9 proc. 
nuo BVP. Privačios išlaidos iš namų ūkio buvo 1 milijardas 225 milijonai Lt, darbdavių – 74,5 
milijonai Lt. Iš jų vaistams panaudota 76,7 proc. privačių išlaidų. Tai rodo didėjantį gyventojų 
poreikį gydytis apsimokant paslaugas, siekiant stacionarinio ar kito gydymo. Suprantamas jų 
nepasitenkinimas, kai visuomeninės sveikatos priežiūros išlaidos nepakankamos, kai viskas 
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ribojama kvotomis konsultacijoms, hospitalizacijoms, kompensuojamiesiems vaistams planuoti, 
uždaromos ligoninės ar sujungiami skyriai. Atskira kalba yra apie pensininkų ir socialiai remtinų 
gyventojų grupes, kurių gydymo ir vaistų lengvatinio įsigijimo tvarką būtina neatidėliojant keisti. 
Šiuolaikiškos sveikatos reformos eiga vyko ne ta kryptimi, kai viskas draudžiama ir siaurinama, 
tai neatitinka gyventojų  lūkesčių – juk didėja norinčiųjų konsultuotis, gydytis stacionaruose. Ji 
neatitinka ir ES reikalavimų. Pagal ES, 2010 m. bendrosios sveikatos išlaidos turėtų sudaryti ne 
mažiau kaip 6,8 proc. nuo BVP, iš jų visuomeninės būtų 5,5 proc. Ir tai atitiktų tik 2003 m. ES lygį. 
2007 metais valstybės biudžeto įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo pajamos iš viso sudarys 
3 milijardus 880 milijonų Lt arba 1 milijardu daugiau nei 2006 m. To pasiekta Tėvynės sąjungos 
ir Socialdemokratų partijos susitarimo dėka. Tai gerai, nes bus iš ko didinti atlyginimus. Bet ar 
realu vis didinti sveikatos fondą, kai Lietuvos sveikatos sistemoje neveikia mechanizmas gautas 
lėšas efektyviai panaudoti, didesnės lėšos nesudaro sąlygų sveikatos apsaugos perspektyvai. 

Akivaizdu, kad užsitęsusi nepalanki situacija skatina aktyviau vykdyti principinius 
struktūrinius, sisteminius ir politinius pertvarkymus sveikatos apsaugoje. Kokie yra ar galėtų 
būti sveikatos sistemos struktūrinės pertvarkos scenarijai?

Dabartinė centralizuota sveikatos apsaugos sistema, kai sveikatos priežiūros paslaugų 
reguliavimas yra vykdomas Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai priklausančios Valstybinės 
ligonių kasos. Šis scenarijus žinomas kaip pirmasis ir antrasis sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimo etapai, kurių pabaiga numatoma 2008 metais.

 Ar galima dabartinį Sveikatos apsaugos ministerijos ir sveikatos politikų vykdomą ligoninių 
restruktūrizavimą vadinti sveikatos sistemos struktūrine reforma?

Pirmojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo, prasidėjusio 2002 m., tikslas 
buvo ekonominis efektas, jis pasiektas tik iš dalies, trumpinant gydymo stacionaruose trukmę, 
ribojant hospitalizaciją, didinant kvotas ir kompensuojamųjų vaistų priemokas, diferencijuojant 
paslaugų įkainius (pagal amžių), nukreipiant piliečius gydytis ambulatoriškai ar dienos 
stacionaruose, slaugos ligoninėse, mažinant lovų, skyrių, ligoninių ir darbuotojų skaičių. Tačiau 
tai neatitiko gyventojų, ypač pensininkų, socialiai remtinų, lūkesčių ir sukėlė jų nepasitenkinimą. 
Pertvarkymai stabdė sveikatos paslaugų teikimo ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, ypač 
privačių, plėtrą, netobulino šeimos gydytojo institucijos, griovė kaimo mediciną ir silpnino 
rajonų ligonines. 

Antrasis restruktūrizavimo etapas yra apgalvotas racionaliau. Jo tikslas – „užglaistyti“ 
sveikatos apsaugos reformos trūkumus ir centralizuotomis paslaugų ir jų įkainių reguliavimo 
priemonėmis „išspausti“ ekonominį efektą. Ekonominiam efektui užtikrinti dalį priemonių 
norima kūrybiškai pritaikyti panaudojus struktūrinės sveikatos sistemos reformos modelio 
elementus (nagrinėsime vėliau), bet iš esmės lieka dabartinė reguliuojamoji „iš viršaus“ sveikatos 
apsaugos sistema.

Didžiausias dėmesys, kaip pristato viceministrė J. Kumpienė, bus skiriamas pirminės 
sveikatos priežiūrai, kurios 60 proc. taptų privačia grandimi. Deklaruojama, kad, suvienodinus 
privačių ir valstybinių įstaigų teises, išnyks apribojimai kurti privačius centrus, kabinetus, 
bus supaprastinama gyventojų prisirašymo tvarka, sudariusiems sutartis su ligonių kasomis 
suteikiama teisė naudotis valstybės patalpomis panaudos pagrindais. Privačias iniciatyvas 
skatins kilnojamojo turto (išskyrus brangią aparatūra) perdavimas viešosioms įstaigoms, 
privataus ir valstybinio kapitalo partnerystės projektų diegimas. Sveikatos paslaugų kainodara 
bus reguliuojama diferencijuojant pagal amžių, teritoriją, gyventojų tankį, ligų sudėtingumą 
ir kita. Apskrityse bus įgyvendinti diferencijuoti paslaugų teikimo modeliai pagal nustatytus 
kriterijus, būdingesnius tai vietovei. Palaipsniui bus didinamos bazinės sveikatos priežiūros 
paslaugų kainos, į jas įskaičiuojant ir didinant turto amortizacinių atskaitymų dalį. Tuo pačiu 
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skatinama konkurencija tarp įstaigų įvairiomis formomis (nenurodoma kokiomis). Skatinamas 
papildomas (savanoriškas) draudimas. Nustatomas ir reguliuojamas privalomojo ir savanoriškojo 
draudimo apmokamų paslaugų „krepšelis“. Plečiamas ir liberalizuojamas mokamų paslaugų 
teikimas. Valstybės kapitalas ir lėšos, gautos pardavus nereikalingus objektus, bus skiriamos tik 
įrangai įsigyti, pastatų renovacijai ir naujai statybai. Slauga ir ilgalaikis palaikomasis gydymas 80 
proc. bus vykdomas bendrojo pobūdžio ligoninėse, plečiamos ambulatorinės ir namų paslaugos, 
kuriami dienos slaugos stacionarai. Greitoji medicinos pagalba jungiama su Vidaus reikalų 
ministerijos bendrosios pagalbos centrų paslaugomis.

Antrojo etapo restruktūrizavimo tikslams įgyvendinti numatoma skirti 2007 m. 593 mln. Lt, 
2008 m. – 661 mln. Lt. Medikų atlyginimų didinimas numatomas pamečiui iki 20 proc.

Pritardamas daugeliui Sveikatos apsaugos ministerijos sumodeliuotų sprendimų darau 
išvadą, kad iš esmės antrasis restruktūrizavimo etapas, jei bus sėkmingas, padės sutaupyti lėšų 
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo darbo organizavimui, tačiau neturės ilgalaikės įtakos paslaugų 
kokybei ir gerinant jų prieinamumą. Jų nepagerins ir medikų atlyginimų nuoseklus didinimas, 
šiuo atveju daugiau priklausantis nuo politikų sprendimų ir administracijos valios, bet ne 
nuo gydytojo darbo kokybės. Tik laisvosios rinkos ir konkurencijos pagal visus ekonomikos 
dėsnius įsijungimas pagerintų bendrąją sveikatos apsaugos finansinę padėtį ir paslaugų kokybę. 
Reguliuojant sveikatos reformą vien iš ministerijos kabinetų lygmens reikės periodiškai atnaujinti 
restruktūrizavimo procesą, skirti papildomų milžiniškų lėšų, neišvengiamai atsiliekant nuo ES 
standartų. 

Struktūrinė sveikatos sistemos reforma: nuosaikus decentralizavimas, pasiūlų savireguliacija 
pagal laisvojoje rinkoje susiformavusią paklausą.

Šis scenarijus galėtų būti pirminės sveikatos priežiūros efektyvios struktūrinės pertvarkos 
etapo pradžia. 

Siūlyčiau tokį veikimo planą:
Valstybinės ligonių kasos atskyrimas nuo Sveikatos apsaugos ministerijos;
Viešųjų SPĮ valdymo optimizavimas: nustatyti turtą ir atlikti finansų apskaitą, turtą įstaigoms 

perduoti patikėjimo teise. Nustatyti ilgalaikio turto amortizacinių išlaidų atskaitymus, nes tai 
reikės įskaičiuoti į paslaugų bazines kainas;

PSDF lėšų kaupimo ir paskirstymo principų nustatymas: atskirti socialines ir sveikatos funkcijas, 
t. y. sveikatos paslaugų finansavimą nuo socialinės paramos ir slaugos socialinėms grupėms, 
sukaupti visus finansavimo šaltinius į tą patį fondą, pasiekti, kad būtų vykdoma Sveikatos 
draudimo įstatymo 16 str. 2 dalies nuostata (privalomojo sveikatos draudimo fondas formuojamas 
iš 35 proc. nuo valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytų vidutinių mėnesio 
draudžiamųjų pajamų), sukurti paslaugų užsakymo kriterijus ir įkainių nustatymo metodikas, 
palaipsniui nustatyti ir įgyvendinti legalizuotų priemokų dydžius prie kompensacijų; 

Nuosaiki SPĮ decentralizacija, privačių ir valstybinių SPĮ teisių suvienodinimas; 
SPĮ darbo kokybę įvertinančių kriterijų ir metodikos sudarymas, kuo remsis LK, pirkdama 

paslaugas už PSD lėšas; 
Viešosios SPĮ paskelbia savo paslaugų kainas; 
LK perka paslaugas, remdamasi SPĮ darbo efektyvumo rodikliais ir konkurencija paslaugų 

rinkoje; 
Papildomo (savanoriškojo) draudimo teisinio reglamentavimo sukūrimas ir realizavimas;
Paramos sveikatos paslaugoms sistemos sukūrimas mažas pajamas turintiems ir vieniems 

gyvenantiems asmenims sukūrimas. Įgyvendinamas lengvatinis ar visiškas vaistų kompensa-
vimas pensininkams bei socialiai remtiniesiems (sveikatos pašalpos ar kaupiamosios sveikatos 
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sąskaitos ir kita);
Paramos ir labdaros sveikatos apsaugai įstatyminės bazės tobulinimas. 
Jei būtų pareikšta politinė valia eiti struktūrinės reformos keliu, įjungiant pasiūlų 

savireguliavimą pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, reikėtų keisti ydingą kompensuojamųjų 
vaistų politiką. Diskutuotina dėl perėjimo prie vaistų kompensavimo pagal susirgimus, nustatant 
„ligonio krepšelį“, tuo sudarant profesinio darbo sąlygas šeimos ir bendros praktikos gydytojams, 
kurie šiuo metu nuvertinti. 

Siūlomas scenarijus turi bendrumų su Laisvosios rinkos instituto (G. Steponavičienė) 
struktūrinės sveikatos priežiūros reformos tyrimo apmatais. 

Visi pateikti scenarijai laukia platesnės diskusijos.

ŠALTINIAI
Lietuvos sveikatos informacijos centras. Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros 
įstaigų veikla 2005 m. – Vilnius, 2006.
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Namų ūkių biudžetų 1996–
2005 m. tyrimų rezultatai.
Lietuvos Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. – Vilnius, 2006.
Lietuvos Sveikatos programos įgyvendinimo tarpinio vertinimo ataskaita. 2006.

www.dumčius. l t  –  2009 m. l iepos 17 d. 

TEISMAI TOLIAU TRAIŠKO LIKIMUS –
BAUDŽIA NEKALTUS ŽMONES

Dainius SINKEVIČIUS 
 
Lietuvos teisėsauga toliau žaidžia žmonių likimais: nors policijos pareigūnai buvo raginami 

kuo kruopščiau tikrinti sulaikytų įtariamųjų duomenis, tačiau situacija nė kiek nepagerėjo – 
teismuose daugėja atvejų, kai už vagystes iš parduotuvių nubaudžiami niekuo dėti asmenys. 
Maža to, jie turi eiti kryžiaus kelius, kad apgintų savo suteptą garbę. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šią savaitę paskelbė dar dvi nutartis, 
kuriomis Panevėžio ir Vilniaus gyventojoms atnaujino terminą paduoti skundą dėl apylinkių 
teismų skirtų administracinių nuobaudų dėl vagysčių iš prekybos centrų. Abi moterys teigė, 
kad apie teismo skirtas baudas jos sužinojo tik gavusios teismo sprendimus.

„Kai atplėšiau voką, patyriau didelį šoką – sužinojau, kad esu apsivogusi parduotuvėje, man 
už tai skirta bauda“, – lig šiol negalinti atsigauti „vagilė“ prisipažino netikėjusi, jog Lietuvoje 
teismai gali nubausti nekaltą žmogų. 

Pasitikėjo vagių „sąžiningumu“
Panevėžio miesto apylinkės teismas vienoje parduotuvėje apsivogusiai moteriai skyrė 

300 litų baudą. Paaiškėjo, kad į antrąjį policijos komisariatą pristatyta vagilė neturėjo asmens 
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tapatybę patvirtinančio dokumento, todėl jos nurodyti duomenys buvo patikrinti Vidaus reikalų 
ministerijos centrinėje duomenų bazėje. 

Kadangi kito asmens vardu ir pavarde prisistačiusi moteris žinojo ir gimimo datą, policijos 
pareigūnai ja patikėjo. Į teismą šaukimą išrašę pareigūnai pažeidėjos posėdžių salėje taip ir 
nesulaukė – moteris nepasirodė. 

Administracinę bylą nagrinėjęs teisėjas nepasidomėjo, ar policijos pareigūnai pažeidimo 
protokolą surašė tikrai tai moteriai, kurios duomenys nurodyti protokole, ir lengva ranka skyrė 
300 litų baudą. 

Teismo nutarimą gavusi panevėžietė neteko amo, todėl iš karto kreipėsi į teismą ir policijos 
komisariatą. Paaiškėjo, kad jos parašas nesutampa su „vagilės“, be to, jau buvo pasibaigęs 
terminas, kai galima apskųsti teisėjo nutarimą, todėl pareigūnai su vagyste nesusijusiai moteriai 
pasiūlė kreiptis į LVAT. 

Tik šio teismo teisėjai gali atnaujinti terminą skundui paduoti – jeigu jis atnaujinamas, 
administracinio pažeidimo byla nagrinėjama iš naujo.

Į panašią situaciją pakliuvo ir vilnietė, kuriai už vagystę iš prekybos centro „Norfa“ Vilniaus 
miesto antrasis apylinkės teismas buvo skyręs įspėjimą. 

Jai LVAT taip pat atnaujino terminą skundui paduoti – pažeidimo protokolą surašę Vilniaus 
miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai patikrinimo metu nustatė, kad iš tikrųjų 
įtariamoji vagyste pateikė ne savo duomenis. Kadangi jie sutapo su centrine duomenų baze, 
pareigūnai nepasivargino ir daugiau jų netikrino.

Teisėjai pripažįsta: problema išlieka
Į nemalonią situaciją ne savo noru pakliuvusioms moterims dabar atsirado šansas atsikratyti 

vagilės „etikečių“. Tiesa, joms dar teks minti teismų slenkstį ir įrodinėti, jog kažkas iš pažįstamų 
ar netgi svetimų žmonių pasinaudojo jų asmens duomenimis. 

LVAT atstovė spaudai Živilė Jokimaitė-Dolgich teigė, kad teismas kol kas dar neturi statistinių 
duomenų, kiek praėjusiais metais apylinkių teismai galėjo nubausti su vagystėmis nesusijusių 
žmonių, tačiau patikino, jog problema teliko aktuali ir teisėjų klaidų nesumažėjo. 

„Policijos pareigūnas, surašydamas administracinio teisės pažeidimo protokolą, turi 
vykdyti savo pareigas – nustatyti įtariamojo asmens tapatybę. Jeigu jis šito nedaro, reiškia jis 
savo pareigų neatlieka, todėl vėliau šie sunkumai persikelia į teismą. Jeigu šios problemos nėra 
išspręstos, manau, vėl reikėtų apie tai kalbėtis su policija. Žinoma, galbūt mes ir neišvengsime 
šimtaprocentinio objektyvumo, juk gyvenime visko pasitaiko“, – sakė Teisėjų tarybos pirmininkė 
Laima Garnelienė. 

Kenkia teisėsaugos autoritetui
DELFI primena, kad prieš pusantrų metų LVAT buvo atlikęs tyrimą, kurio metu konstatavo: 

kas trečias žmogus, kurio bylą dėl vagystės iš parduotuvės nagrinėjo apylinkės teismas, buvo 
nubaustas už pažeidimą, kurio nepadarė. Paaiškėjo, kad teisėjai lengva ranka baudas skirdavo 
net tiems asmenims, kurie jau seniai yra mirę.

Šiurpą kelianti statistika paaiškėjo, kai LVAT po DELFI publikacijos nusprendė patikrinti, kaip 
apylinkės teismuose per pirmąjį šių metų pusmetį teisėjams sekėsi nagrinėti administracinių 
teisės pažeidimų bylas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnį (smulkusis 
svetimo turto pagrobimas, už tai gresia bauda nuo 300 iki 700 litų).

Atvejų, kai atsakomybėn patraukiamas su pažeidimu nesusijęs žmogus, daugėja, nes policijos 
pareigūnai patiki sulaikytuoju ir išsamiai nepatikrina jo asmens duomenų. 

LVAT pažymėjo, kad policijos pareigūnai patraukdami administracinėn atsakomybėn, o 
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teisėjai nubausdami su pažeidimu nesusijusį asmenį kenkia teisėsaugos institucijų autoritetui 
bei sudaro prielaidas galimam žmogaus teisių pažeidimui.

Apie tai, kad teismo yra nubausti už vagystę iš prekybos centro asmenys dažniausiai sužino 
tik tada, kai gauna antstolių raginimus gražiuoju susimokėti baudą arba dar vėliau, kai baudą 
už vagystę prašoma darbdavių išskaičiuoti iš atlyginimo. 

Buvo ne tik nubaustas, bet ir nuteistas
Nepagrįstai teismo už administracinius teisės pažeidimus nubausti asmenys iš valstybės gali 

reikalauti kompensacijos neturtinei žalai atlyginti. 
Klaipėdoje buvo išnagrinėta byla, kurioje 33 metų klaipėdietis Rolandas R. dėl policijos 

pareigūnų bei teismo darbuotojų klaidų prašė atlyginti žalą. Vietoj prašytų 120 tūkst. litų, 
teismas jam priteisė net 20 kartų mažesnę sumą.

Paaiškėjo, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja už vagystę nuteisė Rolando R. vardu 
prisistačiusį asmenį. Apie tai verslininkas sužinojo tik 2004 metais, kai gavo antstolių raginimą 
apmokėti teismo išlaidas. 

Klaipėdietį teismas taip pat du kartus buvo nubaudęs administracine tvarka, nes šis neblai-
vus pasirodė viešoje vietoje. Jo duomenis panaudojo draugas. Nors byloje buvo prisegta iš as-
mens duomenų kartotekos paimta Rolando R. nuotrauka, niekam nekilo įtarimų, kad atsako-
mybėn patrauktas visiškai į jį nepanašus žmogus. Kita pavarde apsimetęs vyriškis net atliko 
bausmę pataisos namuose. 

www.delf i . l t   –  2009 m. sausio 6 d.

APIE ŽINIASKLAIDOS VERSLĄ

Vilius BRAŽĖNAS

 Siūlome poleminį žurnalisto, publicistinių knygų autoriaus, didžiąją gyvenimo dalį 
praleidusio išeivijoje Viliaus Bražėno rašinį apie žurnalistų pretenzijas Lietuvoje, pasak 
autoriaus, būti lygesniam už lygius. 

Metams baigiantis viešumon prasiveržė keletas triukšmingų triukšmų, kadangi juos kėlė 
„didžiosios“ žiniasklaidos (toliau trumpai – ŽS) žurnalistai. To priežastimi šiuokart buvo du ŽS 
palietę ėjimai valdžios šachmatų lentoje. Pirmas – Seimo vadovybė apribojo žurnalistų judėjimo 
laisvę Seime. Antra – Vyriausybė, derindama biudžetą, pajamų didinimo lazdele bakstelėjo ŽS 
kišenę. Neturėdamas pakankamai žinių apie šį kišeninį klausimą, palieku jį svarstyti žinovams. 
Tačiau su pirmuoju – su ŽS verslo privilegijuota padėtimi, su tuo, kad jis „lygesnis“ už visus 
kitus neva lygius verslus, esu susidūręs jau Prezidento Ronaldo Reagano metais dar JAV ir net 
parašęs amerikiečių spaudoje. 

Baltuosiuose rūmuose prezidentų per „spaudos konferencijas“ salės pirmojoje eilėje, lyg pa-
gal JAV Konstituciją virš visų valdžios sričių paaukštinti, kitų neliečiamose savo laktose sėdi 
daugiausia apie „lygybę“ ir „demokratiją“ rašančių ir kalbančių, turtingiausi ŽS atstovai. Kitus 
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„lygius“ atstovus, ypač iš antisovietinės bei kartu antiglobalistinės ŽS, žurnalistų salės gale pre-
zidentas gal tik su žiūronais galėtų pastebėti. Prisimenu straipsnyje „Jei būčiau Prezidentas“, 
nurodžiau, kaip atkurčiau lygybę konferencijos salėje ir kiek didžiajam ŽS verslui kainuotų 
naudojimasis JAV mokesčių mokėtojų pinigais teikiama šviesa, šiluma, minkštos kėdės ir tuale-
tai. Kiti neva lygūs verslai negali būriais įsibrauti į Prezidentūrą. Štai tau ir lygybė.

Ar ne panašiai su ŽS yra ir Lietuvos Respublikoje? Ir čia Seime ar Vyriausybėje veltui gautas 
žinias ŽS brangiai parduoda spaudos puslapiuose ar eteryje. Žurnalistai yra ŽS verslo darbuo-
tojai.

Tai man buvo patvirtinta, pasiteiravus, kaip įstoti į Žurnalistų sąjungą. Sužinojau nesąs žur-
nalistas, nes neturiu sutarties. Truputį nustebau. Rašau spaudai jau 72 metai. Esu redagavęs 
tarptautinį leidinį (Vokietijoje) ir amerikietišką (konservatyvų) savaitraštį Floridoje. Buvau lie-
tuviško savaitraščio (Čikagoje) redakcinės kolegijos narys. Susidūriau kaip svečias su maždaug 
350–400 mikrofonų radijo ir TV studijose JAV. Turėjau atsakinėti į spaudos, radijo ir televizijos 
žurnalistų klausimus poroje tuzinų „spaudos konferencijų“, keliaudamas per Ameriką. Ir štai 
nesu „žurnalistas“. Šio „nežurnalisto“ gerokas skaičius straipsnių ir daugybė laiškų pasirodė 
JAV leidiniuose anglų kalba. Net vienas Australijoje. Dar ir dabar šį tą parašau „mažajai“ lietu-
viškai spaudai, kurią, pasirodo, kartais paskaito ir dideli žmonės. Todėl esu patenkintas „publi-
cisto“ pavadinimu. 

Kad ir ką manytume apie Seimo pirmininką ar jo grupės politiką, jis viešumos švieson iškėlė 
opų, intriguojamą, politikų vengiamą svarstyti klausimą – verslų lygybės klausimą. Tas klausi-
mas, kaip jau minėjau, man nedavė ramybės jau daugelį metų.

Visose laisvose savivaldos valstybėse pagrindinis įstatymas – Konstitucija – užtikrina pilie-
čiams spaudos ir žodžio laisvę. Kartu ji kitiems piliečiams užtikrina teisę neskaityti ir nesiklau-
syti. Konstitucija užtikrina verslininkui teisę gaminti ir parduoti duoną, batus ar kokius nieknie-
kius drauge su vartotojų teise tuos gaminius pirkti ar nepirkti.

Tačiau iškyla didžiulis skirtumas tarp ŽS verslo ir kitų verslų, kai susiduriama su apsirūpi-
nimu žaliava parduodamų gaminių gamybai. Duonos kepėjai nevaikšto po Seimą reikalaudami 
miltų, lygiai kaip batsiuvys be Seimo pagalbos apsirūpina jaučio oda. Ogi ŽS darbuotojai kar-
tais elgiasi lyg „spaudos laisvė“ reikštų, kad valdžios žmonės privalo jiems bet kada patiekti 
gatavai pagamintą jų verslo produktą – žinias, o žurnalistams belieka jas supakuoti į patraukliai 
atrodančius spaudos maišelius. Eterio žurnalistai, žinoma, prie maišelio dar ir skambaliukų pri-
kabina.

Laimė, ne visų verslų atstovai vaikšto valdžios koridoriais ir lankosi kabinetuose. Valdžia 
būtų paralyžiuota. Iš to galima padaryti išvadą, jog ir vieno kurio nors verslo neribotas Seimo 
ar ministerijų vadovų bei darbuotojų gaišinimas gali būti tos įstaigos finansuojančių mokesčių 
mokėtojų pinigų švaistymas.

Todėl ir valdiškos įstaigos, ir žiniasklaida, ir „skaidrumo“ siekią piliečiai turėtų blaiviau pa-
žiūrėti į ŽS šurmulį, kuriame pasigirsta ir keistas didžiosios ŽS rūpinimasis „vietinės“ ŽS liki-
mu. Ypač kai iš „vietinių“ kolegų nusiskundimų susidaro įspūdis, kad kai kur „vietinė“ spauda 
atsiduoda kolūkių pirmininkų ideologija. Tačiau nesigirdi sielojimosi dėl likimo vadinamosios 
„patriotinės, krikščioniškosios“ spaudos, kuri, tik svajodama apie „spaudos rėmimo fondo pa-
ramą“, ir dabar vos išsilaiko „vandens paviršiuje“. 

Visų sričių sąžiningi piliečiai gal turėtų paveikti Seimą, kad prisėstų prie „šviesių ir skaidrių“ 
įstatymų, suvaržančių ir atitinkamai abi puses griežtai baudžiančių, kai Seimo nariai laisvai 
vaikšto ŽS (spaudos ir eterio) koridoriais ir jų kabinetuose, ypač per rinkimus, palieka ne vien 
vizitinę kortelę. Tas klausimas vertas ir sąžiningos ŽS dėmesio.

Žinoma, kol reikalai nesusigulės, teks ir ŽS, ir Seimui ieškoti abiem pusėms priimtinų, 
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balsuotojų nepapiktinančių, sprendimų. Tačiau ŽS šurmulys turės pritilti, nes jis tik atkreipia į 
per daug spaudos laisvės privilegijomis besinaudojantį, tačiau retai „abi puses“ pristatantį ŽS 
verslą. Daug padėtų, jei ir ŽS gaminių vartotojai (skaitytojai, žiūrovai, klausytojai) pasinaudotų 
spaudos bei žodžio laisve ir pareikštų savo nuomonę apie ŽS gaminių kokybę.

www.bernardinai . l t  –   2009 m. sausio 6 d.

SKUNDAI PRIEŠ LIETUVĄ

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) Strasbūre pernai sulaukė 255 naujų skundų prieš 
Lietuvą. Pastaraisiais metais, tai didžiausias skundų skaičius, tačiau šis rodiklis nepasiekė 2005-
ųjų lygio. Dauguma skundų yra atmetami arba paskelbiami nepriimtinais. Lietuvos teisingumo 
ministerija informuoja, kad EŽTT kasmet pateikiama vis daugiau skundų. Per 2008-uosius 
teismas gavo 49 850 naujų skundų. Iš viso pernai gruodžio 31 dieną šio Tarptautinio Teismo 
nagrinėjimo laukė 97,3 tūkst. skundų. 

Tuo metu pernai išnagrinėti 32 044 skundai.

Labiausiai Strasbūro teismui skundžiama Rusijos valstybė. Prieš ją pateikta 27,25 tūkst. arba 
28 proc. visų skundų. Toliau eina Turkija – 11,1 tūkst. (11,4 proc.), Rumunija – 8900 (9,1 proc.), 
Ukraina – 8250 (8,5 proc.), Italija – 4200 (4,3 proc.), Lenkija – 3500 (3,6 proc.), Slovėnija – 3200 
(3,3 proc.).

Lietuva gerokai atsilieka nuo šių valstybių. Prieš Lietuvą pernai pateikti 255 skundai, tai yra 
daugiau nei 2006 ir 2007 metais. Tačiau 2005-aisiais skundų iš Lietuvos Strasbūrą buvo pasiekę 
dar daugiau – 266. 

Praėjusių metų pabaigoje EŽTT nagrinėjimo iš viso laukė 448 skundai prieš Lietuvą. Šiuo 
požiūriu Lietuvą lenkia latviai (nesvarstyti buvo 741 skundas), tačiau atsiliekame nuo estų (390 
skundų).

Statistika rodo, kad Strasbūro teismas apie 90 proc. pateiktų skundų paskelbia nepriimtinais 
bei išbraukia iš bylų sąrašo kaip neatitinkančius Konvencijos reikalavimų.

Pernai 90,8 proc. visų išnagrinėtų skundų prieš Lietuvą buvo paskelbti nepriimtinais arba 
išbraukti iš bylų sąrašo.

Beje, palyginti su kaimynėmis, Lietuva dažniau pripažįstama pažeidusi žmogaus teises. Štai 
prieš Latviją praėjusiais metais atmesti 94,8 proc. visų išnagrinėtų bylų, prieš Estiją – 96,8 proc., 
prieš Lenkiją – 93,1 proc. 

EŽTT nagrinėja bylas, susijusias su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
ir jos protokolais, taip pat Europos Tarybos Ministrų Komiteto prašymu teikia konsultacines 
išvadas teisės klausimais, susijusiais su Konvencijos ir jos protokolų nuostatų aiškinimu.

 „BNS“–  2009 m. vasario 7 d. 
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ŽMOGAUS TEISĖS IR KRIKŠČIONIŠKA 
ETIKA

Thomas J. JOHNSON

Nors didžiojoje pasaulio dalyje demokratija plečiasi, vis dar esama pagrindo labai rūpintis 
žmogaus teisių apsauga. Be terorizmo, susijusio su Viduriniųjų Rytų reikalais, genocido, sie-
jamo su konfliktais Afrikoje, augančio, atrodytų, religinio persekiojimo kai kuriuose pasaulio 
regionuose bei plačiai paplitusių abortų pirmojo ir antrojo pasaulio šalyse, mūsų dėmesio verti 
du ypatingi klausimai, kadangi jie reprezentuoja panašius įvykius keliose pasaulio dalyse. 

Pirmasis iš jų – Europos humanitarinių mokslų universitetas Minske, Baltarusijoje, puikus, 
atvirai prodemokratiškos orientacijos laisvųjų menų universitetas, diktatoriaus įsakymu jėga 
uždarytas 2004 metais. Tai buvo bendro smūgio žmonėms ar asmenų grupėms, siekiančioms 
politinės, ekonominės ar religinės laisvės, dalis, akivaizdus žodžio laisvės pažeidimas, turėjęs 
sukelti visų geros valios žmonių pasipiktinimą. Labai gaila, bet totalitarizmas postkomunisti-
niame pasaulyje dar gyvas. 

Kitas dalykas, turintis kelti susirūpinimą, tai žmogaus teisių pažeidinėjimas, plečiantis tam 
tikrų islamo rūšių įtakai. Verta paminėti, kad olandų spauda, kurios dėmesį į šiuos klausimus 
atkreipė neseni įvykiai Olandijoje [straipsnis rašytas 2005 metų pradžioje. T. van Gogh’o nužu-
dymas 2004 m. lapkritį], itin domisi nauju islamiškojo Šariato įstatymo pritaikymu Ontaryje, 
Kanadoje. Moterys iš Irano, kurios bėgo į Kanadą, ieškodamos vienodos moters teisių apsaugos, 
dabar nuogąstauja, kad Vakarų demokratijoje pritaikius Šariatą, jų teisės bus pažeistos. Viena 
musulmonė oratorė Ontaryje pasakė: „Moterys ir vaikai aukojami ant daugiakultūriškumo al-
toriaus“. Jei daugiakultūriškumas reiškia, kad visos įstatymo sistemos, įskaitant ir tas, kurios 
žmogaus teisių nesaugo, Vakaruose dabar priimtinos, daugelio žmonių teisėms iškils didelis 
pavojus – net mūsų Vakarų demokratijose, kurios tvirtina besilaikančios įstatymų. 

Tokių problemų neišspręs vien filosofinis aiškumas teisių teorijos klausimais – praktines pro-
blemas gali apsunkinti ir labai paplitusi sumaištis žmogaus teisių temoje, pastebima daugelio 
nūdienos etikų ir filosofų raštuose. O kadangi noras ginti žmogaus teises dažniausiai inspiruo-
jamas krikščioniško judėjimo, aiški teisių teorija gali susiformuoti krikščionių bendruomenėje, o 
paskui pereiti į platesnę politinę kultūrą. 

Vienas iš ankstyviausių krikščionių etikų, rašiusių apie žmogaus teises, buvo Tomas Akvi-
nietis (1225–1274). Nors šia tema jis parašė nedaug, jo įžvalgi analizė yra labai konstruktyvus 
išeities taškas, kurį galima lengvai paaiškinti ir išplėsti, suvedant jį į dialogą su naujomis te-
orijomis bei klausimais. Šv. Tomas klausia: „Ar esame morališkai įpareigoti paklusti žmonių 
įstatymams?“ Šis klausimas rodo, kad jis skyrė keturis įstatymų tipus: 1) amžinąjį įstatymą, 
egzistuojantį Dievo prote; 2) prigimtinį įstatymą, kuris atspindi amžinąjį įstatymą, per sukūrimą 
įrašytą žmogaus prote; 3) dieviškąjį įstatymą, kuris yra ypatingas Dievo apreiškimas Biblijoje 
ir 4) žmogiškąjį įstatymą, (kartais nepatikimas) taisykles, užrašytas ir privalomas kiekvienoje 
visuomenėje. Atsakymas, kurį Tomas pateikia į savo klausimą, labai įdomus. 

„Potvarkiai, kuriuos leidžia žmonės, gali būti teisingi arba neteisingi. Jeigu jie teisingi, mūsų 
moralinė pareiga jiems paklusti, nes jie kyla iš Dievo amžinojo įstatymo… Potvarkis gali būti 
neteisingas dėl vienos iš dviejų priežasčių: pirma, jis gali prieštarauti žmonijos teisėms; antra, jis 
gali prieštarauti Dievo teisėms.“ (Summa Theologica, 96 kl., 4 str.) 

Išvadoje, kurią Tomas padaro iš savo vertinimų, sakoma, kad žmonės nėra griežtai morališkai 
įpareigoti paklusti neteisingiems įstatymams, nors išmintis reikalauja didžiulio atsargumo, 
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prieš nusprendžiant nepaklusti įstatymui. Vis dėlto tam tikrose situacijose žmogus gali būti 
morališkai įpareigotas nepaklusti akivaizdžiai neteisingam įstatymui, t. y. praktikuoti pilietinį 
nepaklusnumą. 

1. Tinkamas žmogaus teisių funkcionavimas 
Šis Akviniečio vertinimas pateikia mums klasikinį krikščionišką tinkamos žmogaus teisių 

funkcijos apibrėžimą: parodyti, jog vyriausybės veiksmai yra tokie siaubingai neteisingi, kad 
žmogus turi protestuoti ar nepaklusti. Egzistuoja kelios idėjos, susijusios su šiuo žmogaus teisių 
funkcijos apibrėžimu, kurias Akvinietis arba numano, arba aiškiai išreiškia. Jis numano, kad 
tinkama vyriausybės funkcija yra ginti žmogaus teises leidžiant teisingus įstatymus. Jis aiškiai 
moko, jog egzistuoja aukštesnis teisingumo standartas nei vyriausybės standartas, esantis 
amžinajame Dievo prote. Jis įsitikinęs, jog žmonės turi teises, nes yra sukurti pagal Dievo 
atvaizdą. Ir jis tvirtina, kad praktinis žmogaus protas, Dievo proto atspindys, iš esmės labai 
stengdamasis gali kurti įstatymus, kurie bus teisingesni už jo laikų įstatymus. 

Šios klasikinės krikščioniškos žmogaus teisių teorijos svarba kur kas labiau paaiškėjo 
dvidešimtame amžiuje, ir tai įvyko dėl esminės, bet paprastos priežasties. Dvidešimtame 
amžiuje daugelis sunkiausių nusikaltimų buvo padaryti vyriausybių prieš savo piliečius 
arba prieš žmones, kurie jiems buvo pavaldūs. Galima paminėti nacistų holokaustą, Stalino 
valymus ir mirties stovyklas, žiaurumus Azijoje Antrojo pasaulinio karo metais, Pietų Afrikos 
apartheidą ir daugelį kitų įvykių, pelnytai priskiriamų prie košmarų. Kai žmonės žvelgdavo 
į valdžią, ieškodami užtarimo, jiems labiausiai reikėjo neteisios valdžios užtarimo – dažnai jų 
pačios valdžios. Dabar aišku, kodėl Šv. Jonas apokalipsėje neteisią valdžią vaizduoja kaip visa 
niokojantį žvėrį. Helmutas Thielicke pasakė: 

„Žmogus turi būti apsaugotas pats nuo savęs. Šios įžvalgos šviesoje buvo suformuluotos 
pagrindinės, arba žmogaus teisės. Nuo pat savo įgyvendinimo pradžios jos išreiškia protestą 
prieš valstybės polinkį į visagalybę.“ (Theological Ethics, Vol. 2) 

2. Žmogaus teisių reikalavimų ontologinis statusas 
Deja, klasikinė krikščioniškoji teisių filosofija dvidešimto amžiaus filosofijoje visuotinai buvo 

neigiama. Šią problemą galima suprasti keliant ontologinius klausimus „Ar žmogaus teisės 
tikrai egzistuoja?“ ir „Koks žmogaus teisių šaltinis?“ Atsakymai kelia nemažą nerimą – jeigu į 
juos žiūrima iš klasikinės krikščioniškos perspektyvos. Pavyzdžiui, Delosas McKownas rašo: 

„Paveldimų prigimtinių žmogaus teisių koncepcija senais laikais geriausiu atveju tebuvo 
naudingas mitas, bet vis dėlto – mitas, su visu savo implikuojamu pažeidžiamumu. Vadinasi, idėja 
apie prigimtines žmogaus teises turi būti demitologizuota“ (cit. iš D.A. Noebel „Understanding 
the Times“). Jei žmogaus teisės laikomos mitu, kurį reikia demitologizuoti, mūsų kultūra iš 
tiesų yra įpuolusi į metafizinę neviltį ir neturi valdymo ar teisingumo teorinio pagrindo. 

Į klausimą „Iš kur kyla teisės?“ galima atsakyti trejopai. Vienas atsakymas gali būti toks: 
žmogaus teisės kyla iš valstybės arba visuomenės. Variacijų šia tema galima rasti ir Vakarų 
demokratinėje filosofijoje, ir marksistinėje ar komunistinėje filosofijoje. Pavyzdžiui, sovietų 
vadovas Leonidas Brežnevas, neabejotinai laikęsis oficialios komunistinės minties kurso, rašė: 
„Piliečių teisės ir laisvės negali ir neturi būti naudojamos prieš mūsų socialinę sistemą“, aiškiai 
turėdamas galvoje, kad teisės kyla iš valdžios ar komunistų partijos. Keista, bet tai nelabai skiriasi 
nuo to, ką galima įžvelgti kai kurių Vakarų humanistų veikaluose. Paulas Kurtzas rašė: „Teisės 
išsivystė iš dominavusių kultūrinių, ekonominių, politinių ir socialinių struktūrų“ („Forbidden 
Fruit“). Kitaip tariant, teisės kilo iš visuomenės ir/arba valdžios. 

Akivaizdi kiekvienos teorijos, tvirtinančios, jog teisės kyla iš visuomenės ar valstybės, 
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problema yra ta, kad valstybė duoda, valstybė gali ir atimti, sudarydama įspūdį, jog jie yra 
valstybės nuosavybė ir negali veiksmingai kalbėti apie esminį daugelio valstybių neteisumą. 
Jeigu kas nors tvirtina, kad teisės kyla iš valstybės ar visuomenės, diskusija apie žmogaus teises 
praranda savo pagrindinį tikslą bei funkcijas. 

Antrasis atsakymas į klausimą, iš kur kyla žmogaus teisės, būtų tvirtinimas, jog jos kyla iš 
paties žmogaus. Šis atsakymas dažniausiai pasitaiko Vakarų liberalizme. Tipiškas jo atstovas 
filosofijoje Michaelis Tooley’us tvirtina, jog teisės pagrįstos individo interesais, o individo inte-
resai pagrįsti to individo sąmoningumu bei troškimais. Toks individualizmas gali būti laikomas 
kraštutine kolektyvizmo priešingybe, teigiančia, jog teisės kyla iš valstybės ar visuomenės. Jis 
taip pat turi didelių filosofinių problemų. Viena vertus, jis veda į neribotus ir iracionalius teisių 
reikalavimus. Mat jeigu aš sakau, kad mano teisės kyla iš mano interesų ir troškimų, sunku 
nustatyti, kurie interesai bei troškimai neveda į teises. Gal aš turiu teisę į viską, ko trokštu? Kita 
vertus, jeigu aš neturiu jokių troškimų ir interesų, tai gal neturiu ir teisių? Štai kodėl Vakarų 
liberalizmas negali nuspręsti, ar mano teisės yra neribotos, ar aš išvis jų neturiu. 

Reikia atkreipti dėmesį į dvi svarbias problemas, atsirandančias ir tuo atveju, kai tvirtinama, 
jog teisės kyla iš paties žmogaus, ir tuo, kai sakoma, jog jos kyla iš valstybės ar visuomenės. Pir-
moji gali būti pavadinta „funkcine dehumanizacija“. Ir kolektyvizmas, ir individualizmas gero-
kai linkę manyti, kad žmogaus vertė pagrįsta kokia nors funkcija ar gebėjimu. Vakarų liberalusis 
individualizmas linkęs manyti, jog žmogaus vertė yra įsišaknijusi funkcijoje, kuri yra gebėjimas 
bendrauti, gebėjimas mąstyti arba gebėjimas būti kūrybiškam. Kolektyvistinės teorijos žmogaus 
vertę laiko susijusia su visuomenės funkcija, kaip antai gebėjimu būti ekonomiškai produkty-
viam ar įnešti indėlį į tam tikrą visuomenės tipą. Šios dvi pozicijos panašios tuo, kad žmogaus 
vertė grindžiama kokia nors funkcija ar gebėjimu. Ir individualizmas, ir kolektyvizmas gana 
nuosekliai mano, jog žmogus, praradęs ar niekada neturėjęs kokios nors konkrečios funkcijos 
ar gebėjimo, yra kažkas žemiau už žmogų arba nėra asmenybė, todėl neturi jokių teisių. Tokiais 
atvejais žmonėmis, nesugebančiais funkcionuoti taip, kaip apibūdina toje visuomenėje viešpa-
taujanti teorija, atsikratoma – per koncentracijos stovyklas, abortus, eutanaziją ar kitais būdais. 

Antra svarbi problema, kylanti ir iš individualistinės, ir iš kolektyvistinės teorijos apie žmo-
gaus teisių šaltinį ar ištakas yra ta, kad žmogaus teisės laikomos atimamomis. Tai glaudžiai 
susiję su aprašytąja funkcinės dehumanizacijos problema. Kai Amerikos nepriklausomybės de-
klaracijoje buvo paskelbta, kad Kūrėjas suteikė žmonėms neatimamas teises, tai buvo labai svar-
bus teiginys. Vadinasi, tam tikros pagrindinės teisės negali būti prarastos, o atimamos teisės gali 
būti prarastos arba jų gali būti atsisakyta. Kai kurie septyniolikto ir aštuoniolikto amžiaus filo-
sofai individą laikė jo paties teisių šaltiniu ar savininku, tačiau šių teisių buvo galima atsisakyti 
mainais į saugumą, kadangi teisės buvo perleidžiamos. Kai šios teisės būdavo perleidžiamos 
aukščiausiai valdžiai – ar bent jau taip buvo tvirtinama, – individas nebeturėdavo jokių teisių 
prieš aukščiausią valdžią, o tai pradėjo dėti teorinius pagrindus totalitarizmui (žr., pvz., T. Hob-
beso „Leviathan“). Štai kodėl tvirtinimas, jog kai kurios teisės yra neatimamos, labai svarbus. 

Trečiasis atsakymas į klausimą apie žmogaus teisių kilmę yra tvirtinimas, kad šios teisės kyla 
iš Dievo. Tai, žinoma, klasikinis krikščioniškas didžiųjų krikščionybės mąstytojų požiūris, pa-
grįstas bibliniu pasakojimu, kad žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą. Be to, šį požiūrį daugiau 
ar mažiau palaikė ir daugelis Šviečiamojo laikotarpio mąstytojų deistų (pvz., T. Jeffersonas), 
kurie priėmė kai kurias klasikinės krikščionybės idėjas – tiek, kiek jos buvo susijusios su politine 
etika. Pagal šį požiūrį žmogaus teisės kyla iš Dievo, nepriklausomai nuo to, kokias funkcijas ar 
gebėjimus turi ar neturi žmogus, ir valstybė ar visuomenė negali atimti kai kurių pagrindinių 
teisių. Vadinasi, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra absoliučiai vertingas; todėl užpulti žmogų 
yra tas pats, kas užpulti Dievą. 
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Klasikinę krikščionišką žmogaus gyvenimo vertės sampratą geriausia interpretuoti kaip do-
vaną, ateinančią iš Dievo, taigi išorinę žmogaus atžvilgiu, ir nesakyti, kad žmonės turi įgimtą 
ar paveldėtą orumą ir vertę. Helmutas Thielicke nukaldino terminą „svetimas orumas“, kuriuo 
apibūdino tai, kaip krikščionys turėtų žiūrėti į kiekvieno žmogaus gyvenimo vertę. Šis terminas 
apima klasikinę Reformacijos teologiją apie išgelbėjimą, vartojusią terminą „svetimas teisumas“; 
šis terminas reiškia, kad Kristaus teisumas tikinčiajam yra kaip dovana, ateinanti iš išorės ir ta 
prasme svetima žmogaus kaip nusidėjėlio statusui. Analogiškai, kiekvieno žmogaus orumą mes 
laikome dovana, suteikiama tam žmogui dėl to, kaip Dievas į jį žiūri. 

Istorija liudija, jog nebūtinai reikia būti krikščioniui ortodoksui, kad tvirtintum, jog žmo-
gaus teisės kyla iš Dievo, nors įsitikinimas žmogaus orumu ir verte, diskusijoje apie žmogaus 
teises įgaunantis politinę išraišką, remiasi bibline tikėjimo sistema. Tai, kad Tomas Akvinietis 
nusprendė savąjį žmogaus teisių aptarimą įtraukti į savo natūralaus moralinio įstatymo aptari-
mą, rodo, jog jis nujautė, kad žinojimas apie žmonių vertę bei teises remiasi ir Dievo duotuoju 
praktiniu protu, ir bibliniu pasakojimu apie pasaulio sukūrimą. Žinojimą apie žmonių vertę bei 
teises, suteiktas natūraliai, sustiprina ir atnaujina gilesnis žinojimas apie žmonių vertę bei teises, 
suteiktas per malonę specialiajame apreiškime ir atpirkime. Dėl šios priežasties, siekiant geriau 
suprasti žmogaus teises ir jomis rūpintis, įmanoma peržengti tikinčiųjų bendruomenės ribas ir 
patekti į pasauliečių bendruomenę. Vis dėlto pilną vyrų ir moterų vertės bei teisių paaiškinimą 
pateikia tik biblinis pasakojimas apie pasaulio sukūrimą. Ir jeigu Vakarų kultūra yra metafizi-
nės nevilties būsenoje, nieko nežinanti apie žmogaus orumą, vertę bei teises, galbūt pats metas 
tvirtai klasikine krikščioniška mintimi besiremiančiai teorijai apie žmogaus teises išplaukti į 
platesnius Vakarų kultūros vandenis. 

3. Kokias teises žmonės turi iš tikrųjų? 
Diskusija apie žmogaus teises pradeda darytis kur kas konkretesnė, iškėlus klausimą, kokias 

teises žmonės iš tikrųjų turi. Atsakymai į šį klausimą, regis, iš dalies priklauso nuo žmogaus 
teorijos apie tų teisių kilmę. Taigi autorius, manantis, jog teisės kyla iš valstybės ar visuomenės, 
bus linkęs manyti, kad žmonės turi tokias teises, kokias ir suteikia valstybė ar visuomenė, – 
vadinasi, žmogaus teisių sąrašas bus labai trumpas, ribotas. O autoriai, teigiantys, jog teisės 
kyla iš paties žmogaus, yra linkę aiškinti, kad mes turime tiek teisių, kiek tik norime, – vadinasi, 
tariamų teisių sąrašai būna pasakiškai ilgi, panašūs į kalėdinių vaiko norų sąrašus. Dėl šių 
dviejų priešingų tendencijų tam tikri žmogaus teisių reikalavimai gali atrodyti despotiški, todėl 
neverti rimto apsvarstymo. 

Šios problemos pavyzdys gali būti Jungtinių Tautų „Visuotinė žmogaus teisių deklaracija“. 
Kai kurias šio dokumento vietas verta panagrinėti atidžiau. 4 straipsnyje teigiama: „ Niekas 
negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas: visų formų vergija ir prekyba vergais draudžiama.“ 
Norėtųsi tikėti, jog geros valios žmonės tam pritars – „taip, žinoma“. Tačiau 25 straipsnyje sako-
ma: „ Kiekvienas žmogus turi teisę į pakankamą gyvenimo lygį, kuris garantuotų jo ir jo šeimos 
sveikatą ir gerovę, ir ypač į maistą, drabužius, būstą, medicininę priežiūrą ir būtiną socialinį ap-
tarnavimą: jis turi teisę į aprūpinimą nedarbo, ligos, invalidumo, našlystės, senatvės ar kitokio 
pragyvenimo šaltinių netekimo atveju dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių.“ 

Tokie teiginiai kaip 25 straipsnis, gali lengvai diskredituoti daugelį pretenzijų į žmogaus 
teisių pažeidimus, nes staiga atrodo, tarsi būtų moralinis atitikmuo tarp valdžios, kuri neišmoka 
pašalpų, esant didžiuliam nedarbui, ir tarp valdžios, kuri pardavinėja žmones (ar leidžia juos 
parduoti) į vergiją. 25 straipsnis primena patenkintos visuomenės troškimų sąrašą, kylantį iš 
prielaidos, jog mes turime tiek teisių, kiek norime, nes teisės kyla iš paties žmogaus. Jis vis 
kartoja, kad tokios despotiškos pretenzijos į neribotas teises gali lengvai diskredituoti visas 
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pastangas rimtai apsvarstyti žmogaus teises. 
Geras būdas pradėti svarstyti, kokias teises žmonės turi, yra grįžti prie požiūrio į žmogų 

klasikinėje krikščioniškoje natūraliojo įstatymo teorijoje, kuria remiasi klasikinė žmogaus teisių 
teorija. Tomas Akvinietis ir kiti klasikiniai krikščionių etikai žiūrėjo į žmogų kaip į natūraliai 
sugyvenantį su daugybe moralinių įsipareigojimų, pagrįstų praktinio proto ir kasdieninio 
gyvenimo reikalavimais. Iš to galima lengvai daryti išvadą, kad žmonės turi teisę daryti tai, ką 
jie morališkai įpareigoti daryti. Mūsų teisės atitinka mūsų moralines pareigas. Tačiau būtent 
žmonės jaučia moralinę pareigą kalbėti, melstis, rinktis, dirbti, auginti šeimą, ugdyti savo 
vaikus ir t. t., o tai veda į teises tai daryti. Visi šie dalykai gali būti pavadinti mūsų „pirminėmis 
pozityviomis teisėmis“. Kad apgintume tokias pirmines teises, turime turėti daug konkrečių 
teisinių potvarkių bei principų, kaip antai teisingi teismai ir tokie principai, kaip „kol kaltė 
neįrodyta, žmogus nekaltas“. Jie gali būti pavadinti procedūrinėmis teisėmis, saugančiomis 
pirmines ir pagrindines teises. O terminas „pagrindinės teisės“ gali būti vartojamas įvardyti 
tiems dalykams, kuriuos numato mūsų moralinės pareigos, kaip teisė į gyvenimą, laisvę ir laimės 
siekimą. Akivaizdu, jog siekiant leisti žmonėms pasinaudoti savo pirminėmis pozityviomis 
teisėmis, turi būti saugomos pagrindinės teisės. 

Galbūt reikėtų pateikti daugiau pavyzdžių. Kalbant apie darbą, šio žmogaus teisių teorijos 
tipo rezultatas būtų toks. Išmintinga valdžia, žinoma, laikysis gerai apgalvotos ekonominės 
politikos, kuri skatins gerų darbo vietų kūrimą, tačiau, jeigu valdžia netrukdys žmogaus moralinei 
pareigai dirbti, iš esmės jokios neteisybės, jokio žmogaus teisių pažeidimo nebus. Kalbant apie 
švietimą: stabiliai valdžiai ir sveikai ekonomikai, žinoma, reikia gerai išsilavinusios visuomenės, 
tad valdžia yra pagrįstai suinteresuota ir pradiniu, ir viduriniu išsilavinimu. Tačiau individai, 
šeimos ir vietinės bendruomenės jaučia stiprią pareigą išreikšti savo nuomonę, praktikuoti savo 
religiją ir lavinti savo vaikus pagal savo įsitikinimus bei tikėjimą. Taigi jei kokia nors valdžia savo 
pareigas atlieka taip, kad trukdo individams ir šeimoms atlikti savąsias moralines pareigas, tai 
jau yra žmogaus teisių pažeidimas. 

Apibendrinimas 
Šis bendras požiūris į žmogaus teisių teoriją aiškiai remiasi krikščioniškąja etika, tačiau 

minėtas idėjas tikriausiai gali perimti ir žmonės, kurie nepritaria krikščioniškiems įsitikinimams. 
Šitaip kalbant apie žmogaus teises galima pereiti nuo krikščionių bendruomenės į platesnę 
politinę kultūrą ir įnešti papildomo aiškumo į vieną iš pagrindinių politikos problemų. 

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (liet.): http://www.unhchr.ch/udhr/lang/lit.htm 
Versta iš: „Human Rights and Christian Ethics“, MBS Texte 54 (2005).

 
www.bernardinai . l t  –   2009 m. sausio 8 d.
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PAREIGŪNO VARDO ŽEMINTOJAI LIEKA 
NENUBAUSTI

Ainis GUREVIČIUS 
 
STT vadovas Ž. Pacevičius neabejoja, kad Operatyvinės veiklos įstatymą reikia keisti.
Operatyvinės veiklos įstatymas, kurį kuriant itin akcentuotos žmogaus teisės, įvarė į kampą 

operatyvininkus. Net turėdami neginčijamų įrodymų apie pareigūnų tarnybinius nusižengimus, 
jie negali nieko padaryti.

Teisėsaugininkų nešvariais darbeliais domisi kelios tarnybos: Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Korupcijos kontrolės valdyba ir Policijos departamento 
Vidaus tyrimų valdyba. Gavus duomenų apie pareigūnų nusikaltimus pradedamas operatyvinis 
tyrimas. Jei informacija pasitvirtina, pradedamas ikiteisminis tyrimas. 

Absurdiška padėtis
Vienas šių dviejų kategorijų tyrimų skirtumų yra tai, kad, per operatyvinį tyrimą sužinojus 

ne apie nusikaltimą, o apie tarnybinį nusižengimą, tokios informacijos, pagal įstatymą, niekur 
ir niekaip negalima panaudoti. 

Susidaro absurdiška padėtis. Pavyzdžiui, sužinoma, kad stebimasis žemina pareigūno vardą, 
painioja viešuosius ir privačius interesus ir pan., tačiau remiantis operatyvine informacija tokio 
pareigūno negalima kaip nors nubausti. Tad susitepusieji toliau eina savo pareigas, pliuškenasi 
su banditais pirtyse, tarnybiniai automobiliai vežioja jų šeimų narius. 

Tuo metu tarnybinius tyrimus reglamentuojantys Vidaus tarnybos statutas ir Valstybės 
tarnybos įstatymas taip pat nenumato operatyvinės informacijos panaudojimo. 

Įstatymas neblogas 
LŽ kalbintas generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas teigė žinąs šią problemą. Tačiau, 

šalies policijos vadovo įsitikinimu, ją reiktų spręsti ne keičiant įstatymus, o kaip nors kitaip: 
„Manau, kad Operatyvinės veiklos įstatymu negali būti naudojamasi fiksuojant kokius nors 
administracinius prasižengimus. Jis gali būti pasitelkiamas tiriant tik sunkius ir labai sunkius 
nusikaltimus. O turint informacijos, nesvarbu kaip gautos, apie nusižengimus, galima naudotis 
kitais svertais – atestacijomis ir kt. Reikia ieškoti kitų sprendimo būdų.“ 

Panašios nuomonės laikosi ir Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius Julius 
Jasaitis. Jo manymu, keisti įstatymo nereikia, nes operatyviniu būdu gautos informacijos apie 
drausminius nusižengimus panaudojimas būtų neteisėtas. Kitaip galėtų būti pažeistos stebimų 
asmenų teisės. „Reikėtų labai gerai pagalvoti. Tobulų įstatymų apskritai nėra“, – pabrėžė                 
J. Jasaitis. 

STT rankos surištos 
STT vadovas Žymantas Pacevičius teigia, kad ši problema aktuali jau keletą metų. „Pagal 

įstatymą, operatyvinio tyrimo metu gautos informacijos apie drausminius nusižengimus mes 
negalime panaudoti. Šiuo metu vyrauja nuostatos, kad operatyvinė veikla pažeidžia žmogaus 
teises... Jaučiame bendrą politiką: kuo mažiau sankcijų, kuo mažiau operatyvinės veiklos, kuo 
daugiau jos kontrolės. Nežinau, kaip šią problemą spręsti. Tarpusavyje pasišnekame, kad 
įstatymą reikia keisti“, – sakė jis LŽ. 
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Be to, Ž. Pacevičiaus teigimu, yra ir kita panaši problema. Pagal Korupcijos prevencijos įsta-
tymą STT turi tikrinti į aukštus postus skiriamus asmenis. „Čia kyla daug problemų: jei žmogui, 
pavyzdžiui, neduodamas leidimas dirbti su įslaptinta informacija, operatyvinę veiklą jo atžvil-
giu jau galima „laidoti”, nes asmuo suvokia, kad kažkas ne taip, ir pasidaro labai atsargus. Patys 
suprantate, ką reiškia pranešimas, jog prieš asmenį atliekamas operatyvinis   tyrimas, – aiškino 
STT vadovas. – Paprasčiausias pavyzdys: operatyvinio tyrimo metu užfiksuojama, kad koks 
nors pareigūnas nuolat lėbauja pirtelėse su kriminalinio pasaulio autoritetais. Tai nėra nusi-
kaltimas. Todėl šios informacijos negalime panaudoti. Žinome tokius dalykus, o nieko imtis 
negalime!” 

Pareigūnus būtina tikrinti 
Vidaus tyrimų valdybos vadovo Aleksandro Katino manymu, priimdama į tarnybą 

pareigūnus, valstybė jiems suteikia ypatingus įgaliojimus pavaldžių asmenų atžvilgiu. Tokiems 
pareigūnams užkraunama didesnė atsakomybės našta, kuri kompensuojama ypatingomis 
socialinėmis garantijomis. 

„Man regis, reikalui esant, valstybė turėtų turėti teisę patikrinti tokių asmenų lojalumą. 
Būtų logiška, jei operatyvinio tyrimo metu gautą informaciją būtų galima panaudoti ir tiriant 
tarnybinius nusižengimus“, – LŽ sakė A. Katinas. 

Vidaus tyrimų tarnyba kartu su Lietuvos kriminalinės policijos biuru yra pateikusi Vidaus 
tarnybos statuto pataisų paketą. Jame numatyta ir teisė operatyvinio tyrimo metu gautus 
duomenis panaudoti tarnybiniame tyrime. Minėtas paketas į Vidaus reikalų ministeriją išsiųstas 
maždaug prieš metus, bet iki šiol iš ten negirdėti jokių atgarsių. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas keistą 
padėtį pakomentavo taip: „Reikėtų susipažinti su situacija detaliau. Patys operatyvinių tarnybų 
vadovai turėtų išdėstyti savo požiūrį. Reikia siūlyti atitinkamas įstatymo pataisas. Bet kol kas 
tarnybų vadovai tokio klausimo nekėlė. Jie turėtų atvirai įvardyti problemas. Tada ieškotume 
sprendimo būdų. Manau, tai galima sutvarkyti. Reikės pasidomėti, kaip kitos valstybės sprendė 
šią problemą.“ 

„Lietuvos žinios“.–  2009 m. sausio 12 d.

 
NETEISĖS LIŪNAS

Vytautas LANDSBERGIS 

Jis formavosi Lietuvoje nuo pat LKP – LDDP sugrįžimo prie svertų, bet ypač per pastaruosius 
kelerius metus, ir šį ydingą procesą laimino visuomenės, o tiksliau – viešosios erdvės bei politikų 
abejingumas. 

Kaip kitaip pavadinti pastarojo laikotarpio praktiką, kai skandalingiausius faktus, valstybės 
pamatus ardančius poelgius paviešinančios publikacijos neturi pasekmių, nepradedami teismi-
niai tyrimai, neatsiliepia joks kitas laikraštis, joks kitas kanalas? Tokia erdvė – ne erdvė; sykį 
pagaliu bakstelėjus, liūnas vėl užsiraukia. Taip net R. Pakso apkaltos skandalas nepaskatino vals-
tybės apsivalyti iš esmės. O kur būtų kasdienė normali, sveika gyvybės reakcija? Parlamentarai 
lyg į burnas šilto pieno pasėmę ir belaukiantys, kad surūgtų. Mirties (ar mirtinos gėdos?) tyla. 
Nepasirodo nė skandalo paneigimai, jokių protestų; taip žymesni sistemos prasižengėliai, prisi-
dirbėliai ir uzurpatoriai linkę verčiau „išlaukti“, kad tik nebūtų tolesnių svarstymų ir tyrimų, o 
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paskui lengviau atsidūsta: „proneslo“. Ir neteisės liūnas pūva toliau nė nepupsėdamas.
Priminsiu vieną pavyzdį – publikaciją „Lietuvos žiniose“ (2008 11 03) apie galimas aukštų 

teisininkų intrigas ir pareiginius bandymus papirkti politikus.
Labai suinteresuotieji Aukščiausiuoju Teismu, ar kad V. Greičiaus kaip pirmininko kuo grei-

čiau nebeliktų (juk bandė bjauriai apšmeižti, melavo pačiam Prezidentui), ar kad jis būtų pakeis-
tas „saviškiu“, kuris nė nemirktels priešintis teisėjų darbo savivalėms, nuėjo specifiškos „ranka 
ranką plauna“ korupcijos keliu.

Artūras Zuokas patvirtino laikraščiui, kad jam siūlyta sandėris: tegul tavo frakcija Seime tvar-
kingai  pabalsuoja už V. Greičiaus atleidimą, tai „mes“ ir mūsų numatomas būsimas pirmininkas 
J. Prapiestis maloningai numarins tavo bylą. Laikraštis nurodė ir vieną tarpininkaujantį sandė-
riui iš šalies, ir vieną „fokusmacherį“ pačioje prezidentūroje. Į ten ir iš ten eina nurodymai, kas 
ką turi daryti. Valdančiam kitą frakciją Viktorui Uspaskichui esą siūlyta tokia pati „sdielka“ dėl jo 
kriminalinių problemų, bet jis to spaudai apdairiai nepatvirtino. Ką būtų sakęs teisėtvarkai – ne-
žinia; o ar ši apklausė bent Zuoką, kuris patvirtino? Berods, neapklausė. Tyrimo jokio, nors kalba 
eitų apie nekonstitucinį ir nešvarų aukščiausios teisinės instancijos užvaldymą. Viešasis intere-
sas? Baikit. Matyt, susivokęs Prezidentas skubiai atšaukė savo dekretą dėl J. Prapiesčio skyrimo 
AT pirmininku. Fokusininkė paaiškino tautai, kad Prezidentas taip gudriai išdykauja: Seimui 
atleidus V. Greičių, jis vėl teiksiąs J. Prapiestį. Apdrėbė darbdavį, ir nieko. O Seime jau anksčiau 
buvo pasklidęs negeras šios istorijos kvapas, – bene dar nuo ano aukštųjų teisėjų apsimelavimo 
Prezidentui, – ir Seimo nariai nesielgė taip, kaip norėta, neatleido V. Greičiaus iš AT pirmininko 
pareigų. Trūko balsų. Todėl kilę minčių susitarti šešėlyje su kai kurių frakcijų pirmininkais, atsi-
lyginant abipusėmis paslaugomis. Ar negalima? 

Atrodo, Lietuvoje, o ypač izoliuotos ir niekam neatskaitingos teisminės valdžios lygmenyje 
jau viskas galima. Sandėris su politine valdžia, ir galėjom turėti putininės demokratijos vietinį 
variantą. Beteisė erdvė. Europos teisinės kultūros sostinė.

Apie tai, kaip Lietuvos teismai perrašinėja, tuo būdu įteisindami, neteisėtų NKVD tribunolų 
nuosprendžius rezistentams, rašyta jau ne kartą. Reikia įstatymo punkto, kad tie okupanto 
popieriai teisiškai nieko neverti, nes kitaip sveikas juridinis protas neveikia. Esą jis „neįgaliotas“ 
veikti. Pasiūlykim, galų gale, tokią pataisą – vieną sakinį. Gal atgausim nepriklausomybę.

O dabar, keičiantis valdžiai ir užgriūvant finansiniam sunkmečiui, atsiskleidė elementari teis-
minės valdžios nepagarba ir savo valstybės, ir moralės įstatymams. Piniginiai asmeniniai intere-
sai tarsi turėjo abipusiškai – juridiškai ir moraliai – signalizuoti: čia teisinis interesų konfliktas, 
tau privalu nusišalinti nuo sprendimo. Jeigu jau teisėjai to nesupranta, tai ko jie gali paskui norėti 
iš kitų piliečių? Deja, blogą pavyzdį kadaise davė pats Konstitucinis Teismas, kai apgynė savo 
algas nuo nedidelio reguliuojančio sumažinimo.

2008 m. gruodžio 15 d. Vyriausybė posėdy apsvarstė ir protokole įrašė: „Pritarti nuostatai, 
kad vienkartinės piniginės išmokos valstybės tarnautojams iš valstybės ar savivaldybės instituci-
jos ar įstaigos 2008 metais sutaupytų darbo užmokesčio lėšų nebūtų mokamos“.

Krašto apsaugos ministerija iš ankstesnės vadovybės rankų jau buvo spėjusi apsipremijuoti 
dvidešimčia milijonų. O kai kurios savivaldybės, pavyzdžiui, Vilniaus (dviem milijonais) premi-
javosi ir premijuojasi ligi dabar. Tai valstybės valstybėje.

Vyriausybės kancleris, skirstęs premijas kai kuriems kanceliarijos darbuotojams ir tuo 
būdu nusėmęs jos kasą ligi pat gruodžio 12-osios, nežinojo, kad poryt Vyriausybė nurodys 
visiems baigti šią praktiką. Manau, esant jau naujai Vyriausybei, jis tebevykdė buvusios vadovo 
direktyvą.

Kaip elgėsi teismai? Ne vienas apsipremijavo sumomis ir per šimtą tūkstančių litų, išdalintų 
teisėjams. Kiek iš viso, nežino nei Teisėjų taryba, nei Nacionalinė teismų administracija. Ką ji 
administruoja?
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Tačiau kaip tik Teisėjų taryba savo 2008 m. gruodžio 5 d. nutarimu leido plačiau traktuoti vos 
lapkritį priimtą Teisėjų atlyginimų įstatymą (praplėtė iki premijavimo už tai, kad kuriame nors 
teisme buvo neužpildytų etatų!), ir teismų pirmininkai išmokėjo tokias priemokas, taip pat sau, 
galbūt jau po draudžiančio Vyriausybės nutarimo, protokoluoto gruodžio 15 d. O gal suspėjo!?

Vienintelis metų pabaigoje neišmokėjęs premijų nei teisėjams, nei teismo tarnautojams, liko 
Aukščiausiasis Teismas. Gal todėl, kad jam tebepirmininkauja nelemtasis V. Greičius. Čia Seimo 
kaltė.

Tvarką, kad premijas, taip pat sau, skiria teismų pirmininkai, vėlgi nustatė Teisėjų taryba. Joje 
iš 19 dabartinių narių septyni patys yra teismų pirmininkai, kurie tikriausiai nenusišalino balsuo-
jant dėl teisės skirstyti premijas taip pat sau. „Vsio zakonno“? Atsiprašau. Tikiuosi, Prezidentas 
turi tų pasibalsavusių ir išsimokėjusių pavardžių sąrašą.

Kadaise, kai vienas ministras, dalyvavęs įstatymo rengimo grupėje, neatsargiai pasirašė 
honorarą ir sau, turėjo pasitraukti. Tada buvo Tėvynės Sąjungos ir Krikščionių demokratų 
koalicija, šio to žiūrėjo.

Beje, o kas apskritai pirmininkauja teismams, kai pasibaigia pirmininko kadencija? Pagal įsta-
tymą, jei Prezidentas dar nepaskiria naujo, tai laikinai eidamas apygardos teismo, Apeliacinio 
teismo arba Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas jį pavaduoja buvusio pirmininko paskir-
tasis arba tiesiog didesnį teisėjo stažą tame teisme turintis skyriaus pirmininkas.

Toks įstatymas, jei Lietuvoje būtų įstatymo valdžia; bet aukšti teismų pareigūnai jį laužo. Štai 
bent keturiais atvejais per pastaruosius dvejus metus atleidus apygardų teismų pirmininkus, jų 
pareigas toliau laikinai ėjo kito, Apeliacinio teismo, pirmininko skirti tie patys teisėjai. Apylinkių 
teismams panašiai numatyta, bet ne apygardų. Kas tas įstatymas, vyrai. Svarbu gerai išaiškinti.

Kai kada ir įstatyminei kadencijai pasibaigus, kai reikia atleisti, Aukščiausiojo Teismo skyriaus 
pirmininkas dar dvejus metus dirba neatleistas (Civilinių bylų skyriuje). Matyt, kam nors brangus 
asmuo, ir joks buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas nefilosofuoja, ar tai konstituciška.

Taip ir užsiauginom valstybę valstybėje. Teisminę neteisinėje. Uždarą ir apsitvėrusią silpnoje 
ir pairusioje. Fundamentas pairęs, valstybės piliečiai, reiktų naujai pamūryti.

www.bernardinai . l t  –   2009 m. sausio10 d.

LIETUVOS ADVOKATŲ GRUPĖ: 
„JEI VALDŽIA ŠAUDYS Į SAVUS ŽMONES, MES JUOS 

GINSIME NEMOKAMAI" 

 Iškart po sausio 16-osios neramumų prie Seimo nukentėjusiems asmenims nemokamas tei-
sines konsultacijas pasiryžo teikti Paryžiaus Sorbonos ir Londono teisės doktorantas Stanislovas 
Tomas. Vėliau prie šios iniciatyvos prisijungė 30 garsių Lietuvos advokatų: Rimas Andrikis, 
Raimundas Lideika, Liudvika Meškauskaitė, Vytautas Sviderskis, Vytenis Dziegoraitis ir kiti. 
Šiandien į spaudos konferenciją susirinkę Lietuvos advokatai viešai paaiškino savo pasiryžimo 
priežastis nemokamai ginti po riaušių prie Seimo sulaikytus „nusikaltėlius”. „Pirmą kartą per 18 
metų valdžia į savus žmones paleido ginklus. Jūs tokių pavyzdžių nematėte iki šiol niekada. Jei 
ir ateityje pamatysiu, kad valdžia šaudo į savus žmones, aš juos ginsiu nemokamai”,– pareiškė 
žinomas advokatas Rimas Andrikis. Anot R. Andrikio, neteisingai kalbama, kad advokatai gina 
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tik sulaikytus mitingo dalyvius. Trys jo ginamieji jau paleisti. Ir tai, anot jo, rodo, kad policija 
ėmėsi neadekvačių veiksmų. „Dauguma į mane kreipėsi, nes su jais buvo pasielgta nusikalsta-
mai”, – aiškino advokatas. Kaip vienas tokių neteisingų priemonių R. Andrikis įvardijo elektros 
šoką, kurį naudojo policija. Ir stebėjosi, kodėl niekas apie tai nerašė ir nekalbėjo.

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Montvydienė pakartojo, kad taryba 
teigiamai vertina advokatų iniciatyvą: „Siekiame, kad nenukentėtų nekalti asmenys, norime 
užtikrinti jų gynybą. Be to, valstybė sutaupys lėšų, kurių reikėtų norint apmokėti nusikaltusiųjų 
gynybą. Šios iniciatyvos nelaikome pasipriešinimu valdžios institucijoms. Advokatai griežtai 
pasisako prieš smurtą. „ Specialistė pridūrė, kad bus ginamos ne tik riaušininkų, bet ir policininkų 
teisės, todėl nereikėtų šios iniciatyvos vertinti tik iš riaušininkų pusės. Ji taip pat prasitarė, kad ši 
advokatų akcija – protestas prieš nepakeliamą mokesčių naštą, kurią valdžia užvertė ir ant gynėjų 
pečių. „Tai bandymas atkreipti į save dėmesį, nes laisva profesija užsiimantiems žmonėms tokie 
mokesčiai gerokai per dideli”, – tikino Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja.

„Nenorime, kad advokatų pagalba būtų netinkamai interpretuojama. Žmonės atėjo išreikšti 
nepasitenkinimo dėl valdžios vykdomos politikos. Mes, advokatai, nepriklausome jokiai 
politinei jėgai ir netarnaujame jiems. Advokatai patys pradėjo reikšti iniciatyvą, niekieno 
neverčiami. Esame laisvos profesijos žmonės, todėl parodėme pilietiškumą, – kalbėjo Advokatų 
tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis. – Žmonės atėjo į normalų sankcionuotą mitingą. 
Žmogus yra nekaltas, kol neįrodyta priešingai. Pagrindinis principas: ginti, ginti ir dar kartą 
ginti.”

Garsus advokatas Vytautas Sviderskis sakė, kad ginti per riaušes suimtus žmones jis ryžosi 
todėl, kad jį nustebino valdžios pareiškimas, jog langus daužiusius žmones reikia bausti itin 
griežtai. „Jų veiksmai netoleruotini, bet valdžios pareiškimas, kad reikia labai griežtai bausti, 
taip pat stebina. Gąsdina, kad daugėja policinės valstybės požymių. Ginsiu, nes nenoriu, kad 
žmonės būtų nubausti pernelyg griežtai ir kiti piliečiai po to 10 metų bijotų prieiti prie Seimo”,– 
sakė advokatas.

Advokatė Liudvika Meškauskaitė, pasiryžusi nemokamai ginti per riaušes sulaikytus 
žmones, sakė, kad gindami šiuos sulaikytuosius advokatai išreiškia savo pilietinę poziciją. „Mes 
nepateisiname langų daužymo, bet manome, kad tokia žmonių reakcija atsiranda dėl to, kad 
jų niekas neklauso“, – tikino advokatė. Anot jos, naktiniai valdžios sprendimai paralyžiuoja 
daugelio žmonių, taip pat ir advokatų darbą, todėl šie ir protestuoja. „Mums ir kitiems žmonėms 
mokesčių naštą užmetė kaip tinklą. Mūsų pasiryžimas ginti per riaušes suimtus žmones – 
protestas prieš valdžios bandymą visą mokesčių naštą užkrauti mažiesiems“, – kalbėjo              
     L. Meškauskaitė. 

Teiginius, kad tokia akcija yra advokatų savireklama ir už to gali slypėti savanaudiškos 
paskatos, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Montvydienė atrėmė: „Pažiūrėkite 
į sąrašą advokatų, kurie prisijungė prie akcijos. Jiems reklamos nereikia“.

Sausio 27 dieną advokatų taryba paskelbė sąrašą advokatų, kurie „gins pro bono 
(neatlygintinai) ir atstovaus asmenims, kurie traukiami atsakomybėn dėl įvykių, kilusių            
2009 01 16 prie LR Seimo ir kitų valstybės įstaigų“. Sąrašas dar gali būti pildomas, bet pagalbos 
jau galima kreiptis į advokatus. 

 
Advokatų sąrašas:
 
Vilniuje: 
Rimas Andrikis, Nerijus Valentinas Bagdanavičius, Valdas Bliujus, Natalija Boiko, Romualdas Bri-

lius, Edmundas Budvytis, Sergejus Chiminas, Juozas Čivilis, Vytenis Dziegoraitis, Tadeušas Gudzinskis, 
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Saulius Juzukonis, Zenonas Kerutis, Adomas Liutvinksas, Remigijus Merkevičius, Liudvika Meškaus-
kaitė, Rolandas Misius, Stanislovas Nalivaika, Renata Narbutienė, Mindaugas Paukštė, Viktoras Rut-
kauskas, Vytautas Sirvydis, Vaidotas Sviderskis, Vytautas Sviderskis, Saulius Zakarevičius. 

Kaune:
Stasė Kupčiūnienė, Laima Razvickienė.
 
Ukmergėje:
Valentinas Giriūnas.
 
Pagal žiniasklaidos pranešimus parengė K.N.

www.delf i . l t  –   2009 m. sausio 27 d.

 IŠEIVIAI: AR MES LIETUVAI 
NEBEREIKALINGI?

Iš Hiutenfeldo – Mindaugas JACKEVIČIUS

 „Gal mes Lietuvai nebereikalingi?“ Taip Lietuvos Vyriausybės planus reorganizuoti 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą (TMID) įvertino Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) valdybos pirmininkė Regina Narušienė. TMID likimas savaitgalį Hiutenfelde, Vokietijoje, 
vykstančiame Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavime sulaukė 
daugiausia diskusijų. Ietys lankstytos ir kalbant apie mažesnę paramą užsienio lietuvių 
bendruomenėms – čia žarstytasi siūlymais pinigus rinkti „iš savų“, o ne prašyti iš Lietuvos bei į 
tėvynę užsukti ne tik pigiai taisytis dantų. 

PLB pirmininkė R. Narušienė aiškino, kad užsienio lietuvius atskirti nuo tautinių mažumų 
prašyta jau seniai. Tai jau planuojama daryti tautinių mažumų klausimus iš TMID perduodant 
Kultūros ministerijos žiniai. 

Tačiau R. Narušienė ragino kovoti dėl departamento išlikimo, mat planuojama jo reorganizacija 
bei jungimas prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) būtų „negerai Lietuvai, žalinga mums“. 
Jos neįtikina politikų ir valdininkų paaiškinimai, kad TMID pertvarka numatyta Vyriausybės 
programoje, kurią reikia vykdyti. 

Anot R. Narušienės, Vyriausybės programa tėra planas ir toli gražu ne visos programos 
vykdomos. Ji apgailestavo, kad Lietuvos teisininkai esą dar nesupranta, kaip interpretuoti savus 
įstatymus. 

„Nei viena ministerija negali mūsų patenkinti, kadangi mūsų reikalavimai daug platesni 
– jaunimas, kultūra, švietimas, sportas“, – aiškino ji, siūlydama prie Vyriausybės veikiantį 
departamentą palikti. Tada esą bus galimybė dirbti ne tik su URM, bet ir su kitomis ministerijomis. 
Mat dabar, nuogąstauja PLB pirmininkė, URM laiko išeiviams neturės. 

Kreipimąsi dėl TMID reorganizacijos aukščiausiems šalies vadovams yra nusiuntusi Pasaulio 
lietuvių bendruomenių Europos kraštų komisija. 
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Rūpinsis vyriausybiniu lygiu? 
Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas lietuvių bendruomenių atstovams aiškino, 

iki šiol prie Vyriausybės veikęs departamentas paprasčiausiai taps pavaldžiu užsienio reikalų 
ministrui, kuris Vyriausybės kabinete atstovaus valstybės poziciją užsienio lietuvių atžvilgiu ir 
užsienio lietuvių interesams. TMID vadinsis Užsienio lietuvių reikalų departamentu prie URM. 
Ministras tikino, kad TMID įdirbis ir geroji praktika bus išlaikyti. 

V. Ušackas sako, kad prijungusi TMID prie URM, Vyriausybė vykdys pareigą žiūrėti, kaip 
naudojamos Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšos.

Šalia Užsienio lietuvių reikalų departamento prie URM, Vyriausybė planuoja steigti Užsienio 
lietuvių reikalų tarybą, kuriai vadovaus premjeras. Ši aukščiausio lygio institucija numatytų 
valstybės strateginės veiklos kryptis užsienio lietuvių atžvilgiu ir koordinuotų visų žinybų, 
susijusių su užsienio lietuviais, veiklą. 

Ją sudarytų užsienio reikalų, švietimo ir mokslo, kultūros, finansų, socialinės apsaugos ir 
darbo, vidaus reikalų ministrai, Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius ir užsienio 
lietuvių bendruomenių atstovai. Taryba rinktųsi 4 kartus per metus. 

V. Ušackas patikino, kad numatomos naujovės nieko nekainuos ir iš pertvarkos net pavyks 
sutaupyti. Anot ministro, tai, kad ryšiais su išeivija rūpinsis URM, reiškia rūpinimosi užsienio 
lietuviais pakėlimą į Vyriausybės lygį.

Ir toliau liks dirbti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. 
Ragino grįžti ne dantų taisyti 
Suvažiavime neapsieita ir be kalbų apie ekonominę krizę. Kadangi TMID biudžetas šįmet 

sumažintas 37 proc., neišvengiamai mažės parama užsienio lietuvių bendruomenių veiklai. 
Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Grabažis klausė, ko-

dėl išeiviams iš Lietuvos visada reikia tik pinigų. Pasak E. Grabažio, XIX a. pab. – XX a. emigra-
vę lietuviai dėjo markę prie markės, dolerį prie dolerio, už kuriuos statė mokyklas, kūrė lietuvių 
namus, siekė išlaikyti lietuviškumą. 

„Kodėl nerenkate iš savų?“, – klausė ministras patarėjas, priminęs, kad Lietuvoje žmonės 
gyvena skurdžiau. 

„Negali būti santykiai duodi – gaunu. Neturi būti „ką aš už tai gausiu, kodėl man niekas 
finansiškai už mano auką neatsidėkoja“? Negali šantažuoti „o kas man apmokės“. Tu, žmogau, 
apsisprendi, kiek gali veikti, kokiu laipsniu“, – kalbėjo E. Grabažis. 

„Jei kažkas dėjo svarą prie svaro, dolerį prie dolerio, mes dedame minutę prie minutės, 
idėją prie idėjos, kad bendruomenė veiktų. Tad nemanau, kad mes turime jausti kaltę dėl            
paramos“, – replikavo Jungtinės Karalystės Lietuvių sąjungos valdybos narė Renata Retkutė. 

Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen tikino, kad užsienio lietu-
viai neprašo pinigų. Jai pačiai kartą vyras pareiškė, kad ši bendruomenės reikalams paaukojo 5 
metų savaites. Niekas už tai nemokėjo, dėl veiklos bendruomenėje teko aukoti darbą. 

„Čia yra auka, už ją niekas pinigų neprašo. Mes prašome paramos projektams, kurie tokio 
dydžio, kurie peršoka visuomenininko galimybes. Juk remiami projektai, turintys išliekamąją 
vertę“, – aiškino J. Caspersen. Anot jos, užsienio lietuvių atliekamų darbų negalima lyginti su 
Jungtinės Karalystės ambasados darbais, nors joje dirba 5 kultūros atašė. 

„Jei Lietuvą prisiminsite tik tada, kai grįšite pasinaudoti pigiomis medicinos paslaugomis, 
nieko gero nebus – ir jūs liksite nusivylę, ir Lietuvos gyventojai. Lietuvos mokesčių mokėtojai, 
esantys Lietuvoje, liks jūsų nesupratę“, – priminė V. Ušackas. 

Anot jo, tokia savitarpio santykių erozija po pasaulį išsibarsčiusiai tautai būtų pražūtinga. 
Diskutuojant apie dvigubos pilietybės klausimą užsienio reikalų ministras išeiviams primi-
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nė abejingumą per Seimo rinkimus – iš maždaug 700 tūkstančių balso teisę turinčių lietuvių 
rinkimuose savo valią išreiškė tik 10 tūkstančių. 

Tuo tarpu užsienio lietuviai priekaištus atrėmė balsavimui nesudarytomis sąlygomis ir tuo, 
kad žmonės balsuoti neskatinti. Visgi jiems priminta, kad galima balsuoti paštu.

 
www.delf i . l t  –   2009 sausio mėn.  31 d. 

LIETUVOS BAŽNYČIOS ATSTOVAI IR „CARITAS“ 
IEŠKO BŪDŲ PADĖTI ŽMONĖMS 

PER EKONOMINĮ SUNKMETĮ

Lietuvos „Caritas““ inicijuotame susitikime su Bažnyčios, švietimo ir socialinių įstaigų at-
stovais, buvo aptarta katalikiškosios visuomenės ir jos struktūrų pozicija krizės laikotarpiu Lie-
tuvoje. Susitikime buvo svarstoma, kaip bažnytinės organizacijos drauge su socialiniais par-
tneriais turėtų elgtis Lietuvą ir visą pasaulį apėmusios ekonominės krizės akivaizdoje, kaip, 
panaudodamos savo turimą įtaką, galėtų koreguoti valdžios sprendimus ir, vadovaudamosi 
Bažnyčios socialiniu mokymu, tiesiogiai padėti labiausiai sunkmečio paliestiems visuomenės 
nariams.

Sutarta, kad tokiu visai valstybei ekonomiškai sudėtingu metu svarbiausia burti bendruo-
menes, skleisti pagalbos artimui idėją, o Bažnyčia ir „Caritas“, turėdami tiesioginį priėjimą prie 
labiausiai pagalbos reikalingų žmonių, šį uždavinį galėtų padėti išspręsti. Nutarta konkrečius 
pasiūlymus, kaip tą padaryti, Vyskupų konferencijai pateikti dar š.m. vasario 20 dieną. Sukūrus 
bendrą veiklos strategiją krizės metu, ketinama kreiptis ir į Vyriausybę.

Pasitarime dalyvavo LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, jo pavaduotojas 
kun. Ričardas Doveika, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Va-
buolas, Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, LVK komiteto „Justitia 
et pax” („Teisingumas ir taika”) nariai, LKMA, VDU, SEKI (Socialinės ekonomikos instituto) 
atstovai.

„Caritas“ struktūros, pasak Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ direktoriaus Lino Kukuraičio, 
didžiausią kompetenciją turi dirbant su pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio žmonėmis. Pa-
rapijų „Caritas“ centrai, vykdydami veiklą atokiausiuose Lietuvos regionuose, geriausiai mato 
paprastų žmonių situaciją. Tačiau tikėtina, jog pagalbos reikalingų žmonių daugės ne tik Lietu-
vos regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Būtent čia yra didžiausia koncentracija įsiparei-
gojimų bankams nepajėgių vykdyti žmonių.

Be planų vienyti visuomenę, bandyti atkurti bendrybės ir pagalbos šalia esančiam idėją, Baž-
nyčios ir socialinių įstaigų atstovai pateikė konkrečius pasiūlymus. 

Socialinės ekonomikos instituto (SEKI) direktorius Vytautas Salinis priminė Vakaruose jau 
seniai veikiantį Fizinių asmenų bankroto įstatymą, kuris palengvintų daugelio žmonių įsiskoli-
nimo bankams naštą. SEKI direktorius taip pat pabrėžė, jog šioje situacijoje itin pagelbėtų kon-
sultantai, kurie kelias valandas per savaitę nemokamai konsultuotų skaudžiai krizės paliestus 
asmenis.

„Visuomenei reikia telkiančio asmens, o Bažnyčia būtent tas „asmuo“ ir galėtų būti“, – paste-
bėjo Vyskupų konferencijos sekretoriaus pavaduotojas teol. lic. Ričardas Doveika. Pasak kunigo, 
žmonėms turėtų atsiverti vienuolynai, kompleksiškai veikti klebonai ir parapijose dirbančios 
socialinės įstaigos.
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Tačiau kun. teol. lic. Žydrūnas Vabuolas, remdamasis Bažnyčios socialiniu mokymu, pabrėžė, 
jog vis dėlto Bažnyčios uždavinys nėra išspręsti žmonių problemas. „Bažnyčia turėtų palaikyti 
žmogų, paskatinti spręsti problemas, bet ne visa tai padaryti už jį“, – kalbėjo kun. Žydrūnas 
Vabuolas. 

www.bernardinai . l t  –   2009 m. vasario 12 d.

SANTUOKA, „ŠAKNYS“ IR BAŽNYČIA

Mindaugas SABONIS – kunigas

Šį kuklų ir galbūt teisiškai „sausą“ pamąstymą skaitytojui norėčiau pasiūlyti ne vien todėl, 
kad man pačiam santuokos apibrėžimas Bažnyčioje yra ganėtinai įdomus ir savo prasme turtin-
gas. Nors pagal mūsų lietuvišką Konstituciją santuoka (vis dar) sudaroma laisvu vyro ir moters 
sutarimu, visgi veikiant nūdienos tendencijoms pastaroji turbūt ir pas mus greit neteks savo 
esminių ir elementarių savybių, tokių kaip partnerių heteroseksualumas, dvišalė (o galbūt netgi 
ir daugiašalė) santuokos sutarties forma ir t. t. Gyvename laikais, kai prisidengiant „teisėmis“ ar 
„laisvėmis“ žongliruojama ir žaidžiama santuokos institucija, todėl nesunku įsivaizduoti, kad 
„santuokiniais“ ar „šeimyniniais“ ryšiais greit bus galima save susieti su naminiais gyvūnais, 
buitiniais daiktais ar pan. 

Drįstu teigti, jog šios krizės „dugnas“ dar nėra pasiektas. Akivaizdu, jog šeimos ar santuokos 
sukrėtimai dažniausiai tiesiogiai daro įtaką ne vien tik patiems sutuoktiniams ir jų vaikams, 
tačiau plačiąja prasme tiek visuomenės, tiek Bažnyčios gerovei. Todėl „žaisdamas atviromis 
kortomis“ jau šio straipsnio pradžioje skaitytoją norėčiau paraginti vengti santuokinio „dualiz-
mo“ ir ginti ne vien „savąją krikščioniškąją ar sakramentinę“, tačiau visas laisvu vyro ir moters 
sutikimu sudarytas ir gera valia grįstas santuokas. Jau vien todėl, kad ir vienos, ir kitos turi ben-
dras tikros, natūralios, prigimtinės vyro ir moters sąjungos šaknis. Apie tą patį, kaip matysime 
toliau, byloja ir Bažnyčios doktrina. 

Ne paslaptis, kad Bažnyčia, iškeldama santuoką į „Sakramento garbę“, savęs nelaiko pas-
tarosios autore. Kitais žodžiais tariant, tikra, sakramentinė santuoka nebus tik toji, kuri buvo 
sudaryta Bažnyčios tarnų akivaizdoje (coram Ecclesias). Kūrėjas jau pradžioje sukūrė žmones 
kaip vyrą ir moterį (plg. Mt 19, 4), todėl būtent šios natūralios ir vienas kitą papildančios abie-
jų lyčių dimensijos leidžia jiems kurti vieną ir neišardomą sąjungą (labai norėčiau tikėti, kad 
skaitytojui nereikia aiškinti skirtumo tarp žmogaus seksualinių polinkių ir jo prigimtinės teisės 
kurti šeimą). 

Štai iš Vatikano II pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes Nr. 48 galima suprasti, jog 
Kūrėjas, pats įkūręs santuoką, būtent besituokiantiesiems leidžia atiduoti save vienas kitam ir 
vienas kitą priimti, tokiu būdu kuriant šventą ryšį, kuris jau nebepriklausys nuo žmogaus valios. 
Bažnyčia čia atlieka tik liudytojos vaidmenį. Taigi, santuokos (net ir civilinės) neišardomumas 
jau negali būti paliktas besituokiančiųjų ar civilinių teismų sprendimams ar užgaidoms, šalia 
jų veikia ir Viešpats, leidęs jiems laisvu savo valios apsisprendimu tapti vienu kūnu. Tai leidžia 
teigti, jog santuokoje, turinčioje savo pradmenis žmogaus prigimtyje, nėra būtinas liepsnojantis 
tikėjimas, noras sakramentu gauti dieviškųjų malonių. Nėra reikalinga netgi su religija ką nors 
bendro turinti intencija. Santuokai, kurią Bažnyčia gali pripažinti tikra, užtenka noro ištekėti ar 
vesti, t. y. besąlygiškai save dovanoti ir kitą priimti. 
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Gink Dieve, nenoriu nurašyti Bažnyčioje praktikuojamo pastoracinio rūpesčio ar, pvz., 
pasirengimo santuokai kursų – jų svarbą ne kartą yra pabrėžę Bažnyčios hierarchai. Taip pat 
neįsivaizduoju santuokos ir besituokiančiųjų nenoro šį sakramentą priimti esant malonės 
būsenoje (atlikti išpažintį, priimti Komuniją). Šia „prigimtine tikrove“ lygiai taip pat nesiekiu 
pateisinti kai kurių katalikų „eksperimentų“ gyventi kartu nesusituokus ar tuoktis sudarant tik 
civilinę santuoką. Pastaroji situacija, nepaisant gražių sutuoktinių norų prisiimti šeimyninius 
įsipareigojimus, apaštališkame paraginime Familiaris Consortio įvardijama kaip nepriimtina, 
„nes tarp išpažįstamo tikėjimo ir gyvenimo būtina harmonija.“ 

Kad ir kaip būtų, Bažnyčia visą laiką pripažino galiojančiomis santuokas, sudarytas net tarp 
nekatalikų ir netgi tų, kurie tuokėsi neatmesdami galimybės ateityje išsiskirti. Todėl jei Krikšto 
sakramentą priėmę asmenys ketina susituokti, laisvu sutikimu jie kuria santuoką (galbūt kartais 
net to ir nesuprasdami), iškeltą iki sakramentinio, antgamtinio lygio, praturtinto ir pakeisto 
dieviškąja malone, nes tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santuokinės sutarties, kuri 
kartu nebūtų sakramentas. Tuo tarpu Bažnyčia nei tuokia, nei sujungia sutuoktinių – tai daro jie 
patys. Būtent jie yra ir sakramento davėjai ir jo gavėjai. Visgi pagal Bažnyčios teisę tampa aišku, 
kad katalikiškai santuokai yra taikoma speciali forma, be kurios santuokinis sutikimas ir ryšys 
gali būti pripažinti netgi niekiniais (Plg. Cc. 1108, 1120). 

Nesunkiai įsivaizduoju atidesnio skaitytojo reakciją šiuo atžvilgiu – Bažnyčia pripažįsta net 
ir ne „savo“ santuokas, sudarytas laisvu vyro ir moters sutikimu ir priskirdama jas dieviškosios 
kūrybos bei išganymo planui, tačiau tuo pat metu skelbia niekinėmis tas, kurios buvo sudarytos 
nesilaikant nustatytos kanoninės tvarkos. Turbūt būtent šiam nesusipratimui spręsti bažnytinis 
kodeksas naudoja vadinamąjį „pataisymą iš pagrindų“ (sanatio in radice) arba pažodžiui – 
„gydymą nuo šaknų“. 

Šis aktas – tai ne magiškas bažnytinės hierarchijos veiksmas, verčiantis paprastą (pvz., civilinę) 
santuoką sakramentine. Priešingai, juo kompetentingas Bažnyčios autoritetas (dažniausiai 
vietos vyskupas) tiesiog pripažįsta vyro ir moters laisvu sutikimu bei gera valia sudarytą 
santuokinę sąjungą, net ir nesilaikant nustatytos kanoninės formos, išvaduodamas kartu nuo 
kanoninio įstatymo suvaržymų (relaxatio legis). Įdomu tai, kad šio santuokos „gydymo iš 
šaknų“ vienintelis rekvizitas – bet kokia forma išreikštas laisvas abiejų pusių sutikimas. Dėl 
to nesant abejonių, kompetentingas bažnytinis autoritetas, įvertinęs objektyvias ir subjektyvias 
aplinkybes, šią „sanatio in radice“ gali (jokiu būdu ne „turi“) suteikti prašant tik vienai pusei ar 
net abiem sutuoktiniams apie tai nežinant. 

Visa tai gražiai iliustruoja Bažnyčios norą visus pakrikštytuosius santuokoje vienyti 
sakramentine malone, teikti jiems pastoracinę pagalbą, rūpintis jų dvasine gerove – net ir tada, 
kai reikia peržengti bažnytinių įstatymų ribas. 

Galbūt daugelis iš tų, kurių artimuosius ar juos pačius palietė skyrybos, natūraliai pasipiktins 
tokia „nesąžininga“ ir iš pirmo žvilgsnio jokioms pastoracinėms normoms netinkančia laikysena: 
pripažinti pakrikštytųjų santuokas, kurios buvo sudarytos nesilaikant kanoninės tvarkos ir kartu 
laikytis griežtos pozicijos susituokusių, vėliau išsiskyrusių ir sukūrusių naujas šeimas katalikų 
atžvilgiu. Atrodytų, jog tai lygiai taip pat neturi nieko bendro su Bažnyčios propaguojama meile, 
gailestingumu, teisingumu. 

Tai jautri ir kai kam skaudi tema, visgi, kaip savo apaštaliniame laiške „Sulla pastorale 
dei divorziati risposati“ teigia Benediktas XVI, negalima meilės ar gailestingumo vardan 
kompromituoti ir tildyti teisingumo. Dažnai teisybė gali žeisti ar būti nepatogi, tačiau Apreiškime 
pažinome Dievą – santuokos autorių, dovanojantį vyrui ir moteriai tarpusavio sąjungą – ir ne bet 
kokią, o vieną ir neišardomą, skirta abiejų santuokinių gėriui bei vaikų gimdymui ir auklėjimui 
(plg. C. 1055).



945S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

Kaip jau minėta, esant racionaliam pagrindui ir prigimtinės santuokos „šaknims“ (laisvam 
sutikimui, abipusiam įsipareigojimui), Bažnyčia sakramentine malone siekia apkabinti ir „pa-
gydyti“ kiekvieną pakrikštytųjų santuoką, net ir sudarytą už jos ribų, nes Kūrėjo valia ne Bažny-
čia, o jie patys kuria vienumu ir neišardomumu grįstą sąjungą visam gyvenimui. 

www.bernardinai . l t  –   2009 m. vasario 10 d.
 

GRIEŽTINTI ATSAKOMYBĘ UŽ LYTINIUS 
NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS

 

DĖL EP SIŪLYMO SUSTIPRINTI ATSAKOMYBĘ UŽ LYTINIUS 
NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierę Rimantę Šalaševičiūtę, prašydamas susipažinti su 2009 m. vasario 3 d. Europos 
Parlamento rekomendacija Tarybai dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų 
pornografija. Pirmininkas paprašė pasiūlyti galimus pakeitimus įstatymuose, kurie būtų griežti 
išnaudotojams ir skatinantiems lytinį vaikų išnaudojimą asmenims bei padėtų apsaugoti vaikus 
nuo lytinių nusikaltimų.

Arminas Lydeka kreipimesi į Vaiko teisių apsaugos kontrolierę akcentavo, kad šiandien 
vaikai aktyviai naudojasi naujomis technologijomis ir yra sunkiai apsaugomi nuo žalingos 
jiems informacijos, skatinančios ankstyvą seksualinę patirtį. Politikas išreiškė susirūpinimą, kad 
Lietuvoje ypač daug vaikų auga globos namuose, o tikimybė tokiems vaikams tapti seksualinio 
smurto aukomis yra didesnė. Nemažai vaikų yra seksualiai išnaudojami artimųjų ir giminių. 
Vertindamas šią situaciją ir palaikydamas Europos Parlamento rekomendacijoje išdėstytas 
idėjas, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas mano, kad tikslinga imtis papildomų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinamas vaikų saugumas nuo seksualinio smurto. 

www.lrs.lt
Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, faks. (8 5) 239 6499, el. p.: eggib@lrs.lt
 
 

LENKIJOJE ĮTEISINTA DVIGUBA 
PILIETYBĖ

Nijolė DRUTO

Naujoji įstatymo redakcija liberalizuoja Lenkijos pilietybės įgijimo tvarką ir užtikrina 
neribojamą teisę į dvigubą pilietybę. 

Naujojo įstatymo šviesoje naują galią įgijo Lenko korta. 
Pagal naująjį pilietybės įstatymą, kiekvienas Lenkijos pilietis be apribojimų gali būti ir 

kitos arba kitų valstybių pilietis. Lenkijos Pilietybė įgyjama gimstant, atkūrimo, grąžinimo, 
natūralizacijos ir suteikimo tvarka. Pilietybę besąlygiškai įgyja kiekvienas vaikas, gimęs Lenkijos 
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teritorijoje, o už jos ribų – jei nors vienas iš tėvų yra Lenkijos pilietis. 
Garantiniu raštu, kuris užtikrina Lenkijos pilietybę, tapo „lenko korta”. Pagal pilietybės 

įstatymo 4 skyriaus 30 straipsnio 1 punkto 7 pastraipą užsienietis „lenko kortos” savininkas 
įgyja teisę į Lenkijos pilietybę, neprarasdamas turimos pilietybės, jei teisėtai mažiausiai metus 
nuolat gyveno Lenkijos teritorijoje. 

Įstatymas taip pat suteikia galimybę atkurti ir grąžinti Lenkijos pilietybę visiems jos 
netekusiems nuo 1920-ųjų iki 1999 metų, išskyrus asmenis, kurie II pasaulinio karo metais 
laisvanoriškai tarnavo vadinamosios Ašies valstybių kariuomenėse, kenkė arba kenkia Lenkijos 
valstybei. 

Įstatymas įsigalios už pusės metų nuo jo paskelbimo datos.
Lrt.lt primena, kad Lietuvoje praeitą savaitę Prezidento ir Seimo valdybos susitikime tartasi, 

kad dėl Konstitucijos nuostatos, draudžiančios dvigubą pilietybę, gali būti referendumas.

www.lrt . l t  –   2009 m. vasario 23 d.

VIEŠASIS INTERESAS TURI BŪTI 
SAUGOMAS EFEKTYVIAU

R. ŠIMAŠIUS

Viešasis interesas turi būti saugomas efektyviau, įstatymams nusižengę pareigūnai turi 
neišvengti bausmės. Teisingumo ministras Remigijus Šimašius žada, kad artimiausiu metu turi 
būti parengti teisės aktų projektai, kurie numatytų ir griežtesnes sankcijas, ir platesnes bylų 
tyrimo galimybes. 

Apie tai kalbėta antradienį Generalinėje prokuratūroje Teisingumo ministerijos (TM) 
iniciatyva surengtame teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus, generalinio prokuroro 
Algimanto Valantino, aplinkos ministro Gedimino Kazlausko, finansų ministro Algirdo Šemetos 
ir valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės pasitarime. 

„Kalbant apie atsakomybę tų žmonių, kurie pažeidžia įstatymus, iškyla daug problemų, 
ypatingai civilinės teisės srityje. Kaip jūs žinot, ir teritorijų planavimo, ir statybų reikaluose ir 
žemės grąžinimo klausimais, kai prokurorai pareiškia ieškinius viešajam interesui ginti, atsi-
randa daug problemų – apie tai mes ir kalbėjome šiandien“, – po susitikimo žurnalistams sakė 
A. Valantinas. 

Generalinio prokuroro teigimu, būtina taikyti visas atsakomybės formas – tiek drausminę 
atsakomybę, tiek administracinę, tiek baudžiamąją, tiek civilinę – kad įstatymams nusižengiantys 
pareigūnai sulauktų atsakomybės. 

Įstatymų pažeidėjų nebaudžiamumo problemą ir jos sprendimo būdų paieškos būtinybę 
pabrėžė ir R. Šimašius. 

„Praktiškai visais atvejais, kai Generalinė prokuratūra yra besikreipusi dėl viešojo intere-
so gynimo, asmenys, kurie dėjo konkrečius parašus po akivaizdžiai neteisėtais sprendimais, 
daugeliu atvejų atsakomybės kol kas nesulaukė. Tam yra, ko gero, ir organizacinių kliūčių, ir 
teisinių kliūčių ir iš tiesų mes sutarėme artimiausiu metu apsikeisti konkrečiais pasiūlymais, 
kaip padaryti, kad būtų atsakomybės neišvengiamumo klausimas visiškai įgyvendintas“, – po 
susitikimo kalbėjo teisingumo ministras. 

Ir A. Valantinas, ir R. Šimašius sakė, kad nei konkrečios bylos, nei konkrečios kovos su 
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pažeidimais priemonės susitikime aptariamos nebuvo, bet buvo kalbamasi apie įvairių žinybų 
veiksmų šioje srityje koordinavimą. 

„Šis susitikimas, deja, turiu nuliūdinti, nepasiūlė jokios auksinės lazdelės ar auksinio recep-
to, kaip viską išspręsti, bet aš labai džiaugiuosi, kad trys ministrai, ir valstybės kontrolierė, ir 
generalinis prokuroras atsisėdo ir mato bent jau bendrą kryptį ir iš tikrųjų bent jau pasikoordi-
navome, kaip tai bus daroma“, – sakė R. Šimašius. 

Jis taip pat pažadėjo artimiausiu metu imtis tam tikrų konkrečių žingsnių. 
„Galiu įsipareigoti, kad kaip antikorupcinės komisijos pirmininkas ir iš kitų prašysiu me-

džiagos, ir pats inicijuosiu, kad vis dėlto teisės aktų pakeitimai, jeigu jie reikalingi, kad jie būtų 
padaryti“, – žadėjo teisingumo ministras. 

Pasitarime taip pat dalyvavo teisingumo viceministras Tomas Vaitkevičius, TM sekretorius 
Arūnas Kazlauskas, Teisinio atstovavimo skyriaus vedėja Juliana Ostrouch ir teisingumo minis-
tro patarėja Vaida Vincevičiūtė.

www.delf i . l t  –   2009 m. vasario 24 d.

ŠIUOLAIKINIO PASAULIO TVARKA YRA NE TIK 
NEŠANTI MIRTĮ, BET IR VISIŠKAI 

ABSURDIŠKA...

Jean ZIEGLER

„Bernardinai.lt“ skaitytojams siūlome interviu su Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komi-
sijos patariamosios tarybos nariu Jeanu Ziegleriu. Tikimės, kad drąsios ir iš dalies kontrover-
siškos autoriaus mintys apie pasaulyje susidariusią situaciją ne tik privers susimąstyti, bet ir 
paskatins diskusijas. 

Debatai apie dabartinę krizę vis labiau aštrėja. Yra manančių, kad esame ne tik finansinės 
krizės, kurios netobulumus reikėtų ištaisyti, akivaizdoje, bet apskritai patiriame visos civili-
zacijos krizę. Ar sutinkate su šia nuomone?

Taip, dabartinė krizė parodė tikrąjį laukinio kapitalizmo veidą. Tūkstančiai pensijų fondų 
tiesiog ėmė ir išgaravo. Ypač sparčiai auga nedarbas. Mažinamos socialinėms reikmėms skirtos 
biudžetų lėšos. Be to, išryškėjo neįprastas dalykas – nukrito tikrąjį neoliberalizmo veidą slėpu-
sios kaukės. Iš dar neseniai kapitalizmą pateisinančių tezių, tokių kaip – rinkos savireguliavi-
mas, prekių, paslaugų bei kapitalo judėjimo laisvė, būtinybė privatizuoti viešąjį  sektorių, – ir 
pretenzingos mintys apie tai, kad ekonominiai įstatymai neva yra prigimtiniai, nacionalinės 
valstybės bei jos normatyvinės galios šmeižimas, liko tik šukės. Į dienos šviesą išlindo tikrieji 
„nematomos rankos“ (kuriai, kaip mums dar neseniai buvo teigiama, beprasmiška priešintis) 
veikėjai: grobuonys, spekuliantai, finansinės rinkos oligarchai. Gobšumas, cinizmas ir liguistas 
valdžios troškimas yra vieninteliai jų veiklos postūmiai. Pasirodžius tikriesiems veidams, tampa 
įmanoma suvokti globalią kapitalizmo prigimtį ir kanibališką tvarką, kurią jis primeta visam 
pasauliui. 

Ar Vakaruose pradedamos suvokti krizės pasekmės neturtingoms šalims?
Vienoje patarlėje sakoma: „Kai turtuoliai liesėja, vargšai miršta“. Badas pasaulyje auga 

svaiginamais tempais. Kas penkias sekundes nuo bado miršta 10-ies metų nesulaukęs vaikas, 
100 tūkst. žmonių kasdien miršta iš bado arba dėl jo kilusių komplikacijų. 923 mln. žmonių, 



948 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

arba kas šeštas šio pasaulio gyventojas, kenčia nuo nuolatinio maisto stygiaus. Bado sukeliamų 
mirčių vis daugėja, tuo tarpu Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy masiškai sumažino 
skurdžių šalių vystymuisi skirtas lėšas. 

JT apibrėžė aštuonias žmonijos tragedijas, kurias reikėtų išspręsti iki 2015 metų. Jos buvo 
apibrėžtos kaip Tūkstantmečio plėtros tikslai, sutelkti į aštuonias pagrindines sritis: perpus 
sumažinti ypač didelį skurdą ir badą, užtikrinti visuotinį pradinį išsilavinimą, skatinti lyčių 
lygybę ir daugiau teisių suteikti moterims, mažinti vaikų mirtingumą, stiprinti gimdyvių 
sveikatą, užkirsti kelią AIDS, maliarijos ir kitų ligų plitimui, užtikrinti darnią aplinkos apsaugą 
ir suburti pasaulio visuomenę tolesnei žmonijos raidai užtikrinti. Šiems tikslams pasiekti kasmet 
reikalingi 82 milijardai JAV dolerių. Nuo 2000-ųjų Vakarų pasaulio šalys tvirtina neturinčios 
pinigų. Tačiau 2008 m. spalio 12 d. užteko pusketvirtos valandos, kad 27 Europos Sąjungos šalys 
skirtų 1,7 trilijoną eurų padidinti grynąjį bankų kapitalą nuo 3 proc. iki 5 proc. bei garantuoti 
bankų tarpusavio skolinimąsi. Aštuonių pasaulio tragedijų, kurios krato trečiojo pasaulio šalis, 
pašalinimui užtektų 1 proc. tos 1,7 trilijono eurų sumos. Šio pasaulio tvarka yra ne tik nešanti  
mirtį – ji yra absurdiška. 

G20 susitikime Vašingtone didžiosios valstybės ieškojo išeities iš susidariusios krizės. 
Pietų šalys joje neturėjo vietos. Ar tokia atskirtis dar labiau nepakurstys Pietų valstybių „są-
moningos neapykantos“ Vakarų pasaulio atžvilgiu. Jūs apie tai rašėte paskutinėje savo kny-
goje. 

Be jokios abejonės. „Jie nusiėmė kolonialisto kepurę, tačiau tai nepakeitė jų mąstymo“, – rašė 
prancūzų mąstytojas Regis Debray. Vakarų pasaulio vykdoma politika yra savižudiška. Baltieji, 
kurie šiuo metu sudaro tik 13 proc. planetos gyventojų, 500 metų dominavo pasaulyje pries-
pauda paremtomis sistemomis: indėnų genocidas Amerikos užkariavimo metu, 400 milijonų 
afrikiečių deportavimas, po to vykusi kolonijinė okupacija ir skerdynės, galiausiai – dabartinis 
globalaus kapitalizmo valdomas pasaulis. Edgaras Morinas rašė: „Vakarų dominavimas savo 
trukme ir išplitimu yra baisiausias žmonijos istorijoje.“

Neapykanta Vakarams turi du šaltinius. Pirmasis yra paslaptingas ir neįtikėtinas atminties 
pabudimas, kurio niekas nesitikėjo. Vergovė buvo panaikinta prieš 120 metų, paskutinė ją 
panaikinusi šalis buvo Brazilija 1888-aisiais. Kolonializmas taip pat žlugo prieš 20 metų. Ir tik 
dabar toji išgyventų kančių sužeista atmintis yra įsisąmoninama. Ji įgauna žalos atlyginimo ir 
atsiprašymo reikalavimų formą. Prisiminkime 2007-ųjų gruodį N. Sarkozy vizitą Alžyre, kurio 
metu turėjo būti pasirašytos kai kurios prekybos sutartys tarp abiejų šalių. Alžyro prezidentas 
A. Bouteflika iš karto pareiškė: „Pirmiausia atsiprašykite už Setif“, – turėdamas omenyje 1945 
m. gegužės 8 d. Setif mieste vykusią taikią demonstraciją, kurios metu Prancūzijos kariuomenė 
nužudė keletą tūkstančių beginklių moterų ir vaikų. N. Sarkozy atsakė, kad jis  į Alžyrą atvyko 
ne dėl „nostalgijos“. Tada A. Bouteflika atšovė: „Pirma – atmintis, po to – verslas.“ Tad sutartys 
taip ir nebuvo pasirašytos... 

Žmonijos istorijoje įsiveržė nauja jėga – atmintimi paremti reikalavimai. 2006-aisiais Bolivijoje 
į prezidento postą pirmą kartą per penkis šimtus metų išrinktas indėnas yra atminties pabudimo 
pavyzdys. 

Antrasis neapykantos šaltinis yra globalaus kapitalizmo, nuo kurio kenčia visos Pietų 
pasaulio tautos, atmetimas. Taigi, atminties pabudimas ir beatodairiškas paskutinės priespaudos 
sistemos atmetimas yra šios sąmoningos neapykantos šaltiniai.

Pagal prancūzišką spaudą parengė Aurimas Dunauskas

www.bernardinai . l t   –  2009 m. vasario 26 d.
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PILIEČIŲ SANTALKA NUOGĄSTAUJA DĖL 
VIS DAŽNIAU PAŽEIDŽIAMOS KONSTITUCINĖS 

PILIEČIŲ TEISĖS RINKTIS 
Į TAIKIUS SUSIRINKIMUS

Piliečių santalka kreipėsi į valstybės institucijas, atkreipdama dėmesį, kad pastaruoju metu 
vis dažniau pažeidžiama konstitucinė Lietuvos piliečių teisė rinktis į taikius susirinkimus.

Kreipimesi teigiama, jog Vilniaus miesto savivaldybė neseniai nusprendė neleisti susirinkti 
prieš aukštojo mokslo reformą protestuojantiems studentams, nedavė leidimo Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto bei Lygių galimybių plėtros centro organizuojamoms šventinėms eitynėms 
Kovo 11-ąją.

Tokie valdžios sprendimai akivaizdžiai pamina piliečių teises.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 36 straipsnis skelbia: „Negalima drausti ar trukdyti pi-

liečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įsta-
tymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių 
sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves“.

Mums nėra suprantama, kaip savo teises į mokslą ginančių studentų mitingas ar šventinės 
eitynės už toleranciją gali kelti grėsmę valstybės ir visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ir 
dorovei.

Todėl raginame Vilniaus miesto savivaldybę laikytis Konstitucijos ir gerbti Lietuvos piliečių 
konstitucines teises.

Kviečiame Seimą ir Vilniaus miesto tarybą priimti visus reikiamus sprendimus, kad daugiau 
piliečių teisė rinktis į taikius susirinkimus Lietuvoje ir jos sostinėje nebūtų pažeidinėjama.

Primename, kad, valdžiai nepaisant Konstitucijos, piliečiams lieka pareiga – „priešintis 
bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės <...> konstitucinę santvarką“ (trečiasis 
Konstitucijos straipsnis).

www.bernardinai . l t  –   2009 m. kovo 10 d.

PRALAIMINTI LIETUVOS REVOLIUCIJA

NAUJŲJŲ KRIMINALINIŲ GRUPUOČIŲ AUTORITETAI PRIPAŽĮSTA 
TIK PINIGUS

Dailius DARGIS 

Kalbėdamas su „Balsas.lt savaite“ tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros vadovas 
Ramutis Jancevičius. 

Pastarųjų savaičių Lietuvos spaudos puslapiuose mirga šokiruojantys pranešimai. Plėšikai 
Kaune žaibiškai išdaužė durų stiklą, griebė nuo lentynų garsių dizainerių drabužius ir paspru-
ko. Iš magistralėje Kaunas–Vilnius pakelės užeigoje sustojusio papietauti verslininko pavogtas 
lagaminas su beveik 120 tūkst. litų. Vilniaus pakraštyje įsikūrę gyventojai, saugodamiesi nuo 
naktimis siaučiančių plėšikų, gula ir keliasi pašonėje pasidėję kirvius ar atsineštas šakes. 
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Neatsiejamas nuo prokuratūros 
Bebaimiškumas ir principingumas šią savaitę 50-ąjį gimtadienį švenčiantį R. Jancevičių 

Lietuvoje pavertė legendine asmenybe. Jam teko susidurti su daug žinomų nusikaltėlių. Kai 
kurie jų, garsėjantys kaip ūmaus charakterio, nesąžiningais būdais sukaupę pasakiškus turtus, 
yra net apsiverkę prokuroro kabinete. 

Jis neslėpė, kad sudėtingos bylos pasistūmėjo, kai liudytojais tapo buvę banditai, kriminalinio 
pasaulio elito atstovai. Dabar daugelis jų neturi nieko bendra su nusikalstama praeitimi. Jau 
ne vienus metus R. Jancevičius vadovauja sostinės apygardos prokuratūrai. Jo pastangomis ši 
institucija tapo vienu svarbiausių ir efektyviausiai dirbančių Lietuvos teisėsaugos ramsčių. 

– Kaip jūs, ilgametis teisėsaugininkas, vertinate pastarųjų mėnesių įvykius šalies 
kriminalinėje padangėje? – „Balsas.lt savaitė“ paklausė R. Jancevičiaus. 

– Nenoriu gąsdinti žmonių, tačiau dabartinė situacija Lietuvoje yra labai rimta. Sunkmetis 
skatina nedarbą, socialines negeroves, dėl to daugėja turtinių nusikaltimų. 

Natūralu, kad padidės plėšimų gatvėse, automobilių grobimų bei vagysčių įmonėse skaičius. 
Abejoju, kad padaugės smurtinių nusikaltimų – nužudymų ar panašaus pobūdžio įvykių. 

Aišku, šiandien nepriteklių išgyvenančiai policijai sunku. Be to, tikrųjų policininkų nėra 
daug. Tikraisiais policininkais vadinu ne raštininkus, kurie yra priversti marias laiko praleisti 
kabinetuose prie kalno popierių, o daugiau nei dešimt metų gatvėse išdirbusius pareigūnus. 
Manau, kad svarbiausias daugybę funkcijų atliekančios policijos tikslas turėtų likti tas pats: 
užkirsti kelią nusikalstamumui, kaip įmanoma greičiau ištirti nusikaltimą bei teismui perduoti 
jį padariusį asmenį. 

Kartais atrodo, kad politikai ir ekonomistai taip pat nevengia gąsdinti visuomenę. Pergy-
venome gerokai sunkesnius laikus, tad esu tikras, kad ir iš šios sudėtingos situacijos išeisime 
aukštai pakelta galva. 

Grįžo prie senos veiklos 
– Ar esate tikras, kad dabartinės Vilniaus apygardos prokuratūros darbas padės efekty-

viau kovoti su nusikaltėliais? 
– Pateiksiu konkrečius skaičius: palyginti su 2007 metais, pernai Vilniaus apygardos proku-

ratūros darbuotojų skaičius neišaugo, o darbo apimtis padidėjo. 2007 metais apygardos proku-
rorai sprendimus priėmė 440 bylų, o 2008-aisiais – 1743 bylose. Skaičiai iškalbingi. 

Be to, mūsų prokuratūros prokurorai, gindami viešąjį interesą, pateikė ieškinių net už 65 
mln. litų. Ką tik pasirašiau ieškinį dėl abejonių keliančių naujojo oro uosto terminalo statybos 
klausimų. Tai rodo, kad toliau naikinsime nelegalias statybas, atimsime neleistinai įgytas že-
mes. 

– Šešėlinio pasaulio aukso amžius, rodos, jau buvo praėjęs, tačiau prasidėjus ekonomikos 
krizei teisėsaugininkai pareiškė, kad atsigauna Lietuvos mafijos šeimos. 

– Ar kas nors sakė, kad jos buvo nutraukusios veiklą? Organizuotas nusikalstamumas ne-
išnyko, o persiorientavo į kitas sferas. Grįžtame į 1990-uosius, kai kone kasdien ramybę trikdė 
šaudynės, sprogimai, plėšimai. Ne per seniausiai mane aplankė buvęs Vilniaus vyriausiojo po-
licijos komisariato kriminalinės policijos vyresnysis komisaras Jonas Subačius. 

Abu prisiminėme laikus, kai sostinėje buvo suvaldytos banditų gaujos ir jų nariai. Tada aš 
išdrįsdavau akis į akį susitikti su nusikalstamų grupuočių atstovais. Pasiekėme, kad dalis jų 
sutiko su mumis bendradarbiauti. Kai kurios sunkios bylos pajudėjo iš mirties taško. 

Džiaugiuosi, kad Vilniuje pavyko išardyti nusikaltėlių gaujas. Svarbiausia, jog kai kurie jų 
nariai iki šiol ne tik bijo, bet ir gerbia jų veiklą pažabojusius pareigūnus. 

Yra duomenų, kad kai kurios anksčiau išblaškytos gaujos atsigauna. Pavyzdžiui, „Davydo“ 
gauja grįžo prie senos veiklos. Buvę „Vilniaus brigados“ nariai suka verslą, vieni legalų, kiti 
– ne. 
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Negaliu vienareikšmiškai teigti, kad jų veikla nėra stebima operatyvininkų. Neretai jų vietą 
užima jaunimas, jis pratęsia nuo senų laikų pelningiausias šešėlinio verslo sferas: narkotikų, 
alkoholio, tabako kontrabandą, automobilių vagystes. 

Buvę gangsteriai renkasi naują kelią 
– Ar galima teigti, kad jaunimas yra gerokai pavojingesnis už senų laikų kriminalinių 

gaujų autoritetus? 
– Manau, kad visuomenėje kai kada pernelyg išaukštinamas ir romantizuojamas mafijos kul-

tas. Ten nėra jokio padorumo. Tie žmonės gyvena pagal žvėrių įstatymus, o nudvėsusį žvėrį 
dažniausiai pakasa ten, kur jis nugaišta. Jiems svarbu tik pinigai. 

– Yra duomenų, kad šių dienų kriminalinio pasaulio lyderiai savus žmones bando pra-
stumti ir į didžiąją politiką. Ar tokia versija turi realų pagrindą? 

– Jokia čia paslaptis, bet konkrečių pavardžių kol kas nenorėčiau atskleisti. Kartą teko girdėti 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko ištartus žodžius: „Lietuvoje yra 
daug teistų žmonių, jie turi teisę būti atstovaujami aukščiausiuose ešelonuose.“ 

Kai kada neramu pasidaro, kai ankstesnius „klientus“ tenka sutikti valdžios koridoriuose. 
Tada susimąstau, kad galbūt bevaisis buvo mano darbas. 

– Ar visada tik blogą įspūdį padarydavo buvę „klientai“? 
– Neneigsiu, kai kada jie pasirodydavo esą įdomūs žmonės. Tarkime, įspūdį padarė Viktoras 

Akmanavičius (bene labiausiai valstybės saugomas liudytojas, buvęs „Vilniaus brigados“ narys 
– red. past.). Pakankamai išprusęs pasirodė ir Valerijus Januškevičius (garsiausiu samdomu 
žudiku Lietuvoje laikomas vilnietis, nuteistas iki gyvos galvos). 

– Kalbėjome tik apie nusikaltimus. Artėjančio jubiliejaus proga keliais žodžiais pristaty-
kite save. 

– Mano brolis – žurnalistas Alvydas Jancevičius (ilgus metus vedė LTV laidą „Žmogus ir 
įstatymas“, dabartinis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovas spaudai). 

Su žmona Regina esame tarsi susieti nuo gyvenimo pradžios. 1981-ųjų vasario 23 dieną 
susipažinome ir jau kitą dieną paprašiau jos rankos. Tais pačiais metais susituokėme ir gyvename 
iki šiol. Užauginome dukterį Ievą, ji kremta mokslus. 

TIK FAKTAI 

R. Jancevičius 1959 metais kovo 17 dieną gimė Tauragėje. 
1977 metais baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetą. 
1982-aisiais Radviliškyje pradėjo dirbti tardytoju. 
1985 metais Kupiškio prokuratūroje tapo vyriausiuoju prokuroru. 
Nuo 1991-ųjų – Ukmergės vyriausiasis prokuroras. 
1995 metais pradėjo dirbti Vilniuje, o 1997-aisiais tapo Vilniaus apygardos vyriausiuoju 
prokuroru.

www.balsas. l t  –   2009 m. kovo 16 d.



952 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

S. TAMKEVIČIUS: NAIKINTI CELIBATĄ SKATINA
 SEKSUALIZUOTA KULTŪRA

Kalbasi žurnalistas Vladimiras LAUČIUS
 
Žmones demoralizuoja teisingumo stoka visuomenėje, tvirtina Kauno arkivyskupas 

Sigitas Tamkevičius. Jo nuomone, mūsų žiniasklaidoje – per daug neigiamų ir per mažai 
viltį stiprinančių, žmones ugdančių žinių. Kauno arkivyskupas nesiėmė prognozuoti, ar 
keisis Bažnyčios pozicija dėl celibato: „Tik Dievo įstatymai nekinta, žmogiškieji – gali kisti“. 
Anot arkivyskupo, celibato naikinimo šalininkų šiandien daugėja, nes mūsų kultūra esanti 
perdėm seksualizuota. Lygindamas dabartinę moralės būklę su sovietmečio priespaudos 
laikais, S. Tamkevičius DELFI pripažino, kad jam kartais atrodo, jog sovietmečiu viskas buvę 
paprasčiau: elgtis reikėdavo atvirkščiai, nei mokė sovietų valdžia. 

– Ką Bažnyčios, tikinčiųjų gyvenime keičia susitaikymas su lefebrininkais? Kaip Jūs 
asmeniškai tai vertinate?

– Popiežius Benediktas XVI panaikino ekskomuniką keturiems Pijaus X draugijos (lefebristų) 
vyskupams, siekdamas sudaryti geresnes sąlygas dialogui su jais. Tačiau šis ekskomunikos 
panaikinimas neišsprendė esminės visų lefebristų ir pačios Pijaus X draugijos problemos. Jie 
nepriima kai kurių Vatikano II Susirinkimo dokumentų, pvz., dėl liturgijos, religijos laisvės bei 
ekumenizmo, ir todėl nėra vienybėje su Katalikų Bažnyčia. 

Šis ekskomunikos panaikinimas – tai tik popiežiaus broliškas rankos ištiesimas ir kvietimas 
sugrįžti į Bažnyčios vienybę, kuri bus įmanoma tik tuomet, kai lefebristai priims visus Vatikano 
II Susirinkimo dokumentus. Manau, kad Benediktas XVI pasielgė labai tėviškai, o toliau viskas 
priklausys nuo lefebristų geros valios.

– Kodėl lefebrininkų nepamėginta sugrąžinti anksčiau? Ar lėmė neigiama ankstesnių po-
piežių pozicija? Ar Benediktas XVI šiuo atžvilgiu laikosi kitų nuostatų?

– Kaip minėjau, lefebristai ir dabar dar nėra vienybėje su Katalikų Bažnyčia, todėl negalima 
teigti, kad popiežiaus Benedikto XVI pozicija jų atžvilgiu yra „geresnė“, nei Jono Pauliaus II. Jų 
abiejų pozicijos lefebristų atžvilgiu yra absoliučiai vienodos. Savo poziciją pakeisti gali tik lefe-
bristai, nors, atrodo, tai padaryti jiems bus labai sunku. Pripažinti savo klaidą dažniausiai būna 
sunku. Kol kas jie ieško kaltės ne savyje, bet pačios Bažnyčios sprendimuose.

– Pirmame tūkstantmetyje kunigams būdavo leidžiama vesti, tačiau 1139 m. Bažnyčia 
kunigų santuokas pasmerkė. Šiandien pačioje Katalikų Bažnyčioje auga nepasitenkinimas 
draudimu kunigams vesti. Problemą aštrina jaučiamas kunigų trūkumas. Gal anksčiau ar 
vėliau šis draudimas išnyks? Kokie yra argumentai „už“ ir „prieš“?

– Visuomet buvo kunigų, kurie norėjo ir kunigystės, ir santuokos, kadangi kunigais gali būti 
normalūs vyrai, turintys natūralų kitos lyties potraukį. Tik internetinėje erdvėje galima rasti 
piktų komentarų, neva kunigystę renkasi tik neaiškių seksualinių polinkių vyrai.

Šiandien celibato problema yra aštresnė, nei anksčiau, nes mus supanti kultūra yra hipersek-
sualizuota. Jau nesakoma, kad mergina graži, bet – seksuali. Kino filmai, reklama ir apskritai 
didelė dalis žiniasklaidos yra tarsi apsėsta seksualumu. Todėl visai suprantama, kad celibate 
gyventi mūsų laikais yra kiek sunkiau, nei anksčiau. Tad galima manyti, jog ir norinčių celibato 
panaikinimo yra daugiau.

Tačiau celibato panaikinimas neišspręstų gerų kunigų trūkumo problemos. Problemų tik pa-
daugėtų, nes į kunigystę ateitų daugiau „kulto tarnų“, kuriems ji būtų reikalinga kaip profesija, 
užtikrinanti jų šeimoms tam tikrą saugumą. Iš tikrųjų, Bažnyčiai reikia kunigų, kurie absoliučiai 
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pasiaukotų Dievo ir žmonių tarnystei, o ne dirbančių su tam tikrais išskaičiavimais.
Nenoriu tvirtinti, kad visi celibate gyvenantieji kunigai yra idealistai ir niekuomet nesulaužo 

savo įsipareigojimų. Taip pat nenoriu teigti, kad šeimą turintys kunigai negalėtų pasiaukojan-
čiai tarnauti Bažnyčiai. Tačiau Katalikų Bažnyčia mano, kad celibatinė kunigystė yra per daug 
brangi Dievo dovana, kad jos būtų galima atsisakyti. 

Ar pasikeis Bažnyčios pozicija kunigų celibato klausimu? Tik Dievo įstatymai nekinta, žmo-
giškieji – gali kisti, todėl šiandien galima dėlioti argumentus „už“ ir „prieš“ celibatą. Manau, 
kad pats celibatas Bažnyčioje visuomet bus branginamas, kaip labai svarbi priemonė, skelbiant 
Evangeliją, nes iškalbingiausiai kalba ne žodžiai, bet gero kunigo pavyzdys, jog yra tokių verty-
bių, dėl kurių galima atsisakyti net šeimos laimės.

Nežinau, kiek teoriškai galima įtikinti abejojantį celibato reikalingumu, galiu tik kai ką pa-
liudyti iš savo ilgos kunigystės. Nesakyčiau, kad man celibatas visuomet buvo lengvas ir kad 
dėl jo nereikėjo pakovoti. Tačiau, dirbdamas daugelyje parapijų, galėjau save dalinti žmonėms ir 
manau, kad mane supę tikintieji – jaunimas ir suaugusieji – žinojo, jog gyvenu taip, kaip mokau 
ir kad Dievas man yra labai didelė vertybė, dėl kurios galiu sudėti bet kokią auką.

Celibate gyvenę kunigai dėl savo tikėjimo nesusvyruodavo eiti į kalėjimus, lagerius ir išlik-
davo ištikimi Bažnyčiai. Gero, normaliai savo įsipareigojimų besilaikančio kunigo pavyzdys 
žmonėms yra niekuo nepakeičiamas. Toks kunigas geriausiai liudija apie anapusybę. 

– Kokių pokyčių Lietuvos tikinčiųjų bendruomenėje įžvelgiate vertindami kone du ne-
priklausomybės dešimtmečius? Kas pasikeitė į gera ir kas – į bloga?

– Per dvidešimt metų nuėjome ilgą kelią ir reikėtų ilgai kalbėti, norint išsamiai įvertinti 
dabartinę Bažnyčios Lietuvoje padėtį. Kad būčiau tikslesnis, kalbėsiu apie tai, ką geriausiai   
žinau – apie Kauno arkivyskupiją.

Ji atėjo iš sovietmečio su tomis pačiomis žaizdomis, kaip ir kitos vyskupijos. Daug ką 
pradėjome kurti beveik nuo nulio. Pavyzdžiui, 1990 m. Kauno kurijoje be dviejų vyskupų dar 
dirbo kunigas kancleris, seselė sekretorė ir vairuotojas, o šiandien kurijos žinioje dirba per 
šešiasdešimt etatinių darbuotojų ir, jei leistų finansai, tų darbuotojų turėtų būti dar daugiau. 
Kūrėme reikalingas bažnytines institucijas, rūpinomės žiniasklaida, ėjome į mokyklas, ieškojome 
dialogo su įvairiomis civilinėmis institucijomis, reformavome Kunigų seminarijoje vykdomą 
kunigų ugdymą ir daug kitų darbų atlikome.

Kokie rezultatai? Pastebimai išaugo tikinčiųjų, ypač jaunimo religinis sąmoningumas. 
Atsirado gyvų parapijų, jose auga maldos grupės, išmokome planingai dirbti ir už darbus 
atsiskaityti, išmokome surasti rėmėjų reikalingiems darbams. Išmokome geriau bendrauti su 
kitais krikščionimis ir ne krikščionimis.

Be to, vienų džiaugsmui, kitų pykčiui visais klausimais išmokome nuosekliai laikytis 
Visuotinės Bažnyčios linijos. Manau, tai labai svarbu, nes nėra nieko pragaištingesnio Bažnyčioje, 
kaip vienybės stoka. Baigdamas trumpą apžvalgą, turiu pastebėti, kad visuose arkivyskupijos 
darbuose buvo daug netobulumų ir trūkumų, nes buvome tokie, kokie buvome. Gerų norų 
turėjome daug daugiau, nei pajėgumo juos įgyvendinti. Labai panašų vaizdą galima matyti ir 
kitose Lietuvos vyskupijose.

– Sovietmečiu tikėjimą ir tikinčiuosius engė svetimųjų primesta santvarka su jos kovingu 
ateizmu. O kas šiandien labiausiai gresia tikėjimui, katalikybei Lietuvoje? 

– Prisipažinsiu, kad man kartais atrodo, jog sovietmečiu viskas buvo aiškiau ir paprasčiau, 
nes reikėjo elgtis taip, kaip senas Vilkaviškio vyskupas Karosas patarė: viską darykite atvirkščiai, 
kaip sakys sovietinė valdžia, ir bus gerai. Tačiau tiesos dėlei reikia pasakyti, kad per okupacijos 
metus Lietuvos žmonės buvo labai sužeisti, šito neišvengė ir tikintieji žmonės.

Bažnyčios praradimai buvo neįsivaizduojamai dideli. Laisvė atėjo su naujais iššūkiais, 
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kuriems nebuvome pasiruošę. Žinoma, per dvidešimt metų daug ko išmokome ir jaučiamės 
pakankamai saugiai.

Kokios didžiausios grėsmės katalikybei Lietuvoje? Pavojinga yra mirties kultūra, 
sekuliarizmas, sumažėjęs dvasinių pašaukimų skaičius, tačiau Bažnyčia yra gyvastingesnė nei 
mąsto jos oponentai. Mes pasitikime Dievu ir ramiai žvelgiame į ateitį – nematome krizės, o tik 
kasdienius sunkumus, kurie buvo, yra ir bus. Iššūkiai visuomet yra reikalingi, nes jie neleidžia 
apsiprasti ir aptingti.

– Bažnyčia neatskiriama nuo moralės, moralės reikalaujama ir politikoje, tai kaip Bažnyčia 
gali būti nesusijusi su politika, valstybės reikalais, kuriais rūpinasi katalikai? Tačiau Bažnyčia 
įstatymiškai nuo valstybės atskirta. Ar čia nesama prieštaravimo?

– Prieštaravimo tikrai nėra. Pirmiausia, Lietuvoje Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės reiškia 
ne tai, kad valstybė ir Bažnyčia yra priešai, bet tik tai, kad tiek Bažnyčia, tiek valstybė veikia 
savarankiškai, galėdamos bendradarbiauti žmonių labui.

Bažnyčioje tik dėl sielovadinių priežasčių dvasiškiams neleidžiama dalyvauti partinėje 
veikloje ar valstybės valdyme. Tačiau pasauliečiai katalikai yra raginami būti aktyviais valstybės 
piliečiais ir dalyvauti politinėje veikloje, o kunigai turi padėti savo ganomiesiems, kad jie būtų 
atsakingi savo valstybės kūrėjai. Kunigams reikia vengti tik dviejų kraštutinumų: neužsidaryti 
zakristijose ir nesiimti tokių darbų, kurie kenktų sielovadai ir kuriuos labai gerai gali atlikti 
pasauliečiai. 

– Kas šiandien, Jūsų manymu, labiausiai kenkia visuomenės moralei? Ką reikėtų daryti? 
Ko turėtų imtis valstybė?

– Žmones demoralizuoja teisingumo stoka visuomenėje. Be to, žiniasklaida per daug 
publikuoja negatyvių žinių ir per mažai tokių, kurios žmones ugdytų, stiprintų jų viltį. Tarp 
didžiausių blogybių, kenkiančių visuomenės moralei, įvardinčiau pinigų kultą, perdėtą 
malonumų vaikymąsi ir alkoholizmą.

– Prieš Seimo rinkimus „egzaminavote“ partijų atstovus. Ar ketinate pakartoti „egzaminą“ 
prieš Prezidento ir EP rinkimus?

– Prieš Seimo rinkimus įvykusį susitikimą su įvairių partijų atstovais tikrai nelaikiau 
„egzaminu“, nes norėjau tik sudaryti galimybę įvairioms partijoms priklausantiems politikams 
išsakyti savo nuomonę Bažnyčiai rūpimais klausimais vienu metu ir vieniems kitus girdint. 
Politikus pakankamai išegzaminuoja televizijos laidų vedėjai, todėl dar vieno egzamino 
nereikia.

Tačiau Bažnyčiai labai rūpi, kokios yra būsimųjų šalies vadovų, Seimo ir Vyriausybės narių 
moralinės nuostatos. Susiorientuoti galima ir be televizijos kamerų. Kokį būdą pasirinksiu, 
priklausys nuo įvairių aplinkybių. Tie kandidatai į prezidentus, kurie bus suinteresuoti 
Bažnyčios žmonių palaikymu, manau, patys papasakos apie savo programas. 

– Ko linkėtumėte būsimam Lietuvos prezidentui ar prezidentei? Kokių klaidų jis ar ji 
turėtų vengti ir ko bei kaip pirmiausia siekti?

– Būsimam prezidentui/ei linkėčiau sėkmingai padėti Lietuvos žmonėms įveikti dabartinius 
sunkumus. Tai padaryti jam bus pakankamai sunku, todėl iš anksto kviečiu Lietuvos tikinčiuosius 
už būsimąjį prezidentą/ę daug melstis. Aš tikiu maldos galia. Prezidentui teks pakelti didelius 
išbandymus ir jam bus reikalingas mūsų moralinis palaikymas ir Dievo palaima.

www.delf i . l t  –   2009 kovo mėn.  23 d.
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„GENDER LOOPS“ – PRECEDENTO LIETUVOJE 
NETURINTIS ATVEJIS, 

KURIO NEREIKĖTŲ TOLERUOTI

R. J. DAGYS
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pirmoji reagavo į tėvų prašymus stabdyti skandalingos 

„Gender Loops“ metodikos plitimą šalies ikimokyklinėse įstaigose. Ministras Rimantas Jonas 
Dagys sako dėsiąs visas pastangas, kad netradicinės seksualinės orientacijos idėjų skleidėjai 
vaikų darželiuose sulauktų atsakomybės. 

„Tai precedento neturintis atvejis Lietuvoje, kurio nereikėtų toleruoti. Šio projekto atsiradimo 
istorija turi būti išaiškinta, kaip, beje, ir kaltininkai. Beveik neturiu abejonių, kad lėšos buvo 
panaudotos ne pagal paskirtį, o pats projektas prieštarauja Konstitucijai ir mūsų tautos moralei 
bei supratimui. Šeimos samprata yra aiškiai apibrėžta būtent Konstitucijoje, todėl pareigūnų 
veiksmai jai neturėtų prieštarauti Konstitucijos nuostatoms“, – įsitikinęs R. J. Dagys.

Pasak ministro, šiuo atveju tiesiog yra dangstomasi lygiomis moterų ir vyrų galimybėmis, 
o pats projektas pakenkė patiems netradicinės seksualinės orientacijos atstovams, ypač lygių 
galimybių procesui. Be to, visišką aplaidumą pademonstravo valstybinės institucijos, kurios 
„Gender Loops“ projektui neužkirto kelio iš pat pradžių. 

„Pirmoji sureagavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, po jos sekė Švietimo ir mokslo 
ministerija. Tikiu, kad iš šių žinybų suburta darbo grupė viską deramai išsiaiškins. Jeigu prireiks, 
tai kreipsimės ir į Generalinę prokuratūrą, ir į kitas teisėsaugos institucijas. Toks poreikis gali 
iškilti, jeigu darbo grupė pritruks įgaliojimų“, – kalbėjo R. J. Dagys

www.bernardinai . l t  –   2009 m. kovo 24 d.

EUROPOS PARLAMENTE PASMERKTI 
SOVIETŲ NUSIKALTIMAI

Pirmadienio pavakarę Strasbūre pradėdamas Europos Parlamento plenarinę sesiją, jo 
pirmininkas Hans Gert Pöttering prisiminė 60-ąsias didžiųjų trėmimų metines, pasmerkė 
totalitarinio sovietų režimo nusikaltimus, taip pat paragino aiškiai ir išsamiai įvertinti praeitį. 

EP pirmininkas kalbėjo: „Šią savaitę minime 60-ąsias beveik 100 tūkstančių Baltijos valstybių 
piliečių trėmimų į Sibirą metines. Ši antroji pagal didumą sovietų trėmimų banga prasidėjo 
naktį iš 1949 m. kovo 24 į 25 d. 

Dėl jos dešimtys tūkstančių estų, latvių ir lietuvių šeimomis buvo priverstos palikti savo na-
mus, iš jų atimtos pilietinės ir žmogaus teisės, o daugeliui iš jų sunkios ir nežmoniškos sąlygos 
sovietų įkalinimo stovyklose kainavo gyvybę. 

Beveik kiekviena šeima Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat kitose buvusios Sovietų Sąjun-
gos šalyse nukentėjo nuo brutalių totalitarinio komunistinio režimo veiksmų. Beveik kiekvieno-
je šeimoje rasite pėdsakų žmonių, kurie žuvo Sibire, taip pat buvo persekioti KGB, įkalinti arba 
kitaip nukentėjo nuo totalitarinio režimo. Tai nėra tolima ir nublankstanti praeitis – daugelis 
visa tai ir šiandien prisimena. 

Todėl esminė mūsų, europiečių, moralinė pareiga – pagerbiant daugybės aukų atminimą, 
griežtai ir aiškiai pasmerkti nusikaltimus žmonijai, kuriuos įvykdė Sovietų Sąjungos komunis-
tinis režimas. Be to, aukos nusipelno objektyvaus, aiškaus ir išsamaus praeities įvertinimo, nes 
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be tiesos ir atminimo negali būti susitaikymo.“
Pagerbdamas trėmimų aukas, trečiadienio rytą EP pirmininkas H. G. Pöttering padės 

gėlių prie tremtinių atminimo lentos, įrengtos Europos Parlamento rūmuose Strasbūre. Tuo 
tarpu trečiadienio popietę EP plenarinėje sesijoje vyks debatai apie totalitarinių komunistinių 
nusikaltimų vertinimą. Rezoliuciją šiuo klausimu numatoma priimti balandį.

www.bernardinai . l t  –   2009 m. kovo 24 d.

KODĖL PREZIDENTAS GINA 
SUSIKOMPROMITAVUSIUS TEISĖJUS?

 Tokia tema žurnalisto Tomo Dapkaus kalbinami Lietuvos radijo laidoje ,,Akiračiai”(2009        
m. kovo 13 d.) diskutavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, konservatorius 
Stasys Šedbaras, šio komiteto narys, socialdemokratas Edmundas Jonyla, Pilietinės visuomenės 
instituto direktorius Darius Kuolys ir Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis. 

T. Dapkus: Kurį laiką mūsų visuomenėje teisėjų skyrimas, jų atranka nesulaukdavo nei ži-
niasklaidos, nei visuomenės, nei politikų dėmesio. Būdavo pakalbama apie prastus teisėjų spren-
dimus, apie galimą korupciją, tačiau pats neskaidrus teismų formavimas nebuvo analizuojamas. 
Dabar dėmesio teisėjų skyrimui šiek tiek daugiau. Bet atrodo, kad į visuomenės nuomonę kaip ir 
anksčiau neatsižvelgiama. Kodėl?

D. Kuolys: Teismų sistema Lietuvoje išlieka uždara. Tiesa, prieš kurį laiką Piliečių santalkos 
atstovai: generolas Jonas Kronkaitis, Romas Sakadolskis pradėjo atidžiau stebėti Teisėjų tarybos 
posėdžius. Pradėjo žiūrėti, kaip atrenkami mūsų teisėjai, teismų pirmininkai, kaip tvarkoma 
pati teismų sistema. Tas atidesnis visuomenės žvilgsnis ėmė atskleisti labai negražių dalykų. 
Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad vienas aukščiausių Lietuvos teisėjų – Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas Česlovas Jokūbauskas dvejus metus ėjo savo pareigas niekieno 
neperskirtas. Jis formavo teisėjų kolegijas, kurios priiminėjo sprendimus dėl milijoninių ieškinių, 
neturėdamas tam jokių įgaliojimų. Vos viešai paklausus, kodėl tai įmanoma, susilauki Valstybės 
saugumo departamento karininko skambučio ir prašymo daugiau į viešumą to klausimo nekelti. 
Taip supranti, kad Lietuvos teismų sistema, jos aukščiausioji grandis yra kuruojama specialiųjų 
tarnybų, kurios nepageidauja, kad piliečiai šita sistema domėtųsi.

T. Dapkus: Na, čia buvo vienas atvejis. Gal daugiau nėra jokių problemų?
D. Kuolys: Problemų yra daugiau. Štai senokai baigėsi Vyriausiojo administracinio teismo 

pirmininko kadencija. Prieš kurį laiką agentūra BNS pranešė, kad Prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris anksčiau nuolat kalbėjo apie būtiną teismų pirmininkų rotaciją, dabar yra linkęs skirti 
buvusį šio teismo pirmininką Virgilijų Valančių antrajai kadencijai. Visuomenės atstovai pradeda 
žiūrėti į šio teisėjo darbus, ir šiek tiek pakraupsta: viešas melas, konstitucinės krizės kėlimas. 
Jei nereikalaujame padorumo iš žmonių, kurie vykdo teisingumą valstybėje, mes rizikuojame 
netekti teisingumo, rizikuojame prarasti ir demokratinę, laisvą valstybę.

T. Dapkus: Ar Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, parlamentas rūpinasi, kad teisėjai būtų 
skirami skaidriai? 

S. Šedbaras: Man daugiausiai nerimo kelia Vyriausiojo administracinio teismo formavimas. 
Tarp prioritetų mes jau įregistravome pavasario darbų sesijoje šio teismo formavimo principų 
pakeitimą. Na, negali būti teismo, kuris priima galutinį neskundžiamą sprendimą, o jo teisėjai 
skiriami, galbūt ir šiurkščiai pasakysiu, dviejų žmonių – teismo pirmininko ir Respublikos 
Prezidento – susitarimu. Žinoma, tame dalyvauja kiti žmonės, bet kas tie žmonės, mes ir nežinome. 
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Taigi, be jokios abejonės, tokių teisėjų skyrimo klausimus turi spręsti ir Parlamentas.
T. Dapkus: O dabar norėčiau pasiūlyti išklausyti, ką apie teismų darbą Lietuvos radijui 

pasakė Europos Parlamento narys, Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Jis 
kalbėdamas Seime apie viešai melavusius teisėjus su ironija siūlė įstatymu apibrėžti, kad teisėjas 
turi būti padorus. 

V.  Landsbergis: Teismuose greičiausiai pasireiškia vienos grupuotės sutartinė veikla. 
Grupuotė ginasi, grupuotė neleidžia pažeisti atskirų savo narių. Rusiškai tai buvo vadinama 
,,krugovaja poruka“. Apgink kiekvieną narį savo ir visa sistema, visa kontora, kapela bus apginta. 
Tai yra blogai. Tą gali pakeisti tiktai kritika, savikritika, na, pasipriešinimas, kuris atsirastų pačioje 
sistemoje arba inspiruotas iš šalies, jeigu visiškai neapsikęstų visuomenė arba Prezidentas, kuris 
turi galių įsikišti į teisėjų tinkamumo klausimus. Jis teisėjus skiria, bet gal nenori pyktis arba 
neturi laiko gilintis.

T. Dapkus: Bet štai konkreti istorija, kai Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 
V. Valančius su grupe teisėjų bičiulių ėjo pas Respublikos Prezidentą ir šmeižė Aukščiausiojo 
Teismo pirmininką. Tiesa, sukelti konstitucinės krizės jiems tada nepavyko. Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas sugebėjo įrodyti tiesą. Bet tie žmonės, tarp jų ir Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjas V. Valančius, melavę Prezidentui, toliau dirba. O dabar spauda praneša, jog Prezidentas 
po viešo melo yra linkęs jį skirti dar vienai kadencijai.

V. Landsbergis: Ta istorija tapo vieša. Paaiškėjo, kad keli aukšti teismų pareigūnai, tikriausiai 
uždaroj patalpoj, melavo Prezidentui. Bet, pasirodo, jie nebuvo uždaroj patalpoj: tai nuskambėjo 
Lietuvoje. Tai turėjo būti netoleruojama, o pasirodo, kad toleruojama. Visuomenė pasyvi, o gru-
puotė susivienijo ir išlaikė savo pozicijas. Ir nepadarė jokios sąžinės apyskaitos: tikrai pasielgiau 
nepadoriai, todėl mažų mažiausiai leiskite man būti kokiu eiliniu teisėju, bet aš nepretenduosiu 
vadovauti, nes padariau neteisingą žingsnį ir pats jį suprantu.

T. Dapkus: Tačiau yra priešingai, štai neseniai spaudoje pasirodė interviu su šitos istorijos 
herojumi ponu V. Valančiumi, kuriame jis sako, kad niekas niekam nemelavo. Ir prideda, kad 
Vytauto Greičiaus vadovauta Teisėjų taryba jį išteisino, jog nustatė, kad melo nebuvo. Tuo metu 
pažiūrėjęs į Teisėjų tarybos sprendimus matai, kad V. Valančius ir vėl viešai sako netiesą. V. 
Greičius tai Tarybai nepirmininkavo: jai vadovavo Vytautas Milius, o pats V. Valančius su dar 
dviem apsimelavusiais kolegom patys balsavo toje Taryboj, jog jie nemelavo.

V. Landsbergis: Mat kada teisėjas balsuoja savo naudai, jis save irgi diskredituoja. Juk yra 
taisyklė: kai tavo klausimas sprendžiamas, tu nusišalini nuo balsavimo, tu išeini už durų ir pa-
lauki, ką nuspręs kiti. Bet jeigu tu sėdi tarp kitų ir savo klausimu balsuoji, tai yra visų principų, ir 
demokratijos, ir teisingumo, kuris turėtų būti valstybių pagrindas, pažeidimas ir paniekinimas. 
Galų gale tuo metu kai kurie žmonės gana drąsiai melavo, matyt, žinodami, kad Teismų tarybos 
protokolas yra sunaikintas, o jis ir buvo sunaikintas. Juk tiesą padėjo atskleisti tik atsitiktinai pa-
daryta posėdžio įrašo kopija. Bet kas sunaikino protokolą? Tai turėjo būti labai griežtai tiriama. 
Dabar čia yra tokia demagogija, kuria turėtų būti gėda užsiiminėti. Tokie dalykai visai pažeidžia 
teisingumo pagrindą, žmonių pasitikėjimą, nes matoma, kad viskas priklauso grupuotei, kad jos 
niekas nepajudina.

T. Dapkus: Kodėl Prezidentas tokį melą toleruoja, kodėl tokie žmonės vėl keliami į Vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininko pareigas, kodėl jie atsiranda tarp kandidatų į pirmininkus?

V. Landsbergis: Tarp kandidatų tokių žmonių neturėtų būti. Jų neturėtų teikti pati teisėjų 
bendruomenė. Neturėtų siūlytis ir pats asmuo, kai jo vizitinė kortelė yra sutepliota. Vienas 
žmogus gali gyventi ir su sutepliota kortele, bet visa jo kolegų profesinė bendruomenė tada 
tampa irgi sutepliota. Ar jie to nesupranta? Ar jiems tai nesvarbu? Gal jiems geriau būti tokia 
nepajudinama valdžia, tvarkytis reikalus, turėti didelę įtaką, kad jų bijotų, kad jiems pataikautų? 
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Aš nežinau, kokia iš to nauda. Matyt, yra nauda. Bet jeigu jų nauda kyla aukščiau už valstybės 
pagrindus ir už bendrąją naudą, bendrąjį gėrį, kurio dalis yra pasitikėjimas savo valstybe (o čia 
tas pasitikėjimas griaunamas), vadinasi, kažkas yra labai blogai. 

T. Dapkus: Prezidento vieno žodžio pakaktų, kad ta melo istorija baigtųsi. Pasakytų: aš 
neskiriu tokių asmenų į aukštus postus.

V. Landsbergis: Gal Prezidentas tą ir pasakys.
T. Dapkus: Iš tiesų, kiek galima tęsti tą istoriją. Štai net Aukščiausiojo Teismo Baudžiamų-

jų bylų skyriaus pirmininkas Jonas Prapiestis televizijai sako, kad jam atsibodo ta istorija. Tik 
nežinia dėl ko atsibodo: ar kad ji neišspręsta, ar kad ji keliama? Apie tai, ką priminė Vytautas 
Landsbergis, kalbėjo pati įvairiausia spauda. Štai pakėliau iš archyvo „Lietuvos ryto“ redakcijos 
skiltį: 2006 m. balandžio 11-ąją rašoma: ,,triukšmas dėl pažymos atskleidė dar vieną bjaurų faktą. 
Pas Prezidentą praėjusią savaitę apsilankę keli Teismų tarybos nariai melavo valstybės vadovui, 
matyt, nesitikėdami, jog į viešumą pateks Teismų tarybos posėdžio stenogramos. Jie melavo, kad 
nebuvo deramai informuoti apie V. Margevičiaus praeitį, bandė išsukti H. Šinkūną?“. Po kurio 
laiko vėl tas pats „Lietuvos rytas“ 2006 m. rugsėjo 22 dienos vedamajame rašo: „Būtent Vyriau-
siojo administracinio teismo pirmininkas Valančius ir jo teisėjas Klišauskas su keliais kitais Teis-
mų tarybos nariais šįmet melavo Prezidentui apie Tarybos posėdį, kuriame buvo rekomenduota 
šalies vadovui pratęsti abejotinos reputacijos teisėjo Margevičiaus įgaliojimus toliau dirbti Biržų 
apylinkės teismo pirmininku.“ Po metų, 2007-ųjų gegužės 27-ąją „Lietuvos rytas“ vėl primena: 
„paaiškėjo, jog Prezidentą suklaidino ne Vytautas Greičius, o tuometis Adamkaus patarėjas Ha-
roldas Šinkūnas ir per susitikimą Prezidentūroje netiesą kalbėję keli Teisėjų tarybos nariai, tarp 
jų buvo Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Virgilijus Valančius“. Tą patį rašo ir kiti 
laikraščiai, kelia kita žiniasklaida. Kodėl nėra jokios politikų reakcijos? 

D. Kuolys: Na, turime matyti, kokios didelės ir stiprios jėgos realiai valdo teismus. Teismai 
sprendžia bylas dėl didelių ir labai didelių pinigų. Čia nuolat nagrinėjami stambaus verslo ir 
paprastų piliečių ar viešųjų interesų konfliktai. Vyriausiasis administracinis teismas, kaip mi-
nėjo ponas S. Šedbaras, nors suformuotas tik vykdomosios valdžios, yra paskutinės instancijos 
teismas. Jo sprendimai galutiniai ir niekieno neperžiūrimi. Šiame teisme labai dažnai paprasti 
žmonės sumindomi stambaus verslo ar valdžios struktūrų. Taigi už šio teismo stovi labai stiprios 
jėgos ir dideli pinigai. Čia laidos vedėjas citavo „Lietuvos rytą“, kuris prieš porą metų kėlė V. 
Valančiaus melo Prezidentui istoriją. Atsiverskite tą patį laikraštį dabar ir pamatysite, kaip kri-
zės sąlygomis, kai laikraštis verčiasi sunkiau, ta pozicija pasikeitė. Apie V. Valančių jau rašoma 
hagiografiniu stiliumi – kaip apie šventąjį. Bet kas V. Valančiaus melo istorijoje ypatingai svarbu? 
Tai sąmoningas kėsinimasis į valstybės santvarką. Juk tas teisėjo melas Prezidentui buvo ne šiaip 
nekaltas apsirikimas, bet gerai apgalvotas veiksmas siekiant nušalinti Aukščiausiojo Teismo pir-
mininką, aukščiausią teisminės valdžios pareigūną. Juk buvo tyčia meluojama Prezidentui tam, 
kad jis pareikštų politinį nepasitikėjimą Aukščiausiojo Teismo pirmininku, jį nušalintų. Tačiau 
Konstitucija tokių galių Prezidentui nesuteikia. Taigi Prezidentas buvo stumiamas viršyti savo 
įgaliojimus, pažeisti Konstituciją, uzurpuoti Seimo galias. Tai buvo apgalvotas konstitucinės kri-
zės kėlimas. Ir tai darė aukštas teisėjas. Atrodytų, toks melas tuoj pat turėjo būti įvertintas paties 
Prezidento. Negi Prezidentui iš tikrųjų malonu, kai tyčiojamasi iš jo, kai tyčiojamasi iš jo vado-
vaujamos Lietuvos valstybės? Gal yra malonu teisėjų bendruomenei, kai šitaip tyčiojamasi iš jos, 
iš visos teisminės valdžios? Gal malonu Seimo nariams, ir buvusiems ir esamiems, kai tyčioja-
masi iš tautos atstovybės? Tai rimtas klausimas: ar mes jau esame išties sukiužusi visuomenė, su-
kiužusi valstybė, su kuria galima daryt ką nori, ar mūsų valstybė dar turi stuburą, dar yra pajėgi 
ginti padorumą kaip savo gyvenimo principą?

T. Dapkus: Ar Seime yra valios ginti padorumą, kai susiduriama su tokiomis rimtomis ir įta-



959S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

kingomis jėgomis? Ar geriau nuolankiai patylėti, iš šono žiūrėti, palikti viską Prezidentui?
E. Jonyla: Na, aš manau, kad Seimas visada ir anksčiau rodydavo tą valią ir dabar ją rodo. 

Kas liečia teismus, labai neseniai mes, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, buvome susitikę su 
Respublikos Prezidentu. Iš tikrųjų, Prezidentas rodė didelį susirūpinimą mūsų teismais dėl to, 
kad nėra aukštas reitingų lygis. Susitikime buvo kalbėta, kuriuos įstatymus reikėtų keisti, ku-
riuos dar reikėtų įvesti. Bet buvo akcentuojama, kad šitame procese kuo plačiau turėtų dalyvauti 
visuomenė. 

T. Dapkus: Gerbiamasis Seimo nary, gali įstatymą keist vienaip, trečiaip, ketvirtaip, bet jeigu 
pats Respublikos Prezidentas į aukščiausias pareigas skiria žmones su tokiais biografijos faktais, 
kuriuos yra įvardijusi žiniasklaida, apie ką dar galima diskutuot, apie kokias pataisas kalbėtis?

E. Jonyla: Be abejo, čia yra žiniasklaidoje kai kurių faktų, jeigu taip galima pasakyti. Aš 
negaliu įvertinti, bet aš įsivaizduoju, kad mes turime Prezidentą, turime gerbti jo nuomonę. 
Dabar pas mus yra susiklosčiusios tokios to žaidimo taisyklės: teisėjų atrankos komisija, sudaryta 
iš septynių narių, tarp kurių net keturi visuomenės atstovai, parenka teisėjus. Prezidentu mes 
turime pasitikėti.

D. Kuolys: Norėčiau priminti Antikos autorių, iš kurio mokėsi lietuviai kelis šimtus metų. 
Nuo XVI iki XIX amžiaus pradžios Vilniaus universitete ir visose Lietuvos kolegijose buvo 
studijuojamas Cicerono veikalas „Apie draugystę“. Jame keltas klausimas, ar visada savo draugo 
pozicijas privalai ištikimai ginti? Kada turi draugo atsiprašyti ir pasakyti, jog greta jo stovėti 
nebegali? Ciceronas lietuviams aiškino, kad draugystės negali iškelti virš Respublikos, virš 
bendrojo gėrio. Negali iš bičiulystės pritarti draugui, kai matai, jog jo veiksmai kenkia bendram 
labui. Tuomet tavo pareiga pasakyti, jog kartu su draugu prieš Respubliką neisi. Siūlyčiau ir 
šiandien Seimo nariams labiau rūpintis bendrais reikalais – Respublika. Pasitikėti Prezidentu yra 
dorybė, bet ginti bendrąjį tautos gėrį – svarbiausia tautos atstovo pareiga.

E. Jonyla: Be abejo, be abejo, gerbiamas Kuolys iš tikrųjų daug tiesos pasakė, bet aš manau, 
kad kiekvienas laikas turi savo požiūrį ir kiekvienas žmogus taip pat turi savo nuomonę. Prezi-
dentas vis dėlto atsako už savo sprendimą.

S. Šedbaras: Išties tokio požiūrio į valstybę, į demokratiją, kokį demonstravo Lietuvos bajo-
rai, labai mums trūksta. Ir aš manyčiau, jog visi tokie sprendimai, apie kuriuos mes čia kalbame, 
daromi todėl, kad mes dar nesusivokiam, kad esame valstybė, Europos Sąjungos narė, kad nei į 
Maskvą, nei į Briuselį nepasiskųsim. Man būna keista, kad mūsų valstybės vadovas tokius spren-
dimus priima arba leidžia jo vardu priimti. Juk jis atvažiavęs tikrai iš galingos demokratinės 
valstybės, jis turėtų turėti kitokį požiūrį į tuos reikalus.

T. Dapkus: Mes aptariame buvusio ir ketinamo vėl skirti Vyriausiojo administracinio teismo 
pirmininko V. Valančiaus biografijos faktus. Spaudoje jie keliami.

D. Kuolys: Žiniasklaida yra iškėlusi daug nuostabą keliančių dalykų. Jeigu į tokias aukš-
tas pareigas būtų skiriamas žmogus išties demokratiniame krašte, būtų klausiama: kodėl V. Va-
lančius raštu sutiko, kad jį iš prokuratūros į liaudies teismą prieš pat 1991 sausio 13-ąją dele-
guotų tuomet į Lietuvą Maskvos atsiųstas ir mūsų valstybės nepripažintas „LTSR generalinis 
prokuroras“ draugas Petrauskas? Prisiminkime: jis veikė greta mūsų Aukščiausiosios Tarybos 
paskirtojo prokuroro Artūro Paulausko. Dėmesio verta ir stulbinanti jauno teisėjo karjera. Nu-
teisęs disidentą Antaną Terlecką, įžeidusį tuometinį Demokratinės darbo partijos pirmininką, 
Vilniaus apylinkės teismo teisėjas per trumpą laiką tapo Apeliacinio teismo Civilinių bylų sky-
riaus pirmininku. Kai tokius dalykus prisimeni, supranti, kad buvęs ilgametis Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Algirdas Brazauskas šiandien visiškai pagrįstai sako: „mes turime teismų 
sistemą“, ir ragina valdžioje dirbančius savo partijos narius kovoti ir nesitraukti. Kitas demo-
kratiniame pasaulyje sunkiai suvokiamas teismų formavimo pavyzdys – aukšto teisėjo, puikaus 
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Vilniaus universiteto dėstytojo Jono Prapiesčio viešas kreipimasis į Seimą. Teisėjas prašo, kad 
mūsų parlamentas kreiptųsi į Konstitucinį Teismą ir panaikintų įtarimus, jog jis yra susijęs su 
liūdnai pagarsėjusiu koncernu EBSW. Tačiau yra paties Seimo surinkta medžiaga, kuri liudija, 
kad būtent LDDP Vyriausybė, kurioje J. Prapiestis dirbo teisingumo ministru, sudarė palankias 
sąlygas nusikalstamai EBSW veiklai. Jeigu gyventume šiek tiek demokratiškesniame krašte, ne 
buvęs kandidatas į Aukščiausiojo Teismo pirmininkus J. Prapiestis reikalautų iš parlamento pa-
siaiškinimo, grasintų Seimo nariams, kaip yra grasinęs Kazimierui Starkevičiui Seimo posėdyje, 
kai šis išdrįso pasiteirauti jo biografijos faktų, bet pats ateitų į parlamentą ir paaiškintų buvusios 
politinės veiklos detales. Prisiminkime: EBSW koncernas iš LDDP valdžios gavo per 150 pel-
ningiausių Lietuvos įmonių ir jas sužlugdė. Vyriausybė jam buvo perdavusi valdyti Valstybinį 
komercinį banką, ji valstybės vardu garantavo už EBSW imtas paskolas neva įsigytoms įmonėms 
gaivinti. Seimo komisijos duomenimis, tokia Vyriausybės remta EBSW veikla valstybei padarė 
2,3 milijardų žalą. Tuo metu tai sudarė pusę valstybės biudžeto. Iki šiol dalis EBSW bylų neiš-
nagrinėta. Jos tik pasiekė teismą. O žmogus, kuris kartu su kitais Vyriausybės nariais priiminėjo 
koncernui palankius sprendimus, Prezidento siūlomas į Aukščiausiojo Teismo pirmininkus. Dėl 
kitos teisėjos – Virginijos Volskienės, neseniai panaikinusios EBSW grupės narių daugiau nei 50 
milijonų turto areštą, Prezidentas kreipėsi į Seimą, prašydamas pritarti jos skyrimui į Apeliacinį 
teismą. Ponas E. Jonyla ką tik minėjo, jog Prezidentas pageidauja, kad skiriant teisėjus aktyviau 
reikštųsi visuomenė. Štai visuomenei ir reikėtų paaiškinti, kodėl žmonėms, kurie regimai teikė 
paslaugas neaiškios kilmės koncernui, šiandien už tas paslaugas atsilyginama mūsų Respublikos 
Prezidento rankomis.

T. Dapkus: Seimo nario E. Jonylos noriu paklausti, ar galima Adolfo Šleževičiaus Vyriausybę 
kaltinti, jog ji sudarė palankias sąlygas EBSW koncerno veiklai?

E. Jonyla: Na, aš tikrai to negalėčiau pasakyti. Tam neturiu įrodymų. O toliau tęsdamas 
diskusiją dėl Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko skyrimo, manau, kad mes labai 
mažai kalbame apie tuos septynis žmones, kurie būdami Teisėjų atrankos komisijoje turėjo 
teisę pateikti Prezidentui teismo pirmininko kandidatūrą. Aš visai nenoriu galvoti, kad jie buvo 
kažkuo surišti, korumpuoti, kad jų šališki sprendimai. Aš manau tais žmonėmis pasitikėjimas 
turėtų būti.

T. Dapkus: Tuos septynis žmones, beje, Prezidentas pasirinko, čia jo atsakomybė. Reikia pa-
stebėti, kad Atrankos komisija nevertina kandidato moralinių savybių: sąžiningumo, padorumo, 
reputacijos. Jai pavesta vertinti tik formalius dalykus. 

E. Jonyla: Aš manau, kad tai yra blogai. Šie septyni žmonės turėtų kandidatus įvertinti įvairia-
pusiškai. Reikia, matyt, Seimui peržiūrėti įstatymą, kad toks vertinimas būtų. 

S. Šedbaras: Yra labai svarbi ta aplinka, kurią suformuoja mūsų valstybės vadovas. Mat Pre-
zidentas veikia autoriteto jėga. Iš tiesų, mes turime pakankamai klausimų, kurie užduotini nuei-
nančiam Prezidentui. Bet jie labai svarbūs ir ateinančiam Prezidentui. Pavyzdžiui, dėl Atrankos 
komisijos formavimo principų. Na, negalima sukoncentruoti vienoje vietoje tiek valdžios. Manau, 
kad prie šio klausimo tikrai reikės grįžti. Atrankos komisijos dalį turėtų formuoti ne Prezidentas. 
Gal tiktų pasinaudoti Konstitucinio Teismo formavimo principu: dalį komisijos galėtų pasiūlyti 
tautos atstovai, dalį – Teisingumo ministras ar tiesiogiai Vyriausybė, dalį – Prezidentas, dalį – tei-
sėjai. Dabar ar buvo dėl pasiūlytų Atrankos komisijos narių visuomenėje diskutuota, ar buvo tas 
skyrimas viešas? Ne, vieno asmens pasiūlyta ir paskirta. Todėl pasitikėjimo deficitas čia yra. 

D. Kuolys: Paminėti septyni asmenys, kuriais pridengiamas Prezidentas, atrodo, tampa 
simboliniu dalyku. Niekada nepamiršiu Respublikos Prezidento viešai pasakytų žodžių: „kaip 
gali vienas žmogus būti teisus, o septyni neteisūs?“ Taip buvo pasakyta po to, kai septyni teisėjai 
apsilankė pas Respublikos Prezidentą ir išdėstė jam, kad vienas teisėjas – Aukščiausiojo Teismo 
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pirmininkas – yra neteisus. Ir mūsų Prezidentas paskelbė: jei septyni įtakingi žmonės pasako, kad 
vienas yra kaltas, galima tiesos nesiaiškinti. Štai kriterijai. Pakanka, kad grupė, už kurios stovi 
dideli pinigai ir galios struktūros pasakytų, kad tas ar anas mums netinka, ir Lietuvos valstybėje 
galima tokį žmogų pažeminti, sužlugdyti, sunaikinti. Vytauto Pociūno istorija yra panaši. Galią 
turinti rusiškų dujų perpardavinėtoja „Dujotekana“ per mūsų pagrindinę žiniasklaidą, per mūsų 
specialiąsias tarnybas pasako: „jis buvo blogas, taip jam ir reikėjo“. Ir mūsų aukščiausi pareigūnai, 
prokurorai, politikai ir visuomenė nutyla. Tokia mūsų santvarka, tokia mūsų     tvarka – ant 
irstančių moralės pamatų.

T. Dapkus: Pone Šedbarai, kodėl ta septynių teisėjų melo istorija taip ir liko neištirta? Juk tie 
septyni pareigūnai ėjo pas Prezidentą gerai pasiruošę – garantuoti, kad jų melas niekada nebus 
išaiškintas. Juk Teismų tarybos posėdžio įrašų antroji dalis, kurioje Aukščiausiojo Teismo pir-
mininkas pristato VSD pažymą apie skiriamą teisėją, buvo dingusi. Archyve buvo palikta tik 
pirmoji įrašų dalis, kurioje V. Greičius tik užsiminė apie skiriamo teisėjo problemas. Taigi septyni 
teisėjai buvo tikri, jog galės įrodyti, kad jie nemeluoja.

S. Šedbaras: Labai gerai prisimenu tą vakarą. Pamatęs tada žiniasklaidą, kaip buvęs teisėjas 
ir sistemą iš vidaus pažįstantis žmogus pasakiau ir sau, ir šeimai namuose: Vytauto Greičiaus 
klausimas yra aiškus – jis turi rytoj įteikti atsistatydinimo pareiškimą. Bet štai kitą dieną kaip 
perkūnas iš giedro dangaus nauja informacija. Ir turiu pasakyt kaip pilietis, ne kaip politikas: 
iki pat šiandien aš taip ir nesulaukiau to, ko tą dieną laukiau, – būtent aiškaus valstybės vadovo 
atsakymo. Jis turėjo išsiaiškinti aplinkybes ir pasakyti tautai tiesą, tikrąją tiesą. Jis atleido savo 
patarėją, bet to nepakako. Tiesa taip iki galo ir neatskleista. Mes iki šiandien nežinom visų tikrų-
jų aplinkybių, mes kalbame apie jas, apie jas rašo žiniasklaida, bet iš tiesų tam tikra prasme tai 
vos ne kriminalinis nusikaltimas. Juk jeigu vaikinas, kuris ruošė Teismų tarybos leidinį spaudai, 
nebūtų to lemtingo posėdžio įrašo perkėlęs į kompiuterį, situacija būtų visai kita. O mes kalbame 
apie vieną svarbiausių valstybės pareigūnų – Aukščiausiojo Teismo pirmininką, vienos iš valdžių 
galvą, apie jo likimą. Koks dar provincialus mūsų suvokimas – ir valstybės, ir jos autoriteto. Mes 
niekaip negalime pakilti nuo to suprovincialėjimo. Bet, aš manau, kad teisėjų bendruomenė, ku-
rioje yra daug dirbančių žmonių (nors kai kurie, sužinoję apie tokius faktus, jau nebenori dirbti), 
turi pati aktyviau dalyvauti valydamasi nuo tokių dalykų. 

T. Dapkus: Bet yra ir kita šios istorijos dalis. Jei nebūtų tą patį vakarą Rita Miliūtė per Lietuvos 
televizijos „Panoramą“ parodžiusi netikėtai atrasto įrašo ištraukos, jei kitą dieną „Lietuvos rytas“ ir 
„Bernardinai.lt“ nebūtų atspausdinę Teismų tarybos posėdžio išklotinės, tiesa nebūtų išaiškėjusi. 
Septynių teisėjų apšmeižtas ir Prezidento politinio nepasitikėjimo sulaukęs Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas nebūtų išgirstas.

D. Kuolys: Labai garbingai tuomet pasielgė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas 
Julius Sabatauskas. Vienoje Lietuvos Televizijos laidoje grupė įtakingų teisininkų aiškino, kad 
tiesa šioje istorijoje nėra svarbi, o J. Sabatauskas visiems parodė, kad jis kaip Teismų tarybos 
narys yra gavęs visą posėdžio medžiagą elektroniniu paštu. Ir šiandien neturėtume pamiršti 
tuomet gėdingai „užlūžusių“ prezidentūros kompiuterių, viešai melavusių Prezidento patarėjų. 
Juk tai buvo valstybės institucijos organizuotas melas. Beje, Prezidento atstovė spaudai prašė 
žurnalistų nerodyti V. Greičiaus sakomos tiesos. Tai daug pasako apie mūsų valstybės būklę. Jei 
ne keli garbingai pasielgę žurnalistai ir politikai, jei ne posėdžio įrašą perrašęs jaunuolis, mūsų 
prezidentūra ir septyni aukšti teisėjai ne tik būtų nuvertę Aukščiausiojo Teismo pirmininką, 
bet ir sunaikinę jį kaip žmogų, visiems laikams pavertę jį apsimelavusiu asmeniu. Todėl šios 
istorijos neturėtume pamiršti ir dėl jos šviesios pusės. Ji rodo, kad pavienių žmonių padorumas 
šitą valstybę dar gali gelbėti. 

www.bernardinai . l t  –   2009 m. kovo 30 d.
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 JT REZOLIUCIJA APIE KOVĄ SU RELIGIJOS ŠMEIŽIMU 
SUŽADINO NESUTARIMŲ

Kovo 26 dieną Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių tarybos būstinėje Ženevoje, 
Šveicarijoje, buvo priimta rezoliucija apie kovą su religijų šmeižimu ir žeminimu. Už ją balsavo 
23 valstybės, prieš vienuolika ir trylika susilaikė. 

Dėl šios rezoliucijos netrūksta nesutarimų. Jos iniciatorės ir didžiausios rėmėjos yra islamiš-
kos valstybės, kurios deklaruoja, jog nori kovoti su automatišku islamo siejimu su terorizmu bei 
žmogaus teisių pažeidimais. O kritikai teigia, jog islamiškos valstybės bando pasauliniu lygiu 
įgyvendinti normas, kurios varžytų kritiką islamo atžvilgiu. Ne vienoje islamiškoje valstybėje 
galioja įstatymai, kurie draudžia tyčiotis iš islamo. Neretai jie panaudojami persekiojant kitati-
kius ir laisvamanius. Baiminamasi, kad rezoliucija galės būti panaudota prieš išraiškos laisvę.

Rezoliucijos nepalaikė ir Šventasis Sostas, kurio nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų 
Organizacijoje Ženevoje yra arkivyskupas Silvano Tomasi. Monsinjoras, kalbėdamas Vatikano 
radijui, pažymėjo, jog religinės netolerancijos problema yra reali ir plačiai išplitusi. Kai kuriuose 
kraštuose milijonų vienos ar kitos religijos išpažinėjų atžvilgiu taikomos įvairios nepalankios 
teisinės išlygos, jie susiduria su priešiškumu, žiniasklaidoje netrūksta straipsnių, kuriuose 
pateikiamas ne tik „kritiškas religijos vertinimas“, bet taip pat užtinkamos žeminančios ir 
nepakantą religijai kurstančios frazės.

Yra tiesa, kad netrūksta piktnaudžiavimo išraiškos laisve, tačiau arkivyskupas Tomasi 
abejojo, ar rezoliucija apie religijos šmeižimą ir pati šmeižimo sąvoka yra tinkamas būdas 
kovoti su nukrypimais. Jis taip pat baiminosi, kad jei valstybė pasiliks sau teisę nustatyti, kas 
yra „religijos šmeižimas“, galiausiai nukentės religijos laisvė, bus pateisintos religijos laisvę ar 
religines mažumas varžančios normos. Pasak Šventojo Sosto stebėtojo, verta eiti jau pramintu 
keliu – priimti ir įgyvendinti tarptautiniuose traktatuose įrašytus pamatinius laisvės principus, 
savo laisvę derinant su kitų jautrumu. 

Vatikano radijas

 www.bernardinai . l t  –   2009 m. balandžio 1 d. 

MAŽOJI STUDIJA: APIE PATIRTIS BESILANKANT
 KALĖJIMUOSE

...kalbėsime apie kalėjimus ir juose gyvenančius žmones, apie jų sunkumus, nusikaltimus 
ir galimą atgailą. Jėzus sako: ką padarėte vienam iš mažiausiųjų – man padarėte. Kalbėdamas 
apie mažiausiuosius, jis kalba ir apie kalinius. Taigi mes, susėdę prie studijos stalo, visi trys 
vienu ar kitu metu lankėmės arba tebesilankome kalėjimuose. 

Kalbamės su Kovo vienuoliktosios Akto signatare, aktore Nijole Oželyte ir Švč. Mergelės 
Marijos dangum ėmimo Vilniaus vienuolyno vyresniąja,  iš Prancūzijos kilusia misioniere 
seserimi Benedikta Rolin. Pokalbį veda kun. Arūnas Peškaitis OFM. 

A. Peškaitis. Benedikta, kaip Jums kilo mintis pradėti lankyti kalinius? Kas Jus paskatino?
S. Benedikta. Mane pakvietė kunigas Aušvydas Belickas, kuris tuo metu buvo Rasų koloni-
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jos kapelionas. Jis lankydavo kalinius. Vieną kartą manęs paklausė, ar neateičiau su juo į Mišias. 
Tada pasiryžau pabandyti ir „užsikabinau“. Tos pirmos Mišios su kaliniais man buvo labai įspū-
dingos. Vien ėjimas į koplyčią buvo įspūdingas: įžengiau į koplyčią po ilgo kopimo per tamsą su 
visais tais nepažįstamais žmonėmis. Visa tai buvo apie 1996 metus.

Koplyčioje atsisėdau tarp dviejų vyrų ir per pamaldas supratau, kad turiu savo vietą tarp 
jų, o mes visi esame lygiaverčiai Mišių dalyviai. Jie yra mano broliai Kristuje ir kas iš to, kad jie 
kažką padarė, o aš per Dievo malonę nieko nepadariau. Po Mišių, pamenu, pabendravom, tada 
jie labai įtariai žiūrėjo į mane. Aš prancūzė ir vienuolė – tokio derinio jie dar nebuvo matę, todėl 
labai droviai su manimi bendravo. Supratau, kad jų gyvenimo patirtis yra visiškai kitokia nei 
mano, todėl labai sunku buvo surasti kontaktą, bet pamažu jis užsimezgė. Pradėjau ateiti į tas 
Mišias vis dažniau. 

A. Peškaitis. Klausydamasis Jūsų pasakojimo, prisimenu savo patirtį, kai prieš porą metų 
Lukiškių kalėjimo psichologas mane pakvietė susitikti su nuteistaisiais iki gyvos galvos. Labai 
nustebau, nes prieš tai neturėjau jokio santykio su kalėjimu. Į susitikimą ėjau labai bijodamas. Jų 
tada buvo nedidelė grupelė, šeši ar septyni žmonės. Labai gerai prisimenu tą momentą, kai visi, 
norėdami susipažinti, susėdome prie stalo. Puikiai prisimenu, kai jie prisistatė kaip nuteistieji 
iki gyvos galvos – toks ir toks... Nežinau, iš kur man atėjo į galvą, bet atėjus mano eilei prisista-
čiau kaip nuteistasis iki gyvos galvos šioje žemėje. Tada kažkaip atsirado kontaktas. 

Pabendravom, paskui parapijoje suorganizavome tokią akciją – kalėjimui surinkome daug 
knygų. Po šios akcijos gavau iš vieno kalinio labai šiltą ir dėkojantį laišką. Tada atsirado supra-
timas, kad negaliu visko taip palikti, privalau tęsti tą misiją, kol galiausiai taip buvau paskirtas 
nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionu. Tačiau svarbiausia – viskas gimė iš paprasto atsitiktinu-
mo. 

- Nijole, kaip Jums kilo mintis ateiti į kalėjimą?
N. Oželytė. Niekas manęs nepakvietė, aš pati atėjau į kalėjimą. Kaip tik tuo metu dar nebuvo 

uždrausta mirties bausmė, kalėjimų sfera buvo uždara ir nešvari, joks politikas tenai nevažiuo-
davo. Visa tai buvo apie 1995–1996 metus. Tada aš pagalvojau, kad galėčiau būti naudinga. 
Politikai prieš rinkimus nuvažiuodavo tenai paagituoti, tačiau tai – ir viskas. Pagalvojau, kad 
jeigu jau šie žmonės balsuoja, tai jie tikriausiai turi teisę kažką pasakyti deputatui. Pirmoji mano 
patirtis taip pat buvo su nuteistaisiais mirti. Aš visiškai neapskaičiavau to, ką patirsiu. Tuo metu 
dar galiojo mirties bausmė, o nuteistieji mirti buvo kalinami rūsyje. Tik nusileidus į apačią ir įė-
jus į pirmą kamerą pasijutau kaip kvailas naivus vaikas, kuris galvojo padaryti kažką reikšmin-
go ir naudingo, bet nesupranta, kad tai yra tikri dalykai. Tai yra tikra mirties bausmė. Žmogus 
tikrai laukia mirties. Tada aš supratau, kad man gėda net į jį žiūrėti, aš pasijutau kalta, kad esu 
čia, o jis – ten, ir tesugebėjau paklausti: gal aš galiu kuo nors padėti? Pirmas mano pamatytas 
kalinys buvo karo lakūnas iš Karmėlavos, padaręs daug žmogžudysčių. Mano siaubui, lakūnas 
puolė man prie kojų prašydamas mirties. „Aš noriu mirti”, – sakė jis man. Jis maldavo mirties.

Jų socialinė asmenybė – tokia primityvi ir nuo vaikystės kankinta. Kristus juk sakė, atleisk 
jiems, nes jie nežino, ką daro. Kalinių socialinė asmenybė užgožia visą šviesą, kuri galėtų eiti iš 
jų sielos, iš vidaus. Ją nužudai, ir viskas. Jokios naudos. 

Grįžusi iš kalėjimo pradėjau galvoti, ką padaryti, kad juos sukrėsčiau. Tada pradėjau juos 
lankyti per Naujuosius metus, per pačią dvyliktą valandą. Nupirkdavau juodos duonos, lašinių, 
arbatos. Aplankydavau visas kameras. Vienas iš tų kalinių, kuris irgi buvo nuteistas mirti, 
pradėjo verkti. Jis klausė manęs – kodėl? Ko tu čia vaikštai? Aš juk – niekas, kalbėjo jis man. Taip  
galbūt garsiai pirmą kartą pasakė, kas jis yra, bet aš apie jo dvasią sužinojau daug daugiau. 

A. Peškaitis. Tai, ką jūs dabar pasakėt – labai svarbu. Mes neįsivaizduojame, ką reiškia 
būti uždarytam be vilties išeiti. Man vienas kalinys rašo: „Čia arba gali išprotėt, arba darytis    
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geresnis – kito kelio nėra.“ Tu lieki vienas su savimi. Mes visada galim su kažkuo pasikalbėti, 
išeiti pasivaikščioti į parką, o jie negali. Jiems nurodoma, kada yra dušo dienos, kada galima 
pasivaikščioti. Tokia patirtis labai skatina keistis, ypač jeigu žmogui padedi tai daryti. 

Natūralu, kad yra kalinių, kurių niekas nelanko, kurių atsižada giminės, draugai. Jie prašo 
paramos, ir parapija jiems suteikia tam tikrą paramą. Po panašių įvykių buvo keli atvejai, kai 
savo uždirbtus pinigus kaliniai paaukojo Bažnyčiai. Jie labai mažai užsidirba, nes jiems labai 
mažai ir leidžiama dirbti. Aš atsisakinėju ir sakau, kad tikrai nereikia, bet jie prieštarauja, sako, 
kad nori. Esu nustebęs, žmogus ne tik savo žodžiais, bet ir darbais parodo, kad gailisi. 

- Benedikta, kokios Jūsų patirtys? Jūs bendravote ne su nuteistaisiais mirti, kartais sakoma, 
kad žmonės, kurie turi viltį išeiti, dažnai apgaudinėja ir tenori tik dėmesio. Sakoma, jog jų jaus-
mais neverta pasitikėti. Ką Jūs apie tai manote?

S. Benedikta. Sunku atskirti, kas yra kas. Jie gali daug meluoti, tačiau taip sakydama nenoriu 
pasmerkti, nes visa sistema juos verčia apgaudinėti ir meluoti. Tokioje sistemoje labai sunku 
išgyventi, negalima parodyti savo tikrojo „aš” ir tikrųjų jausmų, nes tai būtų pavojinga. Jų 
praeitis dažniausiai yra labai skaudi, todėl mokytis tyrai bendrauti su kitais nieko iš jų nenorint 
sau labai sunku. Jie to nėra darę. 

Tačiau esu sutikusi ir nemažai tokių, kurie nuoširdžiai bendraudavo su manimi, nuoširdžiai 
kalbėdavo apie savo dvasinę patirtį. 

N. Oželytė. Aš galvoju, kad žmogus turi protą ir valią, todėl jeigu jis kreivas, tai kaltas jis 
pats, Dievas jo tokio nesukūrė. Kalėjime kiekvienas prie tavęs ateina nekaltas, ir kiekvienas nori 
iš tavęs naudos, tačiau jos nori taip primityviai... Jam atrodo, kad jis toks gudrus. Jie tarpusavyje 
vieni kitus apgauna. Tačiau tas jų bandymas išnaudoti tave savo tikslams, bandymas priversti 
patikėti jų nekaltybe yra toks primityvus, kad tu jį matai. Tą luobą jam gyvenimas užaugino. Kai 
sužinai priežastis, suvoki, kad kitokio pasirinkimo ir nebuvo. 

Tada ir gimsta užuojauta tai žmogiškai šviesiai esybei, kuri po tuo storu luobu yra visiškai 
užguita. Jiems reikia žmogaus, nes jie niekada nėjo tuo keliu. Jiems esi kaip kelio ženklas. Kitaip 
žmogus liktų be orientyro ir niekur nenueitų.

A. Peškaitis. Benedikta, ar Jūs tikrai manote, kad jie visi yra nekalti?
S. Benedikta. Aišku, kad ne. Žmonės dažnai pasakoja, kad nusikaltimus padarė, nes taip 

tiesiog išėjo, toks gyvenimas, taip susiklostė situacija. Aš visada atsakau – tu padarei, ne 
gyvenimas padarė už tave tą nusikaltimą. Kažkokiu būdu tu pasirinkai taip daryti, nors ir turi 
šimtus priežasčių, kodėl taip padarei, tačiau būk drąsus ir priimk savo atsakomybę. Tik tada tu 
gali atgailauti ir tada tampi žmogumi. 

Liūdniausia, kad tokie patys pasiteisinimai girdimi ir už kalėjimo ribų, mūsų visuomenėje. 
Esame pripratę nusimesti savo atsakomybę. 

N. Oželytė. Taip, dabar netgi populiarus posakis: „Yra kaip yra“. Tačiau ne, yra taip, kaip 
mes padarome.

A. Peškaitis. Yra ir taip, kaip yra, nes situacijas sukuria ir tos aplinkybės, kurios nuo jų 
nepriklauso. Nijole, Jūs pasakojot apie jų baisias praeitis. Kita vertus, kiti žmonės ir turėdami 
tokią baisią praeitį nusikaltimų nepadaro, vadinasi, yra ir laisva valia. Tai susipina. 

- Tačiau paskutinis klausimas, ką Jūs manote apie tiek daug diskutuojamą amnestiją?
N. Oželytė. Aš žinau, kaip jos nori kaliniai. Kuo labiau jie tolsta nuo laisvės, tuo labiau jie 

mano, kad ta laisvė yra rojaus kampelis. Susitikimas su ja būna žiaurus, ypač kai išėjimas iš 
kalėjimo yra netikėtas. Kontrastas tarp to, ką jie įsivaizdavo, ir to, ką sutinka, yra didžiulis. 
Laisvėje jų nesutinka niekas, visos durys yra atviros, tačiau gyvenimas į tave atsukęs kumštį. 
Mūsų socialiniai reikalai šiuo atveju yra pasibaisėtini, vos pradedi kalbėti apie išėjusiųjų iš 
kalėjimo socialinę globą, žmonės šaukia, kad jūs geriau mylėkite pensininkus. Tačiau juos reikia 
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nukenksminti. Jeigu tam reikia maitinti juodaisiais ikrais, vadinasi, reikėtų maitinti ikrais. 
Socialinė globa – nukenksminimas tų juodųjų jėgų, kurias žmogus išsineša iš kalėjimų. Suprantu, 
kad tai žiauriai skamba, ir aš atsiprašau visų tų, kurie dabar kenčia uždaryti kalėjimuose, tačiau 
esu prieš tokias progas, kurios yra ne vietoj ir ne laiku, nei iš tikro nuoširdumo, nei iš tikro 
gailesčio...

S. Benedikta. Aš nemanau, jog masiškas kalinių paleidimas, neatsižvelgiant į kitus žmones, 
yra geras dalykas. Manau, kad daug prasmingiau ir daug naudingiau jiems patiems būtų 
geresnė globa kalėjimuose ir kolonijose. Jiems reikėtų nuolatinės pagalbos, grupinės terapijos, 
reikėtų žmonių, kurie ateitų nuolat su jais kalbėtis, organizuotų savipagalbos grupes, seminarus. 
Reikėtų daugiau etatų ir kunigams. Tai jiems tikrai padėtų. Išėję į laisvę jie susiduria su dideliais 
sunkumais. Vakar vienas išėjęs kalinys visiškai sutrikęs skambina man ir sako: „Benedikta, 
padėk man, aš nerandu darbo.“

N. Oželytė. Tokiais atvejais juos apima dar didesnė neviltis, o tada gimsta agresija ir kerštas.

„Mažoji studija“

www.bernardinai . l t  –   2009 m. balandžio 2 d.

PAGAL „GENDER LOOPS“ METODIKAS VAIKŲ 
UGDYTI NEGALIMA

G. STEPONAVIČIUS 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius kreipėsi į apskričių viršininkus, 
savivaldybių merus, švietimo padalinių ir švietimo įstaigų vadovus, prašydamas užtikrinti, kad 
projekto „Gender Loops“ metu parengtas „Priemonių rinkinys lyčių lygybės sąmoningumo 
stiprinimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ nebūtų taikomas vaikams ugdyti. Ekspertai šias 
priemones pripažino netinkamomis ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Taip pat ministras primena, kad rengiant ikimokyklinio ugdymo turinio programas būtina 
vadovautis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų 
aprašu, o rengiant ugdymo programas būtų naudojamasi tik švietimo ir mokslo ministro ar 
ugdymo ekspertų patvirtintomis ugdymo programomis. 

„Ugdymo procese prašytume atsakingai naudoti įvairių projektų metu parengtą metodinę 
medžiagą ir priemones“, – sakoma ministro rašte. 

Antradienį darbą baigusi tarpžinybinė darbo grupė paskelbė išvadą, kad didelį rezonansą 
visuomenėje sukėlęs „Gender Loops“ projektas ikimokyklinio ugdymo įstaigose nebuvo 
diegiamas. Projekto metu nebuvo tobulinama darželių auklėtojų kvalifikacija. 

Diegiant projekto priemones nedalyvavo nei viena Lietuvos valstybinė įstaiga, taip pat 
ir Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus ir Kauno 
miestų savivaldybės. Projektui nebuvo skirtos lėšos nei iš valstybės bei savivaldybių biudžetų, 
nei iš Lietuvai skirtos ES struktūrinių fondų paramos. 

Nepriklausomi ekspertai nustatė, kad „Gender Loops“ projekto rengėjų išverstos mokymo 
priemonės „Priemonių rinkinys lyčių lygybės sąmoningumo stiprinimui ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose“ metodologija vadovaujasi abejotina teorine pozicija, o ikimokyklinio amžiaus vaikams 
siūlomi netinkami būdai. 

Darbo grupės išvadose pažymima, kad projektą „Gender Loops: vaikų ikimokyklinio ugdymo 
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įstaigų darbuotojų švietimas bei mokymas lyčių lygybės integravimo strategijos tematika“ 
atrinko ir finansavo ES „Leonardo da Vinči“ programos Vokietijos Nacionalinė agentūra. 

Darbo grupė, kurią sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, Kauno apskrities švietimo priežiūros tarnybos atstovai, 
švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo sudaryta kovo 23 d. 

Darbo grupė susitiko su projekto „Gender Loops“ vykdytojo Socialinių inovacijų fondo 
atstovais, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovais. Nepriklausomi ekspertai įvertino 
„Gender Loops“ programos ir mokymo priemonių turinį. 

www.bernardinai . l t  –   2009 m. balandžio 2 d.

PILIETYBĖ 
IR NAUJAS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PROJEKTAS

Regina NARUŠIENĖ

Kiekvienoje šalyje pilietybė apibrėžiama pagal tos šalies istorinę patirtį. Ilgas sovietų 
okupacijos laikotarpis Lietuvoje mūsų tautai padarė sunkiai įvertinamą žalą. Per paskutiniuosius 
100 metų Lietuva prarado maždaug trečdalį savo tautos. 

Apytiksliais Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, nuo 1990 m. Kovo 
11-osios iš Lietuvos išvyko beveik pusė milijono gyventojų, sudarančių apie ketvirtadalį Lie-
tuvos piliečių. Todėl Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą, įgijus ir kitos šalies pilietybę, 
šiandien galime prilyginti tautos išlikimui.

Užsienio lietuviai trokšta išlaikyti Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę. Užsienyje gyvenantis 
asmuo daug geriau supranta ir įvertina, ką reiškia prigimtinė pilietybė. Ar patriotizmas yra 
blogas jausmas? Kai kas Lietuvoje dabartinius emigrantus laiko nevisaverčiais lietuviais ir 
jiems vietoj prigimtinės LR pilietybės siūlo „lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą“, spaudoje 
vadinamą „lietuvio korta“. Teisinis statusas to dokumento dar nėra išdėstytas . Ta „korta“ 
yra tuščia. Bet, aišku, kad tokią „kortą“ turintys asmenys negalės dalyvauti rinkimuose, būti 
renkami, balsuoti ir paveikti Lietuvos ateities.

Dabartiniai atvykėliai iš Lietuvos didžiuojasi savo tautybe ir stengiasi ją išlaikyti: jie kuria 
lituanistines mokyklas, jungiasi ir net įkuria naujas Lietuvių bendruomenes tuose kraštuose, 
kuriuose jų anksčiau nebuvo. Internetu ir spaudoje jie seka Lietuvos gyvenimą. Jie finansiškai 
remia savo gimines Lietuvoje, nuolat vyksta į Tėvynę. Deja, jie pradeda jaustis Lietuvos 
atstumtaisiais.

Dėl įvairių priežasčių – verslo, vairavimo, mokslo, nekilnojamo turto įsigijimo, darbo pagal 
įgytą profesiją įteisinimo – daliai atvykusiųjų teko priimti kitos šalies pilietybę. Tai ypač svarbu 
sukūrusiems mišrias šeimas. Lietuvė motina ar tėvas, norėdami turėti lygias vaiko globos teises, 
taip pat priima šalies, kurioje gyvena, pilietybę. Dviguba pilietybė pripažįstama daugelyje šalių. 
Dalyje jų nereikalaujama priesaikos ar atsisakyti turimos prigimtinės pilietybės.

Naujasis LR Pilietybės įstatymo projektas, pasiūlytas Prezidento yra platesnis, negu dabar 
veikiantis įstatymas. Juo remiantis, dviguba pilietybė būtų prieinama ir pasitraukusiems iš 
Lietuvos nuo 1919 m. Taip pat kitos valstybės pilietybę gavęs asmuo dėl santuokos su užsieniečiu 
neprarastų LR pilietybės. Be to, minimame įstatymo projekte kai kurios procedūros yra geriau 
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išdėstytos.
LR piliečiai ir jų palikuonys, emigravę iki 1990 m. kovo 11 d. ir išvykusieji vėliau, priėmę 

kitos šalies pilietybę, pagal LR įstatymus iki Konstitucinio Teismo (KT) 2006 m. lapkričio 13 d. 
nutarimo, turės galimybę ir toliau išsaugoti LR pilietybę. Dalis LR piliečių, išvykusių po 1990 
m. kovo 11 d. ir priėmusių kitos valstybės pilietybę po KT (2006 m. lapkričio 13 d.) nutarimo ir 
galiojimo, LR pilietybę praras. Iš išvykusių tėvų atimta teisė į dvigubą pilietybę užkerta kelią 
ir jų palikuonims įgyti LR pilietybę. Be to, procedūra įteisinti LR pilietybę LR piliečio vaikui, 
gimusiam ne Lietuvoje, yra biurokratiškai apsunkinta.

Buvęs KT pirmininkas ir Prezidento pilietybės darbo grupės narys Egidijus Kūris teigia:  
„… o kas išvyko ir kitos valstybės pilietybę priėmė vėliau, ATSISAKYDAMI Lietuvos Respublikos 
pilietybės – sorry...“ („Veidas”, 2009 02 16, Nr.7 „Kortos ir koziriai“). Didžioji dauguma LR 
piliečių neatsisakė ir neatsisako LR pilietybės, bet Lietuvoje ji, deja, atimama be jokių teisinių 
procedūrų „due process“.

Jei Lietuva nori užsitikrinti, ar tikrai LR pilietis, priėmęs kitos šalies pilietybę, nepageidauja 
atsisakyti turimos LR pilietybės, Lietuvos valdžia gali reikalauti, kad toks asmuo raštu patvirtintų, 
jog pageidauja išlaikyti LR pilietybę. Prigimtinės pilietybės teisę oponentai komentuoja taip: 
jei užsienio lietuviai nori turėti dvigubą pilietybę, reikia LR Konstitucijos 12 straipsnį keisti 
referendumu. Referendumo įstatyme reikalaujama, kad balsuotų daugiau nei pusė visų rinkėjų 
– mat sprendimas priimamas, jei pasiūlytai formuluotei pritaria daugiau kaip pusė balsavimo 
teisę turinčių piliečių.

Nors oponentai pripažįsta, kad toks referendumas tikriausiai bus nesėkmingas, nes, kaip 
patirtis rodo, daugiau nei pusė LR piliečių nedalyvauja rinkimuose – nebalsuoja. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė (PLB) neremia LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, kuris įteisintų 
neribotą dvigubą pilietybę. PLB pozicija: dviguba pilietybė turėtų būti suteikiama tik lietuvių 
kilmės asmenims, kaip jų prigimtinė teisė (kitos tautybės turi savo tautines valstybes).

PLB teigia, kad lietuvių kilmės užsienio lietuviai, gimimu įgiję LR pilietybę, savo vaikams, 
vaikaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis ją išsaugoja. LR pilietybės negalima 
atimti prieš asmens valią, net kai jis įgyja kitos šalies pilietybę.

LR Konstitucijos 12 straipsnis išimties tvarka suteikia galimybę LR piliečiui turėti dvigubą 
pilietybę „atskirais atvejais“. Jis yra įgyvendinamas įstatymo keliu. KT pakeitė LR Konstituci-
jos 12 straipsnį be referendumo, kai į nutarimą įrašė – ,,ypač reta išimtis“ ir „itin retus atskirus 
atvejus”. Šių žodžių nebuvo LR Konstitucijos 12 straipsnyje. Taip buvo pakeista „atskirų atve-
jų“ prasmė. Sutartys, LR Konstitucija bei visi dokumentai yra interpretuojami pagal „įprastinę 
reikšmę“ – t.y. taip, kaip tie asmenys, priėmę nutarimą, suprato tuos teiginius. Atskirų atvejų 
definicija (apibrėžimas) yra „Didžiajame lietuvių kalbos žodyne“. Ji skiriasi nuo LR Konstitu-
cinio Teismo aiškinimo. Be to, tautos išrinktieji – LR Seimo nariai – kitaip suprato „atskirus 
atvejus“ negu KT ir pagal „įprastinę reikšmę“ priėmė buvusius LR pilietybės įstatymus. Konsti-
tucinis Teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nusprendė, kad tie „atskiri atvejai“, įteisinti buvusiuose 
įstatymuose, per daug išplėsti. Bet ir KT, neturėdamas tikslių duomenų, negalėjo taip nuspręsti. 
KT atėmė LR piliečių teises, jiems nedalyvaujant ir neturint galimybės apsiginti. Be to, dabartinė 
pilietybės atėmimo procedūra prieštarauja teisinei tvarkai („due process“). Dažnai asmuo suži-
no tik iš ,,Valstybės žinių”, kad iš jo LR pilietybė atimta be aiškaus apkaltinimo, net neleidžiant 
apsiginti. KT nesvarstė prigimtinės pilietybės principo, įteisinto LR Konstitucijoje.

Interpretuojant LR Konstituciją, būtina atkreipti dėmesį į viso dokumento esmę. Jos įvade 
skelbiama: „Lietuvių Tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, <…> išsaugojusi 
savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos 
teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje <…>, puoselėdama Lietuvos žemėje 
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tautinę santarvę <…>“. LR Konstitucijos I straipsnio 2 dalis sako: „Lietuvos valstybę kuria 
Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. 12 straipsnis teigia: „Lietuvos Respublikos pilietybė 
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarka 
nustatoma įstatymais“. 18 straipsnyje teigiama, jog „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. 
32 straipsnyje draudžiama apriboti LR piliečiui teisę pasirinkti, kur jis nori gyventi. 29 straipsnyje 
draudžiama varžyti žmogaus teises. Iš Konstitucijos konteksto aišku, kad Lietuva yra tautinė 
valstybė, kuri kūrėsi lietuvių tautos pagrindu. Pilietybė yra tautinis elementas, jos sudėtinė 
dalis. Ši amžina prigimtinė pilietybės teisė negali būti taip lengvai atimama.

LR Konstitucijoje turime du atskirus principus: išimtį dvigubos pilietybės draudimui – „ats-
kirus atvejus“ ir prigimtinę teisę į LR pilietybę, kuri negali būti varžoma. Pagal konstitucinę 
interpretacijos teisę, abu principai turi  reikšmę. Jie abu turi būti galiojantys. Įstatymo keliu LR 
Seimas dabar turi nuspręsti, kaip tą prigimtinę teisę, kurios negalima varžyti, reikia įgyvendinti. 
PLB teigia, kad lietuvių kilmės užsienio lietuviai, įgiję LR pilietybę gimimu, savo vaikams, vai-
kaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis turi teisę išsaugoti LR pilietybę. Jos ne-
galima atimti iš asmens prieš jo valią, net jei jis įgijo kitos šalies pilietybę. Norint išvengti nesu-
sipratimų ateityje, būtų verta Seimui papildyti LR Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį pridedant, 
kad „nei vienas Lietuvos kilmės pilietis, nei jo palikuonys negali prarasti Lietuvos Respublikos 
pilietybę, įgytą gimus, prieš savo valią, net ir įgijus kitos valstybės pilietybę”.

Kai kurie Lietuvoje teigia, kad priimdamas kitos valstybės pilietybę LR pilietis savaime 
atsisako savo prigimtinės teisės į turėtą pilietybę. Daugumoje šalių šiandien yra įteisinta 
dviguba pilietybė. Kai kurios valstybės net nereikalauja priesaikos. LR pilietis, atsisakydamas LR 
pilietybės, turi aiškiai išreikšti savo valią savo valstybei Lietuvai, ne svetimam kraštui. Lietuva 
yra laisva ir nepriklausoma. Ji valdoma savo įstatymais, o ne pagal kitų valstybių įstatymus ar 
reikalavimus. Jei Lietuva nori užsitikrinti, ar tikrai LR pilietis, priėmęs kitos šalies pilietybę, 
nepageidauja atsisakyti turimos LR pilietybės, Lietuvos valdžia gali reikalauti, kad toks asmuo 
raštu patvirtintų, jog pageidauja išlaikyti LR pilietybę.

1997 m. Europos pilietybės konvencija siekta „panaikinti diskriminaciją dėl pilietybės“. 
Šios konvencijos 16 straipsnis skelbia, kad valstybė, suteikdama savo šalies pilietybę, negali 
reikalauti kitos pilietybės atsisakymo ar netekimo kaip sąlygos jos pilietybei gauti ar išsaugoti, 
jei toks atsisakymas ar netekimas neįmanomas arba negali būti reikalaujamas dėl racionalių 
priežasčių. Lietuva dar nėra šios konvencijos signatarė. Ministerijos daug metų vis dar derina 
tekstą… Lietuva yra Europos Tarybos narė. Tikėtina, jog minėtą konvenciją ji ratifikuos. Dalies 
teisininkų teigimu, savo piliečių, turinčių dvigubą pilietybę, diskriminacija yra žmogaus teisių, 
įrašytų daugumos kraštų Konstitucijose, tarptautinėse sutartyse, lygybės pažeidimas.

Šiandien aišku, kad dvigubos pilietybės klausimas buvo ir yra politinis, o ne teisinis. Būtina 
politinė valia nedelsiant išsaugoti lietuvių kilmės Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje, 
prigimtinę teisę į LR pilietybę. Negausi mūsų tauta vis retėja. Ar galime bendromis pastangomis 
suvienyti ir išsaugoti ją? 

www.delf i . l t  –   2009 m. balandžio 7 d.
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PROKURORAI NORI PAREIKŠTI ĮTARIMUS
 DVIEM TEISĖJAMS (ATNAUJINTA)

Po kelis mėnesius trukusių pokalbių klausymosi Generalinė prokuratūra nusprendė kreiptis 
į Seimą ir prašyti leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn du Panevėžio apygardos teismo 
teisėjus – Rimantą Savicką ir Arnoldą Šukaitį. 

Jie abu priklauso medžiotojų būreliui, tačiau tikina, kad laisvalaikis esą negali būti susijęs su 
galimais prokurorų įtarimais, o apie užgriuvusius nemalonumus tikina girdėję tik iš gandų.

Antradienį generalinis prokuroras Algimantas Valantinas turėtų kreiptis į Seimo narius ir 
prašyti panaikinti teisėjų teisinę neliečiamybę. 49 metų R. Savickas dirba Civilinių bylų, o jo 
bendraamžis A. Šukaitis – Baudžiamųjų bylų skyriuje. 

DELFI žiniomis, aukštas pareigas einančiais Panevėžio teisėjais buvo susidomėta praėjusių 
metų pabaigoje, o šių metų sausį Vilniaus apygardos teismas patenkino Generalinės prokura-
tūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorų prašymą ir leido 
klausytis teisėjų pokalbių telefonu bei įrengti slaptas vaizdo kameras ne tik teismo patalpose, 
bet ir teisėjų darbo kabinetuose. 

„Žinau, kad mano pokalbių klausosi jau nuo sausio, tačiau    nieko negaliu padaryti“, – 
pirmadienį DELFI prisipažino teisėjas R. Savickas. Kai kurių šaltinių teigimu, prašydami leidimo 
patraukti atsakomybėn R. Savicką prokurorai ketina remtis vienu slaptu įrašu, kuris esą galėtų 
patvirtinti galimus įtarimus. 

Įtarimai gali būti susiję su STT pareigūnu ir bankroto administratoriumi
Neoficialiai užsimenama, kad teisėjas prieš keletą metų iš vieno Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(STT) pareigūno yra įsigijęs namą, tačiau vėliau pastebėjo jame įvairių defektų, todėl nusprendė 
buvusį pastato šeimininką paduoti į teismą. 

„Nežinau, ar tai yra susiję su šia istorija, tačiau ji man nuolat primenama – net tada, kai 
pretendavau tapti teismo pirmininku“, – sakė R. Savickas. 

„Man niekas dar nesakė apie atliekamą tyrimą, apie tai žinau tik iš gandų, tačiau informacija 
yra prieštaringa, – sakė R. Savickas. – Tikrai nesijaučiu nieko nusikalstamo padaręs, nebent – 
kokią nors netyčinę klaidą“. 

Teisėjas tikino taip pat girdėjęs, kad jam įtarimai esą gali būti siejami su šiuo metu STT 
atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl Panevėžyje dirbančio bankroto administratoriaus Algio 
Kleivos veiksmų. 22 Aukštaitijos įmonių bankrotą administruojančiam vyriškiui yra pareikšti 
įtarimai dėl kyšio priėmimo, svetimo turto pasisavinimo, didelės vertės sukčiavimo bei 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. 

„Aš jį vienoje byloje paskyriau bankroto administratoriumi“, – prisipažino teisėjas. 
Tuo tarpu jo kolega A. Šukaitis tikino nė neįsivaizduojąs, dėl ko galėjo jo veikla susidomėti 

specialiųjų tarnybų pareigūnai. „Su R. Savicku dirbame skirtinguose skyriuose, mūsų darbas 
tarpusavyje nesusijęs, todėl sunku spręsti, kodėl nori panaikinti mano teisinę neliečiamybę“, 
– DELFI sakė baudžiamąsias bylas nagrinėjantis A. Šukaitis. 

Vis dėlto jis prisipažino, kad su kolega iš Civilinių bylų skyriaus dalyvauja medžiotojų 
būrelio veikloje. „Mes tik kartu medžiojame, daugiau niekas mūsų nesieja“, – aiškino jis. 

Neoficialiai užsimenama, kad teisėjui gresiantys nemalonumai yra susiję su brangiu 
alkoholinio gėrimo buteliu. „Girdėjau tokią versiją, tačiau netikiu, kad su tuo gali būti susijęs 
ikiteisminis tyrimas“, – nešnekus buvo A. Šukaitis. 
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Tikina, jog filmuojant buvo pažeisti įstatymai
„Jeigu iš tikrųjų mūsų kabinetuose buvo filmuojama, tuomet buvo pažeidžiama teisėjų 

pasitarimo kambario paslaptis“, – teisėjas R. Savickas aiškino, kad niekas neturi teisės žinoti, 
apie ką kalba sprendimą priimantys teisingumo vykdytojai. 

„Skaudžiausia, kad tokiose situacijoje, kai pradedamas tyrimas, yra sukeliamas didžiulis 
triukšmas, o vėliau, kai paaiškėja, kad teisėjas yra nekaltas, niekas net neatsiprašo, – kalbėjo 
Panevėžio apygardos teismo teisėjas. – Tai jau parodė mūsų kolegės Onos Laurišienės              
 atvejis – ji buvo išteisinta, tačiau niekas neatėjo į Seimo tribūną ir jos neatsiprašė. Tačiau, matyt, 
toks jau teisėjo darbas – ateini į darbą ir nežinai, kuo baigsis diena“. 

R. Savickas teismuose dirba nuo 1989-ųjų balandžio, o Panevėžio apygardos teismo teisėju 
buvo paskirtas 1995-ųjų sausį. 

A. Šukaitis karjerą teismuose pradėjo 1989-ųjų gruodį – dirbo Anykščių teisme. Nuo 1995-
ųjų sausio jis taip pat dirba Panevėžio apygardos teisme. 

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento 
vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka atliekamo tyrimo kol kas nekomentuoja. 

DELFI primena, kad Panevėžio teismuose specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai jau ne 
pirmą kartą atlieka „valymą“. Įtarimai nepasitvirtino teisėjai O. Laurišienei, kuri į pareigūnų 
akiratį pateko dėl galimo dokumentų klastojimo vienos panevėžietės byloje. Skandalas kilo 
paaiškėjus, kad sutuoktinius teisėja išskyrė vyrui net nedalyvaujant teisme. 

Baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 
pirmininkas Darius Japertas, įtartas galimu talkininkavimu kontrabandininkams sprendžiant 
jų suėmimo klausimus teismuose. Jam buvo uždrausta dvejus metus ir tris mėnesius dirbti 
teisėsaugos srityje.

Tyrimą inicijavo STT 
Pirmadienį Seimo pirmininko Arūno Valinsko kabinete apsilankęs STT direktorius Ž. 

Pacevičius tikino, jog apie teisėjus, kuriems ketinama pareikšti įtarimus, su parlamento vadovu 
nekalbėjo – esą buvo aptartos statutinių pareigūnų problemos. 

Ž. Pacevičius tik patvirtino, kad ikiteisminį tyrimą inicijavo STT: „Šiais klausimais mes čia 
nekalbėjom. Informacijos mes turim, bet čia yra generalinio prokuroro prerogatyva ir tik jis gali 
tokius dalykus komentuoti. (...) O kaip aš juokaudamas sakau, visi rimti tyrimai Lietuvoje yra 
inicijuoti specialiųjų tyrimų tarnybos“.

Seimo pirmininkas A. Valinskas po susitikimo taip pat tikino apie teisėjams galimai pareikštus 
įtarimus nekalbėję, nes tai buvęs pirmasis pažintinis Ž. Pacevičiaus ir A. Valinsko susitikimas po 
to, kai šis politikas pradėjo eiti savo pareigas. 

www.delf i . l t  –   2009 m. balandžio 27d. 
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ŽYMUO  AKADEMIKO 
ANDREJAUS SACHAROVO AIKŠTEI

 Pasaulyje yra keturios aikštės, kurioms suteiktas Nobelio premijos laureato akademiko 
Andrejaus Sacharovo vardas. Tai aikštės Sankt Peterburge, Vašingtone, Tel-Avive ir Vilniuje.

Trijų valstybių sostinėse A. Sacharovo aikštės tvarkingos, gausiai lankomos, pažymėtos 
atitinkamu žymeniu. Tik Vilniuje šią aikštę žymi apleistas vejos plotas Laisvės prospekte, prie 
Spaudos rūmų.

Tiems, kurie vertina Andrejaus Sacharovo atminimą ir sieja jo nuopelnus su Lietuvos disiden-
tiniu judėjimu, Tarybų Sąjungos griūtimi, mūsų šalies nepriklausomybe, negali ramiai žvelgti 
į dykvietę Vilniuje, pavadintą šios iškilios asmenybės vardu. Šie žmonės, skirtingų valstybių, 
profesijų, socialinių sluoksnių, politinių įsitikinimų, susibūrė į iniciatyvinę grupę ir ketina imtis 
iniciatyvos pastatyti A. Sacharovui žymenį, kuris atkreiptų žmonių dėmesį į šią aikštę.

Tokiu laiško turiniu Lietuvos žmogaus teisių asociacija kreipėsi į LR kultūros ministrą, 
prašydama pritarti iniciatyvai pastatyti skulptūrinį granito žymenį su atitinkamu užrašu. Šio 
žymens autoriumi sutiko būti daugelio dekoratyvinių skulptūrų autorius skulptorius Vladas 
Kančiauskas.

Žymens projektas, kurio bendra vertė nesiektų 80 tūkstančių litų bus suderintas su Kultūros 
ministerija bei Vilniaus miesto savivaldybe.

Laiške reiškiama viltis, kad valstybė, žmonės, daug žmonių taip pat prisidės prie šios 
iniciatyvos, kad ateityje visi galėtų didžiuotis išsaugoję ryškiausio žmogaus teisių puoselėtojo ir 
kovotojo prieš sovietinę imperiją vardą.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys 
„Pozici ja”–  2009 m. sausis-  gegužė.

ANTSTOLIŲ KLYSTKELIAI

Šviedrys VIPARTAS

 Apie antstolių darbą pastaraisiais metais netrūksta publikacijų spaudoje, televizijos lai-
dų, komentarų radijo eteryje. Ir tai nenuostabu, žinant, kad pas antstolius kasmet užvedama 
šimtai tūkstančių bylų, o kai kada jų skaičius persirisdavo ir per pusę milijono. Gilėjant ekono-
minei krizei, sparčiai augant bedarbių skaičiui, didėjant mokesčiams būsto išlaikymui, nesunku 
prognozuoti, kad tokių bylų skaičius tik didės. Mūsų mažytei Lietuvai tai tikrai labai daug, 
todėl antstolių instituto reformai, kaip ir sveikatos apsaugos, švietimo ir kitoms reformoms, 
neabejingi dauguma šalies gyventojų. Neabejingi ir nusiteikę labai kritiškai. 

 Jų nuomonę apie antstolių darbą bene geriausiai išreiškia žurnalistės Rūtos Skatikaitės 
publikacija dienraštyje „Lietuvos žinios“ – „ Antstolių klaną drebina skandalai“. Pacituosiu 
skaitytojams tik tris šios publikacijos sakinius: „Įtakingiausi antstoliai, užėmę svarbiausius 
postus Antstolių rūmų savivaldoje, vienas po kito kompromituoja šią instituciją. Antstolių rūmų 
teisės aktų ekspertizės ir projektų rengimo komisijos pirmininkės pareigas ėjusi Aušra Lepeškaitė 
kartu su V. Stunguriu ir Gintaru Matkevičiumi dirbo tame pačiame departamente Teisingumo 
ministerijoje ir rengė Antstolių įstatymą bei jį lydinčius dokumentus. Įsigaliojus įstatymui A. 
Lepeškaitė drauge su šiais kolegomis įsteigė antstolių kontorą, o kai prokuratūra G. Matkevičiui 



972 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

ir V.  Stunguriui iškėlė baudžiamąsias bylas dėl piktnaudžiavimo tarnyba, ir ji nutraukė antstolės 
veiklą.“

 
Viską kontroliuoja antstolių rūmai
Galėčiau pridurti, jog Gintaras Matkevičius buvo Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo 

pirmininkas, o Vytenis Stungurys – Antstolių garbės teismo pirmininkas. Noriu skaitytojui 
paaiškinti, kad Lietuvos antstolių rūmai įgyvendina antstolių savivaldą ir būtent jie kontroliuoja 
antstolių veiklą. Antstolių garbės teismas nagrinėja drausmės bylas, kurias dėl netinkamo antstolio 
pareigų vykdymo iškelia teisingumo ministras arba antstolių rūmų garbės prezidiumas. Garbės 
teismas, išnagrinėjęs antstolio drausmės bylą, gali ją nutraukti, apsiriboti bylos svarstymu ar 
pasiūlyti teisingumo ministrui skirti antstoliui drausmės nuobaudą. Antstolių rūmų prezidiumo 
ir garbės teismo „principingumą“ gerai iliustruoja viena iš jų nagrinėtų bylų. Mano aprašytoje 
publikacijoje dienraštyje „Lietuvos žinios“ pateikta informacija, jog 2008 m. rugpjūčio 7 d. Trakų 
antstolė Marija Lekstutienė būdama neblaivi sukėlė eismo įvykį – susidūrė su kitu automobiliu. 
Policija antstolei nustatė 2,15 promilės girtumą. M. Lekstutienė – Antstolių rūmų prezidiumo 
narė. Garbės teismas pasiūlė už tai skirti antstolei tik papeikimą.

 Taip antstolių savivaldos organai įsivaizduoja nepriekaištingą reputaciją, t.y. tik tokie 
Lietuvos Respublikos piliečiai gali būti antstoliais. Galima priminti, kad dabartinė antstolių 
rūmų prezidentė Inga Karalienė iki tapdama privačia antstole dirbo tame pačiame teisingumo 
ministerijos departamente kaip ir V. Stungurys, G. Matkevičius, A. Lepeškaitė. Ingai Karalienei 
laidavus, V. Stungurys išvengė baudžiamosios atsakomybės ir vėl galės sėkmingai darbuotis 
savo ir antstolių klano labui.

 Akivaizdu, kad tarp antstolių įsivyravo nebaudžiamumo atmosfera, kurios pagrindas– 
antstolių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Šių teisės normų autoriai – buvę teisingumo 
ministerijos darbuotojai – dabartiniai antstoliai. Dėl to visų pirma kenčia paprasti žmonės, 
nesugebantys išbristi iš nesibaigiančių skolų grandinės.

 Kas nutiko, kodėl antstolių instituto reforma, nežiūrint antstolių rūmų deklaruojamo veiklos 
efektyvumo, susilaukia negatyvaus žmonių įvertinimo? Šios publikacijos autorius daug metų 
dirbo LR teisingumo ministerijos valdybos viršininku, vyr. teismo antstoliu, dirbo ir privačių 
antstolių sistemoje. Tad visa antstolių reformos eiga ir metodai, kuriais vadovaujantis ji buvo 
vykdoma, yra žinoma ne iš šalies, bet iš vidaus. 

 Vykdant kiekvieną reformą, yra būtina pagrįsti jos tikslus, įrodyti, jog naujai sukurtas or-
ganizmas dirbs veiksmingiau nei buvęs. Bet ką keičiant, reikia atminti, kad didžiausia vertybė 
kiekvienoje šalyje yra žmogus. Lietuvoje jau eilę metų nemažėja, o, deja, vis didėja žmonių, 
kurie yra priversti rinktis: sumokėti mokesčius už įvairias komunalines paslaugas ir badauti 
arba, atvirkščiai, pavalgyti, nusipirkti vaistų, pasirūpinti savo sveikata, bet tada neišvengiamai 
neliks lėšų įvairiausiems vis didėjantiems mokesčiams. Reforma neturi pabloginti ir taip jau ne-
blizgančių žmogaus gyvenimo sąlygų. Ji neturi tarnauti suinteresuotų asmenų interesams, kad 
ir kokiom skambiom etiketėm jie būtų dangstomi.

 Tai, kad teismo antstolių institucinė reforma yra reikalinga, buvo akivaizdu. Tokią reformą 
pradėjo 2000-ųjų metų Teismo antstolių įstatymas. Buvo numatyta kelti antstolių kvalifikaciją, 
padidinti reikalavimai jų išsilavinimui, teismo antstolių kontoros buvo atskirtos nuo teismų 
ir tapo savarankiškais juridiniais asmenimis. Įstatymas nustatė teismo antstolių savivaldos 
kryptis. Tai, be abejonės, turėjo žymiai pagerinti teismo antstolių instituto darbą.
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Privatizuota valstybės institucija
 Įvairių teisės aktų pakeitimai turėjo teismo antstolių darbą padaryti žymiai efektyvesnį. 

Teismo antstolių kontoros, joms tapus savarankiškais juridiniais asmenimis, sustiprėjo, pradėjo 
ryškėti pirmieji reformos rezultatai. 2000 metais valstybės biudžeto asignavimai teismo antstolių 
kontorų išlaikymui sudarė 8,6 mln. litų. Tai nebuvo didelė suma (jei prisiminsime, jog Naujųjų 
metų naktį į orą galime iššauti milijonus). Antstolių kontoros tais pačiais metais valstybei bei 
socialinio draudimo fondams išieškojo apie 50 mln. litų.

 1995 metais teismo antstolių kontoroms buvo pateikta vykdyti 124,8 tūkstančių vykdomųjų 
dokumentų, 2000-iais – apie 440 tūkstančių arba 3,5 karto daugiau. Antstolių skaičius liko ne-
pakitęs, jų atlyginimas buvo vos per 1000 litų. Toliau vykdant pradėtą teismo antstolių instituto 
reformą, reikėjo spręsti antstolių skaičiaus padidinimo klausimą, jų atlyginimo problemą.

 Buvo numatyta įgyvendinti svarbią nuostatą, kad už antstolio darbą, išieškant lėšas priva-
čiam subjektui, turi mokėti ne valstybė, bet pats civilinio proceso dalyvis – juridinis ar fizinis 
asmuo. Tai būtų leidę palaipsniui mažinti lėšas teismo antstolių kontoroms finansuoti.

Tačiau toks teismo antstolių instituto reformos kelias jokiu būdu netenkino reformos orga-
nizatorių, svajojančių apie privatų antstolių institutą ir galimybę susižerti sau šešiaženkles su-
mas.

 Norint įrodyti privačių antstolių pranašumą, buvo mestas pagrindinis koziris – privatūs 
antstoliai iš valstybės neprašys nei lito. Tačiau iš ko prašys ir kiek prašys buvo diplomatiškai 
nutylima. Be to, jie dirbs daug efektyviau. Žymiai vėliau, tik 2003-iaisiais paaiškės, kad priva-
čiam antstoliui jo gerovę kurs pensininkai, neišgalintys sumokėti visų mokesčių, bedarbiai bei 
ta didžiulė dalis šalies gyventojų, kurių atlyginimas – minimalus darbo užmokestis.

 O tais 2000-aisiais LR Teisingumo ministerijos teisminių institucijų direktoriaus pavaduo-
tojas V. Stungurys – tiesiogiai atsakingas už teismo antstolių kontorų darbą, kiti darbuotojai, 
būsimi privatūs antstoliai, visur stengėsi įrodyti, kad teisinės sistemos išsigelbėjimas – privatūs 
antstoliai. Iš visų tribūnų buvo teigiama, jog valstybinis antstolių institutas yra atgyvenęs ir 
dauguma pasaulio valstybių jau seniai teismo sprendimų vykdymo funkcijas yra perdavusios 
privatiems antstoliams. Buvo teigiama, kad reformuoti antstolių institutą, perduoti jo funkcijas 
privatininkams, reikalauja Europos Sąjungos teisės aktai ir, jei mes norim įšokti į europinį trau-
kinį, skubiai reikia rengti įstatyminę bazę dėl antstolių reformos.

 Šio straipsnio autoriaus magistro baigiamasis darbas nagrinėjo antstolių reformos prielai-
das bei galimas pasekmes. Rašant šį darbą ir išnagrinėjus daugelio valstybių patirtį, paaiškėjo, 
jog daug civilinės teisės specialistų nurodo, kad priverstinio vykdymo procesas yra išimtinai 
valstybės reikalas ir atliekamas teismų ir valstybės tarnautojų – teismo vykdytojų. Todėl ir šian-
dien privačių antstolių nerasime nei JAV, nei Austrijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje ir t.t. O tų paslaptingų Europos Sąjungos nurodymų kažkodėl nevykdo ir 
Europos Sąjungos senbuviai.

Asmeniniai interesai svarbiau
 Reformos organizatoriai, mojuodami valstybės interesų gynimo vėliava, lyg skydu uždengė 

savo asmeninius interesus. 2002 metais bedarbių skaičiui šalyje išaugus iki 13,2 proc.ir padau-
gėjus nemokių gyventojų skaičiui, buvo priimti pagrindiniai dokumentai, įteisinantys privačių 
antstolių statusą, t.y. LR civilinio proceso kodeksas, antstolių įstatymas, o pats svarbiausias pri-
vačių antstolių gerovės dokumentas – sprendimų vykdymo instrukcija – buvo užrakintas po 
devyniais užraktais. Apie ją žinojo tik teisingumo ministerijos darbuotojai – būsimieji privatūs 
antstoliai. Ši instrukcija buvo patvirtinta teisingumo ministro įsakymu ir įsigaliojo 2003 m. sau-
sio 10 dieną, paskelbus ją leidinyje „Valstybės žinios“. Dešimt dienų privatūs antstoliai dirbo 
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be pagrindinio jų veiklą reglamentuojančio dokumento. To pakako, kad dauguma Teisingu-
mo ministerijos teisminių institucijų departamento darbuotojų, tą „stebuklingą“ Naujųjų metų 
naktį tapusių privačiais antstoliais, pasirūpintų savo būsima gerove. Tik jie, taip paslaptingai 
kūrę pagrindinį savo būsimos gerovės dokumentą, žinojo jo turinį. Instrukcija, prieštaraujanti 
teisės normoms, numatančioms, kad visi mokesčiai gyventojams gali būti nustatyti tik įstatymu, 
įteisino didžiulius mokesčius gyventojams už antstolio darbą. Ši instrukcija ir sudarė galimybę 
privatiems antstoliams, išieškantiems dvidešimties litų baudą už važiavimą troleibusu be bilie-
to, susižerti į savo kišenę iš skolininko, troleibuso „zuikio“, kelis šimtus litų. Kilus didžiulei pa-
sipiktinimo bangai, ši instrukcija ne kartą buvo keičiama, švelninama, tuo sukeldama privačių 
antstolių nepasitenkinimą. Pažymėtina, jog praėjus tik mėnesiui po šios instrukcijos paskelbi-
mo, 2003 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 47 ji jau buvo pakeista, o darbo grupė jai tobulinti buvo 
sudaryta po dešimties dienų nuo jos paskelbimo. Vadinasi, ji buvo keičiama pagal principą – o 
gal praeis?

 Tačiau nežiūrint daugkartinio jos keitimo ir švelninimo, „švelnesnė“ instrukcija leidžia ants-
toliui, išieškančiam iš užuomaršos skolininko, kuris nesumokėjo valstybei 1,50 Lt teismo pašto 
išlaidų, išieškoti sau 40 kartų didesnę sumą vykdymo išlaidų, nei skola.

 Norisi paklausti, kuo vadovaujantis ir kokiais skaičiavimais remiantis buvo sukurtas 
teisės aktas, nustatantis gyventojų mokesčius, jeigu jis keičiamas kas pusmetis? Vyriausiasis 
administracinis teismas pripažino šią instrukciją prieštaraujančią įstatymams, tačiau „vežimas 
liko vietoje”.

 Ginčai dėl šios instrukcijos nenutyla iki šiol. Kokie mokesčiai turi būti mokami privatiems 
antstoliams, kuo jie pagrįsti, ar atitinka jie dabartinę šalies ekonominę situaciją, ar nepasiturinti 
gyventojų dalis, o būtent ji ir yra pagrindiniai skolininkai, yra pajėgi atlaikyti tokią mokesčių 
naštą, kodėl šie mokesčiai nenustatyti įstatymo, kaip buvo visą laiką, o jų dydis priklauso nuo 
vieno asmens pasirašyto įsakymo, – tai klausimai, į kuriuos atsakymo nėra. Galingas privačių 
antstolių klanas sėkmingai blokuoja sau nenaudingus sprendimus. 

Visuomenė nepajėgi pasipriešinti
 Iki 2002 m. galiojusiame LR civilinio proceso kodekse, sprendimų vykdymo išlaidų dydis 

buvo griežtai reglamentuotas. Vykdymo išlaidos sudarė 5 proc. sumą nuo realizuoto skolininko 
turto vertės ir 0,5 proc. – nuo išieškotų iš skolininko lėšų. Dabar galiojančiame LR civilinio 
proceso kodekse, kuriuo vadovaujasi privatūs antstoliai, nerasime nė žodžio, nustatančio 
vykdymo išlaidų dydį ...

 Ar galima būtų pakeisti šią sistemą? Manau, kad ne, nes tam reikėtų nugalėti didžiulį 
privačių antstolių instituto pasipriešinimą, įveikti ministerijų, Vyriausybės, Seimo klerkų 
barjerus. Esant dabartiniam korupcijos lygiui Lietuvoje, vargu ar tai įgyvendinama. Man 
atrodo, kad aiškiausiai tai pademonstravo „Lietuvos ryto“ televizijos laida š.m. balandžio 21 
d. Po šios laidos, kurios metu labai nejaukiai jautėsi Rūmų prezidentė ir teisingumo ministras, 
„Lietuvos ryto“ dienraštis atskleidė privačių antstolių sėkmės priežastis: „antstolių jėga grįsta 
ir paslėptais kyšiais, antstoliai sumokėjo ne tik esamiems ar būsimiems teisėjams, pasirodo, jų 
dovanos klaidžiojo ir po Seimą“. Privataus antstolių instituto gynybai buvo bandoma pasitelkti 
argumentą, kad valstybė iš biudžeto neskirs pinigų antstolių instituto išlaikymui. Kažkodėl 
nutylima, kad jau minėta Sprendimų vykdymo instrukcija nustato, kad „išieškant valstybės 
naudai pagal teismų priimtus sprendimus vykdymo išlaidas apmoka teisingumo ministerija“. O 
tai jau valstybės biudžeto lėšos, tik skirtos jos ne tiesiogiai antstolių kontoroms, bet teisingumo 
ministerijai, o ministerija vien tik 2008 metais dosniai atseikėjo „vargstantiems“ antstoliams 1,4 
mln. litų. Galimybė šias lėšas sugrąžinti į biudžetą yra utopinė, nes tai jau „palaidotos“ skolos ir 
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valstybės sumokėtos vykdymo išlaidos. Kaip taisyklė, tokie skolininkai arba išvykę iš Lietuvos, 
arba jie nedirba, neturi turto, lėšų ir Gyventojų registro tarnyba neturi duomenų apie jų buvimo 
vietą.

 Kalbos apie privačių antstolių veiklos efektyvumą taip pat, švelniai tariant, pagražintos. 
Antstolių rūmų duomenimis, per 2007 metų pirmąjį pusmetį valstybės naudai buvo išieškota 
20,58 milijonų litų. Palyginimui – teismo antstolių kontoros per 1999 metų pirmąjį pusmetį 
išieškojo 24,8 milijonų litų.

 Antstolių rūmai teigia, kad antstoliai įvairiems išieškotojams iš viso išieškojo 76,5 milijonų 
litų. Kiek išieškodavo teismo antstolių kontoros, kurių Lietuvoje buvo per 50, duomenų nėra. 
Tačiau palyginimui galima pasakyti, kad tik viena teismo antstolių kontora prie Vilniaus m. 3 
apylinkės teismo 2001 metais išieškojo per 10 milijonų litų. 

 Reikia pripažinti, kad dabar žmonės patys stengiasi sumokėti skolas, kol jos dar nepakliuvo 
į privačių antstolių rankas. Visiems tapo aišku, kad geriau skolą sumokėti pačiam, nei, to 
laiku neatlikus, mokėti kelis ar keliolika kartų didesnę sumą privačiam antstoliui. Todėl ir 
įvairūs išieškotojai atgauna lėšas greičiau. Tačiau tai nėra privataus antstolių instituto veiklos 
rezultatas.

Reforma paranki tik antstoliams
 Aišku, kad antstolių instituto reforma tikrai išsprendė antstolių darbo apmokėjimą. Vidu-

tinis vieno Lietuvos antstolio uždarbis 2008 metais – 376 tūkst. litų , o atskirų antstolių metų 
uždarbiui suskaičiuoti reikia septynženklio skaičiaus. Tame fone valstybės vadovų atlyginimai 
atrodo varganai... Lietuvoje atsirado dar viena grupė turtingų žmonių, kurių gerovės pamatas– 
kito visuomenės sluoksnio negausios pajamos. Gal todėl antstoliai taip sėkmingai priešinosi 
bandymams įvesti privalomą savo ir šeimos narių pajamų ir turto deklaravimą. 

 Dabar galiojantys teisės aktai ne tik užtikrina antstolių materialinę gerovę, bet ir sukuria 
privačių antstolių nebaudžiamumo ir nekontroliuojamos veiklos sistemą. Tokia sistema įteisinta 
LR civilinio proceso kodekse ir antstolių įstatyme. Antstolių įstatymo 27 str. nustato, kad 
antstolių darbo organizavimą tikrina LR teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai, o 
jų procesinių veiksmų teisėtumą LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kontroliuoja 
teismas. 

 Praktika rodo, kad dauguma vykdymo proceso dalyvių, naiviai tikėdami magiška teisingu-
mo ministerijos galia, savo skundus dėl neteisėtų antstolio veiksmų siunčia šiai ministerijai arba 
Lietuvos antstolių rūmams. Iš tiesų iki 2002 metų teismo antstolių darbą kontroliavo ir reviza-
vo Teisingumo ministerija, nes taip buvo nustatęs Civilinio proceso kodeksas. Dabar skundai 
dėl antstolio veiksmų yra persiunčiami antstoliui, kurio veiksmai yra skundžiami su prierašu 
„paaiškinti aplinkybes, nurodytas skunde“. Iš ministerijos ar antstolių rūmų gautas atsakymas 
parašytas antstolio...

Nekontroliuojami tarnautojai
 Esant tokiai situacijai, kai antstolio veiksmų niekas netikrina, atsiranda galimybė, 

pasinaudojus proceso dalyvių teisinių žinių stoka, nepagrįstai padidinti išieškomas vykdymo 
išlaidas. Nors, kaip jau minėjau, kiekvienoje vykdomojoje byloje yra savi niuansai. Manau, kad 
pagrindinius klausimus yra būtina žinoti ir skolininkui, ir išieškotojui:

–  vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarky-
mu. Skolininko lėšų bei turto areštai, varžytinės, išieškotų lėšų paskirstymas, lėšų išieškojimas 
iš darbo užmokesčio ar pensijos vykdomi remiantis antstolio patvarkymu. O tai – procesinis do-
kumentas, kurio teisėtumą gali tikrinti tik teismas. Tačiau teismas pats, savo iniciatyva, antstolių 
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veiksmų teisėtumo netikrina. Tokį tikrinimą teismas vykdo tik pagal išieškotojo ar skolininko 
skundą dėl vienų ar kitų antstolio veiksmų. Norint skųsti, reikia žinoti įstatymus, – kaip, ką ir 
kada skųsti, ko dauguma, natūralu, nežino. Tačiau ir čia yra paslėptas privačių antstolių veiklos 
saugiklis. Iki pat 2009 metų balandžio LR CPK 512 str. buvo nustatytas dešimties dienų terminas 
antstolių veiksmų apskundimui, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis 
asmuo sužino apie skundžiamo veiksmo atlikimą, pvz., lėšų arešto. Praleidus šį terminą, reikia 
papildomai kreiptis į teismą dėl praleisto termino atnaujinimo. Jis bus pratęstas, jeigu termino 
praleidimo priežastis teismas pripažins svarbiomis. Praėjus trisdešimt dienų nuo skundžiamo 
antstolio veiksmo atlikimo, skundas nenagrinėjamas. Nuo š.m. balandžio šis terminas dvigubai 
padidintas, bet ir šis laikas prabėga greitai, o ten jau ir „šaukštai po pietų“....

–  Civilinio proceso kodeksas numato galimybes skolininkui įvykdyti savo prievolę – sumokėti 
skolą geruoju. Tai pasakytina apie didžiąją dalį vykdomųjų bylų. Antstolis, gavęs vykdomąjį 
dokumentą dėl skolos išieškojimo, privalo įteikti skolininkui raginimą ar siūlymą sumokėti skolą 
per dešimt dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos. Raginimas gali būti įteiktas antstolio arba 
pašto darbuotojo tiesiogiai skolininkui ar pilnamečiams jo šeimos nariams. Neįteikus raginimo, 
negalima areštuoti skolininko turto, sąskaitų bankuose, siųsti dokumento į darbovietę, pensijos 
skyrių, t.y. negalima vykdyti priverstinio skolos išieškojimo. Neradus skolininko ir neįteikus 
jam raginimo, raginimas gali būti skelbiamas spaudoje. Jis skelbiamas tik išieškotojui paprašius 
ir sumokėjus skelbimo išlaidas. 

 – Paskelbus raginimą spaudoje ar įteikus jį skolininkui, po dešimties dienų, jeigu per tą laiką 
skolininkas nesumokėjo skolos, antstolis pradeda priverstinį skolos išieškojimą – nurašo lėšas 
nuo sąskaitos, areštuoja turtą, siunčia vykdomąjį dokumentą į darbovietę ir pan. Privalu žinoti, 
kad nurašyti lėšų galima tik tiek, koks yra skolos dydis. Nesant lėšų bankuose, galima areštuoti 
skolininko turtą – automobilį, kitą vertingą turtą. Areštuoti skolininko gyvenamą būstą galima 
tik išimtiniais atvejais, kai skola didesnė nei 7000 Lt. Negalima areštuoti turto daugiau, nei yra 
reikalinga skolai ir pagrįstoms vykdymo išlaidoms padengti. Dažnai areštuojamo turto vertė 
yra žymiai didesnė. Skolininkas turi teisę nurodyti, kokį turtą jis siūlo areštuoti ir šis skolininko 
nurodymas antstoliui privalomas. Siunčiant vykdomąjį dokumentą į darbovietę, pensijų skyrių 
išieškoti galima tik skolą. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis privalo įteikti skolininkui 
siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas su išsamiu kiekvieno veiksmo apskaičiavimu. Net ir tuo 
atveju, kai siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo yra įteiktas skolininkui, antstolis neturi 
teisės pats jų išieškoti, jeigu skolininkas jų nemoka. Antstolis privalo kreiptis į teismą dėl šių 
išlaidų priteisimo ir tik po teismo sprendimo galima išieškoti vykdymo išlaidas priverstinai.

Ką reikia žinoti
 Svarbu žinoti, kad teismas priteisia vykdymo išlaidas iš skolininko konkrečioje vykdomojoje 

byloje ir skolininkas turi mokėti tik tą sumą, kurią priteisė teismas. Dažnai teismo priteistas 
vykdymo išlaidas antstoliai traktuoja kaip naują bylą ir be priteistų vykdymo išlaidų reikalauja 
sumokėti papildomas vykdymo išlaidas, kaip už naują skolininko skolą. Taip skolininkas 
įstumiamas į amžino skolininko užburtą ratą, iš kurio neišbrendama.

 – Teismai neretai priteisia išieškoti skolą iš solidarių skolininkų. Pvz., gyvenamojoje patalpoje 
gyvena keli asmenys arba jie yra ten deklaravę savo gyvenamąją vietą. Tokiu atveju skola 
išieškoma iš bet kurio teismo sprendime nurodyto asmens. Tačiau tai nereiškia, kad ši skola 
išieškoma iš kiekvieno skolininko atskirai. Antstolis dažniausiai siūlo sumokėti visas vykdymo 
išlaidas kiekvienam iš teismo sprendime nurodytų asmenų ir tuo kelis kartus neteisėtai padidina 
savo atlyginimą už skolos išieškojimą. Buvo atvejų, kai antstoliui atlyginimą už solidarią skolą 
moka vyras, žmona ar pilnametis jų šeimos narys, nors teisės aktai leidžia tokiu atveju antstolio 
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atlyginimą imti tik vieną kartą.
–  Neretai asmens įsiskolinimai už įvairias jam suteiktas paslaugas (šiluma, elektra, dujos), 

įvairios baudos yra didesnės už jo pajamas, ypač netekus darbo. Tada asmenį užgriūva nesu-
mokėtų skolų lavina ir pas antstolį atsiduria keli vykdomieji dokumentai dėl skolų išieškojimo 
įvairiems kreditoriams, t. y. išieškotojams. Tų dokumentų pagrindu antstolis užveda kelias skir-
tingas vykdomąsias bylas. 

 Vykdymo išlaidos, kurias iš skolininko sau išieško antstolis, susideda iš trijų skirtingų 
blokų: bendrosios vykdymo išlaidos, kurios yra fiksuoto dydžio ir priklauso nuo išieškomos 
sumos, vykdymo išlaidos už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą (užklausimai bankams 
apie skolininko galimai turimas juose lėšas, kilnojamojo ir nekilnojamojo registruotino turto 
paieška, antstolio patvarkymai, pašto išlaidos, bankų paslaugos ir t. t.) ir atlyginimo antstoliui 
už vykdomojo dokumento įvykdymą išieškojus skolą. Antstoliai dažnai kiekvieną to paties 
asmens vykdomąją bylą vykdo atskirai, t.y. užbaigęs vieną bylą, antstolis vykdo kitą ir t.t. Tuo 
neteisėtai iš skolininko paimamos daug didesnės vykdymo išlaidos, nei priklauso. Antstolis 
privalo visas vieno skolininko skolas apjungti į vieną bendrą sumą ir tik nuo šios bendros sumos 
skaičiuoti sau atlyginimą. Negalima kiekvienoje to paties skolininko byloje tuo pačiu metu 
atlikti tuos pačius veiksmus – užklausti bankus, Sodrą, registro tarnybą ar kt. ir tuo dirbtinai 
padidinti skolininko vykdymo išlaidas. Be to, niekas nereglamentuoja užklausimų skaičiaus. 
Vienas antstolio kompiuterio klavišo paspaudimas apie skolininko turimas sąskaitas bankuose 
skolininkui kainuos 38 litus ... 

 – Nuo 2007 metų gegužės mėn. Statistikos departamentas skelbia metų ketvirčio vartojimo 
kainų augimo indeksą. Iš pradžių tai buvo 10,2 proc., o dabar 28,2 proc. Šis indeksas keičiamas 
kiekvieną metų ketvirtį. Šiandien, kai Lietuva išgyvena eilinį kainų šuolį, nesunku prognozuoti, 
kad šis indeksas nemažės. Tai reiškia, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodyti įkainiai 
dar daugiau padidės, o tai ir toliau storins antstolio ir plonins skolininko pinigines. Neretai 
antstoliai specialiai vilkina vykdomosios bylos užbaigimą, nes tada atsiranda galimybė dar 
labiau padidinti vykdymo išlaidas. Jos neteisėtai gali būti padidintos ir bylose, kurių vykdymas 
tęsiasi nuo 2003 m., kai apie tokią „statistinę dovanėlę“ nebuvo ir kalbos.

 Savaime aišku, kad tai tik dalis vykdymo proceso subtilybių, nes, kaip jau minėjau, nėra 
dviejų vienodų bylų. Tikiu, kad ši publikacija bent truputį padės suprasti daug diskusijų 
visuomenėje sukėlusią antstolių reformą. Geriau žinodami vykdymo proceso subtilybes, 
skolininkai ar išieškotojai galės sutaupyti nemažai lėšų, kurių jiems ir taip trūksta, juolab kad 
paskutiniai LR CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimai yra tik kosmetiniai.

Ką daryti, jeigu turite skolą, kaip ją išmokėti, nepatenkant į antstolių rankas ir nemokant 
didžiulių vykdymo išlaidų? 

Šios publikacijos autorius pasirengęs padėti išspręsti Jums neaiškius sprendimo vykdymo 
klausimus ir į juos atsakyti.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.
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INICIATYVINĖ GRUPĖ
AKADEMIKO ANDREJAUS SACHAROVO AIKŠTĖS

ŽYMENIUI SUKURTI

Viktoras Petkus, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas
Antanas Buračas, akademikas
Viktoras Uspaskich, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Arimantas Dumčius, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Liudmila Aleksejeva, Maskvos Helsinkio grupės pirmininkė
Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas
Romualdas Ozolas, filosofas
Alvydas Pauliukevičius, profesorius 
Tomas Venclova, profesorius, Lietuvos Helsinkio grupės narys
Vladimiras Gražulis, akademiko Andrejaus Sacharovo aikštės pavadinimo sumanytojas 
ir iniciatorius
Simona Makselienė, profesorė
Ferdinandas Kauzonas, žurnalistas
Liucija Bartkienė, Rumunų kultūros bendrijos atstovė
Tatjana Michniova, A. Puškino muziejaus Vilniuje direktorė
Rimtautas Šilinis, kino režisierius
Arkadijus Vinokuras, aktorius, žurnalistas
Rimantas Dichavičius, dailininkas
Markas Zingeris, rašytojas, Tolerancijos centro direktorius
Stanislovas Kuzma, skulptorius
Vita Laumė, dailininkė
Pranas Morkus, publicistas
Aldona Minelga, dailininkė

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.

LIETUVA IŠLYDĖJO GARBINGĄ SVEČIĄ

2009 m. kovo 23 d. Lietuva išlydėjo Apaštališkąjį nuncijų – arkivyskupą Peterį Stephaną 
Zurbriggeną. Arkivyskupas gimė 1943 m. rugpjūčio 27 d. Brig mieste (Šveicarija), įšventintas 
kunigu 1969 metais, vyskupu konsekruotas 1994 metais, buvo paskirtas apaštaliniu nuncijumi 
Lietuvoje ir atvyko į mūsų šalį 2002 metų pradžioje. 

Apaštališkoje nunciatūroje surengtoje atsisveikinimo vakarienėje dalyvavo Lietuvos 
valstybės Seimo ir Vyriausybės vadovai, užsienio diplomatai, ministerijų atstovai, politinių 
partijų lyderiai, visuomeninių organzacijų atstovai.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.
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TEISMAI ATSIVERIA VISUOMENEI

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Pagaliau pasirodė pirmoji kregždė. Balandžio 29 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas surengė atvirų durų dieną – visuomenės atstovų susitikimą su teismo teisėjais ir 
darbuotojais. Šiemet administraciniai teismai pažymi savo dešimties metų jubiliejų. Todėl 
susitikimas tarsi simbolizavo žmonių ir teismų suartėjimo šventę. Jame dalyvavo Lietuvos 
Piliečių santalkos, Žmogaus teisių instituto, Vilniaus Žvėryno bendruomenės ir kitų žmogaus 
teises ginančių organizacijų atstovai. Pasigesta žiniasklaidos, kurios vaidmuo šiuo atveju ypač 
svarbus. 

 Laikinai einantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pirmininko pareigas 
Ričardas Piličiauskas pasiguodė, kad žiniasklaida iš esmės yra komercinė, o jos paklausiausia 
prekė – negatyvi informacija. Todėl gerų naujienų apie teismų darbą beveik negirdėti, nors 
teismai kartais ir gerais darbais gali žmonėms pasigirti.

Pagrindinis susitikimo leitmotyvas – visuomenės pasitikėjimas teismais. Santalkos Tarybos 
vicepirmininko generolo Jono Kronkaičio nuomone, teismų reitingai neleistinai maži. 

–  Ar teismuose kas nors analizuoja, kodėl toks didelis visuomenės nepasitikėjimas? Ar 
rengiama kokia nors programa, kaip tą nepasitikėjimą sumažinti? 

Visi pripažino, kad teismų nepopuliarumo pagrindinė priežastis – jų uždarumas.
–  Kodėl neįsileidžiami visuomenės atstovai? Kodėl įslaptinamos teismų bylos? Pavyzdžiui, 

Kliugerio arba K. Prunskienės? Kam tas slaptumas? Kas nuo visuomenės slepiama?–  klausė         
J. Kronkaitis.

LR žmogaus teisių instituto direktorius Henrikas Mickevičius patvirtino, kad visuomenės 
kontrolės nepakanka, tačiau nepritarė teismo tarėjų institutui. 

–  Nevertėtų grąžinti sovietmečio teismo tarėjų tradicijas, –  sakė jis.–  Beje, nedera teismų 
nepopuliarumą sieti su jų veiklos specifika, neva priimant sprendimus viena pusė visada lieka 
nepatenkinta. JAV teismai irgi priima sprendimus. Jais irgi lieka nepatenkintų. Tačiau JAV vi-
suomenės pasitikėjimas teismais itin didelis.

Totalitarinės valstybės teismai
Nepasitikėjimo priežastis mėgino gvildenti Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos ta-

rybos narys profesorius Vladas Vilimas. Jo nuomone, dabartinė sistema būdinga totalitarinių 
valstybių teismams – Lietuva bene vienintelė Europoje likusi valstybė, kurios visuomenė neda-
lyvauja teisingumo vykdyme. 

LVAT atstovė paprieštaravo – visuomenės atstovai jau darbuojasi ir gali įtakoti teismų sistemą, 
dalyvaudami parenkant teisėjus. Bet profesorius su tuo nesutiko, pagrįsdamas pavyzdžiais: 
pagal apibendrintus „Eurobarometro“ tyrimus, pasitiki teismais apie 23 proc. apklaustųjų, 
o nepasitikinčiųjų – net 69 proc. Lietuvos gyventojų. Metai po metų vykdomų apklausų 
rezultatai rodo, kad jais pasitiki vos 15– 20 proc. gyventojų. Jei visuomenė nepasitiki teisingumą 
vykdančiomis institucijomis, ji nepasitiki ir pačia valstybe. Paradoksas, bet Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, netrukus (1995 metais) buvo panaikinta teismo tarėjų institucija.

Profesorius pateikė sugretinimus: Rusijos teismuose prisiekusieji atsirado 1864 ir veikė iki 
1917-ųjų. Vėliau propagandos tikslais Sovietų Sąjungoje teismų tarėjų institucija vėl atsirado, 
nors tuo pat metu gyvavo ir „trojkos“. Nacistinėje Vokietijoje visuomenės atstovavimas 
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teismuose buvo panaikintas 1926 metais. 
Vis dėlto 2002 metais LR Seimas patvirtino Nacionalinio Žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos 

veiksmų Lietuvos Respublikoje planą, kurio 2 skyriuje buvo numatyta galimybė visuomenės 
atstovams dalyvauti teismuose. Deja, minėto plano 2 skyriaus įsipareigojimų niekas nevykdė. 
LR Seimo Žmogaus teisių komitetas užsakė studiją „Dėl tarėjų instituto Lietuvos Respublikoje 
įsteigimo tikslingumo ir galimybių”. Buvo apklausti teisėjai, daugelis kurių pasisakė, kad mūsų 
šalyje dar nėra brandžios demokratijos, visuomenė politiškai nesubrendusi. Štai kodėl Lietuvoje 
teismų sistema uždara ir visuomenė ja nepasitiki.

Nejučia susirinkusieji pasijuto atsakingi už visą Lietuvos teismų sistemą, tad renginio mode-
ratorė atsargiai įsiterpė pasiūlydama grįžti prie administracinių teismų problemų.

Piliečių santalkos atstovas Romualdas Lankas pasiteiravo, kodėl Administracinio teismo in-
terneto svetainėje neskelbiama informacija apie susikompromitavusius ir baudžiamojon atsako-
mybėn patrauktus Panevėžio teisėjus.

 Regis, buvo pataikyta skaudžiai – stojo nemaloni įtampa.
Teisininkas Tomas Bakučionis vėl grąžino į diskusijos vėžes, išsakydamas požiūrį, kad tei-

sėjai visuomenės gynėjams neretai primeta neįveikiamus įpareigojimus. Pvz., piliečiui pateikus 
skundą dėl valdžios neteisėtų veiksmų, užuot išreikalavę iš valstybės institucijų papildomų įro-
dymų šiam skundui tirti, teisėjai verčia šiuos įrodymus rinkti viešąjį interesą ginančius piliečius, 
neva pastarieji ir turį pasitelkti ekspertus ir pan. Betgi daugelis ekspertų vengia neverčiami teik-
ti išvadas, nes baiminasi dėl savo darbo ir pan. Tad teismai, užuot gynę viešąjį interesą, regis, 
stoja prieš jį, t.y. prieš visuomenę.

Arogantiški teisėjai 
Lietuvos valstybinės kultūros paveldo komisijos narė menotyrininkė Jūratė Markevičienė 

pastebėjo, jog teisėjams stinga geranoriškumo. Jie būna arogantiškai, nemandagūs, ypač jei 
pilietis visuomenininkas pasirodo silpnai žinąs teismo procedūrų niuansus. Profesionalumo, 
dalykinės kompetencijos ir pilietiškumo visuomeniniams gynėjams dažniausiai pakanka. 
Tačiau teismų procedūrų išmanymo stinga. Jie priversti samdytis advokatus, nes teisėjai, pajutę, 
kad visuomeninkas neišmano proceso subtilybių, tiesiog pertraukia jį arba nesileidžia į kalbas, 
nors galėtų geranoriškai priminti ir patarti, ką jis gali ir ko negali daryti. Pvz., baigiantis teismo 
procesui pasinaudoti replikos teise ir pan.

Viešojo intereso saugos instituto atstovė Rasa Kalinauskaitė išvystė diskusiją dėl viešojo 
intereso sampratos, jo neapibrėžtumo ir pasigedo šios srities teismų praktikos apibendrinimo. 
Ta proga prisimintas visuomenės ir teismų konfliktas dėl Orhuso konvencijos taikymo. 
Pasirodo, būta nekvalifikuoto šios Konvencijos vertimo į lietuvių kalbą, kuriame nuo originalo 
reikšmės skyrėsi netgi teisiniai terminai. Apmaudu, bet klaidingo Konvencijos vertimo 
pagrindu teismai priimdavo visiškai neteisiškus sprendimus. Mat Lietuvos nacionalinė teisė 
neleidžia nesuinteresuotam piliečiui ginti viešąjį interesą. Tai daryti kliudė ir klaidingai išversta 
į lietuvių kalbą Orhuso konvencija. Kaip pavyzdį J. Markevičienė paminėjo grupės intelektualų 
pralaimėtą administracinę bylą dėl „Lietuvos“ kino teatro. Būtent Orhuso konvencija (originalo 
kalba) suteikia kiekvienam piliečiui galimybę domėtis aplinka, kreiptis į teismus ir nebijoti 
teisminio persekiojimo. Ji pasiguodė, kad bent šiomis dienomis naujo Orhuso konvencijos 
vertimo pagrindu administracinis teismas atnaujino garsiąją „Lietuvos“ kino teatro bylą.

Sujaudinta šio pavyzdžio, į pokalbį įsiterpė specialiai į susitikimą atvykusi atstovė iš Klai-
pėdos, labai nusivylusi vienu Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu. Mat stojusi ginti 
miesto parke augančius ąžuolus, kuriuos statybininkai pasišovė iškirsti, nes buvo numatę toje 
vietoje statyti naują pastatą, ji patyrė pralaimėjimą.
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– Juk tie medžiai ne mano. Man paprasčiausiai jų gaila. Negi neturiu teisės saugoti medžius 
miesto žmonėms, jų vaikams?–  retoriškai klausė ji. –  Argi tai ne viešasis interesas? Teismas 
mane tikina, kad nėr čia jokio viešojo intereso! Tad kas tada yra tas viešasis interesas?

Tomas Bakučionis replikavo, kad analogiškų bylų administracinių teismų sprendimai gan 
dažnai prieštarauja vieni kitiems.

LVAT laikinai pirmininką atstovaujantis R. Piličiauskas pasiguodė, kad, deja, tokių dalykų 
pasitaiko dėl netobulų ir prieštaringų įstatymų. 

–  Jeigu bendrosios kompetencijos teismo teisėjui priimant sprendimus pakanka trijų knygų 
(Kodeksų), tai administracinio teismo teisėjas neretai pasideda priešais net dešimt. Dėl mūsų 
šalies netobulų įstatymų gimsta vieni kitiems prieštaraujantys teismų sprendimai,–  sakė jis.

Stinga elementaraus žmogiškumo
Lietuvos žmogaus teisių asociacija teiravosi, kodėl administraciniai teismai neįsileidžia 

žmogaus teisių gynėjų. Suprask, neleidžia Civilinio proceso kodeksas... Tačiau teisėjams 
pakaktų vien elementaraus žmogiškumo ir geranoriškumo, kad Temidės svarstyklės pakryptų 
visuomenės naudai. Štai Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje LŽTA atstovui leido 
ginti pilietę dėl jos bažnytinės santuokos pripažinimo. Tuo tarpu administracinis teismas nė 
karto neleido. Kaip pavyzdį paminėjo bylą, susijusią su „Lietuvos“ kino teatru, kurioje grupė 
intelektualų ėmėsi ginti viešąjį interesą. 

Visuomenės gynėjai dažnai būna finansiškai silpnesni, nes jų oponentai – komercinės grupės, 
turinčios didelius finansinius išteklius, galinčios pasisamdyti brangius kvalifikuotus advokatus. 
Taigi visuomenės interesai labiau pažeidžiami. Teismų procesuose pastebima aiški komercinių 
grupių persvara visuomenės nenaudai. O teismams privalu užtikrinti jėgų pusiausvyrą. Tad 
teisėjui pakaktų elementaraus žmogiškumo leisti žmogaus teisių gynėjams stoti silpnesniojo 
pusėn bent tose bylose, kurios susijusios su daugelio žmonių teisėmis. Juk teismams leidžiama 
daryti išimtis. 

H. Mickevičius, pridūrė, kad įstatymas nedraudžia žmogaus teisių gynėjams padėti 
visuomenei, o teisėjui leisti jiems atstovauti bylose. 

 Šią mintį palaikė ir Konstitucinių teisių gynimo agentūros direktorius Liudvikas Ragauskis, 
kalbėjęs apie teisėjų išankstinį nusiteikimą bylos dalyvių atžvilgiu. Jo nuomone, dažnai iš poros 
teisėjo pasakytų žodžių matyti bylos baigtis. Sako, teismai užversti bylomis, o jas, paprastai 
nagrinėja trijų teisėjų kolegija, vienas kurių pranešėjas, o kiti posėdžio metu nuobodžiauja, 
kartais net nesiklauso kalbančiojo. Ar nevertėtų nesudėtingas bylas leisti nagrinėti vienam 
teisėjui? Ir teisėjų krūvis sumažėtų, ir bylų nagrinėjimas paspartėtų.

Susirinkusieji siūlė LVAT parengti teismų praktikos apibendrinimą, prieinamą piliečiams 
internetu. 

R. Piličiauskas pripažino, kad kritika ir pastabos labai vertingos. Jis pažadėjo artimiausiu 
metu sukviesti ir perduoti visa tai teisėjams.

Susitikimo pabaigoje buvo pademonstruota nauja elektroninė bylų paskirstymo sistema, 
kuri, anot specialistų, atmeta bet kokį subjektyvumą ir galimybę teismo vadovams įtakoti teismų 
bylas. 

 Susirinkusieji palinkėjo, kad panašūs susitikimai vyktų dažniau, jei ne kas mėnesį, tai bent 
kartą per pusmetį.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.
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TEISMAI PAKLUSO KONVENCIJAI

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

2009 m. balandžio 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išna-
grinėjo Tomo Bakučionio, Vytauto Damaševičiaus, Jūratės Markevičienės, Gedimino Urbono 
prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A146-677/08 , kurioje pareiškėjai prašė 
1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. 
(100)-11.55-26 „ Dėl žemės sklypo, esančio Pylimo g. 17, Vilniuje, detaliojo plano“; 2) panaikinti 
Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. gruodžio 28 d. teritorijų planavimo do-
kumento patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-467 su patikrinimo išvada. Priminsime, kad Vilniaus 
apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjų skundą dalyje 
dėl statybos leidimo panaikinimo atmetė, o kitoje dalyje bylą nutraukė. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2008 m. vasario 29 d. sprendimu pirmosios instancijos sprendimą pali-
ko nepakeistą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 14 d. sprendimu pareiškėjų 
skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimas paliktas nepakeis-
tas.

Pareiškėjai savo prašymą grindė tuo, kad visi šią bylą nagrinėję administraciniai teismai pri-
ėmė klaidingus sprendimus, nes nagrinėdami bylą jie vadovavosi klaidingu Orhuso konvenci-
jos vertimu, kas lėmė materialinių teisės normų taikymo pažeidimus.

Teisėjų kolegija Anatolijus Baranovas, Dainius Raižys ir Skirgailė Žalimienė nutarė atnaujinti 
procesą administracinėje byloje Nr. A146-677/08 ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos 
Vyriausiajam administraciniam teismui. Ši nutartis neskundžiama.

2009 m. balandžio 3 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija teismo 
posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Žvėryno 
bendruomenė“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A39-210/08, kur „Žvėryno 
bendruomenė“ prašė panaikinti statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181, išduotą statiniui (vietoje 
„Lietuvos” kino teatro), projektavimo sąlygų sąvadą, kurio pagrindu buvo rengiamas statybos 
projektas ir išduotas šis statybos leidimas, panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinės 
statybos komisijos protokolinį nutarimą rekomenduoti išduoti minėtą statybos leidimą, nes 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. sprendimu skundą dalyje 
dėl statybos leidimo panaikinimo atmetė, o kitoje dalyje bylą nutraukė, o Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2008 m. vasario 29 d. sprendimu pirmosios instancijos sprendimą paliko 
nepakeistą.

Visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“ prašyme nurodė, kad, nagrinėdamas 
bylą, teismas vadovavosi klaidingu Orhuso konvencijos vertimu, kas lėmė materialinių teisės 
normų taikymo pažeidimus. Todėl, vadovaudamasi ABTĮ 153 straipsnio 2 dalimi, kad bylose, 
užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujina-
mas esant šioje normoje nurodytiems pagrindams.

Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, nes Orhuso konvencijos neteisingas vertimas buvo ištai-
sytas ir jo tekstas paskelbtas 2009 m. sausio 22 d. „Valstybės žiniose“ Nr. 8. 

 Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. publikuotas Orhuso konvencijos lietuviškas tekstas iš esmės 
skyrėsi nuo to, kuriuo vadovavosi teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą, galima daryti išvadą, kad 
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nagrinėjant bylą galimai buvo padaryta materialinės teisės normų pažeidimų jas taikant, todėl 
procesas šioje byloje atnaujintinas, bylą perduodant Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui nagrinėti iš naujo.

Tokiu būdu teisėjų kolegija patenkino pareiškėjo, visuomeninės organizacijos „Žvėryno ben-
druomenė“, prašymą dėl proceso atnaujinimo ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvar-
ka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

Nutartis neskundžiama. Teisėjai Anatolijus Baranovas, Dainius Raižys, Skirgailė Žalimienė.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.

ISTORIJOS KLASTOTĖ

2009 m. balandžio 9 d. įvyko Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupa-
cijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdis, kuriame buvo pritarta parengtai 
Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įsta-
tymo 3, 5, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (XIP-207(2) išvadai ir parengtai 
Seimo nutarimo projekto Dėl Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupaci-
jų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo priedėlio pakeitimo 
211(2) išvadai, kuriomis pritariama minėtiems projektams.

 Posėdyje Komisijos pirmininkas Arimantas Dumčius informavo, kad 2009 m. balandžio 6 d. 
Lietuvos televizija rodė švedų režisieriaus Jono Ohmano dokumentinį filmą „Smogikai“, kuria-
me kalba galimai buvę smogikai ir pateikia faktus apie jų pačių vykdytą genocidą. Todėl buvo 
nuspręsta užklausti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, dėl kurių dokumentiniame 
filme rodytų genocido faktų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kokios baudžiamosios bylos yra 
iškeltos, taip pat dėl Lietuvoje veikiančios interneto svetainės www.pokaris.lt, taip pat kreiptis 
į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėją 
Rytą Narvydą, kad pateiktų duomenis apie Generalinei prokuratūrai perduotus duomenis. 

 Komisijos pirmininkas Arimantas Dumčius informavo, kad į komisiją kreipėsi Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras dėl sumažintų 2009 m. asignavimų. Buvo 
atleista dalis darbuotojų, perskirstyti vidiniai resursai ir vykdoma taupymo programa, tačiau 
LGGRTC pavestas svarbiausias funkcijas įmanoma bus vykdyti, jei numatytas finansavimas 
bus mažinamas ne daugiau kaip 700 tūkst. litų. Komisijos posėdyje buvo nuspręsta registruoti 
2009 m. valstybės biudžeto projektui pasiūlymą – mažinti iš 2009 m. valstybės biudžeto skirtus 
asignavimus ne mažiau kaip 700 tūkst. Lt ir skirti 6 885 tūkst. Lt asignavimų Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.
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„SMOGIKAI“ SUERZINO VISUOMENĘ

2009 m. balandžio 8 d. įvyko Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų 
nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos išvažiuojamasis posėdis. Jo metu Genocido 
aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis supažindino su Genocido aukų muziejaus 
struktūra, ekspozicijomis.

Komisijos pirmininkas Arimantas Dumčius informavo, kad komisija planuoja kreiptis į Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybę ir Finansų ministeriją dėl asignavimų mažinimo Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Taip pat bus keliamas klausimas dėl filme „Smogi-
kai“ iškeltų faktų bei interneto svetainių www.pokaris.lt ir kt. 

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.

ANGELA NELSAS:
JŪS KLYSTATE, PREZIDENTE...

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Balandžio 23 dieną Seimo Konstitucijos salėje įvyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdis, kuriame daug diskutuota apie tolesnes liustracijos 
proceso vykdymo galimybes. Posėdžiui pirmininkavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdy-
bos pirmininkė Regina Narušienė, pranešimą padarė Asmenų, slapta bendradarbiavusių su 
buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos (liustracijos komisijos) 
pirmininkas Algimantas Urmonas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas Arvydas Anušauskas.

A.Urmonas sakė, jog liustracijos komisija iš esmės teturi 0,65 proc. informacijos apie bendra-
darbiavusiuosius su KGB, o apie 99 proc. informacijos išvežta į Rusiją arba dingę.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos atstovas iškėlė klausimą: kaip galima spręsti apie praeitį, 
jeigu apie ją težinoma 0,65 tiesos? Jeigu mes nežinome net 99 proc. tiesos apie žmonių sąsajas su 
KGB, tai mūsų išvados tik iškreips tiesą. Juk tai tik žmonių kiršinimas, o ne tiesos ieškojimas.

A.Urmonas su tuo sutiko, tačiau, jo nuomone, vis tiek būtina viešinti bendradarbiavusiųjų 
sąrašus, nes tokiu būdu bus mažinama įtampa visuomenėje. Jo nuomone, net ir dabartiniame 
Seime dirba daug žmonių, kurie ne bendradarbiavo, o įtakojo KGB darbą. Patikslino, kad turėjo 
galvoje LKP CK instruktorius ir skyrių vedėjus, kurie ne KGB teikė informaciją, o atvirkščiai, 
jiems KGB ją teikdavo.

Liustracijos komisijos pirmininkas A. Anušauskas pristatė savo naująją knygą apie KGB, 
pakomentavęs, kad ši organizacija nebuvo tokia visagalė, kaip mėginama ją vaizduoti, kad jos 
veikla rėmėsi valstybės institucijų teikiama informacija ir pagalba. Be jų KGB būtų amorfiška 
organizacija, ką patvirtino įvykiai po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo, kai Vidaus 
reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra ir kitos teisėtvarkos institucijos nustojo jai talkinti ir 
teikti informaciją.

Kalbėtojai diskutavo apie liustracijos svarbą, apie tai, kad šie procesai jau pavėluoti. Išeivijos 
atstovus stulbino mūsų valstybės neveiklumas. 
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Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė Angela Nelsas pasakojo apie tai, kiek ji dėjusi 
pastangų, kad Lietuva taptų laisva.

– Aš paaukojau tam visą savo gyvenimą. Kai 1990-aisiais sprendėsi Lietuvos likimas, buvau 
pas JAV prezidentą Bušą ir jo asmeniškai prašiau: palaikykite Lietuvą. Jis atsakė, kad Lietuvos 
įvykiai gali pakenkti Gorbačiovui. O aš jam stvėriau už rankos ir pasakiau: Gorbačiovo jūs 
nebeišgelbėsite, o Lietuva vis tiek bus laisva, tik bus pralieta labai daug nekalto kraujo. 

Tuomet daugelis stebėjosi, kaip drįsau JAV prezidentui į akis pasakyti: jūs klystate, 
prezidente...

Mes daugelio dalykų nebijojome. Tačiau atvykusi į Lietuvą nusivyliau. Ne tokios Lietuvos 
tikėjomės, ne tokiais idealais mes gyvenome. Labai norėčiau, kad man šiame susirinkime skirtu 
kalbėti laiku pasisakytų ponas Viktoras Petkus.

 Po pertraukėlės kalbėjo Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos Garbės pirmininkas, buvęs disidentas Viktoras Petkus, net 25 savo gražiausius gyve-
nimo metus praleidęs sovietiniuose lageriuose.

– Man gaila dėl to, kas šiandien vyksta Lietuvoje. Kasdien laidojome savo draugus. Laidojo-
me juos ledynuose, vildamiesi, kad po šimtmečių juos kas nors suras, sužinos apie mūsų praeitį, 
mūsų istoriją, dėl ko mes kalėjome, vargome tremtyje, lageriuose. Dabar matydamas, kas vyks-
ta mūsų šalyje, galvoju, kad veltui buvo visa tai. Ne dėl to mus kankino, marino badu šaltyje, 
toli nuo tėvynės, nuo vaikų, artimųjų, ne dėl to buvome laidojami amžino įšalo žemėje. Man 
gaila sutryptų idealų. Nūnai žmonės įnirtę dėl pinigų. Kai kurie, regis, viską susigriebtų, susi-
plėštų, kad kitiems nieko nebeliktų.... Mes, kalėjusieji lageriuose, visada siekėme, kad išeivija 
sugrįžtų, kad jie savo patirtį, meilę tėvynei parneštų ir padėtų mums visiems, kurie neturėjome 
gero gyvenimo, gražios patirties. Bet buvusieji valdžioje nepanoro jūsų įsileisti. Jie baiminosi 
jūsų. Bijojo politinės ir ekonominės konkurencijos, darė viską, kad jūs negrįžtumėte. Štai dėl to 
šiandien tokie mūsų įstatymai, Konstitucija. Aš visų lageriuose kalėjusiųjų ir mirusiųjų vardu 
atsiprašau išeivijoje gyvenančiųjų lietuvių. Perduokite šį atsiprašymą nuo manęs visiems, kam 
galite. Perduokite ir kitą prašymą: sugrįžkite, padėkite Lietuvai. Mums visiems labai reikia jūsų 
pagalbos....

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.  –   2009 m. sausis-gegužė.

PAGRINDINIS INSTINKTAS

Jurgis JURGELIS 

 Kartais šalyje galime pastebėti keistų dalykų. Kuo veika įtartinesnė, tuo mažiau ji domina 
teisėsaugą. Jeigu veika daugeliui šalies gyventojų gresia įvairiais nemalonumais (dažniausiai 
finansiniais), teisėsauga nusisuka į kitą pusę, kad nieko nematytų ir negirdėtų. Paklausta, kodėl 
netiriami šitie dalykai, teisėsauga apsimeta nesupratusi klausimo. Arba atsako: „nieko nežinau, 
niekas neparašė pareiškimo“, arba – „tai ne mūsų kompetencijos klausimai“. Bet iš tiesų esmė 
ne pareiškimai ir ne kompetencija. Čia veikia tik savisaugos instinktas. 
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Kur teisėsauga daro tvarką 
Mūsų teisėsauga neblogai kovoja su plėšikais, reketininkais, prievartautojais. Gal kiek 

pavėluotai, bet jinai sunaikino Klaipėdos Gaidjurgio, Vilniaus brigados, Panevėžio tulpinių ir 
kitas nusikaltėlių gaujas. Kauno daktarams irgi baigiamas išleisti kvapas. Daug ką pasodino į 
kalėjimą. Kai ką iki gyvos galvos. Kiti gaujų nariai patys išsišaudė, išsisprogdino, išsilakstė. 

Nepaisant mažėjančio policijos finansavimo bei kadrų trūkumo, nusikalstamų veikų 
ištyrimas pagerėjo. Per tris šių metų mėnesius nusikalstamų veikų ištyrimas šalyje padidėjo 1,2 
procento, palyginti su praėjusių metų pradžia (nuo 43,9 iki 45,1 proc.) 

Galime sakyti, kad šias purvinas, kruvinas nusikalstamas veikas teisėsauga kontroliuoja. 
Kontrolė ima silpti kylant aukštyn. Ten, kur mažėja žiaurumo, kur pasirodo baltosios apykaklės. 
Kalbame apie korupcines ir panašias veikas. Čia teisėsaugai tenka pasukti galvą ne tik kaip 
ištirti, bet ir ko netirti. 

Ką tirti, ko netirti
Neseniai žiniasklaida paskelbė, kad teisėsauga su kyšiu sulaikė Rasų seniūnijos vyresnįjį 

specialistą. Už finansinius dalykus tik ką uždarytas į areštinę Panevėžio apskrities pareigūnas. 
Anksčiau buvo sulaikytas vienas kitas Vilniaus, Šiaulių ir kitų miestų savivaldybių 

pareigūnas. 
Naujausias teisėsaugos pasiekimas – du Panevėžio teisėjai. Jie įtariami priėmę tris butelius 

viskio, maisto produktų už 30 litų ir automobilio padangas. Maisto, matyt, buvo nedaug ir 
nelabai kokybiško, nes už 30 litų nieko gero nenupirksi. Dėl padangų bent iš spaudos pranešimų 
neaišku, – ar jos buvo naujos, ar padėvėtos, ar restauruotos. Tik aišku, kad jos buvo keturios (nes 
keturi automobilio ratai). Teisėjai, anot prokurorų, padarė didelę žalą valstybei, labai pažemino 
teisėjo vardą. 

Retorinis klausimas. Kas, jei būtų paimtas milijonas, o žalą valstybei reikėtų skaičiuoti 
dešimtimis ar šimtais milijonų? Vardas tada būtų pažemintas ar paaukštintas? Milijonas 
atitinkamuose sandoriuose visiškai normalus, nešokiruojantis dydis. Bet tie sandoriai vyksta 
kitose aukštumose, iki kurių teisėsauga nepakyla. 

Teisėsaugos užribiai
Vienas toks užribis driekiasi ten, kur sueina dideli finansai ir didelė politika. Prezidentas 

metinėje ataskaitoje tai įvardijo kaip „pernelyg glaudžius politikos ir verslo ryšius“. Ir pridūrė: 
„Mūsų politinėje santvarkoje pastebimi nomenklatūrinio-oligarchinio valdymo bruožai“. 
Tokių ryšių ar bruožų produktu visuomenėje dažnai laikomas „Leo LT“. Kai kurie ekspertai 
„liūtuko“ atsiradimą ir gyvavimą vadina neteisėtu bei nusikalstamu. Teisėsauga taip pavadinti 
negali. Teisėsaugai viską reikia įrodyti, prisilaikant tam tikrų taisyklių bei procedūrų. Bet niekas 
neparašo pareiškimo. Taigi teisėsauga negali pradėti procedūrų. 

Galime būti tikri – jokia teisėsaugos institucija nestebėjo ir nesidomėjo „Leo“ atsiradimu 
bei jo gyvenimu. Tikrai niekam nekilo jokių įtarimų, nebuvo jokių tyrimų. Niekas nesiklausė 
telefonų, niekas nieko nesekė, blakių niekas niekur nepadėjo. Ir pažymų niekas niekam nerašė. 
Tirti tokį reiškinį per daug rizikinga. Dar sužinos, išgirs, pajus aukštosios valdžios. Tyrėjams 
bus blogai. Štai čia ir prabyla jo didenybė – savisaugos instinktas. 

Ar gali atsitikti taip, kad teisėsauga įsidrąsina ir ima tirti labai aukštas sferas? Taip atsitikti 
gali ir taip atsitinka, kai būna stiprus politinis užnugaris, garantuojantis tyrėjų saugumą bei 
karjerą (Pakso atvejis). 
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Trys teisėsaugos pateisinimai
Pirma, nepriklausoma teisėsauga dažniausiai tėra politikos produktas. Politikai skiria 

teisėsaugos vadus. Politikai teisėsaugai skiria biudžetą. Politikai kontroliuoja teisėsaugą. 
Teisėsauga jiems atsiskaito. Ataskaitų vertinimas priklauso nuo įvairių politinių, asmeninių ir 
pan. peripetijų. Trumpiau sakant, politika auklėja, ugdo ir išsiugdo teisėsaugą. Kuo lankstesnė, 
apsukresnė teisėsauga, tuo labiau ji pasiduoda ugdymui. 

Antra, kas išplaukia iš pirmo: kaip tirti tai, kam atsiskaitai, kas tave kontroliuoja. Pradėsi 
rinkti medžiagą ten, kur „pernelyg glaudūs politikos ir verslo ryšiai“, politikai sužinos ir sakys: 
atnešk, parodyk, kokias ten pažymas pasislėpęs turi. Nuneši – blogai. Neneši – irgi blogai. Jei 
nieko neturi – neblogai. 

Trečia, tokį savisaugos instinktą turi įvairios valdiškos struktūros, ne tik teisėtvarka. Štai 
prieš rinkimus valdžios priiminėja populistinius sprendimus. Tikslas – išgyventi, likti valdžioje. 
O po to – nors ir infliacija, emigracija ir pan. 

Geras pavyzdys, bet prasta pabaiga
Ar gali būti visai, visai kitaip? Gali. Pavyzdys iš ankstyvesnio laikotarpio. Du pareigūnai 

naktį patruliavo netoli Baltarusijos pasienio. Jie pastebėjo šalutiniu keliuku be šviesų važiuojantį 
krovininį furgoną. Bandė sustabdyti. Nestojo. Jie sugebėjo aplenkti furgoną ir su automobiliu 
užstoti jam kelią. Furgonas sustojo. „Norėjau jūsų dėžutę pervažiuoti“, – rusiškai pasakė furgono 
vairuotojas. Netrukus pareigūnams mobiliuoju telefonu paskambino dar vienas pareigūnas. Jis 
pasiūlė daug pinigų ir paprašė paleisti sulaikytąją transporto priemonę. Bet gaudytojai pinigų 
nepaėmė ir nieko nepaleido. Taigi bent du kartus iš eilės nesuveikė instinktas. Pareigūnai 
neišsigando ir nesusigundė. Šio epizodo tęsinys yra toks. Tas, kuris paskambino ir pasiūlė 
pinigų, padarė karjerą. Jis tapo viršininku. Tie, kurie sustabdė ir nepaėmė, karjeros nepadarė. 

P.S. Kuo stipresnis teisėtvarkos bei valdžios savisaugos instinktas, tuo nesaugesnė valstybė 
ir jos žmonės.

www.bernardinai . l t  –   2009 m. gegužės 5 d.

VISUOMENĖS NEGALIA 
IR RECEPTAS SLOGAI GYDYTI

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas nuo 2005 metų, Asociacijos steigėjas ir signataras

Balandžio 29 dieną LR Seimo Žmogaus teisių komitetas su Europos informacijos centru su-
rengė visuomenės diskusiją „Piliečių teisė įtakoti Europos Sąjungos ir Lietuvos sprendimų priė-
mimo procesą“. Norinčiųjų diskutuoti susirinko gana daug. Kalbėta apie visuomenės aktyvumą 
ir mėginta išsiaiškinti pilietinio pasyvumo priežastis. Ši tema neatsitiktinė. Mat gegužės 17-ąją 
rinksime šalies Prezidentą, o birželio 7 dieną – Lietuvos atstovus į Europos Parlamentą. 

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka apgailestavo, kad Lietuvos 
piliečiai vangiai dalyvauja rinkimuose. 

Žmonės nebetiki, kad gali ką nors pakeisti, o valdžia nebesitiki, kad ją išrinks...
 Pilietinės visuomenės instituto programų direktorė dr. Rūta Žiliukaitė pristatė praėjusių 
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metų tyrimų „Lietuvos visuomenės pilietinė galia“ rezultatus, kurių išvada tokia, kad paprasti 
piliečiai kol kas neaktyvūs, o aktyviausi yra Seimo nariai ir valdininkai. Taigi negali turėti įtakos 
svarbiems visuomenės sprendimams. Dauguma jų įsitikinę, kad pilietinė veikla –  rizikingas 
reikalas, nes dėl to gali prarasti darbą ir pan. Tuo įsitikinę 66 proc. apklaustųjų. Kiti baiminasi 
atrodyti keistuoliais. Tokių – 59 proc. Bijo šmeižto – 67 proc. Grasinimų susidoroti – 64 proc.

R. Žiliukaitės nuomone, Lietuvos pilietinės galios indeksas yra 33,2 balai. Aktyviausias yra 
15–19 metų jaunimas. Jų galios indeksas siekia 38,8 balus. Mat jie optimistiškiausiai vertina savo 
ir kitų eilinių piliečių bei visuomeninių organizacijų įtaką priimant visuomenei svarbius spren-
dimus. Antra vertus, tyrimas parodė, kad Lietuvos jaunimas menkai domisi krašto naujienomis. 
Anot R. Žiliukaitės, tai negerai, nes aktyviais žmonėmis, kuriems trūksta žinių, galima mani-
puliuoti.

Taigi aktyviausi – politikai. Štai kodėl mums lengvai primetami įvairūs nevisuomeniški vals-
tybės sprendimai. Matyt, dėl menko piliečių aktyvumo yra įmanomi tokie projektai kaip LEO 
LT.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Šarūnas Frolenko pristatė ataskaitą apie 
jaunimo veiklą „Nuo kiemo iniciatyvos iki Europos“. Jis pabrėžė, kad jaunuoliai nesitenkina 
suaugusiųjų požiūriu, neva jaunimas – mūsų ateitis. „Mes gyvename čia ir dabar, norime veikti 
ne kada nors ateityje, o šiandien“,–  kalbėjo jis.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos atstovas Paulius Markevičius informavo susirinkusiuo-
sius apie Orhuso konvencijos nuostatų atitikimą Lietuvos nacionalinei teisei ir jos taikymą teis-
mų praktikoje.

Jis paminėjo teismų bylas, kuriose dėl klaidingo Orhuso konvencijos vertimo į lietuvių kal-
bą teismai priėmė klaidingus sprendimus. Papasakojo, kokią įtaką teisinių terminų klaidingas 
vertimas turėjo piliečiams, stojusiems ginti viešąjį interesą, ir apie tai, kaip komercinės grupės 
teismuose persekioja žmones, pateikdamos jiems milijoninius ieškinius. Jis paminėjo įmonės 
TEO LT dvylikos milijonų litų ieškinį piliečiui, kuris išdrįso atskleisti šios bendrovės ir miesto 
valdininkų piktnaudžiavimus statybose. Taip pat Vilniaus Žirmūnų gyventojų bylinėjimąsi su 
statybos bendrove, kurios prašymu teismas areštavo gyventojų butus, atsiskaitomąsias sąskai-
tas, suvaržė žmonių laisvę disponuoti savo turtu. Svarbiausia, kad tokiais teismų sprendimais 
įbauginta visuomenė, žmonėms buvo pademonstruota, kas nutiks, jeigu ateityje išdrįs „kaišioti 
nosį“ kur nereikia. Paminėjo ir „Rojaus apartamentų“ civilinį ieškinį paveldosaugininkei Jūratei 
Markevičienei už jos pilietinę poziciją ginant viešąjį interesą. Laimė, kad aktyvių piliečių dėka 
Orhuso konvencijos vertimas buvo ištaisytas. Dėl to teismai atnaujina procesus, kurių spren-
dimai jau įsiteisėjo, nes Orhuso konvenciją Lietuva ratifikavo 2001 metais. Būtent ši konvencija 
žmonėms suteikia teisę gauti informaciją aplinkos klausimais, ginti viešąjį interesą teismuose, o 
teismai turi neleisti tokių žmonių persekioti.

Po to kalbėjo Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Jūratė Markevičienė. Ji detaliai 
išaiškino konvencijos taikymo nacionalinėje teisėje principus, pabrėždama, kad konvencija iš 
esmės yra skėtinė žmogaus teisių konvencija, apimanti teisę gyventi sveikoje aplinkoje, teisę 
gauti informaciją ir teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Aplinka, anot jos, tai visa, kas 
mus supa, ką mes paliksime savo vaikams.

Apie teisę dalyvauti sprendimų priėmime ir realias galimybes ja pasinaudoti kalbėjo Lietuvos 
žmogaus teisių centro direktorė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės 
teisės katedros docentė daktarė Edita Žiobienė.

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka leido prelegentams šnekėti 
vos po kelias minutes. Tačiau net ir per tas kelias minutes šie nepašykštėjo priekaištų valdžiai. 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos tarybos narys profesorius Vladas Vilimas pasakojo 
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apie Lietuvos teismų problemas, teisėjų atranką, teismų uždarumą ir visuomenės nušalinimą 
nuo teisingumo vykdymo. Oratoriai kalbėjo apie viešojo administravimo kodekso būtinumą, 
mėgino aprėpti sveikatos apsaugos, vartotojų teisių gynimo ir visas įmanomas žmogaus teisių 
problemas. 

Diskusija, galima teigti, pavyko. Pirmininkaujantis A. Lydeka netgi ėmė raminti 
įsiaudrinusią salę. Tačiau Lietuvos žmogaus teisių asociacijos rezoliucijos taip ir nepaskelbė. 
Anot pirmininkaujančio, tam nepakako laiko pasiruošti.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. sausis-gegužė.

SIŪLOMAS MECHANIZMAS TEISĖS AKTŲ 
KLAIDOMS TAISYTI

Teisingumo ministras Vyriausybei pateikė nutarimo projektą, kuriuo siūloma sukurti 
sistemą, pagal kurią periodiškai būtų peržiūrimi svarbiausi teisės aktai. Nustačius, kad teisės 
akto galiojimas sukelia neigiamų pasekmių, kurios nebuvo numatytos jį priimant, teisės aktas 
būtų taisomas. 

Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, projektu siekiama sukurti sistemą, 
leisiančią periodiškai peržiūrint galiojančius teisės aktus įvertinti, ar pasiekti įtvirtinti teisinio 
reguliavimo tikslai, ar neatsirado nenumatytų neigiamų pasekmių, kitų sprendimų ar sąlygų, 
kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui. 

„Svarbu, kad aktualiausi visuomenei teisės aktai būtų įvertinti, palyginant pirminius jo 
priėmimo tikslus su realiomis įgyvendinimo pasekmėmis. Jei toks teisės akto galiojimas sukelia 
neigiamų pasekmių, jis turi būti pakoreguotas“, – tikina R. Šimašius. Ministro teigimu, klaidų 
įstatymuose atsiranda dėl to, kad juos priimant ne visuomet išsamiai įvertinamos aplinkybės bei 
pastabos dėl siūlomo reglamentavimo poveikio visuomenei. 

Pritarus projektui, Vyriausybė, Teisingumo ministerijos siūlymu, kartą per ketvirtį tvirtintų 
teisės aktų sąrašą, paskirtų jų peržiūrą atlikti turinčias institucijas, nustatytų terminus. Teisės 
aktų sąrašai būtų sudaromi atsižvelgiant į teisės aktais reguliuojamų visuomenės santykių 
svarbą, jų problematiškumą, aktualumą bei kitas svarbias aplinkybes. Pasiūlymus dėl teisės aktų 
įtraukimo į sudaromą sąrašą atitinkamai institucijai nuolat galėtų teikti valstybės institucijos ir 
kiti suinteresuoti asmenys.

Teisės aktus peržiūrėti būtų patikėta ministerijoms pagal kompetenciją, kurios prireikus 
galėtų pasitelkti ir nepriklausomus ekspertus. Visą informaciją apie atliekamą teisės akto 
stebėseną ir rezultatus, peržiūrą atliekanti institucija turėtų skelbti savo interneto tinklalapyje, 
kad suinteresuoti asmenys galėtų pateikti pastabų bei pasiūlymų ar susipažinti su įvertinimo 
išvadomis.

Teisės aktų peržiūros sistemą koordinuojanti Teisingumo ministerija apibendrintų stebėsenos 
rezultatus ir kasmet iki kovo 1 dienos pateiktų metinę ataskaitą, su kuria internete galėtų 
susipažinti ir visi suinteresuoti asmenys bei institucijos. 

Siūlomas nutarimo projektas bus svarstomas kitą trečiadienį vyksiančiame Vyriausybės 
posėdyje

www.delf i  –   2009 m. gegužės 8 d. 
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GĖJŲ LYGA PRALAIMĖJO GINČĄ 
SU LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERE

Eglė DIGRYTĖ

Lietuvos gėjų lygai (LGL) nepavyko pasiekti, kad lygių galimybių kontrolierė iš naujo 
išnagrinėtų jų skundą dėl Vilniaus valdžios atsisakymo leisti organizuoti antidiskriminacinius 
renginius ir aštrių buvusio sostinės mero Juozo Imbraso pareiškimų. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas (VAAT) trečiadienį atmetė jos skundą kaip nepagrįstą. 

Asociacija, be kita ko, prašė teismo pripažinti, kad J. Imbrasas, tuometinis sostinės 
savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Paluckas ir taryba pažeidė Lygių galimybių 
įstatymo nuostatas. Pareiškime prašyta skirti 2 tūkst. Lt baudą, įspėti G. Palucką ir tarybą dėl 
padarytų šiurkščių pažeidimų.

Kaip teigiama VAAT pranešime, teisėjų kolegija priėjo išvadą, jog kontrolierė Aušrinė 
Burneikienė turėjo teisę LGL skundą palikti nenagrinėtą. Skunde kontrolierei buvo 
ginčijamas savivaldybės atsisakymas išduoti leidimą organizuoti renginį „Už įvairovę. Prieš 
diskriminaciją“. 

„Tokių savivaldybės veiksmų apskundimą reguliuoja įstatymai, priskirdami tokių ginčų 
nagrinėjimą teismo kompetencijai“, – rašoma pranešime.

Teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui.

LGL vadovas Vladimiras Simonko teigė, kad sprendimas greičiausiai bus skundžiamas, nors 
procesas, teisininkų teigimu, užsitęs ilgai ir „problema nebus išspręsta, pakibs dar vieniems 
metams“.

„Liūdna. Kaip viską išgyventi, nežinau… Tokia situacija parodo mūsų nebrandumą. 
Sprendimas daug kam atriš rankas ir įteisins institucinę homofobiją, o jos pasekmės pavojingos“, 
– DELFI sakė jis.

Tiesa, V. Simonko žadėjo netolimoje ateityje bandyti gauti dabartinio sostinės mero Viliaus 
Navicko, kuris neseniai teigė iš principo nesąs prieš homoseksualų renginius, palaiminimą 
kitąmet suplanuotam „Baltic Pride“.

Į teismą LGL kreipėsi nesulaukusi A. Burneikienės užtarimo dėl Vilniaus valdžios uždraustų 
antidiskriminacinių renginių. Sausio pradžioje lyga paprašė teismo įpareigoti kontrolierę iš 
naujo nagrinėti jos skundą.

Anksčiau vykusiame teismo posėdyje LGL atstovai piktinosi, kad šalyje bandoma panaikinti 
nevyriausybinėms organizacijoms suteiktą teisę kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą dėl galimai lygias teises pažeidžiančių savivaldybių veiksmų.

Tarnybos atstovas Vytis Muliuolis savo ruožtu pareiškė, jog LGL skundžiasi nepagrįstai, nes 
dėl savivaldybės sprendimo neleisti tolerancijos vilkikui stovėti sostinės centre nukentėjo „visas 
ratas žmonių, todėl negalima išskirti atskiros socialinės grupės“.

Pernai lapkritį A. Burneikienė nusprendė nenagrinėti LGL ir Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto tyrimų vadovės Jolantos Samuolytės skundų. 

Kontrolierei lyga pasiskundė, nes esą Vilniaus miesto savivaldybės administracija „nevykdo 
savo pareigos užtikrinti lygias teises nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 
priklausomybės, religijos“. 
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Kitaip tariant, asociacijos atstovų teigimu, neišduodama leidimo organizuoti viešus renginius 
sostinės valdžia diskriminuoja tam tikras Lygių galimybių įstatyme numatytas grupes. Todėl 
esą kontrolierė turėjo nagrinėti jos skundą.

Savivaldybė pernai rugpjūtį nedavė leidimo Vilniuje prie Rotušės ir prie Operos ir baleto 
teatro, stovėti Europos Komisijos vilkikui „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“. Esą renginio 
organizatoriai negalėjo garantuoti, kad bus užtikrinta viešoji tvarka ir dalyvių saugumas, 
užtikrinti, jog nevyks eitynės ir nebus iškelta vėliava.

A. Burneikienė atsisakė nagrinėti skundą ir dėl Vilniaus miesto mero Juozo Imbraso veiks-
mų, teigdama, jog nenagrinėja viešų politikų ar valstybės pareigūnų pareiškimų.

Tuometinis meras J. Imbrasas pernai liepą pareiškė, kad Lietuva yra katalikiška šalis, todėl 
„gėjų viešas“ renginys lietuviams nemalonus. Pareiškimais prieš homoseksualus pagarsėjusio  
J. Imbraso teigimu, kol jis vadovaus sostinei, „reklamos seksualinėms mažumoms nebus“.

Anot V. Muliuolio, skundas dėl politiko pasisakymų buvo perduotas Generalinei prokuratū-
rai, tačiau šios pareigūnai neįžvelgė jokio nusikaltimo požymių.

www.delf i . l t  –   2009 m. gegužės 14 d.

 PROKURORAI TURĖS ATNAUJINTI TYRIMĄ 
DĖL V. POCIŪNO ŽŪTIES

Generalinė prokuratūra turės atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) pareigūno Vytauto Pociūno žūties. Taip ketvirtadienį konstatavo Vilniaus miesto 
1-asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs jo našlės Liudvikos Pociūnienės skundą, DELFI pranešė 
teismo atstovas Audris Kutrevičius. 

Ikiteisminis tyrimas esą atliktas nepakankamai išsamiai. Atnaujinus tyrimą, turi būti atlik-
ti šie procesiniai veiksmai: apklausti papildomi liudytojai, išreikalauti papildomi dokumentai, 
konstatavo teismas.

Nutartyje pažymima, jog būtina išsiaiškinti, ar įmanoma atlikti tardymo eksperimentą sie-
kiant atkurti buvusius įvykius ir patvirtinti ar paneigti pašalinės jėgos buvimą V. Pociūno iškri-
timo pro langą metu. Tai atliekant ikiteisminį tyrimą padaryta nebuvo. 

Šią nutartį per 7 dienas galima apskųsti Vilniaus apygardos teismui.
Moteris prašė atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nes esą atliktų ekspertizių duomenys yra priešta-

ringi ir ne visos aplinkybės teisėsaugininkų ištirtos. Į teismą L. Pociūnienė kreipėsi, kai vasarį pro-
kurorai jau ne pirmą kartą nutraukė tyrimą dėl V. Pociūno žūties, o vėliau nesutiko jo atnaujinti.

Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras Mindaugas 
Gylys vasario pabaigoje nusprendė nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Baltarusijoje 2006 m. pa-
slaptingomis aplinkybėmis žuvusio diplomato.

Pasak prokuroro, atlikus papildomas įmanomas ekspertizes ir kitus tyrimo veiksmus buvo 
nustatyta, jog saugumo pulkininkas žuvo per nelaimingą atsitikimą. Esą nėra duomenų, kad     
V. Pociūno mirtis galėjo būti nusikalstamos veikos padarinys.

Tyrimas šioje byloje buvo atnaujintas 2007 m. rugsėjį, kai teismas našlės prašymu nurodė 
ištirti kai kurias žūties aplinkybes.

Nors L. Pociūnienė kreipėsi į aukštesnį prokurorą, Generalinė prokuratūra tyrimo nesutiko 
atnaujinti.
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Lietuvos generalinio konsulato Gardine ministras patarėjas V. Pociūnas žuvo 2006 m. rug-
pjūčio 23-ąją apie 2.15 val., iškritęs pro viešbučio devinto aukšto langą. Jis buvo atvykęs į tarny-
binę komandiruotę Breste.

48-erių saugumo karininko kūnas rastas ryte prie viešbučio „Inturist“. Baltarusija paskelbė, 
kad byla dėl žūties nebus keliama, nes esą V. Pociūno mirtis buvo nelaimingas atsitikimas. Ne-
trukus Lietuvos Generalinė prokuratūra paskelbė nutraukianti tyrimą. Pareigūnai patvirtino 
kolegų versiją – kad V. Pociūnas per pravertą viešbučio „Inturist” langą iškrito pats. Jis esą 
krito gyvas, o visi sužalojimai susidarė kūnui nukritus iš didelio aukščio ir atsitrenkus į kietus 
paviršius.

www.delfi.lt –  2009 m. gegužės 14 d. 

A. MEILUTYTĖ: KONSTITUCINIS TEISMAS 
UZURPAVO KONSTITUCIJĄ

Vladimiras LAUČIUS 
 
Tokį Konstitucinį Teismą (KT), kokį šiandien turime Lietuvoje, laikas naikinti kaip instituciją. 

Taip tvirtina JAV, Kalifornijoje, gyvenanti lietuvė teisininkė Aldona Meilutytė. Ji yra neseniai 
pasirodžiusios knygos „Ar įmanoma pagerinti Lietuvos teismų darbą?” autorė.

Teisininkės nuomone, Lietuvoje sureikšmintas teisėjų nepriklausomumo siekinys anaiptol 
negarantuoja, kad jie yra nepriklausomi nuo kyšių ir politinės įtakos. 

– Lietuvoje seniai kritikuojamas teismų darbas, tačiau esminių pokyčių į gera kol kas 
nematyti. Kokios, Jūsų manymu, yra didžiausios teismų darbo problemos ir kaip jas reikėtų 
spręsti? 

– Kritikuok nekritikavęs, tačiau jei nieko nedarysi, niekas ir nesikeis. Lietuvos teismai – tarsi 
koks ligonis, kuriam pirmiausia būtina nustatyti tikslią diagnozę, paskui nuspręsti, kas ir kaip 
turi gydyti. Ir imtis gydyti. Tačiau valdžia kaip velnias kryžiaus bijo net diagnozės. O kaip ki-
taip – juk jei teismai ir kitos teisėsaugos institucijos, pirmiausia – prokuratūra, normaliai dirbtų, 
greičiausiai milijonierių Seime ir kitose valdžios įstaigose kiek sumažėtų. 

Valdžios ponai vis dar gieda įprastą sovietmečio laikais išmoktą giesmelę: „Apskritai teismai 
dirba gerai, viskas gerai, tačiau trūkumų, kapitalistinio gyvenimo, atsiprašau, socialistinio gyve-
nimo liekanų vis dar pasitaiko.” Štai ir naujausias tų liekanų įrodymas: o siaube, du Panevėžio 
apygardos teismo teisėjai paėmė kyšį – butelį degtinės, užkandos ir padangą... Visuomenė pasi-
baisėjusi: kokie du negražūs spuogai ant nepriekaištingai dailaus teisingumo vykdymo kūno. 

Taip ir norisi pasakyti tiems dideliems aukštiems pareigūnams, „demaskavusiems” kyšinin-
kus: „Ačiū, vyrai, bet gal spektaklių žiūrėti mes patrauksime į garsųjį Panevėžio Juozo Miltinio 
teatrą.” 

Be abejo, teismų, kaip ir visų kitų valdžios institucijų, didžiausia problema – atsakomybės 
nebuvimas. O kai nėra atsakomybės, klesti savivalė. Ji gimdo korupciją; savivalė ir korupcija– 
tarsi seserys dvynės, kurios visada kartu, jos neišskiriamos. 

Nemanau, kad nėra būdų pareikalauti iš teisėjų atsakomybės už jų priimtus sprendimus ir 
neleisti teisėjams kyšininkauti. Galima juk pažiūrėti, kaip tai daroma tose šalyse, kur teismai 
turi visuomenės pasitikėjimą. Reikėtų pradėti nuo pačios teismų sistemos sutvarkymo, įstatymų 
sureguliavimo, kontrolės įvedimo. Kai nėra jokios kontrolės (o kas Lietuvoje kontroliuoja 
teismus?), ir šventieji suklumpa. 
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Lietuvoje iškreiptai suprantamas teisėjų „nepriklausomumas”. Jis keliamas į padanges, tarsi 
kokia izoliuota savaiminė vertybė, kuri praktiškai, deja, neretai persikūnija į savo priešybę – 
priklausomumą nuo kyšių, pataikavimą valdžiai ir pan. Aš, beje, už tai, kad kai kuriose ypač 
svarbiose tiek baudžiamosiose, tiek civilinėse bylose būtų galimybė rinktis prisiekusiųjų teismą. 
Prisiekusiųjų teismas – tobuliausia teisingumo vykdymo forma. 

– Teismuose vyrauja nuostata tiesiogiai netaikyti Konstitucijos ir kreiptis į Konstitucinį 
Teismą (KT) net tada, kai teismui neaiškumų lyg ir nekyla. Kaip tai vertinate? 

– Apie KT turiu tvirtą nuomonę – tokį, koks jis yra Lietuvoje, seniai laikas naikinti. Jis 
sudarko visą mūsų teismų sistemą, KT uzurpavo Konstituciją. Atrodytų, kad Konstitucija tik 
šitam teismui ir parašyta, tik jis vienas gali suprasti Konstituciją. Didesnio absurdo negali būti. 

Konstitucijos 6 str. pasakyta, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas, bet 
raskite apylinkės, apygardos, net ir paties Aukščiausiojo Teismo sprendimą, kuriame būtų 
remiamasi Konstitucija. Šia tema toliau net kalbėti nenorėčiau – tokia ji man skaudi: rodos, kaip 
gali valstybė šitaip sau leisti? 

– Pirmasis atkurtos valstybės vadovas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis 
neseniai pareiškė, kad KT norima paversti „teisininkų partijos įrankiu”, kuris nurodinėtų, 
kaip Seimo nariai privalo balsuoti. Ar Jums neatrodo, kad KT veikla Lietuvoje ima varžyti 
Tautos atstovybės – Seimo – konstitucines galias? 

– Pasakiau, kad nenorėčiau kalbėti apie KT, o Jūsų kitas klausimas – vėl apie jį. Suprantu, 
kokia tai svarbi tema. V. Landsbergis teisus: KT yra politinis įrankis, nieko bendro neturintis su 
teismų veikla – bylų nagrinėjimu. 

Nuo amžių teismų funkcija yra nagrinėti ir spręsti baudžiamąsias bei civilines bylas. Matyt, 
mūsų valstybėje yra jėgų, kurios, naudodamosi KT, siekia įvesti oligarchinę diktatūrą, ją tarsi 
šydu apgobdamos tariamai demokratine KT veikla. Tai Lietuvos žmonių mulkinimas. Pasitelkus 
KT siekiama diktuoti savo valią ne tik Seimui, bet ir visai šaliai. 

Lietuvoje vyksta valdžios koncentracija, ir valdžių padalijimo principas net formaliai 
neįgyvendinamas. Keista, kad net ir Konstitucija suplaka vykdomąją bei įstatymų leidžiamąją 
valdžią į vieną – leidžia Seimo nariams dirbti ministrais. 

– Kaip vertinate Aukščiausiojo Teismo (AT) pirmininko Vytauto Greičiaus neatleidimo 
istoriją? Įstatymas reikalauja atleisti, kai baigiasi kadencija, tačiau kartu nustato, kad 
reikalingas Seimo pritarimas. Anot kai kurių politikų, tai implikuoja, kad pritarimo gali ir 
nebūti, o Seimas turi teisę į savo nuomonę ir valią. Kaip yra iš tikrųjų? 

– Lietuvoje dabar labai pamėgtas posakis: „Yra kaip yra.” Šita istorija – juokas pro ašaras, čia 
susitelkė ne viena blogybė. Paviršutiniškai žiūrint, atrodytų, jog kalta Seimo narių arogancija, 
jų bukas užsispyrimas. Bet tai – tik paviršius, iš tikrųjų, be abejo, vyksta aštri ir nuožmi atskirų 
oligarchinių grupuočių kova dėl valdžios. Bet ir vėl – pretekstą tam davė blogai suredaguota 
mūsų Konstitucija. 

– Buvęs KT teisėjas Egidijus Jarašiūnas priešina dvi demokratijos rūšis – „mažoritarinę” ir 
„konstitucinę”. Jo nuomone, pastaroji yra šio amžiaus siekinys, o mažoritarinė demokratija 
esanti atgyvena. Ar taip nesumenkinama tautos, rinkėjų valia? 

– Atsiprašau, apie mažoritarinę rinkimų sistemą žinau, o apie mažoritarinę demokratiją nesu 
girdėjusi ar skaičiusi. Gal ir yra tokia. Dabar tų demokratijos rūšių prigalvota kiek tik nori, 
prie žodžio „demokratija” gali lipdyti dešimtis etikečių. Buvęs Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas buvo išradęs pilietinę demokratiją, o Rusijoje Vladimiras Putinas, sako, įvedęs 
„valdomą” demokratiją. 

Aš demokratiją suvokiu kaip valstybės valdymo būdą, kai valdžia išrenkama visuotiniu tau-
tos balsavimu, taikant vienokią ar kitokią rinkimų sistemą. Tačiau toks valdymo būdas įmano-



994 L I E T U VA  I R  Ž m O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

mas tik tada, kai valstybė pastatyta ant tvirtų teisės pamatų. Justitia est fundamentum regno-
rum. Jei nėra teisės ir ji neįgyvendinama, demokratija virsta klaikia netvarka, kai viešpatauja 
savivalė. 

– Tačiau ar būtent ne nuo tokios netvarkos bei savivalės Lietuvos demokratiją ir mėgina 
ginti KT, reikalaudamas, kad Seimas laikytųsi Konstitucijos ir atleistų iš pareigų V. Greičių, 
arba mėgindamas iš dvigubos pilietybės atimti išimties statusą? 

– Seimas ir be teismų privalėtų laikytis Konstitucijos. Jei jau pats Seimas pažeidžia Konsti-
tuciją, apie kokią tvarką valstybėje galima kalbėti? O šią KT funkciją – ginti demokratiją, kaip 
Jūs pareiškėte, – turi perimti Aukščiausiasis Teismas: tam jis ir aukščiausiasis. Lietuvai nereikia 
kelių aukščiausiųjų teismų, kurie dar ir pešasi tarpusavyje. 

– Ar pritariate esamoms dvigubos pilietybės suteikimo sąlygoms? Kodėl? 
– Dėl pilietybės mano nuomonė tokia: Lietuva neturėtų nė iš vieno lietuvio atimti Lietuvos 

pilietybės. O jei koks lietuvis pats nuspręstų atsisakyti Lietuvos pilietybės, tapdamas piliečiu 
tokios šalies, kuri nepripažįsta dvigubos pilietybės, jis tikrai negalės kaltinti savo tėvynės, kad 
ji jį nuskriaudė. Manau, kad piliečių ir valstybės meilė turi būti abipusė. Nematau jokios katas-
trofos, jei bus lietuvių, turinčių dvigubą pilietybę. 

– Pacituosiu teisininko Dainiaus Žalimo žodžius: „Netiesa, kad Lietuvos valstybė atima 
iš lietuvių pilietybę. Tiesa yra tai, kad visiems ši pilietybė išsaugoma, jei savo noru neįgy-
jama kitos valstybės pilietybė. Manyčiau, būtent patriotizmas ir reikalauja būti tik Lietuvos 
piliečiu, o ne sąmoningai siekti kitos valstybės pilietybės. Norėčiau priminti Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio, kurio Taryba 1949–1953 metais buvo aukščiausia teisėta valdžia okupuotoje 
Lietuvos Respublikoje, šūkį: „Atiduok Tėvynei tai, ką privalai.” Su juo sunkiai suderinamas 
reikalavimas pažeisti Konstituciją ir sankcionuoti dvigubą pilietybę vien dėl to, kad tai yra 
kam nors patogiau”. Ką į tai atsakytumėte? 

– Prieš atsakydama paklausčiau: „Kokia žala bus daroma Lietuvai, jei kai kurie lietuviai 
turės dvigubą pilietybę?” Nemažai amerikiečių, JAV piliečių, turi ir kitos šalies pilietybę, bet 
atrodo, kad amerikiečiams dėl to galvos visiškai neskauda. 

Iš Jūsų pateiktos teisininko D. Žalimo citatos reikėtų suprasti, kad tikima, jog žmogus, 
turėdamas ne tik Lietuvos, bet ir kitos šalies pilietybę, mažiau mylės Lietuvą. Prievarta mylėti 
Tėvynės mes nė vieno nepriversime, nesvarbu, ar jis turės vieną, ar kelias pilietybes. 

Patriotizmo tema labai svarbi, tėvynės meilė iš dalies įprasmina žmogaus gyvenimą. Tačiau 
kalbant apie patriotizmą, pirmiausia atsigręžkime į mūsų politikus ir kitus veikėjus, kurie 
per trumpą laiką susikrovė milijonus ir švaisto juos užsieniuose. Tuo metu Lietuvoje, jiems 
vadovaujant, sukurtas toks gyvenimas, kad žmonės, norėdami kaip nors sudurti galą su galu, 
priversti bėgti į tuos pačius užsienius ir lenkti nugarą, kad užsidirbtų duonos kąsnį. Ir štai iš 
jų vaikų, gimusių užsienyje, norima atimti Lietuvos pilietybę, nes jie negalės turėti dvigubos 
pilietybės. Ar tai teisinga? 

Pateiksiu vieną netiesioginį pavyzdį. Gal kam jis pasirodys netinkamas, bet aš manau, kad jis 
galėtų sukelti minčių, susijusių ir su dvigubos pilietybės klausimu. 

Kai dirbau advokate Kaune, dalyvaudavau įvairiose bylose, tarp jų ir ištuokos. Labai 
dažnai klientės moterys, ypač tais atvejais, kai vyras palikdavo šeimą, neretai dėl kitos moters, 
keršydamos vyrui siekdavo atimti iš jo bet kokią galimybę ateityje bendrauti su vaikais. 
Stengdavausi įtikinti tokias moteris, kad taip jos labai skriaudžia savo vaikus – juk kuo daugiau 
žmonių mylės jų vaikelius, tuo jie bus laimingesni. Meilės niekada nebus per daug. Tad jei jos 
trokšta savo vaikams gero, juos iš tikrųjų myli, turėtų netrukdyti vaikų tėvui ir jo giminėms 
bendrauti su vaikais. 

Deja, mano argumentai neįtikindavo – pamestos žmonos siekdavo kaip galima labiau 
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įskaudinti buvusį sutuoktinį. Manau, jos arba visiškai prarasdavo protą, arba vadovaudavosi 
vištos protu. Priimdami sprendimą dėl dvigubos pilietybės, neturėtume vadovautis nei vištos 
protu, nei emocijomis, o nuodugniai apsvarstyti, pasverti kiekvieną „už” ir „prieš”, ir tik tada 
spręsti. 

„Lietuvos žinios”.–  2009 m. gegužės 16 d.

KITA „SMOGIKŲ“ INTERPRETACIJA

Ričardas ČEKUTIS 

 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus va-
dovas Rytas Narvydas, kalbėdamas su žurnalistu Ričardu Čekučiu, pasakoja apie savo indėlį į 
prieštaringai vertinamą Jono Ohmano filmą „Smogikai”.

– Kai kurie žurnalistai, visuomenės veikėjai, pasipriešinimo kovų dalyviai pasipiktino 
J. Ohmano dokumentiniu filmu „Smogikai”. Jūs esate įvardytas kaip šio filmo konsultantas, 
tad dalis kritikos nukreipta ir prieš Jus bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrą, kuriam atstovaujate. Ką galėtumėte atsakyti minėtiems kritikams?

– Taip, prie šio filmo esu nemažai prisidėjęs. Mintis, kad reikia filmuoti buvusius smogikus, 
man kilo dar 2005–aisiais. Ketindamas tai daryti daug kur kreipiausi, bet viskas atsiremdavo 
į pinigus. Sumanymą pavyko įgyvendinti tik 2007–aisiais ir tik Jono Ohmano dėka. Kartą 
prasitariau jam apie tokią idėją ir po kokio pusmečio jis užėjęs pasiūlė: „Darom filmą.“ Jis tam 
reikalui turėjo būtiniausią techniką. Aš – idėjų ir dar įsigijau šiokią tokią mašiną kelionėms.

Kritikos „Smogikams“ tikrai nemažai, daug emocijų, dėl kurių pabrėžiamos vienos detalės 
ir praleidžiamos kitos. Beje, yra ir nuosaikesnių vertinimų – sakyčiau, objektyvi, nevengianti 
konstruktyvios kritikos publikacija pasirodė sausį žurnale „Kinas“. O 2008–ųjų pabaigoje viena 
„bernardinai.lt” publikacija apie „Smogikus“ pavadinta „Skaudus ir elegantiškas filmas“.

Mano nuomone, kinematografine prasme „Smogikus“ yra dėl ko kritikuoti. Kai kurie filmo 
epizodai neišbaigti, kartais žiūrovui sunku susigaudyti per daug kaleidoskopiniame vaizdų 
virsme. Bet gal visuomenė būtų atlaidesnė, jei žinotų, kad tai yra pirmasis J. Ohmano režisūrinis 
darbas.

Mane šiek tiek stebina, kad reakcija į filmą kilo tik po publikacijos „Tremtinyje“ ir jos 
pasirodymo „bernardinuose.lt” balandžio pradžioje, nors filmas pirmą kartą pristatytas dar 
2008 m. spalio 9 d. Kaune, o „Lietuvos ryto“ televizija jį parodė lapkričio 23–iąją. Spėju, kad 
reakciją išprovokavo tai, jog filmas buvo vėl rodomas Kovo 11–ąją. Proga tikrai netinkama, to 
neturėjo būti. Bet aš nesu prodiuseris.

– Kaip kurdami filmą bendravote su režisieriumi? Ar teko koreguoti scenarijų ir patį filmą?
– J. Ohmanas yra be galo darbštus ir veiklus žmogus. Ir mums puikiai sekėsi bendradarbiauti. 

Filmavome interviu, aptarinėjome įspūdžius, galvojome apie sprendimus. Nors nutiko ir tam 
tikrų, pavadinčiau, kūrybinių konfliktų. Manyčiau, kad jie buvo neišvengiami. Atėjo momentas, 
kai supratau, kad žurnalistai tiesiog medžiagą interpretuoja taip, kaip niekada nedarytų istorikai. 
Todėl, kai buvo montuojamas filmas, šiek tiek atsitraukiau.

Ir šiuo metu rengiame kitą projektą – televizijos laidų ciklą „Ne/įmanomi pabėgimai“. Tai 
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pasakojimai apie geležinę uždangą, atskyrusią Lietuvą nuo laisvo pasaulio, ir žmones, ją įveiku-
sius ar mėginusius tai padaryti. Jau buvo parodytos dvi laidos dalys.

– Daugelis filmo „Smogikai” vertintojų atkreipia dėmesį, kad filmas yra gana vienpusiškas, 
visiškai neatspindintis partizanų nuomonės, pasigendama ir rimtesnių istorikų vertinimų. Be 
to, teko girdėti ne vieną nuomonę, esą tai yra pačių smogikų nešvarių baltinių skalbimas. Kiek, 
Jūsų manymu, tokie vertinimai yra objektyvūs?

– Pirmiausia reikia pasakyti, kad šis filmas – žurnalisto esė. Todėl nėra nuoseklių pasakojimų 
apie konkrečias specialiųjų grupių operacijas, išsamiau neatskleidžiami žmonių likimai (taip 
pat ir nukentėjusiųjų nuo sovietų saugumo klastos partizanų), neminimos konkrečios vietovės, 
datos ir t.t. Visa tai turėtų būti, jei būtų siekta padaryti istorinę dokumentiką.

Svarbu suprasti, kad pasakojama ne apie pasipriešinimą okupantams, bet apie tam tikrus jų 
naudotus metodus ir apie tuos žmones, kurie likimo vedami pateko į sovietų talkininkų gretas. 
Kitaip kalbant, tai yra filmas apie partizanų priešus.

Ar buvo prasminga apie tai prabilti? Manau, kad taip. Bet mano ir J. Ohmano principinis 
nusistatymas buvo toks: mes nieko nesmerkiame ir nieko neteisiame. 

– Ar filme pateikiami pasakojimai, kuriuose manipuliuojama ir smogikų bei partizanų nužu-
dytų asmenų skaičiais, atitinka tikrovę?

– Nesuprantu, kur galima įžvelgti manipuliacijas. Skaičiai (suimtųjų, nužudytųjų, buvusių 
smogikais ir pan.) minimi tik filmo pabaigoje, titruose, o ne pasakojimuose. Kiek žinau, remtasi 
A. Pociaus publikacijomis žurnale „Genocidas ir rezistencija“. Manau, kad tie skaičiai yra 
apytiksliai. Kai kurie– hipotetiniai (pvz., kiek pasipriešinimo dalyvių buvo iškvosta panaudojant 
operatyvines kombinacijas). Aš labai kruopščiai renku duomenis apie smogikų aukas, bet kol 
kas negalėčiau pasakyti tikslesnių duomenų.

Filme neminimi jokie nuo partizanų nukentėjusiųjų skaičiai. 
– Kokie yra pagrindinių filmo herojų – smogikų likimai? Ar jie susilaukė kokios nors bausmės 

ir teisinio persekiojimo?
– Visi parodyti buvę smogikai (juos vadinčiau antiherojais) buvo patekę į teisėsaugos akiratį. 

Jie buvo teisiami, jiems buvo paskelbti nuosprendžiai. Keliems yra pateikti kaltinimai, bet jų 
sveikatos būklė yra, sakyčiau, kritinė. 

Visi buvę smogikai, išformavus specialiąsias grupes, likdavo sovietinio saugumo „slaptoje 
rikiuotėje“. Beje, apie tai užsimena „Juozas“. Jis sako: „Tapau išdaviku, buvau špionu, ilgai 
buvau...“ Panašius žodžius išspaudžia ir„Šiaurys“. Kiti pateko į uniformuotųjų eiles – vidaus 
reikalų arba saugumo. „Aras“ tapo KGB praporščiku, „Aštrus“ ir „Jūra“ pateko į VRM žinybinį 
divizioną, saugojusį partijos ir respublikos vadovus... Beje, labai vingiuotai susiklostė „Jūros“ 
likimas. Filme jis pasakoja, kaip po daugelio metų tiriant Vacio Dveilio nužudymą jis informavo, 
kad jį nukankino du smogikai. Tačiau filme nepavyko atskleisti tolesnę įvykių eigą – pasak 
„Jūros“, buvęs smogikas, o tuomet jau KGB karininkas Šimkus, jam papriekaištavo, kad jis 
išduoda savus, ir pagrasino atkeršyti. Ir tikrai – netrukus „Jūra“, sufabrikavus baudžiamąją 
bylą, buvo įkalintas.

Beje, ieškojau duomenų apie V. Dveilio žudikų tardymus – sovietų laikais jie irgi buvo 
nuteisti. Deja, jų baudžiamosios bylos nepavyksta rasti.

– Ar LGGRT centrui yra žinomi tikrieji pokario metais nužudytų asmenų, taip pat ir civilių 
gyventojų, skaičiai? Ar tikrai žinoma, kas būtent tai padarė? Galbūt vykdomi specialūs tyrimai, 
kurių rezultatai visuomenei dar nežinomi?

– Per partizaninį karą partizanų taikiniais tampa ne vien priešo kareiviai, bet ir priešo 
talkininkai ar kolaboruoti linkę asmenys. Kartais – per daug plepūs ar ne ten, kur reikia, atsidūrę. 
Tokia partizaninio karo specifika – kovotojai turi vykdyti savo misiją, veikti slaptai ir užtikrinti 
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savo saugumą.
Bet koks karas dehumanizuoja visuomenę. Vykdyta sovietizacijos politika veikė kaip žibalas, 

pilamas į degantį laužą. Juk visi asmenys, radę prieglaudą miške, buvo netekę artimųjų, namų, 
turto, ateities... Mes galime tik spėlioti, kiek sunki būdavo partizanų psichologinė būklė, bet, 
manau, ji neretai nulemdavo tam tikrus nepamatuotus veiksmus.

Centras tiria tokius faktus. Mūsų skyriuje yra kaupiami duomenys apie partizaninio karo 
žmonių nuostolius iš abiejų pusių. Šiuo metu duomenų banke – per 33 000 įrašų. Yra tam tikra 
paklaida, nes kai kurios pavardės dubliuojasi. Tačiau sistemingai tiriant archyvinę medžiagą 
nustatomos dar nefiksuotos pavardės. Iki šiol beveik visiškai peržiūrėta Alytaus apskrities 
archyvinė medžiaga. Nustatyta net iki 10 proc. duomenų banke nebuvusių pavardžių. 

Kiekvieną atvejį siekiama kuo kruopščiau ištirti. Sukurta kompiuterinė programa, kuri 
ateityje leis duomenis išanalizuoti, tiksliai pasakyti, kiek ir kokių kategorijų žmonės pateko į 
partizaninio karo ugnį, kodėl taip nutiko.

Deja, darbas vyksta gana lėtai ir pirmiausia – dėl darbuotojų stokos.
Kam viso to reikia? Karas seniai baigėsi. Laikas rinkti akmenis.

„Atgimimas“ – 2009 m. gegužės 21–28 d.  Nr.  16. 

LIETUVOS VYSKUPAI  RAGINA AKTYVIAI IR 
ATSAKINGAI DALYVAUTI EUROPARLAMENTO 

RINKIMUOSE

Šiandien surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) 
pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras 
Grušas pristatė svarbiausius pasibaigusio LVK plenarinio posėdžio akcentus. Taip pat išplatino 
ir pristatė tikintiesiems ir visiems Lietuvos piliečiams skirtą vyskupų kreipimąsi dėl artėjančių 
Europos Parlamento rinkimų.

Lietuvos vyskupai išplatintame kreipimesi ragina Lietuvos piliečius „aktyviai įsitraukti 
į Europos tautų bendradarbiavimą, kurį Bažnyčia visuomet skatino“. LVK pirmininkas 
S. Tamkevičius pristatydamas kreipimąsi pabrėžė, kad tiek Lietuvos, tiek ir visos Europos 
ganytojams ne tas pat, kas vyksta Europos politiniame gyvenime, todėl Bažnyčia visose šalyse 
siekia pristatyti savo poziciją bei principus, į kuriuos tikintieji galėtų atsižvelgti. 

„Nors Briuselis ir ten priimami sprendimai žmonėms atrodo tolimi, tai, kas ten yra svarstoma, 
atsilieps visai Europai bei Lietuvai. Todėl svarbu pasiųsti tokius deputatus, kurie gintų tai, ką 
ir reikia ginti“, – konferencijoje sakė LVK pirmininkas. Vyskupų teigimu, labai svarbu, kad 
Lietuvos, o ir kitų šalių atstovai aktyviai rūpintųsi ir kreiptų dėmesį į šiuos dalykus: pagarbą 
žmogaus gyvybei nuo pradėjimo iki natūralios mirties; paramą šeimai, grindžiamai vyro ir 
moters santuoka; dirbančiųjų teisėmis; etiškai atsakinga ekonomika; santykių su neturtingomis 
šalimis teisingumu; solidarumu su silpnais ir vargstančiaisiais; taikos išsaugojimu.

Išplatintas kreipimasis baigiamas vyskupų raginimu balsuoti už tuos politikus, kurie „pasiryžę 
ginti šeimą, tėvų religiją ir tautinę kultūrą“. Kaip konferencijos metu pabrėžė arkivyskupas 
S. Tamkevičius, toks raginimas toli gražu nereiškia nuorodos į kurią nors konkrečią politinę 
jėgą ar partiją ir turėtų būti suprastas kaip pats bendriausias principas, kuriuo Bažnyčia siūlo 
vadovautis. 

www.bernardinai . l t  –   2009 m. gegužės 28 d. 
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VALSTYBĖ TURI REMTI IR SKATINTI 
VAIKŲ AUGIMĄ DARNIOSE ŠEIMOSE

Norint, kad vaikui augti būtų gera ir saugu, šeimai būtina teikti visokeriopą paramą. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro patarėjos Elenos Urbonienės teigimu, įgyvendinant Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvenciją, per kelerius metus nemažai nuveikta, tačiau dar yra sričių, kur reiktų 
labiau pasistengti. 

„Siekiant užtikrinti normalias vaikų gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, nuolat 
didinama valstybės parama šeimoje augantiems ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams, net 
šiais sudėtingos ekonominės situacijos metais padidintos kai kurios išmokos“, – sakė ji. 

Nors geriausia vaikui augti darnioje savo šeimoje, dėl įvairių priežasčių kai kurie vaikai 
netenka tėvų globos. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto pastabas, Lietuvoje 
teikiamas prioritetas vaiko globai šeimoje. Vaikais, apgyvendintais vaikų globos namuose, turi 
būti rūpinamasi individualiai, užtikrinamas jų apgyvendinimas mažomis grupelėmis. 

Siekiant įgyvendinti šiuos reikalavimus, ketinama palaipsniui pereiti prie šeimyninio principo 
vaikų globos įstaigų, kai kiekvienoje šeimynoje augtų iki 12 vaikų, globojami 3–4 darbuotojų. To-
dėl labai svarbu imtis prevencinių priemonių, kad vaikas liktų augti šeimoje. Tuo tikslu steigiami 
etatai savivaldybėse darbui su socialinės rizikos šeimomis, šeimų tarpusavio bendravimą ugdo 
vaikų dienos centrai, teikiamos paslaugos krizinėse situacijose atsidūrusioms šeimoms. 

Pavyzdžiui, pagal specialią mokymo programą buvo rengiami asmenys, norintys tapti vaikų 
globėjais. Per 2008 m. įvertinti kaip tinkantys jais tapti 226 asmenys. 

Vis dėlto dar labai daug vaikų gyvena ne šeimose. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Rimantės 
Šalaševičiūtės teigimu, Lietuvos globos įstaigose 2008 metais gyveno 5425 vaikai, iš jų  net 72,3 
proc. į globos namus atvyko iš tėvų namų. 

Pagrindinės globos (rūpybos) nustatymo priežastys bei pagrindai: neterminuotas tėvų 
valdžios apribojimas – 45,2 proc.; tėvų nesirūpinimas vaiku, netinkamas auklėjimas – 
20,6 proc.

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė 
savo pranešime apie vaikų narkomanijos situaciją Lietuvoje akcentavo vaikų, nelankančių 
mokyklos, problemą. Ji pažymėjo, kad net nėra tikslios statistikos šiuo klausimu. 

Pasak jos, tyrimai rodo, jei jauname amžiuje (14–15 m.) pradedama vartoti alkoholį, 
priklausomybė nuo jo gali išsivystyti jau 20– 21 metų žmogui.

www.bernardinai . l t  –   2009 m. biržel io 6 d. 

SOVIETINIO GENOCIDO PRADŽIA

Arimantas DUMČIUS – LR Seimo narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo 
okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas

 Kalba iškilmingame LR Seimo posėdyje minint Gedulo ir Vilties dieną 2009 06 11

 Gerb. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, Atkuriamojo Seimo Pirmininke prof. 
Vytautai Landsbergi,

Gerb. Premjere, Seimo ir Vyriausybės nariai, garbūs svečiai, bendro likimo sesės ir broliai,
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Minėdami Gedulo ir Vilties – sovietinės okupacijos ir genocido dieną skelbiame pasauliui, 
kad buvę pažeminti, kentėję, bet stiprūs dvasia sukursime geresnę Lietuvą. 

Vardan mirusiųjų ir gyvųjų, vardan mūsų vaikų ateities šiandien skamba Gedulo ir Vilties 
varpai.

1939–1941 metai į istoriją įėjo kaip sovietinių ir nacionalsocialistų karinių nusikaltimų pra-
džia Lietuvos valstybėje. 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublika buvo aneksuota, įvestas 
sovietinis okupacinis režimas. Lietuvos vyriausybei ir kariuomenei nepasipriešinus, sovietinės 
okupacinės struktūros, padedamos kolaborantų, organizavo užgrobtos valstybės griovimą. 

Pagal  savo mastą ir žiaurumą lietuvių tautos naikinimas 1939–1941 m. buvo išskirtinis reiš-
kinys. Buvo masiškai izoliuotos ar sunaikintos labiausiai išsilavinusios politinės-socialinės, tau-
tinės-religinės Lietuvos gyventojų grupės. Okupantai užkariautoje šalyje elgėsi kaip barbarai. 
Dar iki vadinamojo „liaudies seimo” rinkimų ir tarybų valdžios paskelbimo bei Lietuvos „pri-
ėmimo” į Sovietų Sąjungą buvo vykdomi trėmimai, suėmimai ir žudymai. Prisiminkime 1940 
m. birželio 15 d. nužudytą pirmąjį pasienietį Aleksandrą Barauską. Antano Sniečkaus įsakymu, 
1940 m. liepos 11–12 ir 18–19 d. buvo suimta apie 512 politinių, visuomenės veikėjų, inteligen-
tijos ir valdininkijos atstovų, vyriausybės narių. LGGRTC duomenimis, iki 1940 m. rugsėjo su-
imta per 1000 žmonių.

Sekančiu taikiniu buvo Lietuvos kariuomenė. Iki 1940 m. liepos 30 d. buvo paleista apie pusė 
aukštosios karinės vadovybės. Lietuvos kariuomenė pavadinta 29 šaulių korpusu (pradžioje 
buvo apie 25 tūkst. karių). Karo pradžioje į Rusijos gilumą buvo priversti pasitraukti apie 3000 
lietuvių karių. Kiti buvo suimti, sušaudyti arba pasitraukė iš sovietų kontrolės. 

Rainiuose, Pravieniškėse, Červenėje buvo nužudyti virš 350 kalinių, kituose kalėjimuose 
Lietuvoje įvykdyti 27 mirties nuosprendžiai, o 21 mirė kalėjime. Prisiminkime raudonarmiečių 
nužudytus du Panevėžio chirurgus ir operacinės medicinos seserį, atliekančius savo profesinę 
pareigą.

Sovietai naikino bažnyčią. Traukdamiesi sovietai nužudė 21 kunigą, 150 kunigų ilgus 
mėnesius buvo tardomi ir kankinami, 39 buvo įkalinti.

Atėjo „juodasis birželis”. 1940 m. rugpjūčio mėn. Aleksandro Guzevičiaus įsakymu sudaryti 
„liaudies priešų” sąrašai. 1941 m. gegužės mėn. 14 d. Liaudies komisarų taryba sankcionavo 
tūkstančių žmonių trėmimą, sudarė trėmimų štabą. Akcija prasidėjo birželio 14 d., 2– 3 val. nak-
tį, baigėsi birželio 19 d. Išvežtųjų šeimos buvo suimtųjų statuse, vyrai atskiriami ir išsiunčiami 
į specialius lagerius. Suimtųjų turtas 1941 m. birželio 17 d. Iciko Meskupo ir Mečislovo Gedvilo 
nurodymu buvo konfiskuojamas. Suimtiesiems buvo parengta 19 ešelonų su 870 vagonų.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro patikslintais duomenimis, 1939– 
1941 m. deportuotas 30461 asmuo. Ištremta 13 218 žmonių, suimti ir išvežti į lagerius ir kalėjimus 
10 845 asmenys. Dar dingo 5303 žmonės – jie buvo suimti, repatrijavo į Vokietiją ir t.t. 1940-ųjų 
birželio sukilimo metu žuvo 1095 sukilimo dalyviai. Išvežtų vaikų iki 16 m. buvo 6011 (20 %). 

Buvo ištremta, suimta arba sunaikinta brandžiausia ir kūrybiškiausia lietuvių tautos dalis: 
ūkininkai, tarnautojai, mokytojai, kariškiai. Mokyklos prarado penktadalį mokytojų. Trėmimų 
neišvengė nė viena aukštoji mokykla. Didžioji žmonių dalis – 7232 ( 64%) – išvežta į Altajaus 
kraštą. 1942 m. rugpjūčio mėn. iš Altajaus 40% tremtinių buvo pervežti į Š. Jakutiją ir Laptevų jū-
ros salas. Kita tremtinių dalis pateko į Komiją, Tomsko ir Krasnojarsko sritis, Kazachiją ir kitur. 
1941 m. birželio vežimo tremtinio dalią kūdikystėje patyrėme ir mes, dabartiniai Seimo nariai: 
Vida Marija Čigriejienė, Arimantas Dumčius, o Vytenis Andriukaitis ir Julius Sabatauskas gimė 
jau tremtyje. 

Vagonuose mirė 82 žmonės, ypač mirtis skynė kūdikius. Nemaža jų dalis liko palei 
geležinkelio bėgius. Pagyvenusių (vyresnių kaip 70 m.) tremtinių mirštamumas siekė 54–77 %, 
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o 1– 2 metų vaikų – 34 %. Iš mano 20 šeimų kolonijos Martovkos tarybiniame ūkyje, Altajaus 
stepėse, išlikau bene vienintelis gyvas kūdikėlis, kiti išliko žymiai vyresni. Tremtyje mirė 2173 
(17,6 %.) žmonės. Bėgo iš tremties 2370, iš jų Lietuvoje buvo suimti ir vėliau 3 metams įkalinti 
768 žmonės. Į Lietuvą ar arti jos dažniau šeštajame dešimtmetyje grįžo 4969 tremtiniai. 

Antano Sniečkaus specialiu potvarkiu išleistieji iš tremties negalėjo gyventi Lietuvoje, todėl 
prisiglaudė kaimyninėje Latvijoje, Baltarusijoje, Karaliaučiaus srityje ar kitur.

Iš suimtųjų (10 845 žmonės) represijų vietose mirtis užfiksuota 2984 (28%), kitų likimas 
nežinomas. Dažniausiai buvo sukurpiamos teismo bylos ir „troikos” skirdavo mirties bausmes 
(590 žmonių). Taip buvo nuteisti mano tėvo grupės Archangelsko Puksaozero lageryje 12 
įžymių Lietuvos vyrų. Tėvas mirė badu iki bausmės įvykdymo. Neretai nusilpusius prižiūrėtojai 
pribaigdavo kirvapente į galvą ir palikdavo taigoje. Stasys Šilingas, ilgametis Valstybės Tarybos 
pirmininkas, po inscenizuoto teismo mirties bausmės laukė lageryje 10 metų, po to gavo 
pranešimą, kad bausmė pakeista 25 m. kalėjimo.

Didžiausias kalinių mirštamumas buvo Rešiotuose – 62%, Molotovo srityje ir Usollage– 
72 %, Archangelsko srityje – 40 %. Daugumai 1939– 1941 m. represuotųjų nebuvo lemta pamatyti 
savo Tėvynės. Iki 1953 m. dėl bado, nepakeliamo darbo ir ligų išgyveno tik pusė iš jų: žuvo ne 
mažiau kaip 8 tūkst. žmonių.

Kasmet mažėja 1941 m. „juodojo birželio” represijų liudytojų. Mūsų beliko 500–600 žmonių. 
Reguliariai altajiečiai ir lapteviečiai renkasi Kaune, Rumšiškėse, Ariogaloje, Vilniuje. Esame so-
vietinio  genocido pradžios Lietuvoje tiesioginiai liudytojai. 2000 metais Vilniuje, tarptautiniame 
komunizmo nusikaltimų įvertinimo kongrese, tribunolui įteikėme 4,5 tūkst. buvusių tremtinių 
parašų – autentišką juridinį dokumentą, patvirtinantį sovietinio genocido faktą. 

 ARIMANTAS DUMČIUS: BESIELIŲ ŽMONIŲ
 PLANAI NEIŠSIPILDO

Interviu su kardiochirurgu, mokslininku, TS-LKD frakcijos Seime nariu Arimantu Dumčiumi

– Jūsų šeima prieškariu gyveno Kaune. Prieš 68-erius metus išaušusi birželio 14-oji buvo 
viena sunkiausių?

– Tada, 1941-aisiais man buvo vieni metukai, dar kalbėti nemokėjau. Tėvas Stasys Dumčius 
tuomet dirbo Kauno savivaldybės brandmajoru, mama Kastutė buvo bebaigianti Kauno Vy-
tauto Didžiojo universitete ekonomiką, dirbo kultūros rūmuose. Tą birželio 14-oios naktį mūsų 
namuose apsilankė du raudonarmiečiai ir vienas vietinis aktyvistas su komjaunimo ženkliuku 
ir šautuvu ant peties (pavardės geriau nesakysiu). Liepė eiti kartu su jais. Geležinkelio stoty-
je tėvą atskyrė, daugiau niekada nei mama, nei aš jo nebematėme. Jis mirė išsekęs nuo bado 
Archangelsko srities Puksaozero konclageryje 1942 metais. Trylika jo draugų, žymių Lietuvos 
vyrų, buvo sušaudyti už neva rengiamą sukilimą konclageryje. Mus su mama ir atsisakiusia 
pasilikti namuose mano aukle giminaite Maryte Liutkute iš mūsų tėviškės Šakių krašte, ištrėmė 
į Altajaus krašto stepėse esantį Chabarų rajono Martovkos tarybinio ūkio penktą fermą.

Po daugiau nei mėnesio kelionės gyvuliniuose vagonuose ne visi vaikai pasiekė galutinę 
stotelę. Galima sakyti, jog tai viena tragiškiausių kada nors pasaulyje vykusių „kelionių“ trau-
kiniu?

Viduriavimas, infekcinės ligos, troškulys, badas, fizinis išsekimas... Gyvuliniuose vagonuose 
nebuvo nei vandens, nei elementarių higienos sąlygų. Mirusių kūdikių kūneliai buvo išmetami 
tiesiog per langus. Daug vėliau, jau studijuodamas Kaune, išsiaiškinau, kad tame pačiame vago-
ne, kuriame buvome mes su mama ir teta, važiavo dar vienas kūdikėlis – mano būsimoji žmona 
Ona Elona Kleizaitė. 
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– Blogiausia, kad po tokios „kelionės“ niekas Lietuvos tremtinių Sibire nelaukė. Ką ten 
radote?

– Mus apgyvendino stepėje iškastoje duobėje, uždengtoje lentomis ir velėna. Mama dirbo 
sunkų fizinį darbą, savo duonos normą – 600 gramų – dažniausiai atiduodavo man. Vaiko duo-
nos norma buvo tik 200 gramų. Raukšlės mano veide, lūpų kampuose, atsirado ne dėl amžiaus, 
o vaikystėje, kai badavome. Taip ir įsirėžė visam gyvenimui. 

Martovkoje mūsų buvo beveik dvidešimt šeimų, kurių vyrai atskirti kalėjo konclageriuose 
ir beveik visi buvo nužudyti. Badavome nuolat, misdavome kombikormu, skirtu gyvuliams, į 
avižų paplotėlius žiemą įmaišydavome pjuvenų. Kai paaugau, eidavome gaudyti tokių starų– 
„suslikų“, atnešdavome mūsų kolonijai. Buvau pagrindinis jų medžiotojas. Toje kolonijoje iš 
bendraamžių likau bene vienintelis gyvas; taip pat išgyveno ir penki vyresnio amžiaus vaikai. 
Du kartus buvau arti mirties. Pirmą kartą išgelbėjo sauja miltų, rasta mamos palto kišenėje, – 
buvome tik atvykę į vietą ir stipriai viduriavau. Antrą kartą būdamas paauglys susirgau plaučių 
uždegimu – žolelėmis išgydė vietiniai kazachai. Mano auklė Marytė mirė nuo šiltinės – radau ją 
sustingusią šalia savęs žeminės aslos baloje. Kartais pagalvoju: o kaip aš neužsikrėčiau? 

– Jums turėtų keistai atrodyti dabarties žmonių kalbos, kad jie neturi ko valgyti. Tai 
persisotinimas? 

– Nesinori apie tai kalbėti. Pirmą kartą sočiai pavalgiau tik grįžęs į Lietuvą. Ir dabar jaučiu tą 
lašinių skonį pas tetą Valę Gervienę Vilkoliuose. Kaip ir pirmo obuolio, kurį grįžtant padovanojo 
traukinio „pravadnikas“ (palydovas). 

– Bet ir Lietuvoje sugrįžusių tremtinių niekas nelaukė. 
– Mes pabėgome į Lietuvą 1947 metais. Po karo gyventi pasidarė dar sunkiau, matėme, 

kad ateina paskutinioji, tad nebelaukėme. Kelios šeimos susitarėme, pasisamdę vadinamąją 
pusantratonę, sėdom naktį ir, vejami išbadėjusių po žiemos vilkų, patraukėm į priešingą pusę 
nei Barnaulo geležinkelis. Kelias paras pralaukėme stepėje, tuomet sėdome į kitą mašiną ir – į 
stotį. 

Buvo sutarta, kad moterys slėpsis konduktoriaus kabinoje, o mes su Tučiu Vaitaičiu slėpėmės 
saugesnėje vietoje. Buvo du milžiniški smetoniški lagaminai, kuriuos užkrovė ant viršutinės 
lentynos ir juose mus uždarydavo. Taip pravažiavome Uralą, Maskvą, kol atvykome į Lietuvą. 
Čia nutiko skaudžių, keistų, stebuklingų – visokių įvykių. 

Kaune giminės bijojo mus priimti – vyko trėmimai. Teko klajoti po Aukštaitiją, prisiglau-
džiant pas kitus giminaičius ir gerus žmones. Atsitiktinai išvengiau antro išvežimo, kai ištrėmė 
visą tetos šeimą. Kartą buvo taip, jog name, kurio viename kambarėlyje glaudėmės su mama, 
apgyvendino partijos sekretorių Ivaną. Vieną naktį partizanai susprogdino jo kambarį ir jį patį. 
Buvau tik už sienos, atsitiktinai likau nepaliestas. Vėliau teko gyventi Kupiškio mokyklos inter-
nate, mamai – kęsti pažeminimus. Prieškario Kauno draugų padedama ji gavo dokumentus kita 
pavarde. Kai kas jai sakydavo: „Tu esi banditka.“ 

– Buvote gabus, baigėte vidurinę mokyklą sidabro medaliu, įstojote į tuometinį Kauno 
medicinos institutą, tapote medicinos mokslų daktaru, profesoriumi, žymiu kardiochirurgu. 
Negi niekam niekada neužkliuvote?

– Ir ne vieną kartą. Tačiau man sekėsi. Bendradarbiai, kurie žinojo apie mano praeitį, turėjo 
daug gerų žmogiškų savybių. Manęs nepardavė, nors patyriau daug sukrėtimų. 

Kai paaiškėjo, kad nuslėpiau tremtį, vos neatėmė gydytojo diplomo. Apgynė kolegos 
chirurgai ir pats rektorius profesorius Zigmas Januškevičius, Lietuvos kardiologijos kūrėjas. 
Buvau paskirtas įdiegti kraujagyslių šuntavimo operacijas, ir Kauno medicinos universiteto 
rektorius siuntė mane į stažuotę Belgijoje. Neišleido. Antrą kartą – į Kanadą. Atrodė, kad 
viskas gerai, dokumentai parengti. Nuvykau į Maskvą, Šeremetjevo oro uostą, įsėdau į lėktuvą, 
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laukiu pakilimo. Lėktuvas pakilo, tačiau be manęs. Įėjęs į lėktuvo saloną vyras, vilkintis odine 
striuke, įsakė išlipti, paaiškinęs, jog yra sumažintos stažuočių vietos. Tuomet jaučiausi visiškai 
sugniuždytas. 

Grįžęs į Kauną pasakiau, jog dirbsiu bendrojoje chirurgijoje, mečiau kardiologiją. Daug vėliau 
gerbiamo rektoriaus iniciatyva, su jo patvirtinimu bei jo asmeniniu prisaikdinimu, kad atkakliai 
dirbsiu medicininį darbą ir niekur kitur nekišiu nosies, mane išleido į Monrealio kardiologijos 
institutą. Po stažuotės buvo įkurta širdies ir kraujagyslių chirurgijos laboratorija. Parengiau 
perspektyvią komandą. Buvome vieni iš pirmųjų Kaune išplėtę širdies kraujagyslių šuntavimo 
operacijas, sudėtingų stimuliatorių įsodinimus, sukūrę pagalbinės kraujotakos būdų. Atgimimo 
metu kaip vadovas prisidėjau sukuriant stiprią kardiologijos ir chirurgijos bazę Kaune.

– Jeigu jau kalbame skaudžiomis temomis, tai prisiminkite, kas dar Jus stipriai yra užgavę?
– Buvo toks dar vienas epizodas. Už šiuolaikinės širdies stimuliacijos metodo įdiegimą buvo 

paskirta respublikinė premija. Mes su profesoriumi Jurgiu Brėdikiu esame šio metodo, kai 
nereikia atverti krūtinės ląstos, pritaikant širdies stimuliatorių, sumanytojai ir įgyvendintojai. 
Tačiau prie mūsų pavardžių atsirado dar penkios, o po savaitės maniškės neliko. Ji buvo 
išbraukta. 

Tuomet mano kolega, būsimasis sveikatos apsaugos ministras, principingas žmogus, 
chirurgas Jonas Platūkis pareiškė – jeigu nebus grąžinta mano pavardė, šis klausimas bus 
iškeltas Mokslinėje taryboje. Mane apgynė, tačiau kaip jaučiausi tas dienas, sunku nusakyti. 

Na, o po kandidato disertacijos apgynimo docento vardą man suteikė tik praėjus 7,5 metų, 
po habilituoto daktaro – profesoriaus vardo sulaukiau po 6,5 metų, Atgimimo pradžioje. 

– Ar ne tremtis, matytos žmonių kančios, mirtys turėjo įtakos, kad pasirinkote studijuoti 
mediciną ir tapote chirurgu? 

– Tikriausiai dar tuomet, kai būdamas vaikas turėdavau pagauti stepės „suslikus“, nudirti 
jiems kailiukus ir nešti, kad moterys paruoštų valgį mūsų išbadėjusiai kolonijai. Buvo dar vienas 
labai reikšmingas įvykis. Mokiausi Kupiškio vidurinėje mokykloje, devintoje klasėje. Kartą 
pamačiau, kaip motociklu važiavęs vyras griuvo ir motociklas sutraiškė jam kulną. Bėgo kraujas, 
atvira arterija pulsavo. Staigiai pribėgau ir jam pagelbėjau – suveržiau koją aukščiau kelio ir 
taip sustabdęs kraujavimą, nuvežiau jį į Kupiškio ligoninę. Po šio įvykio mane labai išgarbino 
mokykloje, kad suteikiau pirmąją pagalbą, ir paskyrė Raudonojo kryžiaus būrelio pirmininku. 
Tada ir apsisprendžiau – būsiu gydytojas. 

– Sakoma, kad laikas gydo. Šiandien tai jau įvykę?
– Aš save tarsi „perlaužiau“. Ilgai kankino nevisavertiškumo kompleksas, baimė, kad gali iš-

siųsti atgal į Sibirą, atimti teisę mokytis, normaliai dirbti. Turėjau priešnuodį šiai būsenai – visą 
laiką dirbti, dirbti. Nebūti be tikslo. Pailsėdavau keisdamas darbo pobūdį. Tai buvo teisinga tak-
tika, nors kai kas priekaištavo, kad siekiu karjeros. Parengiau keturis profesorius, per 20 mokslo 
daktarų, daug esu parašęs mokslinių, visuomeninių publikacijų. Suprantama, esu atlikęs dau-
gybę operacijų. Sulaukęs per 60 metų, nutariau daugiau neoperuoti – kardiochirurgijoje yra 
tam tikri amžiaus kanonai. Pasukau iš medicinos į politiką. Nemažai nuveikiau visuomeninėje 
veikloje, esu Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos signataras, nuo pat pradžių įsitraukiau 
į Sąjūdžio veiklą, turiu patyrimo sveikatos apsaugos organizavimo sistemoje ir kitur. 

– Esate Seimo narys ir Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų 
nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas. Kokiu svarbiausiu motyvu 
laikote darbą komisijoje?

– Svarbiausias motyvas – nukentėjusieji ir buvę kovotojai turi būti deramai įvertinti. Yra atvejų, 
kuriems tiesiog neįmanoma pritaikyti įstatymo, nes kiekvieno likimas individualus. Kartais 
net nukentėjusiojo statuso žmogus negali gauti, nors šeima yra nukentėjusi – reikia tobulinti 
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įstatymus. Rengiamas trėmimų ir buvusios SSSR teritorijos kapinių žemėlapis, kad žinotume, 
kas ir kur tuomet buvo išvežtas. Lietuvoje stengiamės įamžinti kovotojų ir nukentėjusiųjų 
atminimą, ginti šmeižiamus laisvės gynėjus. Ateities kartos turi žinoti apie sovietinį genocidą ir 
jo padarinius. 

– Šiandien apie trėmimus kalbame ir skausmingai, ir džiaugsmingai – juk šio nusikaltimo 
nepavyko nuslėpti, liko gyvų liudininkų, kurie atskleidė sovietinio režimo žiaurumus ir 
makabrišką veidmainystę. Bet gal nebereikia kalbėti apie skaudulius, kai pavojaus būti 
išvežtiems nėra? 

– Moralinis ir teisinis įvertinimas dar nėra galutinai įvykęs. Tai mūsų istorija, kurią turime 
žinoti. Dar likę gyvų 500–600 pirmųjų masinių birželio mėnesio trėmimo tremtinių vaikų. Mes, 
kurie buvome išvežti iš Kauno ir kitų vietų, visuomet paminime šią datą – sekmadienį išklauso-
me Šv. Mišias, po to susitinkame dažniausiai Kauno Karininkų ramovėje. Dalijamės prisimini-
mais, rašome ir leidžiame knygas. 

– Atsakėte sau į klausimą – už ką?
– Mano tėvas buvo šaulių vadas, nuoširdus Lietuvos patriotas, rengęs ugniagesius birželio 

sukilimui, gavęs ne vieną valstybinį apdovanojimą. Mama taip pat buvo aktyvi savo krašto 
kultūros ir sporto skleidėja, vadovavo Kauno kultūros rūmų šokių ansambliui „Suktinis“, buvo 
pirma lietuvaitė studentė, kuri 1940 m. iššoko parašiutu iš lėktuvo ir nusileido Aleksote per 
aviacijos šventę, vilkėdama tautinius drabužius. Tokie žmonės buvo atėjusios sistemos priešai. 
Priešas buvau net ir aš, vienų metų vaikas, ką tik išmokęs vaikščioti – buvo daroma viskas, kad 
mus sunaikintų. Tik niekada ir niekas nevyksta taip, ką besieliai žmonės suplanuoja. Amžinai 
veikia kitas planas – labai protinga visatos ir gyvybės Kūrėjo sukurta Didžioji Tvarka. Jie žmo-
gaus protui nepažinūs, bet sielai suvokiami ir artimi, todėl laimi. 

Kalbino Loreta Jastramskienė 

www.bernardinai . l t  –   2009 m. biržel io 13 d.

AR PROKURATŪRA GINA 
VIEŠĄJĮ INTERESĄ?

Alvydas MEDALINSKAS

Kai visuomenė girdi apie neskaidrius valdžios darbus, vis dažniau kyla klausimas, ar 
prokuratūra gina viešąjį interesą. Ar ji stabdo neskaidrius valdžios veiksmus ir patraukia at-
sakomybėn nusižengusiuosius? Ar Lietuvoje nėra ribojamos visuomenės teisės ginti viešąjį 
interesą? 

Prie „Lietuvos žinių“ apskritojo stalo redakcijos biure Nepriklausomybės aikštėje disku-
tuoja generalinis prokuroras Algimantas VALANTINAS, Generalinės prokuratūros Civilinių 
bylų skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Sonata GALENTIENĖ, advokatas Kęstutis 
ČILINSKAS ir Žvėryno bendruomenės pirmininko pavaduotojas teisininkas Paulius MAR-
KEVIČIUS. Pokalbį veda politikos apžvalgininkas Alvydas MEDALINSKAS. 
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Kada prokuratūra imasi veiksmų? 

A. Medalinskas. Kokiu atveju prokuroras gali imtis ginti viešąjį interesą? Ar jis tai daro savo 
nuožiūra, ar turi sulaukti kitų valdžios institucijų, galbūt net aukščiausiųjų politikų nurodymų? 

A. Valantinas. Problema ne tai, gali ar negali prokuroras pradėti tyrimą. Svarbu nustatyti, ar 
pažeisti teisės aktai. Jei pažeidimas nustatytas, galime kreiptis į teismą. Jam reikalingas teisinis 
pagrindas. Jeigu jo nėra, nieko nebus. Net jei atrodo, kad visuomenė ar valstybė nukenčia. Kai 
gauname signalą apie galbūt pažeistą viešąjį interesą, turime motyvuotai taikyti teisines nor-
mas. Vien nuomonės, kad yra blogai, nepakanka. 

K. Čilinskas. „Leo LT“ atveju esama teisinių argumentų, kuriais remiantis galima pripažinti 
sandorį negaliojančiu ir siekti žalos atlyginimo. Tai numato Civilinis kodeksas. Vienų argumen-
tų reikia baudžiamajai atsakomybei, kai būtina įrodyti kiekvieno asmens kaltę, kitų – įrodinė-
jant, kad sandoris prieštarauja gerajai moralei, kaip pasakyta Civiliniame kodekse, arba Konsti-
tucijoje įtvirtintai tvarkai, arba kitiems įstatymams, o galbūt visiems dalykams kartu. 

P. Markevičius. Ginti viešąjį interesą dažnai sudėtinga. Esame dalyvavę bylose dėl nelegalių 
statybų ir kultūros paveldo apsaugos. Prokuratūra dažnai neturi išteklių ir specialistų nagrinėti 
tokias specifines bylas. Kai namas pastatytas be detaliojo plano, prokuratūra kreipiasi į statybos 
inspekciją, kuri pati derino tuos darbus. Inspekcija atsako, kad viskas tvarkinga, o prokuratūra 
pareiškia: „Kadangi statybos inspekcija padarė išvadą, kad pažeidimų nėra, byla nebus tiriama„ 
Štai kitas atvejis. „Lietuvos“ kino teatro privatizavime galima įžvelgti siekį pigiai užvaldyti la-
bai brangų žemės sklypą, nes savininkai stengiasi privatizuoti sklypą esą to namo gyventojams 
už simbolinę kainą. Po mūsų kreipimosi atėjo prokuratūros atsakymas: „Kadangi nepateikėme 
duomenų, jog esama pažeidimų, tyrimas nebus vykdomas“. (Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo 
sprendimu prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą nepagrįstas objektyviais duo-
menimis, todėl naikintinas – aut.). Bet mes ir negalime turėti visų duomenų, kuriuos gauti gali 
tik valstybės institucijos, tarp jų – prokuratūra. 

A. Medalinskas. Tuomet kas turi pateikti teisinius argumentus, kad prokuratūra pradėtų 
tyrimą? Nejaugi visuomenė pati privalo juos surinkti? Ar, pavyzdžiui, Seimo narių kreipimasis 
dėl „Leo LT“ gali privesti prie bylos? 

S. Galentienė. Bet kokio asmens kreipimasis – tai informacija, pagal kurią gali būti pradėtas 
tyrimas. Tada pradedami rinkti duomenys, galime prašyti informacijos, dokumentų, specialistų 
išvadų, turime teisę prašyti skirti specialistą galimiems viešojo intereso pažeidimams nustatyti. 
Surinkęs šią medžiagą, prokuroras sprendžia, ar yra pagrindas kreiptis į teismą ir ar tie pažei-
dimai susiję su viešuoju interesu. Prokurorui neprivalomi atsakingų institucijų ar specialistų 
vertinimai. Kiekvieną kartą gavęs informaciją prokuroras pats ją vertina. Jis yra teisininkas, o 
viešojo intereso sritis yra labai plati ir dažnai reikalingos specialiosios (o ne teisinės) žinios, 
kad būtų galima nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimus. Tikrai esama atvejų, kai viešasis 
interesas ginamas prokuroro iniciatyva, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su savivaldybe bylos 
dėl „VST“ atveju, po kurios socialiniame būste gyvenantiems žmonėms įmonė buvo įpareigota 
tiekti elektrą. 

A. Valantinas. „Leo LT“ – visos valstybės reikalas. Konstitucijoje įtvirtintas subsidiarumo 
principas, kitaip tariant, pirmiausia turi veikti ta valstybės institucija, kuri gali greičiausiai ir 
efektyviausiai išspręsti problemą. Labai patogu numesti prokuratūrai kokį nors sudėtingą klau-
simą tarsi kaulą, o vėliau imituoti darbą, kai realiai niekas nevyksta. Bet ko mums reikia: proce-
so ar rezultatų? „Leo LT“ sutartis atsirado iš įstatymo. Ar gali prokuroras kreiptis į Konstitucinį 
Teismą (KT) dėl įstatymo atitikimo Konstitucijai? Prokuratūra tokios teisės neturi, bet kreipėsi 



1005S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

Seimas. Procesas vyksta. Jame nišą ras ir prokuroras, tačiau nereikia manyti, kad „Leo LT“ – tik 
jo problema. Vyriausybės nuo atsakomybės rūpintis šalies ekonomika niekas neatleido. 

P. Markevičius. Kai dėl statybų Neringoje kreipėsi prezidentas Valdas Adamkus, buvo pra-
dėti tyrimai ir priimti sprendimai dėl pažeidimų. Kai šalia Radvilų malūno statomas daugiabu-
tis namas ir Kultūros paveldo komisija pripažino, kad XVI amžiaus malūnas yra sunaikintas, 
mes kreipėmės į prokuratūrą ir gavome atsakymą, kad pažeidimų nėra. 

A. Valantinas. Reikia pripažinti, kad galbūt ne visada sugebame įsitraukti į visus procesus. 
Tarp mūsų taip pat visko būna. Ir prokurorai klysta. Kartais ir specialistų trūksta. Negaliu dabar 
konkrečiai prisiminti šito atvejo. 

A. Medalinskas. Kokio lygio pareigūnas turi kreiptis į prokuratūrą, kad prokuroras imtųsi 
tyrimo? Jei dėl „Leo LT“ kreiptųsi premjeras ar išrinktoji prezidentė, galbūt tada viskas būtų 
kitaip? 

A. Valantinas. Nedarykite skubotų išvadų. Turime veikti koordinuotai ir kryptingai. Daly-
kas labai subtilus. Nėra taip, kad prokuroro veiksmai priklauso tik nuo jo norų. 

A. Medalinskas. Teisėje negali būti sąvokų „noriu“ ar „nenoriu“. Svarbu žinoti, kada pro-
kuroras privalo imtis veiksmų gindamas valstybės ir visuomenės interesą. Ar to jau nereikėjo 
padaryti, pavyzdžiui, dėl „Leo LT“? Kyla klausimų ir dėl projekto „Vilnius – Europos kultūros 
sostinė 2009“ (VEKS) pinigų panaudojimo, įvaizdžio projekto „Drąsi Lietuva“, kuriam išleista 
64 mln. litų. Tokių pavyzdžių daug, o atsakomybės per mažai. 

A. Valantinas. Didelė blogybė, kai skubame kritikuoti neturėdami informacijos. „Leo LT“ 
sandoris sudarytas vadovaujantis Seimo priimtu įstatymu. Tautai nepatiko, dabar dirba kiti Sei-
mo nariai. 

A. Medalinskas. Tokie projektai gali patikti tik tiems, kurie tuos milijonus panaudojo ar 
skirstė, tikėdamiesi atitinkamo atlygio. 

A. Valantinas. Ne tai turėjau galvoje. Būtina kalbėti argumentais ir faktais, kaip tie projektai 
atsirado. Kas juos vertino? 

P. Markevičius. Daugelis specialistų bijo teikti išvadas, nes baiminasi prarasti užsakymus. 
Lietuva maža. Visus sieja kokie nors saitai. Kai kreipėmės į specialistus, neoficialiai jie pripažino 
pažeidimą, tačiau patvirtinti tai raštu atsisakė. 

A. Valantinas. Ir dėl to kaltas prokuroras. 
K. Čilinskas. Prokuroras sakė, kad negalima išsišokti, jog turi būti laikomasi valdžių 

padalijimo ir solidarumo principų. Blogai, jei solidarumo principas suprantamas kaip 
draudimas prieštarauti pareigūnams, kurie pažeidė įstatymą. Kai teigiama, kad nežinome, kas 
bus panaikinus sandorį, jis niekada ir nebus panaikintas. Valdžių padalijimo principas yra tikrai 
svarbus. Teismai ir prokurorai turi būti visiškai nepriklausomi. Jeigu nustatyti teisės pažeidimai, 
prokuroras privalo reikalauti, kad toks neteisėtas sandoris būtų panaikintas. Juolab jeigu dėl to 
kenčia valstybė ir viešasis interesas. 

A. Valantinas. Kalbėjau ne apie solidarumo principą, bet apie subsidiarumą. Procesas vyks-
ta. Prie Vyriausybės veikia komisija, kuri svarsto visas tas „Leo LT“ sutartis. Galiausiai, jeigu 
mes valdžios neturime ar ja nepasitikime, tada turime išsiskirstyti. 

K. Čilinskas. Prokuratūra privalo atlikti savo darbą ir daugiau nieko. Niekam nereikia išsi-
skirstyti. KT nurodė du pagrindinius pažeidimus. Daug pažeidimų įžvelgė Seimo nariai. Nejau-
gi viso to nepakanka rinkti medžiagą bent ieškiniui? Tada jau prokuroras turės teisę išsireika-
lauti visus skaičiavimus apie žalą valstybei. 

S. Galentienė. KT nusprendė, kad atskiros įstatymo dėl „Leo LT“ normos prieštarauja Kons-
titucijai, bet tai nepaverčia viso įstatymo negaliojančiu. 
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K. Čilinskas. Tie du esminiai dalykai glūdi pačiame sandoryje. Kodėl nesikreipiate į teismą 
dėl jo panaikinimo? 

S. Galentienė. Valstybei atstovauja Vyriausybė. Ji sudarė sandorį. Ji ir gali kreiptis dėl jo 
panaikinimo. 

A. Valantinas. Valstybės kontrolė ar kuri kita institucija turėtų iš pradžių nustatyti, ar šis 
projektas padarė žalos valstybei. Vyriausybė pateiks savo siūlymus ir išvadas, tada savo žodį 
tars Seimas, o vėliau, jei reikės, įsitrauks ir prokuratūra. 

Kas nustatys žalą valstybei? 

A. Medalinskas. Jei tik valstybei ir piliečiams padaryta žala priverčia prokuratūrą imtis tyri-
mo, tai kas turi paspausti mygtuką, kad tarnybos imtų skaičiuoti tą žalą? 

A. Valantinas. Ar kas nors iš Vyriausybės pasakė, kad „Leo LT“ žalinga Lietuvai? Kalbame ir 
apie tam tikrus politinius-ekonominius dalykus. Ar vien prokuroras gali juos spręsti? Mes esame 
pistoletas valstybės rankose: jei reikia iššauti – iššausime. Pavyzdžiui, „Alitos“ byla. Ko reikia, 
kad prokuroras ieškiniu reikalautų naikinti sandorį? Kas prisiims atsakomybę už prarastas 
rinkas įgyvendinus tą ieškinį? Už žmones, dirbančius įmonėje? Valstybė turi žinoti, kas bus 
toliau. Aukščiausiasis Teismas ir KT pripažino, kad buvo pažeistos procedūros ir valstybė patyrė 
milijoninių nuostolių. Byla dabar teisme ir galima labai konkreti pareigūno atsakomybė. 

A. Medalinskas. Čia jūs kalbate apie tuometį Valstybės turto fondo (VTF) vadovą Povilą 
Milašauską? 

A. Valantinas. Iš konkretaus asmens bus pareikalauta atlyginti tą žalą valstybei. Viskam 
savo laikas. 

S. Galentienė. Prokuroras buvo prieš tokį „Alitos“ privatizavimo sandorį. VTF ir Vyriausybė 
žinojo prokuroro nuomonę. Bet buvo nuspęsta kitaip. 

A. Medalinskas. Yra žinomas konkretus asmuo, buvęs Vyriausybės kanceliarijos Teisės 
departamento vadovas, pateikęs siūlymą, iš kurio atsirado „Leo LT“. Jis vėliau perėjo dirbti į 
„Leo LT“. Yra žinomas Vyriausybės vadovas ir ministras, kurie visų žmonių akyse tą sandorį 
propagavo. Jeigu kas abejoja padaryta žala, suskaičiuokite iš pradžių milijoninius dividendus, 
kuriuos „Leo LT“ privatūs akcininkai išsimokėjo, ir šimtatūkstantines išeitines pašalpas 
palikusiesiems bendrovę. 

A. Valantinas. Taip, kas galėtų paneigti, kad iš pradžių čia „padarė“, o po to nubėgo į kitą 
pusę. Bet visa tai kol kas tėra būrimas iš kavos tirščių. Vien spėjimų neužtenka. 

K. Čilinskas. Kai kalbama apie milijardus, prokuratūros mašina sunkiai paleidžiama ir 
tarnybos nepradeda tirti žalos valstybei, nes tai susiję su oligarchų viršūne. Prieš oligarchų 
sistemą ši mašina nedirba, o prieš mažą žmogų įsijungia visa galia. Nepradėjus ikiteisminio 
tyrimo nustatyti žalos negalima, nes reikia iš pradžių tirti žalą. 

P. Markevičius. Mygtuką dėl žalos klausimo turi įjungti prokuratūra ir, prieš atmesdama 
kokį nors prašymą, paaiškinti, kodėl delsia. 

A. Valantinas. Jūs visi labai akcentuojate klausimą dėl žalos. 
A. Medalinskas. Jūs minėjote, kad žala – vienas svarbesnių veiksnių pradėti ikiteisminį 

tyrimą. 
K. Čilinskas Per tą laiką, kol tik šnekėsite, daug milijardų nutekės iš valstybės, ir nežinau, 

kas už tai atsakys. 
A. Valantinas. Kur tie milijardai teka ir kiek jų nutekėjo? 
A. Medalinskas. „Leo LT“, VEKS, „Drąsi Lietuva“, neskaidrūs privatizacijos procesai, 

neskaidrūs viešieji pirkimai. Ar tai ne iš valstybės kišenės tekantys milijonai ir milijardai? Toks 
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klausimas turėtų būti keliamas ne tik Jums, prokurore, bet ir Jūsų pirmtakams. 
A. Valantinas. Nedarykite išvadų, kad prokuroras yra bejėgis. Aš kaip tik džiaugiuosi, 

kad yra kažkas, kas mums vis dar baksnoja į šoną, ir noriu patikinti, kad nesame sulaužytais 
stuburais. Ir bylų dėl neteisėtų viešųjų pirkimų, kitų atvejų yra. Pavyzdžiui, dėl vandens 
pramogų paslaugų pirkimo iš „Rubicon group“ priklausančios įmonės, dėl profsąjungų turto– 
„Nemuno“ sanatorijos Druskininkuose privatizavimo, dėl Vilniaus pilių rezervato, Kuršių 
nerijos, planuotų plataus masto statybų Trakų istoriniame nacionaliniame parke, Nacionalinio 
stadiono statybos ir t. t. Palangoje ir Neringoje jau ir baigtos kai kurios bylos specialistams, kurie 
padėjo kreivus parašus. 

A. Medalinskas. Kodėl negalima prieiti iki pareigūnų, kurie padėjo kreivus parašus po „Leo 
LT“? 

A. Valantinas. Galima, bet tik bendromis jėgomis. Neginu nė vieno prokuroro, bet jei vieno 
prokuroro sprendimas nepatiko, paprašykime kito įvertinti arba kreipkimės į teismą. Yra dorų, 
sąžiningų pareigūnų. 

P. Markevičius. Labai dažnai pabrėžiami ir galimi nuostoliai, jei bus naikinamas sandoris. 
Klausiama, kas sumokės? Ar ne mokesčių mokėtojai? Kuriama nebaudžiamumo atmosfera. 
Niekas negali turėti naudos iš teisės pažeidimo, o Lietuvoje susidaro įspūdis, kad jeigu padarysi 
didelį pažeidimą, iš tavęs nieko nepareikalaus dėl didelių nuostolių valstybei. 

Ar valdžia leidžia visuomenei apsiginti? 

A. Medalinskas. Išeina užburtas ratas. Prokuroras sako, kad jie negali įsitraukti į procesą, 
kol nepasakyta, jog padaryta žala valstybei. Kita vertus, žalos nenustatysi nepradėjęs ikiteismi-
nio tyrimo. Kas nors turi aiškiai pasakyti: pradėkite tyrimą ir tirkite padarytą žalą. Gal tai turi 
padaryti visuomenė? 

A. Valantinas. Nėra jokio užburto rato, bet kažkas jį užburia labai sėkmingai. Žala yra pa-
daroma kažkam. Bet kas gali pasakyti, kad štai aš patyriau štai tokią žalą? Kas yra tas nukentė-
jusysis? 

A. Medalinskas. Valstybė ir piliečiai. Visuomenė. 
P. Markevičius. Visuomenei valdžia turėtų suteikti daugiau teisių ginti savo interesus ir ne-

laikyti darželinukais. Jeigu visuomenė mato, kad yra pažeistas viešasis interesas, kodėl pati ne-
gali kreiptis į teismą. Prokuratūra apkrauta darbais. Kartais ne dėl blogos valios neatlieka darbų 
ar praleidžia terminus kreiptis į teismą. 

A. Valantinas. Procesai vyksta. Galbūt jūs ne visada turite informacijos. Suprantu, kad ateina 
laikas, kai kas nors paklaus, koks jūsų darbo rezultatas, kai tiek laiko dirbote. Bet prokuratūros 
mašina važiuoja ir tai rodo praėjusiųjų metų rezultatai. Pateikėme ieškinių, kurių vertė 118 mln. 
litų. 

P. Markevičius. Ar ne per lėtai ta mašina užsiveda? Svarbu viską ištirti, kol nesueis senatis. 
A.Valantinas. Tie reikalai neretai politizuojami. Pavyzdžiui, „Mažeikių naftos“ privatizavi-

mas. Ir šiandien yra žmonių, kurie sako, kad viskas ten buvo padaryta neskaidriai, bet privati-
zavimo procese buvo iškelti ir kiti reikalavimai. Tai yra valstybės reikalai. Didieji sandoriai yra 
eskaluojami, išnaudojami ir politiškai, kad priešininką sumenkintų. 

A. Medalinskas. Ar ne prokuratūra turi surinkti įrodymus ir įvertinti visus neskaidrius val-
džios sandorius? 

A. Valantinas. Turime daug specialiųjų tarnybų, bet tyrimai be operatyvinio pagrindo negali 
būti pradėti. Tuos popierėlius bevartant matyti, esą viskas teisėta, bet atsiranda jausmas, kad 
kažkas blogai. Tačiau asmeninės nuojautos neužtenka. Reikia įrodymų. 
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P. Markevičius. O kaip dėl atsakomybės? Dažnai sprendimus priima kolegialios valdžios 
institucijos. Kas iš jų pareikalaus atsakomybės? Juk tuos sprendimus priima konkretūs asme-
nys, bet atsako mokesčių mokėtojai. 

K. Čilinskas. Įgyvendinant viešojo intereso gynimą svarbus vaidmuo tenka Seimo kontro-
lieriams ir administraciniams teismams, kurie turėtų pagal žmonių skundus ginti jų teises ir 
viešąjį interesą. 

A. Valantinas. Teismo procese visos šalys lygios. Bet turėtų būti šioks toks nelygiateisiš-
kumas, nes žmogus silpnesnis, palyginti su sistema. Jeigu žmogus nori ko nors pasiekti, turi 
samdyti rimtus advokatus. Bet ar paprastas žmogus gali tai daryti? O valdžia tokius advokatus 
samdo. Paradoksali situacija: valstybės įstaiga gina savo galbūt blogus darbus ir už mokesčių 
mokėtojų pinigus samdosi brangius advokatus, o paprasti žmonės ir prokuratūra turi įrodyti, 
kad ji kažką padarė blogai. 

K. Čilinskas. Valdžios įstaigos samdosi net advokatų kontoras, nors pačios turi mokesčių 
mokėtojų išlaikomus Teisės departamentus. Šių atstovai į dalyvavimą tokiame teismo procese 
gali žiūrėti tik pro valstybės institucijos veiksmų gynybos prizmę, o valdininkams reikia, kad 
advokatai juos gintų asmeniškai ir bet kokia kaina. 

P. Markevičius. Kreiptis į teismą, jeigu interesai pažeisti, yra konstitucinė visuomenės teisė. 
Ją iki minimumo apriboja Administracinių bylų teisenos įstatymas ir Civilinio proceso kodeksas, 
kur numatyta, kad visuomenė į teismus gali kreiptis tik įstatymo numatytais atvejais. Bet tokio 
įstatymo iki šiol nėra. Visuomenei palikta tik iliuzinė teisė ginti viešąjį interesą Lietuvoje. Jei ne 
tarptautinės konvencijos, visuomenė tokios teisės apskritai neturėtų. Tarptautinės konvencijos 
skirtos tik labai siauroms specifinėms sritims. Viešojo intereso gynimo įstatymas iki šiol dulka 
Seimo stalčiuose.

„Lietuvos žinios“ .–   2009 m. biržel io 16 d. 

TEISĖJAI NETURI LAIKO RAŠYTI NUTARČIŲ – 
VIETOJ JŲ SKELBIA SENAS

Dainius SINKEVIČIUS
 
Lietuvos teismuose – iki šiol precedento neturintis atvejis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

(LAT) antradienį paskelbė, kad jau antrą kartą apeliacine tvarka bylą nagrinėjęs Vilniaus apy-
gardos teismas priėmė ne naują nutartį baudžiamojoje byloje, o kompiuteriu nukopijavo visą 
anksčiau savo kolegų priimtą, bet dėl pažeidimų LAT teisėjų panaikintą verdiktą. Tiesa, teisėjai 
nėra tokie žiopli – nutartyje nepamiršo pakeisti kolegijos pavardes. 

„Teisinė situacija, kai apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėjusi apeliacinį 
skundą, nesurašo nutarties, bet pasirašo kitos toje pačioje baudžiamojoje byloje, to paties teis-
mo teisėjų kolegijos priimtą nutartį, kurią panaikino LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
kolegija, vertintina kaip Baudžiamojo proceso kodekso straipsnio pažeidimas, nes paneigiama 
konstitucinė bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos, LAT priedermė ir paskir-
tis“, – antradienį šiurkščius pažeidimus konstatavo trijų teisėjų kolegija. 

LAT nusprendė jau trečią kartą Vilniaus apygardos teismui grąžinti vilniečio Renato K. bau-
džiamąją bylą. Vyriškis už fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą buvo nu-
teistas laisvės atėmimo šešiems mėnesiams ir vienai dienai bausme. 
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Nuosprendį Renatui K. paskelbė Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas, nes vyriškis dar 
2006-ųjų gegužę vieno sostinės bendrabučio prausykloje pastūmė kaimyną – šiam nukritus ant 
žemės buvo sutrenkta galva. 

Su apylinkės teismo nuosprendžiu nesutikęs Renatas K. parašė apeliacinį skundą Vilniaus 
apygardos teismui, tačiau trijų teisėjų kolegija jį atmetė. Su teisėjais nesutikęs Renatas K. kreipėsi 
į galutinius sprendimus priimantį LAT, kuris konstatavo, kad vyriškio skundą nagrinėjo šališkas 
teismas. Paaiškėjo, kad toje pačioje byloje du teisėjai anksčiau yra nagrinėję Renato K. skundus 
dėl jam skirto suėmimo.

LAT bylą grąžino iš naujo apeliacine tvarka nagrinėti tam pačiam Vilniaus apygardos teismui, 
tik kitai teisėjų kolegijai. 

Antradienį paaiškėjo, kad Renato K. byloje trijų Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija 
buvo surengusi teismo posėdžius, tačiau visiškai nesigilino į bylos esmę ir paskelbė tą pačią 
anksčiau savo kolegų panaikintą nutartį. 

Generalinės prokuratūros prokurorė Daiva Skorupskaitė–Lisauskienė LAT buvo priversta 
prašyti tenkinti nuteistojo skundą – dvi Vilniaus apygardos teismo nutartys yra identiškos. 

„Bylą antrą kartą apeliacine tvarka nagrinėjęs teismas nepadarė nė vienos savo išvados dėl 
apeliacinio skundo motyvų, o rėmėsi šališko teismo priimtos nutarties motyvais“, – LAT kalbėjo 
D. Skorupskaitė-Lisauskienė.

LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas byloje ne tik pakeitė teisėjų 
kolegijos, prokurorės ir posėdžių sekretorės pavardes, bet ir kelių puslapių nutartyje rašė du 
trumpus „autorinius“ sakinius. 

„Skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis yra iš esmės perrašyta (tiksliau – 
kompiuteriniu būdu nukopijuota) ankstesnė to paties teismo nutartis – tik pasirašyta kitos 
teisėjų kolegijos sudėties. Vadinasi, šioje byloje ją nagrinėjusi kolegija pati savarankiškai proceso 
baigiamojo akto – nutarties – nesurašė“, – LAT konstatavo Baudžiamojo proceso kodekso 
pažeidimus. 

LAT taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta teisminio nagrinėjimo procesinių 
pakopų sistema ir jos pagrindai. 

„Šios sistemos paskirtis – šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, užkirsti 
kelią neteisingumui. Tai yra atitinkamos bylos šalių ir visuomenės apskritai pasitikėjimo ne 
tik atitinkamu bylą nagrinėjančios bendrosios kompetencijos teismu, bet ir visa bendrosios 
kompetencijos teismų sistema“, – LAT pažymėjo, kad šio teismo nurodymai žemesnių instancijų 
teismams yra privalomi.

SVARBI PERGALĖ PRIEŠ VILNIAUS SAVIVALDYBĘ

Paulius MARKEVIČIUS – teisininkas, Vilniaus Žvėryno bendruomenės vicepirmininkas

Žvėryno bendruomenė laimėjo penkerius metus trukusią bylą prieš Vilniaus m. savivaldybę 
dėl želdynams pavojų keliančių statybų planų Žvėryne. 

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas galutiniu ir neskundžiamu sprendimu 
panaikino leidimą statyti gyvenamąjį namą Gervių g. 7 ir rekonstruoti Gervių gatvelę, nes 
projektavimo sąlygų sąvadas ir statybos leidimas kėlė grėsmę saugomiems Žvėryno želdiniams, 
retiems medžiams, vienintelei vaikų žaidimų aikštelei bei pažeidė statybas ir teritorijų planavimą 
reglamentuojančius teisės aktus ir gyventojų teises.
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Pažeisdama įstatymus ir vietos gyventojų teises gyventi sveikoje aplinkoje, UAB „Kapitalo 
vystymo kompanija“ ketino mažučiame sklypelyje Gervių gatvelėje pastatyti masyvų 
daugiaaukštį namą, gerokai viršijantį visas leidžiamas normas. Kadangi šioje vietoje leidžiama 
tik mažaaukštė statyba, verslininkai apsukriai projekte nuslėpė keletą aukštų, o dalies patalpų net 
nenurodė. Taip pat jie ketino tiesti elektros ir vandentiekio komunikacijas Žvėryno detaliajame 
plane nenumatytose vietose – tiesiai per saugomus želdynus. 

Po vaikų žaidimų aikštele verslininkai ketino įrengti šilumos tinklų kamerą, o pačią šilumos 
trasą – tiesti po milžinišku baltuoju gluosniu, tiesiog sunaikinant šį unikalų medį ir vaikų 
žaidimų aikštelę – tai patvirtino teismo skirta ekspertizė. 

Gyventojų išpuoselėti kiemo želdynai, saugantys juos nuo T. Narbuto gatvės taršos, niekaip 
nesiderino su UAB „Kapitalo vystymo kompanija“ vizija vietoje saugomų želdynų tiesiog po 
gyventojų langais įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę, o pėsčiųjų taką paversti dviejų juostų 
gatve, apie kurios projektavimo pradžią ši bendrovė net nesivargino viešai pranešti visuomenei, 
nors tai privaloma pagal įstatymą. 

Dar daugiau, ši bendrovė planavo vandentiekio vamzdžius tiesti beveik po greta esančio 
daugiabučio namo pamatais, tuo keldama didelį pavojų šio namo saugumui. Gyventojai 
pagristai bijojo, kad pasikartos namo griūtis, jau įvykusi Šiaulių gatvėje prieš kelerius metus.

Statybos projektą vertinę ekspertai negalėjo atsistebėti daugybe jame esančių pažeidimų, 
netikslumų, net galimų sukčiavimo požymių. Visi vieningai tvirtino, kad toks statybos leidimas 
negalėtų būti išduotas, nebent už labai didelius pinigus. 

Tačiau stebėtis nereiktų – šiems galimai nusikalstamiems planams stropiai talkino Vilniaus 
miesto savivaldybė, išdavusi neteisėtą statybos leidimą ir visokeriopai gynusi verslininkų, o ne 
gyventojų interesus.

Vyriausiasis administracinis teismas tinkamai įvertino tiek UAB „Kapitalo vystymo 
kompanija“ planuotus, tiek Vilniaus savivaldybės patvirtintus teisės aktų pažeidimus ir 
panaikino neteisėtai išduotą statybos leidimą bei projektavimo sąlygų sąvadą. 

Keliasdešimt tūkstančių litų siekiančias teismo išlaidas padengti turės Vilniaus miesto savi-
valdybė iš mokesčių mokėtojų pinigų. Todėl Žvėryno bendruomenė jau kreipėsi į prokuratūrą, 
kad ši iškeltų baudžiamąją bylą neteisėtą statybos leidimą išdavusiems Vilniaus m. savivaldy-
bės administracijos direktoriui ir kitiems tarnautojams, kurie ir turėtų atsakyti ir padengti visą 
žalą, atsiradusią dėl jų neteisėtų, aplaidžių ir galimai nusikalstamų veiksmų.
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VALDŽIA PRIEŠINASI ORHUSO KONVENCIJOS 
ĮGYVENDINIMUI LIETUVOJE

Kęstutis ČILINSKAS

Pasak Orhuso darbo grupės pirmininko Kęstučio Čilinsko, Europos Sąjungos narėms priva-
lomos Orhuso konvencijos įgyvendinimui Lietuvoje stipriai priešinasi įvairios valdžios institu-
cijos.

Vyriausybinę Orhuso darbo grupę sudaro 23 teisės, aplinkosaugos ir viešo intereso gynimo 
ekspertų iš įvairių ministerijų, departamentų ir nepriklausomų ekspertinių bei nevyriausybinių 
organizacijų.
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Pasak Orhuso darbo grupės pirmininko, Teisės projektų ir tyrimų centro tarybos pirmininko 
Kęstučio Čilinsko, Orhuso konvencija – tai Lietuvos ratifikuotas tarptautinis įsipareigojimas 
sudaryti sąlygas piliečiams gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į 
teismus aplinkos klausimais.

Pasak K. Čilinsko, Lietuvos valstybė didele dalimi Orhuso konvencijos reikalavimų 
neįgyvendina ir tai buvo konstatuota tarptautiniu mastu. Darbo grupės veiklos metu buvo 
įsitikinta, kad politikai, stambaus statybos verslo ir su juo susiję valdžios atstovai tvirta siena 
Lietuvoje užtveria galimybę piliečiams įgyvendinti teisę ginti viešą interesą teisme aplinkos 
klausimais ir dalyvauti priimant esminius sprendimus. 

Pavyzdžiui, didžiulę reikšmę aplinkai turi atominė elektrinė, todėl AE įstatymas (vadinamasis 
LEO įstatymas) pagal Orhuso konvenciją turėjo būti, prieš teikiant Seimui, pateiktas visuomenei 
svarstyti. Vyriausybė šiuo požiūriu nesilaikė Orhuso konvencijos. Teisingumo ministerija 
nesutinka, kad būtų padarytos teismo procesinių įstatymų pataisos, užtikrinančios piliečių teisę 
kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo. Tokiu būdu, pastebi K. Čilinskas, kad Lietuvoje ne 
tik neįgyvendinama Orhuso konvencija, bet, priešingai, teismine tvarka persekiojami piliečiai, 
pabandę ginti viešą interesą aplinkos srityje.

Pasak K. Čilinsko, valdžios atstovai stipriai priešinasi Orhuso konvencijos reikalavimui, 
pagal kurį piliečiai turėtų būti įtraukiami dalyvauti svarstant ne tik statybų planus (brėžinius), 
bet dalyvauti tame, kas reikšmingiausia – kai savivaldybė sprendžia, kur ir kas turi būti 
pastatyta. Pasak K. Čilinsko, tai reiškia, kad Lietuvos piliečiams, pažeidžiant Orhuso konvenciją, 
draudžiama dalyvauti miestų ir kitų teritorijų užstatymo koncepcijų ir programų rengime, savo 
valstybės ir miestų valdyme.
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B. LUBYS ĮSPĖJA: RUSIJOS PINIGAI VERŽIASI 
Į MŪSŲ ŽINIASKLAIDĄ

Vladimiras LAUČIUS

Oligarchiją kuria ne verslas – ją kuria politikai, tvirtina Lietuvos pramonininkų konfederaci-
jos prezidentas, „Achemos“ grupės vadovas ir pagrindinis akcininkas Bronislovas Lubys. Pasak 
jo, Lietuvoje politikai leidžia klestėti monopoliams, nepaisydami net Europos Sąjungos direk-
tyvų. Prognozuodamas Andriaus Kubiliaus vadovaujamos vyriausybės ateitį, B. Lubys DELFI 
teigė, kad ji greičiausiai neišsilaikys iki dabartinės Seimo kadencijos pabaigos. Savo ruožtu iš 
prezidentės Dalios Grybauskaitės „Achemos“ grupės vadovas sakė laukiąs aktyvumo spren-
džiant ne tik užsienio politikos, bet ir vidaus problemas. 

– Kaip, Jūsų akimis, Lietuvos verslas išgyvena krizę? Kokios didžiausios problemos, ko-
kios artimiausios perspektyvos?

– Šis klausimas ypač aktualus, kai premjeras Andrius Kubilius vis žada naujus papildomus 
mokesčius. Viena politinė partija šiomis dienomis Seime pasiūlė įvesti Nekilnojamojo turto 
mokestį, nors dar neparengta koncepcija, kuria būtų galima vadovautis. Galima būtų tik ironiškai 
kalbėti apie „džiaugsmą“, kurį sukelia kone kas savaitę pasklindanti žinia apie naują mokestį.

 Iš pat pradžių buvo daromi ne visai tikslūs ir teisingi sisteminiu požiūriu sprendimai. Buvo 
žengiami žingsniai, kuriais, užuot mažinusi kaštus, valdžia didino mokesčius. Naujų mokesčių 
našta užgriuvo fizinius asmenis bei verslu užsiimančius juridinius asmenis. Įvedami mokesčiai 
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buvo per dideli, o valdininkų darbo vietų, kurių ketinta sumažinti tūkstančiais, pasirodo, net 
penkiais ar šešiais šimtais padaugėjo.

Vokiečiai nuėjo kitu keliu: praėjusių metų gruodį Vokietijos valdžia priėmė sprendimą palik-
ti valdininkams keturias darbo dienas vietoje penkių ir atitinkamai 20 proc. sumažinti jų algas. 
Tai leidžia išlaikyti darbo vietas – gaudami 80 proc. buvusių algų, Vokietijos valdininkai gali, 
kad ir šiek tiek kukliau, išgyventi – ir kartu sutaupyti 20 proc. ankstesnių kaštų.

O mūsų valdžia nuėjo mokesčių kėlimo ir „daugiau kalbų, mažiau darbų“ keliu. Augant ne-
darbui, mokestinė bazė, savo ruožtu, mažėja. Tuo metu didindami mokesčius mes jau artėjame 
prie ribos, kai, kirpdami avies vilną, imame dirti jos odą.

Turėtume turėti kokią nors perspektyvą: kad mokesčiai nebebus didinami, o kaštai bus ma-
žinami; nesinorėtų kalbėti apie nacionalinės valiutos devalvavimą, dėl kurio labai apsunktų di-
delės visuomenės dalies finansinė būklė. Kalbant apie verslą, galima būtų apibendrinti taip: jis 
šiandien išgyvena labai sunkius laikus ir kol kas nemato aiškios – nei trumpalaikės (pusmečio), 
nei ilgalaikės perspektyvos (iki kitų metų vidurio).

– O kaip sausio mėnesį valdžios pažadėtas verslo skatinimas, turėjęs prasidėti, regis, bir-
želį? Antai kad ir namų renovavimas?

– Mano nuomone, skatinimo priemonių gal net nereikėtų – arba apie jas reikėtų mažiau 
kalbėti ir daugiau veikti. Kol kas daugiau girdėti propagandos nei matyti apčiuopiamų veiksmų. 
Dabar jau liepos mėnuo; sakoma, kad kažką galbūt pajusime rugsėjį– spalį. Bet jei tie pinigai gali 
būti panaudoti valstybės, biudžeto reikalams, tai geriau juos tiems reikalams ir naudoti, o verslą 
palikti tos būklės, kokios jis yra dabar.

Yra Europos Sąjungos pinigai; jais reikia pasinaudoti. Neatmestina, kad jie galėtų būti nau-
dojami ir namų renovavimui. Jie taip pat galėtų būti naudojami saulės, žemės bei vėjo energijos 
išgavimui.

Reikia didesnio aiškumo: kiek dar bus didinami mokesčiai, kiek ketinama surinkti pinigų į 
biudžetą. Turime suvokti, kad pelno mokesčio pinigų labai sumažės – biudžete dėl to atsiras mi-
lijardinės „skylės“. Praėjusiais metais pelno mokesčio buvo surinkta 2 mlrd. 200 mln. Lt. Dabar 
šis mokestis yra padidintas iki 46 proc., bet tai nepadės.

Verslas vis spaudžiamas ir spaudžiamas; šiandien matome, kad jis jau nebepajėgia mokėti, 
ir valstybės iždas nesipildo.

– Ką vyriausybė šiandien galėtų daryti kitaip?
– Reikėjo ne taip pradėti. Reikėjo pradėti nuo taupymo. Minėjau Vokietijos pavyzdį – jis ti-

krai geras. Nereikėtų kaskart išradinėti dviračio: reikėtų įsiklausyti į Europos valstybių patirtis. 
Kai mūsų valdžią praėjusių metų gruodžio viduryje darė mokestinį perversmą, Vokietija jau 
taikė savo taupymo modelį. Apskritai konservatoriai, aštuonerius metus buvę opozicijoje, turėjo 
laiko pasidomėti ir pamąstyti, ką ir kaip galima spręsti. Dabar suprantu premjerą: jam reikia 
skubėti, o skubant mąstyti lieka nedaug laiko.

– Kurios politinės partijos, Jūsų manymu, šiandien blaiviausiai vertina ekonominę padėtį 
ir siūlo geriausius sprendimus?

– O kuri partija ar partijų grupė šiandien turi šešėlinę vyriausybę? Šešėlinė vyriausybė šian-
dien yra būtina. Deja, Seime šiandien turime opozicines partijas, bet neturime tikros opozicijos. 
Vadinamoji opozicija Seime yra bejėgė. Tikra opozicija turi nuolat siūlyti alternatyvius sprendi-
mus, turėti pretendentus į ministrų postus.

– Kaip manote, ar dabartinė vyriausybė išsilaikys iki Seimo kadencijos pabaigos?
– Labai abejočiau. Net Baltarusijoje pusė vyriausybės keičiama. Pažvelkime, kas vyksta La-

tvijoje, Estijoje. Šiandien būtina ieškoti naujų jėgų ir originalesnių sprendimų.
– Ar tikitės ekonominės politikos pokyčių, pradėjus eiti prezidentės pareigas Daliai Gry-
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bauskaitei?
– Kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, manau, kad prezidentas turėtų vykdyti aktyvesnę vi-

daus politiką. Prezidento įtaka turėtų būti juntama ne tik užsienio, bet ir vidaus reikaluose, 
sprendžiant ekonominės politikos problemas.

Šiandien mums visiems aktualią išgyvenimo problemą galėtų padėti spręsti didesnis pra-
gmatizmas, ir aš manau, kad D. Grybauskaitė bus pakankamai pragmatiška. Optimistiškai ver-
tinu jos išrinkimą prezidente.

– Apie opozicijos siūlomą politiką mums leistų susidaryti aiškesnį įspūdį šešėlinė 
vyriausybė, kurios, kaip minėjote, mes neturime. Savo ruožtu apie prezidento ketinimus iš 
dalies byloja prezidentūros komanda. Kaip vertinate D. Grybauskaitės komandą?

– Parodykite man nors vieną juridinį dokumentą, kuriame kalbama apie prezidentūrą, o ne 
apie prezidento instituciją. Prezidentūra, kaip aš suprantu, yra namas Daukanto aikštėje. Manau, 
pastaruoju metu ėmėme šiek tiek fetišizuoti prezidento aplinką. Prezidento aplinka turi padėti 
prezidentui įgyvendinti jo sumanymus, atlikti tam tikras procedūras, dirbti prie dokumentų. 
Esminis dalykas yra ne prezidento aplinkos, o paties prezidento noras ir gebėjimas valdyti. Iš to, 
ką pasakiau, galite daryti išvadas apie mano požiūrį į prezidentės D. Grybauskaitės aplinką.

– Per rinkimų kampaniją D. Grybauskaitė kaip vieną svarbiausių savo tikslų minėjo kovą 
su oligarchija. Kas, Jūsų manymu, yra ta grėsminga oligarchija ir kaip su ja reikėtų kovoti?

– Oligarchijos sąvoką ėmėme taikyti Rytų kaimynės pavyzdžiu, nors ji atkeliavo iš senovės 
graikų kalbos. Oligarchijos problemą pirmiausia turėtume suvokti kaip monopolizavimo pro-
blemą. Jei Lietuvoje taikytume, kaip pridera, ES dokumentus, direktyvas, tai monopolizavimo 
problemą galėtume išspręsti. Antai latviai, lenkai taiko ES direktyvą dėl pervežimų geležinke-
liais. Yra ES kogeneracijos direktyva, kurią Lietuvai būtų naudinga diegti. Ši direktyva pasirodė 
2005 metais, bet iki šiol Lietuvoje į ją niekaip nereaguojama. 

Visą tą laiką kalbėjausi minėtu klausimu su visais mūsų premjerais ir ūkio ministrais, įskaitant 
ir dabartinį ūkio ministrą. Bet atitinkamo vyriausybės nutarimo iki šiol nėra. Kodėl? Galvokite 
patys. Naikinti oligarchiją – vadinasi, naikinti monopolius. Ir jei prasidės realūs darbai taikant 
ES direktyvas, tai nereikės tiek tuščių kalbų. Bet valdžia nebūtinai nori pereiti nuo kalbų prie 
darbų. Oligarchiją kuria ne verslas: ją kuria politikai.

– Kaip vertinate šių dienų Lietuvos žiniasklaidą? Kokie jos didžiausi privalumai ir 
trūkumai?

– Pirmiausia džiaugiuosi tuo, kad ji vis dėlto egzistuoja ir įgalina viešą nuomonių įvairovę. Bus 
blogai, jei savo žiniasklaidą imsime pardavinėti tiems, kuriuos du dešimtmečius kritikavome. 
Tai ne tik „Lietuvos ryto“ akcijų klausimas: problema yra daug didesnio masto. Šiandien yra ir 
daugiau pasiūlymų parduoti žiniasklaidos priemones, sklindančių iš tos pusės. Mane tai šiek 
tiek jaudina.

Finansinė padėtis – sunki, žiniasklaida yra verslas, ir aš tikrai nieko nesmerkiu. Tačiau 
žiniasklaida nėra vien verslas: ji taip pat yra tautos saviraiškos, nuomonių formavimo priemonė. 
Savininkai daro įtaką jos turiniui, o derybų, kurios gali baigtis savininkų pasikeitimu, šiandien 
yra daugiau nei mano minėtas „Lietuvos ryto“ atvejis. Matyti tam tikra tendencija.

– Ar tą tendenciją galima apibūdinti kaip Rusijos pinigų masinį veržimąsi į mūsų 
žiniasklaidą?

– Nesakyčiau, kad tie pinigai mėgina ateiti masiškai, bet galiu patvirtinti, kad noro tikrai 
esama. Nes aš asmeniškai sulaukiau pasiūlymo iš potencialių pirkėjų.

– Nesutikote su tuo pasiūlymu?
– Ne.
– Ar sunku yra krizės metu valdyti BTV, „Lietuvos žinias“? Ar tai pakeliama našta?
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– Šiandien – pakeliama. Minėtos žiniasklaidos priemonės yra valdomos holdingo, kuris dirba 
daugmaž pozityviai. Stengiamės, kiek galime, jam padėti, bet sprendimus priima jo direktoriai. 
Tai viena mūsų veiklos krypčių, kuri neapsiriboja vien finansiniais dalykais, bet aprėpia ir kitus 
dalykus, kurie, mano nuomone, visuomenei yra labai svarbūs.

– Įsibėgėjus pasaulio ekonomikos krizei, daug kas kalba apie laisvosios rinkos ydas ir 
teigia, kad valstybės turėtų aktyviau reguliuoti ūkį. Ar sutinkate su šiuo požiūriu?

– Iš dalies sutinku. Reikėtų grįžti prie jūsų kelto klausimo dėl oligarchijos ir monopolių. Tam 
tikri neigiami procesai tampa nevaldomi ir pažeidžia didelės visuomenės dalies interesus, kai 
veikia nežabojami monopoliai. Man patiko Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy pasakymas, 
kad bankai nukrypo nuo savo prigimties, kai vieninteliu jų tikslu tapo pelnas ir jie nustojo 
tarnavę valstybės, visuomenės interesams, pažangai.

Mano supratimu, valstybės kontrolė šiuo atžvilgiu yra absoliučiai būtina, kad būtų žabojamas 
bankų monopolizmas. Antai pastarąjį dešimtmetį valstybės iš esmės nekontroliavo bankų. 
Kai Lietuvoje buvo parduodamas valstybinis komercinis bankas, būta daug gražių kalbų apie 
Švedijos ir Vokietijos bankus. Manau, valstybinio komercinio banko sukūrimas šiandien yra 
akivaizdi būtinybė.
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KAIMO IŠLIKIMUI SKAMBA PAVOJAUS VARPAI

Vilnius, liepos 14 d. (ELTA). Lietuvoje valstybės politika kaimo žmonių atžvilgiu yra 
bejėgiška, o šimtmečiais buvusiam tautos tradicijų ir kalbos puoselėtojui kaimui šiandien iškilo 
grėsmė. Nors sukurta dešimtys strategijų, Lietuvos kaimas iki šiol neturi savo ateities vizijos.

Antradienį, Žalgirio mūšio išvakarėse, Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo 
iniciatyva naujienų agentūroje ELTA surengtoje diskusijoje „Telkiamos jėgos „Žalgirio mūšiui“ už 
Lietuvos kaimo išlikimą“ dalyvavo Lietuvos kaimo išlikimo visuomeninės tarybos iniciatyvinės 
grupės (LKIVTIG) nariai. Grupė neseniai išplatino pareiškimą, kuriame pasmerkė Lietuvoje 
vykdomą kaimo politiką, dėl kurios kaimas ir atsidūrė ties išlikimo slenksčiu.

Pasak LKIVTIG narių, valstybė ignoruoja kaimo gyventojų poreikius ir galimybes, o 
jaunajai kartai nesudaro sąlygų aktyviai dalyvauti integracijoje į Europos bendruomenę. Vis 
rečiau net į didesnes kaimo vietoves beužsuka autobusas, duris užveria pašto skyriai, prastėja 
infrastruktūra, uždaromos kaimo mokyklos, bibliotekos, kitos kultūros įstaigos. Vietos valdžia, 
spręsdama savo finansines problemas, visa tai dangsto optimizavimu, kurio kriterijai niekam 
nežinomi. Be to, aktyviausių kaimo gyventojų, galinčių tapti valstybės turto kūrėjais, emigracija 
tapo neatsiejama.

Akademikas, M. Romerio universiteto profesorius Antanas Buračas su nostalgija prisiminė 
kaimo politiką tarpukario metais. Anot jo, ilgus šimtmečius kaimas buvo kultūros, tradicijų 
išsaugojimo vieta, deja, šiuo metu dėl netikusios valstybės politikos kaimas praranda lietuvybės 
puoselėtojo vaidmenį.

„Europoje jau seniai suprato, kad kaimo žmonės – tie žmonės, kurie nepajėgs konkuruoti dėl 
kainų žirklių tarp miesto ir kaimo, tie žmonės, kuriems reikia teikti pagalbą, kad jie neatsiliktų 
pagal savo dvasines galimybes, kultūros plėtrą, o Lietuvoje kažkaip valstybės politika kaimo 
žmonių atžvilgiu yra labai bejėgiška“, – sakė A. Buračas.

Per pastaruosius dešimt metų kaimo gyventojų skaičius Lietuvoje stabilizavosi, bet panašu, 
kad ateityje jis mažės. Profesoriaus įsitikinimu, jeigu išnyks kaimas, milžiniška našta, išlaikymo 
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krūvis guls ant valstybės biudžeto pečių. Dėl to būtina ieškoti naujų kaimo išlikimo galimybių, 
kaip tai yra daroma kitose Europos valstybėse.

Marijampolės apskrities švietimo tarybos narys mokytojas Juozas Rožas sakė, kad Vyriausybė 
mažai rūpinasi kaimo ateitimi, klestėjimu, kaimo žmogaus augimu. Kaimas moraliai degraduoja, 
smunka, pažangesnis jaunimas traukiasi iš sodžių, juose lieka tik senyvi piliečiai. Pedagogui 
labiausiai širdį skaudina kaimo švietimo problemos.

„Patiriame netgi kaimo tam tikrą švietimo krizę. Mažėja mokyklų, jos uždaromos kartais 
visiškai nemotyvuotai, nepagrįstai. (....) Kartais surenkama šimtai prašymų, bet suvokiame, 
kad mūsų demokratijos lygis valstybėje žemas. Paprastai apsiribojama rinkimais, o šiaip 
žmogų išklausyti, įsijausti ir tenkinti jo poreikius vietinė valdžia užmiršta“, – negailėjo kritikos 
Marijampolės apskrities švietimo tarybos narys.

Pasak parlamentaro Jono Ramono, daugelis grįžusių ūkine veikla verstis ūkininkų pradeda 
galvoti, kad veltui to ėmėsi, o Lietuvos laukus vis dažniu užvaldo svetimtaučiai.

„Vieną kartą pasižiūrėjau, kiek yra teigiamų posakių apie dirbantį žemdirbį, kaimo žmogų 
ir kiek neigiamų. Faktiškai vien neigiami – žemgrobiai, žemvaldžiai, vagys, samdinių išnau-
dotojai, tinginiai. Tada ne vienas žmogus, gyvenantis kaime ir auginantis duoną, užėjus krizei 
pradėjo vesti derybas dėl pardavimo ūkių užsieniečiams. (...) Tas branduolys žemdirbių, kuris 
iš kartos į kartą galvojo, kad jis reikalingas Lietuvai, nebegalės šnekėti lietuviškai, o šnekės an-
gliškai, vokiškai, daniškai“, – kalbėjo Seimo narys.

Jis pripažino, kad paprastų žmonių prašymai valdžiai atsimuša kaip žirniai į sieną. Ūkininkai 
mažiau augina, nes žino, kad produkcija bus nuostolinga. Kita vertus, parlamentaras pabrėžė, 
jog reikia daryti viską, kad kaime išliktų papročiai, kultūra, kalba, lietuviška dvasia, nes „jeigu 
nebus kaimo, nebus ir Lietuvos“.

Diskusijai įsibėgėjus Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo iniciatorius Rolandas 
Paulauskas kėlė klausimą, kas yra kaimo naikinimo priešai, prieš ką Žalgirio mūšis turėtų būti 
vedamas.

„Važiuoju iš Vokietijos į Lietuvą. Vokietijoje visi laukai iki pat asfalto yra naudojami. Įva-
žiuoji į Čekiją ir jau matyti daugiau tuščių laukų. Čia daugiau monokultūros – daugiausia sojos; 
įvažiuoji į Lietuvą – tuščių laukų dar daugiau. Dešimties kilometrų atstumu tarp Čekijos ir 
Vokietijos laukai užsėti, o čia – ne, tai, vadinasi, ne gamtinės sąlygos lemia, o lemia darbo orga-
nizavimas. Kažkur slypi ydingas požiūris į mus“, – svarstė R. Paulauskas.

J. Ramono teigimu, kaimą niokoja nematomas priešas, deja, su juo kovoti reikia kaip su vėjo 
malūnais.

Akademikas A. Buračas priežastimis laiko tai, jog nevykdomos iniciatyvos, nėra bendros 
Lietuvos kaimo strategijos, „kaime kažkas daroma, bet tai nepasiekia eilinių jo gyventojų“. 
Lietuva turėtų stengtis pakeisti ir kai kurias Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio nuostatas.

„Manau, kad reikia kovoti už kaimą, ne prieš kažką, bet už tai, kad pirmiausia būtų nuosekli 
vizija, kaip Lietuvos kaimas galėtų įžengti į ateities visuomenę. Tai būtų kova su visomis 
kliūtimis, kurios nebūtinai yra administracinės ar kitokios. Reikia sekti ta tradicija, kuria eina 
integruota Europa. Juk į ES įstojome ne tam, kad gautume išmokų stabdydami gamybą. (...) 
Gauname už tai, kad tos priemonės padėtų intensyvinti gamybą“, – kalbėjo A. Buračas.

Mokytojas J. Rožas akcentavo, kad pasaulyje pilna žmonių, kurie pasiryžę darbuotis, kiti– 
leisti jiems tai daryti.

„Ir šitas komponentas „leisti jiems daryti“ Lietuvoje yra sugniuždytas ir taip apraizgytas 
biurokratijos pančiais, kad išsilaisvinti, atsiskleisti ir parodyti savo iniciatyvas žmogui 
nepaprastai sudėtinga. Kalbantis žmogus – gyvenantis, o tylintis žmogus – mirštantis žmogus. 
Taigi reikia išrauti tą lietuvio nuolankų būdą. Mes per daug esame nuolankūs“, – teigė LKIVTIG 
narys J. Rožas.
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„Aš Vyriausybės vietoje įkurčiau kažkokį darinį, kuris pradėtų ir švietimo darbą ta kryptimi, 
kad žmonės nelauktų, kol pasibaigs krizė, o jau dabar bandytų rasti pragyvenimo šaltinį prie 
žemės. (...) Mūsų derybos su ES buvo nuolankaus žmogaus derybos su ponu ir ką jau davė 
ponas nuo stalo savo trupinių, tą ir ėmėme. Tai ir turime tą rezultatą. (...) Patys sutikome, 
pasirašėme. Tas Žalgirio mūšis turi būti organizuotas prieš mūsų pačių durnumą“, – diskusiją 
baigė R. Paulauskas.

LKIVTIG patikino, kad kels į viešumą kaimo švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos ir kitas 
socialines problemas, inicijuos bendras diskusijas, teiks valdžiai siūlymus, padės įgyvendinti 
subalansuotą kaimo politiką bei prisidės rengiant Lietuvos ateities kaimo viziją.

„Vienykimės ir burkimės, kad bendromis pastangomis padėtume kaimui atsitiesti 
ekonomiškai ir dvasiškai, užimti deramą vietą tautos gyvenime. Tikimės, kad dabartinis Seimas 
ir Vyriausybė išgirs mūsų nerimą“, – teigia jie. 
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MŪŠIS UŽ LIETUVOS KAIMO IŠLIKIMĄ

Lietuvoje kaimo žmogus niekam nerūpi, todėl šimtmečiais buvusiam tautos tradicijų ir 
kalbos puoselėtojui – šalies kaimui ir jo gyventojams – iškilo grėsmė. Nors valstybės strate-
gai sukūrė dešimtis strategijų, akivaizdu, kad valdininkų vykdoma politika kaimo atžvilgiu 
yra bejėgiška. Kodėl?

Žalgirio mūšio išvakarėse kalbėtis, ar laikas kilti į mūšį už lietuvišką kaimą, prie 
apskritojo stalo susėdo Lietuvos kaimo išlikimo visuomeninės tarybos iniciatyvinės grupės 
nariai – parlamentaras Jonas Ramonas, M. Romerio universiteto profesorius akademikas 
Antanas Buračas, Marijampolės apskrities švietimo tarybos narys mokytojas Juozas Rožas ir 
žalgirietis Rolandas Paulauskas.

A. Buračas: Minint Lietuvos tūkstantmetį į akis krinta ir skriaudos, neišspręstos problemos. 
Tarp jų būtent skriauda Lietuvos kaimo gyventojams. Nuolat kalbama, kad žemės ūkis vis 
mažiau sukuria, vis mažiau reikalingas Lietuvos ateičiai. Lietuvos kaimas pagamina per 4 proc. 
bendrojo vidaus produkto. Tačiau užmirštama, kad kaimo gyventojai – maždaug trečdalis visų 
Lietuvoje gyvenančių žmonių. Europa seniai suprato, kad žmonėms, kurie nepajėgs konkuruoti 
dėl kainų žirklių tarp miesto ir kaimo, reikia teikti pagalbą, kad neatsiliktų pagal savo dvasines 
galimybes, tuo tarpu Lietuvos valstybės politika kaimo žmonių atžvilgiu – bejėgė.

R. Paulauskas: O kada nors buvo ta politika?
A. Buračas: Buvo kai kurie bandymai. Esmė ta, kad ilgus šimtmečius kaimas buvo ir kultūros 

ugdymo, ir lietuviškų tradicijų išsaugojimo centras. O dabar kaimas praranda tas galimybes, 
todėl būtina ieškoti naujų formų, kaip daroma Europoje. Didelė pagalba teikiama ir Anglijoje, 
kur kaimas beveik išnykęs, ir Prancūzijoje, ir Norvegijoje. Suprantama, jeigu ta masė žmonių 
neteks pragyvenimo šaltinio, tada milžiniška našta guls ant valstybės biudžeto.

R. Paulauskas: Bet sakoma, kad pas mus per daug kaimo gyventojų. Jūs pats paminėjote, 
kad 30 proc. pagamina tik 4 proc. bendrojo vidaus produkto. Europoje tas santykis kitoks.

A. Buračas Keičiasi procesai: į kaimo pusę juda nemažai intelektualų. Ne tik dailininkai ar 
liaudies meno tradicijų mėgėjai, paprasčiausiai žmonės keičia gyvenimo būdą. Informacines 
technologijas galima naudoti ir nesusiejant griežtai savo gyvenamosios vietos su miestu. 
Žmonės keliasi iš didmiesčių. Judėjimas vyksta abiem kryptimis. Per pastaruosius 10 metų 
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kaimo gyventojų skaičius stabilizavosi ir yra apie 30 proc.
R. Paulauskas: Norite pasakyti, kad kaimo gyventojas nebūtinai žemdirbys. Bet ką daryti 

kaime inteligentui, jeigu bibliotekų, sveikatos apsaugos įstaigų, kultūros namų tinklas, kuris 
dar neseniai buvo, beveik visas sunaikintas?

A. Buračas Žmogus, atvykęs iš miesto, turi internetą – informacinių technologijų galimybės 
nepaprastai didelės. Bet norint į jas įtraukti kaimo žmogų, reikia pastangų, pagalbos. Ne tik 
pavienių žmonių, bet ir savivaldos institucijų.

R. Paulauskas: Viskas remiasi į pinigus. Kultūros namams išlaikyti reikia lėšų. Informacinės 
technologijos gerai, bet reikia ir kultūros namų, kurie buria kaimo gyventojus. Šito trūksta. 
Matau, mokytojas linguoja galvą. Kodėl jūs pasirašėte šį pareiškimą?

J. Rožas: Maža Vyriausybės rūpesčio kaimo ateitimi. Matau kaimo žmogaus dvasinį 
nuosmukį.

R. Paulauskas: Tą patį pasakytų ir mokytojas iš miesto. Sakytų – dvasinis nuosmukis apėmęs 
ir miestą.

J. Rožas: Ne taip aktualu, ne taip matyti. Mieste yra nemažas būrys inteligentų, kurie kitaip 
rūpinasi savo šeima, vaikais, savo ateitimi. Miestas vystosi visai kita kryptimi. Kaimas labiau 
moraliai degraduoja, smunka. Pažangesnis jaunimas traukiasi iš kaimo. Lieka daug senesnio am-
žiaus žmonių ir jaunų, kurie nepritampa kitur. Kaime problemos kur kas aštresnės nei mieste.

R. Paulauskas: Kita vertus, Lietuva maža, atstumas tarp kaimo ir miesto – argi jis toks didelis? 
Ką šiandien reiškia 50 kilometrų, kai visi ratuoti?

J. Rožas: Bet vis dėlto kaimas yra kaimas. Kartais nutolęs tik 20–40 kilometrų nuo rajoninio 
miesto, o, galima sakyti, yra užkampis. Ten savas gyvenimas, savotiški tarpusavio santykiai. 
Neišeina atmesti teiginio, kad kaimas vystosi sava linkme. Ir švietimo problemos kaime aštrėja– 
mažėja mokyklų.

R. Paulauskas: Ar yra standartai? Kiek mažiausiai vaikų turi būti, kad mokykla veiktų?
J. Rožas: Šiuo metu tokių standartų nėra. Anksčiau buvo. Pradinę mokyklą palikdavome, jei-

gu joje mokydavosi bent 10 mokinių. Dabar tokių standartų nėra, priklauso nuo savivaldos, nuo 
finansinės padėties. Ir kartais esti net 20 mokinių, o mokykla naikinama. Taip buvo Alytaus ra-
jone – didelėse gyvenvietėse buvo panaikintos mokyklos neatsižvelgiant į gyventojų poreikius. 
Tai sprendžia vietos valdžia. Nors gyventojai priešinasi ir kartais surenkama šimtai prašymų, 
bet demokratijos lygis mūsų valstybėje gana žemas.

R. Paulauskas: Sakote, kad vietiniai žmonės renka parašus, kad mokyklą paliktų veikiančią, 
bet juk tie patys žmonės renka ir valdžią. Tai kodėl jie neišsirenka kitos, kuri kitaip spręstų jų 
reikalus?

J. Rožas: Tai dar sudėtingesnis klausimas. Per rinkimus žmonės pažadų kalnais užverčiami. 
Po rinkimų – kaileliai dažnai išverčiami ir elgiamasi visai kitaip.

R. Paulauskas: Pone Ramonai, jūs irgi pasirašėte pareiškimą. Kiek žinau, jūs ūkininkas ir 
tapote juo po Kovo 11-osios?

J. Ramonas: Aš parvažiavau ant pliko lauko. Gyvenau Telšiuose, bet pašauktas nepriklau-
somybės dvasios pradėjau kurtis laukuose. Ir štai po 20-ies metų, atidavęs gražiausius savo 
gyvenimo metus ūkiui atkurti, dažnai ir aš, ir nemaža dalis – aš juos pažįstu – Lietuvos ūkininkų 
pagalvojame, kad veltui to ėmėmės. Vieną kartą atsivertėme internetinius puslapius pasižiūrėti, 
kiek yra teigiamų pasakymų ar iliustracijų apie dirbantį kaimo žmogų, pabrėžiu – dirbantį, ir 
kiek neigiamų. Faktiškai vien neigiami. Žemgrobiai, žemvaldžiai, vagys, samdinių išnaudotojai, 
tinginiai, valstybės plėšikai ir t.t. Tada dažnas, kuris galvojo, kad kuria Lietuvą,  matydamas 
tokį priešiškumą pradėjo vesti derybas su užsieniečiais, kad parduotų ūkius. Kur link vedu: tas 
branduolys žemdirbių, kurie iš kartos į kartą galvojo, kad Lietuvai kaimas reikalingas ne vien 
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dėl gamybos, bet ir kaip tautos, papročių, kultūros buveinė, jei ne krizė, nebūtų pardavę ūkių. Ir 
dabar derybas veda. Tuose ūkiuose nešnekės lietuviškai, o šnekės angliškai, vokiškai, daniškai, 
prancūziškai. Ir užsieniečiai, atsiradę vietoj Ramono ar kito kokio Petraičio ar Jonaičio, abejo-
ju, kad puoselės lietuviškas tradicijas. Tai atvedė prie minties, kad turime pabandyti padaryti 
viską, kas nuo mūsų priklauso, jog kaime išliktų papročiai, kalba, lietuviškumo dvasia. Nebus 
kaimo, nebus Lietuvos. Mano kraštietė profesorė Viktorija Daujotytė kartą prieš vieną renginį 
pasakė: „Viską žinau, tik nežinau, ką daryti“. Tos demokratijos, to visuomeninio dialogo esant 
visoms valdžioms Lietuvoje nėra. Parašų rinkimas, žmonių iniciatyvos – kaip žirniai į sieną. Nei 
kas girdi, nei klausosi, nei dėmesį kreipia. Kai gauni iš valdininko atsakymą, nors ministerijos 
įvairios, tekstas beveik tas pats. Ir jame tarp eilučių tau sakoma: kurių galų tu, kvaileli, rašinėji, 
mums nervus gadini. Vadinasi, ta demokratija, tas dialogas – beviltiškas siekis.

R. Paulauskas: Priminsiu, kad šnekamės Žalgirio mūšio metinių išvakarėse. Ir pokalbis 
pavadintas „Telkiamos jėgos Žalgirio mūšiui už Lietuvos kaimo išlikimą“. Todėl klausiu: kur tie 
priešai, prieš ką tas Žalgirio mūšis turėtų vykti?

J. Ramonas: Čia ir yra įdomiausia. Visi sako – šaunuolis, kur eini– visi pritaria, bet rezultatai 
yra priešingi. Sakoma, kad į kaimą turėtų eiti verslas, gamyba, o kokie kaimo keliai? Ar ūkininkas 
pats ir kelius turi susitvarkyti, kad išvežtų grūdus? Kas padeda? Niekas. Kur geriau veikia 
internetas – kaime ar mieste? Be abejo, mieste. Kur pirmiausia elektra per audrą prapuola? 
Kaime.

R. Paulauskas: Tai kur slepiasi priešas?
J. Ramonas: Čia ir baisiausia. Jo nematome, tad reikia kovoti kaip su vėjo malūnais.
A. Buračas: Aš manau, kad reikia kovoti už kaimą, ne prieš ką nors. Kad būtų nuosekli vizija, 

kaip Lietuvos kaimas galėtų įžengti į ateities visuomenę. Čia būtų kova su visomis kliūtimis, 
kurios nebūtinai yra administracinės. Sekti Europos tradicija. Mes įstojome į Europos Sąjungą 
ne tam, kad vien gautume išmokų stabdydami gamybą, skersdami gyvulius, naikindami mūsų 
žvejybos laivyną. Be gamybos, dar yra žmonės, o žmonių integracijai Europoje sudaromos iš-
imtinės sąlygos. Pirmiausiai, kaip minėjau, kaimas – tai gyvensenos būdas. Kad būtų išsaugota 
ta forma, kuriai alternatyvos vis dėlto nerasta, teikiama didelė parama. Visose Vakarų Europos 
valstybėse.

R. Paulauskas: Jūs sakote – už kaimą. Gerai. Bet kas tada neleidžia šito daryti?
A. Buračas: Pirmiausia nėra bendros strategijos. Nėra iniciatyvos. Reikia žmones išmokyti 

siekti tam tikro konkretaus tikslo.
R. Paulauskas: Ar galima teigti, kad jūsų iniciatyvinė grupė ir yra toks veiksmas?
A. Buračas: Čia yra pradžia. Kad būtų sutelkti žmonės, kurie galėtų pagal savo gebėjimus 

kiek įmanoma daugiau padėti. Sakykime, yra konkreti problema – struktūrinių fondų parama. 
Labai reikšmingas dalykas, kuris galėtų padėti ir kaimui integruotis. Bet žiūrėkime realiai. Tos 
lėšos nueina keliems stambiems ūkininkams, kurie samdo projektų kūrėjus. Tarsi kažkas da-
roma, bet nepasiekia konkrečių paprastų kaimo gyventojų, kuriems sunkiausia yra žengti į tą 
ateitį. Jie visais atžvilgiais atsilieka, jie neturi laiko.

R. Paulauskas: Mes galime vardyti bėdas be galo, bet kas kaltininkas? Iš kur prasideda tos 
ydos kelias, pone Ramonai? Gal iš Seimo?

J. Ramonas: Apie kitus Seimo narius aš nenoriu nieko sakyti. Pasakysiu apie save. Kai mane 
išrinko, labai nuoširdžiai praėjusią kadenciją šnekėdavau, ką suprantu ir ko ne. Kai nuvažiavau 
į vieną susitikimą mokykloje, pasakiau, kad švietimo reikalų nesuprantu. Tada laikraščiuose 
rašė, esą dar nebuvo tokio Seimo nario, kuris nesuprastų švietimo reikalų. Kur suku? Man 
paskui Seime aiškina, jei esi Seimo narys, privalai viską išmanyti. Baigsis kadencija – vėl nieko 
neišmanai, tik apie kiaulių auginimą. Manau, tai ir yra didelė problema. Patenka ir pradeda 
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galvoti, kad viską gerai išmano. Aš dar kartą deklaruoju – daug visokių dalykų nesuvokiu. 
Suvokiu šiek tiek apie žemės ūkį. Šiek tiek.

R. Paulauskas: Tai kas sukūrė tą sistemą?
J. Ramonas: Be abejo, pirmiausia kaltas Seimas. Su partijomis. Kodėl? Ten vienas žmogus 

nieko nepadarys. Kiekvieną kadenciją Seimo narių, kuriems rūpi kaimas ir kurie gyvena kaime, 
mažėja. Kiekvienoje kadencijoje daugiau kaip pusė yra vilniečiai. Ir tie žmonės tik deklaruoja 
rūpinimąsi kaimu. Vienas žemdirbiškas kaimo judėjimas yra buvęs 1992– 1996 m., kuris nors 
kiek judino kaimą ir visuomeniniu, ir politiniu lygiu, tai „Agronomų seklyčia“. Jai vadovavo 
Budvytis, Velikonis, Pronckus. Bet koks rezultatas – juk pavargo bekovodami su vėjo malūnais. 
Budvytis amžiną atilsį, Pronckus, baigęs dvi kadencijas, gyvena Plungėje. Ir viskas. Štilis. 
Ar buvo koks rezultatas, kai jie judėjo? Manau, kad vis dėlto buvo. Ir jeigu mums pavyks ką 
nors panašaus suburti ir įtvirtinti valdžios institucijose bei žmonių smegenyse supratimą, kad 
Lietuva be kaimo neišliks kaip valstybė, vadinasi, tai bus geras rezultatas. Jeigu nepavyks, gal ir 
veltui bus dirbta. Bet esminis dalykas, mano nuomone, yra tas, kad visi, kaip Lietuvos piliečiai, 
privalome bandyti, kad atsisukę atgal galėtume pasakyti: mes bandėme tiek, kiek turėjome jėgų 
ir sveikatos.

R. Paulauskas: Ūkininkas sako, kad miestiečiai nesupranta kaimiečių. Jūs, akademike, 
gyvenate tam tikroje aplinkoje Vilniuje. Nejau jūsų kolegos, jūsų pažįstami nesuprato, apie ką 
šneka ponas Ramonas.

A. Buračas: Ne viską suprantame. Mūsų skirtinga gyvensena, skirtinga mąstysena.
R.Paulauskas: Nereikia suprasti detalių, kaip jis augina kiaules. Bet ar taip sunku suprasti, 

kad be kaimo nebus ir miesto?
A. Buračas: Kaimas keičiasi.
R. Paulauskas: Tegul keičiasi. Bet turi būti išlaikyta įvairialypė visuomenės struktūra.
A. Buračas: Gyvenviečių įvairovė – tai pasaulinė tendencija. Ir niekur nėra tokių šalių, kurios 

liktų visai be kaimo gyvenviečių. Netgi Anglijoje, kuri nepaprastai industrializuota, ir tai pro-
tarpiais sušmėžuoja sodybų grupės.

R. Paulauskas: Netgi tokia maža valstybėlė kaip Andora, tarp kalnų įsispraudusi, turi žemės 
ūkį. Tai vėl grįžtu prie to paties. Prieš ką Žalgirio mūšį organizuoti? Jeigu pas mus visi tokie geri 
žmonės, visi lyg viską supranta, priešų nėra, o niekas nejuda.

J. Rožas: Frosto žodžiais, pasaulyje pilna žmonių, kurie pasiryžę vieni darbuotis, o kiti leisti 
jiems tai daryti. Ir šitas komponentas – leisti jiems daryti – pas mus taip sugniuždytas, taip ap-
raizgytas biurokratijos pančiais, kad išsilaisvinti, atsiskleisti žmogui, parodyti savo iniciatyvą 
nepaprastai sudėtinga. Todėl šiandien mums reikia kalbėti. Kalbantis žmogus – gyvas žmogus. 
Tylintis žmogus – mirštantis žmogus. Reikia išrauti tą lietuvių nuolankų būdą. Kaip sakė Jus-
tinas Marcinkevičius, „aš kaltinu visus visus visus, išmokiusius lietuvį nuolankumo“. Mes per 
daug esame nuolankūs. Jeigu mūsų kalbėjimas pažadins dešimtis, šimtus, kaip kalbėjo dabarti-
nė prezidentė, kad žmogus turi būti išgirstas, gal mūsų darbas atneš šiokių tokių rezultatų.

A. Buračas: Faktiškai mes kovojame su žmogaus sielos abejingumu, valstybės bejėgiškumu, 
kovojame už tai, kad padėtis pasikeistų iš esmės. Man visam gyvenimui įstrigo vaizdiniai, kai 
kalnų rajonuose, Tadžikijoje ar kitur, žmogus prisimena, kad prieš dvi dešimtis metų jis turėjo 
vieną užaugintą sodo medelį tarp milžiniškų akmenų, ir kaip jam buvo gerai. Ir Lietuvoje, ir 
Europoje yra entuziastų, kurie nenori prarasti ryšio su gamta, su kaimynais. Prioritetai teikiami 
visai kitoms vertybėms.

R. Paulauskas: Čia, manau, į temą būtų vienas pasiūlymas Vyriausybei. Ekonominė krizė, 
kuri ištiko pasaulį ir Lietuvą, gali tęstis ilgai ir maža tikimybė, kad viskas bus taip, kaip buvo 
anksčiau. Gyventi prisipirkus akcijų ir nieko neveikiant turtėti vargu ar bus galima. Išnyks daug 
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darbo vietų, sakykime, visokie finansų makleriai, analitikai. Jiems, nori ar nenori, reikės dairytis 
kito darbo. Ir krizė privers dalį visuomenės ieškoti pragyvenimo šaltinio. O jis Lietuvoje guli 
dirvonuojamos žemės pavidalu. Aš Vyriausybės vietoje įkurčiau kokį nors darinį, kuris pradėtų 
švietimo darbą ta kryptimi. Kad žmonės nelauktų, kol krizė pasibaigs, o jau dabar bandytų rasti 
pragyvenimo šaltinį iš žemės. Nes, dar kartą kartoju, maža tikimybė, kad grįšime į ankstesnį 
būvį.

J. Ramonas: Ta krizė turi ir pliusų. Visi norėjo gerai gyventi nedirbdami. Akcijų prisipirkai 
už šimtą litų, pardavei už šimtą keturiasdešimt ir jau turčius.

R. Paulauskas: Visi galvojo, kad išrado amžinąjį variklį. Amžinųjų variklių nebūna.
J. Ramonas: Aš, kaip kaimietis, manau, kad dirbantis žmogus turi būti apsuptas pagarbos. 

Nesvarbu, ar šlavėjas, ar mokytojas, žemdirbys, verslininkas, tik ne vagis. Lietuvoje per pasta-
ruosius 20 metų pavogei milijoną – verslininkas. Dirbi – tinginys, žioplys ir nemokantis prisitai-
kyti prie gyvenimo. Taip būti negali.

A. Buračas: Aš norėčiau pasakyti, kad Europos integracija kelia gausybę problemų ir pavojų. 
Pavyzdžiui, prarasti žemes. Spaudoje pasirodo faktų apie tai, kad žemė, kur galima steigti logis-
tikos terminalus prie didžiųjų magistralių, jau nebepriklauso lietuviams. Nemaža dalis prasko-
linta bankams ir panašiai. Deja, statistika neatspindi užslėptų procesų. Smulkiųjų ūkininkų vien 
nuo 2000-ųjų sumažėjo maždaug 10 procentų. Smulkiųjų ūkininkų, kurie yra tikri kaimiečiai. 
Yra ir kiaulių fermų, ir kita. Mes jau nežinome, kiek žemės yra ne lietuvių rankose. Integracija 
į Europą kelia specifinių naujų pavojų. Apie tai niekas nešneka valstybiniu mastu. Nėra vals-
tybinės vizijos, kaip kaimas turėtų apsisaugoti nuo tokių užslėptų pavojų. Tokių kaip finansų 
krizė.

R. Paulauskas: Žemės pardavimo užsieniečiams apribojimai galioja iki 2011 metų. O toliau? 
Ar nereikėtų šiandien iškelti iniciatyvos pratęsti tuos apribojimus.

J. Rožas: Aišku, gera idėja. Reikėtų apie tai mąstyti. Bet oponentai pasakys – integracija į 
Europos Sąjungą...

A. Buračas: Mes žiūrime į sutartis su Europos Sąjunga (ES) kaip į Šventąjį Raštą, kur nega-
lima keisti jokios raidės. Bet ir airiai, ir danai nuolat derasi. Buvo padaryta klaida sutikus su 
atominės elektrinės uždarymu. Ir tokių klaidų yra daug.

R. Paulauskas: Mūsų derybos su ES buvo nuolankaus žmogaus, baudžiauninko, derybos su 
ponu. Tą pripažinkime ir nevaidinkime patys prieš save. Ką jau davė ponas nuo savo stalo, tą ir 
ėmėme. Ir dabar mes iš ES žemės ūkiui gauname daugiau ar patys finansavome daugiau?

J. Ramonas: Absoliučiais skaičiais, be abejo, daugiau. Bet žiūrėkime, ką praradome. Iki 
įstojimo linus dar auginome, turėjome šiokią tokią pramonę. Dabar ne. Cukriniai runkeliai 
nueina nuo arenos. Galvijus auginome, dabar nebereikia. Kiaulių, jeigu į Rusiją negalėsime 
išvežti, nereikia. Dvi šakos, kurios dar gyvena, – pieno ūkis ir grūdai. Visa kita sunaikinta. 
Žiūrint, kiek praradome, kažin ar atperka absoliučiais skaičiais.

R. Paulauskas: Ar į tuos skaičius įeina išmokos žmonėms, kurie pasitraukia nuo žemės?
J. Ramonas: Čia viskas.
A. Buračas: Jau pasirašant ES sutartį buvo numatyta, kad išmokos Rytų ir Centrinės Europos 

šalių ūkiams bus kur kas mažesnės negu Vakarų Europoje. Taip iš esmės užprogramuojamas 
konkurencijos nelygiavertiškumas. Numatomas atsilikimo tęsimas.

R. Paulauskas: Tai ir vėl juk patys pasirašėme.
J. Rožas: Jeigu kaime nėra gamybos, tai ir mokinių mažėja, uždaromos švietimo įstaigos. 

Kaimas nyksta. Nyksta Lietuvos genofondas.
J. Ramonas: Reikėtų kreiptis į miesto žmones, kad esame lietuviai ir turėtume kaimui padėti, 

o kaimas – miestui. Gal nuvalkiotos frazės, bet pirkime lietuviškus produktus.
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R. Paulauskas: O tos kiaulės, kurios išaugintos Lietuvoje danų fermoje. Kaip jas vertinti?
J. Ramonas: Čia jau prasideda problema. Labai jau toli nueita. Bet dar yra šiltnamiai, yra 

daržovės, yra bulvės, yra pienas. Nors dėl pieno... Prancūzų „Danon“ firma užkariauja prekybos 
centrus.

R. Paulauskas: Mes resursų ne taip jau daug turime. Mano supratimu, žemė – tai vienas iš 
pagrindinių lietuvių tautos resursų. Pinigų darymo mašina.

J. Ramonas: Po „Mažeikių naftos“ visas agroverslo sektorius daugiausiai sumoka pinigų į 
biudžetą. Vadinasi, mūsų potencialas yra didelis.

R. Paulauskas: Yra susikūrusi Lietuvos kaimo išlikimo visuomeninės tarybos iniciatyvinė 
grupė. Jūs esate jos nariai. Kaip suprantu, bandysite prieš tą organizuoti Žalgirio mūšį.

J. Rožas: Galima neturėti duonos, neturėti kitų išteklių, bet jeigu bus žlugusi žmogaus dva-
sia, tai mūsų žmogus taip pat bus žlugęs. O kaimo žmogaus dvasią kelti be kultūros, švietimo 
neįmanoma. Išyra bendruomenės, tradicijos, visi kiti dvasiniai saitai, kurie siejo ilgus šimtme-
čius mūsų kaimo žmones.

A. Buračas: Žodžiu, suremkime pečius, kaip Žalgirio laikais, kad padėtume kaimui.
R. Paulauskas: Padėtume sau, akademike.
A. Buračas: Sau. Ilgus šimtmečius kaimas padėjo Lietuvai, bet atėjo laikas, kai reikia visomis 

išgalėmis padėti kaimo žmonėms išsaugoti suinteresuotumą išlikti tokiems, kokie jie nori būti 
savo gyvenamoje žemėje.

J. Ramonas: Kaimas – ne vien duona, bet ir dvasiniai dalykai. Kur išliks tautiškumas, 
papročiai ir kalba? Kokiame nors bute devynaukštyje Vilniuje ar kaime? Įsitikinęs, kad kaime. 
Tai atsigręžkime veidu į kaimą. Padėsime kaimo žmogui, padėsime Lietuvai, padėsime sau. Aš 
kviečiu visus susivienyti ir daryti viską, kad Lietuva išliktų. Ne agrariniai reikalai čia esmė.

R. Paulauskas: Dėkui visiems.

www.respublika. l t  –  2009 m. l iepos 16 d. 

ŽYDŲ TURTAS IR „IŠDEGINTA ŽEMĖ“

Sigitas BABILIUS

Iš karto noriu visus antisemitus ir rėksnius paprašyti pasirinkti kitą straipsnį – šis skirtas ne 
jums. Lietuvos Vyriausybė pagaliau ryžosi spęsti žydų bendruomeninio turto kompensavimo 
klausimą. Tai didelis žingsnis pirmyn, kadangi Gedimino Kirkilo/Algirdo Brazausko vyriausybė 
žydus už nosies vedžiojo beveik 10 metų, vis žadėdama ir meluodama. 

Meluodavo ne šiaip abstraktiems žydams, o įvairioms organizacijoms, diplomatams ir poli-
tikams, taip skleisdama žinią, jog Lietuvos Vyriausybė yra melagiai. 

Melavo, nes nesuprato, kodėl reikia kompensuoti, ir bijojo prisiimti politinę atsakomybę.
Deja, ankstesnės vyriausybės nesuvokė, kad ši prarasto turto kompensacija yra ne piniginis, 

o teisingumo ir žalos atstatymo klausimas. Kad ir kaip būtų sunku, šiuo žingsniu mes pripažįs-
tame žydų katastrofą Lietuvoje, lietuvių tautos prisidėjimą prie jos ir pabandome kompensuoti 
prarastą turtą. 

Šis žingsnis reikalingas ne žydams, o Lietuvai, nes mes patys turime susitaikyti su istorija 
ir drąsiai žvelgti praeičiai į akis. Kita vertus, lėšų skyrimas kompensavimui suteikia galimybę 
sukurti lietuvių – žydų santykius iš naujo. Su sąlyga, kad pinigai bus panaudoti šiuo tikslu ir 
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leidžiami Lietuvoje. Šiais pinigais galima finansuoti švietimo programas, Lietuvos ir Izraelio 
ryšių plėtrą, jaunimo ir verslo bendradarbiavimą. Taigi kompensacija yra ne finansinis, o labiau 
politinis ir moralinis klausimas.

Štai Lietuvoje žinomas lobistas iš JAV Andrew Bakeris prieš porą savaičių pareiškė, kad 113 
mln. litų yra per maža suma už prarastą turtą, neva ji turi siekti 300 mln. litų – nes tokia į są-
rašą įtrauktų pastatų vertė buvo praėjusiais metais. Šios šnekos buvo sustiprintos tipiškomis 
kalbomis apie tai, kad Lietuva yra paskutinė Europos valstybė, kuri neišsprendė šio klausimo 
ir JAV kongreso narių laišku. Tai akivaizdi propaganda – Lietuva tikrai nėra vienintelė Europos 
valstybė, neišsprendusi turto klausimo.

Galima ši lobistą suprasti – jis turi tikslą išlupti kaip galima daugiau pinigų, o po to nors ir 
tvanas. Dar prieš penketą metų mums buvo grasinta, kad Lietuva nebus priimta į NATO, jei 
blogai elgsis su žydais. A. Bakeriui niekas nepaaiškino, kad savo veiksmais nedera peržengti 
ribos ir JAV kongreso narių laiškai mums didelio įspūdžio nedaro, nes Lietuvoje lengvai galima 
surinkti kelių Seimo narių parašus po laišku, teigiančiu, kad JAV yra homoseksualistų valdoma 
blogio imperija.

Tačiau Lietuvos žydų pozicija stebina – pradžioje išlaikę pauzę ir porą savaičių pagalvoję, 
jie ėmė kartoti A. Bakerio žodžius. Žiūrėdamas žinias per televiziją gali sužinoti, kad Lietuvoje 
mažinamos pensijos, tarnautojų atlyginimai, valstybė bando išsigelbėti nuo finansinio kracho, o 
tuo metu žydai reikalauja ne 130 mln. litų, o 300 mln. litų. 

Tiesiog reikalauja kompensacijos už turtą, nepaaiškindami, kur ir kaip tie pinigai bus 
naudojami, ir pamiršdami, jog tai ne turto pirkimo–pardavimo sandoris, o KOMPENSACIJA. O 
kompensacijos atveju susitariama dėl jos principo.

Štai valstybė kompensavo indėlius už vieną sovietinį rublį sumokėdama litą. Tačiau jei 
paskaičiuosime infliacijos lygį ir palūkanų normą, valstybė turėjo už vieną rublį mokėti kokių 
100 litų.... Arba kitas pavyzdys – mano seneliai už dvylika Sibire praleistų metų verčiant medžius 
gavo 2000 rublių kompensaciją. Ar sutiktumėte už tokią pinigų sumą tiek laiko padirbėti?

Todėl norėtųsi Lietuvos žydų paklausti – ar jie planuoja tai pat kaip ir ponas Bakeris – išspar-
dyti Lietuvos politikams užpakalius ir su dideliais pinigų kapšais išvažiuoti už Atlanto, ar vis 
dėlto laiko Lietuvą savo tėvyne ir planuoja čia gyventi?

Pirmasis variantas yra gan patrauklus – Lietuvoje yra apie 3000 žydų, turint galvoje, kad tik 
koks 1000 yra tikri lietuviai (čia gyvenusių žydų bendruomenių paveldėtojai ir teisių perėmėjai), 
o ne ateiviai iš Rytų, tai primityvioji matematika sako, kad kiekvienas galėtų gauti kokių 130 
000 litų naudos.

Jeigu atsakymas yra vis dėlto antrasis ir Lietuvos žydai šį kompensacijos klausimą išties 
supranta kaip moralinį bei žada šiuos pinigus leisti viešiems tikslams ir paramai nuo holokausto 
Lietuvoje nukentėjusiems asmenims remti, tai reikėtų pasirūpinti, kad nekilnojamo turto 
kompensavimo istorija nepaliktų po savęs išdegintos žemės, kurioje voliotųsi pavieniai žydų 
draugų kūnai. 

Taip pat vertėtų neužmiršti, kad įstatymas bus priimamas Seime ir turėti iliuzijų, kad dėdės 
iš Amerikos kartu su ambasadoriumi sugebės įstatymą „pramušti“ yra naivu. Todėl įstatymas ir 
tikslai turi būti kilnūs bei išaiškintas žmonėms. Kol kas daroma klaida kalbant tik apie pinigus 
ir leidžiant siautėti lobistams iš JAV.

113 mln. litų suma yra didelė ir Lietuvos žydų bendruomenė turi užtikrinti, kad jie būtų 
panaudoti dorai, Lietuvoje, ir jais būtų sukurti nauji lietuvių ir žydų santykiai, o ne sunaikinta 
tai, kas yra likę.

www.delf i . l t ,  –  2009 m. l iepos 16 d. 
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KAD VAIKAI NESKĘSTŲ BALOSE

Neringa LAŠIENĖ

Senais laikais bendruomenės, tautos, valstybės gyvenimą reguliavo paprotinė teisė. Pagal 
moralę ar, kitaip tariant, papročius, nes šis žodis ir reiškia tai, tekėjo bendruomenės gyvenimas. 
Rašytiniai Lietuvos statutai, kuriais didžiuojamės kaip ankstyvaisiais pažangiausiais Europos 
teisynais, pasirodė XVI amžiuje senąja slavų kalba, nes, išsiplėtus valstybei, įsiliejus kitakalbių 
kitų kultūrų žmonėms su kitokiais papročiais, paprotinė teisė nebeveikė, todėl teko raštu 
suprantamai surašyti įstatymus, vienodus visiems didžiosios valstybės gyventojams.

Kam bendruomenei reikalingi įstatymai? Ar ne bendruomenės silpnesniesiems saugoti? 
Stiprieji ir be įstatymų savo teises sugebėtų apginti. Galima sakyti, kad įstatymai reguliuoja 
santykius tarp žmonių, skiria, kas yra bloga ir kas gera, reikalauja, kad su visais būtų elgiamasi 
vienodai teisingai ir saugo žmones nuo blogio, kurį vienas kitam tie gali padaryti. 

Praėjusią savaitę net 87 Seimo narių balsais, atmetus Prezidento veto, priimtas Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas tebekelia daugybę aistrų. Kai 
kurios spalvingos ir triukšmingos organizacijos protestuoja dėl neva diskriminacinių nuostatų, 
yra nuogąstaujančių, kad šis įstatymas gali tapti apynasriu laisvajai žiniasklaidai ir cenzūros 
pradžia, nes kai kurios miglotos ir abstrakčios įstatymo sąvokos gali būti traktuojamos labai 
jau plačiai. Didžiausi vėjai keliami dėl nuostatų, kad nepilnamečiai turi būti apsaugoti nuo in-
formacijos, kuri agituoja už homoseksualius, biseksualius ar poligaminius santykius, nes tokia 
informacija žalojanti vaikų psichiką ir iškreipianti Konstitucijoje apibrėžtą vyro ir moters laisvu 
sutarimu sukurtą šeimos sampratą, aukštyn kojomis verčia tradicines vertybes. 

Diskriminacijos apraiškų norint galima įžiūrėti bet kur. Žmonių yra visokių – skirtingų rasių, 
tautybių, skirtingo amžiaus ar sveikatos būklės, skirtingų požiūrių, vertybių. Apkūnieji, neįgalieji, 
senukai, vaikai. Žemaūgiai ar aukštaūgiai. Vyrai, moterys. Smulkieji verslininkai, stambieji… 
Mokslininkai, menininkai. Kur besi pirštu, ten rasi tų, kurie sakys, jog yra diskriminuojami 
todėl, kad priklauso vienai ar kitai grupei.

Įstatymu ribojama informacija apie smurtą, gyvūnų ir žmonių kankinimus, žalojimą, žudynes 
ir savižudybes, sąmoningą turto gadinimą, taip pat paranormalius reiškinius, sukelianti baimę, 
siaubą, skatinanti nesveiką gyvenimo būdą ir pan. Beje, kone visos šios nuostatos beveik žodis 
žodin nurašytos nuo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ar dar 2002 metais priimto Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymo. 

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija savo rašte teigia, kad „įstatymų nuostatų neaiškumas 
sukuria situaciją, kai viešosios informacijos rengėjas gali būti baudžiamas už neaiškiai apibrėžtus 
nusižengimus, todėl pats viešosios informacijos rengėjas ar jo savininkai, bijodami valdžios 
sankcijų, gali imtis savicenzūros.“

Tiesą sakant, savicenzūra kai kuriems žurnalistams, prodiuseriams ir laidų rengėjams/
vedėjams tikrai nepakenktų. Gal visuomenėje taptų švariau gyventi. Kovojame su oro, vandens 
tarša, nes puikiai suvokiame, kad užteršta aplinka yra kenksminga mums patiems. Kodėl tad 
protestuojama prieš informacinės taršos ribojimą, juolab nepilnamečiams? Veidmainiška sakyti, 
jog informacinė erdvė nekeičia mąstymo ir suvokimo. Juolab televizija.

Daug metų televizijoje dirbusi žurnalistė Gražina Sviderskytė, V. Kudirkos premijos laureatė, 
savanoriškai paliko televiziją po žinių laidos, kurioje tarp dienos įvykių buvo įtrauktas ir 
kriminalinės kronikos reportažas, iliustruotas pornografiniais vaizdais. G. Sviderskytė tvirtino 
esanti tikra, kad televizija, vaizdai daro didžiulį poveikį ir pripažino, jog pati pasijusdavo bejėgė 
prieš žiniasklaidininkų cinizmą ir nepagarbą informacijos vartotojams.
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Juolab kad ir patys laidų kūrėjai jau nebeskiria, kas yra tinkama rodyti tuo laiku, kai mato 
vaikai, ir kas glumina, beje, ne tik vaikus. 

Pirmadienį valstybinė televizija, išlaikoma visų mokesčių mokėtojų, dukart – pavakary ir 
vakare – kartojo tą pačią seną laidos – improvizacijų šou – įrašą. 

Ką suvaidinti aktoriams? – klausė vedantysis susirinkusių į studiją žiūrovų. Prezidentą, 
– šūktelėjo mergina. Ir aktorių grupė improvizavo istoriją apie prezidentą, Moniką ir cigarą. 
Suaugusieji krizeno, o dvylikamečių–keturiolikmečių grupė akivaizdžiai stebėjo veiksmą kiek 
sutrikę. Pasakos, – vėl šūktelėjo vedantysis. Raudonkepuraitė? Vedantysis pareiškė, kad jis pats 
nuspręs, kokiu stiliumi aktoriai improvizuos Rudonkepuraitę. Ir pasiūlė – klasikinis, vesterno, 
pornofilmų… Operatorius vėl parodė nepilnamečių veidus…

Taigi blėnis šneka visokie profesoriai, aiškindami, kad šiuo įstatymu draudžiamos pasakos 
ar įvedama cenzūra. Yra anekdotas apie ežiuką, kuris pamiršo kvėpuoti ir numirė. Galbūt ežiu-
kas numirė ne dėl atminties sutrikimų, o dėl to, kad kvėpuoti nebebuvo kuo. 

Iškrypusi ir užteršta sąmonė, kaip ir užterštas oras, jau nebejaučiame, kol nepradedame sirg-
ti. Ta pati Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos priešininkė prof. A. M. Povilio-
nienė aiškina, kad pasaulis pilnas žiaurumų, todėl vaikams tiesiog būtina apie tai aiškinti. Ar 
tikrai? Gal mes matome tik tokį pasaulį, kokį mums rodo informacijos priemonės? Negi rodysi 
laimingus žmones? Dirgikliai, neigiama informacija parduodami geriau.

Tačiau pabandykime pažvelgti į pasaulį vaikų akimis. Suaugusieji jį teršia, ne vaikai, iš 
kurių nedera atimti vaikystės. Kaip pabrėžė V. Stundys, Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuo 
neigiamos informacijos nuostatose aiškiai nurodyti instrumentai, kurie veikia ir kurie suteikia 
galimybę šeimai, tėvams apsispręsti dėl vaiko saugojimo nuo tam tikros informacijos. Viešosiose 
diskusijose per daug absoliutinama draudimas ir tariama cenzūra. Informacija nėra draudžiama, 
ribojama į vaiką nukreipta agresyvi informacija, propaganda, tyčiojimasis – vis labiau plintantys 
reiškiniai, nuo kurių tėvai ir nori apsaugoti savo vaikus. 

Kaip sakė mangusta Čiučiundra iš seno animacinio filmuko, jei tėvai neprižiūri vaikų, jų 
vaikai skęsta balose. Įstatymu ir siekiama duoti instrumentą tėvams, kad jų vaikai nepaskęstų 
nešvarioje neigiamos informacijos baloje.

Klausimų kyla dėl hipnozės ir paranormalių reiškinių apibrėžimo, nors galima suprasti, kad 
kalbama apie dalykus, susijusius su spiritizmo seansais, dvasių „iškvietinėjimu“, pagaliau net 
rytiniai horoskopai vaikučiams gali praplauti smegenis. Neik į mokyklą, bo parpulsi…

Tad galima sutikti su nuogąstaujančiais, kad kai kurios nuostatos neapibrėžtos. Tarkim, 
nuostata, jog nepilnamečiams negalima rodyti žmogaus hipnozės seansų. Gal įstatymo leidėjai 
turėjo galvoje masinę hipnozę, prisimindami Kašpirovskį ir jo televizinius užkalbėjimus, mani-
puliacijas, kai kažkas daro kažką bloga su žmogaus sąmone, siekia įteigti, pavergti žmones savo 
valiai, tačiau įstatyme nuostatos turėtų būti labiau išgrynintos.

Taip, konkretesnių apibrėžimų reikia, bet įstatymui, kuris turėtų įsigalioti tik nuo kitų metų 
kovo 1 d., patikslinti ir poįstatyminiams aktams priimti dar yra laiko. 

Etikos mūsų žiniasklaidoje neretai pritrūksta. Tokio įstatymo neprireiktų, jei iš tiesų vaizdai 
ir žodžiai, kuriais mus maitina kasdien, būtų ne tokie kontroversiški, nenuodytų sielų. 

Šis įstatymas privers pasitempti ir perkainoti žodį, paleistą į viešumą, perkainoti vaizdą. Jis 
sukuria prielaidas informacinei erdvei tapti švaresne, etiškesne, gina moralę, vertybes. Todėl jis 
ir svarbus.

www.bernardinai . l t  –  2009 m. l iepos 20 d.
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PREZIDENTĖ „PRAUSĖ” TEISĖSAUGININKUS
 
Valstybės vadovė, užkūrusi pirtį dviem teisėsaugos institucijų vadovams, pareikalavo 

dirbti operatyviau, viešiau ir skaidriau.

Raimonda RAMELIENĖ

Vakar susitikusi su dviejų teisėsaugos institucijų vadovais prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pabrėžė būtinybę aktyviau ginti visuomenės interesą. Generalinis prokuroras Algimantas Va-
lantinas sulaukė kritikos dėl Generalinės prokuratūros pašlijusios reputacijos, veiksmų viešumo 
ir skaidrumo stokos.

Dar griežtesnės D. Grybauskaitės pylos gavo su korupcija kovojančios Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) vadovas Žymantas Pacevičius. Prezidentės teigimu, korupcijos lygis Lietuvoje 
yra pasiekęs nepateisinamą mastą. „Skaičiai rodo, kad STT veikla nepatenkinama, ji ne tokia, 
kokia galėtų ir turėtų būti”, – sakė prezidentės atstovas spaudai Linas Balsys.

Anot jo, prezidentė atkreipė dėmesį, kad pagal korupcijos suvokimo indeksą Lietuva yra tarp 
trijų labiausiai korumpuotų valstybių Europos Sąjungoje. Kaip vieną problemų D. Grybauskaitė 
nurodė tai, kad STT mažėja pradėtų ir baigtų bylų skaičius. Jos nuomone, STT taip pat turėtų 
aktyviau kovoti su korupcija savivaldos lygmeniu. Institucija paraginta labiau „išgryninti” 
prioritetus.

Ž. Pacevičius po susitikimo žadėjo, kad jo vadovaujama institucija peržiūrės prioritetus, bet 
tvirtino, kad, jo nuomone, įvertinus turimas lėšas STT dirba efektyviai, o sumažinus finansavi-
mą kovoti su korupcija bus dar sudėtingiau. Ž. Pacevičiaus teigimu, korupcijos augimą lemia 
ir ekonomikos sunkmetis. Grįsdamas tokį teiginį jis paminėjo informaciją apie padažnėjusius 
policijos pareigūnų kyšininkavimo atvejus.

Pasak L. Balsio, šalies vadovė pabrėžė, kad ne viskas gerai yra ir Generalinės prokuratūros 
veikloje. „Nagrinėjant bylas neretai trūksta operatyvumo, viešumo. Prezidentė akcentavo, kad 
tokias darbo spragas prokuratūra turėtų ištaisyti”, – teigė atstovas spaudai.

Pats A. Valantinas neneigė prokuratūros darbe esant trūkumų, tačiau, anot jo, neklysta tie, 
kurie nedirba. Atsakydamas į prezidentės priekaištus dėl neskaidrių viešųjų pirkimų generali-
nis prokuroras teigė, kad šie klausimai jo vadovaujamoje institucijoje jau išsiaiškinti, kaltieji– 
nubausti.

 Valstybės kontrolė neseniai nustatė, kad Generalinė prokuratūra, kai statė savo naująjį 
pastatą, be konkurso pirko kai kurias paslaugas, baldus bei kitą turtą. „Ateityje, manau, 
neturėsime dalykų, kurie galėtų būti panaudoti prokuratūros reputacijos žeminimui”, – sakė 
A. Valantinas.

Jis teigė, kad susitikimo su šalies vadove metu apie konkrečias bylas nebuvo kalbama. 
„Kalbėjomės bendrai apie viešojo intereso gynimą nedetalizuodami jokios konkrečios temos. 
Buvo pažymėta, kad šioje srityje vakuumo negali būti”, – teigė A. Valantinas.

L. Balsys, LŽ paklaustas, ar prezidentė nesidomėjo Vytauto Pociūno byla, sakė, kad apie 
tai buvo užsiminta „tik bendrais bruožais”, raginant visuomenėje rezonansą sukėlusias bylas 
nagrinėti kuo operatyviau.

Pastaruoju metu Generalinė prokuratūra sulaukia nemažai visuomenės kritikos. Grupė 
parlamentarų jos veiklą pasiūlė įvertinti Seimo pareiškimu. Pasak jų, akivaizdus prokurorų 
vangumas bei nenoras ginti visuomenės interesų pastebimas tiriant Medininkų tragedijos, 
savanorio Juro Abromavičiaus susprogdinimo ir ypač pulkininko V. Pociūno žūties bylas. Dėl 
pastarosios savo griežtą poziciją prieš porą savaičių paskelbusi visuomeninė Lietuvos sąjūdžio 
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komisija V. Pociūno mirties aplinkybėms tirti konstatavo, kad Generalinę prokuratūrą ištiko 
krizė.

Šiuo metu Generalinė prokuratūra, įpareigota teismo, jau trečią kartą atnaujino mįslingos 
V. Pociūno žūties bylą.

„Lietuvos žinios“.– 2009 m. l iepos 30 d.

D. GRYBAUSKAITĖ MANO, KAD TEISMAI 
TURĖTŲ TAUPYTI PINIGUS

Dainius SINKEVIČIUS

Sunkius laikus išgyvenančiuose Lietuvos teismuose turėtų būti dar labiau taupomos valsty-
bės lėšos, o atrenkant teisėjus didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas jų moralei, padorumui, 
sąžiningumui ir profesiniam sugebėjimui. Taip mano šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, su Tei-
sėjų tarybos pirmininke Laima Garneliene penktadienį aptarusi teismų darbą. 

Pasak prezidentės atstovo Lino Balsio, susitikimo su L. Garneliene metu D. Grybauskaitė pa-
žymėjo, kad šalies gyventojai vis mažiau pasitiki teismais, todėl būtina atsižvelgti į jų vertinimo 
ir atrankos procedūras. 

Šalies vadovė teismus ragino taupyti valstybės lėšas – ieškoti būdų, kaip visus palietusio 
sunkmečio metu būtų galima sutaupyti pinigų. Tiesa, D. Grybauskaitė įsitikinusi, kad dėlto 
neturėtų nukentėti Lietuvos gyventojai. 

Teisėjų tarybos pirmininkė L. Garnelienė teigė, kad jau yra sudaryta darbo grupė, kuri ieškos 
būdų sutaupyti lėšas. Pasak jos, taryba jau pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam pasiū-
lymui dėl teismų reformos – jos metu penkiose šalies apygardose bus sujungti visi apylinkių 
teismai. 

Tai, pasak L. Garnelienės, padės sutaupyti valstybės lėšų, be to, bus sumažinti teisėjų darbo 
krūviai – esą dabar didesniuose šalies miestuose teisėjai užversti bylomis. Be to, įvykus teismų 
reformai reikės mažiau pinigų teismų pirmininkų ir kanclerių atlyginimams. 

L. Garnelienė viliasi, kad įstatymo projektas dar rudenį bus priimtas Seime ir jau įsigalios 
nuo kitų metų sausio 1-osios. 

„Dirbs teismai ir taip nebus, kad bylų niekas nenagrinės“, – Teisėjų tarybos pirmininkė pati-
kino, kad net ir pritrūkus pinigų teismai toliau nagrinės bylas. Tiesa, gali būti taip, kad į darbą 
teisėjai atvyks ne penkias, o keturias dienas, todėl bylų nagrinėjimo terminai gali dar labiau 
pailgėti.

Dabartiniais paskaičiavimais, didžiausi teismų įsiskolinimai yra už elektros energiją ir pašto 
išlaidas. Tiesa, lėšos jau yra taupomos – jeigu yra įmanoma, bylos šalims teismai nesiunčia pra-
nešimų apie posėdžius. 

„Kiekvienas teismas yra investicijų valdytojas – Teisėjų taryba jiems gali tik rekomenduoti, 
kaip taupyti lėšas“, – po susitikimo su D. Grybauskaite kalbėjo L. Garnelienė. 

Kalbėdama apie valstybės įsiskolinimą teisėjams (dėl neteisėtai sumažintų atlyginimų), tary-
bos pirmininkė pabrėžė, kad visiems teisėjams jau yra išsiųsti Teisingumo ministerijos paruošti 
taikos sutarčių projektai su valstybe. Juose yra nurodyta, kaip ir kada teisingumo vykdytojams 
bus sugrąžinta skola. 

Pasak pirmininkės, kiekvienas teisėjas asmeniškai nuspręs, kokiu būdu susigrąžinti įsiskoli-
nimą iš valstybės, tačiau esą „tikrai nebus reikalaujama agresyviai“.
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Kalbėdama apie mažėjantį pasitikėjimą teismais, L. Garnelienė pripažino, kad teismai iš da-
lies yra patys kalti, jog visuomenei nesugeba gražiai savęs pateikti. Be to, ji pažymėjo, kad civi-
linėse bylose teismų sprendimais būna nepatenkinti tik 2 proc. visų besibylinėjančių – tiek per 
metus yra apskundžiama šios kategorijos bylų.

www.delf i . l t  –  2009 m. l iepos 31 d.

ALVYDAS MEDALINSKAS: AR GALIME DAR KARTĄ 
SUSIKABINTI RANKOMIS?

Šį sekmadienį sueis dvidešimt metų, kai Lietuvos žmonės Baltijos kelyje susikabino ran-
komis kovodami dėl savo nepriklausomybės. Tas pats įvyko ir Latvijoje bei Estijoje. Baltijos 
kelias, nusidriekęs nuo Vilniaus iki Talino, parodė visam pasauliui, kad šių kraštų žmonės 
labiau už viską brangina savo laisvę. 

Ar praėjus dvidešimčiai metų nuo Baltijos kelio laisvės idėja Lietuvoje dar gyva? Ar liko 
bendrų siekių, dėl kurių ir vėl reikėtų susitelkti? Kas slegia žmonių pečius nepriklausomoje 
valstybėje ir kas pakeitė sovietinę priespaudą? Ar žmonės gali vėl pakilti už savo laisvę ir 
teises? 

Prie apskritojo stalo susitiko sociologas Vladas GAIDYS, Jungtinio demokratinio 
judėjimo pirmininkas teisininkas Kęstutis ČILINSKAS ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nariai: Mykolo Romerio universiteto profesorius ekonomistas Antanas BURAČAS, filosofas 
Romualdas OZOLAS ir politikos apžvalgininkas Alvydas MEDALINSKAS. 

Už ką ir prieš ką: šiandien ir tada 

A. Medalinskas. Baltijos kelyje stovėjome su laisvės viltimi. Ar turėdami jau beveik du de-
šimtmečius nepriklausomybę galime būti suvienyti vilties gyventi teisinėje demokratinėje vals-
tybėje, kur yra laisvas žmogus, gerbiama piliečių, tautos valia? 

R. Ozolas. Baltijos kelias yra Dainuojančios revoliucijos apogėjus. Aukščiausiasis pakilimo 
taškas, nuo kurio jau prasidėjo tos dvasios sklaida į racionalias formas, įskaitant ir valstybės 
atkūrimą. Tada buvo labai aišku: už ką ir prieš ką. Aišku, kad už laisvę, nors nepriklausomybės 
mintis tada dar buvo kažkur antrame plane. Ir prieš Maskvos okupaciją. Tokie reiškiniai kaip 
Baltijos kelias būna tik kartą per tautos gyvastį. Tuo labiau kad situacija buvo unikali ir pasau-
lio mastu. 50 metų okupacijos, ir iš jos išeinama oriai, aiškiai ir konstruktyviai. Labai tikslingai 
ėjus ir realiai įgyvendinant tą išsivadavimą. Baltijos kelias buvo autentiškas žmonių veikimas 
situacijoje, kurioje buvome atsidūrę, siekdami savo pačių svarbiausių gyvybinių tikslų ir visų 
pirma – laisvės. 

A. Buračas. Iš pirmo žvilgsnio naivi idėja susikabinti rankomis virto neįtikėtina euforija, 
suvienijusia ne tik Lietuvos, bet ir visų trijų Baltijos šalių žmones. Tai iš tikrųjų buvo neatkarto-
jamas įvykis ir procesas, kai žmonės susikabino rankomis visoje Lietuvoje. Mašinos judėjo vi-
somis šalikelėmis. Iš Vilniaus automagistrale judėjo viena kryptimi gal net septyniomis juosto-
mis. Nepaprastai tvarkingai. Tai parodė visam pasauliui, kad Baltijos tautoms buvo nepaprastai 
svarbus valstybingumo atkūrimas. 

K. Čilinskas. Baltijos kelyje žmonės žinojo, kodėl reikia vienytis. Už ką ir prieš ką. Vienijo 
ne tik tų dienų situacija, sovietinė tikrovė, bet ir tautos atmintis. Neabejoju, kad jeigu pavojus 
iškiltų valstybės nepriklausomybei, žmonės susivienytų vėl. Lygindami šių dienų ir Baltijos ke-
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lio laikų realybę, matome, kad yra didžiulis mūsų teisinio statuso skirtumas. Lietuva yra nepri-
klausoma ir vadinama teisine demokratine valstybe, bet reikia pripažinti, kad formaliai žiūrint 
yra suvereniteto problema. Žvelgiant į tai, kiek suvereniteto piliečiams ir tautai buvo iškovota ir 
kiek jo liko dabar. Dalis atiduota savanoriškai Europos Sąjungai (ES), o dalį suvereniteto ir tau-
tos bei piliečių teisių uzurpavo oligarchinė valdymo sistema, todėl Lietuvą sunku pavadinti de-
mokratine valstybe. Tai jaučia visi, pradedant prezidente ir baigiant paprastais piliečiais, kurie 
mato, kad vieniems reikia veržtis diržus, o kitiems – ne. Bet net ir tas antioligarchinis jausmas, 
siekis turėti teisinę demokratinę valstybę nėra toks stiprus, kaip jausmas prieš okupaciją, kuris 
atsispindėjo Baltijos kelyje. 

A. Medalinskas. O teismų reforma, siekis, kad teisingumo institucijos Lietuvoje kovotų ir 
su aukštų politikų bei valdininkų korupcija, ar tai negali suvienyti mūsų valstybės piliečių? Juk 
nesulaukėme to teisingumo, kurio tikėjomės Baltijos kelio metais? 

K. Čilinskas. Sąjūdžio metais buvo parengtas Teismų įstatymo projektas ir paskelbtas dar 
iki Kovo 11-osios. Tuometinė Aukščiausioji Taryba, kuri praktiškai jau vykdė Sąjūdžio valią, 
priėmė tą Teismų įstatymą. Įstatymas buvo labai vakarietiškas ir demokratiškas. Ten buvo nu-
matyta ir Prisiekusiųjų teismas, ir Tarėjų institucija, t. y. visa tai, ko reikia, kad visuomenė daly-
vautų įgyvendinant teisingumą. Bet vėliau, kai buvo atkurta nepriklausomybė ir priimta nauja 
Konstitucija, naujajame Teismų įstatyme pažangios Sąjūdžio idėjos buvo išplautos su viltimis 
apie teisingą teismą. Tai buvo didelis atsitraukimas nuo idealų, kurie buvo iškelti kaip esminiai 
teisei ir teisėtvarkai Sąjūdžio metais. Ir viltys sukurti teisinę valstybę nepasiteisino. Priešingai, 
sukūrus oligarchinį valdymą, teisinė sistema buvo nustumta į šoną ir ėmė tarnauti oligarchų 
viršūnei, o ne tautai. 

A. Medalinskas. Prisimindami tų laikų dvasią, stovėjimą susikabinus rankomis su kitais 
žmonėmis, suprantame visi: to daugiau neatkartosime. Ir nereikia to daryti. Bet ar šiandien prie 
gyvybinių tikslų negalime priskirti noro gyventi teisinėje demokratinėje valstybėje? Suvokiant 
susikabinimą rankomis kaip simbolį kartu siekti dar ir kitos laisvės. Laisvės žmogui. 

R. Ozolas. Jeigu mes vėl keliame klausimą apie mūsų gyvybinių reikalų sprendimo būdus, 
tai dabar turime fundamentalų įrankį tam tikslui pasiekti: valstybę. Jeigu situacija mūsų nepa-
tenkina, gali kilti klausimas, ar mes iš tiesų tą įrankį turime. Ar jis yra patikimas? Šis įrankis iš 
tiesų yra nebepatikimas. Turėdami valstybę pagal Konstituciją, kurią tauta referendumu priėmė 
1992 metais, pripažinkime, kad tie, kurie yra įgalioti veikti pagal Konstituciją, daro tai visiškai 
nepatenkinamai. Jeigu matome, kad valstybės įrankis yra nepatikimas, reikia jį patvarkyti. O tai 
padaryti gali tik visuomenė. Piliečių bendruomenė. Tauta. 

V. Gaidys. Negatyvus, smurto ir pykčio sukeltas žmonių susitelkimas, kaip, pavyzdžiui, 
buvo prieš pusę metų prie Seimo, gali įvykti bet kada, ypač jeigu blogės ekonomikos padėtis. 
Išprovokuoti tada tokį veiksmą yra nesunku. Bet ar gali įvykti pozityvus, dvasingas visuomenės 
veiksmas, kaip prieš dvidešimt metų? Nebūtinai toks pat. Panašus tik savo dvasingumu. Ma-
nau, kad gali, nors ir yra didelis žmonių nepasitenkinimas valdžios sprendimais, įtampa tarp 
neturtingųjų ir turtingųjų. 

K. Čilinskas. Prisimenant Baltijos kelio laikus, reikia pripažinti, kad dabar ir patys žmonės 
pasikeitė. Tuomet nebuvo privatizacijos, grąžintos nuosavybės, ginčų dėl žemės ir turtų, o dabar 
atsirado labai daug privačių reikalų ir interesų, kurie dažnai pastato vieną žmogų prieš kitą. 
Todėl yra daugiau susiskaldymo ir visuomenėje. 

V. Gaidys. Įvairių dvasingų veiksmų, panašių kaip Baltijos kelias, būta ir anksčiau pasauly-
je, bet visi jie buvo labai skirtingi. Tai ne tik šimtatūkstantiniai mitingai, kurie vyko tada ir dar 
anksčiau Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kitur. Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu susirink-
davo šimtatūkstantinės minios žmonių. Vudstoko festivalyje taip pat. Visi šie įvykiai skyrėsi 
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nuo didžiulių minios susibūrimų XX amžiaus pradžioje, kuriuose buvo daug agresijos, o neretai 
ir smurto. 

A. Buračas. Tačiau dabar neišvengiamai prisimename Oswaldo Spenglerio knygą apie gęs-
tančios ir žlungančios Vakarų civilizacijos idėjas, kurios žiauriai kontrastuoja su Baltijos kelio 
tautinio atgimimo siekiais. Lietuva susiduria ne tik su vidinėmis problemomis, tokiomis kaip 
biurokratija ir demokratijos stoka, kuri ryja žmones ir jų idealus. Vakaruose, toje pačioje Euro-
poje, susiduriama su anksčiau negirdėtais dalykais, kai Rusija už milijoną dolerių gali nupirk-
ti buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Schroederį ir priversti jį tarnauti Rusijos energetiniams 
interesams, o katalikiškos Italijos premjeras Silvio Berlusconi rodo amoralumo pavyzdį visam 
pasauliui, linksmindamasis su nepilnametėmis. 

A. Medalinskas. Girdėdamas tuos pavyzdžius, kai kas su juoda ironija pasakytų, kad Lie-
tuva turi rezervų dar giliau leistis į dugną. Ir tai būtų pagal demokratinių Europos valstybių 
analogus. Atrodo, Lietuvoje dar šalies ar partijos vadovas nesilinksmino viloje su kandidatėmis 
į Europos Parlamentą, siekdamas ten atrinkti geriausias atstoves, nors ir būta pavyzdžių, kai 
buvęs premjeras tapo kitų šalių energetikos kompanijos konsultantu. Bet, matyt, turime ir kitų 
problemų, kurios žmones anksčiau ar vėliau gali vėl priversti susikabinti rankomis ir ginti savo, 
kaip tautos ir piliečių, interesus. 

K. Čilinskas. Toks gražus jausmas – siekis laisvės Baltijos kelyje kilo iš didžiulio nepasiten-
kinimo sovietine vergove. Kaip atsakas į priespaudą. Visi ir kiekvienas Lietuvoje tada suvokė tą 
priespaudos mastą sau ir tautai. Vieni jautė, kad negali laisvo žodžio pasakyti, kiti – kad negali 
laisvai išvažiuoti į užsienį, treti – kad jiems yra draudžiama turėti savo verslą ir iš to verslo 
gerai gyventi. Kiekvienas jautė savaip tos priespaudos pasekmes. Baltijos kelias buvo atsakas į 
įvairų priespaudos pasireiškimą skirtingų žmonių gyvenime. Norint, kad vėl kas nors panašaus 
atsitiktų, reikia taip pat labai gerai suvokti, kas spaudžia žmones Lietuvoje. Yra daug veiksnių, 
kurie daro žmogų nelabai laisvą mūsų krašte. Tai rodo ir visuomenės apklausos. Žmonės jau-
čiasi nesaugūs. Įsitikinę, kad ši valstybė yra nedemokratiška. Tačiau iki šiol Lietuvoje dar nėra 
susivokimo: kodėl viskas taip. Kokios pagrindinės viso to priežastys ir ką galima padaryti. To-
dėl ir negali visi iki šiol susivienyti ir išspręsti užsilikusių problemų. 

Gražūs procesai visuomenėje 

A. Medalinskas. Bet ar matote šiandien mūsų visuomenėje pozityvių dalykų? 
R. Ozolas. Be abejonės, matome. Nors žmonės dabar gyvena, kaip sugeba, tačiau be jokios 

valstybės paramos surengia tūkstantmečio odisėją aplink pasaulį arba plaukia aplink Vidurže-
mio jūrą. Štai į ką šiandien išvirto Baltijos kelias. Tai yra tas gražus, pozityvus momentas, kai 
bandoma ne tik patiems aktyviems būti, bet ir aktyvizuoti visą tautą. Įdomu tai, kad Baltijos 
kelias tęsiasi Europos žemyno pakraščiais, kur parduoti ir išduoti savos valstybės lietuviai ran-
komis susikabina simboliškai aplink Ispanijos, Airijos, Bretanės pakrantes. Čia reiškiasi pats di-
dysis lietuvių pozityvumas. Juk lietuviai savo krašte ar už jo ribų nedegina automobilių protes-
tuodami, kaip Paryžiuje. Ne. Lietuviai protestuoja ir džiaugiasi kitaip: tyliai kalbėdami vienas 
su kitu, išduoti savo politinių vadų, žmonės neša tą naštą, kurią ant jų pečių perkelia visi, kas tik 
gali. Savi ir svetimi. Jeigu suvoksime, kad mūsų kantrybė iki šiol buvo begalinė, tada suprasime, 
kokį fenomeną turime ir kokią galią mes dar galėtume turėti. 

A. Buračas. Baltijos kelias, sužadindamas tautiškumo ir laisvės idėjas, valstybingumo siekį, 
uždegė gausybę išsibarsčiusių lietuvių ir iš Lietuvos kilusių žmonių širdžių visame pasaulyje. 
Atsirado visiškai nauja panlietuvybės idėja. Kai net ir žmonės, kurie nebemoka lietuviškai šne-
kėti ir gyvena pačiuose tolimiausiuose pasaulio kampeliuose, parodė didžiulį susidomėjimą 
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Lietuvos istorija, kultūra ir pačia Lietuva – po Baltijos kelio arba dėl jos vardo jubiliejaus. Tai 
buvo visiškai naujas reiškinys Lietuvos gyvenime. 

V. Gaidys. Nors pagal neigiamus rodiklius Lietuva yra Europos Sąjungoje tarp valstybių, pa-
sižyminčių savo depresyvumu, bet į klausimą, ar jūs didžiuojatės savo pilietybe, absoliuti dau-
guma žmonių, apie 80 proc., sako „taip“. Tai nuolat atsikartoja daugybėje apklausų. O paklau-
sus, kodėl jie didžiuojasi savo pilietybe, paaiškėja, kad didžiuojasi savo tėvyne, Lietuva, kad čia 
yra jų protėvių žemė, kurioje yra kalbama lietuviškai ir panašiai. Žmonės yra įsitikinę, kad tas 
indas – Lietuva yra puikus, tiktai tame inde plaukioja ir toks Seimas bei kiti blogi dalykai. 

A. Medalinskas. Bet ar nekyla tada žmonėms noras pabaigti su tokiais blogiukais? Vienus 
įveikti tiesiog įtikinėjimu, gal net protesto akcijomis ar pasiūlymų teikimu, kitus – laisvais rinki-
mais, o dar trečius – padedant teisėsaugai. 

V. Gaidys. Žmonėms nestinga ir patriotizmo, ir vienybės jausmo – tai bene geriausiai Lietu-
voje parodo krepšinio fenomenas ir Lietuvos vėliavėlės ant automobilių. Kai Lietuvos krepši-
ninkai laimi pergales, tauta masiškai švenčia, pozityviai švenčia. Be agresijos. Tai taip pat rodo, 
kad potencijos dvasingiems, vieningiems veiksmams Lietuvoje tikrai yra. 

Baltijos kelio pamokos 

A. Medalinskas. Baltijos kelias buvo apogėjus proceso, kai valdžia klausė visuomenės. Ga-
tvės demokratija nėra geriausias būdas spręsti problemas, bet galbūt valdžia, užsisėdėjusi savo 
kabinetuose, kitaip ir negirdi žmonių. Nors yra ir konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp visuo-
menės ir valdžios formų. Vyriausybė siūlo pasirašyti Nacionalinį susitarimą su visuomene. Bet 
gal visuomenės atstovai turėtų visų pirma patys susėsti prie apskritojo stalo, numatyti siūlymų 
valdžiai paketą, ne tik atlyginimų ir socialiniais klausimais, bet ir pateikdami savo viziją, kokius 
įstatymus priimti, kad būtų pažabota oligarchija ir monopolijos, aukšto rango politikų ir valdi-
ninkų korupcija, sustabdytas valstybės turto švaistymas, pareikalauta politikų bei valdininkų 
atsakomybės iš savo kišenės už žalingus sprendimus, realizuotos Konstitucijos garantuojamos 
piliečių teisės, taip pat ir ginant viešąjį interesą. Jeigu valdžia su tuo sutinka, tai ir visuomenė 
Nacionalinį susitarimą su valdžia galėtų pasirašyti. 

A. Buračas. Kol kas tas Nacionalinis susitarimas tik popierinis. 
V. Gaidys. Vis dėlto žmonės yra pribrendę pokyčiams valstybėje ir nori matyti valdžią juos 

darančią. Vidinio protesto mastas labai didelis. Būta ir anksčiau ne vienos visuomeninės inicia-
tyvos. Ir tų pačių intelektualų. Atrodė, kad netrukus prasidės procesas, bus sugeneruotos idėjos, 
bet kažkodėl iki šiol tai neįvyko. 

R. Ozolas. Iki šiol nėra suformuluoti klausimai, kuriuos turėtume kelti praėjus 20 metų po 
Baltijos kelio. Nėra tokių nacionalinės svarbos, visuotinių idėjų. Bet jie galėtų būti suformuluoti 
ir pateikti valdžiai kaip Nacionalinio susirinkimo rezultatas. 

A. Medalinskas. Kaip buvo po Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo? 
R. Ozolas. Kas nors panašaus. Tik kyla klausimas: jeigu toks Nacionalinis susirinkimas Lietu-

voje įvyktų, ar valdžia nebus kurčia ten išdėstytiems reikalavimams. Kaip yra atsitikę ne kartą. 
A. Medalinskas. Jeigu valdžia nori su visuomene pasirašyti Nacionalinį susitarimą, tai gal ji 

bent dabar išgirstų ir ką visuomenė jai pasakys. 
R. Ozolas. Valdžiai nereikia pasirašyti su visuomene Nacionalinio susitarimo. Ir kas yra val-

džia? Partijos nori pasirašyti tą susitarimą. Privilegijuotos partijos, kurios išbandė suinteresuotų 
grupių papirkimo procedūrą, pateko į Seimą ir joms nieko kito nereikia. O šias partijas už uode-
gų laiko ir kontroliuoja tos finansų grupuotės. 

V. Gaidys. Daug metų žmonės ieško kitokių politinių lyderių, kuriuos galėtų pavadinti sa-
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vais. Kurie suprastų, ką galvoja žmogus, kalbėtų jo kalba, gintų jo interesus. Bet kiekvieną kartą 
po rinkimų kažkur tie lyderiai prapuola. Integruojasi į politinį gyvenimą ir tampa tokie patys, 
kaip ir visi. Anksčiau tai buvo Artūras Paulauskas ir Viktoras Uspaskichas. Dabar prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Iki šiol tie lūkesčiai, sudėti į įvairius politikus, neišsipildydavo. Dažnai gir-
džiu, kad žmonių mentalitetas yra prastas. Bet tie, kurie nepasitiki Seimu, vargu ar pasižymi 
tokiu mentalitetu. 

K. Čilinskas. Norint pasiekti tikslą, kokį pasiekė Baltijos kelias, didelį tikslą, išsivaduoti iš 
priespaudos, reikia susitelkti. Dabar mums reikia išsivaduoti iš oligarchinio valdymo priespau-
dos. Tai galima padaryti, bet visi žmonės turi pajusti, kad jie yra problemos sprendėjai. Kad visų 
pirma piliečiai ir tauta, o ne valdžia atsako už valstybės ateitį. Baltijos kelyje susirinko žmonės, 
kurie tai jautė. Ir suprato, kad jie yra atsakingi ne tik už savo valstybės, bet ir savo ateitį. Jeigu 
žmonės supras, kad ne kokie nors geri ponai ar ponios, atsiradę valdžios poste, gali spręsti jų 
problemas, o tik jie patys, tada galime tikėtis naujo tautos susitelkimo. 

A. Buračas. Dabar, kai mus slegia skurdas, dar labiau prisimename tas dvasingumo ir tarpu-
savio artumo pamokas Baltijos kelyje. Tai retas jausmas, kuris galėtų mus vėl sutelkti tam, kad 
nepasiduotume pavojams, apie kuriuos anksčiau negalvojome. 

A. Medalinskas. Kaip Lietuvos žmonėse turėtų atsirasti tas savos valstybės šeimininko jaus-
mas? Ar tai yra sociologinis, filosofinis, ekonominis, ar teisinis klausimas, kad žmonės imtų 
reikšti savo mintis laisvai ir galėtų susitelkti bendriems darbams? 

K. Čilinskas. Oligarchinė valdžia disponuoja didžiulėmis lėšomis ir išplėtota viešųjų ryšių 
kampanija. Ji žmones įtikino, kad „Leo LT“ sukurtas atominei elektrinei statyti, nors iš tikrųjų 
šis projektas tarnavo tik verslo interesams. Tik po metų, po visų mūsų pastangų žmonės suprato 
šio projekto tikrą esmę, bet visuomeniniai judėjimai tokių lėšų kaip oligarchai neturi. Tad mums 
sunkiau yra pasiekti žmones. 

A. Medalinskas. Tai todėl netgi praėjus metams nuo šio projekto gimimo, rengiant protesto 
akciją, kai norėta pasakyti „Ne – „Leo LT“, susirinko tik tiek žmonių, kad vos pakako jų užlipti 
ant NE raidžių? Jeigu tokia protesto akcija būtų rengiama Sąjūdžio metais, žmonių būtų prisi-
rinkę tiek, kad pačių raidžių nesimatytų. 

A. Buračas. Sąjūdžio laikais kiekvienai akcijai buvo kruopščiai rengiamasi. Pasiūlymai būda-
vo ne kartą aptariami žinomų Lietuvoje protų ir suprantama kalba pateikiami tiek valdžiai, tiek 
ir Lietuvos žmonėms. Išsami, detali vizija, kaip turi būti sprendžiama viena ar kita problema. 
Šiandien kol kas to nėra. 

A. Medalinskas. Dar nėra visuomeninės organizacijos, turinčios tvirtą vidinę struktūrą, kuri 
visa tai padarytų? Kaip Sąjūdžio metais. 

A. Buračas. Bet ir po to, kai Sąjūdis pateikė detalias vizijas, susidūrėme su problema, kaip 
šias vizijas įgyvendinti. Pavyzdžiui, mano nuomone, gana geri pasiūlymai dėl privatizacijos me-
chanizmo vėliau buvo visiškai iškreipti juos įgyvendinant, nes įstatymo įgyvendinamieji aktai 
dažnai būdavo netobuli. 

A. Medalinskas. Dabar, kai visuomenė yra daug labiau išsisluoksniavusi, galbūt galėtų būti 
ne viena visuomeninė organizacija, vienijanti visus, kaip Sąjūdis, o skirtingos, jungiančios įvai-
rius visuomenės sluoksnius, bet dirbančios kartu. Bet, matyt, yra ir kita problema. Gal per 20 
metų žmonės ėmė labiau rūpintis savo asmeniniais interesais, šeimos, artimųjų gerove ir neliko 
to kolektyviškumo jausmo, kuris pakėlė tautą Sąjūdžiui ir atvedė į Baltijos kelią? Galbūt šian-
dien pasitikėjimas savimi yra didesnis nei pasitikėjimas kitais žmonėmis, savo valstybe, tauta? 

R. Ozolas. Viskas yra paremta pasitikėjimu. Politika ir verslas taip pat. Baltijos kelyje žmonės 
pasitikėjo Sąjūdžiu ir sakė: mes žinome, kad jūs padarysite, o Sąjūdis darė tai, ko žmonėms rei-
kėjo. Šiandien žmonės yra atomizuoti. Kiekvienas rūpinasi savimi, nes tokį požiūrį į galvas kala 
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ir propaganda. Be to, kiekvienas žmogus nuo Sąjūdžio laikų patyrė tiek išdavysčių, valdžios 
netesybų ir viso kito, kas krito ant jo pečių, atskyrė ir nutrėmė į visuomenės paraštę, jog nereikia 
stebėtis, kad daug jų ėmė rūpintis tik savimi. Per visą Lietuvos istoriją nuo 1990 metų, išskyrus 
pirmuosius žingsnius, skelbiant valstybės atkūrimą, valstybė nedarė to, ko žmonės troško. 

V. Gaidys. 1993 metais mes anketoje pateikėme klausimą, teiraudamiesi, ką žmonės 
prisimena iš Baltijos kelio? Absoliuti dauguma kalbėjo apie vienybę, kaip visi kartu susikabino 
rankomis. Ne vienas su ašara akyse. Šitos emocijos buvo ir yra didžiulė vertybė, atėjusi iki mūsų 
iš Baltijos kelio laikų. Ir dabar šiuo sunkmečio laikotarpiu žmonės yra labai pasiilgę tos vienybės 
ir solidarumo. Visų pirma laukia iš valdžios, kuri iki šiol kažkaip labai sunkiai tai išreiškia. 

A. Medalinskas. Susikabinti rankomis galėtų ne tik žmonės tarp savęs, bet valdžia ir 
žmonės taip pat. Toks jausmas buvo ir per Dainų šventę. Išnyko takoskyra, kad čia valdžia, o 
ten žmonės. Visi susikabino rankomis ir lingavo kartu, plojo, šypsojosi. Buvo bendras jausmas, 
kad čia susirinko visa Lietuva. Visai kaip Baltijos kelio metu. 

R. Ozolas. Buvo toks jausmas. 
A. Buračas. Ne tik Baltijos kelias, bet ir Dainų šventė sujungė žmones, bet kai iškyla kasdie-

nio gyvenimo problemos, to artumo jausmo tarp žmonių, o ypač tarp valdžios ir žmonių lieka 
mažiau. Valdžia, atrodo, šios problemos nejaučia, nors kai kurie dabartinės valdžios žmonės yra 
patys kilę iš Sąjūdžio. 

V. Gaidys. Dabar valdžiai yra auksinis šansas parodyti realų solidarumą su žmonėmis ir 
susigrąžinti dalį pasitikėjimo. Tai yra unikali situacija, kurią valdžia turėtų suprasti. 

Parengė Alvydas Medalinskas 

www.lzinios. l t  –  2009 m. rugpjūčio 21 d.

VIENA DEŠIMTOJI ĮSTATYMO – 
NE  VISAS ĮSTATYMAS

Vaclovas ALIULIS, MIC 
 
Pastaraisiais mėnesiais žiniasklaidoje skaitėme, matėme, girdėjome painiojant sąvokas vie-

nintele kryptimi: nuvertinti Seimo priimtą Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios in-
formacijos poveikio įstatymą.

Peršama nuomonė, kad tik siaurakakčiai seimūnai pripažino tai kaip neteiktiną dalyką, o 
visa protingoji visuomenė ir visa Europa stovi mūru už tai, kad vaikai ir paaugliai be apribojimų 
gautų tokią „viešąją informaciją, kuria agituojama už homoseksualius, biseksualius ar poligami-
nius santykius, iškreipiami šeimos santykiai“ (cituoju pagal Eltos liepos 14 d. pranešimą). Esą ši-
taip skleidžiama homofobija, t. y. panieka (vos ne diskriminacija) į homoseksualumą linkusiems 
ar jį propaguojantiems asmenims. 

Pabūgę grūmojimų, valstybės ir Vyriausybės vadovai ketina įstatymą taisyti, bet turbūt 
leistina ir mums, piliečiams, klausimo neužmiršti, o pirmiausia prisiminti, kad tame pačiame 
įstatyme yra ir tokia nuostata: „Prie neigiamą poveikį darančios priskirta informacija, kuria ty-
čiojamasi ar niekinama dėl ... seksualinės orientacijos...“, taigi ir dėl homoseksualumo. Ar tai 
homofobijos skleidimas, ar smerkimas? Įsidėmėsime šią nuostatą – gal nurimsime. Parodysime 
ją Europai – gal ir ji atsikvošės. 
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Turėtų paklausti dalyko esmės: ar tikrai mūsų nepilnamečiai nukentės, jeigu bus bent kiek 
pristabdyta agitacija už įstatyme išvardytų trijų rūšių lytinius santykius? Kokį pozityvų poveikį 
nepilnamečiams daro tokia agitacija? Virtualioje erdvėje mirgėte mirgėjo įstatymo smerkimų, 
bet niekas nemėgino atskleisti, kuo ir kaip tos rūšies agitacija reikalinga, naudinga ir išganinga 
darniam nepilnamečių brendimui, o juk tai ir yra svarbiausia mūsų ateičiai. Kai kvietė mus į Są-
jungą, užtikrino, kad etikos ir kultūros klausimai paliekami mums patiems spręsti pagal mūsų 
poreikius ir tautos tradicijas, o dabar... 

Premjero saliamoniškas pasiūlymas: nepilnamečiams pripažinti neteiktina bet kokią agitaci-
ją už lytinius santykius! Na, tokios agitacijos jiems iš tikrųjų nereikia: vaikai tam dar nesubren-
dę, o paaugliams užtenka hormonų audrų ir be agitacijos, bet greičiausiai užplūs nauja lavina. 
Privačios televizijos prisipirkusios filmų, kur problemos dažniausiai sprendžiamos gulomis, ir 
neturės ką su jais daryti, turės ieškoti meniškesnių juostų – brrr, nuostoliai. Kai kurie jaunimui 
skirti periodiniai leidiniai smagiai pelnosi iš dirginančio skaitalo. Seksą garbinanti informacija 
daugeliui kelia smalsumą, ir iš jos, oho, kaip pelnomasi. Kas norės to atsisakyti?! Tokios infor-
macijos ir propagandos gamintojai surikiuos virtinę stulbinamų europinių motyvų, nors jiems ir 
Lietuva, ir Europa tiek verta, kiek duoda progų pralobti, o jei ne – tegu sau jos galą gauna. 

Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje europinės kultūros kraštų paplito tai, ką velionis Jonas 
Paulius II pavadino „mirties kultūra“: abortų ir eutanazijos propaganda (negimusios ir nusilpu-
sios gyvybės naikinimas), skyrybų ir nešeimininių ryšių aukštinimas (gyvybės lopšio – šeimos 
– griovimas), homoseksualizmo (iš esmės nevaisingų lytinių santykių) kėlimas į padanges. Kai 
kurie Europos Sąjungos (ES) vadovai užsimoję sudoroti kiekvieną, kas išdrįs tuo suabejoti, nors 
šios praktikos, kaip pripažįsta mano kalbinti rimti žmonės, yra anomalija, nes gamta mums ne-
davė joms tinkamos „aparatūros“. Galime užjausti tuos statistinius 1, 2 ar 3 proc. vyrų (moterų 
dar mažiau), kurie gimsta turėdami potraukį savo lyčiai, bet kodėl jie turėtų gausinti savo gretas 
paaugliais, kurių orientacija dar nesusiformavusi? Homoseksualūs asmenys Lietuvoje turi visas 
asmenines, pilietines ir darbo teises, yra draudžiama juos žeminti ar niekinti. Ko dar trūksta? 
Daugelio nepasitenkinimas kyla tik tada, kai jie patys ar kokie nors užsienio veiksniai ima įky-
riai skleisti šio gyvenimo būdo propagandą, net reikalauti jam ypatingo, neliečiamo statuso. 

Neišvengta klausimų dėl minėto įstatymo ir per įdomų Vladimiro Laučiaus pokalbį su Tomu 
Venclova (LŽ, liepos 20 d.): „Man tiesa ir laisvė – svarbiau už tautą.“ Keistokas šis supriešini-
mas, tarsi tai būtų nesutaikomos vertybės. Taip, tiesa ir laisvė yra amžinos vertybės, nevalia dėl 
tautos interesų paminti tiesos, atimti iš žmonių laisvės. Kartu gerbiamasis poetas ir profesorius 
atkreipia dėmesį, kad laisvė negali būti absoliuti: „Laisvė teikia erdvės ir ne patiems švenčiau-
siems, net visiškai nešventiems žmogaus instinktams – tokia jau jos prigimtis, ir laisvės nedera 
pernelyg varžyti.“ Puikus pastebėjimas. Laisvė vertinga, būtina, siektina, saugotina ir gintina, 
bet, atmenant ir nešventus žmogaus instinktus, ji negali būti absoliuti. 

Ji tik per daug nevaržytina. 
Belieka klausimas, kada bus „per daug“, kada protingai ir kada per mažai ribojama. Turbūt 

kaip daugelis rašančiųjų ir kalbančiųjų, profesorius taip pat neperskaitė viso įstatymo ar jo 
atpasakojimo, nes neįtikima, kad neatskirtų agitacijos nuo faktinės informacijos. Iškelia vieną 
tiesiog vaikišką argumentą: „Paaugliai vis tiek sužinos iš bendraamžių, tad verčiau tesužino 
iš viešosios informacijos.“ Įstatymas toli gražu nekliudys teikti dalykišką informaciją apie 
homoseksualius santykius, be kita ko, kad jie didina pavojų užsikrėsti ŽIV ir retai kada sukuria 
patvarų ryšį, greičiau skatina partnerių kaitą, taigi nelabai padeda ugdyti darnią asmenybę. 

Ne visus rašančiuosius parklupdė Europos patyčios. „Veido“ žurnalo leidėjas Algimantas 
Šindeikis išdrįso paklausti: „Ar tikrai dangus griūva?“ (Nr. 29, taip pat liepos 20 d.). Jis primena, 
kad Konstituciją reikia svarstyti kaip vientisą dokumentą, o ne narstyti atskiro straipsnio 
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žodelius. Užtikrinantis informacijos laisvę 25 str. nenaikina dar reikšmingesnio mūsų tautos ir 
valstybės išlikimui 38 straipsnio nuostatų, kalbančių apie šeimą. Pravartu jį prisiminti: 

38 straipsnis. 
„Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. 
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. 
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. 
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Ji pripažįsta ir bažnytinę santuokos  

registraciją. 
Sutuoktinių teisės šeimoje yra lygios. 
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki 

pilnametystės juos išlaikyti. 
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.” 
Iš Lenkijos įtakingos politikės Felicijos Grzeskowiak lūpų esu girdėjęs kuo gražiausią šio 

straipsnio įvertinimą. Kad Švedijos ambasadorei atrodo neleistina apie homoseksualumą kalbėti 
tame pačiame įstatyme, kuriame aptariami smurto ir žiaurumo klausimai, galime ją nuraminti: 
nors tame pačiame įstatyme, bet ne tame pačiame straipsnyje. Gal reikalausite nepilnamečių 
apsaugos reikalu devynių įstatymų? Homoseksualumas gretinamas tik su kitomis lytiškumo 
anomalijomis – biseksualumu ir poligamija, žiaurumo ir smurto reklamavimas eina savo 
ruožtu. Niekas neginčija, kad žiaurumas ir smurtas yra pražūtingesnis dalykas už lytines 
deviacijas, bet nė vienas iš puolančiųjų šį įstatymą lig šiol nepaaiškino, kokią didžią naudą teikia 
homoseksualumo propaganda bręstančiam paaugliui, kuriuo rūpintis ir prigimtis,  ir Konstitucija 
įpareigoja tėvus. Lietuvai tikriausiai nelabai patinka kai kurios švediškos programos, kurias 
įgyvendinant gerokai padaugėjo nepilnamečių nėštumų, beglobių vaikų ir kitų bėdų, bet mūsų 
diplomatai nemoko Švedijos parlamento ar vyriausybės, kaip jiems reikia tvarkytis. 

Siekdamas įgyvendinti Konstitucijos principus, ypač 38 straipsnio, Seimas pernai priėmė 
nuoseklų jo išplėtojimą – valstybinę šeimos politikos koncepciją. Ir ją kai kas skundė tetulei 
Europai, ir atgarsio sulaukė. Naivūs tie lietuviai – rūpinasi tautos išlikimu puoselėdami 
šeimos vertybes! O gal ne naivūs, greičiau jaučiantys atsakomybę ateičiai? Kiti naivuoliai, 
airiai, nepakluso sunkiajai Europos artilerijai ir išsireikalavo pripažinimą, kad etikos bei tautos 
gyvybės klausimus (pavyzdžiui, aborto) gali spręsti pagal savo tautos nuovoką, nenusirašinėti 
nuo gerbiamųjų švedų, belgų, olandų ir kitų tokių. 

Ne gėda Lietuvai ir Airijai, o garbė, kad turi savą stuburą ir nesilanksto „mirties kultūros“ 
skleidėjams. Kai daugelis europinės kultūros tautų labai stengiasi kuo greičiau save pribaigti, 
neklaužados airiai ir tamsuoliai lietuviai nori garbingai gyventi ir užsiauginti dorą jaunimą. 
Gerbiamieji europiečiai, nekliudykite. 

„Lietuvos žinios“.– 2009 m. rugpjūčio 24 d.
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AR LIETUVOJE VEIKIA KONSTITUCIJA?

Bronislovas GENZELIS – humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo“ signataras, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas ir signataras
 
Paradoksalus klausimas? Įsigilinę į procesus, kurie vyksta dabartinėje Lietuvoje, matysime, 

kad jis turi prasmę. Ar esame teisinė valstybė, kurioje teisingumas svarbiau už viską?
Skaitau ir perskaitau mūsų Respublikos Konstituciją, Seimo priimamus įstatymus ir negaliu 

atsikratyti minties, kad tokie nesame. Kai kam Konstitucija – ne daugiau kaip popierius, ant 
kurio ji parašyta. 

Kiekvienas Seimo, Vyriausybės narys prisiekia laikytis Konstitucijos. Bet priesaika sau, 
darbai – sau. Kaip ankstesnės kadencijos seimūnas viešai prisipažino, kad jam „Konstitucija– ne 
šventa karvė“... Šis „principas“ jau veikia. 

139 straipsnis sako: „Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo– 
kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos 
Respublikos pilietis privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.“ Krašto 
apsaugos ministrui pasirodė kitaip: pakaks samdinių kariuomenės, ir jis savo įsakymu atleido 
Lietuvos piliečius nuo šios pareigos. Taigi piliečiams neliko jokių pareigų savo valstybei. Jeigu 
šios koncepcijos šalininkai bent kiek žinotų istoriją, suprastų, kad tai – valstybės griūtis. Malonu, 
kad dabartinė prezidentė tai suvokia. 

14 straipsnis sako: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba.“ Tai reiškia, kad visose Lietuvos 
teritorijoje veikiančiose institucijose ji privaloma. Deja, palengva jos atsisakoma. Ją pakeičia 
anglų arba lenkų kalba. 

40 straipsnyje teigiama: „Aukštosioms mokykloms suteikta autonomija.“ 
Apie kokią autonomiją galime kalbėti, jei aukštąsias mokyklas (ir jų turtą) valdys niekam 

neatsakingos tarybos, nebent į jas paskyrusiems savo žmones verslininkams. Šios tarybos skiria 
ir rektorius. Universitetų senatai paversti bereikšmėmis visuomeninėmis organizacijomis, 
kurioms nėra atsakingos mokyklų administracijos. Panašių dalykų galima įvardyti ir daugiau. 
Medicina valstybinėse įstaigose tampa mokama, nors Konstitucijoje parašyta kitaip. Ir tai 
įteisinama net ne Seime priimamais įstatymais, o Vyriausybės, ministro potvarkiais. 

Konstitucija yra pagrindinis šalies įstatymas. Joks kitas įstatymas negali jam prieštarauti. 
Kad to neatsitiktų, demokratinėse šalyse veikia Konstitucijos saugos žinybos. Lietuvoje – 
Konstitucinis Teismas (KT). Tačiau ir nustačius Konstitucijos pažeidimo atvejus, kaltininkai už 
tai neatsako. Mat kai įsigali KT išvados, valdžioje jau esama kitų asmenų. 

Mūsų krašte įprasta: po pirmųjų sėkmingų savo gyvavimo metų prasideda ridenimasis į 
nuokalnę. Šis veiksmas tarsi virsta nauja tradicija. Nežinau, ar galima labiau susikompromituoti, 
kaip tai atsitiko KT Egidijaus Kūrio pirmininkavimo metais: čia ir dvejopų standartų taikymas, ir 
skubos tvarka teisėjų atlyginimų svarstymas, ir palankaus sau nutarimo priėmimas, ir bandymas 
apriboti Seimo įgaliojimus, ir siekimas tapti aukščiausia valdžios institucija, nors Konstitucija 
tokių funkcijų nenumato. 

Kalbame apie valdžios institucijų skaidrumą. Sutinku, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės 
saugumo departamentas, Generalinė prokuratūra gali ir turi turėti neviešinamų dalykų. Bet 
jų neturėtų turėti KT. Visuomenei nežinomi jo veiklos principai. Kodėl per metus skelbiamos 
tik kelios nutartys, o kitos laukia metų metus. Galbūt taip ir reikia, bet visuomenė turi būti tuo 
įtikinta. KT aparatas auga. Dabar neaišku, ar verta išlaikyti tokią instituciją kaip mūsų KT, kai 
ryškėja, jog patys teisėjai paskendę įtvirtindami savo privilegijas. Kas gali atsakyti, kam KT 
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teisėjams reikalingi valstybiniai automobiliai ir vairuotojai? 
KT – ne iš dangaus nuleistas, o mūsų pačių sukurtas. Jį formuojant dalyvauja Seimas, 

prezidentas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Galutinis sprendimas priklauso Seimui. 
Atrodo, viskas subalansuota. Problemos esmė yra ta, jog skyrėjams trūksta atsakomybės. Kuo 
kitu galima paaiškinti, kad KT teisėja tapo tokia persona kaip Toma Birmontienė? 

Pirmaisiais nepriklausomybės metais siekta padėti pamatus teisinei valstybei, o dabar 
jie griaunami. Ir griovimo procesas įgauna pagreitį. Nemanau, kad tai to ar kito politiko ir 
institucijos problema, tai – tautos egzistencijos problema. 

www.bernardinai . l t  –  2009 m. rugsėjo 1 d.

ESBO GENERALINIS SEKRETORIUS SVEIKINO
ŽYMŲJĮ LIETUVOS DISIDENTĄ

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Seimo rūmuose vykusioje ESBO Parlamentinės asamblėjos atidarymo ceremonijoje svečio 
teisėmis dalyvavo visame demokratiniame pasaulyje žinomas buvęs disidentas Viktoras  
Petkus.

Jam jau per 80. Kadangi iškilmėse, pristatant svečius buvo paminėtas ir jo vardas, su 
V. Petkumi panoro susitikti pats ESBO PA generalinis sekretorius Spenceris Oliveris (Spencer 
Oliver). 

Priminsime, kai 1975 metais Helsinkyje buvo įsteigta Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, kuri pasibaigus Šaltajam karui peraugo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizaciją (ESBO), po vienerių metų (1976 m.) Viktoras Petkus, Tomas Venclova, Karolis 
Garuckas, Eitanas Finkelšteinas ir Ona Lukauskaitė-Poškienė įsteigė Lietuvos Helsinkio grupę, 
kuri veikė ir vadovavosi būtent šio Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto nuostatomis. Nuo 
šios istorinės, Lietuvos demokratinam judėjimui itin reikšmingos datos, V. Petkus tapo laisvės 
ir pasipriešinimo okupaciniam režimui simboliu. Jis iki šiol tebėra Lietuvos Helsinkio grupės 
pirmininkas.

Liepos 1 dieną Lietuvos Seimo rūmuose žymųjį disidentą, kartu su jį lydėjusiu Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos atstovu Vytautu Budniku, svetingai priėmė ESBO generalinis 
sekretorius Spenceris Oliveris. 

V. Petkus padėjo ant stalo savo išleistas knygas – Lietuvos Helsinkio grupė I ir II dalys, 
papasakojo, kokią kainą jam teko sumokėti už paskleistas Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto 
idėjas.

Generalinis sekretorius nustebo sužinojęs, kad Viktoras lageriuose praleido net 25 gražiausius 
savo gyvenimo metus.

– Tada mes buvome optimistai,– pasakojo buvęs disidentas. – Kai atgabeno į lagerį, buvome 
dar labai jauni. Man buvo berods šešiolika. Kai kurie Gulago senbuviai nuo bado jau nebesikėlė 
nuo narų, gulėjo sutinusiomis kojomis, tačiau drąsino mus: vaikinai, tik nepasiduokite! 

Mūsų grupėje buvo du medicinos studentai. Jie baukščiai žvilgčiojo į gulinčiuosius ir 
stebėjosi: jie ir trijų dienų nebeištvers, o mus drąsina... 



1037S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

Iš tikrųjų po trijų dienų jie mirė. Per naktį mirdavo po 40– 60 žmonių. Niekas jų nelaidojo. 
Šiaurėje, žiema prasideda rugsėjį ir tęsiasi iki balandžio mėnesio. Jokių atšilimų nebūna. 
Mirusiuosius nurengdavo ir kraudavo čia pat už konclagerio tvoros į rietuves. Pavasariop, 
balandį, kai žemė šiek tiek atšildavo, vokiečių belaisviai laužtuvais lauždavo iš rietuvių 
mirusiųjų kūnus, kraudavo į jaučiais kinkytus vežimus ir gabendavo juos tolėliau nuo lagerio, 
laidojo patižusioje amžino įšalo žemėje.

S. Oliveris įdėmiai klausęsis, pasiteiravo: ar V. Petkus žinojęs, kad vakaruose politikai jais ir 
kitais to meto sovietų politiniais kaliniais labai rūpinosi, stengėsi visomis išgalėmis bent kiek 
padėti.

– Taip, žinojome,– patvirtino V. Petkus. – Dėl to ir nebijojome, rėžėme į akis visą tiesą saugu-
miečiams.

– Prieš daugelį metų buvusios Jugoslavijos sostinėje Belgrade pirmą kartą pagarsinome pa-
sauliui aštuonių sovietiniuose lageriuose kalinčiųjų disidentų pavardes,– tęsė S. Oliveris.– Tą-
kart asamblėjos sesijoje iš tribūnos paskelbiau dvi pavardes. Ir žinote kokias? Viena pavardė 
buvo jūsų,– nelaukdamas atsakymo pridūrė S. Oliveris.

V. Petkus gerokai nustebo. 
– Taip, prieš daugelį metų rūpinausi jūsų reikalais,– kalbėjo S. Oliveris. – Todėl užvakar, kai 

sesijos atidarymo metu, pristatant svečius išgirdau jūsų pavardę, suklusau: negi tai tas įžymusis 
disidentas Viktoras Petkus,– pagalvojau?

Spenceris Oliveris ir Viktoras Petkus išsiaiškino turį bendrų pažįstamųjų. Tai  Maskvos Hel-
sinkio grupės steigėja ir jos pirmininkė Liudmila Aleksejeva, kurią neseniai Lietuvos Preziden-
tas apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu. Juodu nudžiugo.

V. Petkus prisiminė, kaip 2007-aisiais, minint Lietuvos Helsinkio grupės trisdešimtmetį, 
Liudmila Aleksejeva iš Seimo tribūnos sakiusi, jog vienu metu turėjusi du kvietimus: susitikti 
su pačiu Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir kvietimą į Lietuvos Helsinkio grupės 30-
čio jubiliejaus minėjimą. Nedvejodama susitikimo su Rusijos prezidentu atsisakiusi, nes 
Lietuvoje surengta Helsinkio grupės jubiliejaus paminėjimo šventė jai atrodė daug svarbesnė 
ir brangesnė.

Daugelis salėje sėdėjusiųjų nuoširdžiai plojo šiai drąsiai Rusijos moteriai už jos tiesmukišką, 
atvirą ir draugišką, bet nepalaužiamą charakterį.

Baigiantis susitikimui, Spenceris Oliveris padovanojo Viktorui Petkui vardinį laikrodį, o 
Viktoras padovanojo žymiajam diplomatui Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išleistą knygą 
„Lietuva ir žmogaus teisės I dalis”, kurioje atsispindi Lietuvos žmogaus teisių judėjimas iki 
Lietuvos nepriklausomybės ir po Nepriklausomybės iki 2000 metų.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.– 2009 m. III  ketvirt is .

SUNKUS DEMOKRATIZAVIMO
KELIAS

 Visuomenės nuomonė apie Lietuvos teismus aiški: jais pasitiki vos 15–20 proc. Lietuvos 
gyventojų. Diskusijų žiniasklaidoje, su visuomeninių organizacijų atstovais, šia tema aiškiai 
vengiama.

 Kuo skiriasi demokratinių ir totalitarinių valstybių teismų sistemos, visuomenei taip pat 
gerai žinoma: demokratinių valstybių teismuose įteisinta bent viena visuomenės atstovavimo 
formų: prisiekusiųjų žiuri, taikos teisėjų arba tarėjų. Tai numatyta ir Europos Tarybos Ministrų 
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komiteto rekomendacijoje Nr. (94)12 valstybėms narėms (priimta Ministrų komiteto 1994 m. 
spalio 13 d. 518 ministrų pavaduotojų posėdyje). Totalitarinėse valstybėse visuomenės atstovai 
iš teismų šalinami.

Lietuvoje 1990 02 13 Aukščiausioji Taryba priėmė Respublikos teismų ir teisėjų statuso 
įstatymą Nr.XI-3684. Čia buvo atsisakyta sovietinės konstitucijos nuostatų, tame tarpe ir tokių 
kaip komunistų partijos vadovaujančio vaidmens. Šiame Atgimimo Sąjūdžio padiktuotame 
įstatyme buvo nustatyta, kad Lietuvos teismai formuojami demokratiniu principu – iš renkamų 
teisėjų ir tarėjų. Įstatymas galiojo iki 1995 m.

 1994 m. Seime, Vyriausybėje ir prezidentūroje sovietinė nomenklatūra turėjo daugumą. 
Jiems reikėjo ir savų teismų. Tuo metu kaip tik vyko valstybės turto dalybos. Taip buvo duotas 
signalas teismų pertvarkai. Tai atliko prezidentas A. Brazauskas, pavesdamas teisingumo mi-
nistrui J. Prapiesčiui parengti naują teismų įstatymą (Lietuvos Žinios 2008 07 11). Lietuvos teis-
mai buvo pertvarkyti pagal totalitarinių valstybių standartus. Čia vietos visuomenės atstovams 
– tarėjams teismuose nebeliko. Nuo šiol teismai, pasiskelbę savivaldą, tapo klanine struktūra, 
žaidžiančia į vienus vartus su valdančiąja dauguma.

 Tokiai teismų pertvarkai reikėjo ir teorinio pagrindimo. Tai padarė Lietuvos Teisės 
universiteto, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Teisės instituto mokslininkai – 
teisininkai profesionalai, Seimo Žmogaus teisių komiteto užsakymu. Jie teismų pertvarką grindė 
tuo, kad Lietuvos visuomenė nenusipelnė teisės dalyvauti teisingumo vykdyme. Jie aiškina tai 
visuomenės nebrandumu, dvasinės kultūros stoka, nesuprantamas ir gluminantis teiginys, kad 
Lietuvos visuomenė dar yra pereinamajame laikotarpyje į demokratiją. Visa tai išdėstyta Teisės 
instituto išleistoje studijoje, kurios autoriai:  V. Andriulis, T. Čaplinskas, A. Gutauskas,         
J. Sinkevičius, I. Mačernytė-Panomariovienė, V. Valeckaitė (Studija dėl tarėjų instituto Lietuvos 
Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Vilnius, 2004 m.). 

 Priimant dėmesin, kad korupcija, suirutė, nuolatinės nepavykusios reformos, apskritai blo-
ga šalies padėtis, apie kurias šiandien tiek daug kalbama, žymiai nulemtos blogo teismų darbo, 
tai suprasdamos, kai kurios politinės partijos įtraukė į savo rinkimines programas teismų per-
tvarkymo – demokratizavimo klausimą.

 Viena iš tokių TS-LKD. Jos veiklos programos 2009–2012 metams nuostatuose teismų per-
tvarka aiškiai akcentuojama. Čia rašoma, kad ,,Visuomenei reikalaujant, o taip pat siekiant sti-
printi žmonių pasitikėjimą teismais, pirmaeiliu uždaviniu laikome įvykdyti teismų reformą, 
pertvarkant juos pagal demokratinių valstybių pavyzdį: konstituciniu lygiu įteisinsime teismų 
sistemoje tarėjų institutą. Sieksime, kad mūsų frakcijos Seime jau pateikta Konstitucijos pataisa 
būtų kuo greičiau priimta. Priėmus konstitucinę pataisą numatoma papildyti Teismų įstatymą, 
kad Teisėjų taryboje būtų atstovaujamas ir tarėjų institutas”. 

 Su apgailestavimu tenka pripažinti, kad iki šiol šiuo klausimu nieko nedaroma. Į Vyriausybės 
programą teismų demokratizavimo klausimas neįtrauktas. Tiesa pasakius, galbūt tam yra 
priežasčių, bet apie tai nekalbama, nediskutuojama. Išskyrus gal tik tai, kad apsiribojama teismų 
kritika, kuri nieko gero neduoda – nesiūlant problemos sprendimo būdų. 

 Sprendimas čia gali būti tik vienas: įteisinti Lietuvos teismų sistemoje visuomenės atstovus 
kaip yra visose demokratinėse valstybėse. To nepadarę ir toliau dreifuosime į teisminę valstybę 
su valdoma demokratija.

Lietuvos Respublikos Seimo narys R. KUPČINSKAS 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos tarybos narys V. VILIMAS

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.– 2009 m. III  ketvirt is .
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STASYS ŠEDBARAS: „GERIAUSIAS  ĮSTATYMAS YRA TAS, 
KURIS VIENODAI TAIKOMAS VISIEMS“

Interviu su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku dr. Stasiu Šedbaru.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas vienas iš svarbiausių teisinės reformos rengėjų. Ji tik 
pradėta ar jau įsivažiavusi? 

Galima sakyti, kad smarkiai įsivažiavusi. Inicijavome darbo grupę iš geriausių Lietuvoje 
konstitucinės teisės specialistų ir parengėme Konstitucinių įstatymų sąrašo įstatymo projektą, 
Seimo rudens sesijoje jį pristatysime svarstyti. Įvyko svarbūs Civilinio kodekso (CK) projektų 
klausymai, rudens sesijoje jie turės būti priimti. Kaip ir Civilinio proceso kodekso (CPK), 
Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pataisos. Išskirčiau BPK ikiteisminio tyrimo dalies 
pataisų projektą, kurį rengiant dalyvavo dvi ministerijos ir Generalinė prokuratūra. Svarstomas 
Pilietybės įstatymo projektas, tiesa, jis turi dvi alternatyvas, kurioms dabar reikia ne teisinio, o 
politinio sprendimo. 

Šį rudenį laukia rimti darbai iš esmės keičiant Vyriausiojo administracinio teismo statusą, šio 
teismo teisėjų skyrimo tvarką. 

Kokius svarbiausius pasiūlymus pateikė šiais metais Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas dėl valstybės teisinės politikos formavimo?

Mūsų komiteto pagrindiniai siūlymai, kurių vieni negalime įgyvendinti, tai visų pirma 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) nauja redakcija bei esminis administracinių 
teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo teisinio reguliavimo pataisų projektas. Mūsų tikslas, kad 
Teisingumo ministerijoje tam sudaryta darbo grupė iki lapkričio 1 d. jį parengtų. Projekto 
esmė – visos administracinės teisės pažeidimų bylos perkeliamos iš administracinių teismų 
į bendrosios kompetencijos teismus. Kaip minėjau, labai svarbi ikiteisminio tyrimo sistemos 
pertvarka. Įstatymas veikia penketą metų, išryškėjo ir tam tikrų trūkumų. Šios pataisos komiteto 
bus registruojamos, kaip ir Vyriausiojo administracinio teismo statuso ir teisėjų skyrimo tvarkos 
pertvarkymas. Manau, Seime rasim bendrą sutarimą. Bet tai jau bus susiję ir su Konstitucijos 
keitimu – bus siūlomos kelios Konstitucijos pataisos.

Visuomenę apėmęs beviltiškumo jausmas dėl naujo Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso – iki šiol tokio pobūdžio bylos tęsdavosi ilgokai. Kas nors pasikeis? 

Kaip minėjau, administracinių teisės pažeidimų bylas numatoma perkelti į bendrosios 
kompetencijos teismus – tai daug ką pakeis. Šios bylos Vyriausiajame administraciniame 
teisme dabar nagrinėjamos ilgiau nei metus, tai netoleruotina. Priėmę ATPK pataisas, kuriomis 
pakeičiama šių bylų nagrinėjimo tvarka, matysime, ar reikalingos dar kokios nors esminės 
pataisos. Gali paaiškėti, kad daryti ir daromi pakeitimai iš esmės pakeis senąjį ATPK, tai gali 
būti perėjimas į visai naują kokybę.

Kas toje kokybėje būtų aktualiausia ir žmonėms, ir teisinei sistemai?
Teisinei sistemai ir, aišku, verslui, svarbu, kad ir juridiniams asmenims sankcijos būtų ski-

riamos pagal to paties kodekso numatytas taisykles. Dabar yra apie 20 įstatymų, kurie vienaip 
ar kitaip numato ekonominių sankcijų, kurios iš esmės yra tos pačios administracinės baudos, 
skyrimą įmonei, o procedūros šiuose įstatymuose – pačios įvairiausios. 

Vakarų teisėje tokios sąvokos, kaip administracinis teisės pažeidimas, nėra – jie priskiriami 
kriminalinių nusikaltimų sričiai. Lietuvoje dalį tokio pobūdžio bylų nagrinėja apylinkės 
teisėjai, dalį – valstybės institucijų pareigūnai, administracinė komisija, o apeliacija patenka 
į administracinius teismus. Tad šių kvazi (tarsi) kriminalinių bylų atidavimas bendrosios 
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kompetencijos teismams būtų logiškas teisinės sistemos gryninimo požiūriu. 
Kitas svarbus darbas – parengti Administracinio proceso kodeksą. Pagrindinė jo dalis būtų 

žmogaus, taip pat verslo subjekto santykio sureguliavimas su valstybės institucijomis.  Nesvarbu, 
ar prašoma leidimo statybai, ar licencijos, ar skiriama pensija, turi būti aiškios procedūros, 
aiški valstybės institucijų ir pareigūnų veiklos tvarka. Esu parengęs šio kodekso modelį kaip 
mokslininkas – tai ir mano disertacijos tema. 

Kokius įstatymų projektus komitetas yra pateikęs nusikalstamumo kontrolei stiprinti? 
Man atrodo, kad naujasis Baudžiamasis kodeksas (BK), kuris taip pat galioja keletą metų, iš 

esmės tenkina nusikalstamumo kontrolės poreikius. Turbūt daugiau problemų yra ne tiek dėl 
to, ar visos veikos aprašytos, ar pakankamos sankcijos, o dėl to, kad yra per daug biurokratiškas, 
„ištemptas“, reikalaujantis daug lėšų ir žmogiškųjų sąnaudų ikiteisminio tyrimo procesas. 
Rezultatas kartais būna labai menkas. Nebūtina kiekvieną pasodinti, svarbu atsakomybės 
neišvengiamumas. Dėl ikiteisminio proceso biurokratizmo pareigūnai dažnai nespėja kokybiškai 
atlikti darbo. Visuomenė pagrįstai piktinasi, kad neįrodoma kaltė, išvengiama atsakomybės 
ar net išteisinami nusikaltusieji. Tai labai piktina žmones, nes sudaro nebaudžiamumo 
iliuziją  linkusiems nusižengti žmonėms, ypač sunkmečio sąlygomis, kai tam tikrų grupių 
nusikalstamumas auga, o valstybei priklausančių institucijų finansavimas natūraliai mažėja ir 
reikia verstis turimomis lėšomis. 

Pareigūnų premijavimas už išaiškintus ekonominius nusikaltimus, kai į valstybės 
biudžetą sugrąžinamos didelės pinigų sumos. Ar svarstoma tokia premijavimo ir skatinimo 
sistema? 

Šiuo metu tokia sistema nėra svarstoma. Anksčiau ji buvo, tačiau pasitaikydavo 
piktnaudžiavimo atvejų, netgi garsių aukšto rango pareigūnų skandalų. Deramai atlikti savo 
darbą –  kiekvieno teisėsaugos pareigūno natūrali pareiga. O skatinimo sistema yra – piniginėmis 
premijoms, vardinėmis dovanomis, kitais būdais. Jeigu pasiryžo šiam darbui, pareigūnas 
turi atlikti savo pareigas gerai. Jeigu valstybės tarnyba jam ne prie širdies, mano, kad darbas 
teisėsaugos institucijoje per mažai apmokamas, yra kitų veiklos sričių. 

Kiekviena reforma kelia nerimą ir nepasitikėjimą. Dėl ko reikėtų nerimauti? 
Mes nieko revoliucinio nedarom. Norim, kad atranka ir teisėjų skyrimas į, pavyzdžiui, 

labai svarbų Vyriausiąjį administracinį teismą vyktų dalyvaujant tautos rinktiems atstovams–  
Seimui. Jeigu žmogus gerai dirbo ir gerai užsirekomendavo, ko jam nerimauti? Norime, kad ir į 
visus teisėjų ir į pirmininkų postus būtų priimama labai skaidriai. To siekia ir Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. 

Norime, kad būtų sumažintas kai kurių nereikalingų veiksmų teismuose skaičius,  
biurokratizmas, kad pareigūnai galėtų daugiau laiko skirti intelektiniam darbui. Nerimauti 
nėra ko, nes noras pozityvus – teisinė sistema turi veikti greičiau ir veiksmingiau. To prašo patys 
pareigūnai, nes daugelio darbus pristabdo dabar galiojančių įstatymų įteisintas nereikalingas 
laiko švaistymas. 

Prieš metus Prezidento dekretu sudaryta Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisija prie 
Teisėjų tarybos. Teisės ekspertai visuomenės atstovų dalyvavimą šioje veikloje įvertino kaip 
ženklą, jog teismų sistema atsiveria visuomenei. Tačiau rugsėjo pradžioje vienas iš trijų visuo-
meninių jos narių portalo „Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius Andrius Navickas atsistatydino, nes 
komisijos veikla, kaip pilietinės kontrolės mechanizmo, beviltiška. 

Dar ankstesnėje kadencijoje su kolege Vilija Aleknaite-Abramikiene parengėme pasiūlymų, 
kad tokiose komisijose turėtų dominuoti visuomenės atstovai, ir juos užregistravome. Dalis šių 
pataisų dar praėjusios kadencijos Seime buvo priimtos. Tačiau visuomenės atstovų skyrimas 
neturėtų būti vien Prezidento kompetencija – turi dalyvauti ir parlamentas, ir Vyriausybė, ir 
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Prezidentas. Tuomet rastųsi daugiau viešumo ir skaidrumo. Apskritai, manau, kad teisėjas 
nepriklausomas turi būti tik nuo neteisėto poveikio. Tačiau jis yra priklausomas nuo teisės, 
nuo Konstitucijai neprieštaraujančio įstatymo. Jis turi paklusti ir visuomenės kontrolei – ne 
atskiram asmeniui, kuris pasakys, ką daryti, bet visuomenei. O pastaroji turi teisę žinoti, kas 
vyksta teismuose, kaip teisėjai dirba. Todėl ši komisija yra svarbi. Jeigu teigiama, kad jos darbas 
beviltiškas, reikia galvoti, kas negerai. 

Kas galėtų pagyvinti teisminės sistemos ir piliečių dialogą? 
Vienos profesijos žmonės palaiko vienas kitą, jaučia profesinį solidarumą – ar tai būtų 

medikai, ar teisininkai, ar mokytojai. Natūralu, žmogiška, suprantama. Tačiau tuomet atsiranda 
mažesnis principingumas, reiklumas kolegoms. Visuomenės atstovai ir turėtų atsverti tą tokį 
galbūt perdėtą kolegiškumą. Reiklumas teismo valdžiai ir teisėjui turi būti labai didelis –  
visuomenė turi teisę dalyvauti ir žinoti, kas vyksta teismuose. Aktyviau ir dažniau bendraujant 
susiklostytų žmogiškas santykis tarp visuomenės ir teismo valdžios. Garantuoju – teismais ir 
teisėjais vien dėl to būtų labiau pasitikima. 

Sakoma, geriausia reforma – nedaryti reformos. Kas paneigtų šį posakį? 
Jeigu reforma daroma tik dėl reformos ar ambicijų, tai dažniausiai ji būna nesėkminga, suke-

lianti įtampą, ir rezultatai būna atvirkštiniai. Yra sričių, kur reforma vyksta nuolat. Pavyzdžiui, 
teisėsauga. Nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų, kaip pasidaryti pinigų, įsilaužti į banką ir 
t. t. Nuolat ieškome būdų, kaip tam užkirsti kelią. Šiuo metu turime BK, CPK ir BPK taikymo 
praktiką ir jau matome, kaip prigijo Lietuvoje įstatymai, kurie rėmėsi kitų šalių patirtimi. Jeigu 
reikalingos pataisos – jas priimame. Teisinė reforma skirta tam, kad pagerintume žmogaus gy-
venimą, padarytume jį saugesnį. Tik taip aš suprantu reformos esmę. 

Gyvename teisinėje valstybėje – tai dažnai kartojama frazė. Ne rečiau sakoma, jog nėra 
teisybės. Ar gali vien įstatymai ją užtikrinti?

Įstatymai sudaro tik prielaidas teisybei, teisingumui, teisinei valstybei. Be abejo, jeigu įstaty-
mai yra tik mažumos ar vienos partijos interesų išraiška, kaip buvo prieš dvidešimt metų, tai jų 
pagrindu pats geriausias sprendimas nebus teisingas. 

Ko reikia teisinei valstybei? Daug aspektų, bet svarbiausias – kad įstatymas vienodai galiotų 
visiems. Ir kad įstatymo visi vienodai laikytųsi – visų pirma tie, kurie priima įstatymus.    Ki-
taip - kodėl eilinis pilietis turėtų laikytis įstatymų, jeigu nesilaiko tas, kuris juos priima, ar kuris 
turi užtikrinti jų laikymąsi? Teisinė valstybė – kai kiekvienam vienodai privalomas įstatymas, 
o jeigu jo nesilaiko, kiekvienam vienoda atsakomybė. Nesvarbu, kad ir kokias pareigas jis eitų. 
Vakarų šalyse to griežtai laikomasi. Prisiminkime, buvusiam JAV prezidentui Billui Clintonui 
net buvo paskirtas specialus prokuroras ir prieš tyrimą ir įstatymą prezidentas buvo lygus su 
eiliniu amerikiečiu. 

Vienas dalykas – einamos pareigos, kitas – teisėsaugos veikla. Teisėsaugai nėra prezidentų, 
ministrų, Seimo narių. Yra įtariamas teisės pažeidėjas ir nesvarbu, kas jis. Pats geriausias įsta-
tymas – jeigu jo netaikome ar taikome pasirinktinai, – sugriauna teisinės valstybės pamatus, 
„išderina“ žmones ir pasėja teisinį nihilizmą. 

Kol šito neišgyvendinsime, tai tik kalbėsime apie teisinę valstybę, bet neturėsime jos. 

Kalbėjosi Loreta Jastramskienė

www.bernardinai . l t  –  2009 m. rugsėjo 28 d.
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CHEMINĖ KASTRACIJA: GINKLAS PRIEŠ PEDOFILUS 
AR ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS?

Eglė DIGRYTĖ

Tragiška galimai tvirkintos mergaitės iš Kauno istorija įžiebė diskusijas, ar Lietuvai nereikėtų 
pasekti Lenkijos pavyzdžiu – įteisinti pedofilų bei panašių seksualinių nusikaltėlių cheminę 
kastraciją. Lytinio potraukio nuslopinimas specialiais vaistais galėtų tapti ir bausmės, ir 
prevencijos priemone. Tačiau oponentai įspėja apie žmogaus teisių pažeidimą ir kastravimą 
pateisintų tik tam tikrais atvejais, jei sutiktų pats asmuo. Kai kurie specialistai aiškina, esą net ir 
tokiu atveju ne visada pavyktų pasiekti norimą efektą. 

Sėkmingas taikymas Lenkijoje galėtų tapti pavyzdžiu 
Seimo Tėvynės sąjungos– Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Vilija Aleknaitė-

Abramikienė, trečiadienį Lietuvos televizijos laidoje „Teisė žinoti“ kalbėdama apie Lenkijoje 
priimtas Baudžiamojo kodekso pataisas dėl cheminės kastracijos, sutiko, kad analogiška 
nuostata galėtų atsirasti ir mūsų šalyje. 

„Ko gero, politikai tokį klausimą svarstytų, – vėliau DELFI teigė ji. – Tai nėra paprastas 
žingsnis, mat liečiamas žmogaus asmuo. Reikia galvoti, ar ginamas gėris yra labai svarbus. 
Kaina būtų didelė. Bet jei Lenkijoje viskas sėkmingai vystysis, būtų galima apie tai pagalvoti. Aš 
pati kategoriškos nuomonės dėl to neturiu – 50:50.“ 

Tačiau pirmiausia, anot V. Aleknaitės-Abramikienės, savo darbą turi atlikti prokurorai ir 
policija – ištirti viešai ne vienam žmogui mestus kaltinimus vienaip ar kitaip prisidėjus prie 
dviejų mergaičių tvirkinimo. 

„Akivaizdu, kad nebuvo dirbama. Ar šalyje yra aukšto rango vyriškių pedofilų tinklas? Kas 
žino, kodėl lenkai priėmė tokias pataisas. Aš jokių žinių apie tokį tinklą neturiu, bet matant baimę 
tirti bylą tokių minčių kyla. Ar tik pareigūnai nebijo atsitrenkti į įtakingą žmogų?“ – svarstė ji.

Pritartų nebent išimtiniais atvejais
Tvirtos vienareikšmės nuomonės dėl nusikaltėlių kastravimo neturi ir Žmogaus teisių 

stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius. Anot jo, bendrai imant tai būtų šiurkštus 
kišimasis į asmens privatumą. Tačiau įvertinus įvairias aplinkybes, tokia priemonė esą galėtų 
būti pateisinama. 

„Reikia turėti prieš akis visą kontekstą – kam tai būtų taikoma, kokios pasekmės kiltų, įvertinti, 
ar ši priemonė proporcinga siekiamam tikslui, koks apskritai tas tikslas, ar yra medicininių 
įrodymų, kad cheminis kastravimas tikrai veiksminga priemonė“, – vardijo pašnekovas. – 
Paaiškėjus, kad tokia priemonė yra proporcinga tikslui, reikia žiūrėti, ar žmogus turi šeimą, ar 
yra jauno amžiaus.“ 

„Jei žmogus yra vyresnis, neplanuoja turėti vaikų ar apskritai neturi šeimos, pats sutinka, 
kaip kad, pavyzdžiui, lošėjas prašo nebeįleisti jo į kazino, nematyčiau problemos. Būtų galima 
dėl to diskutuoti, bet bijau, kad mūsų politikai į viską pažiūrės tiesmukiškai. Tai turėtų būti 
išimtiniai dalykai“, – DELFI sakė H. Mickevičius. 

Turintys seksualinių problemų pagalbos neieško 
Kauno vyrų krizių centro vadovė Inga Vizbarienė taip pat abejojo, ar įteisinus seksualinių 

nusikaltėlių kastravimą pavyktų išspręsti problemą. Anot jos, visų pirma reikėtų keisti visą 
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pagalbos – ir teisinės, ir psichologinės – vyrams sistemą. 
Mat kol kas tai palikta nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dažnai vos turi resursų 

išgyventi. 
Tiesa, pašnekovė pripažino, kad vyrai, turintys seksualinių problemų ir norintys užkirsti 

kelią galimam nusikaltimui, pagalbos neieško – dažniausiai į centrą kreipiasi dėl sunkumų 
šeimoje, nesutarimų skyrybų atveju, tolimesnio bendravimo su vaikais, užklupusios depresijos, 
įtampos ar streso. 

Išbandyta ne vienoje valstybėje 
Lenkijos Seimas neseniai priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis numatoma 

pedofilus teisti laisvės atėmimu ir priverstiniu ambulatoriniu gydymu – vadinamuoju cheminiu 
kastravimu. 

Anot šioje šalyje garsaus teisininko Mariano Filaro, ambulatorinio pedofilų gydymo negalima 
vadinti cheminiu kastravimu, nes šio gydymo tikslas – sumažinti lytinį potraukį.

Jau anksčiau nuteistų pedofilų kastravimą (lytinio potraukio slopinimą) kaip galimą 
prevencijos metodą bandė Kanada, kelios JAV valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija, Čekija, kai 
kurios kitos valstybės. 

Pagal oficialią statistiką, nuo 2000-ųjų maždaug 300 žmonių Čekijoje buvo atlikta cheminė 
kastracija, o maždaug 50 (kitais duomenimis – maždaug 100) chirurginiu būdu buvo pašalintos 
genitalijos. 

Šių metų pradžioje Europos Tarybos kovos su kankinimais komitetas pareikalavo, kad čia 
būtų nutrauktas dėl lytinių nusikaltimų nuteistų asmenų chirurginis kastravimas, nes tai yra 
negrįžtama intervencija, „prilygstanti žeminančiam elgesiui“. 

Galimybės lytiniams nusikaltėliams taikyti kastraciją buvo svarstomos ir Latvijoje, Italijoje, 
Malaizijoje, Naujojoje Zelandijoje. 

Randa argumentų ir už, ir prieš 
Kastracija vadinamas lytinių liaukų pašalinimas arba jų hormoninės veiklos nuslopinimas 

rentgeno spinduliais ar medikamentais, siekiant pakeisti organizmo hormoninę pusiausvyrą. 
Ji nuo seno buvo atliekama Vidurio Rytuose, Indijoje, Afrikoje, Kinijoje dėl religinių ir 

socialinių priežasčių. Dėl gresiančio nukraujavimo ar infekcijos Bizantijos imperijoje kastracija 
buvo prilyginama mirties bausmei. Šiuolaikinė cheminė kastracija, kai žmogui nuolat leidžiami 
tam tikri medikamentai ir taip slopinamas lytinis potraukis, siūloma kaip bausmė bei prevencinė 
priemonė pasikartojančių seksualinių nusikaltimų, tokių kaip išžaginimai, pedofilija, atvejais. 
Vienur kastraciją norima atlikti priverstinai, kitur – savanoriškai, kartu leidžiant žmogui išvengti 
ilgalaikio įkalinimo. 

Toks seksualinių nusikaltimų problemos sprendimo būdas vertinamas prieštaringai. Kai 
kurių ekspertų manymu, kol kas tai yra patikimiausias kelias kovoti su šiais nusikaltimais, nes 
esą nei gresianti įkalinimo bausmė, nei psichoterapija nepadeda. 

Tačiau kastraciją kritikuojantys specialistai tikina, kad ji gali nepateisinti vilčių – esą privalomas 
vaistų vartojimas neduoda garantijų, jog žmonės nebenusižengs, be to, kastruotieji gali paduoti 
valdžią į teismą dėl šalutinio vaistų poveikio. Savo ruožtu gydytojai aiškina negalintys versti 
gerti vaistus, kurių poveikis sveikatai nėra aiškus. 

Be to, teigiama, kad kastracija nesuderinama su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. 
Ji esą pažeidžia konvencijas dėl žmogaus teisių bei dėl kankinimų ir nehumaniškų bausmių 
uždraudimo.

www.delf i . l t  –  2009 m. spalio 9 d. 
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SISTEMA VERSUS DRĄSIUS KEDYS

Andrius BIELSKIS

Nesu liberalas, tačiau siūlau į skandalingąją pedofilijos ir dvigubos žmogžudystės istoriją 
pažvelgti klasikinio liberalizmo pradininko Johno Locke’o akimis. 

Tai, kaip ši tragedija pristatona viešumoje, galima tiesiog įvardinti antrašte „teisėsaugos sis-
tema prieš Drąsių Kedį“. Geriausiai tai iliustruoja Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Rimantės 
Šalaševičiūtės svarstymai, kad galbūt tragedijos būtų išvengta, jei psichologinę ekspertizę būtų 
atlikę ir Drąsiui Kedžiui. Suprask, tragedija slypi žmogžudystėse, o ne tame, kad buvo prievar-
taujama penkerių metų mergaitė. Kodėl tuomet reikėtų stebėtis, kad Vaiko teisių gynėja beveik 
per pusmetį nieko ryžtingesnio padaryti ginant D. Kedžiaus dukters teises nesugebėjo.

Iš tikrųjų Lietuvoje tragedija įvyksta tik tuomet, kai kliūva sistemos hierarchams, pavyzdžiui, 
yra nužudomas aukštas Teismo pareigūnas arba išdaužomi Seimo langai. 

Neteisinu ir neginu Drąsiaus Kedžio. Dvi žmogžudystės, jei jas iš tikrųjų įvykdė Drąsius 
Kedys, yra baisus nusikaltimas. Be to, kai kurie jo veiksmai iš tikrųjų kelia įvairių abejonių. 
Todėl galima sutikti su Teisingumo ministru Remigijumi Šimašiumi, kad įtariamasis Drąsius 
Kedys nėra joks herojus. Manau, yra priešingai – Drąsius Kedys yra Lietuvos teisėsaugos auka, 
teisėsaugos, kuri ne tik nesugeba apginti piliečių teisių, bet potencialiai dangsto nusikaltimus. 

Štai kodėl šioje istorijoje turime apeliuoti ne į egzistuojančius įstatymus ar teisėsaugos 
tradicijas, bet į tai, kas klasikinio liberalizmo teorijoje (bet ne tik joje) yra vadinama prigimtiniu 
teisingumu. Prigimtinis teisingumas apeliuoja į sveiką protą ir į „prigimtines žmogaus teises“. 
Šioje istorijoje sveikas protas mums sako tai, jog yra labai didžiulė tikimybė, kad Drąsiaus 
Kedžio mažametė dukra buvo prievartaujama bent trijų asmenų ir jos prigimtinė teisė į laisvę ir 
saugumą buvo niekingai pažeista ir šlykščiausiai išniekinta. 

Klasikinis liberalizmas mus moko, kad valstybinės institucijos ir jose susikoncentravusi galia 
gali būti pateisintos tik tuo atveju, jei jos vienodai gina visų piliečių „žmogaus teises ir laisves“. 
Anot Johno Locke’o, valstybė tam ir yra sukuriama, kad gintų piliečių „prigimtines“ (vadinasi, 
ne valstybės jiems suteiktas) laisves ir teises, visų pirma teisę į gyvybę ir laisvę. Vadinasi, 
teisėsaugos institucijos turi garantuoti tai, ką mes iš „prigimties“ turime – laisvę ir absoliučią 
teisę nebūti kankinamais ir prievartaujamais. 

Jei valstybė šių svarbiausių teisių ir laisvių nesugeba apsaugoti arba jas pažeidžia, tai ji pra-
randa bet kokį legitimumą. Vadinasi, grįžtama į tai, ką Locke’as pavadino „the state of nature“, 
t.y. į „ikivalstybinę“ prigimtinę būklę. 

Ši tragedija byloja kaip tik tokį Lietuvos teisėsaugos legitimacijos bankrotą. Nuo 2008 
metų lapkričio mėnesio, kuomet Drąsius Kedys pirmą kartą kreipėsi į Lietuvos teisėsaugos 
institucijas, Lietuvos teisėsauga ne tik nieko nepadarė gindama jo dukters teises, bet bylą 
vilkino. Pedofilija įtariamas nužudytas teisėjas Jonas Furmanavičius nebuvo operatyviai Kauno 
teisėsaugos institucijų apklaustas. Štai kodėl Teisingumo ministro pareiškimai, kad neaišku, 
„kodėl neapklaustas velionis teisėjas“, yra apsimestinai naivūs: susidaro tvirtas įspūdis, kad 
Lietuvoje sistema greičiau gins ne pedofilų prievartaujamą mergaitę, bet aukštą šios sistemos 
teisėją, įtariamą pedofilija. 

Žodžiu, siūlau į šią tragediją pažvelgti tikriausiai daugelį kartų prievartautos penkerių metų 
mergaitės tėvo – eilinio Lietuvos piliečio – akimis. Jei valstybė dangsto ir per metus nieko nepa-
daro, kad apgintų mažos mergaitės teises, tai kas turi jas apginti? Ar iš tikrųjų nėra taip, kad tei-
sėsauga ir ją garantuojanti valstybė nepanaikina pačios savęs? O jei taip, ar neatsiduriame Johno 
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Locke’o aprašytoje prigimtinėje būklėje, kuomet teisingumą turi vykdyti patys individai, nes 
niekas kitas jo neįvykdys? Galbūt tą Drąsiaus Kedžio veiksmai ir byloja – desperatišką ir žiaurų 
norą įvykdyti prigimtinį teisingumą, kuris Lietuvos teisinei valstybei, atrodo, visai nerūpi?

www.delf i . l t  –  2009 m. spalio 8 d. 

PREZIDENTĖ AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKU 
PASIRINKO G. KRYŽEVIČIŲ

Prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) 
pirmininko pareigoms labiausiai yra tinkamas šio teismo teisėjas Gintaras Kryževičius. 
Pirmadienį Prezidentūra pranešė, kad šalies vadovė jau kreipėsi į Teisėjų tarybą ir paprašė 
pritarimo teisėjo kandidatūrai. 

Tarp realiausių kandidatų buvo ir teisėjai Egidijus Bieliūnas bei Vytautas Masiokas. 
Prieš apsispręsdama dėl galimos LAT pirmininko kandidatūros, D. Grybauskaitė kreipėsi 

į visus teismo teisėjus, prašydama išdėstyti požiūrį į teismų sistemos problemas ir galimus jų 
sprendimo būdus.

Pasak Prezidentūros Spaudos tarnybos, įvertinusi LAT teisėjų pateiktus siūlymus, prezidentė 
susitiko su trimis teismo teisėjais, o po pokalbių su jais pasirašė dekretą dėl kreipimosi į Teisėjų 
tarybą. 

Buvęs LAT pirmininkas Vytautas Greičius po ilgų diskusijų Seime buvo atleistas liepos 21-
ąją. V. Greičius taip pat buvo vienas tarp kandidatų toliau vadovauti LAT.

www.delf i . l t  –  2009 m. spalio 12 d. 

PEDOFILAI IR TEISĖTVARKA

Vytautas LANDSBERGIS

 A. Sakalas savo tekste „Bernardinuose“ (2009 10 13) primena dešimties metų senumo faktus 
apie pedofilijos verslą Vilniuje, būtent „vienuose“ Vaikų globos namuose ir kariškių profesinio 
rengimo pirtyje (taip rašo), kur vaikai buvo seksualiai prievartaujami, o „pirtis priklausė labai 
aukštiems pareigūnams“. A. Sakalo pastangų ir generalinio prokuroro pavaduotojo K. Betingio 
bei Vilniaus rajono prokuratūros operatyvumo dėka vienas prievartautojas buvęs nuteistas. O 
kur patys „pirtininkai“ ir ten įveistas pedofilijos lizdas, priklausęs net labai aukštiems pareigū-
nams? Tai neturėjo būti palikta sau, juolab kad ir A. Sakalas netrukus tapo valdžia. Gal nebūtų 
nė tų jo aprašomų naujų faktų, kurie krėtė ir ligi šiol tebekrečia „tuos pačius globos namus“ 
Vilniaus rajone. Kai namų vadovai nūnai pasipriešino vaikų išnaudojimui vietoje ir užsienyje, 
„vaikai teismo sprendimu buvo pervežti į kitus vaikų namus“ uoliai padedant rajoninei Vaiko 
teisių apsaugos tarnybai ir tęsiama ankstesnė užsienio kelionių praktika. Jeigu ji susijusi su pe-
dofilijos verslu, tai žodžiai „teismo sprendimu“ skamba siaubingai.

Kad tai ne vienetiniai atvejai, liudytų apie aną ankstesnį laiką Lenkijoje išplėtota viešųjų ryšių 
kampanija dėl „Lietuvoj badaujančių lenkų vaikų“, kurią sekė ne tik aukojamų labdaros lėšų 
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srautai, bet ir vaikų iš Pabradės globos namų vežiojimai paviešėti kai kuriose šeimose Lenkijoje. 
Kai paaiškėjo esant pedofilijos nusikaltimų, lenkų slaptosios tarnybos prigriebė vietinius 
nusikaltėlius „šeimose“ ir perspėjo Lietuvos valdžią, kad Vilniaus rajono prokuratūra turėtų 
tuoj pat atlikti kratas Pabradės globos namų pareigūnų kabinetuose ir butuose. Ar tai buvo 
padaryta, ir kokie rezultatai, reiktų atsakymo nors dabar. Kaip ir dėl A. Sakalo aprašytosios 
pirties. Jei nieko nedaryta, tai reikštų, kad nusikalstamo pedofilijos verslo šaknys ilgos ir galingos. 
Nesinorėtų manyti, kad jos apraizgė ir teisėsaugą, bet paneigiančių tai arba apsivalymo žingsnių 
reikia greičiau, nes žmonių pyktis ir nepasitikėjimas valstybe jau perauga į psichozę.

 Ar tikrai vaiko teisių kontrolierė, ėmusis ginti D. Kedžio dukrą, kad jos byla būtų perduota 
iš vilkinančios prokuratūros aukštesnei prokuratūrai, buvo už tai Administracinio teismo įspė-
ta? Už tai, kad rūpinosi? Taip rašo A. Sakalas, bet kuo tada rūpinasi kažkuris Administracinis 
teismas?

 Keistoka, kad A. Sakalas, per pedofiliją iškeliantis ir prokuratūrų, ir teismų įtartinybes, vis 
dėlto mūru stoja, kad mūsų teisminėje santvarkoje permainų nereikia. Anot jo, pralaimėjusi 
pusė visada sakanti, jog teismas korumpuotas. Taip buvo ir Audriaus Butkevičiaus byloje, ir 
pats A. Sakalas balsavo, ko gera, kad nuteistasis už tiesiai nufilmuotą didelių pinigų ėmimą 
kyšiui prokuratūroje, net kalėjime atsidūręs, liktų Seimo nariu. Čia buvo didelis smūgis teisinei 
valstybei. O svarbiausia, baigia straipsnį vaikų gynėjas, kad Lietuvoje šiukštu neatsirastų teismo 
tarėjų arba prisiekusiųjų teismo institucijos. To išties labai bijo neoficiali vadovaujančių teisėjų 
partija.

 Patarčiau tiems nenorintiems teismų ryšio su visuomene, kad pasižiūrėtų Nikitos Michalko-
vo filmą „Dvylika“. Šis skaičius – tai prisiekusieji iš įvairių luomų, dabartinė sužalotoji Rusija, 
kurie per naktį besvarstydami tartum „iš anksto aiškią“ žmogžudystės bylą, tampa žmonėmis 
ir išgelbsti žmogų. Taip pat – tikėjimą teisingumu.

 Beje, kiekvienas kandidatas į Aukščiausiojo Teismo pirmininkus turėtų pasisakyti (gal jau 
yra Prezidentei pasisakęs), ar jis – už teismų atvirumą, ar užsidarymą nuo visuomenės kaip ligi 
šiol. Dabartinėje padėtyje tai galėtų reikšti viltį arba neviltį.

www.bernardinai.lt – 2009 m. spalio 13 d.
 

DISKUSIJA: ES POŽIŪRIS KELIA GRĖSMĘ 
TRADICINĖS ŠEIMOS IŠLIKIMUI

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA). Europos Sąjungos (ES) liberalus požiūris į netradicines šeimas 
kelia grėsmę stiprios šeimos, kaip valstybės pamato, išlikimui. Norint išsaugoti stiprią valstybę, 
būtina stiprinti šeimos instituciją, teigia šalies politikai ir visuomenės veikėjai.

Naujienų agentūros ELTA konferencijų salėje Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo 
antradienį surengtoje viešoje diskusijoje bandyta aiškintis, kas yra šeima, kur slypi jos tvarumo 
priežastis ir su kokiomis kliūtimis šiandien ji susiduria.

Pasak Seimo narės Rimos Baškienės, būtina visuomenėje įskiepyti tradicinės šeimos – tėčio ir 
mamos – kaip vertybės siekiamybę. Ideali, darni šeima yra mūsų valstybės pagrindas, pažymėta 
Konstitucijoje.

„Laikausi nuostatos, kad giminę pratęsia vyras ir moteris, kad vaikui turi būti suformuoja-
mas požiūris į tradicinės šeimos pagrindą, ir manau, kad Lietuva neturėtų skubėti būti „moder-
ni“, o skatinti vyro ir moters sukurtą šeimą“, – teigė parlamentarė.

Žalgirietis Gediminas Jakavonis, ketverius metus Lietuvai atstovavęs itin žmogaus teises de-
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klaruojančioje Europos Taryboje, sakė, kad jeigu iš Vakarų neperimtume netradicinių santykių 
propagavimo, šeimos institucija Lietuvoje būtų stipresnė.

„Europos Taryboje, kur deklaruojamos žmogaus teisės, bandoma suniveliuoti, primesti Eu-
ropos valstybėms bendras taisykles, požiūrį į gėjų, lesbiečių santuokas. Man, kuo ilgiau ten dir-
bau, kilo pasipriešinimas tam. Esame nedidelė valstybė, mūsų didelė emigracija ir mums per di-
delė prabanga leisti propaguoti tokius dalykus“, – negailėjo kritikos ES politikai G. Jakavonis.

Diskusijoje dalyvavusi vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė taip pat ak-
centavo tradicinės šeimos modelį. Jos teigimu, Lietuvoje kasmet įregistruojama daugiau kaip 24 
tūkst. santuokų ir daugiau kaip 10 tūkst. ištuokų. Šie skaičiai verčia sunerimti. Pasak kontrolie-
rės, vaikui geriausia gyventi šeimoje, kurioje santykiai įteisinti, jis apgaubtas šiluma, meile, jam 
skiriama pakankamai dėmesio bei formuojami įgūdžiai.

„Labai gerai, kai yra taip, kaip turi būti mūsų lietuviškoje, tradicinėje šeimoje. Bet jeigu vaikui 
yra gerai ir šeimoje, kur santuoka neįregistruota, manau, kad svarbiausia tėvams atsakingai 
žiūrėti į vaikų auklėjimą, ugdymą ir gerų sąlygų sudarymą“, – kalbėjo R. Šalaševičiūtė.

 www.elta. l t  –  2009 m. spalio 20 d.

„ŠALČININKIEČIAI KLAIDINAMI IR PRIEŠINAMI"- 
TEIGIA SEIMO MANDATO SIEKIANTI  L. ASTRA

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA). Lietuvos centro partija ir Tautinė partija „Lietuvos kelias“ 
susivienijo rinkimams į laisvą Seimo nario vietą Šalčininkų apygardoje, kandidate keldami 
Tautinės partijos „Lietuvos kelias“ pirmininkę Lilijaną Astrą. 

Antradienį naujienų agentūroje ELTA surengtoje spaudos konferencijoje „Tvarka valstybėje 
prasideda nuo kalbos“ L. Astra teigė, kad kandidatuojant Seimo rinkimuose jai esą įdomu, ar 
iš tiesų regresuoja Šalčininkų rajone gyvenančių lenkų teisės, kaip teigiąs Europos Parlamento 
narys Valdemaras Tomaševskis. 

„Kai Šalčininkų rajone kalbuosi su rinkėjais, jų yra du trečdaliai, pasisakančių už gerą lie-
tuvių ir lenkų kaimynystę. Statistiškai Lietuvoje yra šimtas mokyklų, ir visos jos išlaikomos iš 
Lietuvos pinigų – tai tikrai geros kaimynystės bruožas. Palyginimui, visame pasaulyje veikia 75 
lenkiškos mokyklos, išlaikomos iš Lenkijos pinigų. Klausimas – kodėl tai yra viešas melas viešo-
je erdvėje, sakoma netiesa supriešinant žmones? Viešas melas, absurdas yra šovinizmo politikos 
bruožai“, – teigė L. Astra, turėdama omenyje europarlamentaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
vadovo V. Tomaševskio pasisakymus ir skundus Europos Sąjungos vadovams.

L. Astra minėjo ir V. Tomaševskio reikalavimą transkribuoti lenkų rašmenimis lietuviškus 
gatvių pavadinimus Vilnijos krašte. „Taip keliamas visiškas chaosas informacinėje erdvėje – įdo-
mu, kaip gaisrininkai nuvyktų į gatvę iškraipytu lietuvišku pavadinimu?“, – stebėjosi L. Astra.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos centro par-
tijos garbės pirmininkas Romualdas Ozolas teigė, kad jau laikas vėl atnaujinti „lenko kortos” 
problemą, kadangi tokių „kortų” turėjimas gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ir tapti 
tarpvalstybinės įtampos šaltiniu. 

„Lenko ar ruso korta” kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes sąlygose gaunančiam 
„lenko kortą” ar „ruso kortą” yra aiškiai pasakyta, kad asmuo įsipareigoja kitai, o ne Lietuvos 
valstybei. Buvo bandyta šį klausimą kelti anksčiau, bet lobistai jį nustūmė į giliuosius Seimo 
stalčius. Tad šiuo metu, prieš savivaldybių rinkimus, būtų ne tik tikslinga, bet ir būtina Seime 
diskutuoti ir priimti atitinkamus nutarimus, ar galima leisti rinkimuose balsuoti žmonėms, ku-
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rie yra įsipareigoję kitoms valstybėms“, – teigė R. Ozolas.
Kita problema – žemės reforma, kuri Vilnijoje, pasak R. Ozolo, yra įklimpusi labai smarkiai. 

„Visiškai akivaizdu, kad žemės reforma Vilnijoje turi būti spartinama atsižvelgiant į nacionalinio 
saugumo reikalavimus. Žemė nėra tiktai gamybos įrankis, žemė yra teritorija“, – kalbėjo R. 
Ozolas, išreiškęs būgštavimus, kad žemė Pietryčių Lietuvoje gali būti išpirkta kitų valstybių 
piliečių.

Pasak spaudos konferencijoje dalyvavusio Seimo nario Valdemaro Valkiūno, lietuviai 
Lietuvoje yra titulinė nacija, ir kitos nacijos turinčios pripažinti, kad jiems vienintelė istorinė 
tėvynė yra Lietuva. „Norėčiau kreiptis į žmones, save identifikuojančius kaip lenkus ar rusus, 
palaikyti lietuvius kaip išgyvenimo naciją“, – kalbėjo Seimo narys.

Pasak R. Ozolo, rinkimai Šalčininkų apygardoje bus labai sunkūs, mat įveikti išankstinį ir 
per keletą pastarųjų metų ypač aršiai formuotą priešiškumą būsią tikrai nelengva. Tačiau pati 
L. Astra sako nemananti, kad rinkimuose bus sunku, nes jos sutikti žmonės šioje apygardoje 
puikūs, tik yra daug suklaidintų ir piktų. 

„Pyktis – blogas patarėjas, iš tikrųjų reikia tiesos, o žmonės ten negauna teisingos 
informacijos“, – teigė L. Astra, dar neprognozavusi, kokį procentą rinkėjų balsų galinti surinkti. 
Rimčiausiu konkurentu rinkimuose kandidatė teigė matanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
atstovus. „Dabar Generalinė prokuratūra tiria jų finansinius šaltinius, bet turiu duomenų, kad 
jie yra ne iš Lietuvos ir ne iš Lenkijos“, – užsiminė L. Astra, kol kas nenorėjusi konkretizuoti 
minėtų šaltinių kilmės.

Suvienijusios jėgas Seimo nario rinkimams Šalčininkų apygardoje, Lietuvos centro partija 
ir Tautinė partija „Lietuvos kelias“ pasirašė bendrai parengtą „Memorandumą apie lietuvių 
kalbą“, nes nuo tvarkos kalboje prasidedanti ir tvarka valstybėje.

ELTA primena, kad spalio 16-ąją prasidėjo rinkimų agitacijos kampanija lapkričio 15 dieną 
vyksiančiuose rinkimuose Šilalės-Šilutės ir Vilniaus-Šalčininkų rinkimų apygardose.

Seimo narių mandatų ketina siekti 17 kandidatų, atstovaujančių 10 partijų.
Per lapkričio 15 d. vyksiančius rinkimus Seimo narių mandatų sieks Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų iškelti kandidatai Jonas Gudauskas ir Vidmantas Žilius, 
partijos Tvarka ir teisingumas iškelti kandidatai Remigijus Žemaitaitis ir Janina Šimkuvienė, 
Socialdemokratų partijai atstovaujantys Osvaldas Šarmavičius ir Darius Skusevičius.

Dėl parlamentaro mandato varžysis Liberalų sąjūdžio kandidatai Jonas Purlys ir Renatas 
Saladžius, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai atstovaujantis Leonardas Talmontas, Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) iškelti Daiva Vaitkevičiūtė-Rekašienė ir Česlava Stanul. Liberalų 
ir centro sąjunga iškėlė Raimundo Vaitiekaus kandidatūrą, Pilietinės demokratijos partija – 
buvusio Seimo nario Algimanto Matulevičiaus kandidatūrą. Patekti į Seimą norėtų ir Darbo 
partijos kandidatai Laima Zemeckienė ir Alina Gorevaja bei Tautinės partijos „Lietuvos kelias“ 
kandidatai Darius Kasperaitis ir L. Astra.

Seimo nario rinkimai lapkričio 15 dieną Šilalės-Šilutės ir Vilniaus-Šalčininkų rinkimų 
vienmandatėse apygardose rengiami atsilaisvinus dviejų buvusių Seimo narių – socialdemokrato 
Zigmanto Balčyčio ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderio Valdemaro Tomaševskio – vietoms, 
juos išrinkus į Europos Parlamentą. 

www.elta. l t  –  2009 m. spalio 20 d.
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TEISININKO KĘSTUČIO ČILINSKO 
KREIPIMASIS Į PREMJERĄ ANDRIŲ KUBILIŲ 

JEIGU NORITE ANTIOLIGARCHINIO SĄJŪDŽIO, 
PREMJERE, JŪS JĮ TURĖSITE!

 
Gerbiamas Ministre Pirmininke A. Kubiliau, 
Šiandien, kai Jūs pradėjote girti ir kviesti į politinę koaliciją Darbo partiją ir jos lyderius, 

galima konstatuoti kriminalinės oligarchinės valdžios įsigalėjimą. Kritiškai apie šiuos politikus 
kalbėjote prieš du metus, ragindamas mane eiti rinkimuose į laisvą Seimo nario vietą prieš 
Rusijoje nuo Lietuvos teisėsaugos besislapstantį V. Uspaskich. Metus išdirbęs Seime, matydamas 
kaip Jūs kartu su tuometiniu premjeru G. Kirkilu rūpinatės LEO sandoriu ir „Maxima“ savininkų 
interesais, supratau, kad anksčiau ar vėliau ištiesite ranką V. Uspaskichui, kuris yra oligarchinės 
sistemos pradininkas. Oligarchija legalizavosi 2000-aisiais, kai į Seimą atėjo V. Uspaskich ir 
kiti „bosai“ su kriminaliniu šleifu. Pirmoji jų iniciatyva buvo neteisėtai (kaip vėliau nustatė 
Konstitucinis Teismas) pašalinti iš pareigų Generalinį prokurorą. Už tai, kad šis, gindamas 
viešąjį interesą, pradėjo tokias stambias korupcijos, klastojimo, kontrabandos ir pinigų plovimo 
bylas, susijusias su V. Uspaskicho kontroliuojamu koncernu, kaip „Jangilos“ byla. 

Nenuoširdžiai atrodo Jūsų susirūpinimas biudžeto lėšų gausinimu, jei Jūs pasirinkote 
savo partneriu V. Uspaskich, kurio įmonės baustos ir kuris pats traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn už valstybei pavojingas finansines machinacijas. Tuo Jūs duodate visuomenei 
signalą: slėpkite nuo valstybės pajamas, mokėkite už darbą vokeliuose, klastokite buhalterinės 
apskaitos dokumentus, plaukite nusikalstamu būdu gautus pinigus, kurkite partijas, 
finansuojamas iš juodų pinigų – ir jūs būsite pakviesti valdyti šalį, kartu su TS-LKD vadovu 
A. Kubiliumi. Ar galima tikėtis, kad verslas noriai mokės mokesčius biudžetui, kurį skirstys 
finansiniais nusikaltimais įtariamų politikų komanda. 

Kaip teisininkas, Jūsų ketinimą ir pareiškimus apie koaliciją su baudžiamojon atsakomybėn 
traukiamais politikais vertinu kaip nusikalstamumo, korupcinės veiklos ir teisinio nihilizmo 
skatinimą. 

Siekiant išsaugoti nusikalstamą LEO sandorį ir išvengti atsakomybės Jums reikalinga V. 
Uspaskich parama, nes kitais politikais šiuo klausimu nepasitikite. Visuomenė nenurimsta, 
reikalauja, kad būtų panaikinti nusikalstami ir korupciniai sandoriai, kuriais UAB „NDX 
energija“ („Maxima“) savininkams iš esmės veltui buvo atiduotos daugelio milijardų litų vertės 
valstybinės elektros tiekimo sistemos ir jų duodamas pelnas. Dėl to buvo dirbtinai sukeltos 
elektros kainos, mūsų verslas, gyventojai ir valstybės biudžetas praranda didžiules lėšas. Išeitis 
iš krizės būtų grąžinti valstybei jos turtą, sumažinti elektros kainas. Dabar Jūs rengiatės su 
„Maxima“ savininkais pasidalinti („likviduoti“) LEO bendrovę, nepanaikinus LEO sandorio. 
Tai reiškia, kad likvidatorius laikysis LEO sandoryje įrašyto valstybės įsipareigojimo atiduoti 
minėtiems privatiems savininkams 38,3 proc. valstybės kapitalo. Valstybė ir visuomenė pajus 
didžiulį finansinį smūgį. Vietoj to, kad panaikintumėte tą nusikalstamą sandorį, Jūs ruošiatės jį 
vykdyti, t.y. apiplėšti valstybės finansus, o čia Jums reikia valstybės finansų išplovime patyrusių 
politinių sąjungininkų. V. Uspaskich tam tinka. Jis ir dabar yra prokuratūros apkaltintas 
nusikalstamomis finansinėmis machinacijomis. Mainais už dalyvavimą koalicijoje, kuri gina 
korupcinį sandorį su UAB „NDX energija“, V. Uspaskich ir kiti partijos atstovai nebus nuteisti 
prokuratūros pradėtoje byloje. Jau davėte signalą teisėsaugai pareikšdamas, kad šiandien šios 
partijos vadovai yra dori žmonės. Tą turi įsidėmėti Generalinis prokuroras, kuris yra dabar 
valdančios koalicijos politikų rankose. 
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Vadinasi, į koaliciją atėjus V. Uspaskicho komandai, Generalinis prokuroras bus priklausomas 
ir nuo politikų, kuriems prokuratūra yra pradėjusi baudžiamąjį procesą. 

Tikras oligarchinis sandoris: V. Uspaskich Jums ir „Maxima“ savininkams padeda išsaugoti 
VST ir LEO sandorius, Jūs padedate su pareigomis nesusitvarkančiam Generaliniam prokurorui 
išlikti poste, Generalinis prokuroras padeda V. Uspaskich išsisukti nuo baudžiamosios 
atsakomybės ir nereiškia teisme ieškinio dėl nusikalstamų VST ir LEO sandorių. Tuo pat metu 
LEO bendrovės likvidatorius Vilniuje, o gal Stokholmo arbitraže tyliai, remdamasis Jūsų, 
Generalinio prokuroro ir V. Uspaskich apgintu LEO sandoriu, atseikėja UAB „NDX energija“ 
savininkams 38,3 proc. kelių milijardų litų vertės valstybinį energetinį kapitalą. Valstybė priartėja 
prie bankroto ir Jūs eilinį kartą paraginsite Tautą suveržti diržus. 

Siūlau Jums, Ministre Pirmininke, atsisakyti tokių valdžios kriminalizavimo planų ir kuo 
greičiau Vyriausybės vardu kreiptis į teismą dėl VST privatizavimo ir LEO sandorių pripažinimo 
negaliojančiais, sumažinti vardan UAB „NDX energija“ pelno padidintus elektros energijos 
pardavimo įkainius. 

O gal Jūs laukiate, kol sukils antroji sąjūdžio banga – dabar prieš oligarchinę valdymo 
sistemą? Jeigu Jūs norite tokio antioligarchinio sąjūdžio, Premjere, Jūs jį turėsite! 

Jūs tikriausiai galvojate, ko tiems „čilinskams“ reikia? Turi darbą, atlyginimą, į valdžią 
nenori. O mes norime elementarios pagarbos žmogaus teisėms ir Konstitucijai, norime gyventi 
ne melo (dabar tai vadinama „viešaisiais ryšiais“) pertekusioje oligarchinėje valstybėje, o 
demokratinėje respublikoje, kurioje valdžia tarnauja žmonėms, o ne oligarchams. Tokių piliečių 
skaičius auga, buriasi į Jungtinį demokratinį judėjimą. Jums tai praneša spec. tarnybos, kurias 
dabar orientuojate ne stambios korupcijos ir valstybės turto grobimo aferoms tirti, o persekioti 
piliečius, bandančius priešintis toms aferoms. Bet įbauginti Tautos nepavyks! 

Kęstutis ČILINSKAS – advokatas, Nepolitinės asociacijos „Jungtinis demokratinis judėjimas“ 
pirmininkas 

„Karštas komentaras“.  –  2009 m. spalio 28 d.

 

„

KNYGA APIE KŪNO IR SIELOS GYDYMĄ

Audronė V. ŠKIUDAITĖ

2010 m. sausio 21 d. Lietuvos Seime TS-LKD frakcijoje buvo paminėtas Lietuvos žmogaus 
teisių gynimo asociacijos Garbės pirmininko, Asociacijos steigėjo ir signataro, TS-LKD tarybos 
nario, Seimo nario, žmogaus teisių gynėjo, kardiochirurgijos aukščiausio lygio specialisto, 
nusipelniusio gydytojo prof. habil. dr. Arimanto Dumčiaus 70-mečio jubiliejus. Ta proga buvo 
pristatyta ir jo knyga „Gydytojas Arimantas Dumčius: profesinė ir visuomeninė veikla” iš serijos 
„Lietuvių tauta ir pasaulis”. 

Knygą sudaro A. Dumčiaus visuomeniniai politiniai straipsniai bei profesoriaus mokslinių 
veikalų bibliografija. 

Iš pavadinimo matyti, kad autorius save suvokia pirmiausia kaip gydytoją, nors jau antrą 
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kadenciją yra LR Seimo narys. Anotacijoje taip ir rašoma: „Leidinyje pateikta Kauno medicinos 
universiteto profesoriaus Arimanto Dumčiaus, aktyvaus Lietuvos kardiochirurgijos kūrėjo ir 
Atgimimo veikėjo darbo santrumpa. Nemažai dėmesio skiriama veiklai Lietuvos Respublikos 
Seime, sveikatos apsaugos, žmogaus teisių problemoms. Išryškinamas individualus požiūris į 
šiuolaikišką visuomenę, politiką, atkurtas valstybės institucijas, sveikatos apsaugos problemas”. 
Knygoje atsispindi platus autoriaus temų ratas ir tai rodo, kad šalia gilaus profesinio pasirengimo 
A. Dumčius dar daug kuo domisi ir veikia. Apie tai galime spręsti net iš straipsnių pavadinimų: 
„Gydyti reikia ne paranoją, bet politinę ir ekonominę sistemą”, „Lietuvos laisvė tarptautiniu 
požiūriu”, „Kaip Lietuvoje buvo ginamos žmogaus teisės”, „LKB kronikos metines minint”, 
„Lietuvos medikai varpininkai ir „Varpo” rėmėjai”, „Sunkus kelias į nepriklausomybę”, 
„Jonas Kriaučiūnas – Lietuvos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, „Varpo”, „Šviesos”, 
„Ūkininko”, „Vilniaus žinių” redaktorius”, „Ar ateis į teismus visuomenininkai”, „Dėl 
referendumo stojant į Europos Sąjungą”, „Profesorius Alfredas Smailys – Lietuvos Atgimimo 
idealų skelbėjas”, „Kodėl reikalingas dekalogas politikams?”, „Ar išliks lietuvių tauta” ir t.t. 

Įdomu, kad Arimantas Dumčius yra varpininko, Vinco Kudirkos bendražygio Sūduvos 
mokytojo ir švietėjo Petro Dumčiaus anūkas, taigi, galima sakyti, kad visuomeninis aktyvumas 
yra šios giminės bruožas. Knygoje yra medžiagos ir apie Petrą Dumčių bei jo bendražygius.

Pats A. Dumčius gimė Kaune, savivaldybės brandmajoro S. Dumčiaus, žuvusio sovietiniame 
lageryje, šeimoje. Arimantas su mama 1941 m. buvo ištremtas į Sibirą, Altajaus kraštą. 1947 
m. motina su sūnum parbėgo į Lietuvą ir gyveno svetima pavarde. Baigęs Kupiškio vidurinę 
mokyklą A. Dumčius 1959–1965 m. mokėsi Kauno medicinos institute (KMI) (dabar – Kauno 
medicinos universitetas). Baigęs pradėjo sėkmingą (nors mokslinei karjerai dėl tremties buvo 
daroma kliūčių) chirurgo, vėliau kardiochirurgo karjerą. 1979– 2004 m. – Širdies ir kraujagyslių 
chirurgijos laboratorijos vadovas. 1993–1994 m. – KMU Išeminės širdies ligos chirurgijos klinikos 
vadovas. Buvo aktyvus dalyvis Kaune kuriant šiuolaikišką kardiochirurgijos mokyklą ir jos 
materialinę bazę. Pats atliko per 2,5 tūkst. širdies ir kraujagyslių ir daugelį kitų operacijų. Mokslo 
tyrimų kryptys – išeminės širdies ligos chirurginis gydymas, širdies elektrinė stimuliacija, 
dirbtinės širdies kūrimas. Parengė 5 profesorius, 20 mokslo daktarų, yra per 500 mokslinių 
medicinos publikacijų, 18 išradimų, trijų knygų autorius ir bendraautoris. Parengė keliasdešimt 
mokinių. 1980 m. su kitais bendraminčiais gavo Respublikos premiją už širdies stimuliacijos 
įdiegimą Lietuvoje. 2003 m. pelnė JAV Lietuvių fondo premiją už medicinos mokslo laimėjimus 
ir gautas lėšas (25 tūkst. JAV dolerių) paskyrė eksperimentinei operacinei Kardiologijos institute 
įrengti. 

2002 m. A. Dumčius pradeda politinę veiklą – tampa Kauno miesto tarybos nariu, Sveikatos 
komiteto pirmininku, o nuo 2004 m., jau antrą kadenciją, Kauno Kalniečių apygardos žmonių 
renkamas LR Seimo nariu. Yra TS-LKD frakcijos narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams 
dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos vadovas, aktyvus 
Kauno ir Lietuvos Sąjūdžio narys, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos Lietuvoje signataras, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas, garbės pirmininkas, 
publicistas, parengęs jau devynias knygas, bibliofilas. 

Su žmona Ona Elona – taip pat buvusia tremtine – užaugino du vaikus, džiaugiasi 
vaikaičiais. 

Žemiau pateiktas A. Dumčiaus straipsnis „Mokslo pažanga ir Kūrėjas“ geriausiai 
iliustruoja jo kaip humanisto pažiūras į žmogaus vietą visatoje, žmogaus gyvenimo prasmės 
paieškas, kurioms skirtas nepaprastai trumpas laikas. 

Šios profesoriaus pažiūros remiasi į TIKĖJIMĄ...

„
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Mokslo pažanga ir Kūrėjas
Prof. Arimantas  Dumčius, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Garbės 

pirmininkas, Asociacijos steigėjas ir signataras, LR Seimo narys

Šiek tiek mokslo paragavęs žmogus nutolsta nuo Kūrėjo, o tikras mokslininkas prie jo 
artėja  (Louis Pasteur)

Iškilūs mokslo tyrinėtojai gyvosios ir negyvosios gamtos reiškiniuose – visame kame –  
randa ne chaosą, bet lyg Kūrėjo ranka ir protu genialiai įkūnytą Visuotinės Kūrinijos Tvarkos 
projektą. Mokslininkus pribloškia tai, kad ką jie tyrinėtų ir surastų –  Kūrėjo projektas visada 
nenuspėjamas, visus aplenkia savo mąstymo logika ir įgyvendinimo originalumu. Tai visiems 
kelia pagarbią baimę dėl išliekančios ir iki galo neatskleistos paslapties, suponuojančios 
antgamtinę jėgą. Šią supratimo ribą pasiekę mokslo tyrinėtojai dažniausiai nelinkę atvirai apie 
ją kalbėti, vengdami neigiamų atsiliepimų iš savo kolegų ir net teologų tarpo. Ir tai suprantama, 
kadangi šimtmečius vyksta pasaulėžiūrų kova tarp materialistinio ir idealistinio pasaulio, 
gyvybės ir žmogaus atsiradimo supratimo. Didieji mokslo atradimai kaip evoliucijos teorija 
ir kiti  dažniausiai būdavo paaiškinami natūraliai materialiniame pasaulyje susiklosčiusiais 
gamtos dėsniais ir materialistų atmetamas bet koks antgamtinės jėgos įsikišimas. To meto 
mokslui nepaaiškinami reiškiniai ir faktai  buvo nukeliami tiems laikams, kai ištobulės 
materialųjį pasaulį tiriančios technologijos. Tikinčiųjų gausa buvo paaiškinama žmogaus 
pasąmonėje esančiu įgimtu ir visuotiniu instinktu  ilgėtis tikėjimo  bei siekti  jį įgyvendinti. 
Tokiu būdu vyko mokslo ir tikėjimo nesuderinamumas, žmonių supriešinimas. Juos buvo  
labai užaštrinusi sovietinė sistema, skatinusi kovingąjį ateizmą. 

 Mokslui tiriant ląstelę ir jos sudėtingą molekulinę struktūrą, ypač jos branduolyje esančią 
DNR  (deoksiribonukleorūgštis)  kaip gyvybės paveldimumo kodą –  „gyvybės matricą“–  bei 
atomą kaip elektrinio lauko nešėjo su bangine prigimtimi sferą randama, kad čia pažinimo 
erdvės begalinės ir neišsemiamos, o radiniai kaskart nauji, traukdamiesi vis smulkėjantys, bet 
tvarkingai ir tampriai tarpusavyje susieti. Imkime molekulę, joje atomai, juose –  branduoliai, 
aplink juos skrieja elektronai. Branduolio „šerdyje” nauja mikrodalelių grupė – protonai, 
neutronai, hadronai, kuriuose juda neįsivaizduojamai maži kvarkai. Elementarių dalelių 
smulkėjimui tai ne riba. Prisiminkime, kaip visai neseniai laboratorijoje abipus Prancūzijos 
ir Šveicarijos sienos giliai po žeme įrengus 27 km. ilgio tunelyje hadronų greitintuvą 
(Large Hadron Collider, LHC) (LHC), kuris yra didžiausias ir galingiausias pasaulyje (5 
teraelektronvoltų energijos),  norima išskirti ne vieną „dieviškąją dalelę”, atskleisti Visatos 
raidos ir medžiagos prigimties paslaptis. Šiomis dienomis hadronų greitintuvas jau padidino 
energiją iki 2,36 TeV, tai sukėlė dalelių srautų susidūrimus iki  50 tūkstančių kartų. Pasaulio 
astrofizikai laukia mokslo naujienų.

Materializmą propaguojančių mokslininkų mąstymo suartėjimas su Kūrėjo Idėja labai 
suaktyvėjo XX šimtmečio pabaigoje ir pastarąjį dešimtmetį, kai imta racionaliau apibendrinti 
naujausius fizikos, chemijos, matematikos, biologijos, genetikos, kosmologijos ir kitus 
atradimus. Mokslo ir tikėjimo jungčiai populiarinti  Lietuvoje ypač padeda  reti prancūzų 
akademiko Ž. Gitono  (1996 m.) ir žymaus amerikiečių genomo tyrinėtojo F. C. Kolinso 
(2008 m.) darbai, kurių originalai yra išversti į lietuvių kalbą.  JAV veikia kelių tūkstančių  
tikinčių mokslininkų  sąjunga (www.asa.3.org), kuri pasisako už mokslo ir tikėjimo 
harmoniją.

Visais laikais mokslas kėlė sudėtingiausius būties klausimus ir pirmiausia – iš ko viskas 
prasidėjo? Čia pagrindinis  klausimas yra Visatos ir gyvybės kilmė.



1053S T R A I P S N I A I ,  I N T E R V I U ,  A P Ž VA L G O S  I R  K O R E S P O N D E N C I J O S

VISATOS  SU(SI)KŪRIMO  AKTAS
Buvo sukurta daugybė Visatos atsiradimo kosmologinių koncepcijų ir teorijų, tačiau dabar 

plačiausiai pripažįstama Didžiojo sprogimo (Big Bang) teorija. Ją paremia E. Hablio (1929,JAV) 
atrastas dėsnis, kokiu greičiu galaktikos tolsta nuo mūsiškės, bei patvirtina  Kosminės foninės 
spinduliuotės atradimas (Nobelio premijos laureatas A. Penzias ir R. Vilsonas, 1965). Tai 
sklindantis iš paties kosmoso Didžiojo sprogimo aidas – sprogimo akimirką (10-43sek dalies 
trukmės – Planko laikas, konstanta) kilęs dėl medžiagos ir antimedžiagos išmedžiagėjimo. 
Visata prasidėjo tuštumoje „iš nieko“,  iš be galo tankaus ir bematės grynos energijos kelių 
mm skersmens taško (toks singuliariškumas nepaaiškinamas šiuolaikinės fizikos dėsniais). 
Dabar naujausiais teleskopais ir NASA erdvėlaiviais (1989, 2001) buvo patikslinti Visatos 
parametrai ir jos pradžia – prieš 13,7_+ 0,2 mlrd. metų, o visa Visata esanti visomis kryptimis 
vienodomis savybėmis (homogeninė ir izotropiška). Neįtikimai aukštos temperatūros 
sprogimo metu (tokios būsenos eksperimentinė fizika nepažįsta ir sukurti negali) buvo 
spartaus plėtimosi (infliacijos) fazė. Jos pabaigoje Visata plėtėsi lėčiau ir vėso. Atsiskyrė 4 
visur veikiančios sąveikos: gravitacija (visuotinė trauka), stiprioji sąveika (jos jėgos sieja 
atomų branduolius), silpnoji sąveika ir vėliau – elektromagnetinė sąveika (elektriniai krūviai 
ir laukas). Milžiniškoje Visatos erdvėje dėl neįtikimai aukštos temperatūros po sprogimo 
radosi pirmapradžiai cheminiai elementai: vandenilis, deuteris (sunkusis vandenilis) ir helis 
bei jų atomai su branduoliais. Jau pirmąją sekundę Visata buvo sudaryta iš kvarkų, elektronų, 
kitų elementarių dalelių bei jų antidalelių ir fotonų. Pirmuosius milijoną metų po sprogimo 
visuotinės traukos jėgos medžiagas telkė į spiralės pavidalo galaktikas. Prasidėjo didžiulės 
energijos termobranduolinės reakcijos, kai 4 vandenilio branduoliai susijungia sudarydami 
helio branduolį – tai pagrindinis žvaigždžių švytėjimo šaltinis. Gęstant jose gaminosi anglis 
ir deguonis, kurie sprogstant supernovoms buvo išmetami į galaktikos erdvę.    2009 m. 
balandžio mėnesį NASA palydovas „Swift“ užregistravo gama spindulių pliūpsnį iš 
sprogusios žvaigždės-milžinės prieš maždaug 400 tūkst. metų po Didžiojo sprogimo. Šis 
objektas pats seniausias iš iki šiol stebėtų. Saulė kaip antros ar trečios kartos žvaigždė susidarė 
iš dujų santalkos prieš maždaug 5 mlrd. metų. Aplink ją iš sunkiųjų cheminių elementų prieš 
maždaug 4,5 mlrd. metų susiformavo Žemė ir kitos planetos. Mėnulį nuo Žemės atplėšė 
milžiniškas meteoritas. Žemė vėso, susiformavo atmosfera  ir prieš maždaug 4 mlrd. metų 
čia susidarė palankios sąlygos gyvybei.

Ar Visata išnyks? Pirmųjų supernovų stebėjimas (1998) rodo, kad Visatos plėtimasis 
greitėja. Tam turi įtakos gravitacijos jėgoms priešinga kryptimi veikianti nežinomos 
prigimties nematoma tamsioji medžiaga ir tamsioji energija, kurios „stūmos jėga yra didesnė 
už gravitacijos traukos jėgą“ (J. Grigas, 2007). Jos yra apie 85% ir ji palaiko Visatos struktūrą. 
Supergalingos tamsiosios energijos įtakoje susiformavo „juodosios skylės” galaktikose. Jos 
gali išskaidyti asteroidus, planetas. Neseniai nustatyta, kad „juodųjų skylių” šerdis yra tarp 
galaktikų 7,5 tūkst. šviesmečių nuotolyje, arčiau iki Žemės nei buvo galvojama.  Jei plečiantis 
Visatai imtų dominuoti tamsioji energija prieš gravitacijos jėgas, pamažu vyktų Didysis 
susitraukimas, gali kilti grėsmė Žemės planetai. Šie tyrimai yra vieni svarbiausių šiuolaikinėje 
astrofizikoje ir kosmologijoje, jie gali prognozuoti Visatos ateitį. Svarbia naujiena yra žinia, 
kad Minesotos Soudano kasyklos dugne buvo užfiksuotas tamsiosios medžiagos dalelių 
tvykstelėjimas. Galimai, po Alpėmis veikiantis hadronų greitintuvas padės atskleisti ne tik 
tamsiosios medžiagos daleles, vadinamas WIMP, bet ir paaiškinti supersimetrijos teoriją, 
teigiančią, kad kiekviena dalelė būtinai susijusi su kita, sunkesne dalele. Tamsiosios energijos 
dalelės nepastebimos, nes neatspindi ir nesugeria šviesos, bet jos praeina pro objektus taip, 
lyg ten jų nebūtų.  Dabar, kai NASA paleido infraraudonųjų spindulių apžvalgos palydovą ir 
atstatė orbitinį teleskopą „Hubble“, išsiplės galimybės nematomiems kosmoso objektams ir 
reiškiniams  tirti. Kadangi mokslas yra bejėgis paaiškinti daugelį šių reiškinių, kyla klausimas: 
Kas tas tokios paslaptingos Visatos kūrimo autorius?. 

Prof. Frensis Kolinsas, akademikas Žanas Gitonas ir daugelis iškilių mokslo vyrų 
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šiandien neįsivaizduoja, kad gamta galėjo sukurti pati save. „Šį veiksmą galėjo atlikti tiktai 
antgamtinė, anapus erdvės ir laiko esanti jėga“ (F. C. Collins. Dievo kalba, 2008, 74 psl.). 
Pirmasis Kūrėjo valios patvirtinimas yra Didysis sprogimas. Toliau tarsi pagal iš anksto 
sugalvotą planą Visata formavosi taip, kad viskas būtų  priderinta  būsimų gyvų būtybių 
poreikiams (antropinis principas). Žmogaus protui nesuvokiamai čia atsirado ir tebeveikia 
tiksli fizikos konstantų ir dėsnių dermė: šviesos greitis, silpnoji bei stiprioji branduolinės 
sąveikos, elektromagnetinės jėgos ir visuotinė traukos jėga. Mokslas kol kas neįstengia jų 
vertės apskaičiuoti net eksperimentiniais bandymais, tačiau Visatos egzistavimui  jų vertės 
akivaizdžios. Pavyzdžiui, atliekant šviesos (fotonų) ir mažų dalelių (elektronų) tyrimus buvo 
įrodyta, kad medžiaga turi ir bangoms, ir dalelėms būdingų savybių (dualumo reiškinys). 
Dalelės koordinatė ir judesio kiekis negali būti tiksliai išmatuoti tuo pačiu metu (Heisenbergo 
neapibrėžtumo sąryšis). Šiandien iš gamtos slėpinių tyrimų išsivystė kvantinė mechanika 
(bangų funkcija) ir kvantinio lauko teorija. Ji tiria fizinius laukus, elementariąsias daleles juose, 
jų sąveiką ir virtimą vienų kitomis. Svarbios yra kvantinė elektrodinamika, chromodinamika, 
kvantinė chemija, kvantiniai dariniai, sietis, skaičiai, statistika ir t.t. Atrastieji dėsningumai 
sėkmingai panaudoti mūsų buityje kvantinio elektromagnetinių bangų generatoriaus, 
kompiuterio, kvantinio laikrodžio, kvantinio stiprintuvo, elektrostimuliatoriaus  ir daugelio 
kitų šiuolaikiškų technologijų sukūrimui. Tuo būdu antropinis principas  patvirtina Kūrėjo 
išmintingą valią ir numatymus.   

  

GYVYBĖS   KILMĖ
Pagrindines žinias apie gyvybės kilmę ir raidą iki protingos būtybės – žmogaus (Homo 

sapiens)–  išsivystymo suteikia naujausi  molekulinės biologijos, genomikos ir paleontologijos 
tyrimai. Prieš 3,85 mlrd. metų Žemėje radosi  pirminė gyvybės forma – nelytiniu būdu 
dauginęsi vienaląsčiai mikroorganizmai. Jie gebėjo perduoti užkoduotą paveldimą informaciją, 
išsaugoti ją, daugintis ir pamažu plėtotis į kitas rūšis. Randama fosilijų (atspaudai ar liekanos) 
su bakterijų pėdsakais to meto uolienose. Tik 1953 m. Džeimsas Votsonas ir Frensis Krikas 
(1962 m. Nobelio premijos laureatai kartu su Morisu Vilkinsu) nustatė ląstelės branduolyje 
esančią DNR, turinčią gebėjimą perduoti informaciją. Lyginant žmogaus  genomus DNR 
lygmeniu esame tapatūs 99,9 proc. Kitame straipsnyje nagrinėsiu paveldimumą  ir išaiškės 
0,1 proc. skirtumų reikšmė. Tiriant evoliucinio gyvybės medžio šakas randama, kad žmogui 
šimpanzės DNR yra tapati 96 proc. 

 DNR yra dvigrandės spiralės formos su tarsi susisukusių virvinių kopėčių laipteliuose 
esančia cheminių junginių seka (1 pav.).

Pav. 1 kopėčių laiptelius sudaro keturių cheminių bazių deriniai ACGT. Jei padalytume 
dvigrandę spiralę ir bazių poras pusiau, tai matytume, kad DNR molekulė gali skubiai ir 
tobulai pati save atkartoti, reiškia, atkartoti ten slypinčią informaciją. Tai panašu į kompiuterio 
programinę įrangą, įmontuotą ląstelės branduolyje. Suprantama, ląstelės funkciją lemia 
programavimo ženklų tvarka. Iš kartų į kartas perduodama genetinės informacijos visuma 
DNR (virusų RNR) molekulėje yra genas. Jis yra tam tikrą baltymą koduojanti DNR grandinės 
dalis. Nagrinėjant viso žmogaus organizmo DNR seką – tai žmogaus genomas, kurį sudaro 
maždaug  trys milijardai bazių porų, užkoduotų 23 chromosomose. Išryškėjo, kad baltymą 
koduojančių genų žmogaus genome yra apie 20 tūkstančių. Daugiabaltyminio komplekso 
evoliucija vyksta padvigubėjant genui ir taip mutuojant  įgyjamos naujos savybės.

Įrodyta, kad informacijos pernešėja ir cheminių reakcijų katalizatorė yra RNR (ribonukleino 
rūgštis). (1 pav.). Jos molekulė panaši į pusiau perpjautos viengrandės spiralės kopėčias. RNR  
informaciją iš branduolio perduoda baltymų daryklai ribosomai. DNR sekos atitinka RNR 
sekas (transkripcija).

Ribosomoje komplementariškumo (struktūrų atitikimo) principu aminorūgštys jungiasi į 
polipeptidines grandines tam tikru nuoseklumu (transliacija) – taip susintetinamas baltymas. 
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Šis „genetinio kodo“ veikimo mechanizmas būdingas visoms gyvoms būtybėms – nuo 
bakterijų iki žmogaus. Šiuolaikiška molekulinė biologija surado būdus, kaip įsiterpti į šiuos 
procesus (DNR rekombinacija). Yra vilčių, kad originalios biotechnologinės priemonės padės 
įvairių ligų gydymui. 

Biologijos mokslas kol kas nesėkmingai bando atsakyti į klausimą, kaip atsirado nelytiniu 
būdu dauginęsi pirmieji mikroorganizmai. Apie labai sudėtingą ląstelės branduolyje slypinčią 
„programinę įrangą”, kur DNR primena kietąjį kompiuterio diską kaip informacijos banką, o 
RNR –  nešiojamą atminties diskelį kaip cheminių reakcijų aktivatorių –  taip pat kažko nauja  
niekas neatskleidžia. A. Oparinas (Rusija), J. Haldaneas (D. Britanija) pasiūlė teoriją, pagal kurią 
susiklosčius tinkamoms sąlygoms gyvybė galėjo atsirasti savaime (koacervatų susidarymo 
teorija). Tai yra tik prielaida, kuri eksperimento sąlygomis neįrodyta. 1953 m. S. Mileriui ir H. 
Urejui eksperimento sąlygomis pavyko iš neorganinių junginių gauti aminorūgštis –  ir tik 
tiek. Yra teorija, kad gyvybė atnešta nukritusių meteoritų. Kiti mokslininkai bando įrodinėti, 
kad DNR mutavo savarankiškai be ląstelės. Apsistota prie RNR kaip pirminės ir seniausios 
gyvybės nešėjos (RNR pasaulio hipotezė), nes ji geba ne tik katalizuoti, bet ir atsikurti (DNR lyg 
ir neturi galimybės pati save kopijuoti). Tačiau iki šiol visi bandymai sukurti  RNR molekulę, 
kuri galėtų dauginantis  padvigubėti yra nesėkmingi. Kol kas neturime skubėti ir skelbti 
išvados, kad DNR  ir RNR molekulių atsiradimas vertintinas tik kaip Kūrėjo projekto dalis, 
tačiau sudėtingo genetinio kodo ląstelėje savaiminis atsiradimas yra beveik  neįtikėtinas.  Visiškai 
pagrįsta būtų Kūrėjui priskirti gamtos dėsningumų ir Visuotinės Kūrinijos Tvarkos 
numatymą ir įgyvendinimą.

Senesnėse nei 550 mln. metų uolienų fosilijose randama daugybė įvairaus pavidalo 
bestuburių. Šis laikotarpis vadinamas „kambro sprogimu”. Prieš  400 mln. metų radosi 
pirmieji augalai, kilę iš vandenyje buvusių gyvybės formų. Po 30 mln. metų vandens gyvūnai 
perėjo į sausumą. Prieš 230 mln. metų Žemėje išplito dinozaurai. Tragišką jų žūtį lėmė prieš 
65 mln. metų prasidėję klimato pokyčiai dėl nukritusio milžiniško asteroido netoli Jukatano 
pusiasalio. Šis faktas gana intriguojantis mokslo tyrėjams.  Kas paskatino po to sparčiai 
vystytis žinduolių raidai? Įsitvirtina hipotezė, kad prieš 13 mln. metų sprogęs asteroidas 
Š. Amerikoje išnaikino mamutus. Evoliucijos esmę patvirtina ir tarpinės gyvybės formos, 
pavyzdžiui, kaip iš roplių išsivystė paukščiai, žinduoliai ir t.t.  

Dabartinis žmogus  Homo sapiens natūraliosios atrankos būdu atsirado prieš 195 tūkst. metų. 
Iki  šiol seniausiu žinomu žmogaus protėviu buvo laikomas australopitekas. 2009 m. Etiopijoje 
iškasta būtybė pavadinta ardipiteku, kuri gyveno 1,2 mln. metų seniau ir yra artimesnė 
žmogaus protėviui nei menama mūsų  giminystė dabartinėms žmoginėms beždžionėms. 
Reiškia, žmogaus ir Afrikos žmogbeždžionių protėvis buvo bendras, bet jų evoliucijos keliai 
išsiskyrė labai anksti. Č. Darvino sukurta natūraliosios atrankos evoliucijos teorija dar kartą 
patvirtina genialiai įgyvendinamą Kūrėjo projektą. Vis dėlto žmogus skirtingai nuo savo 
protėvių turi savitų bruožų, nepaaiškinamų evoliucijos požiūriu –  dvasinę prigimtį. Jis taip 
pat turi gėrio ir blogio skirties suvokimą (Moralės įstatymas), jam būdingas tikėjimo ilgesys ir 
jo įgyvendinimo siekis. Kodėl to neturi kitos žinduolių rūšys? Akad. J. Brėdikis tyrinėdamas 
Rytų mediciną ir jos filosofiją  susidarė nuomonę, kad egzistuoja Visatos gyvybinė energija, 
kuri palaiko viso gyvo organizmo ir atskirų ląstelių funkcionavimą. Žmogus esąs kaip Visatos 
dalis – mikrokosmosas –  kaip kūno, proto ir sielos vienovė. Ir pats Č. Darvinas paskutiniaisiais 
gyvenimo metais sakė: „....sunku suvokti tai kaip aklo atsitiktinumo vaisių....niekaip negaliu 
apsieiti be Pirminės Priežasties”. Čarlzas  Darvinas tikinčiųjų bendruomenės palaidotas 
Vestminsterio abatijos kapinėse....

        Tokiu būdu klostosi nuosekli ir turininga mokslinės ir dvasinės pasaulėžiūros dermė. 
Tikinčiam mokslininkui niekas nekliudo siekti ir pažinti Kūrėjo projekto slėpinius ir gelmes.
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IŠVADOS:
1. Laiko ir erdvės nesaistomas Kūrėjas sukūrė Visatą ir veiksmingus gamtos dėsnius, 

pritaikytus gyvų būtybių poreikiams.
2.  Kol kas mokslas pilnai neatskleidžia, kaip Žemėje atsirado gyvybės užuomazgos, 

tačiau Kūrėjo  projekto darna paskatino vykti natūraliai atrankai ir evoliucijos 
procesams.

3. Šių procesų išdavoje Kūrėjas sukūrė ypatingą būtybę – žmogų,  jam suteikęs 
dvasingumo prigimtį, gėrio ir blogio skirtį (Moralės įstatymas) ir tik žmogui būdingą 
Tikėjimo ilgesį.
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      AISTROS DĖL MAŽUMŲ TEISIŲ

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos  pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

Neseniai Lietuvoje vykusiame žmogaus teisių kino festivalyje „Ad Hoc: Nepatogus kinas“ 
lankėsi  teisės mokslų daktaras,  Jungtinių Tautų Žmogaus teisių pakomitečio narys Emmanuelis 
Decaux. 

 Spalio 29 d. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute jis skaitė paskaitą „Žmogaus 
teisės Europoje ir pasaulyje: nauji iššūkiai”.

 Emmanuelis Decaux yra ryški asmenybė. Jis –  Paryžiaus II Panthéon-Assas universiteto teisės 
profesorius, Prancūzijos nacionalinės konsultacinės žmogaus teisių tarybos viceprezidentas, 
tarptautinių pilietinių ir politinių teisių komentatorius, daugelio straipsnių ir mokslinių veikalų 
žmogaus teisių klausimais autorius. Be to, jis yra ir elektroninio leidinio „Droits fondamentaux” 
(Pagrindinės teisės) redaktorius. 

Diskusijų metu daug kalbėta apie lygias lyčių galimybes, netradicines šeimas ir netradicinės 
orientacijos žmonių teisių pažeidimus. Tiesa, auditorijos profesoriui pateikti klausimai buvo 
retorinio pobūdžio, kitaip tariant, kas būtų, jeigu būtų, nes nebuvo minėta konkrečių pavyzdžių, 
nenurodyta, kas ir kokiu būdu varžo mažumų teises Lietuvoje.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos atstovas ponui Emmanueliui Decaux pateikė konkretų 
klausimą: ar absoliučiai lygios piliečių teisės yra demokratinės visuomenės imperatyvas, ar tai tik 
siekiamybė, nes dažnu atveju mažuma paprasčiausiai negali turėti tokių pačių teisių, kokiomis 
naudojasi dauguma. Pavyzdžiui, kuri nors tautinė mažuma reikalauja, kad gatvių pavadinimai 
būtų rašomi tiek mažumos,  tiek ir daugumos (valstybine) kalba, kad valstybės įstaigose būtų 
kalbama ne tik daugumos (valstybine), bet ir mažumos kalba, kad pasuose būtų įrašomi įrašai 
ir valstybine, ir mažumos kalba. Mat jei to nebus daroma, bet kuri tautinė mažuma turės teisę 
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sakyti, kad tautinės mažumos diskriminuojamos, mažumų teisės yra pažeidžiamos. Tuo tarpu 
patenkinus vienos tautinės mažumos reikalavimus, sunku nustatyti, kokiais motyvais reikia 
atsisakyti tenkinti kitos. Ir taip  ginčytis būtų galima be galo.

Profesorių Emmanuelį Decaux gerokai nustebino šis klausimas. Jo nuomone, valstybės 
Konstitucijoje turi būti apibrėžta, kokia yra tos valstybės valstybinė kalba, todėl klausimas, kokia 
kalba yra privaloma valstybės institucijose, neturi nieko bendra su žmogaus teisių pažeidimais. 
Tai liečia ir įrašus pasuose.

Būtent to ir  klausta. Regis, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje aiškiai parašyta, kokia 
kalba yra valstybinė. Bet mūsų politikai leidžiasi įtraukiami į katės ir pelės žaidimą. Aistros 
dėl lenkų tautinės mažumos teisių kurstomos netgi Europos Parlamente, o žiniasklaida nuolat 
eskaluoja tautinius nesutarimus, užuot leidusi teismams vykdyti teisingumą, ką ir numato šalies 
Konstitucija. 

Žmogaus teisės dažnai  tampa tam tikrų politinių jėgų instrumentu siekiant savo politinių 
tikslų. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti ir pastaruoju metu neva suaktyvėję žmogaus teisių 
pažeidimai Lietuvoje. Negalima nesistebėti, kad per 20 nepriklausomybės metų mūsų šalyje 
imta   „skriausti“ ir net diskriminuoti įvairias mažumas. Netradicinės orientacijos piliečiai 
netikėtai ėmė skųstis, kad juos diskriminuoja tradicines šeimos vertybes puoselėjanti dauguma, 
o lenkų tautinė mažuma užsienio spaudoje ėmė skelbti, kad Lietuvoje lenkams nebeleidžiama 
kalbėti lenkiškai, varžomos lenkiškų mokyklų teisės, nors per dvidešimt metų lenkiškų 
mokyklų padaugėjo dvigubai, o jose besimokančių vaikų skaičius irgi išaugo kone dvigubai, 
tarsi iš kaimyninės Lenkijos į Lietuvą būtų plūstelėję tūkstančiai lenkų šeimų. Galiausiai nuolat 
eskaluojamą skriaudžiamų tautinių mažumų įvaizdį Lietuvoje vainikavo lenko ir ruso „kortų” 
idėja. 

 Lietuvos žmogaus teisių asociacija atkreipė valstybės ir valdžios institucijų dėmesį, kad 
lenko ir ruso „kortų” dalijimas Lietuvos piliečiams pirmiausia yra sietinas su Lenkijos ir Rusijos 
specifiniais interesais buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje ir todėl siūlė nutraukti viešus 
debatus dėl lenkiškų gatvių pavadinimų, kurie geriausiu atveju demonstruoja mūsų valstybinės 
valios stoką. 

Valdžios institucijų pareiga prižiūrėti, kas ir kodėl nevykdo Lietuvos Respublikos  įstatymų. 
Tam priemonių ir be žiniasklaidos pakanka. Tad užuot televizijos laidose kursčius lietuvių ir lenkų 
nesantaiką, prasmingiau būtų, jei įstatymų prižiūrėtojai ir  teismų sprendimus įgyvendinančios 
institucijos nuosekliai dirbtų savo darbą.

Beje, paradoksalu, bet pastaruoju metu, Asociacijai vis dažniau tenka atstovauti ne atskirų 
piliečių ar jų grupių, o pačios valstybės interesams tarptautinėje bendruomenėje, nes tampa 
akivaizdu, kad kai kurie žmogaus teisių pažeidimai perdėm sureikšminami, slepiant žymiai 
aktualesnes ir visuomenei skausmingesnes žmogaus teisių problemas. 

LŽTA yra Europos žmogaus teisių asociacijos (AEDH) bei Tarptautinės žmogaus teisių 
gynimo federacijų lygos (FIDH) narė, todėl ji pareiškė savo nuomonę dėl neadekvataus 
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymo vertinimo.  Ta proga Asociacija kreipėsi į šias tarptautines organizacijas dėl mūsų šalyje 
netinkamo Orhuso konvencijos įgyvendinimo, nes šios konvencijos pažeidimai daro visuomenei 
žymiai didesnę žalą, nei minėtasis įstatymas.

Tarptautinė bendruomenė neretai užsimerkia prieš žymiai didesnius žmogaus teisių 
pažeidimus, nei apie tuos, kuriuos kalbame. Todėl pokalbyje su  Emmanueliu Decaux Prancūzijos 
ambasados rezidencijoje į klausimą, kokioms žmogaus teisėms teikia  prioritetą tarptautinė 
bendruomenė, profesorius diplomatiškai atsakė, kad Jungtinės Tautos neišskiria jokių teisių ir 
nagrinėja visus gaunamus skundus. 

Taigi pažeidimų mastą vienoje ar kitoje valstybėje lemia  ne pats pažeidimų buvimo faktas, 
o  nusiskundimų jais kiekis. Toks žmogaus teisių būklės vertinimas. 

Balstogės radijas laidoje „Magazyn kresowy“ kas sekmadienį nepailstamai skleidžia netiesą 
apie Lietuvoje persekiojamas lenkų mažumas, o lietuviai, gyvenantys Suvalkuose, tyliai kenčia, 
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kad  muzikos mokykloje jų vaikams draudžiama tarp savęs kalbėtis lietuviškai. 
Gal tai mūsų tautiečių bėda, kad jie  nerašo skundų Jungtinėms Tautoms, nors lietuvių 

mokinių teisės Lenkijoje akivaizdžiai pažeidžiamos. Tad darbo reikėtų imtis valdžios atstovams 
ir žmogaus teisių organizacijoms. Jų pareiga pasidomėti, kodėl Lietuvos televizijos programos 
Seinuose matomos blogai, o Suvalkuose visai nematomos, arba kodėl Punsko valsčiuje ar 
valstybės įstaigose galima kalbėti lietuviškai, o  Seinuose to daryti neleidžiama. Ir jei tapo mada 
skundus rašyti į Europos institucijas, tai abiem šalims nėra ko popieriaus taupyti.

Bet jeigu rimtai,  politikai, kalbėdami apie dviejų šalių partnerystę, karts nuo karto į 
darbotvarkę privalėtų įtraukti abiejų šalių tautinių mažumų problemas ir jas nagrinėti ne 
vienašališkai, o kartu, kantriai ir nuosekliai, su derama pagarba šalių suverenitetui.

Be to, derėtų mūsų valstybės vadovams  aplankyti lietuvių bendruomenes užsienyje. Ir ne 
vien su materialine parama. Toks dėmesys pelnytų ne tik lietuvių bendruomenių išeivijoje, bet 
ir didžiųjų kaimynų pagarbą. Lietuvos rusų ir lenkų diasporos pagrįstai  didžiuojasi Rusijos ir 
Lenkijos dėmesiu čia gyvenantiems tautiečiams. 

Deja, to nepasakyti apie Lietuvą savo tėvynainių atžvilgiu.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja”.–  2009 m. IV ketvirt is .

LIETUVOS ĮSTATYMAI PRIEŠTARAUJA EUROPOS 
SĄJUNGOS  TEISEI

(Tęsinys. Pradžia „Pozicija” , 2009, Nr.3)

Vytautas BUDNIKAS – „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos  pirmininkas nuo 2005 metų, 
Asociacijos steigėjas ir signataras

 Gruodžio 17 d. Vyriausybės sudaryta darbo grupė Orhuso konvencijos atitikties nacionalinei 
teisei nustatyti susirinko į paskutinį posėdį.

Grupės pirmininkas advokatas Kęstutis Čilinskas padėkojo nariams už bendradarbiavimą, 
pažymėjo, kad nepaisant skirtingų pažiūrų ir nuomonių, Grupės darbas buvo labai 
konstruktyvus,–  ji spėjo peržiūrėti  tik nedidelę Lietuvos teisės aktų dalį, tačiau pateikė nemažai 
siūlymų ir rekomendacijų Seimui, Vyriausybei, Aplinkos, Teisingumo ir Sveikatos apsaugos 
ministerijoms. Į daugelį siūlymų neatsižvelgta, bet darbas nenuėjo veltui. 

K. Čilinskas pažymėjo, kad atėjo metas susumuoti darbo rezultatus ir pasiūlyti Vyriausybei 
tvirtinti priemonių planą, kuriame siūloma, ką reikia daryti, kad Orhuso konvencijos nuostatos 
būtų perkeltos į nacionalinę teisę. 

LR Aplinkos ministerija parengė veiksmų plano Orhuso konvencijos nuostatoms įgyvendinti 
projektą, tačiau kai kurie Grupės nariai užprotestavo,  sakydami, kad toks projektas iš esmės 
nuvertina visų metų darbą, jis neatspindi trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo (Rygoje, 
2008 m. birželio 11– 13 d.) sprendimų.

 LR Seimo narė Aurelija Stancikienė pasakė, kad dėl trumpo formalaus lydraščio, pridėto prie 
plano projekto, planas sulauks tradicinės baigties – jis bus nukištas į stalčių. Gal Grupės nariai 
neįsivaizduoja, tačiau  Grupės pasiūlymų Seimas visai nepaiso, o Vyriausybės posėdžiuose 
pasiūlymų niekas net nesvarsto. Taigi norint, kad šis planas nebūtų padėtas į stalčių , pirmiausia 
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reikia jį kaip dera pristatyti.
Jūratė Markevičienė papriekaištavo Aplinkos ministerijos tarnautojams, kurie nenori įtraukti 

grupės narių siūlymų projektui, netgi negali išversti į lietuvių kalbą kai kurių tarptautinės 
reikšmės dokumentų. Ji savo pastabas dėl parengto plano projekto išsiuntusi  paštu, kur teigė 
pasigedusi kai kurių dalykų:

Pirmiausia, prie plano nėra išsamaus ir motyvuoto aiškinamojo rašto, kur būtų parašyta tai, 
ką nustato LRV patvirtintos Vyriausybės teisėkūros taisyklės (2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1244).

Jos nuomone, aiškinamajame rašte turėtų būti: 
− teisės akto projekto rengimo teisinis pagrindas; 
− numatomas teisinio reguliavimo tikslas ir kokiomis priemonėmis jis bus pasiektas; 
− galimos numatomo teisinio reguliavimo alternatyvos, jeigu nerengiama numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma; 
− teisės akto projekte numatomo teisinio reguliavimo teigiamos ir neigiamos pasekmės;
− ar numatomos konsultacijos su visuomene; 
− per kokį terminą visuomenė gali teikti pastabas ir pasiūlymus. 
  Jei rengiama „numatomo teisinio reguliavimo koncepcija” (o Konvencijos perkėlimas į 

didelę grupę LR įstatymų yra būtent tokio lygmens veikla), aiškinamajame rašte turėtų būti 
bent jau:

− numatomo teisinio reguliavimo dalyko ir tikslų apibūdinimas; 
− esamos padėties analizė; 
− spręstinų problemų apžvalga;  
− keičiamų ar pripažįstamų netekusiomis galios teisės normų netikslingumo arba 

neefektyvumo analizė;
− teigiamos ir neigiamos pasekmės; 
− kitų valstybių teisinio reguliavimo ir visuomeninių santykių praktikos apžvalga.

  Daugelis  dalykų,  J. Markevičienės nuomone, buvo aptarta Grupės posėdžiuose, todėl dabar 
visa tai reikėtų tik susumuoti. Reikėtų nurodyti,  kuriuos  būtent  Konvencijos  principus 
įgyvendina  siūlomi  sprendiniai, kurie principai ir teisės aktai liko neįvertinti ir kodėl. Tam 
tikslui reikėtų pasitelkti  JTO  EEK „Orhuso konvencijos  taikymo  vadovą”. Beje, juo naudotis 
siūliusi dar pirmąjį posėdį. 
   Kadangi Grupės dauguma nepritarė pateiktam projektui, buvo nuspręsta sudaryti kelių 
asmenų komisiją, kuri patobulintų planą, parengtų tinkamą aiškinamąjį raštą ir pateiktų dar 
kartą tvirtinti gruodžio 30 dienos posėdyje. 
 
    Gruodžio 30 dieną komisija patvirtino aiškinamąjį raštą ir įteikė LR Vyriausybei. 

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys„Pozici ja”.–  2009 m. IV ketvirt is .

 :

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ 
ASOCIACIJOS STEIGĖJAIS

Kovo 24 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. A. Pumputis priėmė Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos steigėjus –  Asociacijos primininką Vytautą Budniką, Asociacijos 
Garbės pirmininką Viktorą Petkų ir pirmąjį Asociacijos vadovą, Mykolo Romerio universiteto 
profesorių, akademiką Antaną Buračą. Susitikime taip pat dalyvavo Mykolo Romerio universiteto 
studijų prorektorius dr. Giedrius Viliūnas.

Susitikimo metu buvo aptartos Asociacijos bendradarbiavimo su Mykolo Romerio 
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universitetu perspektyvos. Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas Viktoras 
Petkus Universiteto bendruomenei padovanojo savo apie 5000 humanitarinių knygų ir rankraščių 
biblioteką, kurioje yra retesnių disidentų ir teologijos leidinių, jų kartotekas. 

Bendru sutarimu, Mykolo Romerio universiteto bendruomenė įsipareigoja įsteigti vardinį 
Viktoro Petkaus fondą, prižiūrėti iš jo perimamas knygas, jas žymėti donatoriaus ekslibriu. 

Tikimasi, kad šiuo gražiu Universiteto rėmimo pavyzdžiu ateityje paseks ir kiti lietuvių 
inteligentijos atstovai, mūsų išeivija.
 
www.mrui .eu –  2010 m.  kovo 24 d.



ŽMOGAUS TEISIŲ 
ATASKAITOS

V  d a l i s
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TARPTAUTINĖ HELSINKIO ŽMOGAUS TEISIŲ 
FEDERACIJA (THF) 

METINĖ ATASKAITA 2000

LIETUVA
Žmogaus teisės 1999

THF dėmesio centre: teisinė sistema; teisingas teismas; sąlygos kalėjimuose ir tardymo
izoliatoriuose; darbo teisės; moterų teisės.

Teisinė sistema
Viena iš opių Lietuvos teismų sistemos problemų yra nepakankamas teisėjų skaičius. 1999 m. 

vasarą Lietuvoje dirbo 500 teisėjų, tačiau reikėjo dar bent 70-ies. Nepaisant Teismų departamento 
tvirtinimų, kad didžiulis darbo krūvis neturi įtakos teisėjų darbo kokybei, dauguma Lietuvos 
gyventojų nepasitiki teismais.

Esant neproporcingai dideliam darbo krūviui, kiekvienam teisėjui apytiksliai teko 45 bylos 
per mėnesį. Teisėjų trūkumo problemą dar labiau paaštrino Aukščiausiojo ir Apeliacinių teismų 
išsiplėtimas, į kuriuos teisėjai atėjo dirbti iš žemesnės instancijos teismų.

Kalbant apie nuosprendžių teisėtumą teisėtais nuosprendžiais aukštesnės instancijos teismai 
pripažino 94% visų žemesnės instancijos teismų nuosprendžių ir 98% civilinėse bylose priimtų 
nuosprendžių. Nepaisant tokių aukštų rodiklių, gyventojų pasitikėjimas teismais neišaugo. 
Mažiau nei 24% gyventojų mano, kad teismai veikia teisingai. Nepasitikėjimą teismais iš dalies 
skatina ir labai griežtas baudžiamasis kodeksas (vidutinė laisvės atėmimo bausmė yra daugiau 
nei 4,5 metų), o taip pat netinkamas pavienių teisėjų darbas. 1999 m. vasarą 13-ai teisėjų buvo 
skirtos administracinės bausmės.

 
Teisingas teismas
Lietuvos Respublikos Seimo nario Audriaus Butkevičiaus byla ir toliau kelia susirūpinimą 

dėl pažeistų žmogaus teisių. Butkevičius buvo suimtas 1997 m. spalio mėnesį ir apkaltintas 
pasikėsinimu sukčiauti už tariamą pasiūlymą duoti Lietuvos valdžios atstovams kyšį

Remiantis Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pateikta informacija, šis kaltinimas buvo 
grindžiamas klaidinga Valstybės saugumo departamento informacija, kuri buvo panaudota 
kaip įrodymai, nepaisant to, kad buvo gauta neteisėtai (pasiklausymo priemonėmis). Dėl šių 
priežasčių Butkevičiaus parlamentaro neliečiamumo statuso atėmimas ir jo suėmimas buvo 
neteisėti. Be to, Butkevičiaus kardomasis kalinimas buvo pratęstas be teisėjo sprendimo, kaip 
reikalaujama pagal įstatymą. Šį pažeidimą patvirtino tuometinis Seimo kontrolierius Julius 
Jasaitis.

Per teisminį nagrinėjimą buvo suabejota įrodymų gavimo būdų teisėtumu. Šis faktas 
paskatino valdžios atstovus išplatinti viešą pareiškimą, pažeidžiantį Butkevičiaus teisę į 
nekaltumo prezumpciją tol, kol jo kaltė bus įrodyta.

Negatyvu yra tai, kad Pataisos reikalų departamentas tebėra Vidaus reikalų ministerijos, o 
ne Teisingumo ministerijos pavaldume.

Darbo teisės
Pagal Lietuvos Konstitucijos 48 straipsnį, kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti darbą, tačiau 

pagal oficialius duomenis, iš 2 milijonų darbingų gyventojų apie 100 000 buvo bedarbiai. Pagal 
tyrimų rezultatus, faktinis bedarbystės lygis buvo dvigubai didesnis nei skelbiamas oficialiai.
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Konstitucijos 50 straipsnis skelbia, kad profesinės sąjungos turi teisę ginti profesines, 
ekonomines ir socialines savo narių teises. Tačiau tik 10 procentų darbuotojų buvo profesinių 
sąjungų nariai, taigi likę 90 procentų nebuvo atstovaujami iš viso. Toks žemas narystės lygis gali 
būti paaiškinamas tuo, kad profesinėms sąjungoms trukdoma tinkamai vykdyti savo veiklą, ir 
kad joms nėra sudaromos sąlygos dirbti bei atstovauti darbuotojams.

Praėjo jau dešimt metų, kai visoms postsovietinėms profesinėms sąjungoms buvo atimta 
teisė į nuosavybės susigrąžinimą. Keturios pagrindinės respublikinio masto profesinės sąjungos 
negali naudotis nuosavybės teise į savo patalpas, kurias anksčiau valdė valstybė, be to, jų lėšos 
yra užšaldytos. Remiantis 1999 m. gruodį priimtu įstatymu VIII-1485, Seimas atidėjo sprendimą 
dėl nuosavybės grąžinimo profesinėms sąjungoms iki 2000 m. gegužės mėnesio, o jų lėšų 
išmokėjimas buvo nukeltas iki 2006 metų.

Valdžios atstovai ir toliau toleravo grubius darbuotojų teisių pažeidimus: po fiktyvaus ben-
drovės likvidavimo asmenys buvo neteisėtai atleidžiami ir įdarbinami pagal terminuotas darbo 
sutartis kaip nauji darbuotojai, turintys mažiau teisių.

Spalio 13 d. Vilniaus savivaldybė nusprendė reorganizuoti geležinkeliečių ligoninę ir nurodė 
geležinkeliečius gydyti kitose ligoninėse. Prisidengiant reorganizacijos pretekstu, buvo atleis-
tas geležinkeliečių profsąjungos pirmininkas, pažeidžiant 1991 m. Darbo sutarčių įstatymo 33 
straipsnį ir 1991 m. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnį. Dėl neteisėtų atleidimų profesinė 
sąjunga inicijavo dešimt teismo bylų, tačiau Vilniaus savivaldybė nesiėmė jokių sankcijų prieš 
ligoninės direktorių V. Stonkų, padariusį tyčinius įstatymų pažeidimus, ir negrąžino atleistų 
darbuotojų į darbą. 2000 m. sausio 26 d. teismas nusprendė, kad vieno darbuotojo atleidimas 
buvo neteisėtas ir nurodė jam išmokėti 6000 litų ($1500) kompensaciją. Kitos bylos tebelaukia 
teisminio nagrinėjimo.

Moterų teisės
Teigiamas pasiekimas moterų teisių srityje – moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 

įsigaliojimas 1999 m. balandžio 1 d. Netrukus veiklą pradėjo lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba. Kontrolierės Aušrinės Burneikienės aktyvios veiklos dėka šiais akademiniais metais 
Lietuvos merginos galės studijuoti Karo akademijoje esant lygioms priėmimo sąlygoms su 
vaikinais.

Tačiau kalbant apie darbo sąlygas, Lietuvoje vis dar egzistuoja „pozityvi“ moterų 
diskriminacija. Moterys, auginančios vaikus iki trejų metų, yra privilegijuotos, palyginus su 
vyrais, išskyrus vienišus tėvus. Priešingai nei moterys, vyrai, auginantys mažamečius vaikus, 
gali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva apie tai gavę įspėjimą tik prieš du mėnesius; jie taip 
pat gali būti paleisti bendrovės likvidavimo atveju, nepasiūlius kito darbo. Jokių išimčių nebuvo 
numatyta šeimoms, kurių vienintelis duonpelnys yra tėvas. Nevienoda socialinė apsauga buvo 
kontrproduktyvi moterims, kadangi darbdaviai yra linkę įdarbinti mažiau privilegijuotus vyrus 
nei daugiau teisių turinčias moteris.

Pagrindinė kliūtis įgyvendinant tikrąją lyčių lygybę yra smurtas prieš moteris. 1999 m. apie 
7000 moterų tapo įvairių nusikaltimų aukomis, daugiau nei tūkstantis – buitinio smurto auko-
mis. Policijos pareigūnai buvo iškviesti į šeimyninius konfliktus 48 356 kartus, ištirta  11 409 
šeimyninio smurto atvejų. Tačiau dauguma smurto atvejų lieka nežinomi, kadangi aukos nėra 
linkusios apie tai pranešti policijai ar kreiptis į teismą. Dažnai ši problema tampa matoma tik 
tuomet, kai virsta tragedija. Padėtis žymiai pagerėtų, jei bendradarbiaujant su valstybe ir nevy-
riausybinėmis organizacijomis, būtų vykdomas teisinis ir etinis švietimas, aukų psichologinė 
reabilitacija, aukos-smurtautojo derybos.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja“.– 2000 m. 
www.lzta. l t
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In 2003, Lithuania continued to develop its protection of human rights both by extending 
and upgrading its domestic legislation and by ratifying international treaties. In recent years, 
Lithuania also amended a number of its laws to comply with relevant EU legislation as well as 
the UN Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

The new Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the Code of Execution of 
Punishments, which entered into force in 2003, represented a fundamental step forward in 
aligning legislation with European and international standards. The new legislation should 
shorten the time required for criminal investigations, so that fewer persons will be detained 
for extended periods of time. Prison sentences were reduced and alternative mechanisms of 
punishment developed. Finally, in March and April 2003 respectively, the Seimas (parliament) 
amended the Constitution and the Law on Public Prosecution to strengthen the independence of 
public prosecutors and to clarify their status and powers as heads of pre-trial investigations.

The Civil Code, Penal Code, Labor Code, and Law on Education were amended to outlaw 
discrimination on ethnic or racial grounds. In 2003, as part of the National Action Plan for the 
Protection and Promotion of Human Rights, the Parliamentary Commission for Human Rights 
prepared a Program to Combat Intolerance, Racism, Xenophobia, and Homophobia.

There is a large Roma minority in the countries, which continue to live in poor conditions.
Education of Roma was made a priority within the Program for the Integration of Roma into 

Lithuanian Society.
Trafficking in human beings continued to be an issue of concern, with Lithuania being a 

country of origin, transit and destination. Issues such as assistance to female victims were not 
addressed within the Penal Code. There were also problems surrounding the application of 
asylum legislation and a restrictive interpretation of the definition of a refugee.

On a positive note, a new Labor Code entered into force on 1 January 2003, regulating for 
the first time relations between employers and employees in accordance with the International 
Labor Organization (ILO) norms.

The Lithuanian government adopted a Law on Equal Opportunities in November 2003.
However, there were indications that the law may not meet all of the conditions set down 

in article 13 of the EU Equal Treatment Directive. The new law forbids direct or indirect 
discrimination on the grounds of age, sexual orientation, disability, race, religion or belief in 
the workplace, in education, and in the provision of goods and services, including housing. 
However, social security, social protection, healthcare, immigration and asylum are not covered 
by the law despite the fact that proposals covering these areas were submitted to the lawmakers 
by the Lithuanian Gay League. In addition, in cases under dispute, the burden of proof rests 
with the victim.

Based on a report by the Lithuanian Human Rights Association (LHRA). For the preparation 
of this report the LHRA has used statistics of the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs, Ministry 
of Education, Statistics Department and the Department of National Minorities and Lithuanians 
Living Abroad.
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Prisons and Detention Facilities
The final stage of the reform of the legal system, the enforcement of new penal laws, was 

completed on 1 May 2003. The new Penal Code and the Code of Execution of Punishments were 
prepared in accordance with the principles laid out in the UN Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the European Prison Rules, 
adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 12 February 1987.3

Lithuania has had long-term difficulties in solving the problem of overcrowding in places 
of imprisonment. This can be attributed partly to the high level of criminality and particularly 
to a stringent penal policy—in 2002, 43.6% of all persons convicted of criminal crimes were 
given unsuspended prison sentences, the average term imposed by the courts amounting to 
four years and four months. Since then, alternative punishments that correspond more precisely 
to the type of crime committed have been enforced. In 2003, pre-trial institutions for adults 
and hospitals within detention centers continued to face the problem of overcrowding, whereas 
other places of imprisonment were not full. This was particularly manifest in female and juvenile 
imprisonment institutions, which were most affected by the changes.

The new penal laws also guaranteed more humane conditions for those imprisoned. The system 
of classification of convicts was altered to ensure that convicts were placed in safer conditions. 
Some were granted the right to go home once every three months for three days, and the right 
to a 14-day leave during the year. All those detained were guaranteed the unrestricted right to 
send to officials and employees of the state and municipal institutions, public organizations and 
international institutions applications, requests or complaints. It was forbidden to censor such 
correspondence. The new laws also provided for the prosecution of perpetrators in cases of 
violence among imprisoned persons and in cases of misconduct of prison officials.

Facilities for the performance of religious rites were provided for in all places of imprisonment, 
and convicts were given the right to marry under civil law. In addition, visits by lawyers were 
not restricted.

From 1 January 2003, new norms governing nutrition for convicts were applied in prisons. 
According to these norms, different daily food rations were determined for those working and 
not working, for males and females, minors and adults, and those being treated in medical 
institutions.

On 22 September, the process of demilitarization of the system of imprisonment was 
completed. Until then the security of prisons had been overseen by conscripts of the military 
service within the internal service units of the Ministry of Interior.

During the past decade, drug distribution in prisons became an increasing problem.
According to unofficial data, some officers working in prisons were involved in the process 

of drug transfer to convicts. Within the past year and a half, two places of imprisonment (the 
Alytus Correction Institution and the Lukiskes pre-trial facility) were supplied with modern 
devices for detection and identification of drug substances. 

Whilst the enforcement of the new penal laws resulted in improvements in the detention 
conditions and prisons, there was a need for projects aimed at altering the approach of the public 
and officials towards those detained or imprisoned. Most frequently, convicts were punished 3 
Recommendation No. R (87) 3 twice—by the court and by humiliating behavior on the part 
of officials, but also to some extent after their release through lack of support, for example, in 
searching for employment.
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National and Ethnic Minorities
According to the 2001 population census, there were 115 nationalities living in the country.
Those ethnic groups with the largest numbers were: Poles (6.7%), Russians (6.3%), Belarusian’s 

(1.2%), Ukrainians (0.7%), Jews, Germans, Tartars, Latvians, and Roma (0.1%).

Education
In January 2002, the Ministry of Education approved new regulations for minority education, 

allowing for the use of minority languages as the primary language of instruction in  compulsory 
education. National minorities could complete all schooling in their own language, with 
Lithuanian being taught as an additional course.

As of the end of 2003, there was an expansive network of schools functioning for the largest 
national minorities (Polish and Russian). In addition, there was one Belarusian-language  school, 
one German, and one Jewish school, all funded by municipalities. According to official data 
from the 2002/2003 academic year, out of a total of 2,058 general education schools (with 567,453 
pupils), 56 schools offered Russian as the language of instruction, and an additional 49 mixed 
schools had Russian classes. These schools had 33,698 pupils, accounting for 5.9 % of the total 
number of pupils in Lithuania. Eighty-one schools had Polish as their language of instruction 
and 43 mixed schools offered Polish classes, the number of pupils in them totalling 21,314. Pupils 
in Polish schools accounted for 3.7% of the total number of school children in Lithuania.

As of the end of 2003, there were 37 weekend schools for Armenian, Belarusian, Estonian, 
Russian, Romanian and other national minorities. These offered the possibility of studying their 
language, native history, culture, literature, and music.

The Roma Minority
The majority of Roma in Lithuania continued to live in very poor conditions, with no  

permanent place of residence. Whilst education was compulsory for persons under the age of 
16, most Roma children either started school at a later stage or did not attend at all and there 
was a high dropout rate.

This was due to a number of reasons, including language problems (most Roma speak only 
Russian) and the inability of parents to supply their children with the necessary books etc.

The majority of 40–50-year-old Roma have only been through elementary education in 
Russian and consequently have difficulties understanding information provided in Lithuanian. 
This was compounded by the fact that many could not read and thus faced serious problems 
when dealing with official administrative procedures.

A Roma ABC book was prepared and published within the governmental Program for  
Integration of Roma into Lithuanian Society. It was prepared in close cooperation with the 
Education Exchange Fund, one of the most active non-governmental institutions assisting in 
the field of multicultural and civic education, education on the holocaust, and integration of 
NATIONAL minorities, which also organized a number of seminars for teachers working with 
Roma children, and summer recreation camps for Roma children.

The government stated that it had made Roma education problems a priority within the 
Program for the Integration of Roma into Lithuanian Society. This program was based on the 
Council of Europe Recommendation No. 1203 „On the Roma in Europe,“ approved by the 
Parliamentary Assembly in 1993, which encouraged member states to take measures to tackle  
issues relevant to Roma education and culture, guarantee equal rights in various fields of life, 
and maintain contacts with the European Community and international Roma organizations.

In 2001 the Roma Public Center was built on the largest territory inhabited by Roma in  
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Vilnius and provided various educational and cultural activities. In 2002/2003, two preschool 
teaching groups were offered by the center and were attended by 24 Roma children. The center 
also organized Roma language courses, cultural programs, summer camps, and other courses.

From September 2002 the Roma Public Center has also functioned as a day center and  
provided adult education.

The European Roma Rights Center (ERRC) voiced its concern that the Program for the 
Integration of Roma in Lithuanian Society for 2000–2004 only appeared to address the situation 
of Roma in the „Kirtimai“ tabor, a Roma settlement in Vilnius.

The ERRC also criticized the fact that the government paid insufficient attention to the  
situation of Roma in Lithuania’s Joint Inclusion Memorandum of December 2003 on issues 
related to social inclusion, which was required by the EU from all accession countries.

The ERRC noted that the government had failed to include disaggregated data on Roma 
on which to base efficient policy measures. Moreover, the government failed generally to state 
what measures it planned to take in order to improve the situation of Roma.

According to the ERRC, the memorandum downplayed anti-Romani sentiment in  Lithuanian 
society and omitted any mention of racial discrimination as a factor in the social situation of Roma 
(who were termed by the memorandum as „Gypsies“)—a factor that the Council of Europe’s 
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)6 and the UN Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination have taken up as a serious problem

The memorandum also failed to adequately deal with the question of how to solve, inter 
alia, the poor health care situation of Roma. This could be attributed to the fact that many Roma 
do not have state-provided medical insurance because unemployed Roma are not registered 
at  state unemployment offices. Also, the memorandum linked the high unemployment rate of 
Roma mainly with the low level of education, but failed to pay attention to the fact that this was 
largely ERRC concerns are mentioned in the l etter from the ERRC to Anna Diamantopoulos, 
Commissioner for Employment and Social Affairs, and Vilija Blinkeviciute, Lithuanian Minister 
of Social Security and Labor, 17 February 2004, Prior to accession, all countries are expected 
to prepare, with the European Commission, a Joint Inclusion Memorandum (JIM), with the 
purpose of preparing the country for full participation in the open method of coordination on 
social inclusion upon accession. The JIM outlines the principal challenges in relation to tackling 
poverty and social exclusion, presents the major policy measures taken in the light of the 
agreement to start translating the EU’s common objectives into national policies and identifies 
the key policy issues for monitoring and review. The Lithuanian report is posted at a result of 
discrimination against them in the labor market. There was also insufficient attention paid to 
the fact that problems with education are closely linked to discrimination and hostility against 
Roma children on the part of non-Romani parents, school officials and/or other children.

Both ERRC and ECRI urged the Lithuanian authorities to vigorously combat all forms of 
school segregation, which was of serious concern for Roma.

The ERRC also highlighted the poor housing situation of Roma, with settlements lacking  basic 
facilities (waste removal, running water, clean drinking water, etc). There was no information 
provided by the government as regards measures planned to overcome these problems.

Trafficking in Human Beings
According to Europol, there are more than 120,000 victims of human trafficking every year 

in Europe. More than 3,000 of these come from the Baltic States with the largest group (about 
1,200 persons) from Lithuania. Due to its geographical location, in 2003, Lithuania remained a 
country of origin, transit (in particular, between Eastern and Central European countries) and 
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destination for the trafficking in human beings. According to information from the Ministry of 
Interior, the biggest flow was from Lithuania to Germany, Spain, Denmark, Norway, Holland, 
England, France, and Poland.

In 2002, 119 victims of human trafficking from Lithuania were recorded in Germany (compri-
sing 14.7 % of all victims), 50% of whom entered the country legally. In addition, 67 Lithuanian 
citizens were identified as being involved in trafficking into Germany in 2002.

Whilst Lithuania ratified the United Nations Convention Against International Organized 
Crime in April 2002, in practice the country’s high level of employment was at the root of the 
continuation of human trafficking. The majority of victims were young women who were ta-
ken to other countries to work as prostitutes. According to the International Organization for 
Migration (IOM) in Bonn, a large majority of women who received assistance to return to their 
countries came from Lithuania.

The new Penal Code provides for strict sentences (up to eight years imprisonment) for traf-
ficking in human beings and foresees criminal liability for the trafficking of children, which 
carries a sentence of between two and ten years. According to figures supplied by the Ministry 
of Interior, eight people were sentenced in 2002 and 12 in 2003 for trafficking in human beings.

However, issues such as the activities of criminal networks and assistance to female victims 
were not adequately addressed by law. In addition, Lithuanian legislation did not identify  precise 
methods for compensating the damage caused to victims of trafficking and did not provide for 
any possibility to exempt them from legal responsibility for acts such as illegal immigration.

There was also no option given to foreign victims to remain in Lithuania for a certain period 
during which they could decide whether to file a criminal case and give evidence.

In 2002 the government approved the 2002–2004 Program for Control and Prevention of 
Trafficking of Human Beings and Prostitution, which aims at providing a system for the control 
and prevention of trafficking. This includes a broad range of preventive measures – educational, 
socio-economic and medical, as well as legal initiatives. However, in 2003, there was no overall 
rehabilitation program for victims of human trafficking and forced prostitution nor a general 
institutional framework, which could provide comprehensive legal, medical and social assistance 
to victims.

On a regional level, the Baltic Assembly approved on 29 November 2003 a resolution, which 
called on the parliaments and governments of the Baltic States to harmonize their legislation in 
this area and to improve the work of law enforcement bodies. IOM also assisted with the trai-
ning of police officers and social workers to deal with this problem.

In 2002, IOM also carried out a campaign in Lithuania against trafficking in women. An 
additional campaign against trafficking in human beings was organized on a regional level by 
the Nordic countries. During 2002–2003, Lithuanian NGOs implemented several other projects 
aimed at providing social aid and facilitating the reintegration of victims (e.g. „International 
Initiatives for Young Women,“ a combined venture of the Charity and Support Foundation of 
Lithuania and a US initiative, intended to promote alternative forms of employment).

Asylum Seekers and Immigrants
On the eve of becoming an EU member state, Lithuania continued to be concerned with the 

need to balance internal security, tightening territorial borders and fighting illegal immigration, 
and on the other hand guaranteeing freedom of movement and refugee protection. This was 
further complicated by the fact that Lithuania would become the external border of the Euro-
pean Union in 2004 and was already viewed as an attractive country for illegal immigrants and 
asylum seekers.
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Between 2000 and the end of 2003 there was a sharp increase in asylum seekers. The majority 
came from Chechnya and Afghanistan and a smaller number from India and Sri Lanka.

It is expected that these numbers will increase once Lithuania joins the European Union in 
May 2004. Most of these persons arrived in Lithuania from across the Belarusian border.

According to statistics provided by the Lithuanian authorities, 581 illegal immigrants were 
detained in 2003. Out of those illegal immigrants detained at the border, 111 came from Russia, 
92 from Belarus, 73 from Latvia, 5 from Poland, 5 from Ukraine, 48 from Turkey, 14 from China, 
27 from India and 27 from Pakistan.

As a future member of the EU, Lithuania was obliged to align its national legislation with the 
acquis communautaire, including those provisions relating to asylum and immigration. The right 
to asylum was regulated by the 1995 Law on Refugee Status, which was amended in the 1990s to 
comply with the Rome Statute of the International Criminal Court (ratified by Lithuania in 2003) 
and the UN Geneva Convention of 28 July 1951. However, during the year a draft law on the 
legal status of foreigners was prepared and submitted to parliament for adoption. This should 
replace the Law on Foreigners Status and the Law on Refugee Status. It seeks to fully align na-
tional legislation with EU requirements.

Regarding the procedure for obtaining refugee status, the Lithuanian system was consistent 
with the Dublin Convention on Asylum and the Schengen acquis. The whole procedure lasts a 
total of six months which can be extended for a similar period. Efforts have been undertaken 
to shorten the procedure to three months. Once refugee status is granted, the applicant is then 
transferred to a specific municipality which will take care of the asylum seeker. The total  number 
of refugees was estimated at between 2,000 and 3,000.

A person who was denied refugee status by the Migration Department of the Ministry of 
Interior and was thus subject to deportation, had 14 days to appeal before the Vilnius District 
Administrative Court. Once an appeal was filed, the deportation procedure was automatically 
stopped. On 10 April 2003 the Lithuanian Supreme Administrative Court passed a decision 
declaring the right to be free from detention, even if no residence permit is granted, if deporta-
tion is suspended by the Migration Department at the Ministry of Interior.

In practice, however there were major problems relating to asylum applications, in particular 
when asylum applications were filed at border check points. Both the UNHCR and NGOs  
received complaints from asylum seekers claiming that border guards often ignored their 
asylum applications. Moreover, according to the Law on Refugee Status, appeals submitted 
against negative decisions on admissibility did not have a suspended effect on deportation.

In addition, the restrictive interpretation of the definition of a refugee limited the possibility 
of granting refugee status to asylum seekers. Since the introduction of the possibility of granting 
temporary residence permits on humanitarian grounds to persons who did not meet the criteria 
laid down in the refugee definition, there have been very few cases where refugee status has 
been recognized. Moreover, according to the case law, it is not possible to appeal against decisi-
ons to examine applications through the accelerated procedure.

On 21 February 2003 the Advisory Committee on the Framework Convention for the  
Protection of National Minorities adopted its opinion on Lithuania’s initial report. The committee 
expressed its concern about discriminatory treatment and negative, hostile attitudes towards 
asylum seekers and refugees among the public, certain politicians and in the media.

The integration of asylum seekers and immigrants was complicated by the negative attitudes 
expressed by the media as well as public institutions over asylum seekers and illegal immigrants, 
primarily of Chechens and immigrants from Russia, living in the Rukla Refugee  Registration 
Centre.
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In general, considerable improvements have been made regarding the conditions in refugee 
centers: living conditions were relatively good (including temporary accommodation) and 
there were social integration programs—Lithuanian language courses, assistance in finding  
employment, an allowance for daily expenses as well as allocations for health care. The 
Lithuanian Human Rights Association (LHRA) felt, however, that in addition to legal measures 
and the organizing of professional training for public officials working on state borders, it is 
necessary to involve society and cultivate a culture of acceptance of asylum seekers.

Labor Rights
On 1 January 2003, a new Labor Code entered into force, regulating labor relations in the 

country. For the first time in the history of Lithuania, a balance between the interests of employ-
ees and employers was provided for in the code, which was adopted following negotiations be-
tween government officials and national organizations of employees and employers. The norms 
of the new Labor Code were in the main drafted in accordance ILO conventions and EU labor 
law.

In 2003, the Law on the Guarantee Fund came into force, according to which employees of 
bankrupt and insolvent enterprises who did not receive wages, which were due, would be paid 
from the said fund the amount of three monthly average wages.

In addition, the Law on Social Insurance of Occupational Accidents and Occupational  Diseases 
was supplemented, under which all disabled workers shall be paid damage compensation from 
the Social Insurance Fund. From 1 September, the minimum wage was increased from 430 to 
450 Litas (€124 to 130).

Unemployment levels decreased from 12 to 9.8%. Employees who had lost their jobs and had 
two years left before retirement were given the right to receive unemployment benefit.

However, there were a number of violations of European labor law: for example, social  
dialogue at the level of enterprises was not improved and collective agreements were not 
concluded in most enterprises. Trade union membership decreased, covering less than 10% of 
all employees. The adoption of the Law on Labor Councils Representing Employees, though 
foreseen in a new Labor Code, was dragged out throughout 2003, thus leaving more than 90% 
of employees without representation.

There were still no provisions to cover stress at work, depression, anxiety, and harassment 
as occupational trauma. This was due to the fact that discussions between employers and  
representatives of employees on the adoption of certain covenants and joint decisions, referred 
to in article 47(3) of the Labor Code, failed to take place.

Shadow economy and illegal work accounted for between 20 to 30% of all economy.
Small companies in the light industry and food industry continued to hire illegal employees, 

who were not assured social guarantees. In addition, many legal employees, who were paid a 
minimum wage, were given additional untaxed payment.

Whilst a supplementary pension insurance scheme was introduced and cumulative pension 
funds with tax privileges were established in 2003, this did not benefit those on low incomes.

In addition the system of pay for overtime and the regulation of working hours were  
frequently violated. According to the Labor Code, working time must not exceed 40 hours per 
week. In reality, however, employees often worked as many as 43 hours per week, with no 
overtime payment, and on the work time sheet it was entered that the employee worked part 
time.

In 2003, a new procedure for the resolution of labor disputes came into force. However, 
in most enterprises labor dispute commissions were not formed. In labor disputes before the 
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courts, statements given by employees and their organizations were rarely taken into account. 
In addition, the Supreme Court did not permit employees to be represented by trade union 
lawyers who did not have advocate status, despite the fact that article 50 of the Constitution 
guaranteed trade unions the right to represent and defend the interests of employees.

Employment of the disabled and their social integration worsened throughout the year.  
According to a survey carried out by the LHRA, out of 7,000 visually impaired disabled people, 
2,000 would like to work but could not get jobs. A Law on Social Employment Enterprises has 
been under preparation for a long period of time, and should provide for the establishment of 
so-called social employment enterprises that offer jobs to disabled, persons discharged from 
imprisonment, and long-term unemployed persons. Over the last decade, there have been 
five such enterprises with workplaces, specially equipped for the blind and visually impaired 
people.

However, government policy in the field of customs and taxes has forced most into ban-
kruptcy and as a result hundreds of visually impaired disabled people working in these enter-
prises were dismissed.

http:/ /www.ihf-hr.org/

U.S.DEPARTAMENT OF STATE

COUNTRY REPORTS ON HUMAN RIGHTS 
PRACTICES – 2003

LITHUANIA

Lithuania is a constitutional parliamentary democracy. The Constitution establishes a 
141-member unicameral Parliament; a directly elected President; and a government whose  
ministers are nominated by the Prime Minister, appointed by the President, and approved by 
the Parliament. The Government exercises authority with the approval of the Parliament and the 
President. The judiciary is independent. 

A unified national police force under the jurisdiction of the Interior Ministry is responsible 
for law enforcement. The State Security Department is responsible for internal security and re-
ports to Parliament and the President. The civilian authorities maintained effective control of the 
security forces. The police committed a number of human rights abuses. 

The country, with a population of 3.45 million, progressed toward a market economy. The 
Government continued to privatize the few remaining large-scale enterprises, such as energy, 
gas, alcohol, and shipping companies; most housing and small businesses have been privatized. 
The largest number of workers (18.3 percent) worked in the manufacturing sector. Gross domes-
tic product grew by 8.9 percent. 

The Government generally respected the human rights of its citizens; however, there were 
problems in some areas. Police, at times, beat or otherwise physically mistreated detainees and 
misused detention laws. The Government made progress in holding the police accountable for 
abuses. Prison conditions remained poor, and prolonged pretrial detention remained a  problem. 
There were some restrictions on privacy rights. Anti-Semitic incidents increased during the year, 
and the Government took steps to address them. Societal violence against women and child 
abuse were serious problems. There were some limits on workers’ rights. Trafficking in women 
and girls for the purpose of prostitution was a problem. 
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RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From: 

a. Arbitrary or unlawful deprivation of Life 
There were no reports of the arbitrary or unlawful deprivation of life committed by the Go-

vernment or its agents. 
The International Commission to Investigate the Crimes of Nazi and Soviet Occupation Re-

gimes in Lithuania continued its activities during the year (see Section 4). 
From January to September, the Prosecutor General’s Office initiated eight investigations of 

genocide cases, of which two were later terminated. These new cases (which brought the total of 
such cases initiated since 1990 to approximately 150) included four investigations of killings in 
1941, according to the Simon Wiesenthal Center. The Nazis and their local collaborators killed 
more than 90 percent of the country’s 220,000 Jews during World War II. At year’s end, more 
than 30 ongoing cases included: An investigation into the killing of an unknown number of Jews 
in Seredzius in 1941, the killing of 3,700 Jews in 1941, the 20–30 deaths in the „Lietukis“ garage 
killings in Kaunas in 1941, the killings of 1,350 Jews in Zadeikiai forest in 1941, the killing of 20 
Jews in Seirijai in 1942, the killing of thousands of civilians in 1941, and 2 cases of killings of Jews 
and prisoners of war in Nazi-occupied Belarus during World War II. There were 18 such cases, 
involving 130 individuals, pending at year’s end. 

b. Disappearance 
There were no reports of politically motivated disappearances. 

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 
The Constitution prohibits such practices; however, at times, police beat or otherwise physi-

cally mistreated detainees, although there were fewer such incidents during the year. 
The Government continued to eliminate the practice of hazing of recruits by noncommis-

sioned officers. From January to August, 5 criminal cases were filed for statutory violations, 
compared with 16 cases in all of 2002. From January to August, the Seimas Controller investiga-
ted three complaints against officials of the Ministry of National Defense, all of them on social 
issues. The disciplinary statute sets procedures for the investigation of disciplinary offences, 
provides for the right to appeal, and lists the types of punishments. 

Prison conditions were poor and life threatening; however, the entry into force of the Cri-
minal, Enforcement of Sentences, and Criminal Procedure Codes in May, combined with in-
creased funding, reduced the number of prisoners subjected to these prison conditions. As of 
September, 4 of 14 correctional institutions remained overcrowded; the problem was most acute 
in the two investigation and interrogation facilities. As of July, 1,194 persons, or 12 percent of 
all prisoners, were registered as drug users, and more than 250 inmates were HIV-infected. The 
Government took measures to reduce drug trafficking in correctional institutions and offered 
training for officials and education and harm reduction programs for inmates. In May, a recons-
tructed building with a capacity for 300 HIV-infected prisoners opened in Alytus. In November, 
a prevention and rehabilitation center for drug addicts and HIV-infected prisoners opened at 
the Pravieniskes correction center. 

Sanitation in prisons improved after the new codes were introduced and sentences for some 
of the prisoners were reduced. The Seimas controllers noted a marked decrease in complaints 
from the Lukiskes investigation ward/prison and the Siauliai interrogation and isolation ward; 
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however, they noted that inadequate control of infectious diseases in prisons and that prolonged 
transfer of suspects to interrogation facilities continued due to lack of funding. Arrested and 
detained persons generally suffered worse living conditions than did convicted persons. By 
January, 8 of 46 police custody facilities met the hygiene standards approved by the Ministry of 
Health in May 2002. The Seimas’s introduction of parole for those convicted for lesser offenses 
reduced the number of persons in custody. 

A significant number of detainees reported mistreatment, abuse, and violence, which public 
prosecutors and judges acted to address. 

In May, the new Code on Enforcement of Sentences separated inmates into three groups 
depending on their conduct in prison: Regular, minimum security, and disciplinary groups. In 
August, prison authorities in Alytus used force against inmates in the disciplinary group protes-
ting the new regime; 70 inmates filed complaints on excessive use of force.

In September, there were 8,957 prisoners, including 297 women, and 188 juveniles. The  
prisoner figure included 1,280 detainees, of whom 49 were women, and 75 juveniles. Women and 
men were held separately; juveniles were held separately from adults; and pretrial detainees were 
held separately from convicted criminals. In September, a Seimas controller publicly criticized 
several instances of police violence against juveniles, which occurred after their arrest but before 
they reached the police arrest facilities. The controller said that the authorities protected police 
officers suspected of violence against juveniles.

Convicted prisoners may be involved in unpaid routine up-keep work in the penal instituti-
ons and in work connected with improvement of cultural and every-day living conditions of the 
prisoners. The unpaid work must be performed on a rotation basis outside working hours, up 
to 2 hours per day. Juvenile offenders in special reform and disciplinary institutions may refuse 
to do unpaid work. 

From January to August, 24 prisoners died (11 of natural causes, 8 by suicide, and 5 killed by 
other prisoners). A significant increase in the suicide rate was attributed to the growing propor-
tion of prisoners with drug addictions and psychological problems. From January to August, 
there were 110 injuries inflicted by other inmates and 101 self-inflicted injuries, due to abuse 
and conflicts among fellow inmates, depression, or to protest sanctions by authorities, a drop 
of approximately 30 percent from the same period of 2002. The Prisons Department introdu-
ced programs to prevent suicides and aggression among prisoners in some of the correctional 
institutions. From January to August, there were 138 criminal offenses committed in prisons, 
compared with 22 during the same period of 2002. Authorities attributed the increase to their 
efforts to prevent the spread of drugs. Prison personnel were charged with committing 12 cri-
minal offenses. From January to August, the Seimas controllers investigated 256 non-criminal 
complaints mostly related to living conditions (79 of them deemed justified) regarding Prison 
Department personnel. 

From January to August, 2 persons committed suicide, and 72 injured themselves in protest 
against authorities or were injured by other inmates in violent incidents in police detention 
facilities. 

The Government continued its reform of the prison system. The Prison Department at the 
Justice Ministry manages the correctional system. Funding of approximately $0.80 (2.4 litas) per 
prisoner per day covered only minimal needs for meals; prisoners may use their own or outside 
funds to improve their diet. During the year, the Seimas controllers called for strengthening 
oversight of correctional facilities and improving the quality of health services received by pri-
soners. The year’s budget allotment for correctional institutions rose 17.4 percent. The Criminal, 
Enforcement of Sentences, and Criminal Procedures Codes introduced more lenient sentences 
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and reduced the number of sentences involving incarceration. The Government reconstructed 
three correctional facilities and was constructing a prison hospital at year’s end. 

The Government permitted visits to prisons by independent human rights observers, and 
there were such visits during the year. 

d. Arbitrary Arrest, Detention, or Exile 
The Constitution prohibits arbitrary arrest and detention, and the Government generally 

observed these prohibitions; however, there were instances of prolonged pretrial detention. 
A unified national police force, under the jurisdiction of the Interior Ministry, is responsible 

for law enforcement. The State Security Department is responsible for internal security and 
reports to Parliament and the President. The Office of Inspector General and the Internal 
Investigation Division at the Police Department investigate, on the orders of the Minister of 
Interior, abuses committed by the police. Prosecutors and the Parliament controller carry out 
independent investigations. From January to August, cases for abuse of power and abuse of 
office were initiated against 4 police officers, compared with 12 cases in 2002. By the end of 
August, the controllers investigated 112 complaints– more than half deemed justified–about 
the activities of Interior Ministry personnel and the police. In a number of cases, the controllers 
proposed that relevant government agencies take remedial actions or that laws be amended. 

In November, the European Court of Human Rights (ECHR) ruled that the Government vio-
lated the right of Raimundas Meilus to a speedy trial. His trial and appeals proceedings, relating 
to charges of fraud and embezzlement, lasted more than 8 years between 1994 and 2002. The 
Court awarded Meilus $6,250 (5,000 euros) for non-pecuniary damage and $6,250 (5,000 euros) 
for costs and expenses. 

Under the law, police may detain suspects for up to 48 hours, based upon reliable evidence 
of criminal activity and approval by an investigator or prosecutor. Bail is available and was used 
widely. The Criminal Code, enacted in May, revised the parole and probation system; however, 
the Seimas controllers noted that probation was not functioning in practice. The Constitution 
provides for the right to an attorney from the moment of detention (see Section 1.e.). 

Pretrial detention applies only in the case of felonies, to prevent flight, to allow unhindered 
investigation if the suspect might commit new crimes, or when there is an extradition request. 
A pretrial judge may order a suspect detained for up to 3 months. A local judge, acting on a 
prosecutor’s request, may order longer pretrial detention, which may last up to 6 months and 
may be extended by a district judge for periods not to exceed 18 months in total (see Section 
1.e.). The detainee or his counsel may appeal to a higher court against the imposition or exten-
sion of detention. The Civil Code provides for liability for damage caused by the unlawful acti-
ons of pretrial investigation officials, prosecutors, judges, and courts. In September, the Prisons 
Department reported that there were no persons whose pretrial detention exceeded 18 months. 
However, there were 37 persons whose detention was extended beyond 18 months by the court 
for the duration of the court case. From January to August, there were six verified complaints 
over prolonged detention in police custody. 

The Constitution prohibits forced exile, and the Government did not employ it.

e. Denial of Fair Public Trial 
The Constitution provides for an independent judiciary, and the Government generally 

respected this provision in practice. 
The Civil and Criminal Procedure Codes strengthen the judges’ role and the courts’ indepen-

dence. The Criminal Procedure Code entitles the suspect to read his case material throughout 
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the investigation rather than after it. The Civil Code complies with the European Convention 
on Human Rights and takes into account the jurisprudence of the ECHR; however, the Criminal 
and the Criminal Process Codes, both enacted in May, permit trials in absentia when a defendant 
is outside the country and avoids trial. Local human rights experts criticized these provisions. 
In October, a study commissioned by the nongovernmental organization (NGO) Open Society 
Fund Lithuania criticized the court system for lack of transparency and accountability. 

The Constitution and the Law on Courts provide for a four-tier court system: The Supreme 
Court; the Court of Appeals; district courts; and local courts. The local courts are tribunals of 
first instance for all cases that are not assigned to some other court by law. The Constitution also 
provides for a Constitutional Court and specialized courts for administrative, labor, family, and 
other purposes.

The Constitutional Court reviews the constitutionality of laws and other legal acts, as well 
as actions by the President and the Cabinet. The primary function of administrative courts is to 
investigate the legality and validity of administrative acts and conflicts in public administration 
and taxation. 

District courts hear juvenile criminal cases and cases related to children’s rights (for example, 
domestic adoption and paternity matters). 

If the ECHR determines that courts have violated the European Convention on Human  
Rights, the Supreme Court Chairman may order a retrial of a case by the Supreme Court. The 
right to appeal for a retrial in criminal cases includes the persons whose rights were violated, 
their representatives, and the Prosecutor General. 

The Prosecutor General exercises oversight responsibility for the whole judiciary through a 
network of district and local prosecutors who work with investigators to prepare evidence for 
the courts. 

The Constitution provides for the right to a fair trial, and an independent judiciary generally 
enforced this right. The Constitution provides for the right to legal counsel for defendants. In 
practice, the right to counsel was abridged by the shortage of trained lawyers, who found it 
difficult to cope with the increasing numbers of criminal cases brought before the courts. The 
law provides for legal assistance for indigent persons, but, in practice, such legal assistance was 
not always available. By law, defense advocates have access to government evidence and may 
present evidence and witnesses. The courts and law enforcement agencies generally honored 
routine, written requests for evidence. By law, a judge may hold a closed trial in a limited number 
of circumstances. The Criminal Process Code allows appeals of the actions of prosecutors, inves-
tigator, and interrogators throughout the preliminary investigation up to the district court level. 

In March, the ECHR ruled that the Government violated the right of Stase Jasiuniene to a fair 
trial; however, the local government failed to act on the court’s ruling to compensate her for a 
plot of land nationalized 50 years ago. 

In the early 1990s, the Government rehabilitated over 50,000 persons charged with  anti-Soviet 
crimes in the Stalin era, including those involved with crimes against humanity during the Nazi 
occupation. Under a special judicial procedure, from 1997 to this September, 147 individuals 
were „de-rehabilitated,“ making them ineligible for some social welfare benefits. 

There were no reports of political prisoners. 

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence 
The Constitution prohibits such actions; however, there were reports that the Government 

did not respect these prohibitions in practice. The authorities did not engage in indiscriminate 
or widespread monitoring of the correspondence or communications of citizens; however, with 
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the written authorization of a judge, police and security service personnel may engage in sur-
veillance and monitoring activities on the grounds of national security, law enforcement, and 
important economic or financial interests of the state. The new Criminal Process Code requires 
a judge’s authorization for the search of premises of an individual. The seizure, monitoring, 
and recording of information transmitted through telecommunications networks or surveillan-
ce must also be court-ordered. 

It was assumed widely that law enforcement agencies had increased the use of a range of 
surveillance methods to cope with the expansion of organized crime. A court permit is required 
for search and seizure of correspondence during investigations. 

From January to August, the State Data Protection Inspectorate conducted 214 investigations, 
examined 38 complaints, and provided numerous consultations. Most violations involved 
unauthorized use of personal data, use of data without person’s knowledge, and flaws in data 
protection. Institutions that committed violations included the State Social Insurance Fund, the 
Ministry of Interior, the Police Department, the Migration Department, and special agencies. 
In December, the parliamentary National Security and Defense Committee concluded that the 
State Security Department did not violate laws by recording telephone conversations with the 
voice of President Rolandas Paksas. Earlier, the Supreme Court Chairman and  Prosecutor 
General had stated that the law prohibited tapping of the President’s telephone conversations. 
The courts, however, have not officially addressed this issue. Also in December, a parliamentary 
commission concluded that the Government’s anti-corruption service and the Presidency had 
violated the law by seeking and providing information about persons who were not seeking 
public office. In March, the media reported that the personnel of the agency responsible for 
protecting top state officials collected information about authors of a television political show 
without authorization. The media also reported that doctors occasionally divulged confidential 
data about patients to employers and others. The new Civil and Criminal Codes enhance 
protection of the right to privacy. A Personal Data Legal Protection Law revision, effective 
in July, introduced more safeguards into the data protection system; however, human rights 
groups were concerned about increasing violations of privacy laws by the media and business 
and by increased violations on monitoring of the Internet. 

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including: 
a.  Freedom of Speech and Press 

The Constitution provides for freedom of speech and of the press, and the  Government 
generally respected these rights in practice. 

The independent print media continued to flourish and included a wide range  of newspapers 
and magazines. Radio and television included a mix of public and private stations. 

A court may order journalists to reveal their sources if a refusal to do so would violate other 
values protected in the Constitution. The media may publish information about the private life 
of a public figure without permission if it does not harm the person, or if the information is 
important to society. 

The Constitution prohibits the censorship of either print or broadcast media and restrictions 
on disclosure, unless the Government determines that national security is involved. Under 
the media law, the media created a special ethics commission and an ombudsman to  address 
complaints and seek conciliation in potential libel cases. The Parliament funded an Ombudsman’s 
Office. 

The Government did not generally restrict access to the Internet; however, in September, a 
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court ruled that the State Security Service exceeded its powers in  confiscating a server hosting 
the pro-Chechen independence website Kavkaz-Center. The Security Service acted on the 
grounds that the website contained information related to terrorist propaganda and incitement 
of ethnic and religious hatred, was possibly financed by al-Qa’ida, and was co-founded by a 
person wanted by Interpol. The website, which was closed in June, resumed operations. 

The Government did not restrict academic freedom. 

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association 
The Constitution provides for the freedom of assembly and association, and the Government 

generally respected these rights in practice; however, the Communist Party of Lithuania and 
other organizations associated with the former Soviet regime remained banned. 

c.  Freedom of Religion 
The Constitution provides for religious freedom, and the Government generally respected 

this provision in practice. There is no state religion; however, some religious groups enjoyed 
government benefits not available to others. 

The Constitution divides religious communities into state recognized traditional groups 
and others. In practice, a four-tier system exists: Traditional, state recognized,  registered, and 
unregistered communities. The Law on Religious Communities and Associations stipulates that 
nontraditional religious communities may be granted state recognition if they are „backed by 
society“ and have been registered in the country for at least 25 years. Both traditional and state 
recognized communities may receive state subsidies, although only the traditional ones received 
the subsidies regularly. Only the clergy and theological students of traditional communities 
were exempt from military service; only their top leaders were eligible for diplomatic passports. 
They may also have military chaplains and have the right to establish subsidiary institutions. 
Only traditional communities have the right to teach religion in state schools and to buy land to 
build churches, although other communities may rent land. Registered religious communities 
do not receive regular subsidies, tax exemptions, social benefits, or military exemptions enjoyed 
by traditional and state recognized communities, but they may act as legal entities and thus 
rent land for religious buildings. Unregistered communities have no juridical status or state 
privileges, but there were no reports that any such groups were prevented from worshiping or 
seeking members. 

Activities of foreign missionary groups within the country were not restricted; however, the 
Government appeared to continue preferential treatment for nine traditional religions. 

The law provides that only religious instruction of traditional and other state-recognized 
religious communities may be taught in state educational institutions. At the request of parents 
from these communities, schools may offer classes in religious instruction. In practice, parents 
could choose classes in religious instruction or classes in ethics for non-religious education. 

The law provides funding for the educational institutions of traditional religious organizati-
ons and permits the Education Ministry to give vouchers for pupils of private schools establis-
hed by non-traditional religious communities. 

Some religious property, including 28 synagogues, was returned to the Jewish community, 
mostly from 1993 to 1996. The Government and Vilnius city continued a program using private 
funds to rebuild parts of the Jewish quarter in Vilnius; the Jewish community was expected to 
be given parts of the reconstructed buildings. In September, the Government returned 46 Torah 
scrolls (in addition to 309 such scrolls turned over in January 2002) to an Israeli spiritual and 
heritage group for distribution among Jewish congregations worldwide. 
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The country’s Jewish communities expressed concern over an increase in anti-Semitic remarks 
made by extremist and a few mainstream politicians. In April, the Council of Europe (COE) 
criticized the Government for the recurrence of anti-Semitic statements by individuals seeking 
political office; the publication of anti-Semitic articles in the media;  distribution of anti-Semitic 
proclamations and other materials; acts of vandalism against Jewish graves and monuments; and 
anti-Semitic statements during public gatherings. Multiple anonymous anti-Semitic comments 
appeared on the Internet. In June, media reports prompted the State Security Department to 
investigate the publication of the „Protocols of the Zion Elders“ in a low-circulation periodical 
Zemaitijos Parlamentas, and the publication was discontinued. In December, members of the 
National Democratic Party, led by a member of the Siauliai city council, attempted to prevent the 
lighting of a menorah during a Hanukkah celebration and insulted members of the local Jewish 
community. The Siauliai mayor publicly apologized for the incident. The political leadership 
of the country and the national press generally criticized anti-Semitic statements when they 
occurred. 

For a more detailed discussion, see the 2003 International Religious Freedom Report. 

d.  Freedom of Movement Within the Country, Foreign Travel, Emigration, 
and Repatriation 

The law provides for these rights, and the Government generally respected them in practice. 
The Law on Citizenship allows emigrants to retain citizenship. Jewish and Polish minorities 

criticized the provisions because they create special conditions enabling „ethnic Lithuanian“ 
emigrants to retain dual citizenship but do not allow this for local minorities  when they 
„repatriate“ to their „homeland“ (for instance, Jews to Israel or Poles to Poland) 

The law provides for the granting of refugee status or asylum to persons who meet the 
definition in the 1951 U.N. Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
In practice, the Government provided protection against refoulement and granted refugee 
status and asylum. The Vilnius Administrative Court hears asylum appeals. The Court  received 
assistance from the U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR). The Government 
cooperated with the office of the UNHCR and other humanitarian organizations in assisting 
refugees. The Law on Asylum Status provides that an asylum seeker coming from a safe country 
of transit may not enter the country. The right of an asylum seeker to appeal a decision denying 
entry into the country is limited. From January to June, 88 persons applied for refugee status, 
and 318 applied for residence permits on humanitarian grounds. The applicants came mostly 
from Chechnya, Vietnam, and Bangladesh. From 1997 to 2002, more than 1,500 asylum requests 
were filed; 64 persons received refugee status, and 476 persons received a residence permit on 
humanitarian grounds. 

Irregular immigration continued to decrease due to improved border control, stricter laws 
against human smuggling, and more effective detention and return of migrants  to their countries 
of origin. 

In May, the Government signed a re-admission treaty with Russia (which was later ratified) 
and continued negotiating such an agreement with Belarus. There were a number of conflicts 
between refugees and asylum seekers and the local population during the year. 

The Government also provides temporary protection to certain individuals who fall outside 
of the definition of the 1951 U.N. Convention Related to the Status of Refugees  or its 1967 
Protocol. 

Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change Their Government 
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The Constitution provides citizens with the right to change their government peacefully, and 
citizens exercised this right in practice through periodic, free, and fair elections held on the basis 
of universal suffrage. Of 141 seats in the Parliament, 71 are elected directly, and 70 are elected 
through proportional representation. Reform of the country’s political and economic structure 
led to an invitation in 2002 to join the European Union (EU) in May 2004. 

In January, former Prime Minister and Liberal Union Party leader Rolandas Paksas defeated 
incumbent president Valdas Adamkus in a runoff presidential election. The election was 
considered free and fair, although campaign financing lacked transparency.  Approximately 
53 percent of those eligible voted. Paksas took office in February. In 2001, the New Union party 
formed a coalition with the Social Democratic Party, and chose former President Algirdas 
Brazauskas as Prime Minister. Presidential elections are held at least every 5 years. 

In December, an ad hoc parliamentary commission found that the President’s vulnerability 
to influence constituted a threat to national security. A second ad hoc commission began in-
vestigating other accusations against the President, to determine whether there were sufficient 
grounds for impeachment. The commission’s deliberations continued at year’s end. There were 
14 women in the 141-seat Parliament and 3 women in the 14-member Cabinet. 

There were 12 members of Parliament of Russian, Polish, Greek, or Belarusian ethnic origin. 
Section 4 Governmental Attitude Regarding International and   Nongovernmental 

Investigation of Alleged Violations of Human Rights. 
A number of domestic and international human rights groups generally operated without 

government restriction, investigating and publishing their findings on human rights cases. Go-
vernment officials were cooperative and responsive to their views. The Association for the De-
fense of Human Rights in Lithuania, the Human Rights Association in Lithuania, and the Lithu-
anian Center for Human Rights were the major human rights groups. 

The Division of Human Rights of the Department of International  Law and European 
Integration in the Ministry of Justice monitors law and legal practice to determine whether they 
are in accord with the country’s international obligations. The European Law Department also 
reviews draft legislation. 

There are three ombudsman institutions. The Parliament’s controllers investigated complaints 
of the abuse of power by public servants. The controllers have the right to forward their cases 
for prosecution, to initiate a reprimand or removal from office of public servants, to initiate a 
compensation claim, to propose changes in laws and rules, and to inform the Parliament and the 
President about their findings. The Office of the Equal Opportunities  Ombudsman exercised 
similar functions for complaints of discrimination and sexual harassment (see Section 5). The 
Office of the Ombudsman for Children’s Rights controlled the implementation of relevant laws, 
oversaw local children’s rights protection services, and investigated complaints of abuse of 
children’s rights. 

The Government continued to support the International Commission to  Investigate the Crimes 
of Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania. The Commission, which includes historians, 
human rights representatives, representatives of international Jewish organizations, and both 
Lithuanian and foreign lawyers, produced five new reports during the year. The Commission 
signed agreements with Yad Vashem (the Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance 
Authority) and other organizations to implement a program of Holocaust education, including 
tolerance development, in the country’s schools. The Commission organized conferences and 
seminars to promote the development of a tolerant civil society. 

Section 5 Discrimination Based on Race, Sex, Disability, Language, or Social Status 
The Constitution prohibits discrimination based on race, sex, social status, or ethnic background; 
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however, discrimination against women in employment and other areas persisted. In November, 
the Parliament adopted a Law on Equal Opportunities, which forbids any immediate and indirect 
discrimination based on age, sexual orientation, disability, race, religion, and beliefs. The Equal 
Opportunities Ombudsman was expected to oversee the implementation of the law. 

Women 
Societal violence, particularly alcohol-related domestic violence, against women reportedly 

was common; however, official statistics on the incidence of abuse of women in the home are 
not reported separately from other categories of assault. Institutional mechanisms for coping 
with this problem developed slowly, and the law does not criminalize specifically domestic 
violence. If such violence takes place in the home, the victim must file a complaint. Few such 
complaints were filed because women preferred to avoid publicity and were not confident that 
the courts would punish their assailants. Thirteen women’s shelters provided assistance to 
victims of violence. A 2002 study by the Women’s Information Center indicated that 80 percent 
of women experienced psychological abuse in the workplace or at home, 35 percent experienced 
physical violence, and 17 percent were sexually abused. The law specifically criminalizes rape. 
From January to August, 211 rapes were reported. Persons convicted of rape generally received 
sentences of from 3 to 5 years in prison. 

Prostitution is illegal under the Criminal Code. The penalty for prostitution is a fine of $85 to 
$140 (300–500 litas) for a first offense. Trafficking in women for the purpose of prostitution was 
a problem (see Section 6.f.). 

The Constitution provides for equal rights for men and women; however, women continued 
to face discrimination. The Equal Opportunities Ombudsman is an independent agency, 
accountable to the Parliament, which oversees the implementation of the law and investigates 
complaints concerning gender discrimination and sexual harassment. The ombudsman also 
has some enforcement powers in this regard, and the new Criminal Code contains criminal 
sanctions for discrimination or harassment. The Law on Equal Opportunities provides for 
positive discrimination (affirmative action) toward women and forbids indirect discrimination 
and discrimination in the service sector. In May, the Government adopted a program, Equal 
Opportunities of Women and Men, 2003–04, to reduce violence against women and trafficking 
in women and later co-founded a nongovernmental organization (NGO), The Center for 
Development of Equal Opportunities, to help implement the program. 

Official policy requires equal pay for equal work. Women made up about one-half of the 
employed population, and, at the end of 2002, their average pay was 81 percent that of male 
employees. Women were underrepresented significantly in some professions, business, and 
the managerial sector as a whole. Significant societal gender inequalities persisted, but recent 
surveys and studies indicated that conservative views about the role of women were declining 
a trend also reported by the media. 

For the year ending in March, the ombudsman received 72 complaints and initiated 34 
investigations. Most of the complaints concerned discrimination against men due to problems in 
„old“ legislation and discrimination against women in the workplace. The ombudsman, together 
with women’s organizations, continued a public awareness campaign and a number of projects 
to advance gender equality. The number of registered violations of the equal opportunities law 
by state institutions again decreased substantially; however, enforcement of the law in private 
businesses remained a problem. 
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Children 
The Government was committed to children’s rights and welfare; it amply funded a system 

of public education and medical care. The Government provided compulsory, free, and nearly 
universal education for children through the age of 15. In 2002, only 1.1 percent of children 
in this age group did not attend school. The Government provides school transportation for 
children in the countryside, low-cost health care for all children, and a free school meal for 
one-third of the children. The Civil Code addresses relations between parents and children; 
however, the Government did not always implement its obligations in practice. 

In January, 6,746 children lived in institutions, and approximately 8,000 were in foster fami-
lies or residential homes. Authorities may remove children subjected to parental violence from 
the family and place them in the care of a temporary guardian. The Government continued to 
replace the Soviet-style orphanage (boarding) schools with residential homes or foster families, 
which permitted children to attend regular schools. Foster families, however, did not always en-
sure good conditions for children: In October, the authorities confirmed reports that a 6-year-old 
girl from Avikliai foster family house had suffered sexual abuse for almost a year. 

Child abuse was a problem. The ombudsman reported that assistance for children  who 
experienced abuse was insufficient. Abuse among children in four state correctional institutions 
for children who commit crimes and in one isolated prison for persons 16 to 18 years old declined, 
due to reorganization and improving prison conditions. Seimas Controllers reported that abuse 
of children in police arrest facilities was rare, but violence among juveniles in detention remained 
a problem. 

Child abuse in connection with alcohol abuse by parents also was a problem. Authoritarian 
values in family upbringing discouraged more active measures against child abuse. The press 
reported increases in cruelty to children, including sexual abuse, intentional starvation, bea-
tings, and killings. Authorities reported that 12 children were killed by their parents during the 
first 11 months of the year. The penalties for violence and cruelty against underage persons are 
prison terms of 1 to 2 years. 

The Penal Code provides for up to 13 years’ imprisonment for sexual abuse  and up to 4 
years’ imprisonment for exploiting children in the production of pornography. From January to 
August, there were no registered cases of exploitation of children for purposes of pornography. 
From January to August, 36 cases of sexual abuse of children were registered (excluding rapes, 
for which separate data for children is not available), compared with 67 cases in all of 2002. 
The Government operated a children’s rehabilitation center to provide special care for sexually 
abused children. 

Trafficking in girls for the purpose of prostitution was a problem (see Section 6.f.). 
Several thousand children reportedly lived on the street. Sixty children’s rights protection 

agencies, other institutions, and NGOs routinely identified these children and, if they did 
not have parents or if their parents abused their parental obligations, placed them in foster 
families or care institutions. The Government tripled funding for 68 NGO projects for  the day 
care centers’ programs benefiting more than 2,400 children and their families; the centers also 
received support from private sponsors. 

The Children’s Rights Ombudsman Institution controls the implementation of relevant laws 
and conventions, oversees children’s rights protection institutions, investigates complaints, 
and advises the Government on improving the protection and legal interests of the child. In 
2002, the ombudsman received approximately 300 complaints and initiated 4 investigations, 
primarily involving municipal children’s rights protection offices, tutelage, the child’s right to 
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have a home, the right to communication with the child, the granting of state allowances for 
children, complaints against the police and teachers, and failure to pay alimony. The ombudsman 
continued to call for streamlining the children’s rights protection system and mobilizing central 
government and local authorities to cope with growing juvenile delinquency and spreading 
drug addiction. In January, approximately 40,000 children lived in abusive and dysfunctional 
families. 

Persons with Disabilities 
The law provides for a broad category of rights and public benefits for persons with 

disabilities, additional job security for such persons, and gives children with disabilities access 
to regular schools and universities. 

Persons with disabilities accounted for approximately 6 percent of the population. Many 
persons with disabilities lived in poverty because the state pension for a person with disabilities 
was lower than the minimum wage. Every local government runs home help services for persons 
with disabilities, and the Government financed a network of facilities for them, including daycare 
centers, state children care houses, and residential care homes for mentally ill adults. Under the 
National Program of Social Integration of the Disabled for 2003–12, the Government allocated 
$7 million (23 million litas) for various NGO employment, education, rehabilitation, and other 
programs, which were coordinated by the Disabled Persons’ Affairs Council, the Government, 
and NGOs. 

Legal provisions for access to buildings for persons with disabilities are in place but were not 
enforced widely, although most new buildings ensured such access. 

National/Racial/Ethnic Minorities 
Minority ethnic groups-including Russians, Poles, Belarusians, Ukrainians, Tatars, and 

Karaites– constituted approximately 16.5 percent of the population. Although the country has 
improved the protection of the rights of its ethnic/national minorities since 1991, intolerance 
toward „others“ persisted. 

In April, the COE stated that the country still faced many racism and intolerance issues related 
to its small Romani (Gypsy) community (approximately 3,000), which suffered from prejudice 
in many fields of daily life, including education, employment, health care, housing, services, 
citizenship, and contacts with the police. In 2002, as part of its Program for the Integration 
of Roma into Lithuanian Society, the Government established a social center and community 
school for the Roma, and, in December, the Government opened a bathing complex for Romani 
children. 

The Penal Code provides for a sentence of from 2 to 10 years’ imprisonment for the incitement 
of racial or national hatred or incitement of violence against foreigners. The State Security 
Department initiated several investigations into reports of acts tending to incite racial or national 
hatred but closed them either because the suspects apologized or because the cases would have 
been difficult to prove in court. 

Public sector employees are required to have a functional knowledge of the Lithuanian 
language, but authorities granted liberal exemptions and extensions. Each year, several hundred 
persons passed the language portion of the citizenship test and were naturalized. There was no 
documented evidence of job dismissals based on the language law. The authorities indicated 
that while the law’s intent is to encourage competence in Lithuanian as the official language 
of the State, no one would be dismissed solely because of an inability to meet the language 
requirements. 
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Section 6 
Worker Rights 

a. The Right of Association 
The Constitution and the Law on Trade Unions recognize the right of workers and employ-

ees to form and join trade unions, and workers exercise this right in practice. The Law on Trade 
Unions extends this right to members of the police and the armed forces. 

According to the law, unions must have at least 30 founding members in large enterprises or 
have a membership of one-fifth of all employees in small enterprises to be registered.  Individuals 
employed in places where there is no trade union are free to join an established regional trade 
union, but this practice was not widespread. 

Between 10 to 20 percent of all enterprises had trade unions, and approximately 10 percent 
of the workforce were unionized. There were three major trade union associations: The 
Confederation of Lithuanian Trade Unions with 120,000 members and 25 independent trade 
unions, the Lithuanian Trade Union „Solidarity“ (the former Workers’ Union) with 60,000 
members, and the Lithuanian Work Federation with 20,000 members. They all worked within the  
Trilateral Commission, which brought together labor groups with representatives of employers’ 
organizations and the Government. 

The law establishes minimum conditions and procedures for investigating individual labor 
disputes. Trade union leaders claimed that this law prevented unions from investigating labor 
disputes in the workplace. Difficulties commonly arose in state enterprises in which employees 
were represented by more than one union. Solidarity officials charged that managers in some 
companies discriminated against their organizers and dismissed employees in retribution for 
their trade union activities. 

There were no restrictions on unions affiliating with international trade unions, and some 
unions were affiliated with European unions. 

b. The Right to Organize and Bargain Collectively 
A 2002 agreement on tripartite cooperation between the Government, trade unions, and the 

employers’ associations provides for regular meetings to discuss issues related to  implementation 
of labor laws and the prevention of illegal labor. 

The Collective Agreements Law provides for collective bargaining and the right of unions to 
organize employees; however, it does not allow collective bargaining by government employ-
ees involved in law enforcement and security-related work. The law provides trade unions the 
right to negotiate nationwide, branch, and territorial collective agreements; however, collective 
negotiations regarding labor relations, including wages, are not widespread. Workers often took 
their complaints directly to their employers. Wage negotiations were more common in enterpri-
ses that had trade unions. 

The Labor Law, effective in January, establishes collective bargaining as the main tool to 
regulate labor relations, restricts short-term contracts-which are now subject to collective 
bargaining, and gives employees the right to be represented in collective bargaining by trade 
unions or by a work council elected by a secret ballot. Leaders of the „Solidarity“ labor union 
complained about the Government’s failure to eliminate illegal, undeclared wages, which reduce 
employees’ social security benefits and their future pensions. 

Managers often determined wages without regard to trade union preferences,  except 
in larger factories with well-organized trade unions. The Government periodically issued 
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guidelines for state enterprise management in setting wage scales. The trade unions engaged 
in direct collective bargaining over wages at the workplace level. Wage decisions were made 
mostly at the enterprise level. Trade unions supplemented their bargaining activities with active 
lobbying of Parliament and the Government. 

The trade unions criticized provisions of the new Code of Civil Procedure, which do not 
allow labor unions to represent their members at the Supreme Court; members must engage 
their own counsel. 

The Constitution and the Law on Trade Unions provide for the right to  strike, although public 
workers in essential services may not. According to the Department of Statistics, there were no 
official strikes. In May, farmers protesting low milk prices blocked roads; as a result, criminal 
proceedings were initiated, and a court decision was pending at year’s end. There were also a 
number of unregistered protest actions by the employees over wage arrears and dismissals. 

There is a special economic zone in the port city of Klaipeda. Worker rights were not restric-
ted in the zone. 

c.  Prohibition of Forced or Bonded Labor 
The Constitution specifically prohibits forced or bonded labor, including by children;  

however, there were reports of trafficking in women (see Section 6.f). 

d. Status of Child Labor Practices and Minimum Age for Employment 
The legal minimum age for employment of children without parental consent is 16 years; with 

written parental consent, it is 14 years. Complaints about violations of child labor  regulations are 
referred to local prosecutors who investigate and take legal action to stop violations. Child labor 
problems were rare. In January, the Government issued a resolution regulating the employment 
of persons under age 18. There were no officially reported cases of illegal child labor; however, 
experts indicated that up to 10 percent of working children did so illegally. 

On March 25, the Government ratified ILO Convention 182 on the worst forms of  child 
labor. 

e.  Acceptable Conditions of Work 
In September, the legal minimum wage increased to $150 (450 litas) per month, which did 

not provide a decent standard of living for a worker and family. Every 3 months, the Council 
of Ministers and the Ministry of Social Security must submit their minimum wage proposals to 
the Parliament, which has the right to approve or revise the minimum wage level. According to 
the Department of Statistics, the average gross wage in the second quarter of the year was $388 
(1,163 litas) per month, a 4.4 percent increase over the corresponding period of 2002. The 40-
hour workweek is standard by law, with at least one 24-hour rest period, and there are laws on 
overtime and vacation. The Labor Law provides for additional leave for long-term  uninterrupted 
work in a company and work under specific conditions. The Law imposes stringent limits on 
overtime work, which may not exceed 4 hours per 2 successive days or 120 hours per year. 

The Constitution provides that workers have the right to safe and healthy working  conditions, 
and the State Labor Inspection Service is responsible for implementing the Labor Safety Law. 
During the first half of the year, the Labor Inspection Service conducted 9,125 inspections of 
companies and found 4,442 violations. The most numerous abuses included wage arrears, 
illegal employment (working without a written contract), the violation of labor contracts, time 
off and work time accounting, harmful working conditions, and the unsatisfactory investigation 
of accidents. Workers have the right, both in law and practice, to remove themselves from 
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dangerous work environments without jeopardy to their continued employment. From January 
to August, the State Labor Inspection Service recorded 125 fatal accidents at work and 145 other 
work accidents. 

The Employee Safety and Health Law allows longer than 8-hour night shifts provided that the 
average working day during a 4-month period not exceed 8 hours. In June, the Labor  Inspection 
Service passed a resolution On Measures to Improve Safety and Health of Workers that requires 
employers to instruct workers on health and safety issues and to take specified steps to reduce 
workplace accidents. 

The labor laws protect foreign workers

f. Trafficking in Persons 

The Criminal Code prohibits trafficking in persons; however, trafficking in women and girls 
for the purpose of prostitution was a problem. International and local NGOs claimed that the 
problem increased despite significant efforts by the Government to fight it. Authorities did not 
facilitate or condone trafficking. 

The law criminalizes trafficking in persons for purposes of sexual abuse: The penalty is up to 
6 years’ imprisonment, the same as for prostitution organizers. Other penalties are: Trafficking 
of juveniles up to 8 years’ imprisonment; trafficking for prostitution from 2 to 8 years; trade in 
children from 2 to 10 years; involving an adult in prostitution up to 3 years; involving a juvenile 
from 2 to 7 years; and receiving income from prostitution up to 4 years. 

By mid-December, the authorities had initiated 14 new criminal cases involving 24 traffickers 
and a similar number of victims (all women, including several juveniles); from these cases, the 
courts convicted and sentenced 8 traffickers. Eight of 10 criminal cases of human trafficking that 
reached the court during the year resulted in convictions. 

The country was a source, transit point, and destination for trafficking in women and girls. 
Women were primarily trafficked to Germany, Spain, the Netherlands, the United Kingdom, 
France, and Poland. Women from Ukraine, Russia (Kaliningrad district), Belarus, Latvia, and 
the domestic countryside were trafficked to the country’s major cities and to Western Europe, 
although the numbers reportedly decreased due to lowered earnings in the country and more 
effective border control. According to Europol, every year approximately 1,200 Lithuanian wo-
men fell victim to human trafficking or left the country against their will. Four girls under age 
18 were reported as victims of trafficking in the first 8 months of the year; three were trafficked 
in the country and one to Germany. 

A number of women, some underage, were enticed or forced into prostitution and sold 
abroad by organized crime figures. Traffickers particularly targeted the socially most vulnerable 
groups: Young females from poor, asocial, or unstable families. Many were lured by deceptive 
offers of jobs such as household helpers, bar dancers, or waitresses. In many cases,  close 
relatives or friends made such offers. Women also were tricked into prostitution through false 
marriage advertisements. Victims’ compliance was ensured via threats and the withholding of 
their documents. Their families often were unaware of their predicament and believed that they 
had been kidnapped. In August, criminal police detained five Lithuanian, Italian, and Spanish 
nationals believed to be members of an organized trafficking group, the first operation in the 
country that resulted in the arrest of leaders of an international trafficking ring. 

Despite increases, Government funding for prevention, investigation, prosecution,  and 
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witness protection remained inadequate. 
The Government allocated $1 million (3 million litas) to its Program on the Control and 

Prevention of Trafficking in Humans and Prostitution for 2002–05, and the police were engaged 
in prevention activities. 

There were a number of anti-trafficking projects and publicity campaigns, carried out by the 
Government, NGOs, the media, diplomatic missions, and by the International Organization 
for Migration. The Government allocated approximately $10,000 (30,000 litas) for 2003–04 for 
pilot projects in two major cities for psychological rehabilitation, professional orientation, 
and employment of victims of trafficking and prostitution. During 2002–03, the Government 
allocated approximately $125,000 (372,000 litas) for 15 anti-trafficking projects run primarily by 
NGOs, such as the Missing Persons’ Family Support Center, the Mother and Child Care House 
in Vilnius, and others. The programs aim to provide shelter and access to legal and counseling 
services for victims, and to provide medical assistance for women engaged in prostitution. 
An NGO maintained a toll-free line for pupils and their parents, which provides advice and 
information on trafficking. Many NGOs complained that state support was irregular.   
 

Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
February 25, 2004

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTIS LIETUVOJE 

2005 METAIS

Lietuvos žmogaus teisių asociacija – seniausia oficiali žmogaus teises ginanti organizacija 
Lietuvoje, įkurta 1989 metais dėl demokratinių teisių įgyvendinimo atkuriant nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.
Asociacija kasmet pateikia tarptautinėms žmogaus teises ginančioms organizacijoms atas-
kaitą apie realią žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Jos vertina Asociacijos  objektyvumą, nes 
LŽTA nevyriausybinė, jokių fondų nefinansuojama ir neremiama organizacija. 
Šiemet LŽTA ataskaitą apie Žmogaus teisių padėtį Lietuvoje pateikė Tarptautinei Helsinkio 
federacijai (jos būstinė Vienoje).
Pateikiamoje ataskaitos santraukoje glaustai apžvelgiama žmogaus teisių padėtis mūsų 
šalyje 2005 metais.

Teisė dalyvauti politiniame gyvenime 

Teisė į laisvus rinkimus

Valstybės valdžios organų rinkimų įstatymuose išliko nuostatų, diskriminuojančių atskiras 
piliečių grupes ir organizacijas.

Kandidatus į savivaldybių tarybas gali kelti tik politinės partijos.
Savarankiškai be politinių partijų piliečiai neturi teisės kelti nei savo, nei  kitų asmenų 

kandidatūrų. Tai vertinama kaip didelės žmonių dalies (nepartinių valstybės piliečių) 



1087Ž M O G A U S  T E I S I Ų  A TA S K A I T O S

diskriminavimas ir rinkimų teisių suvaržymas.
Sudarant rinkimų komisijų sudėtį pagal įstatymą gali būti įtraukta vienintelės visuomeninės 

organizacijos ( Teisininkų draugijos) pasiūlyti asmenys. Kitoms visuomeninėms organizacijoms 
tokios teisės įstatymas nesutelkia. Tokiu būdu diskriminuojamos kitos, tarp kurių ir žmogaus 
teises ginančios, visuomeninės organizacijos, pažeidžiamos jų teisės.

Rinkimų komisijų nariai diskriminuojami pagal profesijas. Turintiems teisininko profesiją 
suteikta privilegija būti komisijų pirmininkų pavaduotojais. Kitų profesijų asmenys komisijų 
pirmininkų pavaduotojais būti negali.

Nustatyta rinkimų komisijų sudėties privaloma asmenų, turinčių teisininko profesiją, dalis. 
Tai diskriminuoja komisijų narius, turinčius kitokias profesijas.

Itin apsunkintas piliečių dalyvavimas sprendžiant svarbiausius valstybės klausimus.  
Referendumui surengti reikia surinkti 300 tūkstančių rinkėjų parašų. Tai sudaro net 11 proc. 
visų Lietuvos rinkėjų. Iš daugelio bandymų surinkti reikalingą skaičių parašų tik vienas buvo 
sėkmingas.

Pasiūlymą sumažinti iki 100 tūkstančių parašų asmenų, reikalaujančių surengti referendumą, 
Seimas atmeta.

Savivalda
Esanti savivaldos rinkimų tvarka pažeidžia rinkėjų valią ir nepagrįstai riboja bendruomenių 

galimybes dalyvauti priimant sprendimus savivaldybėse.
Savivaldos bendruomenių nariai negali susipažinti su savivaldos institucijų veikla, negali 

dalyvauti priimant su jais susijusius sprendimus. Savivaldybių rengiami sprendimai gyventojams 
neviešinami, apie juos informacijos nėra arba nepakanka. Daugelis savivaldybių netgi neskelbia 
vietos savivaldos institucijų projektų, tokiu būdų atimdamos iš gyventojų galimybę dalyvauti 
sprendimų priėmime. Piliečiai negali susipažinti netgi su teritorijų planavimo  dokumentais, 
kurių projektai pagal įstatymus turi būti skelbiami viešam svarstymui.

Analogiškai elgiasi daugelis ministerijų, neleisdamos susipažinti su vyriausybėje svarstomų 
teisės aktų projektais. Antai Krašto apsaugos ministerija neskelbė Asmenų, nukentėjusių nuo 
1939–1990 metų okupacijų, įstatymo pakeitimo projekto.

Nekeičiami savivaldos institucijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, pabrėžiant  
bendruomenės vaidmenį ir jo svarbą priimant sprendimus.

Bendruomenės, nušalintos nuo savivaldybių veiklos, neretai tampa politinių partijų ar  
asmeninių interesų įgyvendinimo įrankiu, nepadeda spręsti kasdienines gyventojų problemas. 

Teismai
Visuomenės požiūris į teismus yra neigiamas. Teismų darbas tarp visų teisėsaugos ir 

teisėtvarkos institucijų yra vertinamas blogiausiai.

Teisė į bylos nagrinėjimą per trumpiausią laiką
Teismų proceso vilkinimas – dažniausiai pasitaikanti problema. Ji atima iš asmens galimybę 

tinkamai apginti savo teises teisme.
2005 metams teismuose liko dar 2004 metais neišnagrinėtos 1509 civilinės bylos, kurių 

nagrinėjimas užsitęsė daugiau kaip 6 mėnesius. Teismas tiesiogiai privalo kontroliuoti procesą 
nuo galimo jo vilkinimo. Tačiau siekdamos dirbtinai sulėtinti proceso tempą, proceso šalys 
dažnai prašo teismą leisti pateikti papildomų įrodymų, tokiu būdu vilkindamos procesą. 
Nustatyta, kad šalies proceso teisę į teisingą teismą dažnai suvaržo kita šalis, kuri naudojasi  
įstatymo suteiktomis procesinėmis galimybėmis. Todėl įstatymas, siekdamas padėti proceso 
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šaliai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, apriboja kitos proceso šalies interesus ir lūkesčius 
į kuo trumpiausią teismo procesą.

Teisė į viešą procesą
Lietuvoje įgyvendintas tik teisminio nagrinėjimo viešumas, reiškiantis, kad bet kuris asmuo 

turi teisę būti teismo salėje per teismo posėdį. Tačiau nei civilinio, nei baudžiamojo proceso 
kodeksai neįgyvendina viešumo principo plačiąja prasme – neleidžiama po teismo posėdžio 
teismo raštinėje byloje nedalyvaujantiems asmenims susipažinti su rašytine bylos medžiaga. Tai 
įtvirtina teismų neviešumo principą, didina nepasitikėjimą teismais, leidžia daryti prielaidas, 
kad rašytinė medžiaga vienoje ar kitoje byloje buvo keičiama, nes pakanka suklastoti arba 
pakeisti vieną kurį nors dokumentą, nuo kurio priklauso teisinė bylos sprendimo baigtis. Tai, 
kad asmenys negali susipažinti su rašytine bylos medžiaga, sudaro akivaizdų įspūdį, kad 
teismai vyksta slaptai. Kol teismų medžiagos nėra viešos, darant spaudimą teisėjui lengviau 
pakeisti arba sunaikinti tam tikrą dokumentą, turintį esminę įtaką teismo sprendimui.

Itin dažnas atvejis, kai teismų bylos nagrinėjamos teisėjų kabinetuose, nes teismo pastate 
nėra pakankamai patalpų. Tai savaime suvaržo kitų proceso dalyvių teisę dalyvauti procese, o 
tai akivaizdus teisės į viešą teismą pažeidimas.

Teisė į viešą procesą pažeidžiama, kai bylos šalims tinkamai nepranešama apie bylos 
nagrinėjimo laiką, vietą bei kitas aplinkybes. Yra atvejų , kai apie posėdį apeliaciniuose 
teismuose pranešimai apie teismo posėdžius apeliantų nurodytais adresais nebuvo išsiųsti.  
Vadinasi, nuteistieji pagal gyvenamąją vietą apie teismo posėdį nebuvo informuojami, tuo iš 
esmės buvo suvaržytos jų teisės ir dėl teisėjų nedėmesingumo ar jų aplaidumo buvo grubiai 
pažeistos asmenų teisės į teisingą teismą.

Teisę į viešą procesą aiškiai suvaržo ir Baudžiamojo proceso kodekso 236 str. 2 dalis, kurioje 
užsimenama apie pranešimą per spaudą tik apie bylos nagrinėjimo laiką, neužsimenant nieko 
apie teisminio nagrinėjimo vietą.

Teisė į nešališką teismą
Teisėjams trūksta teisės principų, tarptautinių normų ir modernių interpretavimo metodų 

taikymo įgūdžių. Teismo pirmininkas asmeniškai atsako už tinkamą darbo sąlygų teisėjams 
ir teismo personalui sudarymą, turi užtikrinti tinkamą teismo pastato bei patalpų būklę, jų 
apsaugą, aprūpinimą darbo inventoriumi ir pan. Taip suderinus pareigas atsiranda pavojus, kad 
teismo pirmininkas gali būti šališkas. Pagal galiojančią tvarką atsakomybė  už teismo patalpų 
remontą ar statybą tenka teismo pirmininkui. Tuo teisėjai priversti palaikyti komercinius ryšius 
su privačiomis bendrovėmis. Kitos šalys gali apkaltinti teismo pirmininką šališkai organizuojant 
statybos darbų konkursą. Tai gali atsiliepti teismų nešališkumui ir jų įvaizdžiui visuomenėje.

Baudžiamojo proceso kodekso 59 str. 3 dalyje nustatyta, kad jeigu bylą nagrinėja vienas teisėjas, 
klausimus dėl jam pareikšto nušalinimo jis sprendžia pats. Šis principas „kad niekas negali būti 
teisėju savo paties byloje“ leidžia įžvelgti pažeidimą ir lemia nepasitikėjimą teismais.

Nepakankamai detaliai apibrėžti kiekybiniai ir kokybiniai teisėjų darbo vertinimo kriterijai. 
Pagal galiojančius nuostatus, teisėjų darbo vertinimas paliktas pačių teisėjų bendruomenei. 
Tuo tarpu į teisėjų darbo vertinimo procesą neįtraukiami kitų valdžios institucijų  ir kitų teisės 
profesijų atstovai.

Nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimus neretai pažeidžia ir patys teisėjai. Daugelis 
jų vis dar gina valstybės interesus, nors demokratinėje valstybėje teisėjai turi  būti neutralūs 
ginčų arbitrai ir teisės viršenybės bei pamatinių žmogaus teisių principų įgyvendintojai. 
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Teismų nepriklausomumas
Tiek politikai, tiek teisėsauga demonstruoja visuomenei nepasitikėjimą teisinėmis procedū-

romis, mechanizmais, institucijomis ir pačia teisine valstybe. Užuot pasitikėję teisiniais sprendi-
mais, politikai ir teisėsaugos pareigūnai teisines problemas imasi spręsti propagandos priemo-
nėmis, apeliacijomis į viešąją nuomonę, pastangomis šia nuomone manipuliuoti.

Tokie veiksmai, kaip operatyvinės medžiagos skelbimas ir „nutekinimas“ prieš teisminį ty-
rimą, politikų slapstymasis nuo teisėsaugos užsienyje, atsisakymas leisti korupcija įtariamus 
parlamentarus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, vieši raginimai nutraukti iškeltas bylas 
stumia visuomenę į teisinį nihilizmą. Jie liudija, kad valstybės teisinė sąranga neveikia ir mūsų 
visuomenė negali jaustis saugi.

 Dabartinėje Lietuvos praktikoje valdžios atstovai dažnai turi verslo interesų: jie patys yra 
verslininkai arba yra savo verslą perdavę šeimos nariams ar artimiems žmonėms. Todėl dalies 
įtakingų politikų būklę galima apibūdinti kaip nuolatinį paslėptą konfliktą tarp viešų ir privačių 
interesų. 

Pagal Konstituciją Seimo nariai ir Respublikos Prezidentas neturi būti susiję su savo ar jiems 
artimų asmenų verslu. Tačiau rinkimų įstatymai netrukdo verslo interesų turintiems asmenims 
kandidatuoti ir būti išrinktiems į Seimą ar Prezidentu.

Įstatymuose nerengiami pakeitimai, garantuojantys Konstitucijoje įtvirtintą draudimą derin-
ti tarnybą valstybei su asmeniniais verslo interesais. Įstatymuose nėra numatyta procedūra, kaip 
piliečiams, norintiems tapti politikais ar aukščiausiais valstybės pareigūnais, atsisakyti jiems ir 
šeimos nariams priklausančių akcijų ir perduoti jas valdyti tretiesiems asmenims

Teismų finansavimas
Teismai vis dar nepakankamai veiksmingai kontroliuoja savo biudžetus. Vykdomoji valdžia 

aktyviai dalyvauja sudarant biudžetą ir skirstant lėšas, o pats biudžeto sudarymas ir toliau nėra 
pakankamai skaidrus. Teismai negauna pakankamai lėšų,– realiai finansavimas labai sumažėjęs, 
nors labai padaugėjo teisėjų ir padidėjo teismų darbo krūvis. Teismų darbo sąlygos yra prastos, 
jos turi įtakos teisėjų gebėjimui atlikti pareigas, padaryti juos pernelyg priklausomais nuo 
vykdomosios valdžios galimybės skirti paramą ir daryti spaudimą teismų nepriklausomumui.

Antstolių veikla
Valstybė antstoliams suteikė ypač didelius įgaliojimus ir paramą. Tuo tarpu vykdant spren-

dimus, antstoliams suteikta teisė verstis papildomu verslu, t.y. teikti paslaugas. Jiems leidžiama 
pažeidinėti teisinės valstybės principą: antstoliai gali privatų verslą vykdyti valstybės vardu, 
sudaryti sandorius su asmenimis, kurių teisinė padėtis yra priklausoma nuo valstybės tarnau-
tojo, t.y. to paties antstolio. Antstolius remia valstybė, nes jiems leidžiama už valstybės patikėtų 
funkcijų vykdymą gauti didelį atlyginimą.

Pagal įstatymą antstolis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir privalo laikytis 
Konstitucijos bei įstatymų, būti sąžiningas, dorai vykdyti antstolio pareigas, tačiau už šios 
priesaikos sulaužymą nėra jam numatyta jokia atsakomybė. 

Beveik neįmanoma apskųsti antstolių veiksmus teismui. Pagal Civilinio proceso kodekso 
654 straipsnį antstolis neprivalo skolininkui ir išieškotojui išaiškinti teises ir pareigas. Žmonės 
turi teisę skųsti antstolio veiksmus apylinkės teismui, kurio teritorijoje veikia antstolis. Bet 
nenurodoma, į kokį konkrečiai teismą galima kreiptis ir apskųsti jo veiksmus. 

Asmenys, susidūrę su antstoliais, pagal Sprendimų vykdymo instrukciją ir kitus teisės 
aktus turi žymiai menkesnes galimybes gauti informaciją ir ginti savo teises, nei nusikaltimų  
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padarymu įtariami asmenys pagal Baudžiamojo proceso kodeksą.
Antstolis gali avansu paimti iš išieškotojo atlyginimą už numatomą savo darbą. Jei išieškoto-

jas – socialiai remtinas ir negali avansu mokėti atlyginimo antstoliui, tai valstybė avansu apmo-
ka antstoliui visų trijų rūšių atlyginimus: atlyginimą už administravimą, atlyginimą už atskirų 
veiksmų atlikimą ir atlyginimą už išieškojimą –visą ar dalinį sprendimo įvykdymą. 

Jei skolininkas ir išieškotojas savo gera valia susitvarko skolos reikalus, avansu paimtas 
atlyginimas už darbą, kurio neprireikė atlikti, lieka antstoliui. 

Antstolių veiksmų teisėtumą gali kontroliuoti tik teismas. Tačiau skundams dėl antstolių 
veiksmų nustatytas labai trumpas terminas. Apskųsti antstolių veiksmus galima ne vėliau kaip 
per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti 
apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt 
dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Paaiškėjo pačių antstolių ir antstolių įstatymo projektų rengėjų sąsajos rengiant antstolių 
įstatymą, – tai, kad buvę Teisingumo ministerijos darbuotojai, rengę minėtą įstatymą vėliau 
patys tapo antstoliais.

Tiesė į gynybą
Teismai nepajėgia susidoroti su vis didėjančiu apkrovimu. Civilinio proceso kodeksas 

neleidžia teisinių paslaugų vartotojui laisva valia ir asmenine nuožiūra pasirinkti savo interesų 
atstovą (advokatą ar kitą teisininką) teismuose.

 Nors šiandieną viešai pripažįstama, kad teisinių paslaugų poreikis visuomenėje nuolatos 
didėja, tačiau tuo pat metu Lietuvos teisinių paslaugų vartotojui atimama galimybė gauti 
kvalifikuotas teisines paslaugas jam palankesnėmis sąlygomis. Tokios Civilinio proceso 
kodekso atstovavimo instituto normos vartotojų teisių požiūriu sukūrė netoleruotiną padėtį, 
kai atstovavimo teisės teismuose tapo išskirtine advokatų privilegija. 

 LR Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta nuostata, draudžianti monopolizuoti rinką. Yra 
nustatytos valstybinės vartotojo interesų apsaugos garantijos. Tuo tarpu Advokatūros įstatymas 
nustato absoliutų advokatų monopolį visoje teisinių paslaugų sferoje, visiškai neatsižvelgiant į 
Europos Sąjungos šalių patirtį.

 Šios monopolistinės normos įteisinimas paneigia valstybės prievolę užtikrinti šalies 
gyventojams savalaikės, kokybiškos teisinės pagalbos ir paslaugų prieinamumą vartotojui.

  Advokatūros įstatymo įgyvendinimo įstatymas siekia uždrausti teikti teisines paslaugas 
juridiniams asmenims. Tokiu būdu tiesiogiai kėsinamasi ir į visuomeninių organizacijų bei 
profesinių sąjungų teises ir galimybes suteikti teisinę pagalbą savo nariams ar į šias organizacijas 
besikreipiantiems žmonėms. Atimama galimybė atstovauti jų interesams teismo proceso metu. 
Šia norma atimama vartotojo galimybė visose gyvenimo srityse, bet kuriais atvejais gauti 
jam prieinamą teisinę pagalbą, paslaugas ir efektyvią jo teisių apsaugą bei gynybą. Vartotojo 
konstitucinės teisės į jo interesų apsaugą yra suvaržomos. 

 Advokatūros įstatyme yra nuostata, kad mokėti advokatui žmogus gali tik sutartą tvirtą 
sumą, nesvarbu, kokia bus bylos baigtis. Tai mažina advokato suinteresuotumą laimėti bylą 
savo kliento naudai.

Iš kitos pusės, ribojamos asmenų teisės gintis patiems. Aukščiausiasis Teismas nepriima 
kasacinio skundo, jeigu jo nepasirašė advokatas ir nepridėti dokumentai apie jo teisę verstis 
advokato praktika bei sumokėtą honorarą už dalyvavimą byloje. Dėl to neišgalintys asmenys 
samdytis advokatą netenka teisės siekti teisingumo. Tai itin šiurkštus žmogaus teisių 
pažeidimas.

Nepaisymas nei LR Konstitucijos, nei Civilinio kodekso, nei kitų šalies įstatymų nuostatų 
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sąlygoja tai, kad pastaruoju metu padaugėjo piliečių skundų į tarptautines žmogaus teises 
ginančias organizacijas. Jų vertinimu, žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su nekokybišku 
Lietuvos teismų ir valstybės teisėtvarkos institucijų darbu, nemažėja.

2005 m. balandžio 7 d. Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą Karalevičius 
byloje prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 53254/99), kuriame nustatė Konvencijos 3, 5 bei 8 straipsnių 
pažeidimus. 2005 m. kovo 17 d. Europos žmogaus teisių teismas (Trečiasis skyrius)  priėmė 
nutarimą dėl Trijonio pareiškimo prieš Lietuvą (Nr. 2333/02) priimtinumo. Tą pačią dieną 
Europos žmogaus teisių teismas (Trečiasis skyrius) priėmė nutarimą dėl Kambangu bylos prieš 
Lietuvą (Nr. 59619/00) priimtinumo bei uždavė papildomus klausimus bylos šalims. Teismas 
vienbalsiai nusprendė paskelbti priimtinais pareiškėjo, Angolos piliečio Kambangu skundus 
pagal Konvencijos 5 straipsnio 1 dalį dėl neteisėto perkėlimo ir laikymo Užsieniečių registravimo 
centre bei apribotos galimybės kreiptis į teismą dėl laisvės suvaržymo. 

2005 m. vasario 24 d. Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą byloje Jankauskas 
prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 59304/00).  Šis teismas konstatavo Konvencijos 8 straipsnio 
pažeidimą. Jis komunikavo Vyriausybei 13 naujų bylų. Trys bylos perduotos dėl tariamų 
Konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) bei 1 Protokolo 1 straipsnio 
(nuosavybės apsauga) pažeidimų. Dėl tariamai per ilgo proceso (Konvencijos 6 straipsnis) 
Vyriausybei perduoti du pareiškimai. Keliuose pareiškimuose yra keliami kardomojo kalinimo 
teisėtumo bei pagrįstumo (Konvencijos 5 straipsnis) klausimai. 

Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą 
Specialistai pabrėžia, kad aiškių situacijos gerėjimo tendencijų nematyti ir net nauji pažei-

dimai fiksuojami teisėje į privataus gyvenimo neliečiamybę. Žmogaus teisių apžvalga rodo di-
dėjančius privačių telefoninių pokalbių klausymosi mastus, griežtos operatyvinės veiklos kon-
trolės stoką. Padažnėjo tarnybinio piktnaudžiavimo asmens duomenimis atvejai, o privatumo 
pažeidimai Lietuvos spaudoje ir televizijoje  yra kasdienis reiškinys.

Valstybės saugumo departamentas turi galimybę nevaržomai klausytis žmonių pokalbių 
mobiliaisiais telefonais. Didžiųjų telekomunikacijų bendrovės, sudarančios technines galimy-
bes operatyvinės veiklos tarnyboms slapta klausytis telefoninių pokalbių, negali kontroliuoti, 
ar pareigūnai klausosi tik tų abonentų, kurie nurodyti teismo sankcijoje.

Privatūs pokalbiai, kuriuose galbūt šnekama kažkas negerai, atiduodami klausyti žmonėms, 
kurių įgaliojimai vertinti tų pokalbių turinį yra kildinami iš teisės aktų netiesiogiai, pavyzdžiui, 
Seimo nariams. Tokia tendencija jaučiama visoje Europos Sąjungoje.

Trūksta tvarkos, užtikrinančios, kad pareigūnai kontroliuotų tik tuos abonentus, kurie 
nurodyti teismo sankcijoje ir tik sankcionuotu laikotarpiu.  Įstatymas įpareigoja elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjus sudaryti techninę galimybę teisėsaugos institucijoms kontroliuoti 
perduodamos informacijos turinį, kitaip sakant, suteikti priėjimą prie visų elektroninio ryšio  
tinklo išteklių. Taip sudaromos prielaidos operatyvinės veiklos subjektui ar ikiteisminio tyrimo 
įstaigai piktnaudžiauti suteikta teise kištis į privatų gyvenimą.   

Generalinės prokuratūros atliekama operatyvinės veiklos kontrolės teisėtumo priežiūra 
neveiksminga. Teisėjai ir prokurorai patenkina daugumą prašymų sankcionuoti šią operatyvinę 
veiklą. Nelengva nustatyti, ar šios sankcijos pagrįstos ir būtinos. Baudžiamojo proceso kodekso 
177 straipsnyje yra dviprasmybių, kurios verčia kai kurias įstatymo nuostatas abejotinomis, nes 
lieka neaišku, kokiais atvejais ir kokių teisėtų tikslų siekiant toks paviešinimas yra įmanomas. 
Todėl įstatymo suteiktą teisę galima laisvai interpretuoti.

Atkreiptinas dėmesys į tapusį masišką informacijos nutekinimą žiniasklaidai.
Į tokios informacijos nutekinimą turėtų nedelsdamos ir veiksmingai reaguoti ikiteisminio 
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tyrimo institucijos: kelti baudžiamąsias bylas, pažeidėjams turėtų būti taikoma griežta 
atsakomybė. Už šiuos pažeidimus turėtų atsakyti ir operatyvinę veiklą vykdančių, ir  ikiteisminio 
tyrimo institucijų vadovai, kurie turi užtikrinti šios informacijos saugumą. Žiniasklaidos etikos 
standartų laikymąsi prižiūrinčios institucijos turėtų įvertinti įvykusius paviešinimo faktus ir 
imtis priemonių griežtai įgyvendinti taisyklę, kad tik atvirame teismo posėdyje paviešintų ir su 
viešu interesu susijusių telefono pokalbių turinys gali būti paviešintas žiniasklaidoje.

Tačiau Lietuvoje iki šiol įvairiais sumetimais to nedaroma. Negana to, analogiškus 
privačių asmenų pokalbius dažnai transliuoja televizija, radijas, juos viešai aptarinėja. Tokius 
paviešinimus skatina netgi teisėsaugos institucijų vadovai. Tokiu būdu grubiai pažeidinėjamos  
Konvencijos 8 straipsnio „Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą“ nuostatos, kurios teigia, 
kad „kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto 
neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas“.

2005 metais pasitaikydavo atvejų, kai elektroninio pašto paslaugas teikiančių  bendrovių 
darbuotojai neteisėtai kontroliuodavo privačių asmenų susirašinėjimą elektroniniu paštu. 
Įstatyme ir paslaugų teikėjų vidiniuose norminiuose dokumentuose reikalingas detalesnis 
reglamentavimas, kuris užkirstų kelią darbuotojams prieiti prie vartotojų elektroninio pašto 
turinio.

Duomenų apsauga
LŽTA duomenimis, kas trečiame teisės akte, reikalaujančiame atskleisti asmens kodą, 

netiesiogiai pažeidžiamos žmogaus teisės į privatumą. Asmens kodo reikalavimas paplitęs ne 
tik dėl teisės aktų netobulumo, bet ir dėl asmens kodo paskirties bei su jo viešu naudojimu 
susijusių pavojų nesuvokimo. Asmens kodo reikalavimas paplitęs prekių bei paslaugų teikimo 
srityje, kur toks reikalavimas neturi jokio pagrindo. Žinomi atvejai, kai žmonėms atsisakius 
pateikti asmens kodą, sutartys su jais nebuvo pasirašomos, paslaugos neteikiamos. Asmeniui 
atsisakant pateikti asmens kodą, paslaugos teikėjas neturėjo teisės šio kodo reikalauti arba tuo 
pagrindu atsisakyti sudaryti sutartį. Duomenų valdytojai ir privatūs asmenys nėra  pakankamai 
informuoti apie asmens kodo paskirtį bei jo apsaugos reikalavimus.

Daugėja asmenų privataus gyvenimo kontrolės vaizdo stebėjimo sistemomis atvejų. Vis 
daugiau įmonių ir organizacijų tokias sistemas įrengia viešose vietose. Pagal teisinę praktiką 
garso ir vaizdo duomenims tvarkyti taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai. Balsai 
ir atvaizdai laikomi asmens duomenimis, jei jie teikia informaciją apie asmenį, net netiesiogiai 
sudarydami galimybę nustatyti jo/jos tapatybę. Praktikoje turėtų būti griežčiau laikomasi 
reikalavimo, kad asmenys būtų tinkamai informuojami apie vaizdo stebėjimo įrangos naudojimą. 
Nėra būtina tiksliai nurodyti, kur išdėstyta stebėjimo įranga, tačiau turi būti informuota apie 
stebėjimo faktą ir tikslą. 

Netinkamai reglamentuojamas techninių priemonių naudojimas teismo posėdžių metu. 
Vaizdo ar garso įrašų naudojimas gali padėti vykdyti teisingumą, tačiau vaizdo  įrašymas 
padidina ir bylos dalyvių teisės į privatų gyvenimą pažeidimo galimybę, pavyzdžiui, gali būti 
užfiksuota sutrikusi psichinė ar fizinė žmogaus būsena. Įstatymas sudaro plačias vaizdo įrašymo 
ir kitų techninių priemonių naudojimo teismo posėdžio metu galimybes, tačiau nėra išsamių 
saugojimo bei naikinimo taisyklių. Sukaupta informacija dažnai nesunaikinama nutraukus 
baudžiamųjų bylų tyrimą, nors to reikalauja įstatymai.

Teisė į informaciją
Teisės gauti informaciją pažeidimų dvigubai daugiau negu nuosavybės teisės pažeidimų.

Ribotos vietos savivaldos bendruomenių galimybės gauti informaciją iš savivaldybių, nes 
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atstovų teisės arba nepripažįstamos arba nereglamentuotos savivaldybių reglamentuose. 
Žurnalistams ir visuomenei neretai sunku prieiti prie viešų dokumentų.
 Kreditoriai neturi teisės skleisti informacijos apie skolininko mokumą  visuomenės 

informavimo priemonėse, nepaisant to, kad šis būdas laikomas efektyviu, kovojant su skolininkų 
vengimu grąžinti skolas.

Persekiojimas už naudojimąsi saviraiškos laisve pasiremiant baudžiamuoju įstatymu turi 
būti kraštutinė priemonė. Tuo tarpu šios priemonės nepagrįstas naudojimas, išryškėjęs pasta-
raisiais metais, ypač prieš žurnalistus, verčia susimąstyti ir pasverti, ar tokiu bauginimu nėra 
daroma žala visuomenei, jos atvirumui. 

2004 m. vasario 12 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė deklaraciją „Dėl politinių 
debatų visuomenės informavimo priemonėse“. Šioje deklaracijoje  apibrėždamas leistinas kritikos 
ribas Komitetas pažymi, kad valstybė, vyriausybė, bet kokia šalies valdžia – vykdomoji, įstatymų 
leidžiamoji ar teisminė – gali būti kritikos objektu visuomenės informavimo priemonėse. Tuo 
tarpu Lietuvos baudžiamojo kodekso XXII skyriaus „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai 
asmens garbei ir orumui“ 154 bei 155 straipsniuose, atitinkamai apibrėžiant sankcijas už 
šmeižimą bei įžeidimą, įstatymų leidėjo įtvirtinta ne tik bauda, areštas, bet ir laisvės atėmimo 
bausmė iki 2 metų.

Žiniasklaidos laisvė
Pastaruoju metu pavojų ėmė kelti žiniasklaidos priemonių koncentracija, glaudus žiniasklai-

dos savininkų ir verslo bei politikų bendradarbiavimas. Koncentracija kelia pavojų nuomonių 
įvairovei, gali turėti neigiamos įtakos žodžio laisvei, o tuo pačiu riboti piliečių laisves. 

Konkurencijos įstatymas numato, jog ūkio subjektas, užimantis dominuojančią padėtį 
atitinkamoje rinkoje, jeigu ta rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų, gali būti 
baudžiamas. Kai kurie periodiniai leidiniai deklaruoja turį virš 40 procentų  Lietuvos skaitytojų 
auditoriją. Tačiau jų atžvilgiu jokių poveikio priemonių nesiimama. Visuomenė dažnai nežino 
žiniasklaidos savininkų, nežino jų verslo ryšių bei priklausomybės nuo valstybės institucijų. 
Iki šiol nesukurtas veiksmingas mechanizmas, kuris įgalintų skelbti kontrolinį akcijų paketą 
turinčius asmenis, kitus akcininkus. Piliečiai negali susidaryti realaus ir jiems reikalingo vaizdo 
apie nuosavybės ir laisvosios žiniasklaidos santykį. 

Užsakomosios-reklaminės informacijos mastas nekontroliuojamas. Lietuvoje baigia 
formuotis „mediapolitinė“ sistema, kai žiniasklaida ir politika susilieja, kai tarp jų atsiranda 
bendri interesai. Politika vis dažniau vykdoma per žiniasklaidą,  o žiniasklaidos interesu tampa 
dalyvavimas politikoje. Kartais žiniasklaida netgi pati ima daryti politiką, sukeldama tam 
tikrus įvykius ir priversdama politikus sureguliuoti visus įstatymus, susijusius su visuomenės 
informavimu, su žiniasklaidos ir politikos finansais.

Neretai žiniasklaidoje pateikiama melaginga informacija pažeidžia prigimtines žmogaus 
teises į privataus gyvenimo gerbimą, nekaltumo prezumpciją. Už tai turi būti taikoma turtinė 
atsakomybė, o melaginga informacija turi būti paneigta arba paskelbta teisinga informacija. 
Apšmeižtas žmogus galėtų paduoti žiniasklaidos priemonę į teismą ir bylinėtis. Tačiau tai 
padaryti jam sudėtinga, nes žiniasklaida skleidžia informaciją ir  formuoja nuomonę. Leidėjas 
dažnai finansiškai pajėgesnis už nuskriaustą žmogų, gali pasamdyti geresnius advokatus, todėl 
žmogus, ypač neturintis išteklių, negali samdyti labai gerą advokatą, todėl nedrįsta bylinėtis 
sudėtingoje garbės ir orumo pažeidimo ar šmeižto byloje.

Dažnai pažeidinėjamos viešųjų asmenų teisės. Visuomenės informavimo įstatymo 14 
straipsnio 3 dalyje neaiškiai nurodoma, kokie asmenys laikytini  viešaisiais. Dėl sąvokos 
(įstatymo) neapibrėžtumo gali būti nepagrįstai pažeidžiama konstitucinė teisė į privatų 
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gyvenimą tų asmenų, kurie nors ir dalyvauja visuomeniniame gyvenime, bet jame neturi realios 
įtakos arba viešų sprendimų galios. 

Itin reti atvejai, kai visuomenės informavimo priemonėje užtikrinama  atsakymo teisė – as-
meniui sudaroma galimybė patikslinti ar paneigti paskelbtą apie jį netikslią ar klaidingą infor-
maciją.

Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato taisyklę, kad informaciją 
apie žmogaus privatų gyvenimą galima skelbti tik to žmogaus sutikimu ir jeigu informacijos 
paskelbimas nedaro jam žalos. 

Dažnai visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiama asmens  teisė į privatumą. 
Privatumo pažeidimai audiovizualinėje viešosios informacijos srityje akivaizdūs „Komandos“, 
„TV pagalbos“, „Teismo“ laidose. 

Informaciją apie asmens privatų gyvenimą saugo ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įsta-
tymas. Visuomenės informavimo priemonėse pernelyg dažnai skelbiami šio įstatymo saugomi 
asmens duomenys – asmens kodas, informacija apie šeiminę padėtį, nedarbingumą, sveikatą. 
Tokių duomenų skelbimas negali būti pateisinamas visuomenės interesu.

Vykdant ikiteisminį tyrimą, visuomenės informavimo priemonėse  plačiai ir detaliai 
aprašinėjami nusikaltėliai ir aukos, inkriminuojami nusikaltimai. Tuo apsunkinamas teismų 
veiklos nešališkumas. Kaip sensacija skleidžiama kriminogeninio pobūdžio informacija, dažnai 
esanti pirminio tyrimo stadijoje. Dažnai nepaisoma nekaltumo prezumpcijos, nesigailima aukų 
ir jų artimųjų, naudojamasi žmonių bejėgiškumu ar tuo, kad žmonės nesulaukia savalaikės 
pagalbos iš teisėsaugos institucijų. 

Žmogus ir savo mirties akimirkomis išsaugo savo švenčiausią teisę  į žmogiškąjį orumą. 
Visuomenės informavimo priemonės pažeidžia visuomenės informavimo principą, ginantį 
asmens privatumą, garbę bei orumą jam mirus. Žmogaus mirtis išnaudojama, kaip proga 
šokiruoti, sukelti nerimą visuomenėje ir mirusiojo šeimoje. Skelbiamos nuotraukos, kuriose 
fiksuojamos mirties akimirkos, afekto būsenoje esantis žmogus. 

Lietuvoje komercinis kinas ir televizija, intensyviai eksploatuoja  radikaliai agresyvias masinės 
kultūros vertybes. Įsivyrauja radikali ir agresyvi masinės kultūros forma, konfrontuojanti su 
krikščioniškąja morale ir giliomis dvasinėmis lietuvių kultūros tradicijomis. Žiaurų smurtą, 
seksą ir agresiją skleidžia visi komerciniai TV kanalai, kai kurie periodiniai šalies leidiniai. 
Europos konvencijoje „TV be sienų“ pasakyta, kad visos programos turi išsaugoti pagarbą 
žmogui ir pagrindinėms žmogaus teisėms. Tačiau Lietuvos įstatymai nenumato nei civilinės, nei 
baudžiamosios atsakomybės už smurto, pornografijos, pedofilijos, prostitucijos ar seksualinės 
prievartos propagavimą žiniasklaidoje. Visuomenės informavimo įstatymas neapsaugo 
nepilnamečių nuo reklamos bei jų išnaudojimo reklamos tikslais. 

LŽTA kreipėsi į LR Prezidentą, LR Seimą, LR Vyriausybę ir į žiniasklaidą dėl pernelyg gau-
sios smurto ir prievartos propagandos žiniasklaidoje, prašydama pataisyti senuosius ir priimti 
naujus teisės aktus, ribojančius smurto, prievartos ir pornografijos sklaidą. Deja, atsakymo nė iš 
vienos institucijos nesulaukė.

Žiniasklaida turėtų visuomenę informuoti, bet ji atlieka ne informatyvų,  o destruktyvų 
vaidmenį ir tampa įstatymų nereguliuojama verslo bei reklamos dalimi. Laisvė propaguoti 
prievartą ir smurtą neatitinka Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 
nuostatų bei kitų Lietuvos ratifikuotų žmogaus teisių ir laisvių dokumentų, taip pat Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų įtvirtintų žmogaus teisių ir moralės normų. 
Šiandien teisės aktai, ribojantys smurtą, pornografiją ir prievartos propagandą, neveikia arba 
veikia blogai. 
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Sveikata
Lietuvoje dažnai pažeidžiama teisė į savalaikę ir kokybišką medicinos pagalbą. Konstitucijos 

53 str. įtvirtina teisę į nemokamą medicinos pagalbą valstybinėse gydymo įstaigose, tačiau 
nemokamos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarkos pagrindai, jos teikimo 
sąlygos nėra įtvirtintos įstatymu. Nustatant vaistų kompensavimo tvarką pacientams nesuteikta 
galimybė rinktis tarp skirtingų gamintojų ar analogiško poveikio vaistų, nes gydytojai, nors 
ir privalo, bet nesuteikia tokios informacijos, skirdami kompensuojamus vaistus. Gyventojai 
blogai informuoti apie šią tvarką.

Blogai finansuojamas lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos organizavimas. Dažnai 
pažeidžiama individuali asmenų teisė ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, greitojoje 
medicininėje pagalboje. Šie pažeidimai sukelia pacientams moralinę,  materialinę žalą, neretai 
pakenkia paciento sveikatai ir gyvybei. Pagrindinės pažeidimų priežastys – netinkamai gydyta 
liga, laiku nesuteiktos paslaugos, klaidingai diagnozuota liga, netinkamai paskirti vaistai, visai 
nediagnozuota liga.

Sveikatos priežiūros įstaigos stabdo civilinės atsakomybės draudimo įgyvendinimą, todėl 
nukentėjusiam pacientui nesuteikiamos papildomos garantijos į patirtos žalos kompensavimą.

Žiniasklaidoje dažnai pažeidžiamos paciento teisės į  privataus gyvenimo neliečiamumą. 
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas detaliai nereglamentuoja paciento sutikimo 
ir informacijos apie paciento sveikatą atskleidimo normų. Dėl šio įstatymo ir poįstatyminių 
normų nekonkretumo bei įvairiausių interpretacijų dažnai kenčia pacientai, jais besirūpinantys 
ar globojantys giminės ir artimieji.

Vartotojų teisės
Nepaisant konstitucinės nuostatos ir kitų įstatymų normų, dėl gynėjo ir atstovo sąvokų 

prigimties klaidinančių interpretacijų, atimtos privačių asmenų – vartotojų teisės laisva valia 
ir nuožiūra nekliudomai pasirinkti savo atstovą, patikint jam teisių bei interesų atstovavimą 
įvairiose teisėtvarkos institucijose bei teismuose. Amenys, siekiantys apginti savo pažeistas teises 
teisme, neteko galimybės laisvai pasirinkti savo interesų atstovą ir naudotis kvalifikuotomis 
teisinių paslaugų įmonių teisininkų arba patentinių patikėtinių paslaugomis.

Jie yra priversti patikėti savo interesų atstovavimą teismuose išskirtinai advokatams arba 
reikiamos kvalifikacijos ir profesinio darbo patirties neturintiems mokiniams – advokato 
padėjėjams. Tai sąlygoja teisinių paslaugų įkainių didėjimą. Teisinės paslaugos tapo 
nepasiekiamos daugeliui asmenų. Kvalifikuotų teisinių paslaugų įmonių teisininkų, patentinių 
patikėtinių, profesinių sąjungų ir kitų visuomeninių organizacijų sąskaita dirbtinai suformuotas 
atstovavimo teismuose monopolis advokatūros atstovų naudai. Nepagrįstai sumažintos realios 
advokatų teikiamų paslaugų kokybės garantijos. Dirbtinai panaikinta konkurencija advokatams, 
atstovaujant klientų interesams civilinio proceso metu teismuose. 

Vaikų teisės
Net kas trečias vaikas gyvena nepilnoje šeimoje. Vis daugiau nusikaltimų padaro vaikai. 

Tuo tarpu justicija nepajėgi susidoroti su augančiu nepilnamečių nusikalstamumu. Galiojantis 
Baudžiamojo proceso įstatymas nėra humaniškas sulaikytų nepilnamečių atžvilgiu, su 
vaikais dirbantys pareigūnai neturi specialaus pedagoginio, psichologinio pasirengimo. Nėra 
sistemos sprendžiant vaikų, nukentėjusių nuo neteisėtų veikų, patyrusių smurtą ar prievartą, 
reabilitacijos problemas. Vaikų globos institucijos nepasiruošusios suteikti reikiamą pagalbą 
prievartą patyrusiems vaikams. 

 Per lėtai sprendžiamos šeimos, vaikų, jaunimo užimtumo, nusikalstamumo mažinimo, 
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teisėsaugos sistemos reformos. Ne visada adekvati būna žiniasklaidos reakcija. Žiniasklaidoje 
ryškėja tendencijos, kai vaikams mėginama primesti pirmalaikę lytinę informaciją, kuri turi 
didelę įtaką tolesniam vaiko vystymuisi, jo sveikatai, ŽIV plitimui.

Ypač dažnai pažeidžiama nepilnamečio teisė į konfidencialumą. Visuomenės informavimo 
priemonės neleistinai viešina nepilnamečio ir jo šeimos privataus gyvenimo detales, neigiama-
me socialiniame  kontekste pateikia nuotraukas ir tapatybę identifikuojančius duomenis, že-
mindamos nepilnamečio orumą ir pažeisdamos jo teisėtus interesus. Dažniausiai žiniasklaidoje 
atspindimi tokie neigiami socialiniai reiškiniai, kaip nusikaltimai, kitos teisei priešingos veikos, 
taip pat girtavimas, smurtas, nesantaika šeimoje, narkomanija, nepadorus elgesys ir pan. 

Spaudoje ir televizijos laidose dažnai pateikiami nepilnamečių tapatybę identifikuojantys 
duomenys, interviu su pačiais nepilnamečiais ar jų tėvais, artimaisiais siejant su nusikalstama 
veika ar kitais teisės pažeidimais, skelbiami save sužalojusio ar mėginusio sužaloti, nusižudžiusio 
ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys. Pateikiant duomenis apie nepilnametį 
tokiame kontekste, yra žeminamas jo orumas ir pažeidžiami jo interesai. Viešosios informacijos 
rengėjai neretai piktnaudžiauja nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu bei suaugusiųjų, 
atsakingų už nepilnamečio priežiūrą ir auklėjimą, savo teisių nežinojimu, menku teisinės 
sąmonės lygiu. Šiais atvejais viešosios informacijos rengėjai akivaizdžiai demonstruoja siaurą ir 
vienpusišką saviraiškos laisvės supratimą. 

Lietuvos žiniasklaidoje itin dažnai pastebimas neatsakingas savižudybės temos nagrinėjimas. 
Savižudybes aprašančiose publikacijose smulkmeniškai pateikiamos įvykio detalės, 
nusižudžiusio asmens duomenys, tačiau neaptariamos neigiamos savižudybės pasekmės, 
prevencijos ir pagalbos būdai. Taip visuomenėje formuojamas teigiamas požiūris į savižudybę. 

Neprofesionalus  ir neatsakingas savižudybės temos nagrinėjimas žiniasklaidoje gali 
paskatinti didelės savižudybės rizikos nepilnamečius rinktis savižudybę kaip problemų 
sprendimo būdą. 

Spaudoje gausu informacijos vos ne apie kiekvieną paaiškėjusį seksualinės prievartos faktą.
Žiniasklaidos priemonės neretai netinkamai naudojasi saviraiškos laisve, stokoja profesinės 

atsakomybės ir dažnai informaciją skleidžia visiškai pamiršdamos etinę, moralinę misiją.
Alkoholio reklamos apribojimai nesuderinti su Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešo-

sios informacijos poveikio įstatymo reikalavimais. 
 Visuomenė dar nėra pakankamai aktyvi sprendžiant smurto prieš vaikus problemą, užtikri-

nant jų teises ir teisėtus interesus bei garantuojant elementarų jų gerbūvį asocialiose šeimose. 
Suaugusiųjų demoralizacija neretai tampa nusikalstamo elgesio su vaikais priežastimi. 

Vaikui lytinis išnaudojimas yra pati didžiausia skriauda, ypač jeigu tai susiję su  artimu 
žmogumi. Užregistruota pranešimų, kai nusikaltimai buvo padaryti pasinaudojant vaikų 
amžiaus tarpsnių ypatybėmis bei patiklumu. 

Pastebimos negatyvios neformalių nepilnamečių grupuočių nusikalstamumo tendencijos. 
Remiantis apibendrintais šalies teritorinių policijos įstaigų apklausos duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje yra nuo 236 iki 242 jaunimo (nepilnamečių) grupuočių, priskirtinų jaunimo gaujoms. 
Pareigūnai išskyrė šiuos pagrindinius tokių grupuočių formavimosi požymius: polinkis daryti 
teisės pažeidimus, polinkis vartoti alkoholinius gėrimus bei sekti organizuotų nusikalstamų 
grupuočių pavyzdžiu (pastarąjį požymį ypač akcentavo Kauno, Šiaulių ir Panevėžio policijos 
pareigūnai). Formavimosi pagrindu taip pat laikoma bendra teritorija. Arti trečdalio visų ištirtų 
nepilnamečių padarytų nusikaltimų – recidyviniai. Iš visų nusikaltusių nepilnamečių apie 19 
proc. kasmet sudaro anksčiau teisti. Kasmet vis dažniau nusikalsta moksleiviai.  Mokyklose 
paplitęs smurtas, reketavimas, tyčiojimasis.

Pabrėžtinos vaikų tarpusavio santykių problemos ir žiaurus elgesys su kitais vaikais. Dalyvau-



1097Ž M O G A U S  T E I S I Ų  A TA S K A I T O S

dami muštynėse jie neretai naudoja peilius, beisbolo lazdas, pagalius, kt. Apie 20 proc. visų nu-
kentėjusių nuo smurto vaikų dėl įvairių sužeidimų ir kūno sužalojimų buvo gydomi ligoninėse. 
Vaikai neretai tampa įvairių neteisėtų reikalavimų ir vagysčių aukomis. 

Vaikų, nukentėjusių nuo neteisėtų veikų, patyrusių smurtą ar prievartą,  reabilitacijos 
problemos valstybėje nėra sprendžiamos sistemingai. Lietuvoje dar nėra teisės akto, numatančio 
konkrečius veiksmus kovai prieš smurtą, ypač smurtą šeimoje.

Sparčiausiai Lietuvoje plinta viena iš prekybos vaikais formų – vaikų pardavimas priverstinei 
prostitucijai. Šio nusikaltimo aukos yra 14–18 metų nepilnametės, vienu ar kitu būdu įtrauktos 
į prostituciją. Kovai su tuo nesiimama konkrečių priemonių. 

Vaikai įtraukiami į narkotinių medžiagų platinimą, kišenvagystes, siekiant patiems nusikal-
timų organizatoriams išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes vaikai, padarę panašius nusi-
kaltimus, dėl savo amžiaus gali būti atleisti nuo bausmės. 

Valstybė nereiškia ryžtingos valios ir noro kovoti su prekyba vaikais, t.y. užtikrinti reikalingų 
teisės aktų priėmimą, tikslu užkirsti šiam nusikaltimui kelią ir nubausti prekiautojus. 

Plėtojant socialinių paslaugų vaikams ir šeimoms infrastruktūrą, daug dėmesio turėtų 
būti skiriama paslaugų kokybei. Tačiau iki šiol nesukurtas socialinių paslaugų kontrolės  
mechanizmas, nėra standartų, taip pat neparengta socialinių paslaugų įstaigų licencijavimo 
tvarka.

Vaiko teisių apsaugos sferoje dirbančių institucijų darbas nepakankamai koordinuojamas, 
yra daug dubliavimo, nesuvienytos jų pajėgos, nėra komunikavimo tarp institucijų.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija pasiūlė LR Seimui priimti trūkstamus teisės  aktus ir 
patobulinti įstatymus, ribojančius smurto ir prievartos propagandą žiniasklaidoje, reklamoje, 
kuriamoje ir platinamoje kino ir video produkcijoje bei kompiuteriniuose žaidimuose.

 Asociacija pasiūlė Vyriausybei griežčiau naudotis esamais įstatymais ir teisės aktais, stipri-
nant smurto ir prievartos propagandos kontrolę kuriamoje ar platinamoje reklamoje, kino ir 
video produkcijoje bei kompiuteriniuose žaidimuose. Rekomenduota įsteigti konsultacinę tar-
nybą, kuri stebėtų, kad smurtą propaguojančios medžiagos gaminimas, rodymas ir platinimas 
vyktų tik pagal įstatymais nustatytą reglamentą. LR sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlyta 
informuoti visuomenę apie smurto ir prievartos propagandos žalą žmonėms, poveikį psichinei 
sveikatai. LR švietimo ir mokslo ministerijai patarėme rūpintis, kad visų tipų mokyklų progra-
mos remtų ir skiepytų socialines bei etines vertybes, ugdančias šeimos ir visuomenės dorovę, 
skatintų gebėjimą kritiškai vertinti televizijos, radijo bei spausdintinės ir internetinės žiniasklai-
dos produktus. 

Moterų teisės
Prekyba žmonėmis ir prostitucija yra geriausiai moterų socialinės padėties  pažeidžiamumą 

iliustruojantys reiškiniai. Tai stereotipų ir nepakankamo moters pajėgumo garantuoti sau 
tinkamą pragyvenimo šaltinį padarinys. Moterų, parduotų į užsienį, absoliuti dauguma buvo 
bedarbės (70 proc.) arba turėjo mažai apmokamą darbą (13 proc.).

Prekyba žmonėmis
Prekybos žmonėmis srityje Lietuva yra kilmės ir tranzito šalis. Su tuo  susijusios kitos 

organizuoto nusikalstamumo pasireiškimo formos, kaip nelegali migracija, kontrabanda, 
prekyba ginklais bei narkotikais, tapo viena iš esminių grėsmių šalies nacionaliniam saugumui. 
Prekyba žmonėmis siejama su korupcija. Į nusikalstamą biznį įtraukti jaunimas, vaikai. 

Stinga ankstyvosios prevencijos priemonių sistemos, trukdančios įtraukti į prostituciją vis 
naujus asmenis. Nėra prekybos žmonėmis aukų ir nukentėjusiųjų rėmimo sistemos, ypač aukų 
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apsaugos ir jų socialinių klausimų sprendimo.
Nemažėja be žinios dingstančių žmonių. Iki šiol nėra be žinios dingusių žmonių valstybinės 

kompiuterizuotos paieškos sistemos. Visuomenė neturi informacijos ir negali įtakoti valstybinių 
institucijų sukurti operatyvią dingusių be žinios žmonių paieškos sistemą.

Lietuvoje mažai baudžiama prekeivių žmonėmis. Teisėsaugos institucijos vengia panašių 
bylų, nes jos sunkiai įrodomos. 

Prostitucija
Vien Vilniuje prostitucijos organizavimu verčiasi 15–20 nelegaliai veikiančių firmų, kurių 

metinė apyvarta ne mažesnė nei 20 mln. litų. AIDS centro duomenimis, tik Vilniuje gali verstis 
1000–3000 moterų. Tuo tarpu už vertimąsi prostitucija baudžiama nuo trijų šimtų iki penkių 
šimtų litų, o tam tikrais atvejais 500 arba 1000 Lt baudomis arba areštu iki 30 parų. Sąvadavimas 
prostitucijai baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų arba bauda. Nepilnamečio arba 
kaip nors priklausomo asmens įtraukimas į prostituciją baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 7 
metų.

Ir klientus, ir prostitutes prekeiviai dažniausiai vilioja per žiniasklaidą. Lietuvos spauda 
spausdina reklaminius skelbimus, kurie kviečia moteris teikti intymias paslaugas, o klientus 
naudotis jomis. Tokios paslaugos atvirai nesiūlomos. Jos pavadinamos masažu, gėlių atvežimu 
į namus, maloniu vakaro praleidimu. Tokių paslaugų įmonės bei pačios paslaugos daro didelę 
neigiamą įtaką, skatindamos prekybą žmonėmis. Siekiant kontroliuoti ir reglamentuoti šių 
paslaugų teikimą, 2000 m. buvo priimtas Reklamos įstatymas, kuris draudžia  bet kokiomis 
formomis ir priemonėmis skleisti sekso paslaugų reklamą. Tačiau šiuo metu nėra teisinių 
priemonių, draudžiančių dviprasmiškus skelbimus spaudoje, valstybės institucijos neskiria tam 
deramo dėmesio.

Dėl nepakankamo materialinio savarankiškumo moterims dažnai tenka kęsti smurtą šeimoje, 
ryžtis bandyti užsidirbti pajamas teikiant socialines paslaugas. Dėl to jos tampa  potencialiomis 
žmogaus teisių pažeidimų aukomis, nukentėjusiomis.

Lietuvoje moterys tebėra diskriminuojamos labiau nei vyrai, o jų teisės pažeidžiamos 
sveikatos, darbo rinkos, sprendimų priėmimo ir kitose srityse. Nors įstatymiškai lyčių lygybė  
įtvirtinta, reali padėtis Lietuvoje nėra tokia gera.

Moterys daug labiau nei vyrai diskriminuojamos visose srityse – tiek dėl neįgalumo, tiek dėl 
vyresnio amžiaus, tiek dėl tautybės ar seksualinės orientacijos. Du trečdaliai moterų šeimose 
patiria sutuoktinių smurtą. 

Moterys daugiau laiko skiria neapmokamam darbui šeimoje, rūpinasi vaikais,  pagyvenusiais 
žmonėmis ir mažiau laiko turi poilsiui bei nepakankamai rūpinasi savo sveikata.

Lietuvoje nuo gimdos kaklelio vėžio miršta daugiausia moterų iš Europos Sąjungos šalių, o 
susirgusi krūties vėžiu miršta kas antra, tuo tarpu ES šalyse, laiku nustačius ligą, išgelbėjama 
90 proc. moterų.

Tik mažas procentas moterų dalyvauja sprendimų priėmime ir užima aukštus postus savi-
valdybėse ar valstybės valdymo institucijose. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės taryboje 
iš 51 nario yra tik 10 moterų, o aukščiausias pareigybes administracijoje užima vien vyrai.

Dažnai ne tik vyrai, bet ir pačios moterys nepalankiai vertina aukštus postus užimančias 
savo lyties atstoves. 

Moterų teisės pažeidžiamos ir darbo rinkoje – vyresnio amžiaus, besilaukiančioms ar 
mažamečių vaikų turinčioms moterims sudėtinga rasti darbą. Moterų nedarbo problema 
dominuoja Vilniuje, nors aktuali visoje Lietuvoje. 

Lietuvoje per menkas dėmesys skiriamas moterų reprodukcinei sveikatai ir teisėms, kurios 
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apima visų žmonių teisę į kūno vientisumą, teisę tuoktis ir nuspręsti, kiek turėti vaikų, teisę 
turėti lytinius santykius be smurto ir prievartos, teisę į informaciją apie lytiškumą.

Nors reprodukcinės sveikatos sąvoka taikoma tiek moterims, tiek vyrams,  ji turi žymiai 
didesnį poveikį moterims ir todėl reikalauja prioritetinio dėmesio ir išteklių skyrimo moterų 
sveikatai.

Lietuvos moterims, ypač paauglėms, trūksta informacijos apie lytiškumą, šeimos planavimą, 
kontracepciją, apsaugą nuo lytiškai plintančių infekcijų (LPI).

Kasmet Lietuvoje atliekama apie 20 tūkst. abortų, kurių daugumą (daugiau kaip 90 proc.) 
sudaro pakartotiniai nėštumo nutraukimai. 15–19 metų amžiaus moterų grupėje nebe pirmas 
nėštumo nutraukimas sudaro net 50 proc.

Lietuvoje vyresnėms kaip 16 metų merginoms, norinčioms nutraukti nėštumą, tėvų sutikimas 
nebūtinas, dažnai tėvų ar globėjų sutikimo reikalauja nėštumo nutraukimo  paslaugas teikiančios 
įstaigos ir medikai. Daug medikų tvirtai apsisprendusias nutraukti nėštumą merginas ir vyresnio 
amžiaus moteris įkalbinėja gimdyti.

Kaimo moterys nurodo, kad sveikatos paslaugos joms sunkiau prieinamos tiek geografiniu, 
tiek ir finansiniu požiūriu.

Rūpintis moterų reprodukcine sveikata ir teisėmis įsipareigojo ir Lietuvos  Vyriausybė, 
pasirašydama Kairo veiksmų programos ir Pekino veiksmų platformos vykdymą, Europos 
socialinę (pataisytą) chartiją, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, 
Vaiko teisių konvenciją ir kitus svarbius žmogaus teisių ir sveikatos dokumentus.

Santuoka ir šeima
Šeimos problemų daugėja. Blogėja demografinė Lietuvos situacija, mažėja gimstamumas, 

iškyla grėsmė tautiniam išlikimui. Visuomenė senėja, daugėja pensininkų. Lietuvoje 100 san-
tuokų tenka 66 skyrybos. 

Liberalėja požiūris į šeimą, vis dažniau abejojama santuokos institutu ir vis  dažniau 
pasirenkamas bendras gyvenimas nesusituokus. Sugyventinio statusu gyvenantys žmonės 
mažiau vienas kitam įsipareigoja. 

Valstybės paramos šeimai politika yra išskaidyta ir suvokiama kaip savarankiška kiekvienos 
institucijos pareiga ir atsakomybė už vienų ar kitų paramos šeimai politikoje numatytų priemonių 
įgyvendinimą. Nevykdoma socialinė politika, kuri būtų nukreipta prieš asocialumą ir stiprintų 
tradicinės šeimos ir darbo motyvaciją. Silpna įstatymų bazė bei finansinė parama tvirtai šeimai, 
neskatinamas visuomenėje išplitusių individualistinių nuostatų keitimas bendruomeniškomis.

Nė vienai valstybės institucijai nesuteikiami įgaliojimai koordinuoti ir kontroliuoti paramos 
šeimai politikos vykdymą. Nekinta požiūris į daugiavaikę šeimą, kaip į socialinę problemą. 
Nekuriama pagarba ir susižavėjimas ja.

Visuomeninės organizacijos siūlė įsteigti Šeimos ir darbo ministeriją. Tuo tarpu šeimos 
problemos apleistos, kai kurių netgi nebandoma spręsti, reformos apsiriboja pašalpų dalinimu, 
nes valdžia ignoruoja jas.

Kiekvienais metais daugėja asmenų, vartojančių narkotikus. Nusikalstamumas, alkoholizmas, 
narkomanija, nihilizmas yra tiesiogiai susiję su šeimos krize. 

Jaunoms šeimoms kyla daug problemų dėl būsto įsigijimo. Lengvatinių kreditų būstui įsigyti 
sistema šiandien veikia neefektyviai, yra šeimų, kurios neturi galimybių gauti kreditą, kad ir 
lengvatinį, nes neturi pakankamai lėšų (ir nėra tikėtina, jog turės) tam kreditui grąžinti. 

Pagal Civilinio kodekso 3.24 straipsnį, santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta 
tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes, kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos 
įstaigoje, jeigu, be kitų dalykų, santuoka yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikoje įregistruotų 
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ir valstybės pripažintų religinių organizacijų kanonų nustatytą procedūrą. Nustatyta atvejų, 
kai piliečiai skundėsi, kad valstybės institucijos ir notarinės kontoros nepripažįsta bažnytinės 
santuokos registravimo teisės ir nesulygina su civiline registracija.  Į LŽTA pagalbos kreipėsi 
pilietė A. Kiseliovienė, kurios bažnytinės santuokos nepripažino notarinės kontoros, neįregistravo 
jos pareiškimo gauti velionio vyro palikimą, nes neturėjo civilinės santuokos registravimo 
pažymėjimo, o turėjo tik bažnytinės santuokos faktą liudijantį dokumentą. Nors pilietė kreipėsi 
į LR Seimą ir Teisingumo ministeriją ir gavo teigiamą atsakymą, kad bažnytinė santuoka turi 
tokias pačias juridines galias, kaip ir civilinė, jos teisių notarinės kontoros nepripažino. Valstybės 
institucijos, tarp jų ir LR teisingumo ministerija, neparodė savo principingumo ir negynė pilietės 
konstitucinių teisių, versdami ją kreiptis į teismą, nors tai buvo ryškus žmogaus teisių pažeidimo 
faktas.

 Nėra paskatų auginti daugiau vaikų, stinga priklausomybės tarp gaunamos socialinės pensijos 
dydžio ir šeimoje iki pilnametystės užauginto vaikų skaičiaus bei jų gaunamo uždarbio. 

Šeimos praranda motyvaciją darbui, žinioms, normaliai šeimai ir slysta į alkoholizmą, 
veltėdžiavimą, nusikalstamumą. Didele dalimi tai priklauso nuo valstybės vykdomos socialinės 
politikos.

Nepadedama žmogui susigrąžinti motyvaciją. Nestiprinamos bendruomenės.

Tremtinių teisės
Atskleista biurokratizmo bei žmogaus teisių pažeidimų Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centre. Dėl pareigūnų aplaidaus darbo nebuvo išmokėta pašalpa žuvusio 
savanorio žmonai, nevykdomi teismo sprendimai įtraukti į tremtinų asmenų sąrašą buvusių 
partizanų bei jiems talkinusių asmenų pareigas, kurias jie atliko partizanų būriuose. Šios įstaigos 
pareigūnai neduoda išsamios ir tikslios piliečiams rūpimos informacijos, nemažai konfliktinių 
situacijų ir žmogaus teisių pažeidimų.

Neįgaliųjų teisės
Lietuvoje, pagal MSEK duomenis, invalidumo rodiklis siekia iki 10 proc. Lietuvos gyventojų. 

Neįgaliųjų teisinė padėtis reglamentuojama apie 70 įvairių teisės aktų. 
Tačiau daugybė problemų iki šiol nesprendžiama. Šiandien teisiškai nereglamentuotas vy-

resnių kaip 21 metų neįgalių žmonių švietimas ir universitetinis bei neuniversitetinis aukštasis 
mokslas. Itin sudėtinga organizuoti neįgaliųjų poilsį: tam nepritaikyta fizinė aplinka, nėra spe-
cializuotų organizacijų, kurios teiktų paslaugas neįgaliesiems atsižvelgiant į jų specialius porei-
kius. Savivaldybės mažai remia tokio poilsio organizavimą.

Sunkiai įgyvendinama neįgaliųjų teisė į kultūrinę veiklą. Nors daugelis kultūros įstaigų 
aplinkos prieinamumo aspektu yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, tačiau neįgalieji dėl 
dažniausiai sunkios materialinės padėties neįstengia dalyvauti kultūros renginiuose.

Visuomeninės kelių, geležinkelio, oro ir vandens transporto priemonės, infrastruktūros 
objektai, pastatai nepakankamai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, teikiamos visuomeninio 
transporto paslaugos neįgaliesiems neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Jeigu nauji statiniai jau 
iš esmės atitinka neįgaliųjų poreikius, tai senesniųjų rekonstravimas vyksta gan lėtai (beje, tai 
pasakytina ir apie pastatus, kuriuose įsikūrę daugelis valstybės ir savivaldybių institucijų). 

Nuo 1998 m. įgyvendinama gestų kalbos vartojimo programa, pagal kurią steigiami gestų 
kalbos vertėjų centrai, regėjimo negalią turintiems asmenims leidžiama literatūra Brailio raštu, 
įgarsinamos knygos ir t.t. Vykdomų priemonių mastas nepakankamas, kad būtų panaikinta dėl 
informacijos neprieinamumo esanti neįgalių asmenų izoliacija. Nėra užtikrinamos  neįgaliųjų 
lygios galimybės dalyvauti informacinės visuomenės kūrimo procese. Informacinių technologijų 
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progresas vystosi sparčiais tempais ir vien bendruomenės bei neįgaliųjų organizacijų 
pastangomis nepajėgiama (ir yra brangu) adaptuoti paskutinių informacinių technologijų 
pasiekimus neįgaliųjų poreikiams, todėl svarų indėlį turėtų padaryti ir valstybė.

Galutinės institucijos, įgyvendinančios neįgaliųjų teises, yra apskričių administracijos bei 
savivaldybės. Šios institucijos, vykdydamos neįgaliųjų teisių apsaugą, susiduria su daugeliu 
problemų, kurių esminė priežastis – nepakankamas finansavimas iš valstybės biudžeto, taip 
pat ir savivaldybės biudžeto ribotos galimybės. Tai sąlygoja nepakankamą specialiųjų paslaugų 
neįgaliesiems teikimą (tiek kokybiniu, tiek ir kiekybiniu aspektu), neišgalėjimą surinkti tinkamos 
kvalifikacijos personalą, kuris dirbtų su neįgaliaisiais ir pan.

Lietuvoje savarankiškumo ugdymas yra vienas silpniausiai išvystytų neįgaliųjų reabilitacijos 
būdų. Pasibaigus gydymo ar reabilitacijos procesui, sunkių traumų ar ligų atveju  neįgalus asmuo 
be specialaus parengimo neturi elementarių savarankiškumo įgūdžių įprastose aplinkose. 

Neįgaliųjų profesinis mokymas taip pat yra silpnai išvystytas.
Per menkai plėtojamas atitinkamas socialinis švietimas, kad tiek neįgalieji, tiek ir likusioji 

visuomenės dalis suvoktų neįgaliojo konstitucinę teisę ugdytis ir būti ugdomiems.
 Neįgaliųjų medicininis reabilitavimas, nors ir labiau išvystytas, turi trūkumų. Visų 

pirma dėl finansavimo stokos, sunkiomis ligomis sergantiems neįgaliesiems neužtikrintas 
pakankamas medicininių, techninių priemonių panaudojimas, neprieinami pažangūs 
gydymo metodai ir technologijos. Neįgaliesiems su raidos (intelekto) sutrikimais sunku gauti 
stomatologinę ir medicininę pagalbą, esant ūmiems susirgimams jie siunčiami į psichiatrijos 
ligonines, pagal susirgimą neužtikrinama atitinkamų specialistų pagalba. Psichikos ligoniams 
dažniausiai socialinės paslaugos teikiamos stacionariose socialinės globos įstaigose. Jiems 
grįžus į bendruomenę, socialinės reabilitacijos paslaugų ir galimybių įsidarbinti praktiškai 
nėra.  Nevyriausybinės organizacijos nepajėgios išspręsti psichikos ligomis sergančių asmenų 
reabilitacijos ir grįžimo į visuomenę problemų. Be to, psichikos sveikatos specialistai ir 
nevyriausybinės organizacijos nesutaria dėl psichosocialinės reabilitacijos principų, modelių, 
metodikų. Todėl, skirtingai nei kitais atvejais, šiuo atveju problema yra ne vien tik dėl netinkamo 
teisės normų realizavimo, bet ir dėl to, kad šis teisinis santykis apskritai nėra pakankamai 
reglamentuotas. 

Neįgaliųjų integravimas į darbą yra tinkamai reglamentuotas, tačiau normų efektyvumas 
nėra pakankamas. Realus įdarbinimas prieinamas tik lengvą negalią turintiems asmenims. 
Nepakankamai išvystytos kitos užimtumo formos (darbo terapija, bendras užimtumas). 
Užimtumą reguliuojantys teisės aktai nesudaro ekonominių prielaidų, skatinančių neįgaliųjų 
užimtumą, todėl darbdaviai nesuinteresuoti priimti neįgaliųjų į darbą, o dažnai patys neįgalieji 
nėra suinteresuoti ieškoti darbo bei įsidarbinti. Per darbo biržos užimtumo programas 
dažniausiai įdarbinami tik III grupės invalidai, sunkią negalią turinčių, bet dirbti  galinčių 
invalidų perkvalifikavimo ir įdarbinimo problemos praktiškai neišspręstos.

Švietimo sistemoje ar profesinėje veikloje neįgalusis priverstas  slėpti ar neigti savo trūkumus, 
kad nebūtų pažemintas. Toks priverstinis gyvenimo būdas arba siekiai, kurie neatitinka realių 
galimybių, yra kupinas kentėjimų ir neteisingumo.

Per mažai rūpinamasi neįgalių asmenų emociniu ir seksualiniu auklėjimu, kuris turi 
remtis prielaida, kad šiems žmonėms, ypač jauniems, būtinas artimumo ir prisirišimo pojūtis 
kaip ir visiems kitiems žmonėms. Deja, dažnai asmuo su proto negalia  šiuos savo teisėtus ir 
prigimtinius poreikius išgyvena nepalankiomis sąlygomis, sutikdamas grubumą, nesupratimą 
ar net išnaudojimą, kas ypač ryšku pereinamuoju iš vaikystės į paauglystę bei į suaugusio 
žmogaus amžių laikotarpiu.
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Pagyvenusių žmonių teisės
Iki šiol Lietuva neratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų: Nr.102 

„Dėl socialinės apsaugos”, Nr.128 „Dėl invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo išmokų”. 
Pagyvenę žmonės diskriminuojami darbo santykių srityje. Lietuvos Konstitucija numato 
visiems piliečiams lygiomis sąlygomis stoti į valstybinę tarnybą. Tačiau kai kurie įstatymai ir 
kiti teisės aktai nustato darbuotojo amžiaus apribojimus dirbti tam tikrą darbą ar užimti tam 
tikras pareigas. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. 1 dalies 3 punktą į valstybės tarnautojo 
pareigas priimamas asmuo turi būti ne vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių, o pagal šio įstatymo 
44 str. valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, jei jam sueina 62 metai ir 6 mėnesiai (pensinis 
amžius). Pagal LR prokuratūros įstatymo 57 str. prokuroras gali būti atleistas iš tarnybos, jei yra 
sulaukęs amžiaus, reikalingo valstybinei pensijai gauti. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 35 str. 
mokslo įstaigų administracijos nariais – direktoriumi, jo pavaduotojais, struktūrinių padalinių 
vadovais negali būti vyresni nei 65 metų asmenys.

Tokia darbo santykių subjektų nelygybė atsižvelgiant tik į amžių turi diskriminavimo požy-
mių ir neatitinka Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 str. nuostatoms 
dėl vengimo diskriminacijos darbo santykiuose dėl darbuotojų amžiaus, kad kiekvienas pilietis 
be jokios diskriminacijos ir be nepagrįstų apribojimų turi teisę ir galimybę bendromis lygybės 
sąlygomis stoti į savo šalies tarnybą.

Valstybė per lėtai mažina pagyvenusių žmonių bedarbystę. Jų profesinis mokymas 
(perkvalifikavimas) menkai išplėtotas ir apima tik 5–10 proc. šios socialinės grupės asmenų.

Nesudarytos sąlygos norintiems dirbti ne visą darbo dieną, pamainomis, sezoninį darbą ir 
pan. Esama teisinė bazė neskatina vyresnio amžiaus žmonių išlaikymo darbo rinkoje,  o kai 
kuriais atvejais netgi užkerta kelią jų tolesniam darbui.

Nėra teisinės bazės, kuri skatintų pagyvenusius žmones mokytis visą gyvenimą, numatytų 
jiems tam tikras lengvatas.

Pagyvenusių žmonių būsto sąlygos per pastaruosius 5 metus pablogėjo. Turintiems būstą 
jo tinkamumas pagyvenusių žmonių poreikiams mažai pritaikytas ir pritaikymo darbai vyksta 
labai lėtai. Nepritaikyta pagyvenusių žmonių poreikiams ir visa aplinka, teritorijos prie namų.

Nepakankamas yra transporto prieinamumas ir pritaikymas pagyvenusio amžiaus žmo-
nėms, kurių judėjimo sunkumai panašūs į neįgaliųjų žmonių sunkumus. Nepritaikytos ir kelių, 
geležinkelio, vandens bei oro transporto priemonės vyresniojo amžiaus žmonėms.

Itin aštri problema – pagyvenusių žmonių asmens saugumo užtikrinimas. Kasmet 3–4 proc. 
nusikaltimų padaroma prieš pagyvenusius žmones. Ypač susirūpinimą kelia nusikaltimai prieš 
pagyvenusius žmones vienkiemiuose. Čia jie neretai nužudomi, apiplėšiami, apgaudinėjami, 
apvagiami.

Daug problemų organizuojant pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūrą. Blogai teikiamos 
gydymo paslaugos, ypač namuose ir bendruomenėje, žema šių paslaugų kokybė, o aprūpini-
mas kompensacinėmis priemonėmis neatitinka poreikių.

Nusikaltimų aukų teisės
Baudžiamajame procese įtvirtintų teisinės pagalbos priemonių nepakanka nukentėjusiojo 

teisėms ir teisėtiems interesams garantuoti ir ypač nepilnamečio nukentėjusiojo teisėms ginti. 
Paprastai vaiko įstatyminiai atstovai (globėjai, tėvai) neturi net minimalių teisinių žinių.  
Kokybiškos advokato paslaugos taip pat sunkiai prieinamos, kadangi nukentėjusysis privalo 
pats susimokėti, o gyventojų dauguma gauna mažas pajamas. Tuo tarpu nukentėjusiojo 
atstovauti negali nevyriausybinių visuomeninių organizacijų atstovai, nėra įtvirtintas būtinumas 
advokato, kaip nepilnamečio atstovo, dalyvavimas baudžiamajame procese.
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 Kaltinamasis baudžiamajame procese turi daugiau teisių negu nukentėjusysis, jam gynėjo 
dalyvavimas būtinas ir garantuojamas nepaisant kaltinamojo valios. Tuo tarpu nukentėjusysis 
turi teisę gauti valstybinę pagalbą tik tam tikrais įstatymų numatytais atvejais. Todėl nusikal-
tusiajam neretai atstovauja profesionalūs advokatai, o aukai lieka tik menkos galimybės gauti 
valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Be to, šios teisės įtvirtinimas įstatymu nebūtinai reiškia 
realias tos teisės įgyvendinimo galimybes .

Skirtingai negu kitose užsienio šalyse, Lietuvoje ribojamos nevyriausybinių organizacijų ga-
limybės ginti nukentėjusiųjų teises bei teisėtus interesus.

Lietuvoje nesukurta nusikaltimų aukų pagalbos ir paramos infrastruktūra,  nėra specializuotų 
aukų pagalbos organizacijų, paramos fondų ir pan. Neskatinamas nusikaltimų aukų teisinis 
švietimas, savisaugos, savikontrolės, informacinių sistemų kūrimas, trūksta žinių apie teikiamas 
panašaus pobūdžio paslaugas, paramą, jų specifiką ir apimtis. Lietuva neužtikrina minimalios 
pagalbos ir paramos nusikaltimų aukoms, tai yra bazinių paslaugų, be kurių negali apsieiti 
nusikaltimo auka.

Nukentėjusiesiems reikalauti bet kurios žalos išieškojimo yra didelė problema, nes dažnai 
nusikaltimą padarę asmenys neturi jokio turto ir darbo. Patys nukentėjusieji ne visada žino savo 
teises, stinga teisinio visuomenės švietimo. 

Nemažai nusikaltimo aukų net nebando ginti savo teisių, nes nepasitiki teisėtvarkos ins-
titucijomis. Baudžiamojo proceso kodekse nėra reglamentuota pripažinimo nukentėjusiuoju 
procedūra, tikslai neapibrėžiama, kuriuo momentu turėtų įvykti asmens  pripažinimas nuken-
tėjusiuoju. 

Juridiniams asmenims atimta teisė būti pripažintu nukentėjusiu. Jis savo turtines teises gali 
ginti tik kaip civilinis ieškovas. Nepripažįstant juridinio asmens nukentėjusiuoju pažeidžiamas 
lygiateisiškumo principas, nors civilinėje teisėje juridiniai asmenys yra  pripažįstami lygiaverčiais, 
kaip ir fiziniai asmenys, civilinių santykių subjektais.

Pastebima, kad Lietuvoje vengiama pradėti ikiteisminius tyrimus. Tai sietina su tuo, kad 
Lietuvos policijos veiklos rezultatai vertinami pagal nusikalstamų veikų išaiškinamumą (kiek 
atskleista registruotų veikų, kiek bylų perduota teismui ir pan.).

Nukentėjusiojo teisė būti supažindintam su savo teisėmis ir pareigomis garantuojama tik 
formaliai.

Nukentėjusiųjų galimybės sužinoti ikiteisminio tyrimo eigą labai ribotos. Baudžiamojo 
proceso kodeksas numato tik keletą atvejų, kai nukentėjusiajam turi būti pranešama apie tam 
tikrus priimtus procesinius sprendimus: pranešama, kad yra nutrauktas ikiteisminis tyrimas, 
kad ikiteisminis tyrimas baigtas ir pan.

Baudžiamojo proceso kodekse nėra privalomo proceso dalyvių  supažindinimo su byla ar 
būtino kvietimo susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga. Teisėsaugos pareigūnai nepri-
valo supažindinti nukentėjusįjį su bylos medžiaga.

Asmenų, kuriems apribota laisvė, teisės,
laisvės atėmimo vietų sistema
LŽTA susipažino su kalinamųjų laikymo sąlygomis, jų teisių ir laisvių užtikrinimu, laikantis 

Kardomojo kalinimo įstatymu įtvirtintų kalinimo principų, Europos kalinimo taisyklių bei gero 
viešo administravimo principų. 

Naujajame, tik pernai atidarytame Kauno tardymo izoliatoriuje jo įrengimas ir dabartinė 
patalpų būklė bei laikymo sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus bei higienos normas, išskyrus 
reikalavimą vienam kalinamajam skirti 5 m² plotą. Čia vienu metu galima laikyti 262 asmenis, 
tačiau dažnai laikoma ir daugiau. Todėl kalinamiesiems neužtenka ne tik gyvenamojo ploto, 
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bet ir lovų, jie priversti miegoti ant grindų. Tokios laikymo sąlygos gali būti vertinamos kaip 
pažeidžiančios Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, draudžiantį žiaurų, nežmonišką 
ar žeminantį asmens orumą elgesį. 

LR sveikatos apsaugos ministro 1999 10 22 įsakymu patvirtinta higienos norma nustato, 
jog tardymo izoliatoriaus kameroje vienam asmeniui skiriamas plotas turi būti ne mažesnis 
nei 5 m². Vadovaudamasis minėta higienos norma, Kalėjimų departamento direktorius 2003 
08 13 įsakymu nustatė vietų skaičių laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigose. Pagal 
šį įsakymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime numatytos 864 vietos, Šiaulių tardymo 
izoliatoriuje – 425 vietos. 

Europos kalinimo taisyklių 15 punkte nustatyta, jog kaliniams skiriamos patalpos, ypač 
miegamosios, turi atitikti sveikatos bei higienos reikalavimus, skiriamas tinkamas dėmesys 
klimato sąlygoms, ypač kubinei oro talpai, tinkamam vietos plotui, apšvietimui, šildymui ir 
ventiliacijai. Tokia pati nuostata yra įtvirtinta ir Jungtinių Tautų Standartinėse minimaliose 
elgesio su kaliniais taisyklėse.

2005 12 12  Lukiškėse buvo laikoma 1113 asmenų vietoj 864, Šiauliuose – 642 asmenys vietoj 
425, o Kaune – 300 asmenų vietoj 262. Akivaizdu, jog perpildymas šiuo metu yra pagrindinė 
problema ne tik Kauno, bet ir didžiausiuose šalies tardymo izoliatoriuose.

2005 04 07 Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą byloje Karalevičius prieš 
Lietuvą, kuriame nustatė Europos žmogaus teisių konvencijos 3, 5 bei 8 straipsnių pažeidimus. 
Spręsdamas dėl bylos esmės Teismas sutiko su pareiškėjo skundais, jog sąlygos Šiaulių tardymo 
izoliatoriuje, kuriame pareiškėjas buvo kalinamas nuo 1997 iki 1999 metų, buvo žeminančios 
žmogaus orumą. 

V. Karalevičius skundėsi ankštomis gyvenimo sąlygomis, kamerose esančiais atvirais tualetais, 
ventiliacijos stoka, trumpu pasivaikščiojimų laiku, blogu maitinimu bei vandens trūkumu ir 
kitais nepatogumais. Teismas ypatingai atsižvelgė į Šiaulių tardymo izoliatoriaus perpildymą ir 
ankštas kalinimo sąlygas, kadangi pareiškėjui tekdavę iki 2 m²  kameros bendro ploto, o pusantrų 
metų jis buvo laikomas 16,65 m² kameroje kartu su 10 kitų kalinamųjų. Teismas pastebėjo, jog 
pareiškėjas galėjo jausti baimę, nepilnavertiškumo jausmą bei būti žeminamas, kadangi turėjo 
gyventi, miegoti ir naudotis tualetu toje pačioje kameroje su tiek daug kalinamųjų. Teismas 
taip pat pabrėžė, jog valstybė turi užtikrinti, jog asmuo būtų laikomas tokiomis sąlygomis, 
kurios būtų suderinamos su pagarba jo žmogiškajam orumui, kad kardomojo kalinimo būdas 
ir metodai nesukeltų jam kančių ar sunkumų, kurie būtų didesni nei įkalinimo metu patiriamas 
neišvengiamas kančios lygis, ir kad atsižvelgiant į praktinius įkalinimo poreikius, būtų tinkamai 
apsaugota jo sveikata ir gerovė. 

Kalėjimų patalpos yra per mažos, nes kalinių nemažėja. Papirkinėjami pareigūnai, o 
nuosprendžiai ne visada atitinka padarytą nusikaltimą, nes neatsižvelgiama į asmenybę, tiksliau 
į žmogaus prigimtį. 

Tardymo izoliatoriuose kalinamųjų sąlygos iki apgyvendinimo gyvenamojoje kameroje yra 
nehumaniškos kalinamųjų atžvilgiu. Žmogaus teises ginančios organizacijos šias sąlygas nuolat 
siūlo gerinti. Tačiau valstybės institucijos į rekomendacijas beveik nereaguoja.

Lietuvoje laisvės atėmimo vietose dirba tik beveik kas penktas nuteistasis (21,9 %). 
Nereti atvejai, kai nuteistieji negauna jokio atlyginimo už išdirbtas  valandas, fiktyviai 

nustatomas nuteistųjų darbo laikas, pažeidžiamos nuteistųjų teisės reikalaujant iš jų dirbti 
ilgiau nei nurodoma darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, išmokant mažesnį nei priklausytų 
darbo užmokestį. Būna atvejų, kai dirbę nuteistieji apskritai negauna jokio atlyginimo.

Buvusiems kaliniams būtina socialinė ir psichologinė pagalba. Susidūrę su socialiniais bei 
ekonominiais sunkumais, negalėdami adaptuotis laisvoje aplinkoje, jie daro naujus nusikaltimus. 
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Per 80 proc. įkalintųjų norėtų dirbti, bet ne visi gali gauti darbą. 
Kalinamieji skundžiasi dėl susirašinėjimo teisės pažeidimų: kalinių siunčiami ir gaunami 

laiškai laiškų gavimo įstaigoje nefiksuojami, nežymimos laiškų įteikimo  kalinamajam datos. 
Neretai kalinamųjų laiškai visai nepasiekia adresato. Dokumentų, kurie žymėtų, kiek kalinamųjų 
ar nuteistųjų laiškų iš įkalinimo įstaigos buvo įteikta pašto darbuotojams, ar šis skaičius atitinka 
įkalinimo įstaigoje kalinamųjų išsiuntimui perduotų laiškų skaičių, nėra. Neretai susirašinėjimas 
cenzūruojamas.

Daugėja užregistruotų nusikaltimų. Kartu daugėja ir pakartotinai įvykdomų nusikaltimų. 
Pakartotinai nusikalsta kas 3-čias jau kartą teistas asmuo. Į įkalinimo įstaigas grįžta net apie 
60–80 procentų pakartotinai nusikaltusių asmenų. Įstatymai ir esanti sistema blogai veikia. 
Nuolat kalbama apie tarptautinių reikalavimų neatitinkančias, žmogaus orumą žeminančias 
mūsų policijos areštines, kalinių įkalinimo sąlygas. Tačiau žymesnių pokyčių nevyksta.

Tautinių mažumų teisės
Lietuvoje visada buvo būdinga tolerancija kitų tautybių žmonėms, pagarba kitoms 

kultūroms, religijoms. Lietuvos valstybės nacionaline politika siekiama padėti tautinėms 
mažumoms išlaikyti tapatumą, integruotis į ekonominį ir kultūrinį šalies gyvenimą. Tautinių 
mažumų teisės įtvirtintos pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje, Tautinių mažumų 
įstatyme, kuris buvo priimtas 1989 m. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio teisinis dokumentas Rytų 
Europoje. Šis įstatymas savo dvasia atitiko demokratinių valstybių tradicijas ir suvaidino svarbų 
vaidmenį konsoliduojant visuomenę sudėtingu laikotarpiu, kai buvo atkuriamas Lietuvos 
valstybingumas. 

Tautinių mažumų teisės taip pat įtvirtintos Valstybinės kalbos įstatyme, Pilietybės 
įstatyme, Visuomeninių organizacijų įstatyme, Visuomenės informavimo įstatyme, Religinių  
bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatyme bei kituose 
teisės aktuose. Be to, Lietuva yra prisijungusi prie daugelio tarptautinių sutarčių, ginančių 
žmogaus, taip pat tautinių mažumų teises. 

Gausiausios tautinės mažumos yra rusų (8 proc.), lenkų (7 proc.) ir baltarusių (1,5 proc.). Iš 
viso užregistruota 21 tautinė bendrija, kuri vienija apie 260 organizacijų. Daugelis jų aktyviai 
dirba, propaguoja savo kultūrą, tradicijas Lietuvoje ir užsienyje.

 Lietuvoje sudaromos sąlygos romų etninei mažumai integruotis į visuomenės gyvenimą, 
gerinti romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, padėtį. Vilniuje pastatytas  Romų 
visuomenės centras. Jame veikia priešmokyklinio ugdymo grupės, valstybinės kalbos kursai, 
teikiamos teisinės konsultacijos. 

Lietuvos patirtis sprendžiant romų problemas gali būti pavyzdys kitoms šalims. Tai pripažino 
šalys – Europos Tarybos narės tautinių mažumų vyriausybinių institucijų pareigūnų susitikime 
Vilniuje. 

Tačiau palyginti su kitomis tautinėmis mažumomis, kurių jaunimas lietuviškai moka 
geriau nei vyresnioji karta, romų atveju situacija yra sudėtingesnė. Nepaisant to, kad  Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas surengė Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2006 – 2010 
m. programos projekto pristatymą, dauguma romų vis dar susiduria su sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis, žemu išsimokslinimo lygiu ir socialine atskirtimi.

Žiniasklaidoje (ypač elektroninėje) kartais pasitaiko ksenofobiškų ir antisemitinių protrūkių, 
nukreiptų prieš tam tikras tautines mažumas. Paprastai tokių veikų kaltininkai  lieka nenubausti. 
Visuomenės informavimo įstatymas dar nepajėgia sureguliuoti elektroninės žiniasklaidos.
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Seksualinių mažumų teisės
Lietuvos visuomenė rezervuotai stebi seksualinių mažumų renginius. Yra pakankamai to-

lerancijos priimant kitus žmones tokius, kokie jie yra. Tačiau nėra pasirengusi  propaguoti ho-
moseksualų gyvenimo būdą. Tai įrodo Europos kultūros instituto bei visuomenės nuomonės 
tyrimo bendrovės „Vilmorus” atlikti tyrimai, pasak kurių, kas trečias Lietuvos gyventojas greta 
savęs nenori matyti homoseksualios orientacijos žmonių. Lietuvoje klestinčią homofobiją liudija 
ir tai, jog pusė apklaustųjų visiškai pateisintų diskriminaciją darbe dėl seksualinės orientacijos. 

Beje, iš šio tyrimo paaiškėjo, kad absoliuti dauguma žmonių yra įsitikinę, kad Lietuvoje 
daugiau ar mažiau pažeidžiamos žmogaus teisės. Tačiau tik 13 iš 1 073 respondentų pripažino, 
kad reikėtų labiau apsaugoti seksualinių mažumų teises. Ir kol kas gėjai Lietuvoje netgi savo 
artimiausioje aplinkoje nesijaučia saugūs. 

Yra raginimų atnaujinti baudžiamąją atsakomybę už homoseksualumo propagavimą. Ar taip 
nėra akivaizdžiai mėginama skatinti netolerantišką požiūrį į homoseksualius mūsų valstybės 
piliečius, tarp kurių, beje, nemaža ir praktikuojančių katalikų? 

Vis dėlto galimybė viešai deklaruoti homoseksualumą rodo augančią visuomenės toleranciją.

Pabėgėlių teisės
Užsieniečių padėties įstatyme nenumatyta prieglobsčio prašytojo maksimali sulaikymo 

trukmė. Pagal įstatymo 113 str. 1 dalies 2 punktą „Užsienietis gali būti sulaikytas tada, kai 
neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra.”

Dauguma prieglobsčio prašytojų yra priversti išvykti iš savo šalies be asmens dokumentų 
ir jų vėliau negali gauti. Tokiu atveju alternatyvios sulaikymui priemonės neskiriamos ir 
sulaikymas gali būti taikomas neapibrėžtą laikotarpį, nes įstatyme maksimalūs sulaikymo 
terminai, viršijantys 48 valandas, nenumatyti.

Būna atvejų, kai sulaikomam dėl pavojaus valstybės saugumui (113 str.) prieglobsčio 
prašytojui ir jo atstovams nesuteikiama galimybė susipažinti su sulaikymo motyvais (kai 
teisme nagrinėjamas klausimas dėl prieglobsčio prašytojo sulaikymo, viršijančio 48 valandas). 
Tokia informacija nėra pateikiama ir prašymą suteikti prieglobstį nagrinėjančioms valstybės 
institucijoms.

Sąlygos užsieniečių registracijos centre neatitinka direktyvos 2003/9EC dėl minimalių 
prieglobsčio prašytojų priėmimo standartų keliamų reikalavimų.

Lietuvoje yra vienintelis užsieniečių sulaikymo centras (Pabradėje). Užsieniečių registracijos 
centre nėra socialinių darbuotojų, psichologo, neteikiamos reabilitacijos paslaugos, teikiama tik 
būtinoji medicininė pagalba, kuri neužtikrina esminių sveikatos apsaugos poreikių.

LŽTA informacinis  periodinis  leidinys „Pozici ja“.– 2006 m. kovas.
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Lithuanian Association of Human Rights– the oldest formal human rights protecting 
organization in Lithuania, established in 1989 for implementation of democratic rights in the 
reestablished Independent State of Lithuania.

LAHR is a non-governmental, not financed and supported by any fund.

Situation of Human Rights in Lithuania In 2005

In 2005 Lithuanian legal system had been fortified, aiming to harmonize it with European 
Union legal acts and international human rights’ conventions. Further it was attempting to 
establish a civil right to participate in the government of the state, right to fair trial, right to 
protection of private life, right to information, labor and other fundamental human rights. In 
spite of that, Lithuania had remained one of the leading countries on the number of complaints 
to the European Court of Human Rights. In 2005 European Court of Human Rights had 
communicated Government on 14 new cases.

Elections and Political Rights
Provisions in the laws on election to state‘s governing institutions, which discriminate 

separate groups of citizens and organizations, has remained.
Candidates to the councils of local governments can be nominated only by political parties. 

Citizens, who do not have political party’s membership, have neither right to nominate neither 
their own nor candidacy of the other person. This is treated as discrimination and restriction of 
the right to elections of most part of the individuals (nonparty citizens).

In the composition of the Elector Committees according to the law, individuals can be 
nominated only by one civil society organization (Association of Lawyers). The law does not 
provide the other organizations with such a right. In such way other organizations, which 
protect human rights, are discriminated, their rights are violated.

Members of the elector commissions are discriminated within the profession requirement. 
Those who have lawyers’ qualification are privileged to be commission chairpersons‘ deputies. 
Persons with other professions cannot hold that position.

The obligatory number of the elector commission members, who have lawyer profession. 
That discriminates the commission members, having that kind profession.

Impeded participation of citizens in deciding upon the most important state maters. In order 
to organanize a referendum signatures of 300 thousand electors are needed. That constitutes 
even 11% of all Lithuanian electors. From many attempts to collect the needed number of 
signatures only one was successful. 

Seimas is rejecting an initiative to reduce the number of signatures up to 100 thousand.



1108 L I E T U vA  I r  Ž M O G A U S  T E I S ė S .  I I  D A L I S

 Legal System

Courts
In the year 2005 work of the courts among other law and order institutions were as the worst 

ones. The frequent problem– delay of the court process. In 2005 the were 1509 non- considered 
civil cases remained in the courts from 2004, the hearing of which were prolonged for over 6 
months.

Rights of the citizens are being violated in not allowing after the court procedure to get ac-
cess to the case material in the secretariat of the court. In such way establishing the principal 
of non-public hearing, non confidence in courts is being increased, there is a precondition for a 
assumption that written material in one or another case can be or was changed, so it is sufficient 
to falsify or change one of the documents and from what depends legal closure of the case. The 
fact that individuals cannot get information on the written material of the case constitutes an 
obvious image that court procedures are being held secretly.

Demand of independence and impartiality of the court usually is violated by judges them-
selves. Most of them up to now protect interests of the state, although in the democratic state 
judges must be neutral arbiters of the disputes and law supremacy and enforcers of the funda-
mental human principals. Courts are distantly controlling there budgets. The executive branch 
is actively participating in the composition of the courts‘ budget devoting resources to them and 
forming up the budget itself is not transparent. Courts do not receive sufficient resources, actual 
finance has been reduced, although there are more judges and the load of the case hearings has 
increased. Working conditions of the courts are quite bad, which effect ability of the judges to 
perform their duties, it make them dependant from the executive authority, which allots finan-
cial support and can make a pressure to the independence of the courts.

There is a provision in the Law on Advocacy that a person can pay only an agreed fixed sum 
of money to advocate, not depending on the termination of the case. That decreases advocate‘s 
interest in winning the case in the favor of a client. 

On the other hand, right of the individuals to protect themselves is restricted. The Highest 
court does not accept the cassation application if it is not singed by advocate and documents 
about his right to practice advocacy and document about the paid honorarium on the partici-
pation in the case are not attached to the application. For that reason individuals who cannot 
afford hiring an advocate are deprived of the right to seek justice. That is very rough violation 
of human rights.

In particular, human rights are outraged by Lustration Commission, composed of the 
members, who had been cooperating with former USSR Secret Services(KGB). Decisions of the 
Commission are adopted in the closed sessions. Commission does not acquaint the  suspected 
persons with the case material. In the case if the suspected does not agree with the decision of 
the commission, he can apply to the court, but he must prove his innocence by himself. In that 
way presumption of innocence is infringed.

Lustration Commission deprives the function of the court, and it’s activity contradicts to 
the Constitution of Republic of Lithuania. After passing the decision on the suspected person, 
Lustration Commission transferes that information to mas media, which immediately publishes 
the name, surname and all the circumstances of a case of a person before launching a case in 
the court. For that reason further judicial examination of the case to publish or not publish the 
information about the suspected person to the society, doesn’t have any sense. Even in the case 
of favorable court decision, the person cannot recover his lost honor and dignity. These problems 
occurred in the cases of V. Girdzijauskas, V. Kavaliauskas, A. Matulionis and other cases.



1109Ž M O G A U S  T E I S I Ų  A TA S K A I T O S

Right to the Respect of Private and Family Life
Review of the human rights in 2005 reflects the increasing wiretap amounts, lack of the strict 

control of operational activity. It was founded that State Security Department can unlimitedly 
wiretap the conversations of people by mobile telephones. Supervision of legality of control of 
operational activity performed by General Prosecution is not efficient. Judges and prosecutors 
satisfy most of the applications, sanction that operational activity. It is not easy to establish if 
these sanctions are grounded and indispensable. In the article 177 of Criminal Process Code 
there are some ambiguities, which make some legal provisions doubtful for it becomes unclear 
in which cases and seeking which legal aims the publication of those is possible. For that reason 
legally established right can be freely interpreted.

A massive leaking of information to media channels became a usual case in Lithuania. 
Law and order institutions should react to that information leak immediately and effectively: 
launching criminal cases, imposing strict penalties to the offenders. For those infringements 
should be liable heads of operational and pretrial institutions, who must insure the security of 
that information.

In the examination of obedience of the Ethic of Media Standards the responsible supervising 
institutions must evaluate the facts of occurred publication and must undertake measures for 
strict implementation of the rule, that content of telephone conversation can be publicized only 
in the open hearing and must be a mater of public interest. 

But for different reasons untill now that is not done in Lithuania. Further more, analogical 
conversations are broadcasted through television and radio and discussed openly. In some 
cases those publications are influenced even by the heads of law and order institutions. In that 
way provision of article 8 of Convention „ Right to respect of private and family life“, which 
states that „everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence“ is roughly infringed.

 
System of Life Imprisonment Institutions
According to the data of 2005 12 12 in stead of 864– even 1113 individuals were imprisoned 

in the prison of Lukiskes, in Siauliai – 642 persons in stead of 425, and Kaunas– 300 persons 
in stead of 262. Obviously, the congestions are the main problem not only in Kaunas but also 
in the main probationary ward of the country. Premises of the custodies are too small for the 
number of prisoners is not decreasing. In the probationary wards conditions of the prisoners 
before imprisoning to the cell are inhuman. Human Rights’ Organizations continuously are 
suggesting to the state authorities improving the conditions. But the authorities do not react 
to the recommendations. 

The registered number of crimes is increasing. Together with that also increase the repeatedly 
committed crimes. Every 3rd repeatedly committed crime person is theistic. Even 60–80 percent 
of criminals of the repeatedly committed crime are returning to the prison. The laws and existing 
systems function weakly. All the time it is emphasized the police custody and bad conditions 
of the imprisonment are not in conformity with the international requirements. But there no 
significant changes done. 

Right to Information
Local communities have limited abilities to receive information from local authorities, 

because rights of the delegates are not recognized or not regulated by the regulations of local 
authorities. It is difficult to get access to the public documents for journalists and society. On 
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the other hand, mas media usually publish false information and infringe the fundamental 
human right to respect of private life, the presumption of innocence. But normally it is not taken 
into consideration, not showing mercy upon victims and their relatives, availing an inability 
of people to protect themselves or making use of that people do not receive help from public 
authorities in due time.

Lithuanian laws do not provide neither civil nor criminal liability for the physical violence, 
pornography, pedophilia, prostitution or propaganda of sexual violence in the mas media. Law 
on Information of Society weakly protects juveniles from publicity and their exploitation for the 
publication purposes.

LAHR has applied to President of Republic of Lithuania, Parliament and Government and 
mas media for too numerous violence and coercion propaganda in mas media, asking to modify 
old and adopt new legal acts, which limit the dispersion of violence, coercion and pornography. 
Unfortunately it hasn‘t received answer from any institution.

Consumer Rights
Until now in Lithuania the Law on Advocacy establishes absolute advocate monopoly in all 

spheres of legal services, not considering practice of European Union in this area. 
Persons, seeking to protect there infringed rights in the court cannot freely choose the 

representative of the interests and use qualified legal services of the enterprise lawyers and 
licensed trustees. They are forced to consign representation of their interests in the court 
exceptionally to the attorneys or students who do not have required qualification and professional 
practice- attorneys’ assistants. In such a way rights and abilities of civil society and trade unions 
to provide legal aid for their members or of the people applying to these organizations are 
certainly limited. Legal services became unreachable for many people.

Children Rights
In Lithuania even 30% of the children live in the incomplete families. The existing Criminal 

Process Code is not humanic to the arrested juveniles, officers, who work with those children 
haven’t got a special pedagogical, physiological preparation. There is no system, solving 
rehabilitation problems of the children, suffered from illegal activities, meeting violence and 
coercion. Children care institutions are not prepared to give the needed help to the violence 
suffered children.

In Lithuania one of the trafficking in children form- trafficking for the forced prostitution 
develops the most. Victims of that crime are 14–18 year old miners, involved into prostitution in 
one or another form. There are no actions done for combating that crime. Children are involved 
into the trade in drugs, pick pocketing in order for the crime organizers to escape the criminal 
liability themselves, because children who had committed similar crimes for their age can be 
indemnified. 

The State does not express a strong will and wish to fight against trafficking in children i.e. 
guarantee pass of the needed legal acts in order to prevent the crimes and punish traffickers.

There is a lot of violence and coercion in mas media. State is fighting against it very weekly.
Lithuanian Association of Human Rights has offered to Parliament of Republic of Lithuania 

to pass the lacking legal acts and improve the existing ones, which limit violence propaganda in 
mas media, advertising, in the creation and distribution of cinematic and video production and 
computer games. 
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Trafficking in Human Being 
In Lithuania news about unaccounted people remain on the same level. Until now there 

is no computer control system searching for the unaccounted people. Society does  not have 
information and cannot influence state authorities to create operative searching for the 
unaccounted people. In Lithuania very few traffickers in human beings are punished. The law 
and order institutions are avoiding similar cases, because they are proven hardly.

Only in Vilnius city there are 15–20 illegal hustle companies, with their turnover of not less 
than 20 mln. Litas. According to the data of AIDS centre only in Vilnius there are 1000–3000 
of women who can be involved in the prostitution business. Where punishment for the hustle 
are penalties up to 500 Litas, and in some cases 500 or 1000 Litas or arrest up to 30 days. The 
procurator for the prostitution– is punished with life imprisonment up to 5 years or monetary 
penalty. Involvement of juvenile or in some way dependant person into prostitution is punished 
with life imprisonment from 3 to 7 years.

Both clients and prostitutes are attracted mostly throughout mas media. Lithuanian mas 
publishes advertisements, which invites women to provide the intimate services, and clients– to 
embrace them. That kind of services are not offered publicly. They are called massage, flours to 
the place, pleasant evening. Enterprises of those services make a big negative impact, stimulating 
the trafficking in human being.

Rights of the Disabled People
Hardly implemented right of the disable to cultural activity: although many cultural 

institutions are adjusted to the needs of the disabled in the sense of environmental access, but 
the disabled people usually do not afford themselves to participate in the cultural events for the 
bad material status.

 Public roads, railways, air and water transport, objects of the infrastructure, buildings are 
not adjusted to the needs of disabled, the provided transport services for disabled people do not 
correspond the modern requirements.

Rights of Old-Age People
Until now Lithuania has not ratified International Labour Organization Convention No. 102 

„On Social Security“, No. 128 „Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention„. Old-
Age people are discriminated in the labour relations.

Notably deep problem– guarantee of the security of old-age people. Every year 3–4% of all 
crimes are committed against old-age people. Especial the concern is raised upon the crimes 
committed in the country side standings. Frequently they are killed, plundered, cheated and 
thieved in there.

Many problems arrays in organizing the old-age people health supervision. Badly provided 
medical services especially at home and in the community, low quality services, the provision of 
compensatory device do not satisfy their needs.

Rights of the Crimes‘ Victims
A defendant has more rights in the criminal process than a victim, the participation of 

attorney is compulsory for him and guaranteed in spite of the defendant‘s will, while the victim 
has a right state protection only in the certain cases established by law. For that reason interests 
of defendant are represented by professional attorneys and the victim faces only a limited 
opportunity to receive state guaranteed legal aid. Further, the establishment of this right in the 
law does not necessarily mean practical implementation of that right.
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Differently from other foreign countries, in Lithuania the opportunities of the non-govern-
mental organizations are limited to protect rights and legal interests of the victims.

In Lithuania there is no infrastructure of aid and support of crimes victims, there is no 
specialized organization of aid for the victims, support fund, etc. Legal education, self protection, 
self control of the crime victims is not promoted, informational systems are not created, there is a 
lack of knowledge about provided similar services, support, their particularities and volumes. 

It is noticed that it is voiding to start the pretrial examination in Lithuania. That is related to 
that results of the Lithuanian police activity are counted by the number of solved crimes (how 
many registered crimes are solved, how many cases reacged the court, etc.)

Labour and Trade Union Rights
In 2004 05 01 when Lithuania became the EU member situation in the labour market has 

changed radically. Around 500.000 Lithuanian inhabitants or ¼ employable people have 
emigrated from Lithuania (mostly to Ireland and England), for that reason unemployment has 
decreased from 16 percentage to minimum. Especially there is a lack of the employees in the 
construction area, what is intended to compensate bringing the cheaper work force from the 
third non-EU countries. A big problem remains a work without written employment contracts 
in paying none or part of the social security benefits, income taxes of natural persons and other 
taxes. In 2005 in Lithuania the taxation of workforce was the biggest one–even 33%, which is 
planned to reduce by 6 points in June of 2006. A big taxation of the workforce and related with 
that non-counted illegal work has stipulated increase of GNP in 6%. 

In the year 2005 professional diseases at work has increased, because from the year 2000 a 
compulsory insurance of the accidents at work and professional diseases was established and 
all employers had been paying equal social benefits and financially were interested to guarantee 
safe and healthy working conditions.

Impropriate, differently organized safety and security insurance is established in the civil 
service, where compensation system is applied according to each civil service statute. It should 
be delegated but it is not to State Labour Inspection to control the safety and health in civil ser-
vice.

In 2005 trade unions has initiated to establish the specialization of the court board in the 
hearings of long lasting labour cases, but until now delegates of employees and employers‘ 
organizations are not permitted to speak during the court proceedings as it is established in the 
other European countries. It is not allowed to the lawyer of trade union to represent his member 
in the administrative and criminal cases. Clause of public advocate, which existed until 2003, 
was eliminated from the criminal process, according that clause trade union during it’s meeting 
could appoint a public advocate for the protection of it‘s member.

In 2005 a renewed contract on cooperation among Government, trade unions and employers‘ 
organizations was signed, interests of social partners are coordinated in the Tripartite Council, 
seeking for the balance of these interests. But in separate cases interests of social partners are not 
guaranteed by Government for they are a governmental opponent with their freedom of activi-
ty established by the laws and international agreements, but in opposite Government roughly 
intervenes and hampers activities of trade unions, intends to deprive trade union assets.

 In 2004 it was offered to Lithuanian Trade Union „Solidarumas„ to sell  the working premises 
in order to built a dwelling house in the centre of Vilnius. As most of the other buildings in 
Vilnius in similar cases, on 2 of December 2004 working premises of Lithuanian Trade Union 
„Solidarumas„ were burned. Vilnius Local Government and State Government didn‘t allocate 
support for the liquidation of the consequences of fire in working premises. The prepertrators 
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are not found and punished until now.
From the end of 2004 for more than one year Vilnius district and Vilnius City Prosecutions 

have been executing and continues the pretrial examination of „possible jobbery of the officials„ 
and withdrew of the documents of the last few years activity.

Immovable property – Sanatoria of Druskininkai „Nemunas„ and other assets were transferred 
to Special Fond for Functioning and Establishing Trade Unions (further-Fund), established by 
Seimas, assets were registered in 1995 in the property register as Fund‘s property and it had 
to be allocated to the trade unions. In 2003 Lithuanian Constitutional Court in consideration 
of return of one building in Anyksciai to it‘s owner has declared that assets of former trade 
unions could not be transferred to the current trade unions, which court named as separate 
groups of individuals, in spite of that an article 50 of Constitution of Republic of Lithuania states 
that trade unions represent all interests of the workers, what is enforced through the Tripartite 
Council. That interpretation was sufficient for Vilnius District Prosecution in „protecting a public 
interest„ and it has inspired a case, according to which it is intended to deprive Trade Union 
„Solidarumas„ with sanatory „Nemunas„, allocated to trade union by Fund with the property 
rights with it‘s legal registration which was recognized by the court decision.

Minorities‘ Rights
The biggest national minorities are Russians (8%), Polish (7%) ir Byelorussians (1.5%). In total 

there are 21 registered national minorities, which unifies approximately 260 organizations. Many 
of them work actively, propagate their culture, traditions in Lithuania and foreign countries.

In Lithuania there are good conditions constrained for Roma ethnic minorities to integrate 
into society’s life, to improve the wellbeing of Romas, living in Vilnius city quarters. 

There is Roma‘s Society Center was built in Vilnius. It integrates the preschool educating 
groups, official language courses, serving the legal consultations. 

In spite of that Department of National Minorities and Emigration has organized presentation 
of the project of integration of Romas into Lithuanian society program for 2006–2010, most of 
Romas are facing hard living conditions, low education level and social exclusion.

Some xenophobic and anti-Semitic aspects applied against certain national minorities occur 
in mas media (especially electronic). Usually causers of those activities are not punished.

http:/ /www.ihf-hr.org/

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA
ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE 2006 METAIS

Ši apibendrinta informacija skelbiama Tarptautinės Helsinkio federacijos tinklapyje 
Www.ihf-hr.org/index.php
Taip pat Lietuvos žmogaus teisių asociacijos tinklapyje
www.lzta.lt

2006 metais buvo siekiama, kad Lietuvos teisinė sistema atitiktų Europos Sąjungos teisės 
aktus ir tarptautines žmogaus teisių konvencijas, buvo šalinamos kliūtys piliečiams dalyvauti 
valstybės valdyme.

Ypač daug dėmesio sutelkta teismų sistemai ir jų darbui gerinti. Nepaisant to, Lietuvos teis-
mų sistema liko viena iš uždariausių sistemų Europos Sąjungos šalyse.
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Teismai
2006 metais Teismų darbas tarp visų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų buvo vertinamas 

blogai. Dažniausiai pasitaikanti problema – teismų proceso vilkinimas. Beveik du metus Vilniaus 
I apylinkės teismas nagrinėjo „Valstiečių laikraščio” redakcijos ginčą su kita organizacija, o 
pagaliau paskelbtą teismo sprendimą „Valstiečių laikraščio” redakcija gavo tik 2 mėnesiams 
praėjus po to, kai sprendimas buvo paskelbtas, nors tokį sprendimą teismas privalo įteikti per 
14 dienų.

Jeigu pirmosios instancijos teismo dėl įvairių priežasčių negalima apskųsti aukštesnei teismo 
instancijai, tuo atveju pirmosios instancijos teismai dažniausiai bylas nagrinėja paviršutiniškai, 
jie vengia gilintis į bylos detales, dėl to byla išnagrinėjama tik formaliai, nes niekas nebegali 
pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

Dažni atvejai, kai didelės svarbos teismų sprendimai priimami už akių dėl nereikšmingų 
formalumų, tokių, kaip bylos šaliai pavėlavus atvykti į teismo posėdį arba neatvykus į teismą 
dėl sveikatos sutrikimų ir pan.

Visuomenėje nuolat didėja nepasitikėjimas teismais, daromos prielaidos, kad rašytinė me-
džiaga vienoje ar kitoje byloje gali būti arba buvo keičiama, nes tam pakanka suklastoti arba 
pakeisti vieną kurį nors dokumentą, nuo kurio priklauso teisinė bylos sprendimo baigtis.

Teismų nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimus dažnai pažeidžia ir patys teisėjai. 
Teismai tebegina valstybės interesus, nors demokratinėje valstybėje teisėjai turi būti neutralūs 
ginčų arbitrai ir teisės viršenybės bei pamatinių žmogaus teisių principų įgyvendintojai.

Ribojamos asmenų teisės gintis patiems. Aukščiausiasis Teismas nepriima kasacinio skundo, 
jeigu jo nepasirašė advokatas ir nepridėti dokumentai apie jo teisę verstis advokato praktika 
bei sumokėtą honorarą už dalyvavimą byloje. Dėl to neišgalintys asmenys samdytis advokatą 
netenka teisės siekti teisingumo. Tai itin šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas.

Yra požymių, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tampa šališkas sprendžiant 
Lietuvos valstybės teisės aktų taikymą praktikoje ir dalyvauja priimant politinius sprendimus 
valstybėje.

Lietuvoje iki šiol Advokatūros įstatymas nustato absoliutų advokatų monopolį visoje teisi-
nių paslaugų sferoje, visiškai neatsižvelgiant į Europos Sąjungos šalių patirtį šioje srityje.

Asmenys, siekiantys apginti savo pažeistas teises teisme negali laisvai pasirinkti savo intere-
sų atstovą ir naudotis kvalifikuotomis teisinių paslaugų įmonių teisininkų arba patentinių pa-
tikėtinių paslaugomis. Jie yra priversti patikėti savo interesų atstovavimą teismuose išskirtinai 
advokatams arba reikiamos kvalifikacijos ir profesinio darbo patirties neturintiems mokiniams– 
advokato padėjėjams. Tokiu būdu tiesiogiai ribojamos visuomeninių organizacijų bei profesinių 
sąjungų teisės ir galimybes suteikti teisinę pagalbą savo nariams ar į šias organizacijas besikrei-
piantiems žmonėms. Teisinės paslaugos tapo nepasiekiamos daugeliui asmenų.

Teisė į informaciją
2006 m. rugsėjo 7 dieną buvo suimtas ir 48 valandoms sulaikytas „Laisvo laikraščio“ redak-

torius Aurimas Drižius, taip pat konfiskuotas jo leidžiamo „Laisvo laikraščio“ tiražas.
Vėliau žurnalistas buvo paleistas, jam buvo atsisakyta kelti baudžiamąją bylą.
Lietuvos Valstybės saugumo departamento veiksmai iš esmės pažeidė Europos žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 ir 11 straipsnius, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 20 straipsnį, kuris garantuoja, kad Lietuvos Respublikoje žmogaus  laisvė  
neliečiama, taip pat Konstitucijos 25 straipsnį, kuris skelbia, kad „žmogus turi teisę turėti savo 
įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“. 2006 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
pareiškė protestą dėl spaudos ir žodžio laisvės, nurodydama, kad teisėtvarkos institucijų 
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veiksmai buvo nukreipti prieš informacijos laisvę, kad šie veiksmai prieštarauja demokratinės 
valstybės principams.

Vaikų teisės
2006 10 17 Lietuvos žmogaus teisių asociacija priėmė pareiškimą dėl smurto propagavimo, 

nurodydama, kad laisvė propaguoti prievartą ir smurtą neatitinka Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių konvencijos nuostatų bei kitų Lietuvos Respublikos ratifikuotų žmogaus 
teisių ir laisvių dokumentų, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų 
įtvirtintų žmogaus teisių ir moralės normų. Kad Lietuvoje nepakanka įstatymų ir teisės aktų, 
ribojančių smurto, pornografijos ir prievartos propagandą, kad įstatymai ir teisės aktai, skirti 
saugoti žmonių sveikatą ar moralę, garbę ar teises, kaip tai numato Konvencija, neveikia arba 
veikia blogai. Asociacija reikalavo LR Seimą – priimti trūkstamus teisės aktus ir patobulinti 
įstatymus, ribojančius smurto ir prievartos propagandą žiniasklaidoje, reklamoje, kuriamoje ir 
platinamoje kino ir video produkcijoje bei kompiuteriniuose žaidimuose.

Profesinių sąjungų ir profesinių susivienijimų teisės
2006 m. vasario 2 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas nutartimi 6 mėnesių laikotarpiui 

nušalino nuo visų pareigų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmąjį viceprezidentą 
ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininką Petrą Grėbliauską. Jam buvo 
laikinai 6 mėnesių laikotarpiui uždrausta užsiimti bet kokia veikla visų lygių ir struktūrų 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovybėje.

Vilniaus apygardos prokuratūra uždraudė P. Grėbliauskui lankytis visose vietose, kuriose 
vyksta LPS „Solidarumas“ posėdžiai, kita veikla, taip pat uždraudė bendrauti ir ieškoti ryšių su 
asmenimis, įeinančiais į LPS „Solidarumas“ vadovybę.

2006 m.vasario 8 d. Vilniaus apygardos prokuratūra areštavo Lietuvos profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ darbo patalpas ir sąskaitą banke, tuo visiškai sustabdydama nacionalinės 
profesinės sąjungos veiklą.

Tokių priemonių imtasi Lietuvos nacionalinės vežėjų profesinės sąjungos vadovo atžvilgiu 
po skundo, pagal kurį Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą.

2006 m. vasario 23 d. Lietuvos žmogaus teisių asociacija pareiškė protestą dėl profsąjungų 
laisvės suvaržymų, nurodydama, kad pagal galiojančius įstatymus profesinių sąjungų 
„Solidarumas“ viceprezidento P. Grėbliausko veiksmų teisėtumą galėjo nustatyti tik teismas, 
kardomosios priemonės P. Grėbliausko atžvilgiu pažeidžia ES ir tarptautinę teisę (Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 str.; Europos socialinės chartijos 5 str., TDO 
Nr.98 konvencijos 2 str. 1 d.), Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymą ( 3 ir 4 str.) ir 
Lietuvos Respublikos Konstituciją (50 str.) .

Vėliau prokuratūra savo sprendimus panaikino.

Darbo ir profesinių sąjungų pažeidimai Lietuvoje 2006 metais
2006 m. Lietuvoje plėtojamas socialinių partnerių dialogas nacionalinėse ir regioninėse tri-

šalėse tarybose, abipusės nuolaidos leido pasiekti santykinės darbdavių ir darbuotojų interesų 
lygsvaros. 2006 m. minimali mėnesinė alga padidinta iki 600 Lt, fizinių asmenų pajamų mokes-
tis sumažintas nuo 33 iki 27 procentų.

Darbdaviai yra per daug apkrauti prievolėmis mokėti socialinio draudimo išmokas 
įdarbintiems socialiai remtiniems asmenims. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio 
draudimo įmokų tarifų sistema neskatina darbdavių ekonominio suinteresuotumo gerinti 
darbuotojų saugą ir sveikatą, šio draudimo fondo lėšos skirtos profilaktikai, panaudojamos 
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neefektyviai, draudiminėms išmokoms nepriskiriama darbuotojui padaryta neturtinė žala. Todėl 
2006 metais padidėjo darbuotojų mirštamumas darbe, profesinis sergamumas ir traumatizmas. 
Netekusios teisės į išankstinę pensiją orlaivių palydovės bendrovėje „Lithuanian avialiners“ FLY 
LAL buvo verčiamos palikti darbą, o vietoje jų priimamos jaunos merginos, kurioms mokamas 
minimalus atlyginimas.

2006 m. liepos 31 d. UAB  „Visagino būstas” direktorė Liubov Sverčkova atleido iš darbo ben-
drovės profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkę Olgą Antonovič nepaisydama įstatymo 
reikalavimo gauti profesinės sąjungos sutikimą.

2006 m. teismų sprendimais iš Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ buvo atimta nuo-
savybės teise įgyta „Nemuno” sanatorija Druskininkuose, profesinės sąjungos vadovas 3 mė-
nesiams buvo nušalintas nuo pareigų pagal melagingą įskundimą, neteisėtai buvo areštuotos 
piniginės lėšos profesinės sąjungos sąskaitoje banke.

LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
SITUATION  OF HUMAN RIGHTS  

IN LITHUANIA IN 2006

In 2006 Lithuanian legal system had been fortified, aiming to harmonize it with European 
Union legal acts and international human rights’ conventions. Further it was attempting to 
eliminate barriers of execution of civil right to participate in the government of the State.

Especial attention is concentrated on the improvement of the Lithuanian Courts’ System 
and their proceeding. In spite of that, Lithuanian Courts’ System still is one of most closed-
door systems within European Union countries.

The Courts
In 2006 the work of the courts was estimated as the worst among all other judicial institutions. 

The most frequent problem is a delay of trails. Almost 2 years the 1st district court of Vilnius 
has been trying a case of „Valstiečių laikraštis“ dispute and finely editors of this newspaper had 
received a pronounced verdict only in 2 months after the court decision was announced, where 
the court decision must be delivered in 14 days.

If appealing of the first instance court to higher court instance is not allowed for any reason, 
in most cases courts of first instance are trying cases perfunctory, avoids going into details of 
case. Therefore the case is tried only formally, so that nobody can change the judgment of court 
of first instance.

There are man cases where courts’ decisions of high importance are given in somebody’s 
absence (in absentia) due to unessential formality, such as the other side is late for the court trial 
or does not appear before a court because of health reasons etc.

In our society the lack of confidence in courts is constantly increasing, it is premised, that 
written material could be changed in one or another case, because that is sufficient to forge or to 
replace only one document, which is determinant for the end of legal case.

Judges themselves are often infringing the requirements of the courts’ independence and non 
partiality. Courts still protect

States’ interests, although in democratic country judges must be neutral arbiters of conflicts 
and implementers of superior Law and fundamental principles of human rights.
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Self-defense for the persons is restricted. The Supreme Court of Lithuania does not accept 
application if it’s not contra signed by advocate and is without enclosed documents proving his 
right to be an advocate and information about the fee for participating in case. Therefore those 
who can not hire an advocate loose the right on seeking justice. This is very rough breach of 
human rights.

In Lithuania the Advocacy Law still establishes an absolute monopoly of the advocates in all 
legal service market, absolutely not taking into the account experience of other European Union 
countries.

Persons, who are seeking defense of their breached rights in a court trail has no freedom in 
choosing a counsel for the defense and to use services of the lawyer from qualified legal service 
companies or attorneys with patent. People are forced to entrust representing their interests 
to advocates exceptionally or to advocates assistants, who are not required the prove their 
qualification and experience of this profession. In that way the right to legal service is withdrawn 
from public organizations and trade unions’ for the protection of their members or people, who 
applies to those organizations. Legal services became inaccessible to many individuals.

Right to Information
On 7 September, 2006 editor of „Laisvasis laikraštis“ Aurimas Drižius has been arrested and 

detained for 48 hours, also all editions of his newspaper „Free newspaper“ were confiscated.
Later journalist was released, he was refused to start a criminal case.
Actions of State Security Department of Republic of Lithuania has breached articles 10 

and 11 of European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, article 20 of 
Constitution of Republic of Lithuania, which guaranties that the freedom of a human being shall 
be inviolable, also article 25 of Constitution of Republic of Lithuania, which declares that „the 
human being shall have the right to have his own convictions and freely express them“. In 14 
September 2006 Lithuanian Association of Human Rights has started a protest on the rights to 
press and speech, referring that justice institutions acted against the right to information, that 
such actions contradict to the democratic state principles.

Children Rights
In 17 October, 2006 Lithuanian Association of Human Rights has made a statement concerning 

propaganda of violence, referring to that the freedom of violence and coercion propaganda is 
not in line with the requirements of European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms, other documents on Human Rights’ ratified by the state,

Constitution of Republic of Lithuania and other human rights and moral norms, provided 
by rules of law. There is a lack of laws and rules of law restraining violence, pornography and 
coercion propaganda, laws and rules of Law protecting human health and moral, honor and 
rights, provided by Constitution of Republic of Lithuania, are not functioning or functioning 
not properly. Lithuanian Association of Human Rights has demanded of Parliament of Republic 
of Lithuania to pass the lacking legal acts and improve the existing ones, which limit violence 
propaganda in mass media, advertising, in the creation and distribution of cinematic and video 
production and computer games.

Trade Unions and Associations Rights
 On 2 of February, 2006 1 district court of Vilnius decided to remove for 6 months the first 

vice-president of Lithuanian Trade union „Solidarumas“ and the chairman of Lithuanian Carter 
Trade Union „Solidarumas“ Petras Grėbliauskas from all duties. For a temporal 6 months 
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term it was forbidden to him to take any activity at any level and structure governing body of 
Lithuanian Trade Union „Solidarumas“.

Vilnius Public Prosecutor’s Regional Department prohibited P. Grėbliauskas to visit any 
place where Lithuanian Trade Union „Solidarumas“ arranges meetings, other activities, also 
prohibited to communicate and to have any communication with individuals from governing 
body of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“.

On 8 February 2006 Regional Department of Vilnius Public Prosecutor arrested all working 
premises and bank account of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“, and in such way 
suspended the work of national trade union absolutely.

Such measures against chairman of national and carters trade union were taken after 
the application, received by Vilnius district public prosecutor’s, which had started a pretrial 
investigation.

On 23 of February Lithuanian Association of Human Rights has announced a protest against 
restraint of freedom of trade unions, and declared that legitimacy of actions, taken by the vice-
president of trade union „Solidarumas“ P. Grėbliauskas, could be settled only by the court, 
according to the existing laws. Measures of suppression of P. Grėbliauskas breaches EU and 
international Law (article 11 of European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms; article 5 of European Social Charter; first part of article 2 of International Labor 
Organization Convention No. 98), articles 3 and 4 of Lithuanian Trade Union Law and article 50 
of the Constitution of Republic of Lithuania.

Later Public Prosecutor had revoked its decisions.

Labour and Trade Union Infringements in 2006
In 2006 dialog between social partners is developed through national and regional Tripartite 

Councils, concessions made by both sides allowed to reach the balance of interests between 
employers and employees. In 2006 the Minimum Monthly Wage has increased up to 600 LT, 
Personal Income Tax was reduced from 33% to 27%.

Employers have too many duties in paying social insurance for social supported employees. 
The tariff system of payments of compulsory insurance for the accidents at work and 
professional diseases does not encourage taking an economical interest in improvement of safe 
and healthy working conditions for employees, preventive means of this insurance fund are 
used ineffectively, insurance payments do not cover immaterial damage. Therefore during the 
year of 2006 professional diseases, sickness and traumas at work have increased. „Lithuanian 
Airliners“ FLY LAL flight attendants forfeited right on preliminary retiring and were made to 
leave the job, instead of them, young girls were employed under the minimal salary.

On 31 July 2006 the director of JSC „Visagino būstas“ Liubov Sverčkova dismissed for the 
Olga Antonovič of Trade union „Solidarumas“ chairmen’s post in spite of Law requirement to 
get a trade union consent.

All judgments passed by courts in 2006 resulted in the subtraction of Sanatoria of Druskininkai 
„Nemunas„ purchased by Lithuanian Trade Union „Solidarumas“, on the ground of false 
denunciation against the chairman of Trade Union he was suspended for 3 months from his 
duties, pecuniary means in Trade Union bank account were arrested illegally.

LŽTA informacinis periodinis leidinys „Pozicija“.– 2006 m. gruodis
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INTERNATIONAL HELSINKI FEDARATION
HUMAN RIGHTS IN LITHUANIA IN 2006

ANNUAL REPORT

Despite progress made in the past years to fulfill formal European Union requirements in 
many fields, numerous legal provisions and practices continued to give rise to concerns about 
Lithuania’s commitment to fundamental human rights.

While the Lithuanian legal system has developed, serious concerns were raised about 
the independence of the judiciary, excessively long judicial proceedings, and the quality and 
availability of ex-officio legal services for indigent people. Reminiscent of the Soviet era, many 
judges still saw it as their role to protect the interests of the state.

Investigative journalism continued to face obstacles. For example, criminal libel provisions 
carrying a prison sentence were still invoked against journalists who reported on issues of public 
interest. Interference by the State Security Department (SSD) in the work of the media gave a 
new impetus to already ongoing debate on transparency and control of the SSD surveillance 
activities.

Several intergovernmental bodies discussed in 2006 the human rights situation in Lithuania, 
including the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading 
Treatment or Punishment (CPT), the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD) and the UN Committee on the Rights of the Child.1 CPT voiced inter alia criticism of 
the continued ill-treatment of detainees by the police, including cases that amounted to torture, 
while the CERD pointed to the failure to actively prosecute racist and xenophobic incidents and 
discriminatory attitudes. It also focused special attention on the situation of Roma, noting that 
despite government programs to improve their situation, many problems persisted.2

The Committee on the Rights of the Child welcomed the fact that many plans and programs 
had been initiated by the government in recent years to improve the situation of children in 
Lithuania, but regretted that inadequate resources had been allocated for the implementation of 
these plans and programs.

Independence of the judiciary and fair trial
The results of a project carried out by the Lithuanian Human Rights Monitoring Institute 

(LHRMI) on the realization of the right to fair a trial gave rise to serious concerns. LHMRI 
monitors, who observed 50 criminal trials in 2005 and 2006, found that the pre-trial investigation 
phase was decisive for the outcome of cases, not the trials.3

Prosecutors played a central role not only in collecting but also in assessing evidence while 
trials merely „served as a means to, at best, verify the evidence in the case-file presented by the 
prosecution,“ said LHMRI. Moreover, courts clearly favored evidence collected during pretrial 
investigation and often disregarded evidence produced in the courtroom. In many cases, judges 
behaved as if they were acting on behalf of the prosecution rather than as impartial arbiters, 
and showed displeasure when witness testimony differed from testimony recorded during 
investigation.

4 The Lithuanian Human Rights Association (LHRA) criticized excessively long trials, and 
the perfunctory work of especially the first instance courts, failing to adequately investigate 
cases on their merits. These problems, in addition to the biased work of judges in many cases, 
increased the public’s lack of trust in courts.
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As of the end of 2006, the First District Court of Vilnius had taken two years to deal with a 
dispute concerning the newspaper Valstieciu laikraštis. The paper’s editors-in-chief were finally 
fined, but it again took the court two months to officially inform the persons concerned about the 
verdict while, by law, it should have been done within 14 days.5 Access to courts was restricted 
by the fact that lawyers’ honoraries were high and the ex-officio legal services scheme was not 
developed well enough to provide qualitative assistance to all who needed it.

Freedom of association
Trade Unions
The right of trade unions to operate freely has been a problem in Lithuania for years. In 2006, 

the case of the trade union „Solidarumas“ and its chairman Petras Grebliauskas raised serious 
suspicions about undue interference in trade union activities. On 30 January, officers of the 
economic crime division of the chief police commissariat searched the „Solidarumas“ premises 
without a permit by a judge and thus in violation of article 145 of the criminal procedure code. 
The search, prompted by a false report to the police by Grebliauskas’ rivals accusing the chairman 
of illegal activities, was conducted after working hours when the employees had already left the 
premises. The officers illegally took with them documents concerning a property transaction on 
the grounds that it was not beneficial to union. At the same time, the house of Petras Grebliauskas 
was searched and a computer confiscated.

In the subsequent trial in the Vilnius City Local Court No. 1, the court did not decide on the 
legality of the transaction at issue but nevertheless suspended Petras Grebliauskas from office 
for six months and confiscated his property. In light of this ruling it appeared that the whole case 
against Grebliauskas was aimed at disturbing trade union activities and harming Grebliauskas, 
including his possible re-election as trade union president. Grebliauskas was later cleared of 
all charges and his suspension was revoked. No disciplinary measures were taken against the 
police officers that carried out the illegal searches. In years past, the „Solidarumas“ building was 
set on fire on three occasions – in none of the cases were the perpetrators found.

Freedom of expression and the media
Journalists continued to experience obstacles trying to access information of public importance 

at the local level, a problem attributed both to the lack of clear legal provisions and openness on 
the part of the authorities.

Moreover, defamation provisions in the criminal code served as a hurdle for investigative 
journalism and legitimate criticism, including of alleged corruption and other misconduct 
by public officials: by law, dissemination of information that was untrue and damaging to an 
individual’s honor and dignity was punishable by a fine or imprisonment of up to two years.

On 10 July, the Taurage County Court completed hearings in the criminal case against 
Vaidotas Zaleckis, member of the editorial board of the Klaipeda newspaper.

He had been charged for publishing information about Stanislovas Stulpinas, chief prosecutor 
of the Klaipeda city prosecutor’s office, in 2001 and 2003, allegedly „belittling, degrading and 
undermining confidence in him.“ The charges7 were filed under article 154.2 of the criminal 
code, which carried sanctions from a fine to imprisonment of up to two years. Journalist 
Ruta Grineviciute faced the same charges disseminating similar information about the same 
prosecutor in the Baltijos TV channel and the newspaper Klaipeda.

Both Zaleckis and Grineviciute were fined LTL 3,750 (EUR 1,086) and ordered to pay LTL 
5,000 (EUR 1,448) in damages to Stulpinas. Zaleckis and Grineviciute filed an appeal to the 
Kaunas county court; it was still pending as of year’s end.8 u In another case concerning Ruta 
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Grineviciute, on 15 November the Seimas board barred her access to the Seimas building until 
further notice.9 The decision cited violations of the house’s regulations for internal order and 
the fact that, when filming program („The last Resort“) on alleged corruption in the Seimas, 
Grineviciute had distributed envelopes with money to some member of the Seimas, thereby 
violating articles 3 and 41 of the Law on Public Information and article 8 of the Code of Ethics of 
the Lithuanian Journalists and Publishers. Although Grineviciute was not the only reporter in 
the program, she was the only one targeted, reportedly without any investigation. The program 
was broadcasted on the LNK TV channel on 12 November 2006. Members of the Seimas who 
had been criticized by the journalist in her programs participated in the decision to bar her 
entry to the parliament, while Grineviciute was not allowed to defend herself. In addition, the 
decision of the Seimas failed to mention a possible appeal procedure.

SSD surveillance activities 
The SSD, whose surveillance activities have been subject to criticism for some time already for 

the lack of transparency and adequate legal control, also targeted the media in what appeared to 
be an attempt to prevent them from reporting on its questionable activities.

The SSD launched investigations against Vytautas Bruveris, a journalist with the daily 
Lietuvos rytas, after the paper had published his article „Few Flies in the Web of the Secret 
Agents,“ disclosing wide-scale monitoring activities without court permit by the SSD and other 
law enforcement agencies. The SSD claimed that Bruveris had published classified information, 
referring to information that was already in the possession of a parliamentary control commission 
that supervises operative services. The SSD’s gathered information on Bruveris’ phone records 
to find out which parliamentarians had leaked information to him. Later, the results of the SSD 
investigations against Bruveris were released to the press. Bruveris himself was not aware of the 
investigation against him. 

On 7 September, SSD officers arrested the editor-in-chief of the newspaper Laisvasis laikraštis 
(Free Newspaper), Aurimas Drizius for publishing alleged classified information. The paper’s 
editorial offices were searched, the day’s issue was confiscated and Drizius was detained for 48 
hours. The daily had published an article implicating politicians and businessmen in corruption 
and reportedly wanted to submit the material also to the LNK TV channel. 

No charges were eventually brought against Drizius but the episode contributed to a decision 
by the Seimas national defense committee to dismiss the head of the SSD.11

Torture, ill-treatment and police misconduct
In February, the CPT published a report13 on its 2004 visit to Lithuania voicing concern over 

the failure of the authorities to take effective practical measures to rectify several deficiencies in 
the treatment of detainees and prisoners to which the CPT had pointed after its visit four years 
earlier. For example, the CPT remained concerned by the high number and the severity

of allegations of ill-treatment of persons in police custody - including minors. Most allegations 
related to the time of apprehension and initial investigation by the police. The types of alleged 
ill-treatment consisted mostly of blows with hands or fists, or with objects such as batons or 
belts, but the CPT was also informed of the use of asphyxiation by placing a gas mask or a plastic 
bag over the person’s face, severe beating, infliction of electric shocks, and mock executions – all 
methods that could be considered to amount to torture. In numerous cases medical records were 
consistent with the allegations of ill-treatment.

Further, the CPT noted that much needs to be done to improve conditions of detention in 
police detention centres, describing their material environment and the impoverished regime 
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in some cases as inhuman and degrading, especially considering that persons were being held 
under such conditions for prolonged periods. The CPT, for example, reported of detainees being 
locked up 24 hours per day in filthy, overcrowded cells, with little or no access to natural light. 

In addition to resorting to ill-treatment reported inter alia by the CPT, law enforcement officers 
police officers frequently neglected other regulations for police conduct.14

SOURCES FOR FURTHER INFORMATION:
ç Lithuanian Human Rights Association, e-mail: komitetas@lzta.lt
ç Civil Defence Fund, e-mail: kausinis@takas.lt
ç Lithuanian Human Rights Monitoring Centre, www.hrmi.li
Publications:
ç Conclusions of the Human Rights Monitoring Institute trial observation, 14 November
2006, at www.hrmi.lt/en/news.php?strid=1408&id=4159
ç UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by State
Parties under Article 44 of the Convention, Concluding observations: Lithuania,
17/03/2006, CRC/C/LTU/CO/2, 17 March 2006, at www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
(Symbol)/3153bc27a3138706c125716100228e85?Opendocument
ç UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Consideration of Reports
Submitted by State Parties under Article 9 of the Convention, Concluding observations
of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Lithuania, 11 April 2006,
CERD/C/LTU/CO/3, at www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/67f24838b6b5d369c1
257162003d57f0?Opendocument
ç Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT) from 17 to 24 February 2004, CPT/Inf (2006) 9, 23 February
2006, at www.cpt.coe.int/documents/ltu/2006-09-inf-eng.htm.
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Association to the IHF, January 2007.
13 CPT, Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
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ŠVEDIJOS KARALYSTĖS AMBASADA
ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE 2007 METAIS

Ši ataskaita – tai žmogaus teisių padėties apžvalga, pagrįsta Švedijos užsienio reikalų 
ministerijos pastebėjimais. Ataskaita nepateikia išsamios žmogaus teisių padėties Lietuvoje 
analizės. Informacijos šiuo klausimu reikėtų ieškoti ir kituose šaltiniuose.

BENDROJI DALIS
1. Žmogaus teisių padėties apibendrinimas
Žmogaus teisių (ŽT) padėtis Lietuvoje iš esmės yra gera.
Perėjimas prie demokratinės teisinės valstybės buvo įgyvendintas tikslingai.
Stojimo į Europos Sąjungą procesas sukūrė darnius įstatymus žmogaus teisių srityje.
Visgi galima paminėti keletą trūkumų įstatymų taikymo ir bendros padėties žmogaus teisių 

srityje atžvilgiu. Dar reikėtų pasitempti socialinių bei ekonominių teisių srityje. Laikoma, kad 
maždaug penktadalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Lietuvos visuomenės gyvenime, 
o taip pat ir valstybės valdymo sektoriuje dar egzistuoja korupcija. Trūkumų yra ir teisinių 
institucijų veikloje. Probleminėmis sritimis ir toliau išlieka moterų, vaikų bei neįgaliųjų ir 
sergančiųjų psichinėmis ligomis padėtis visuomenėje. Padėtis šalies įkalinimo įstaigose taip 
pat kelia susirūpinimą. Tam tikra diskriminacija pastebima homoseksualių, biseksualių ir 
transseksualių (HBT) asmenų bei romų tautybės gyventojų atžvilgiu.

2.  Pagrindinių žmogaus teisių konvencijų ratifikavimo padėtis bei 
ataskaitos JT konvencijų komitetams 

Lietuva yra ratifikavusi pagrindines JT žmogaus teisių konvencijas:
– Pilietinių ir politinių teisių konvenciją, International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR), bei fakultatyvinius protokolus dėl individualios peticijos teisės ir mirties bausmės 
panaikinimo.

– Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių konvenciją, International Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

– Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Convention on the Elimi-
nation of all forms of Racial Discrimination (CERD).

– Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo, Convention on the 
Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), bei fakultatyvinį protokolą 
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dėl individualios peticijos teisės.
– Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Deghrading Treatment or Punishment 
(CAT), tačiau šios konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl kankinimo prevencijos nėra nei 
pasirašytas, nei ratifikuotas.

– Vaikų teisių konvenciją, Convention on the Rigthts of the Child (CRC), bei du šios konvencijos 
protokolus dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir dėl prekybos vaikais.

– 1966 m. Pabėgėlių konvenciją, Convention related to the status of Refugees, ir jos protokolą.
– Tarptautinio baudžiamojo teismo, International Criminal Court (ICC), Romos statutą.
– Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, vadinamąją Europos konvenciją.
Taip pat ratifikuoti ir 13-asis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo bei 14-asis protokolas dėl Europos 
žmogaus teisių teismo.

Žmonių su negalia teisių konvencija, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ir 
Konvencija dėl priverstinio dingimo, Convention for the Protection of all Persons from Enforced 
Disappearences, buvo pasirašytos 2007 m. pavasarį. 

Atsiskaitymas JT konvencijų komitetams vyko šiek tiek pavėluotai.
Seimas (parlamentas) pratęsė 2003 m. priimtą Žmogaus teisių veiksmų planą. Šio plano 

nuostatos nuosekliai įgyvendinamos. Žmogaus teisių veiksmų planas buvo sukurtas remiantis 
iš dalies ir švediškuoju modeliu, jame nurodytos konkrečios problemos, kurias šalis siekia 
išspręsti pagal nustatytą tvarkaraštį.

Plano įgyvendinimu rūpinasi vykdomasis sekretoriatas bei Seimo Žmogaus teisių komite-
tas.

PILIETINĖS IR POLITINĖS TEISĖS
3. Pagarba teisei į gyvybę, kūno neliečiamumą ir kankinimų draudimai 
Politinių žmogžudysčių, asmenų dingimų ar mirties bausmių nepasitaiko.
Konstitucija draudžia kankinimus. Nors vis dar pasigirsta pranešimų apie policininkų 

žiaurumą ir smurtą, tokių atvejų, kaip ir praėjusiais metais, pasitaiko vis rečiau.
2004  m. patvirtinta valstybinė Įkalinimo įstaigų renovavimo ir įkalinimo sąlygų 

humanizavimo programa. Šioje programoje numatyta ir naujų įkalinimo įstaigų statyba. Jau 
atidarytas vienas naujas kalėjimas ir tardymo izoliatorius, tačiau ateityje planuojama pastatyti 
dar keletą. Nepaisant pagerėjimo, padėtis įkalinimo įstaigose ir toliau išlieka problemiška. 
Daugelis įkalinimo įstaigų yra perpildytos, jose prastos sanitarinės sąlygos, nepakankama ŽIV 
kontrolė, neretai pasitaiko smurto tarp įkalintųjų bei personalo savivalės atvejų. Kritikos sulaukė 
ir tai, kad policija turi teisę kilnoti įkalintuosius iš vienos įkalinimo įstaigos į kitą. Pagrindinė šių 
problemų priežastis – lėšų, vietos ir apmokyto personalo trūkumas.

2005 m., nustačius, kad vienam įkalintajam tenka 1,5 kv. m. ploto, Lietuva pralaimėjo bylą 
Europos žmogaus teisių teisme. Po šio Europos žmogaus teisių teismo sprendimo priimtas 
įstatymas, kuriuo vienam įkalintajam turi būti skiriama ne mažiau kaip 3 kv. m. Pastebima 
mažėjanti perpildytų įkalinimo įstaigų problema. Šiuo metu perpildytomis laikomos 4 iš 15 
šalyje veikiančių įkalinimo įstaigų.

2006 m. įsigaliojo naujas įstatymas, draudžiantis įkalintiesiems perduoti (maisto ir kitų 
būtiniausių reikmenų) siuntas, dabar leidžiama perduoti tik vieną drabužių siuntą per pusmetį. 
Kai kuriose įkalinimo įstaigose pajamų neturintiems įkalintiesiems gali būti išmokamos 
pašalpos, pavyzdžiui, maisto produktams pirkti, tačiau ši pašalpa negali sudaryti daugiau kaip 
30% minimalaus pragyvenimo lygio (MGL), kurį nustato Lietuvos Vyriausybė, o tai nesudaro 
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ir 100 Švedijos kronų per mėnesį. Ši sistema kritikuojama už tai, kad taikoma nenuosekliai ir už 
tai, kad nors viršutinė pašalpos riba nustatyta, nėra nustatytas jos minimumas.

4. Mirties bausmė 
Mirties bausmė panaikinta. Lietuva yra ratifikavusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių konvenciją, draudžiančią mirties bausmę net karo metu.

5. Teisė į laisvę ir asmeninį saugumą
Apie savavališko laisvės atėmimo atvejus nepranešama. Tačiau suėmimas ikiteisminio tyri-

mo metu neretai užtrunka pernelyg ilgai, tai sulaukė tarptautinių institucijų kritikos bei pasta-
bų iš Europos žmogaus teisių teismo Strasbūre. Tai paaiškinama per dideliais bylų krūviais ir 
nepakankamais administraciniais pajėgumais. Šiuo metu vidutinė sulaikymo iki teismo trukmė 
yra 6 mėn. ir 14 dienų (šaltinis: Teisingumo ministerija, www.tm.lt). Siekiant išspręsti šias pro-
blemas, šalyje daug dėmesio skiriama teisėjų mokymui. Kratai namuose atlikti reikalingas tei-
sėjo arba prokuroro išduodamas leidimas, tačiau kratos orderiai šiandien išduodami be kliūčių. 
Šalies žmogaus teisių organizacijos kritikavo ir nepakankamą pagarbą asmens neliečiamumui 
bei teisei į privatų gyvenimą. Įstatymų dėl telefono pokalbių pasiklausymo ir stebėjimo vaizdo 
kameromis nuostatos yra itin neaiškios, o tai, pagrindinių žmogus teisių organizacijų nuomone, 
kelia grėsmę asmens teisiniam saugumui.

Buvo atvejų, kai, pavyzdžiui, su korupcijos skandalais susiję įrašyti asmeniniai telefoniniai 
pokalbiai laikraščiuose buvo publikuoti pažodžiui. 

6. Teisinė sauga ir teisinės valstybės principas
Pagal Konstituciją Lietuvos teisinė ir teismų sistemos yra nepriklausomos nuo valstybinės 

valdžios. Užtikrinant dar didesnę nepriklausomybę, kandidatus į teisėjus teikia taryba, 
vadovaujama Aukščiausiojo Teismo pirmininko. Siekiant užkirsti kelią korupcijai, pasitaikančiai 
žemesnių instancijų teismuose, pastaraisiais metais buvo keliami teisėjų atlyginimai. Tačiau 
yra pagrindo manyti, kad korupcija ir/arba kitokia neteisėta įtaka sprendimams pasitaiko ir 
aukštesnių instancijų teismuose.

Kaltinamieji turi įstatyminę teisę į gynėją nuo pat suėmimo momento. Tačiau šios teisės 
įgyvendinimą apsunkina tinkamą išsilavinimą turinčių teisininkų trūkumas. Nepakankamas 
neseniai įkurtos teisinės pagalbos sistemos finansavimas ir dėl to maži atlyginimai teisininkams– 
vienas iš veiksnių, apsunkinančių šios sistemos veikimą. Tai, savaime suprantama, atsiliepia 
silpnosioms visuomenės grupėms, pageidaujančioms teisinės pagalbos.

Lietuvoje veikia Seimo kontrolieriaus institutas, kurio uždavinys – nustatyti  piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi atvejus administracinių darbuotojų tarpe.

Seimo kontrolieriaus tarnyba, be kitų įgaliojimų, gali inicijuoti teisminį procesą,  skirti 
drausminę nuobaudą arba teikti įstatymų pataisų siūlymus Seimui. Ši tarnyba ne kartą reiškė 
kritiką dėl pernelyg ilgai užtrunkančio kardomojo kalinimo.

Baudžiamasis kodeksas atitinka Europos Tarybos žmogaus teisių apsaugos nuostatas bei 
ES Kopenhagos kriterijus. Suderinus baudžiamuosius įstatymus su tarptautinės teisės aktais, 
sutrumpėjo laisvės atėmimo bausmės bei atsirado laisvės atėmimo bausmės alternatyvos. Be to, 
naujieji įstatymai padeda sutrumpinti suėmimo trukmę. Tačiau proceso teisės įstatymai leidžia 
teismo procesą „in absentia”, t.y. nedalyvaujant kaltinamajam, šią nuostatą kritikuoja šalies ŽT 
gynimo aktyvistai.

Šalyje veikia lygių galimybių bei vaiko teisių apsaugos kontrolierių tarnybos.
Šių kontrolierių tarnybų žinomumas visuomenėje nuolat didėja, todėl gausėja tarnyboms 

pateikiamų skundų. Dabar į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą gali kreiptis ir tie, kurie 
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mano esą diskriminuojami etniniu pagrindu ar dėl netradicinės seksualinės orientacijos.  
Baudžiamojon atsakomybėn vaikai gali būti patraukti nuo 14 metų amžiaus. Beveik visuose 
sektoriuose pasitaikanti korupcija sudaro visuomeninę problemą, keliančią grėsmę teisiniam 
saugumui. 2006 m. Lietuva ratifikavo JT Konvenciją dėl kovos su korupcija. Nepaisant 
šalies pastangų kovojant su korupcija, 2007 m. publikuotame „Transparency International” 
kasmetiniame korupcijos barometre Lietuva iš 46 vietos nusileido į 51. Kaip ir ankstesniais 
metais, šalies korumpuotumo indeksas yra 4,8 iš 10 balų, t.y. nesiekia ribos, kad šalis galėtų būti 
laikoma mažai korumpuota. „Transparency International” duomenimis, kas trečias lietuvis yra 
kada nors mokėjęs kyšį.

Kovai su korupcija imamasi įvairių priemonių. Korupcijos atvejus tiria speciali institucija. 
2002 m. Seimas patvirtino nacionalinę kovos su korupcija strategiją ir net priėmė įstatymą, 
kurio vienas tikslų – palengvinti korumpuotų tarnautojų atleidimą iš valstybės tarnybos. 2006 
m. spalio mėnesį visos Seimo partijos pasirašė bendrą nacionalinį susitarimą dėl kovos su 
korupcija. Laikoma, kad korupcija labiausiai paplitusi administravimo sektoriuje. Labiausiai 
korumpuotomis žinybomis įvairiuose tyrimuose nurodomos: policija, o ypač kelių ir pasienio 
policija. Be to, policija garsėja kompetentingų darbuotojų trūkumu, didele darbuotojų kaita, 
tinkamo policininkų rengimo nebuvimu bei mažais atlyginimais. Šios aplinkybės lemia 
bendrą visuomenės nepasitikėjimą policija. Korupcijos atvejų pasitaiko ir muitinėje, teisėkūros 
institucijose bei vadinamajame privatizavimo fonde. Tačiau gyventojų nuomonės tyrimai 
rodo, kad labiausiai korumpuotu sektoriumi žmonės laiko sveikatos apsaugos sektorių. 
Visuomenė įsitikinusi, kad jei pacientas be nustatyto mokesčio atsilygina papildomai, jam 
suteikiamos kokybiškesnės sveikatos apsaugos paslaugos. Politinės institucijos taip pat 
laikomos korumpuotomis, ir žiniasklaidoje nuolat pasirodo pranešimų apie politikų korupciją 
ir kyšininkavimo skandalus. Korupcija kelia problemų ir verslininkų veikloje. Visgi nemažai 
bendrovių yra prisijungusios prie JT Pasaulinės iniciatyvos (Global Compact Initiative), kurios 
vienas iš tikslų yra kova su korupcija. Dar vienas puikus pavyzdys – sėkmingas Valstybinės 
mokesčių inspekcijos projektas kuriant skaidrią organizaciją.

7. Nebaudžiamumas
Nebaudžiamumo atvejų platesniu mastu nepasitaiko. Tačiau pranešimai apie policininkų 

tarnybinių įgaliojimų viršijimą retai baigiasi teismine atsakomybe ar teisminiu tyrimu.
Skirtingai nei Švedijos, Lietuvos įstatymai suteikia galimybę baudžiamosiose bylose 

susitaikyti kaip ir civilinėse, dėl šios priežasties bausmės gali būti išvengta. Taikoma sistema, 
kai prisipažinusiam kaltu ir tapus liudininku prieš savo bendrininkus, prokuroras gali prašyti 
teismo bausmės neskirti arba ją sušvelninti. Tačiau tai įmanoma tik tais atvejais, kai įtariamieji 
priklauso aiškiai apibrėžtai nusikalstamai organizacijai.

Nacionaliniai teismai turi teisę nagrinėti šalyje įvykdytų tarptautinių nusikaltimų bylas (ga-
lioja vadinamoji universalioji jurisdikcija).

8. Žodžio, spaudos, susirinkimų, organizavimosi ir tikėjimo laisvė
Susirinkimų, organizavimosi ir tikėjimo laisvę užtikrina šalies Konstitucija, ir to laikomasi, 

išskyrus tam tikras išimtis (žr. toliau 15 psl.) Tačiau komunistų partija bei kitos su sovietmečiu 
siejamos organizacijos ir toliau išlieka draudžiamos.

Žodžio ir žiniasklaidos laisvė taip pat įtvirtinta Konstitucijoje, ir paprastai to paisoma. 
Cenzūros ir monopolijos žiniasklaidos srityje nėra. Žurnalisto nepriklausomybė nuo valstybinės 
valdžios įtvirtinta specialiuoju Žiniasklaidos įstatymu. Tačiau informacijos šaltinių apsauga 
nėra visiškai užtikrinta, kadangi teismas gali įpareigoti žurnalistus atskleisti savo informacijos 
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šaltinius. Žiniasklaida turi savireguliavimo – žurnalistų etikos inspektoriaus bei žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijos – institutus.

Organizacijos „Žurnalistai be sienų” kasmet atliekamo spaudos laisvės tyrimo duomenimis, 
spaudos laisvė nuo nepriklausomybės paskelbimo ženkliai sutvirtėjo, ir šiuo metu Lietuva 
užima 23 vietą iš 169 šalių, kuriose buvo atliktas šis tyrimas.

Visiems žinoma šalies žiniasklaidoje egzistuojanti korupcija. Už palankius straipsnius moka 
ir verslininkai, ir politikai. Kartais girdime tvirtinimų, kad už žiniasklaidos paslaugas moka net 
ministerijos ir valstybinės institucijos.

Pastaraisiais metais žurnalistų tarpe plačiai diskutuojami tokios praktikos etiniai aspektai.

9. Politinės teisės ir politinės institucijos
Lietuvos politinės institucijos atitinka išvystytos demokratinės valstybės politinėms 

institucijoms keliamus reikalavimus. Šalyje vyrauja pliuralizmas su daugiapartine sistema.
Parlamentą – Seimą – sudaro 141 narys, jie renkami ketveriems metams. 70 seimo narių 

renkami proporciniuose rinkimuose, o 71 – gavę daugumą balsų vienmandatėse rinkiminėse 
apygardose. Seimas turi įstatymų leidžiamąją valdžią. Be to, Seimas gali pritarti arba atmesti 
Prezidento teikiamą ministro pirmininko kandidatūrą bei skirti Aukščiausiojo ir Konstitucinio 
teismų teisėjus.

Prezidentas renkamas tiesioginiuose rinkimuose penkerių metų kadencijai ir yra atsakingas 
už šalies saugumo bei užsienio politiką. Jis yra valstybės vadovas ir formaliai atsako už vyriau-
sybės sudarymą bei turi veto teisę priimant naujus įstatymus.

Moterų dalyvavimas ir atstovavimas šalies politiniame gyvenime vis dar menkas. Šiuo metu 
iš 141 nario Seime yra 29 moterys. Vyriausybėje dirba trys moterys. Vietinės valdžios organuose 
moterys sudaro apie 20 proc.

Rinkėjų aktyvumas paprastai siekia apie 50 proc. Paskutinieji rinkimai vyko 2004 m. 2004 
m. birželį vykusiuose prezidento rinkimuose rinkėjų aktyvumas buvo 51,5 proc. Tą patį birželį 
vykusiuose Europos parlamento rinkimuose dalyvavo 48,2 proc., o tų pačių metų spalį vykusiuose 
Seimo rinkimuose – 46,1 proc. rinkėjų. Savivaldybių rinkimuose 2007 m. vasarį balsavo vos 36,5 
proc. rinkėjų. (šaltinis: Statistikos departamentas (SD), www.stat.gov.lt). Visuomenės nuomonės 
tyrimai byloja, kad mažiausiai pasitikima nacionalinėmis politinėmis institucijomis, tuo tarpu, 
tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, JT ir ES, pasitikima labiausiai. Menkas pasitikėjimas 
nacionalinėmis politinėmis organizacijomis sietinas su keletu priežasčių. Politikai apskritai nėra 
laikomi visuomenės interesų gynėjais, ši nuostata atsispindi ir žiniasklaidoje. Nemažai įtakos 
tam turi 6 skirsnyje aptarta paplitusi korupcija. Gali būti, kad menką visuomenės pasitikėjimą 
politikais lemia ir tai, kad nemažai politikų politinėje veikloje dalyvavo dar sovietiniais metais.

EKONOMINĖS, SOCIALINĖS IR KULTŪRINĖS TEISĖS
10. Teisė į darbą ir su tuo susiję klausimai
Lietuva yra pasirašiusi aštuonias pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) kon-

vencijas dėl žmogaus teisių darbo srityje: organizavimosi laisvės ir derybų teisės (konvencijos 
Nr. 87 ir 98), dėl diskriminacijos panaikinimo darbo profesinės veiklos srityje (konvencijos Nr. 
100 ir 111), dėl priverstinio darbo panaikinimo (konvencijos Nr. 29 ir 105) bei dėl vaikų darbo 
uždraudimo (konvencijos Nr. 138 ir 182).

Ir nors pasiekta pažanga, ypač dėl padidėjusių užsienio investicijų, darbo santykiai vis dar 
išlieka ydingi. O skundai, pasiekiantys Valstybinę darbo inspekciją, dažniausiai yra susiję su 
atlyginimų klausimais. Darbo teisės įstatymuose numatyta 40 valandų darbo savaitė. Tačiau 
yra pagrindo abejoti, ar visuomet laikomasi darbo laiko ir minimalaus atlyginimo įstatymų 
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nuostatų. Lietuvoje veikia trys stambūs nacionaliniai profsąjungų centrai, vienijantys įvairias 
šakines profsąjungas. Profsąjungoms priklauso tik 10–11 proc. Lietuvos dirbančiųjų. Ir tik 10–15 
proc. dirbančiųjų gali pasinaudoti kolektyvinių sutarčių teikiamomis galimybėmis. Dauguma 
profsąjungų narių dirba visuomeniniame sektoriuje. Nepasitikėjimas profsąjungomis veikiausiai 
yra išlikęs nuo sovietinių laikų. Nepaisant įstatymų, darbdaviai atlyginimus dažniausiai nustato 
be derybų ir nedalyvaujant profsąjungoms. Atlyginimai dažniausiai nustatomi remiantis 
statistiniais duomenimis. Kartais pasinaudojama teise streikuoti, kuri yra užtikrinta įstatymais. 
Bendri klausimai aptariami ir sprendimai, pavyzdžiui, dėl minimalaus atlyginimo dydžio, 
priimami Trišalėje taryboje, kurioje dalyvauja darbdavių, profsąjungų ir vyriausybės atstovai. 
Deja, realybėje, dėl silpnų darbuotojų pozicijų, ši Taryba yra formali ir neefektyvi. Oficialiais 
statistikos duomenimis, 2007 m. antrąjį ketvirtį nedarbas siekė 4,1 proc. Nedarbas nuolat mažėja 
ir tai iš dalies sietina su darbo vietų skaičiaus augimu gamybos ir paslaugų sektoriuose bei 
ekonomine emigracija. Kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, transporto ir statybų, šiuo metu 
net pastebimas darbo jėgos trūkumas. Nedarbas jaunimo tarpe taip pat sumažėjo per tą patį 
laikotarpį ir šiuo metu sudaro 8,4 proc. Jaunimo nedarbo mažėjimas beveik visiškai priklauso 
nuo gausios jaunimo emigracijos.

Anksčiau buvę ryškūs regioniniai skirtumai per paskutiniuosius metus sušvelnėjo. Nors per 
2007 m. ilgalaikių bedarbių sumažėjo 40 proc., šis skaičius vis dar išlieka nemažas. Maždaug 30 
proc. bedarbių darbo ieško ilgiau nei vienerius metus. Remiantis statistiniais duomenimis, vyrų 
bedarbių yra tiek pat, kiek ir moterų (šaltinis: SD).

Anksčiau didžiulis atlyginimų skirtumas privačiame ir valstybiniame sektoriuose tolygiai 
mažėja. Vidutinis moterų atlyginimas vis dar atsilieka nuo vyrų. Moterų vadovaujančiuose pos-
tuose ir valstybinėse, ir savivaldybių institucijose bei versle tebėra neproporcingai mažai.

11. Teisė į geriausią įmanomą sveikatą
Lietuvos gyventojai turi įstatyminę teisę į nemokamą sveikatos apsaugą valstybinėse sveikatos 

apsaugos įstaigose. Tačiau šiame sektoriuje klesti korupcija. Gyventojai įsitikinę, kad sumokėję 
kyšių bei apmokėję papildomas slaugos išlaidas (maitinimo, vaistų ir kt.), gaus geresnes ir 
skubesnes sveikatos priežiūros paslaugas. Atrodo, šalies politikai yra vieningos nuomonės dėl 
trūkumų sveikatos apsaugos srityje ir dėl to, kad šį sektorių būtina efektyvinti ir pertvarkyti. 
2008 m. biudžete sveikatos apsaugai yra numatytas ypatingas finansavimas.

Kūdikių mirtingumas per pastaruosius penkiolika metų sumažėjo perpus, tačiau tuo pačiu 
laikotarpiu ženkliai sumažėjo gimstamumas. Per tą patį laikotarpį Lietuvoje mirtingumas 
pralenkė gimstamumą. Tikėtina vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra maždaug 77,1 metai, 
vyrų – maždaug 65,3 metai. (šaltinis: SD). Piktnaudžiavimas alkoholiu yra plačiai paplitusi 
problema. Lietuva yra viena iš Europos šalių, kur alkoholio suvartojama daugiausiai.

Alkoholizmas ir alkoholio sukeltos ligos dažniau pasitaiko vyrų tarpe, tai iš dalies paaiškina 
ženklų vyrų ir moterų vidutinės gyvenimo trukmės skirtumą. Dažniausios mirties priežastys yra 
širdies ir kraujagyslių ligos, vėžiniai susirgimai ir išorinės priežastys, kurių tarpe dažniausia– 
savižudybė.

Savižudybių daugiausia 35 – 49 metų amžiaus vyrų tarpe. Be to, kaimo gyventojų tarpe 
savižudybės dažnesnės nei mieste. Laikoma, kad savižudybių skaičius, ženkliai išaugęs 
nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, yra vienas didžiausių Europoje (šaltinis: SD). Didelio 
savižudybių skaičiaus priežasčių yra daug, tačiau viena jų – paplitęs alkoholizmas. Valstybės 
žinybos jau atkreipė į tai dėmesį ir ėmėsi iniciatyvų šioms problemoms švelninti. Paskutiniais 
duomenimis, šalyje užregistruoti 3 500 ŽIV atvejų. Lietuvoje plačiai išvystyta ŽIV ir narkomanijos 
prevencijos veikla laikoma viena geriausių regione. Sveikatos apsaugos ministerija plačiai 
bendradarbiauja su nacionaliniu AIDS centru.
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Žmonės su psichine negalia dažniausiai apgyvendinami specialiose įstaigose. Jie retai turi 
ryšių su visuomene. Tačiau yra nevyriausybinių organizacijų, siekiančių pagerinti jaunuolių su 
psichine negalia padėtį. Apskritai psichiatrinei slaugai skiriama nepakankamai dėmesio (žr. 19 
skirsnį).

12. Teisė į išsilavinimą
Dešimtmetis vidurinis išsilavinimas yra privalomas ir iš esmės nemokamas, nors dėl išteklių 

trūkumo pasitaiko, kad mokyklose renkami pinigai, pavyzdžiui, mokymo priemonėms įsigyti. 
Beveik visi gyventojai yra raštingi.

Mokslas gimnazijoje trunka dvejus metus ir gali būti įvairių pakraipų. Kaip alternatyvą 
gimnazijai galima rinktis profesinę arba jaunimo mokyklą. Didžioji dalis Lietuvos jaunuolių 
baigia gimnazijas arba profesines mokyklas. Vidurinio mokslo sistemoje jaučiami ryškūs 
teigiami poslinkiai, nors tam tikri skirtumai tarp kaimo ir miesto mokyklose įgyjamo išsilavinimo 
kokybės išlieka. Lietuvos gyventojai yra palyginti gerai išsilavinę – 20,6 proc. šalies gyventojų 
turi bent vieną aukštojo mokslo diplomą (šaltinis: SD). Mokamo aukštojo mokslo kokybė labai 
netolygi. Aukštasis mokslas kritikuojamas dėl senoviškų pedagoginių metodų ir mokymo 
kursų, nepritaikytų rinkos ekonomikos sąlygoms.

Pagal Konstituciją, švietimas sudaro šalies vystymosi pagrindą, todėl švietimas laikomas 
prioritetine sritimi. 2008 m. biudžete švietimui skiriamas ypatingas dėmesys. Tačiau 2007 m. 
Lietuva vienam mokinio krepšeliui skyrė mažiausiai lėšų iš visų ES valstybių narių. Vidutinis 
mokytojų ir dėstytojų atlyginimas yra mažesnis už vidutinį atlyginimą šalyje, tai skatina 
korupciją kai kuriuose universitetuose ir aukštosiose mokyklose. 2008 m. mokytojų atlyginimus 
ketinama ženkliai kelti.

Studentų gyvenimo sąlygos laikomos ydingomis. Egzistuoja studijų paramos sistema, kurią 
sudaro stipendijos, mokamos už akademinę pažangą, ir komercinės paskolos studijoms, tačiau 
pastarosios prieinamos tik mažumai besimokančiųjų. Todėl dirbti studijuojant – įprastas reiški-
nys.

13. Teisė į patenkinamą gyvenimo lygį 
Spartus ekonominis augimas Lietuvoje tęsiasi. 2007 m. numatomas beveik 8 proc. BVP augi-

mas. Deja, sparčių ekonominio augimo tempo rezultatus pajuto ne visi. 2006 m. maždaug penk-
tadalis Lietuvos gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos. 2007 m. padėtis išliko ta pati. Skurdo 
riba vienam asmeniui sudaro vos 1 200 Švedijos kronų per mėnesį, arba 2 500 kronų šeimai, 
auginančiai du vaikus (šaltinis: SD).

Per paskutiniuosius metus realūs atlyginimai išaugo beveik 20 proc. Šiuo metu vidutinis 
atlyginimas sudaro maždaug 5 000 Švedijos kronų. Įstatymuose numatytas minimalus 
atlyginimas 2008 m. bus pakeltas nuo maždaug 1 950 Švedijos kronų iki maždaug 2 260 kronų. 
Minimalų atlyginimą gauna 8,5 proc. dirbančiųjų. Jungtinių Valstijų Valstybės departamentas 
paskutinėje (t.y. iki numatyto minimalaus atlyginimo padidinimo) ataskaitoje konstatavo, kad 
minimalus atlyginimas neužtikrina pakankamo pragyvenimo lygio dirbančiam ir turinčiam 
šeimą žmogui. Vidutinė senatvės pensija sudaro šiek tiek daugiau nei 1 700 Švedijos kronų. 
Minimali pensija šiuo metu yra maždaug 900 kronų (šaltinis: SD). Pajamų ir kainų santykis 
verčia nemažai dirbančiųjų ir pensininkų prisidurti pajamų dirbant papildomai. Praėjusiais 
metais vyko pensininkų demonstracijos dėl 2001 m. įšaldytų pensijų. Jas pažadėta išmokėti 
vėliau.

Skurdas netolygiai pasiskirstęs tarp miesto ir kaimo. Prieš porą metų atlikto  tyrimo duome-
nimis, 29,5 proc. kaimo gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos, tuo tarpu mieste tokių buvo 10,6 
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proc. Taigi, palyginti su praėjusių penkerių metų laikotarpiu, skirtumas tarp skurstančių ir tur-
tingiausiųjų dar labiau padidėjo. Tačiau dėl problemų pobūdžio skurdas mieste gali pasirodyti 
labiau akivaizdus nei kaime, kur mažesnės kainos, stiprūs socialiniai ryšiai ir iš dalies apsirūpi-
nama iš namų ūkio, ir todėl išgyventi lengviau. Skurdas mieste labiau krenta į akis. Labiausiai 
vargsta tie, kuriuos slegia įvairios pragyvenimą apsunkinančios aplinkybės, pavyzdžiui, vieni-
šos, išsilavinimo neturinčios mamos, auginančios mažamečius vaikus arba pensininkai.

Siekiant patenkinamo pragyvenimo lygio, nerimą kelia tai, kad ilgą laiką  buvusi žema 
infliacija, po nesėkmingų Lietuvos pastangų 2006 m. prisijungti prie ES pinigų sąjungos, ėmė 
sparčiai augti. 2007 m. spalio mėnesį infliacija sudarė net 7,6 proc. (šaltinis: SD).

Kadangi kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra viena iš šešių prioritetinių vyriausybės 
veiklos sričių, vyriausybė atkreipia dėmesį į faktą, kad socialiniai bei regioniniai skirtumai Lie-
tuvoje išlieka ir net pamažu gilėja. Ypatingas dėmesys, turbūt dėl šio klausimo potencialios po-
litinės svarbos, teikiamas priemonėms, nukreiptoms skirtumams tarp miesto ir kaimo švelninti. 
Nors rezultatų kol kas dar nematyti.

ĮVAIRIŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ ŽMOGAUS TEISĖS
14. Moterų teisės
Nors 2007 m. Pasaulio ekonomikos forumo tarptautiniame moterų ir vyrų lygiateisiškumo 

reitinge Lietuva pakilo per keturias pozicijas ir šiuo metu užima 14 vietą, lygiateisiškumo srityje 
dar yra nemažai neišspręstų problemų. Į lygiateisiškumo politiką dar lig šiol yra žvelgiama 
kritiškai, o diskriminacija ir smurtas lyties pagrindu iki šiol yra daugelio moterų kasdienybė. 
Nuo 2005 m. sausio 1 d. Lygių teisių ir galimybių įstatymas buvo išplėstas ir taikomas ne tik 
lyčių, bet ir amžiaus, lytinės orientacijos, funkcinės negalios, etninės, religinės priklausomybės 
ar pasaulėžiūros atžvilgiu. Lietuvoje veikia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Lygiateisiškumo klausimus kuruoja Socialinių reikalų ir darbo ministerija. Keletą metų prieš 
įstojant į ES buvo įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, kurių tikslas buvo įdiegti lyčių aspekto 
integravimo strategiją („gender mainstreaming”). 2005 m. buvo patvirtintas nacionalinis vyrų 
ir moterų lygių galimybių veiksmų planas 2005–2009 metams. Visos ministerijos yra atsakingos 
už lygiateisiškumo aspekto diegimą savo politikos srityje. Tačiau nemažai ministerijų neturi nei 
specialaus tam skirto veiksmų plano, nei užsibrėžtų specialių tikslų. Lygiateisiškumo principas 
dar neintegruotas biudžeto formavimo procese. Savivaldybių lygmenyje lygiateisiškumo 
klausimai – dar naujiena, ir prieš metus Vilniaus savivaldybė buvo vienintelė, kurioje dirbo 
darbuotojas, užsiimantis lygiateisiškumo klausimais. Moterų reprodukcinės teisės ginamos 
įstatymais. Abortai leidžiami iki 12 nėštumo savaitės, ir jie yra nemokami, jei atliekami dėl 
medicininių priežasčių. Nepakankamos žinios bei brangios apsisaugojimo nuo nėštumo 
priemonės lemia tai, kad abortas tampa pagrindine šeimos planavimo priemone. 100 gimusių 
kūdikių vidutiniškai tenka po 51,5 abortų, tai yra mažiau negu ankstesniais metais (šaltinis: SD). 
Lytinis švietimas, nėštumo prevencija ir abortai yra itin prieštaringos temos ypač dėl Katalikų 
Bažnyčios požiūrio į šiuos klausimus.

Smurtas namuose, o ypač prieš moteris, – didelė problema. Įvairių tyrimų duomenimis, 
kas trečia Lietuvos moteris šeimoje yra kada nors patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Tik 
dešimtadalis pranešimų policijai baigiasi bylomis. Nevyriausybinių organizacijų nuomone, tai 
priklauso nuo vyraujančios nuomonės, kad tokie procesai yra sudėtingi, juos sunku laimėti, 
be to, nukentėjusios nepasitiki policija. Specialių įstatymų, nukreiptų prieš smurtą namuose, 
nėra, tačiau šiuo metu galiojantys įstatymai dėl smurto leidžia geriau apginti moteris, paty-
rusias smurtą namuose. Už išprievartavimą numatyta laisvės atėmimo bausmė, tačiau tokios 
bylos retai pasiekia teismą.
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Lietuvos pozicija prostitucijos atžvilgiu yra griežta. 2005 m. vasarą Seimas priėmė įstatymų 
pataisas, kuriomis sekso paslaugų pirkimas prilyginamas nusikalstamai veikai. Sekso paslaugų 
pardavimas draudžiamas. Už abu šiuos nusikaltimus baudžiama maždaug 900 Švedijos kronų 
bauda. Kol kas daug dažniau baudžiamos prostitucija užsiimančios moterys, o ne sekso paslaugų 
pirkėjai. Nevyriausybinės organizacijos „Demetra”, dirbančios su prostitutėmis Vilniuje, 
nuomone, šis įstatymas teoriškai reiškia požiūrio pokyčius, tačiau kokių nors praktinių rezultatų 
kol kas nepasiekta, nes sekso paslaugų pirkėjų nubausta labai mažai. „Demetra” nurodo, kad 
daugeliui nubaustų prostitučių galiausiai tenka dirbti dar daugiau, kad galėtų sumokėti baudas, 
nes prostitucija – vienintelis jų pajamų šaltinis.

Nuo dešimtojo dešimtmečio Vakarų Europos šalyse užregistruojamų prekybos žmonėmis 
aukų neproporcingai didelis skaičius yra siejamas su Lietuva. Iš Lietuvos žmonės ne tik išveža-
mi, į Lietuvą prekybos žmonėmis aukos, dažniausiai iš Baltarusijos ir Kaliningrado srities, yra 
ir atvežamos arba vežamos tranzitu. Dauguma aukų yra moterys ir beveik visos jos atsiduria 
prostitucijos versle. Tačiau pasitaiko ir atvejų, kai žmonės parduodami kitokiems darbams ver-
giškomis sąlygomis, nors šie atvejai daug mažiau ištirti.

Nemažai prekybos žmonėmis aukų yra nepilnametės. Remiantis 2002 m. atliktais skaičiavi-
mais, iš Lietuvos kasmet prievarta išvežama apie 3 000 žmonių. Tarptautinės migracijos orga-
nizacijos (IOM) duomenimis, šiandien šie skaičiai mažesni. Organizacijos „Demetra“ duome-
nimis, prostitučių iš užsienio Lietuvoje taip pat sumažėjo. Tai gali būti siejama su aktyvesniu 
policijos tarptautiniu bendradarbiavimu, išaugusiu pačių rizikos grupių ir muitinės darbuotojų 
sąmoningumu, įvairių organizacijų aktyvios veiklos šioje srityje.

Valstybinės institucijos ir vyriausiasis policijos komisariatas šiai problemai teikia vis didesnę 
svarbą. Nuo 2006 m. sausio veikia specialus kovos su prekyba žmonėmis policijos padalinys. 
2005 m. įsigaliojęs naujasis Baudžiamasis kodeksas už prekybą žmonėmis numato laisvės 
atėmimo bausmę iki 10 metų. Deja, nėra įstatymų, reglamentuojančių kompensacijų klausimus 
bei nebaudžiamumą už neteisėtą aukų iš kitų šalių atvykimą į šalį. Nacionalinę kovos su 
prekyba žmonėmis programą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija. Lietuva dalyvauja Baltijos 
valstybių tarybos veikloje, nukreiptoje į kovą su prekyba žmonėmis.

15. Vaikų teisės
Lietuva yra ratifikavusi visus tarptautinius vaikų teisių apsaugos aktus. Įstatymų prasme, 

įgyvendindama Vaikų teisių konvenciją, Lietuva yra toli pažengusi – be kitų įstatymų priimti 
ir vaikų teises ginantys įstatymai. 2006 m. dar labiau buvo sugriežtinta atsakomybė už 
seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Jau keletą metų vaikų teises gina ir Vaikų teisių apsaugos 
kontrolieriaus tarnyba.

Kasmet valstybės globon Lietuvoje patenka maždaug 3 000 vaikų, šis skaičius nekito jau ke-
letą metų. Iš 14 000 vaikų, augančių be tėvų, 6 000 auga įstaigose.

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje, parengtoje vaikų teisių apsaugos kontrolierei 
bendradarbiaujant su žmogaus teisių gynimo organizacijomis, vaikų globos įstaigose nustatyta 
nemažai trūkumų. Kaip neleistinų formų bausmių pasitaiko smurto, izoliavimo, draudimų 
būti lankomiems, draudimų valgyti atvejų. Yra duomenų apie seksualinį vaikų išnaudojimą 
globos įstaigose. Blogiausiais atvejais, sąlygos globos įstaigoje prilyginamos kalėjimo sąlygoms. 
Vaikai su negalia yra ypatingai pažeidžiama grupė apskritai. Įstatymai, reglamentuojantys, 
kokio laipsnio neįgalumas numato globą institucijoje, yra neaiškūs, todėl sudaromos sąlygos 
savavališkiems nenuosekliems sprendimams dėl vaiko perdavimo į specialią įstaigą, tai neretai 
daroma siekiant patogaus sprendimo, o ne kaip paskutinė išeitis.

Tvirtinama, kad gatvės vaikai turi visas galimybes pasinaudoti visuomenės teikiamomis 
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paslaugomis, tačiau žmogaus teisių gynimo organizacijų nuomone, gatvės vaikų padėtis yra 
nepatenkinama. Nors už fizinį smurtą gali būti baudžiama laisvės atėmimu, smurtas prieš 
vaikus – dažnas reiškinys. Pasenusios pažiūros ir nenoras kištis į „šeimos reikalus“  akivaizdžiai 
apsunkina žmogaus teisių apsaugą. Fizinės bausmės – leidžiamos, tačiau Seime kartais pasigirsta 
diskusijos apie fizinių bausmių uždraudimą. Remiantis nesenais duomenimis, maždaug 40 000 
vaikų gyvena problemiškose šeimose. Alkoholio problema šiuo požiūriu yra itin opi.

Vaikų pornografijos medžiagos įsigijimas ar laikymas baudžiamas. Papildomas JT konvencijos 
protokolas dėl prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikuotas 2004 m. 

16. Nacionalinių, etninių, kalbinių ir religinių mažumų bei 
vietinių gyventojų teisės
Nėra jokių duomenų, liudijančių sistemingą, organizuotą bei valstybės valdžios sankcionuotą 

rasinę, etninę, religinę, politinę ar kitokių pažiūrų diskriminaciją Lietuvoje. 2006 m. rudenį 
vyriausybė patvirtino naują kovos su diskriminacija programą 2006–2008 metams. Programos 
tikslas – panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus, lytinės orientacijos, funkcinės negalios, etninės 
bei religinės priklausomybės arba pasaulėžiūros.

Nacionalinės mažumos sudaro maždaug 15 proc. šalies gyventojų. Nacionalinių mažumų 
padėtį saugo ir šalies Konstitucija, ir nacionalinių mažumų įstatymas. Veikia Nacionalinių 
bendruomenių taryba, kurią sudaro 21 mažumų grupių atstovai (šaltinis: SD). 2005 m. atliktoje 
studijoje Europos komisija prieš rasizmą ir nepakantumą (ECRI) konstatavo, kad Lietuvos 
valstybinės institucijos dėjo daug pastangų siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir rasizmui. 
Po nepriklausomybės atkūrimo pilietybę galėjo gauti visi, nepriklausomai nuo etninės 
priklausomybės. Dėl šių palyginti dosnių įstatymų dabar beveik 97 proc. Lietuvos gyventojų 
turi Lietuvos pilietybę. 23 etninėms mažumoms atstovauja 297 registruotos nevyriausybinės 
organizacijos. Nepaisant to, žinybos gauna daug skundų, kad etninių mažumų padėties 
nesugebėta užtikrinti. Ir lenkų, ir rusų etninės mažumos, kurios atitinkamai sudaro 6,3 proc. 
ir 5,1 proc. gyventojų, yra palyginti gerai integruotos į visuomenę. Lenkų mažumą Seime 
atstovauja Lenkų partija. Vienas iš pagrindinių šios partijos veiklos tikslų – susigrąžinti lenkų 
turtą, nacionalizuotą prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. Šis klausimas neretai iškyla ir Lenkijos 
dienotvarkėje dvišaliuose susitikimuose su Lietuva. Valstybės valdymo sektoriuje rusų dirba 
labai mažai. Tikėtina, kad egzistuoja tam tikra paslėpta rusų diskriminacija. Lietuvos žydų 
bendruomenę šiandien sudaro apie 4 000 žmonių. Antrojo pasaulinio karo metais konfiskuotas 
žydams priklausęs turtas, kaip ir lenkams, grąžinamas labai lėtai. 2009 m. numatytas plataus 
masto turto grąžinimo projektas, kuris Lietuvos valstybei kainuos maždaug pusę milijardo 
Švedijos kronų.

Dalis iš 3 000 Lietuvoje gyvenančių musulmonų priklauso  totorių etninei mažumai, 
atsikėlusiai į Lietuvos-Lenkijos kunigaikštystę dar XIV a., tradiciškai gerai integruotai į Lietuvos 
visuomenę. Po 1991 m. į Lietuvą ėmę emigruoti musulmonai iš kitų šalių, tame tarpe ir čečėnai, 
padidino musulmonų matomumą, tačiau tuo pačiu metu komplikavo visuomenės požiūrį į 
musulmonus apskritai.

Negausios (paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 2 571 romų) 
romų mažumos padėtis visuomenėje laikoma itin sudėtinga. Dėl griežtų įstatymo reikalavimų 
turėti nuolatinį darbą, būti pragyvenus Lietuvoje 10 metų ir mokėti lietuvių kalbą, dauguma 
romų pilietybės neturi. Romai neretai diskriminuojami policijoje, švietimo srityje, ieškant 
būsto bei sveikatos apsaugos įstaigose. Rengiantis ES narystei, šalyje 2002–2004 m. buvo 
įgyvendinama plati romų integracijos programa, atnešusi palyginti gerų rezultatų. Integracijos 
programą sudarė švietimo, profesinio mokymo, sveikatos apsaugos iniciatyvos, atpratinimo nuo 



1133Ž M O G A U S  T E I S I Ų  A TA S K A I T O S

narkotikų programa, teisinė pagalba bei kultūriniai renginiai. Jau pradėtas įgyvendinti antrasis 
programos etapas. Tačiau dar anksti spėlioti, ar integracijos programas vainikuos ilgalaikis 
romų padėties pagerėjimas. Savo veiklą toliau tęsia tarptautinė komisija, tirianti vokiečių ir 
sovietinių okupantų nusikaltimus žmogaus teisėms, įvykdytus Antrojo pasaulinio karo metais. 
Generalinė prokuratūra taip pat tęsia genocido tyrimus. Dėl genocido nusikaltimų yra pradėta 
nemažai ikiteisminių tyrimų. Vyrauja bendra nuomonė, kad lietuviai patys dar nesusitvarkė su 
savo praeitimi, pavyzdžiui, turimas galvoje faktas, kad naikinimų metų buvo nužudyta 220 000 
Lietuvos žydų.

Romų, žydų ir čečėnų mažumų grupės susilaukia bene daugiausiai rasistinių nuotaikų. 
Pavyzdžiui, 2006 m. vasarą Vilniaus žydų kapinėse vandalai išniekino 19 antkapių. 2007 m. 
pradėtos gyvenamųjų namų statybos šalia buvusių žydų kapinių susilaukė tarptautinio atsako, 
kai kuriose ES šalyse ir JAV dėl to vyko demonstracijos. Lietuva atkreipė dėmesį į šią kritiką, ir 
šiuo metu, kol vyksta tyrimas, kur buvo kapinių ribos, statybos sustabdytos. 

17. Diskriminacija, susijusi su lytine orientacija arba lytine tapatybe
Lietuvos įstatymai dėl asmenų nediskriminavimo dėl jų lytinės orientacijos iš esmės suderinti 

su ES teisės aktais, o sąvoka „lytinė orientacija“ minima įstatymuose kaip pagrindas, suteikiantis 
apsaugą nuo diskriminacijos. Baudžiamasis kodeksas gina pažeidžiamas visuomenės grupes. 
Yra Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, užtikrinantis ir homoseksualių, biseksualių bei 
transseksualių (HBT) asmenų lygiateisiškumą darbe. HBT grupių asmenys gali kreiptis į lygių 
teisių ir galimybių kontrolierių, tačiau šia galimybe pasinaudoja nedaugelis.

Homoseksualūs, biseksualūs ir transseksualūs asmenys patiria diskriminaciją visuomenėje. 
Paplitusi homofobija. 2006 m. atlikto tyrimo duomenimis, 68,9 proc. apklaustųjų nepritaria, kad 
homoseksualūs asmenys dirbtų mokyklose. 46,6 proc. pritaria teiginiui, kad homoseksualumą 
reikėtų gydyti mediciniškai, o 61,5 proc. pasisakė, kad nenorėtų dalyvauti organizacijoje, kurios 
nariai būtų ir homoseksualūs asmenys.

Homoseksualumas laikomas asmeniniu žmogaus reikalu, o ne visuomenės. Lietuvos 
aktyviausios homoseksualų organizacijos – Lietuvos gėjų lygos (LGL) duomenimis, atvirą 
homoseksualų gyvenimą gyvena nedaug žmonių. Civiliniame kodekse santuoka apibrėžiama 
kaip vyro ir moters santykių įteisinimo institutas. 2007 m. rudenį ES Žmogaus teisių teismas 
priėmė sprendimą daug dėmesio sulaukusioje byloje dėl lyties pakeitimo. Vienas asmuo 
pageidavo pasikeisti lytį, tačiau tam trukdė Lietuvos įstatymai. Teismas nurodė valstybei atlyginti 
žalą nukentėjusiajam bei priimti įstatymus, įteisinančius lyties keitimą. Iš visko sprendžiant, 
Lietuva ketina šį sprendimą apskųsti. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje užima tvirtas pozicijas ir yra 
konservatyvaus požiūrio į HBT grupių asmenis ir jų teises. Tarp Katalikų Bažnyčios ir LGL 
nevyksta joks dialogas, nes LGL nuomone, tai – beprasmiška. LGL nurodo, kad šalies politikai, 
baimindamiesi prarasti reputaciją, atsisako dalyvauti lygos rengiamose konferencijose ir 
seminaruose. LGL ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto duomenimis, neapykantos nusikaltimai 
HBT asmenų atžvilgiu yra dažni, tačiau jie retai arba beveik niekada nesulaukia teisinio 
persekiojimo.

2007 m. pavasarį Vilniaus miesto savivaldybė nedavė leidimo surengti HBT asmenų 
manifestaciją, skirtą „Europos lygių galimybių metams visiems” pažymėti. Renginio metu buvo 
ketinama išskleisti vaivorykštės spalvų vėliavą ir pristatyti visuomenei informacinį „Lygių 
teisių“ autobusą, ketverius metus keliavusį po kitas 19 ES šalių su informacija apie lygias teises 
ir diskriminaciją.

Sprendimas neleisti surengti manifestaciją nebuvo netikėtas. Tuo metu neseniai pareigas 
pradėjęs eiti Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas, nutraukus vieną iš planuotų projekto 
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reklamos kampanijų viešai pareiškė, kad „miestas puoselėja tradicinę šeimą ir tradicinės šeimos 
vertybes“.

Oficialūs atsisakymo išduoti leidimą motyvai – siekis išvengti smurto proveržio.
2007 m. rudenį Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA) Europos padalinys savo me-

tinę konferenciją surengė Vilniuje. Ir šįkart prieš konferenciją buvo juntamas Vilniaus miesto 
savivaldybės nepritarimas, nes nebuvo išduotas leidimas išskleisti vaivorykštės spalvų vėliavą 
Rotušės aikštėje. Atsisakymas išduoti tokį leidimą buvo motyvuojamas tuo, kad aikštės apylin-
kėse vyko pertvarkymo darbai. LGL šį miesto sprendimą apskundė teismui, tačiau, pirmosios 
instancijos teismui priėmus nepalankų sprendimą, byla perduota antrosios instancijos teismui. 
ILGA konferencijoje dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius ir vie-
nas parlamento narys – tai buvo išskirtinis atvejis, nes anksčiau rengtose panašiose konferenci-
jose nedalyvavo nė vienas oficialus valstybės institucijų atstovas.

Konferencijos metu pasakytame trumpame pranešime valstybės sekretorius patikino, kad 
Lietuvos vyriausybė yra pasirengusi daryti viską, kad užtikrintų HBT asmenų teises Lietuvo-
je. Šalia pastato, kuriame vyko konferencija, buvo surengta keletas demonstracijų. Konferen-
cijos metu viename gėjų klube, kuriame buvo susibūrę nemažai konferencijos dalyvių, buvo 
susprogdintos dvi dūminės šaškės. Policijos nenoras aiškintis įvykį vietoje bei vėliau pradėjus 
ikiteisminį tyrimą sulaukė aštrios kritikos.

18. Pabėgėlių teisės
2004 m. Seimas priėmė naują įstatymą dėl pabėgėlių teisinio statuso, atitinkantį ES ir kitų 

tarptautinių organizacijų gaires. Pagal šį įstatymą pirmąja pabėgėlių klausimus nagrinėjančia 
instancija yra Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Naujasis įstatymas 
buvusio imigracijos skyriaus funkcijas perdavė naujai įkurtiems administraciniams teismams. 
Priimta įstatymą papildanti pataisa, numatanti pabėgėlių vaikų teisę į laikiną globėją ir, jei 
įmanoma, teisę į susijungimą su šeima Lietuvoje, dar labiau priartino Lietuvą prie Europos 
Sąjungos teisės aktų.

Prašančių prieglobsčio Lietuvoje yra nedaug. Dauguma prieglobsčio prašytojų yra atvykę 
iš Rusijos, ir beveik visi jie – iš Čečėnijos. Dauguma prieglobsčio prašytojų, kaip ir anksčiau, 
atvyksta per Baltarusiją ir Rusiją, nes sienos tarp valstybių buvusioje Sovietų Sąjungoje iki šiol 
nėra saugomos taip griežtai, kaip siena su ES. Lietuva siekia geros imigrantų ir asmenų, kuriems 
dėl humanitarinių priežasčių suteikta laikina apsauga, integracijos į visuomenę. Socialinės 
integracijos programa numato paramą apgyvendinant, pagalbą surandant būstą, socialines 
pašalpas, teisę į vidurinį išsilavinimą, lietuvių kalbos mokymą, integraciją į darbo rinką bei 
sveikatos apsaugą.

Pastaraisiais metais pagerėjo priėmimo procedūros bei sąlygos užsieniečių registracijos centre 
Pabradėje ir pabėgėlių priėmimo centre Rukloje. Pabradės centre apgyvendinami prieglobsčio 
prašytojai iš „saugiomis“ laikomų šalių, kurie, kaip laikoma, neturi teisės į prieglobstį, bei asme-
nys, neturintys galiojančių arba turintys nepakankamus kelionės dokumentus. Kiti prieglobsčio 
prašytojai, kol nagrinėjamas jų prieglobsčio prašymas, gali gyventi ten, kur jiems labiau patinka, 
arba pabėgėlių priėmimo centre Rukloje. Prieglobsčio prašymas paprastai išnagrinėjamas per 
šešis mėnesius, o neigiamą atsakymą dėl prieglobsčio suteikimo galima apskųsti per dvi savaites. 
Kol nagrinėjamas prieglobsčio prašymas, prieglobsčio prašytojai, neturi teisės dirbti.

17. Neįgaliųjų teisės
Konstitucija garantuoja piliečių teisę į senatvės ir invalidumo pensiją, taip pat socialinę 

paramą netekus darbo, susirgus arba praradus išlaikytoją, sutuoktinį ar sutuoktinę. Invalidų 
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integracijos į visuomenę įstatyme įtvirtintos lygios neįgaliųjų teisės. Yra įkurta ir speciali Lietuvos 
invalidų reikalų taryba. Nepaisant pažangos teisės srityje, neįgaliųjų teisės į išsilavinimą ir darbą 
nėra visiškai užtikrintos, pasitaiko neįgaliųjų diskriminacijos atvejų. Be to, gana lėtai vyksta 
visuomeninių pastatų pritaikymas neįgaliesiems. Itin kritikuotina žmonių su psichine negalia 
bei sergančiųjų psichinėmis ligomis padėtis. Paprastai tokie asmenys bendra tvarka siunčiami 
į specialias įstaigas. Nors tokių slaugos įstaigų patalpos buvo gerinamos, dar išlikę nemažai 
senų, iš sovietmečio laikų užsilikusių procedūrų ir pažiūrų, ribojančių pacientų žmogaus teises. 
Žmogaus teisių požiūriu reikėtų paminėti tai, kad pacientai dažnai neturi galimybių gyventi 
asmeninį gyvenimą bei pažeidžiamos jų teisės, pavyzdžiui, sužinoti savo diagnozę arba savo 
teises. Yra atvejų, kai apribojamos net reprodukcinės pacientų teisės atliekant priverstinius 
abortus.

Įgyvendinami įvairūs projektai, kurių tikslas – padėti teikti žmonėms su specialiais poreikiais 
neinstitucines slaugos formas.

KITA
Nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų veikla
Lietuvoje veikia ir nacionalinės, ir tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos. 

Valstybės tarnautojai yra paslaugūs ir mielai suteikia reikalingą informaciją. Be to, į įvairių 
valstybinių komitetų ir darbo grupių veiklą įtraukiami įvairių autoritetingų žmogaus teisių 
gynimo organizacijų atstovai, konsultuojantys įstatymų kūrime. Ypač aktyviai veikia Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija.

Įvairių visuomenės grupių teises gina ir kitos nevyriausybinės organizacijos. 

Tarptautinių organizacijų ir Švedijos indėlis žmogaus teisių srityje
Lietuvą dažnai aplanko įvairios tarptautinės organizacijos, kurioms sudaromos sąlygos 

aplankyti pageidaujamas institucijas. Visos valstybinės žinybos noriai bendradarbiauja. Šalyje 
dirba UNDP (JT vystymo programos), UNCHR (JT pabėgėlių komisariato), UNODC (JT kovos 
su nusikalstamumu ir narkotikais padalinio) ir UNESCO nacionalinių komitetų atstovai, WHO 
(Pasaulio sveikatos organizacijos) bei IOM (Tarptautinės migracijos organizacijos), Europos 
Tarybos ir ES atstovybės. Vilniuje veikia Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras. Be to, vyksta 
glaudus dvišalis bendradarbiavimas bei intensyvūs mainai ir vizitai.

http:/ /www.swedenabroad.com

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS

ATASKAITA APIE ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTĮ 
LIETUVOJE  2008 METAIS

Lietuvos Respublika, turinti apie 3,2 milijono gyventojų, yra konstitucinė daugiapartinė parla-
mentinė demokratinė valstybė; įstatymų leidžiamoji galia suteikta vienerių rūmų Seimui (Parla-
mentui). Po laisvų ir nešališkų rinkimų, vykusių spalio 12 ir 26 dienomis, gruodžio mėnesį buvo 
suformuota centro dešinioji koalicinė Vyriausybė. Civilinės valdžios institucijos iš esmės veiksmin-
gai valdė saugumo pajėgas. Apskritai Vyriausybė gerbė savo piliečių (žmogaus) teises, tačiau tam 
tikrose srityse buvo problemų, įskaitant prastas sąlygas kalėjimuose, policijos bei valdžios instituci-
jų korupciją, buitinį smurtą ir smurtą prieš vaikus, taip pat prekybą moterimis ir mergaitėmis. Vis 
daugėja pranešimų apie smurtą ir nepakantumą rasiniu ar etniniu pagrindu. 
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PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS 
1 skyrius. Pagarba asmeniui, įskaitant laisvę nuo: 
a. Savavališko ar neteisėto gyvybės atėmimo 

Nebuvo pranešimų, kad Vyriausybė arba jos atstovai būtų ką nors savavališkai ar neteisėtai nu-
žudę. Prokuratūroje buvo atliekama apie 80 tyrimų, kuriuose buvo pateikti kaltinimai nusikaltimais 
žmoniškumui ir karo nusikaltimais, tarp jų – 20 susijusių su holokaustu. Teismai nusprendė, kad 
trys asmenys – buvę sovietų pareigūnai – yra kalti sovietų okupacijos metais įvykdę nusikaltimus 
žmoniškumui. Du kaltinamieji buvo nuteisti penkerius ir aštuonerius metus kalėti, o trečiasis dėl sil-
pnos sveikatos buvo atleistas nuo bausmės. Prokurorai taip pat perdavė teismams dvi bylas, kuriose 
buvę sovietų kariniai pareigūnai kaltinami sovietų okupacijos metais trėmę žmones į Sibirą. Viena 
byla susijusi su 15 asmenų ištrėmimu, o kita – su 37. Nuo sausio iki rugsėjo mėnesio prokuratūra 
pradėjo septynis papildomus galimų nusikaltimų žmoniškumui tyrimus. Liepos 4 dieną Apeliacinis 
teismas patvirtino žemesniosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo nacių kolaborantas Algiman-
tas Mykolas Dailidė išvengė kalėjimo ir buvo paskelbtas nepavojingu visuomenei. Valstybė pateikė 
Dailidei kriminalinius kaltinimus 2005 metais, kaltindama jį kolaboravimu su nacistais ir žydų per-
sekiojimu. 2006 metais Vilniaus apygardos teismas nuteisė Dailidę dėl nusikaltimų žydams, pada-
rytų tada, kai Antrojo pasaulinio karo metais nacistai buvo okupavę Lietuvą, tačiau nuosprendžio 
neskyrė dėl to, kad nuteistasis buvo 85 metų amžiaus ir silpnos sveikatos. 

 Rugsėjo 19 dieną prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Yitzhako Arado veiklos – buvo įtariama, kad 
jis galbūt Antrojo pasaulinio karo metais, kaip partizanas kovodamas su fašistais Lietuvoje ir Balta-
rusijoje, padarė nusikaltimų žmoniškumui. Aradas yra buvęs Izraelio Holokausto aukų ir didvyrių 
atminties organizacijos Yad Vashem direktorius. Prokurorai siekė apklausti Aradą dėl Lietuvos par-
tizanų ir civilių žudynių. 

b. Žmonių dingimas 
Nebuvo gauta pranešimų apie politiškai motyvuotus žmonių dingimus. 

c. Kankinimai ir kitas žiaurus, nežmoniškas arba žeminantis elgesys ar bausmės
 Konstitucijoje uždraustas žiaurus arba žeminantis elgesys ar bausmės; tačiau buvo gauta pra-

nešimų, kad policija prieš sulaikytuosius naudojo fizinį smurtą. Per metus Seimo kontrolieriaus 
įstaiga gavo penkis skundus, kad pareigūnai naudojo jėgą ir psichologinį spaudimą norėdami gauti 
įrodymų, susijusių su atliekamais tyrimais. Buvo nustatyta, kad du skundai pateikti be pagrindo, 
dar dviejų skundų tyrimai buvo nutraukti, nes pradėti ikiteisminiai tyrimai, o pagal vieną iš jų 2009 
metų sausį tyrimas dar buvo tęsiamas. 2007 metais kontrolieriaus įstaiga gavo keturis skundus. Per 
metus karo policija pradėjo tirti 10 bylų, susijusių su patyčiomis kariuomenėje (2007 metais tokių 
bylų buvo 17). Šešios iš dešimties bylų buvo perduotos teismui, dvi buvo nutrauktos pritrūkus 
įrodymų, o dar dvi buvo toliau tiriamos. Daugelyje pranešimų apie patyčias buvo teigiama, kad 
šauktiniai vienas prieš kitą smurtavo fiziškai arba taikė psichologinį spaudimą. 

Sąlygos kalėjimuose ir sulaikymo centruose
 Vietiniai žmogaus teisių gynėjai pranešė, kad sąlygos kalėjimuose išliko prastos, nors po to, kai 

Vyriausybė ėmėsi priemonių kalėjimams modernizuoti, sąlygos juose šiek tiek priartėjo prie tarp-
tautinių standartų. 

Per metus Seimo kontrolierius gavo 309 kalinių skundus (2007 metais – 317). Daugelis jų susiję 
su tuo, kad kalėjimų administratoriai neskiria reikiamo dėmesio kalinių nusiskundimams, įskaitant 
prastas kalėjimo sąlygas, blogą Kalėjimų departamento darbuotojų elgesį, kalinių teisių apriboji-
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mus, pavyzdžiui, cenzūruojant jų susirašinėjimą arba neleidžiant apsilankyti šeimos nariams, ne-
tinkamas medicinos paslaugas ir blogas darbo sąlygas. Kontrolieriaus įstaigos tyrėjai nustatė, kad 
46 skundai pagrįsti, o kiti nepriklausė kontrolieriaus kompetencijai. Per metus kontrolierius gavo 7 
skundus, susijusius su tuo, kad dirbantys kaliniai uždirba mažiau negu turėtų. Kontrolierius nusta-
tė, kad du iš šių skundų pagrįsti. Metų pabaigoje vienas skundas dar buvo tiriamas. 

2006 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė nutarimą, kad Šiaulių kalėjimo 
pareigūnai nederamai kontroliavo kalinio susirašinėjimą su žmona ir kad valstybė turėtų pakeisti 
savo taisykles dėl kalinių korespondencijos tikrinimo. Iki rugsėjo imtinai kalėjime ir areštinėse mirė 
22 sulaikytieji (2007 metais – 30). Pasak valdžios pareigūnų, penkios mirtys – tai savižudybės, 16 
mirčių įvyko dėl natūralių priežasčių ir viena – dėl nelaimingo atsitikimo. Per tą patį laiką 40 nuteis-
tųjų sužalojo kiti nuteistieji (palyginti su 34 sužalojimais 2007 metais). Buvo gauti 149 pranešimai 
apie savęs sužalojimą (2007 metais – 94). Vyriausybė atnaujino Vilniaus kalėjimo ligoninę ir dar 
šešias įstaigas. Tačiau trys pataisos įstaigos liko perpildytos. Šiaulių pataisos įstaigoje po paskutinės 
rekonstrukcijos gali tilpti 408 nuteistieji, bet realiai jų buvo 525. Vyriausybė leido kalėjimuose ap-
silankyti nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams. Seimo kontrolieriaus įstaigos darbuotojai 
aštuonis kartus apsilankė kalėjimuose. Juose lankėsi ir žiniasklaidos atstovai. Tarptautinio Raudo-
nojo Kryžiaus komiteto atstovai nesilankė jokiuose šalies kalėjimuose. 

d. Savavališkas areštas arba sulaikymas 
Įstatymuose uždraustas savavališkas areštas ir sulaikymas, ir Vyriausybė apskritai laikėsi šių 

draudimų. Tačiau buvo pateikta keletas skundų dėl neteisėtai pratęsto ikiteisminio sulaikymo. 

Policijos ir saugumo aparato vaidmuo 
Už įstatymų laikymąsi atsakingos bendrosios nacionalinės policijos pajėgos, kurioms vadovauja 

Vidaus reikalų ministerija. Policijos pareigūnai bei kiti valstybės tarnautojai, viršijantys savo ofi-
cialius įgaliojimus, yra traukiami atsakomybėn ir baudžiami. Valstybės saugumo departamentas 
atsakingas už vidaus saugumą, žvalgybos operacijas ir kai kurių ekonominių nusikaltimų tyrimą. 
Jis atskaitingas Seimui ir Prezidentui.

Korupcija policijoje vis dar kelia problemų. Įdiegta plati teisinė ir institucinė antikorupcijos sis-
tema, skirta valstybės pareigūnų korupcijai tirti, tačiau žiniasklaida, nevyriausybinės organizacijos 
(NVO) ir visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad korupcija – vis dar varginanti problema. Per 
pirmuosius devynis metų mėnesius 11 policijos pareigūnų buvo apkaltinti piktnaudžiavus savo 
įgaliojimais (2007 metais – 18). Kontrolierius ištyrė 146 skundus dėl policijos veiksmų (2007 metais 
– 226) ir nustatė, kad 51 iš jų – pagrįsti (2007 metais – 75). Visais atvejais, kai skundai buvo pagrįsti, 
valdžios institucijos nubaudė su tuo susijusius policijos pareigūnus. Daugeliu atvejų policijos pa-
reigūnams buvo skirtos drausminės nuobaudos – pareigų pažeminimas arba papeikimas. Liepos 15 
dieną EŽTT sutiko išnagrinėti Danutos Iljinos ir jos dukros Evelinos Sarulienės apeliacinį skundą; 
jos tvirtino, kad 2004 metais policija pažemino jų orumą be reikalo pavartojusi fizinę jėgą, kai buvo 
pareikalauta, kad Iljina nusirengtų kaimynų ir svetimų žmonių akivaizdoje. Policijos pareigūnai 
įtarė jas vagyste. Jų ieškinys siekia virš vieno milijono litų (apie 415 000 JAV dolerių) kompensaci-
ją, kuri būtų skirta šeimos nariams gydyti, kelionės išlaidoms, advokatų mokesčiams ir patirtam 
skausmui bei kančioms kompensuoti. 

Areštas ir sulaikymas 
Areštui turi būti gautas teismo orderis, ir jis išduodamas pateikus svarius kriminalinės veikos 

įrodymus. Prieš pateikdama kaltinimus, policija gali sulaikyti įtariamuosius iki 48 valandų. Negau-
ta skundų dėl to, kad sulaikytieji nebuvo informuoti apie jiems pateiktus kaltinimus. Sulaikytuosius 
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galima paleisti už užstatą, ir šia teise buvo plačiai naudojamasi. Įstatymuose numatyta, kad nuo 
sulaikymo momento sulaikytasis turi teisę turėti advokatą ir, jeigu sulaikytasis nepasiturintis, šis 
advokatas parūpinamas valstybės sąskaita; tačiau praktiškai į šią teisę ne visuomet buvo atsižvel-
giama. Įstatymuose nustatyta, jog sulaikytieji turi teisę reikalauti, kad teisme būtų nedelsiant įver-
tintas jų sulaikymo teisėtumas; praktikoje valdžios pareigūnai šios teisės paisė. 

Teisėjai gali išduoti ikiteisminio arešto orderį tik siekdami, kad įtariamasis nepabėgtų arba neį-
vykdytų naujų nusikaltimų, taip pat kad netrukdytų tyrimui arba vykdydami prašymą dėl ekstradi-
cijos. Tačiau jie gali tai padaryti tiktai tuo atveju, jeigu asmuo įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą. 
Ikiteisminio tyrimo teisėjas gali išduoti orderį sulaikyti įtariamąjį iki trijų mėnesių.

 Kai kuriais atvejais sulaikymo terminas gali būti pratęstas iki 18 mėnesių (nepilnamečiams – 
12 mėnesių), tačiau aukštesniosios instancijos teismui gali būti pateikta apeliacija; tokie pratęsimai 
buvo taikomi dažnai. Įstatyme numatyta civilinė atsakomybė už žalą, patirtą dėl neteisėtų bylą ti-
riančių pareigūnų, prokurorų, teisėjų ir teismų veiksmų. Per metus vidutinis ikiteisminio sulaikymo 
terminas siekė apie septynis mėnesius, ir maždaug 10 procentų visų įkalintų asmenų sudarė sulai-
kytieji ikiteisminio tyrimo metu. 

e. Atsisakymas suteikti teisę į nešališką viešą teismo procesą 
Konstitucijoje nustatyta, kad teismų sistema yra nepriklausoma, ir praktiškai Vyriausybė šios 

nuostatos laikėsi. 

Teismo procesas 
Teisiamiesiems taikoma nekaltumo prezumpcija. Įstatymuose numatyti vieši teismo procesai; 

prisiekusiųjų nėra. Nors teisiamieji turi teisę dalyvauti, įstatymai leidžia vesti teismo procesus in 
absentia, kai teisiamojo nėra šalyje ir jis teismo vengia. Įstatymuose numatyta teisė sulaikytiesiems 
nuo arešto momento turėti advokatą. Taip pat numatyta teisinė pagalba nepasiturintiems asme-
nims; tačiau iki rugsėjo 30 dienos žmogaus teisių kontrolierius gavo 47 skundus, kad institucijos 
neparūpino advokato. Teisiamieji turi teisę susipažinti su valstybės turimais įrodymais, taip pat 
teisę pristatyti įrodymus bei liudininkus ir užginčyti prieš juos pateiktus įrodymus arba jais sua-
bejoti. Teisiamieji turi teisę pateikti apeliaciją. Įstatyme nustatyta, kad šios teisės taikomos visiems 
piliečiams. Vietiniai žmogaus teisių specialistai kritikavo praktiką vesti teismo procesą in absentia, 
nes tokiu atveju teisiamieji negali atlikti kryžminės liudytojų apklausos arba pateikti juos ginančių 
įrodymų. Vasario mėnesį EŽTT priėmė nutarimą, kad šalies teismai nepažeidė Žmogaus teisių kon-
vencijos 1998 metais nuteisdami tris komunistų partijos narius už tai, kad jie 1991 metais mėgino 
įvykdyti valstybės perversmą. 

Politiniai kaliniai ir sulaikytieji 
Nebuvo pranešimų apie politinius kalinius ir politinius areštus. 

Civilinių bylų nagrinėjimas ir teisių gynimo priemonės 
 Teismų sistema užtikrina nepriklausomą ir nešališką teismo procesą civilinėse bylose. Ieškovai, 

remdamiesi žmogaus teisių pažeidimais, gali pareikšti ieškinius siekdami, kad būtų atlyginta žala 
arba kad teismas įpareigotų atsakovą nepažeisti jų teisių. Be žalos atlyginimo per teismų sistemą, 
asmenys, kurių žmogaus teisės buvo pažeistos, gali kreiptis į Seimo kontrolierių, kad būtų išnagri-
nėtos jų pretenzijos. Nors kontrolierius gali pateikti tik rekomendacijas teises pažeidusiai instituci-
jai, praktiškai jo išvados yra gerbiamos. 
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Turto grąžinimas 
Įstatyme dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo nustatyti reikšmingi apri-

bojimai, susiję su pretenzijomis į bendruomenei priklausantį turtą, todėl žydų bendruomenė atgavo 
tik dalį turto, priklausiusio prieškario šalies žydų bendruomenei, kurią sudarė daugiau negu 200 
000 narių. Remiantis šiuo įstatymu, žydų bendruomenei buvo grąžinta mažiau negu 30 procentų ir 
tik religinės paskirties turtas.

 f. Savavališkas kišimasis į privatų ar šeimyninį gyvenimą, būsto neliečiamumo arba susi-
rašinėjimo privatumo pažeidimas 

Konstitucijoje yra uždrausta savavališkai kištis į asmenų privatų susirašinėjimą arba privatų ir 
šeimyninį gyvenimą; tačiau buvo gauta pranešimų, kad Vyriausybė praktiškai šių draudimų nesi-
laikė. Pagal įstatymą reikalaujama, kad būtų gautas teisėjo leidimas norint apieškoti asmenines pa-
talpas, ir draudžiama tikrinti piliečių susirašinėjimą ar bendravimą. Tačiau vietinės žmogaus teisių 
gynimo grupės tvirtina, kad Vyriausybė neužtikrina tinkamo šių įstatymų nuostatų įgyvendinimo. 
Per pirmuosius devynis metų mėnesius Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išnagrinėjo 97 
skundus, kuriuose buvo tvirtinama, kad valstybės pareigūnai kišasi į asmens privatumą (2007 me-
tais buvo išnagrinėti 129 skundai). Be to, inspekcija valstybinėse įstaigose atliko 102 auditus, nesu-
sijusius su skundais (2007 metais atlikti 97 auditai). Daugelyje skundų privatūs asmenys tvirtino, 
kad valstybinės įstaigos rinko arba naudojo jų asmeninius duomenis, pavyzdžiui, asmens kodą, 
neturėdami teisinio pagrindo ar pateisinimo. 

2 skyrius. Pagarba pilietinėms laisvėms, įskaitant: 
a. Laisvė reikšti mintis ir spaudos laisvė 
Konstitucijoje nustatyta laisvė reikšti mintis ir spaudos laisvė, ir Vyriausybė apskritai šias laisves 

gerbė. 
Birželio 17 dieną Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, kuriomis 

uždraudė per viešuosius susirinkimus platinti arba rodyti sovietinius arba nacistinius simbolius. 
Rugsėjo 4 dieną Vilniaus teismas nubaudė moterį 500 litų (maždaug 207 JAV dolerių) bauda už tai, 
kad ji pardavinėjo suvenyrus su sovietine simbolika. 

Neapykantos kurstymas pasinaudojant žiniasklaidos priemonėmis yra nusikaltimas, už kurį 
baudžiama iki dvejų metų laisvės atėmimu. Prokurorų iškeltų bylų dėl neapykantą kurstančių kal-
bų skaičius vis didėja. Per metus prokuratūra ėmėsi tirti 99 įtariamus neapykantos kurstymo atvejus 
(taip pat ir per internetą) ir vieną diskriminavimo atvejį (2007 metais – 37). 25 bylos buvo perduo-
tos teismui. Teismai išnagrinėjo 15 iš jų ir nuteisė 12 asmenų, nubausdami juos nuo 400 iki 3 000 
litų (maždaug 166–1244 JAV dolerių) baudomis. 16 iš 99 tyrimų buvo nutraukta pritrūkus įrody-
mų. Likę 83 tyrimai ir 8 teismo bylos (tarp jų keletas iš ankstesniųjų metų) tebebuvo nagrinėjamos. 
Dauguma įtariamų neapykantos kurstymo atvejų buvo susiję su rasistiniais, antisemitiniais arba 
homofobiškais pareiškimais. Generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis teigia, kad tokių 
atvejų daugėja dėl interneto plėtros, nes internetas sudaro galimybę plačiu mastu ir anonimiškai 
skleisti informaciją. 

Liepos 23 dieną Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas pareiškė: „Kol aš būsiu meru, reklamos 
seksualinėms mažumoms nebus“. Rugpjūčio 20 dieną Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė išduoti 
leidimą organizuoti renginį Rotušės aikštėje vykdant Europos Komisijos informacijos kampaniją 
„Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“, skatinančią būti tolerantiškiems visų, taip pat ir homoseksua-
lų, atžvilgiu. Renginys buvo organizuotas ne taip arti centro esančioje prekybos centro privačioje 
automobilių stovėjimo aikštelėje. Po to, kai 2007 metais buvo neišduotas leidimas analogiškoms 
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eitynėms, lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti, ar savivaldybė veikė tei-
sėtai neduodama leidimo įvairovę skatinančiam renginiui; tačiau vėliau dėl informacijos trūkumo 
kontrolierė tyrimą nutraukė. NVO, Europos Komisija ir kai kurie valdžios pareigūnai kritikavo sa-
vivaldybę už tai, kad ji leidimo neišdavė. 

 Asmenys galėjo kritikuoti valdžią viešai arba privačiai, nebijodami represijų, ir valdžia nemėgi-
no užkirsti kelio šiai kritikai. Nepriklausomos žiniasklaidos priemonės buvo aktyvios ir reiškė įvai-
riausius požiūrius. Radijas ir televizija apėmė nepriklausomas bei valstybines stotis. Tarptautinės 
žiniasklaidos priemonės veikė be apribojimų. 

Įstatymai draudžia skleisti informaciją, kuri yra ir neteisinga, ir žeminanti asmens garbę bei 
orumą. Už šmeižtą skiriama bauda ar įkalinimas iki vienerių metų, o jeigu šmeižikiška medžiaga 
skleidžiama per žiniasklaidos priemones – gali būti skiriama iki dvejų metų laisvės atėmimo baus-
mė. Per metus apie tokius atvejus pranešta nebuvo. 

Interneto laisvė
 Vyriausybė netaikė jokių interneto prieigos apribojimų, taip pat negauta pranešimų, kad Vy-

riausybės pareigūnai tikrintų elektroninį paštą arba interneto pokalbių svetaines. Asmenys ir jų 
grupės galėjo ramiai reikšti savo mintis per internetą, taip pat ir el. paštu; tačiau asmenys buvo trau-
kiami baudžiamojon atsakomybėn, jeigu, valdžios institucijų manymu, medžiaga, kurią jie pateikė 
interneto svetainėse, kurstė neapykantą. 

Statistikos departamento duomenimis, 47 procentai 16–74 metų amžiaus šalies gyventojų pirma-
jame metų ketvirtyje turėjo interneto prieigą, ir šis skaičius padidėjo (palyginti su 40 procentų per 
tą patį 2007 metų laikotarpį). 

Mokslo ir kultūrinių renginių laisvė 
Vyriausybė netaikė jokių mokslo ar kultūrinių renginių laisvės apribojimų. 

b. Taikių susirinkimų laisvė ir teisė vienytis į asociacijas 
Susirinkimų laisvė 
Įstatymuose ir Konstitucijoje numatyta teisė rengti taikius susirinkimus, ir Vyriausybė apskritai 

gerbė šią teisę daugelio grupių atžvilgiu; tačiau per tuos metus valdžios institucijos keletą kartų 
neleido rengti gėjų teisių gynimo grupių eitynių. 

Teisė vienytis į asociacijas 
Įstatymuose nustatyta teisė vienytis į asociacijas, ir Vyriausybė iš esmės gerbė šią teisę; tačiau 

Komunistų partija ir kitos organizacijos, siejamos su buvusiu sovietų režimu, ir toliau išlieka už-
draustos. 

c. Religijos laisvė 
Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta, kad galima laisvai išpažinti religiją, ir Vyriausybė iš es-

mės gerbė šią teisę. Valstybinės religijos nėra, tačiau kai kurios religinės grupės turi tam tikrų vals-
tybės privilegijų. Nebuvo pranešimų, kad religinėms grupėms, kurių atžvilgiu Vyriausybė ne taip 
palankiai nusiteikusi, būtų trukdoma išpažinti savo religiją ir mėginti pritraukti naujų tikinčiųjų. 

Liepos 15 dieną Seimas suteikė Septintosios dienos adventistų bažnyčiai valstybės pripažįstamos 
religinės asociacijos statusą, be kitų privilegijų, suteikiantį teisę siūlyti religinį mokymą valstybinėse 
mokyklose tiems moksleiviams, kurie to pageidauja. Prašymai įgyti šį statusą, pateikti Lietuvos 
jungtinės metodistų bažnyčios (2001 metais), Naujosios apaštalų bažnyčios (2003 metais) ir Sekmi-
ninkų (Evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos, 2002 metais), buvo vis dar svarstomi. Įstatymuose 
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nustatyta, kad tik tradicinės ir kitos valstybės pripažįstamos religijos gali siūlyti religinį mokymą 
valstybinėse švietimo įstaigose. Dalyvavimas religijos pamokose nėra privalomas; tėvai savo vai-
kams gali parinkti bet kurios religijos dėstymą arba pasaulietines etikos pamokas. 

Birželio 17 dieną Seimas patvirtino Lygių galimybių įstatymo pataisas, kuriomis papildomai 
buvo uždrausta diskriminuoti etniniu, religiniu, lytinės orientacijos, amžiaus ir neįgalumo pagrin-
dais (anksčiau buvo draudžiama diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinio 
statuso, tikėjimo ar įsitikinimų). Tačiau šie draudimai nėra taikomi religinių grupių įsteigtoms mo-
kykloms, kurios, pavyzdžiui, gali samdyti tiktai tam tikrą religiją išpažįstančius mokytojus. 

Per metus buvo užbaigta gyvenamojo ir komercinio komplekso statyba ant ar šalia istorinių Vil-
niaus žydų kapinių. Tarp Vyriausybės ir žydų grupių tęsėsi derybos dėl tikslaus istorinio kapinių 
perimetro, buvo svarstoma, ką daryti su ta dalimi, kuri nebuvo užstatyta, ir kaip įamžinti tą vietą. 

Socialinis užgauliojimas ir diskriminacija 
Birželio 17 dieną Vilniaus teismas skyrė dviem asmenims po 1 300 litų (maždaug 539 JAV dole-

rių) baudas, o vienam asmeniui – 2 990 litų (maždaug 1 249 JAV dolerių) baudą už tai, kad kovo 11 
dieną dalyvavo nesankcionuotose skustagalvių eitynėse, kurių dalyviai skandavo antisemitinius ir 
antirusiškus šūkius. Buvo tęsiami tyrimai dėl kitų dalyvių. 

Rugpjūčio 10 dieną ant žydų bendruomenės centro Vilniuje ir žydų bendruomenės centro Pane-
vėžyje sienų vandalai pripiešė antisemitinių simbolių ir prirašė atitinkamų šūkių. Policija nedelsda-
ma pradėjo tyrimą, metų pabaigoje jis dar nebuvo baigtas. 

Spalio 16 dieną Kelmės rajone, netoli Pluškių kaimo, eigulys pranešė, kad vandalai suskaldė 
akmenis ir nupiešė antisemitinių piešinių ant Holokausto memorialo. Incidento tyrimas vis dar tę-
siamas. 

Tyrimų, atliekamų dėl 2007 metų kovą įvykdyto vandalizmo akto Vilniaus Sudervės žydų ka-
pinėse, kai buvo išvartyta 12 antkapių, taip pat dėl vandalizmo Rokiškio rajono žydų kapinėse ir 
incidento 2006 metais, kai nacių uniformomis apsirengę asmenys, važiuodami pro sinagogą, skan-
davo Hitlerį palaikančius ir antisemitinius šūkius, metu policijai nepavyko nustatyti įtariamųjų. 
Išsamesnę informaciją galite rasti „2008 metų tarptautinėje ataskaitoje apie religijos laisvę“ (2008 
International Religious Freedom Report): www.state.gov/g/drl/irf/rpt. 

d. Judėjimo laisvė šalies viduje, perkeltieji asmenys, pabėgėlių apsauga ir asmenys be 
pilietybės 

Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta judėjimo laisvė šalies viduje, laisvė keliauti į užsienį, 
emigruoti, grįžti į Tėvynę; Vyriausybė iš esmės gerbė šias teises. Vyriausybė bendradarbiavo su 
Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro institucija ir kitomis humanitarinėmis or-
ganizacijomis suteikiant apsaugą ir pagalbą perkeltiesiems šalies viduje asmenims, pabėgėliams, 
grįžtantiems pabėgėliams, prieglobsčio prašantiesiems ir kitiems rūpesčių turintiems asmenims. 
Įstatymuose uždrausta priverstinė tremtis, ir Vyriausybė jos netaikė. 

Pabėgėlių apsauga 
Įstatymuose nustatyta, kad prieglobstis arba pabėgėlio statusas suteikiamas vadovaujantis 1951 

metų JT konvencija dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 metų protokolu; Vyriausybė įgyvendino pabė-
gėlių apsaugos sistemą. Praktiškai Vyriausybė suteikė pabėgėliams apsaugą nuo ištrėmimo arba 
grąžinimo į tas šalis, kur jų gyvybėms arba laisvei grėstų pavojus. Asmenims, atvykusiems iš sau-
gios tranzitinės šalies ir prašantiems suteikti politinį prieglobstį, buvo draudžiama patekti į šalį ir 
jie, nenagrinėjant jų prašymų esmės, buvo grąžinami į tranzito šalį. Pasak Migracijos departamento, 
valstybės institucijos neturi saugių trečiųjų šalių sąrašo, bet yra apibrėžusios tokias valstybes kaip 
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šalis, kuriose asmens gyvybei ar laisvei negresia pavojus dėl priklausymo vienai iš kategorijų, nu-
rodytų 1951 metų JT pabėgėlių konvencijoje ir jos 1967 metų protokole, ir iš kurios asmuo nebus 
išsiųstas į kitą šalį pažeidžiant jo teises pagal šias sutartis. 

Masinio svetimšalių antplūdžio atveju valstybė gali suteikti „laikinąją apsaugą“, tačiau atskiri 
svetimšaliai neturi teisės prašyti tokios apsaugos. Per metus laikinoji apsauga nebuvo suteikta nė 
vienam asmeniui. Dar viena apsaugos forma – „papildoma apsauga“ – gali būti suteikiama atski-
ram svetimšaliui, kuris nepriskiriamas prie pabėgėlių, bet negali grįžti į savo kilmės šalį bijodamas 
kankinimų arba žiauraus elgesio, vyraujančio smurto ar karinio konflikto arba jeigu dėl nuolatinio 
žmogaus teisių pažeidimo toje šalyje būtų pažeidžiamos jo pagrindinės teisės ar laisvės. Nuo 1997 
iki 2007 metų papildoma apsauga buvo suteikta daugiau negu 500 asmenų. 

Asmenys be pilietybės 
Pilietybės įstatyme numatyti abu pagrindai – ir teritorinis (jus soli), ir giminystės (jus sanguinis), 

labiau akcentuojamas pirmasis. Remiantis Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro 
institucijos statistiniais duomenimis, 2005 metais buvo apie 8 700 asmenų be pilietybės, iš jų 7 500 
turėjo leidimus nuolat gyventi Lietuvoje. 2007 metais asmenų be pilietybės buvo apie 5 900, ir iš jų 
4 100 turėjo leidimus nuolat gyventi Lietuvoje. Iš esmės visi asmenys be pilietybės buvo gyvento-
jai, kurie gyveno šalyje irstant Sovietų Sąjungai, bet automatiškai jiems pilietybė suteikta nebuvo; 
tačiau, pasak Lietuvos migracijos departamento direktoriaus, jie turėjo teisę pateikti prašymą dėl 
pilietybės, bet to nepadarė. Pagal įstatymą leidžiama asmens, gyvenančio šalyje mažiausiai 10 metų 
ir turinčio leidimą neribotą laiką gyventi šalyje, natūralizacija, jeigu jis išlaiko kalbos ir pagrindinių 
Konstitucijos nuostatų egzaminus, prisiekia ištikimybę šaliai ir sugeba apmokėti savo gyvenimo 
išlaidas. 

3 skyrius. Pagarba politinėms teisėms: piliečių teisė pakeisti Vyriausybę
 Konstitucijoje numatyta piliečių teisė taikiai pakeisti savo šalies Vyriausybę, ir piliečiai praktiš-

kai naudojosi šia teise, dalyvaudami periodiniuose laisvuose ir nešališkuose rinkimuose, pagrįstuo-
se visuotine rinkimų teise. 

Rinkimai ir dalyvavimas politinėje veikloje 
Spalio mėnesį vykę Parlamento rinkimai buvo laisvi ir nešališki. Po rinkimų buvo pateikta kele-

tas skundų dėl tvarkos nesilaikymo, daugiausia – dėl smulkių pažeidimų; metų pabaigoje kai kurie 
atvejai vis dar buvo tiriami, o kiti skundai atmesti. Vyriausybė ir toliau draudė Komunistų partijos 
veiklą; kitos partijos galėjo veikti be apribojimų ir išorinio kišimosi.

2007 metų vasarį Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Savivaldybių rinkimų įstatymas, pagal 
kurį į savivaldybių tarybas buvo galima rinkti tik pagal partijų sąrašus, prieštarauja Konstitucijai. 
Šis sprendimas nepaveikė 2007 metų vasarį vykusių savivaldybių rinkimų, bet įpareigojo Seimą pa-
rengti įstatymą, kuris leistų rinkimuose į savivaldybių tarybas dalyvauti piliečiams, neįtrauktiems į 
partijų sąrašus. Per šiuos metus Seimas tokio įstatymo nepriėmė. Metų pabaigoje 141 vietą turinčio 
Seimo narėmis buvo 26 moterys, o 14 narių turinčiame Ministrų kabinete buvo viena moteris minis-
trė. Moterys sudarė 5 procentus savivaldybių merų, 21 procentą savivaldybių tarybų narių ir 5 pro-
centus vietinių administracijų direktorių. Trys etninių mažumų atstovai buvo išrinkti Parlamento 
nariais; tarp Vyriausybės narių nebuvo nė vieno etninių mažumų atstovo. 

Valstybės pareigūnų korupcija ir veiklos skaidrumas 
Įstatymuose numatytos kriminalinės bausmės už pareigūnų korupciją, tačiau Vyriausybė šių 

įstatymų veiksmingai neįgyvendino, ir korupcija kėlė problemų. Nors dėl korupcijos buvo nuteista 
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ir nubausta keletas pareigūnų, bausmės paprastai buvo nedidelės, o daugelis tyrimų nepasibaigė 
įtariamųjų nuteisimu. Pagal Pasaulio banko vertinimo indikatorius, korupcija vis dar buvo rimta 
problema. Per metus keleto valstybės pareigūnų veikla buvo tiriama, keletas buvo teisiami arba nu-
teisti ir nubausti. Pavyzdžiui, vasario mėnesį Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo tyrimą dėl Trakų 
savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos vadovo veiklos. Jie buvo įtariami paėmę 
200 000 litų (maždaug 82 900 JAV dolerių) kyšį dėl prekybos ir pramogų centro statybos. Kol paaiš-
kės tyrimų rezultatai, pareigūnai buvo nušalinti nuo pareigų. 

Kovo 20 dieną Vilniaus miesto tarybos narys ir buvęs meras Artūras Zuokas buvo nuteistas 
už tai, jog 2003 metais mėgino papirkti miesto tarybos narį artėjant balsavimui dėl nepasitikėjimo. 
Dėl tokio teismo sprendimo jis buvo priverstas atsistatydinti iš miesto tarybos. A. Zuokas pateikė 
apeliaciją. 

Kovo 31 dieną, dėl pateiktų kaltinimų papirkus Kauno apskrities viršininko pavaduotoją, kad 
gautų paramą giminaičių verslui, atsistatydino Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas. Metų pabai-
goje tyrimas vis dar vyko. Kovo 26 dieną atsistatydino taip pat ir apskrities viršininko pavaduotojas, 
– jam buvo skirtas šešių mėnesių namų areštas. 

 Balandžio 24 dieną Specialiųjų tyrimų tarnyba apklausė Vilniaus mero pavaduotoją ir dar du 
kitus miesto tarybos narius dėl kaltinimų korupcija. Metų pabaigoje tyrimas dar nebuvo baigtas.

 Politinės permainos pristabdė teismo bylą prieš Darbo partijos lyderį Viktorą Uspaskichą, ku-
riam buvo pateikti kaltinimai dėl apgaulingo partijos lėšų apskaitos tvarkymo ir klaidingos infor-
macijos pateikimo Rinkimų komisijos darbuotojams. 2006 metais, kai kaltinimai buvo tik pateikti, V. 
Uspaskichas ieškojo prieglobsčio Rusijoje, bet 2007 metų rugsėjį jis grįžo, ir iki 2008 metų balandžio 
jam buvo skirtas namų areštas. Spalį V. Uspaskichas buvo išrinktas į Seimą, ir tai jam suteikė imu-
nitetą nuo baudžiamojo persekiojimo. Lapkričio 27 dieną generalinis prokuroras paprašė Seimo pa-
naikinti imunitetą Uspaskichui, dar vienam su ta byla susijusiam Seimo nariui ir trečiam asmeniui, 
kaltinamam kitoje byloje, ir gruodžio 9 dieną Seimas panaikino imunitetą visiems trims. 

Įstatymuose numatyta vieša prieiga prie Vyriausybės informacijos, ir apskritai valstybės įstaigos 
tokią prieigą suteikdavo. Nuo sausio iki rugsėjo Seimo kontrolierius gavo 70 skundų dėl to, kad 
Vyriausybės tarnybos delsė suteikti informaciją, ir nustatė, kad 47 iš jų pagrįsti. Jis paprašė įstai-
gų ir kitų padalinių vadovų apsvarstyti galimybę skirti drausmines nuobaudas su tuo susijusiems 
pareigūnams. Nors kontrolieriaus rekomendacijos nėra privalomos, per pirmuosius devynis metų 
mėnesius pareigūnai skyrė drausmines nuobaudas dėl daugiau kaip 90 procentų skundų, kuriuos 
jiems perdavė Seimo kontrolierius. 

4 skyrius. Vyriausybės požiūris į tarptautinius ir nevyriausybinius 
tyrimus k.altinimų pažeidus žmogaus teises atvejais 
Įvairios vietinės ir tarptautinės žmogaus teisių gynimo grupės dirbo, atliko tyrimus ir savo iš-

vadas žmogaus teisių pažeidimo atvejais skelbė be Vyriausybės apribojimų. Valstybės pareigūnai 
bendradarbiavo su šiomis grupėmis ir reagavo į jų nuomonę. 

5 skyrius. Diskriminacija, socialinis smurtas ir prekyba žmonėmis 
Įstatymuose draudžiama ir numatomos bausmės už diskriminaciją dėl rasės, lyties, socialinio 

statuso, etninės kilmės, amžiaus, lytinės orientacijos, neįgalumo ir religijos arba įsitikinimų. Nepai-
sant Vyriausybės programų ir draudimų, moterys ir mažumos vis dar diskriminuojamos. 

Moterys 
Įstatyme išžaginimas laikomas nusikaltimu, įskaitant ir sutuoktinio išžaginimą. Nuteistiems ža-

gintojams paprastai buvo skiriama nuo trejų iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Per pir-
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muosius devynis metų mėnesius buvo pranešta apie 102 išžaginimo atvejus (per 2007 metų dvylika 
mėnesių – iš viso 189). Socialinis smurtas prieš moteris, ypač su alkoholio vartojimu susijęs buitinis 
smurtas, išliko rimta problema. 

Įstatymuose nėra atskirai išskirtas buitinis smurtas, šie atvejai yra nagrinėjami pagal bendruosius 
įstatymus, kuriuose nustatytos bausmės už smurtą. Kad būtų pradėtas tyrimas dėl buitinio smurto, 
auka turi pateikti skundą. Didžiausia teismų skirta bausmė siekė dvejus metus laisvės atėmimo. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2007 metais dėl namuose kilusių konfliktų į 
policiją buvo skambinta 33 kartus. Šiek tiek daugiau negu pusę pranešimų pateikė moterys. Vidaus 
reikalų ministerijos duomenimis, 2007 metais nuo buitinio smurto nukentėjo 514 moterų; tarp jų 418 
nukentėjo nuo partnerio ir 96 – nuo vaikų smurto. 

2007 metų rugpjūtį populiarioje interneto svetainėje pasirodė įrašas, kaip vyras muša moterį. 
Policija pradėjo tyrimą ir nustatė auką, bet ji atsisakė duoti parodymus. Vyras buvo nuteistas viene-
rius metus kalėti, tačiau nuosprendžio vykdymas jam buvo atidėtas. Savivaldybių tarybos ir NVO 
finansavo ir smurto šeimoje aukoms įsteigė 39 prieglaudas. Iki rugsėjo pabaigos Vilniuje įsikūrusi 
prieglauda motinoms ir vaikams suteikė pagalbą daugiau kaip 160 buitinio smurto, priverstinės 
prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukų. 

Birželio 3 dieną Seimas patvirtino Civilinio kodekso pataisas, kuriomis buitinio smurto atvejais 
reikalaujama, kad šeimos namus paliktų skriaudėjas, o ne jo auka. 

Prostitucija nelegali, tačiau vis dar kelia problemų. Už vienkartinį prostitucijos atvejį skiriama 
nuo 300 iki 500 litų (maždaug 124–207 JAV dolerių) bauda, o už pakartotinius pažeidimus – iki 1 000 
litų (415 JAV dolerių) bauda. Per pirmuosius aštuonis metų mėnesius už prostituciją administraci-
nėmis nuobaudomis policija nubaudė 72 moteris. Įstatymai draudžia seksualinį priekabiavimą. Ly-
gių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenimis, seksualinį priekabiavimą yra patyrusios apie 
20 procentų moterų. Per vienuolika metų mėnesių lygių galimybių kontrolierius gavo vieną skundą 
dėl seksualinio priekabiavimo, kaip ir 2007 metais (pasak jo, seksualinio priekabiavimo atvejais mo-
terys nenoriai kreipiasi į policiją ar kitas įstaigas). 

 Teisinėje sistemoje vyrai ir moterys turi vienodas teises, įskaitant šeimos ir nuosavybės teisę. 
Tačiau moterys vis dar susidurdavo su diskriminacija. Valstybės politika reikalauja, kad už vieno-
dą darbą būtų mokamas vienodas atlyginimas, tačiau moterys dažnai uždirbdavo mažiau negu jų 
bendradarbiai vyrai. 2007 metais moterys už analogišką darbą gaudavo vidutiniškai 80 procentų 
vyrų gaunamo atlygio; valstybiniame sektoriuje – 78 procentus. Vadovų lygmenyje moterų dirbo 
daug mažiau negu vyrų. Įgyvendindama 2007–2009 metų Nacionalinę smurto prieš moteris mažini-
mo strategiją, 2008 metais Vyriausybė ir toliau finansavo prevencijos, švietimo ir pagalbos aukoms 
programas. Daugelį programų įgyvendino NVO, finansuojamos Vyriausybės ir Europos Sąjungos 
(ES) lėšomis. Vyriausybė įkūrė mobilųjį informacijos centrą, kurio tikslas – šviesti žmones buitinio 
smurto klausimais. 

Vaikai 
Vyriausybė skyrė daug dėmesio vaikų teisėms ir gerovei. Smurtas prieš vaikus, ypač susijęs su 

tuo, kad tėvai vartoja alkoholį, ir toliau išliko problema. Statistikos departamento duomenimis, 2007 
metais maždaug 36 500 vaikų gyveno smurtaujančiose arba asocialiose šeimose. Žiniasklaidos šalti-
niai informavo apie gana dažnus žiauraus elgesio su vaikais atvejus, įskaitant seksualinę prievartą, 
marinimą badu, mušimus ir nužudymus. Valdžios institucijos pranešė, kad dėl smurto šeimoje nuo 
sausio iki rugsėjo mėnesio mirė penki vaikai. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius pranešė apie tuo 
pat laikotarpiu gautus 245 skundus (per visus 2007 metus buvo gauti 387 skundai, o per 2006-uosius 
– 316); atitinkamos institucijos pradėjo 199 tyrimus (2007 metais – 147). Už smurtą ar žiaurų elgesį 
su nepilnamečiais numatyta nuo vienerių iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Be to, valdžios 
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institucijos gali paimti skriaudžiamus vaikus iš jų šeimų ir apgyvendinti globos namuose. Nepai-
sant pastangų kovojant su smurtu prieš vaikus ir padedant nukentėjusiems nuo smurto vaikams, 
kontrolierius informavo, kad suteikta pagalba buvo nepakankama. Veikia 113 našlaičių prieglaudų 
ir 35 globos namai. Našlaičių prieglaudose vis dar gyvena dauguma našlaičių ir kitų vaikų, kuriems 
reikalinga priežiūra. Per pirmuosius aštuonis metų mėnesius vaiko teisių apsaugos kontrolierius 
pradėjo 12 tyrimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų našlaičių prieglaudose. Dėl globos namų skun-
dų gauta nebuvo. 

Už seksualinį smurtą prieš vaiką įstatymuose numatyta iki 13 metų laisvės atėmimo bausmė, 
tačiau seksualinis vaikų išnaudojimas išliko problema. Iki rugsėjo 1 dienos Vidaus reikalų ministe-
rija užregistravo 41 seksualinio vaikų išnaudojimo atvejį (įskaitant vaikų išžaginimą), palyginti su 
49 atvejais per visus 2007 metus. Vyriausybė įkūrė Vaikų reabilitacijos centrą, kuriame rūpinamasi 
vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą. 

2007 metais Vaikų linija (vaikų karštoji linija) sulaukė daugiau kaip 70 000 telefono skambučių ir 
gavo 2 000 laiškų iš vaikų, kurie skundėsi dėl įvairių problemų – nuo santykių su tėvais ir draugais 
iki smurto šeimose ir seksualinio smurto. Nuo sausio iki rugsėjo 1 dienos vaiko teisių apsaugos 
kontrolierius gavo aštuonis skundus dėl vaikų seksualinio išnaudojimo. Šešiais atvejais aukos buvo 
perduotos teisėsaugos įstaigoms. Du tyrimai buvo nutraukti, nes nusikaltimą padarė mažamečiai 
(iki 14 metų amžiaus), o keturi buvo tęsiami (gruodžio 1 d. duomenimis). 2007 metais kontrolierius 
ištyrė keturis pranešimus apie seksualinio vaikų išnaudojimo atvejus; jis nustatė, kad keturi iš jų 
buvo nepagrįsti. Trys atvejai buvo toliau tiriami. Rugsėjo mėnesį Seimas priėmė įstatymą dėl vaikų 
stebėjimo ir priežiūros, pagal kurį, siekiant užkirsti kelią smurtui ir vaikų išnaudojimui, mokyklose 
buvo įkurtos stebėsenos grupės. 2007 metais valdžios institucijos įsteigė 556 naujus socialinio dar-
buotojo etatus visoje šalyje, kad būtų sustiprinta vaikų, labiausiai pažeidžiamų prekybos žmonėmis 
ar seksualinio išnaudojimo atžvilgiu, socialinė apsauga. Pranešama, kad gatvėje gyveno maždaug 
septyni tūkstančiai vaikų. Šešiasdešimt rajoninių valstybinių vaiko teisių apsaugos tarnybų, kitos 
institucijos ir NVO reguliariai teikė pagalbą šiems vaikams. Gatvės vaikai – paprastai pabėgėliai iš 
asocialių šeimų – galėjo naudotis visomis valstybės finansuojamomis paslaugomis. 

Prekyba žmonėmis 
Įstatymai draudžia visas prekybos žmonėmis formas, tačiau buvo gauta pranešimų apie preky-

bą moterimis ir mergaitėmis – šalies viduje, taip pat jos buvo išvežamos arba tranzitu keliavo per 
šalį. Moterys buvo parduodamos pačioje šalyje, taip pat vežamos parduoti į Jungtinę Karalystę, 
Vokietiją, Ispaniją, Italiją, Daniją, Norvegiją ir Nyderlandus. Per šalį tranzitu moterys buvo vežamos 
iš Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos.

Prekiautojai nusitaikė į pažeidžiamiausias socialines grupes – jaunas moteris iš nepasiturinčių 
ir nestabilių šeimų. Prekiautojai jaunų moterų paprastai ieškodavo internatinėse mokyklose, ku-
riose mokėsi globos namų auklėtinės. Daugelį merginų suviliojo apgaulingi pažadai, kad jos dirbs 
namų tvarkytojomis, baro šokėjomis, auklėmis, slaugėmis, modeliais ar padavėjomis, arba netikri 
skelbimai dėl vedybų. Daugeliu atveju pasiūlymus merginoms pateikdavo artimi  giminaičiai arba 
draugai. Aukų paklusnumas buvo užtikrinamas grasinimais ir tuo, kad iš jų buvo atimami asmens 
dokumentai. Šeimų nariai dažnai nežinodavo apie keblią dingusiųjų padėtį ir tikėdavo, kad jos 
buvo pagrobtos. Policijos duomenimis, maždaug pusė prekiautojų žmonėmis buvo susiję su orga-
nizuotais nusikaltėliais, įskaitant tarptautines grupuotes. Įstatymuose numatyta, kad už prekybą 
žmonėmis skiriama nuo dvejų iki dvylikos metų laisvės atėmimo bausmė, o už prekybą vaikais 
(nepilnamečiais ar paaugliais) baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki penkiolikos metų. Per me-
tus valstybė pradėjo tirti 18 baudžiamųjų bylų dėl prekybos žmonėmis, o dešimt bylų perduotos 
teismams. Trys procesai pasibaigė nuosprendžiais – aštuoni asmenys buvo nuteisti kalėti nuo 21 
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mėnesio iki aštuonerių metų. Nagrinėjant kelias prekybos žmonėmis bylas, valdžios institucijos 
bendradarbiavo su kitų Europos šalių vyriausybėmis. Per vienuolika metų mėnesių policija nustatė 
18 prekybos žmonėmis aukų, įskaitant dvi nepilnametes; kitų bylų tyrimas tęsiamas. 2006 metais 
Tarptautinė migracijos organizacija sukūrė duomenų bazę, kurioje pateikta iš pagrindinių NVO 
gauta informacija apie prekybos žmonėmis aukas šalyje. Iki gruodžio 1 dienos į šią duomenų bazę 
papildomai įtrauktos 35 moterys, įskaitant dvi nepilnametes (2007 metais – 54 moterys). NVO teigia, 
kad dar daug aukų liko nenustatyta. 

Už įstatymų, susijusių su prekyba žmonėmis, įgyvendinimą yra atsakingos Vidaus reikalų, Tei-
singumo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos, Policijos departamentas, 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Generalinė prokuratūra ir Nacionalinė teismų administracija. 
Kovo 30 dieną Vyriausybė paskyrė Vidaus reikalų ministerijos sekretorių vyriausybinės veikos, nu-
kreiptos prieš prekybą žmonėmis, koordinatoriumi. Policija, tirdama prekybos žmonėmis atvejus, 
reguliariai bendradarbiauja su britų, vokiečių ir skandinavų kolegomis. Per metus dėl prekybos 
žmonėmis nusikaltimų kitai šaliai nebuvo perduotas nė vienas žmogus. 

 Per metus prokurorai apklausė devynis įtariamuosius, priklausančius organizuotai grupuotei, 
kaltinamus į Jungtinę Karalystę išgabenus parduoti maždaug 100 jaunų moterų. Septyniems įtaria-
miesiems buvo pareikšti kaltinimai. Gruodžio 10 dieną Šiaulių apygardos teismas nuteisė vienos 
modelių agentūros vadovę Jolantą Razmienę penkerius metus kalėti už tai, kad pardavė 11 mergi-
nų. Kiti keturi kaltinamieji gavo mažesnes įkalinimo bausmes, bet visi jie buvo nuteisti mažiausiai 
21 mėnesį kalėti. Taip pat prekiautojams žmonėmis buvo priteista 10 aukų sumokėti 50 000 litų 
(maždaug 20 000 JAV dolerių); dar viena auka pinigų atsisakė. Kaltinimų prieš vieną įtariamąjį at-
sisakyta, nes jis liudijo prieš kitus. Vienas įtariamasis išteisintas, bet prokuroras pateikė apeliaciją. 
Nuteistieji taip pat pateikė apeliacijas. 

2005 metais policija suėmė penkis modelių agentūrų darbuotojus, apkaltinusi tuo, kad šios 
agentūros pardavinėjo merginas į Vakarų Europą ir Jungtinius Arabų Emyratus. Lapkričio 10 die-
ną Vilniaus apylinkės teismas nuteisė vieną moterį 36 mėnesius kalėti. Dar dviem moterims buvo 
skirtos 37 500 litų (maždaug 15 547 JAV dolerių) ir 31 250 litų (maždaug 12 955 JAV dolerių) baudos. 
Valstybė iš dalies finansavo 15 dienos centrų, teikiančių pagalbą įvairioms rizikos grupėms priklau-
santiems asmenims, įskaitant ir prekybos žmonėmis aukas. Taip pat suteikta finansinė parama 13 
NVO, suteikiančių pagalbą arba laikiną prieglobstį prekybos žmonėmis aukoms. Per metus val-
džios institucijos įdiegė formalias prekybos žmonėmis aukų patikrinimo ir perdavimo procedūras. 
Vyriausybė ir toliau įgyvendino prevencijos kampaniją, kuri apėmė seminarus, plakatus, skelbi-
mus per nacionalinį radiją bei televiziją, filmus mokykloms ir informacines brošiūras apie prekybą 
žmonėmis. Valdžios institucijos taip pat padėjo NVO ir tarptautinėms organizacijoms įgyvendinti 
prevencijos programas. 

Valstybės departamento metinę ataskaitą dėl prekybos žmonėmis (Trafficking in Persons Re-
port) galima rasti čia: www.state.gov/g/tip. 

Neįgalūs asmenys 
Įstatymuose draudžiama diskriminuoti neįgalius asmenis priimant į darbą, taip pat teikiant švie-

timo, sveikatos priežiūros ar kitas valstybės paslaugas. Per metus Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba ištyrė aštuonis atvejus, kai buvo skundžiamasi neįgalių asmenų diskriminacija. Įstatymai 
įpareigoja sudaryti neįgaliems asmenims galimybę patekti į pastatus, tačiau realiai ši nuostata nebu-
vo įgyvendinta. Asmenys, priverstinai paskelbti neveiksniais, neturi teisės šio sprendimo apskųsti 
teisme. 

Socialinių reikalų ir darbo ministerija ir Neįgaliųjų reikalų taryba – tai dvi pagrindinės valstybi-
nės organizacijos, atsakingos už tai, kad neįgaliems asmenims darbo rinkoje būtų sudarytos lygios 
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galimybės, kad valstybė veiksmingiau tenkintų neįgaliųjų poreikius ir plėstų jų socialinės apsaugos 
sistemą. 

Nacionalinės, rasinės ir etninės mažumos 
Įstatymuose draudžiama diskriminuoti etnines arba nacionalines mažumas, tačiau netolerancija 

ir socialinė diskriminacija išliko. Etninių mažumų grupės, įskaitant rusus, lenkus, baltarusius, ukrai-
niečius, totorius ir karaimus, sudaro apie 16,5 procento gyventojų. Per metus vis daugėjo pranešimų 
apie rasinio ar etninio pobūdžio smurtą ir nepakantumą. Nuo sausio iki rugsėjo prokuratūra pradė-
jo 84 tyrimus, susijusius su diskriminacija arba rasinės ar etninės neapykantos kurstymu, palyginti 
su 37 tyrimais 2007-aisiais ir 17 – 2006 metais. Pavyzdžiui, balandžio 9 dieną Vilniuje jaunuolių 
grupė užpuolė populiarią dainininkę Berneen, indų kilmės merginą, atvykusią iš Pietų Afrikos. Ba-
landžio 28 dieną Kaune girtas vyras įžeidinėjo du juodaodžius sportininkus. Gegužės 2 dieną Klai-
pėdos miesto parke buvo iškabinti plakatai su šūkiu „Ne juodaodžių kultūrai”. Metų pabaigoje visi 
trys tyrimai buvo tęsiami. Buvo toliau tiriami 2007 metais įvykę incidentai: kelių užsienio studentų 
(tarp jų – du afrikiečiai), studijuojančių Klaipėdos krikščioniškoje kolegijoje, užpuolimai; muštynės 
tarp lietuvių ir nigeriečių jaunuolių gegužę ir vyro iš Ganos užpuolimas po dviejų dienų – abu in-
cidentai įvyko Vilniuje; studento iš Italijos, atvykusio pagal mainų programą, užpuolimas rugpjūtį 
– užpuolikai pamanė, kad jis yra musulmonas; dėl sumušimo spalio mėnesį gruodį Vilniuje mirė 
buvęs Kauno medicinos universiteto studentas somalietis; manoma, kad jis buvo sumuštas dėl to, 
jog kalbėjo per televiziją apie šalyje patirtą rasinį smurtą. 

Ir toliau problemų kilo nedidelei romų bendruomenei (apie 3 000 žmonių), įskaitant diskrimina-
vimą siekiant mokslo, apsirūpinant būstu, gaunant sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, įsidarbi-
nant (nedarbas siekia 50 procentų), taip pat bendraujant su policija, nors oficialių kaltinimų dėl poli-
cijos pareigūnų piktnaudžiavimo nebuvo. Mažumų teisių gynėjai ir toliau kritikavo Vilniaus miesto 
valdžią už tai, kad ji didžiausią dėmesį skiria tam, kad romų bendruomenė laikytųsi įstatymų, bet 
mažai tesirūpina jų integravimu į visuomenę. Rugsėjo 26 dieną, gavęs apeliacinį skundą, Aukš-
čiausiasis administracinis teismas Vilniaus apygardos teismui grąžino toliau tirti bylą, susijusią su 
romų gyvenamaisiais namais Vilniuje. Vilniaus apygardos teismas priteisė 100 000 litų (maždaug 
41 457 JAV dolerių) kompensaciją romų bendruomenės gyventojams už 2004 metais nugriautus 
gyvenamuosius ir negyvenamuosius namus, bet atmetė jų 5,6 milijono litų (maždaug  2,3 milijono 
JAV dolerių) ieškinį dėl pačių pastatų vertės kompensavimo. Ir savivaldybė, ir romų bendruomenė 
apskundė jiems nepalankias sprendimo dalis. Metų pabaigoje byla dar nebuvo baigta nagrinėti. 
2007 metų rugpjūtį ES pagrindinių teisių agentūros atliktame tyrime rašoma, kad reakcija į šalyje 
užregistruotus etninės diskriminacijos atvejus buvo neveiksminga ir šiai problemai skiriama nepa-
kankamai dėmesio. Tyrime teigiama, kad įstatymuose numatytos galimybės pasiskųsti dėl etninės 
diskriminacijos, tačiau sankcijos, paprastai taikomos tokiais atvejais, buvo nepakankamos, ir aukos 
gaudavo nepakankamą kompensaciją arba jos išvis negaudavo. Siekdama išspręsti padažnėjusios 
diskriminacijos problemą, Vyriausybė peržiūrėjo savo Nacionalinę antidiskriminacinę programą. 

Kitokio pobūdžio socialinis užgauliojimas ir diskriminacija 
Vietinės žmogaus teisių organizacijos ir gėjų bendruomenės nariai tvirtina, kad problemų kelia 

gatvėje patiriamas fizinis smurtas, diskriminacija ir nuolatinė socialinė atskirtis. Liepą valstybė su-
mokėjo 40 000 eurų (maždaug 56 000 JAV dolerių) moteriai transseksualei, vykdydama 2007 metų 
rugsėjį EŽTT priimtą nutarimą, kuriame buvo teigiama, kad valdžios institucijos pažeidė jos teisę į 
privatumą. Nutarime valstybei taip pat buvo nurodyta per tris mėnesius nuo šio sprendimo priimti 
lyties keitimo įstatymą, tačiau tokio įstatymo priimta nebuvo. Per pirmuosius aštuonis metų mėne-
sius Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tyrė 12 diskriminavimo dėl amžiaus atvejų, palyginti 
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su 17 per visus 2007 metus. Daugelis skundų buvo susiję su diskriminavimu įgyjant draudimą, pa-
skolas ar sudarant išperkamosios nuomos sutartis. Pranešimų apie asmenų, sergančių ŽIV (AIDS), 
diskriminaciją nebuvo gauta. 

6 skyrius. Darbuotojų teisės 
a. Teisė vienytis į asociacijas 
 Įstatymai leidžia darbuotojams, įskaitant policijos ir ginkluotųjų pajėgų darbuotojus, kurti ir 

jungtis į pasirinktas nepriklausomas profesines sąjungas, ir darbuotojai šia teise praktiškai nau-
dojosi. Profesinės sąjungos atstovavo maždaug 10 procentų darbo jėgos. Kad būtų įregistruotos, 
profesinės sąjungos didelėse įmonėse turi turėti bent 30 steigėjų, o mažose įmonėse jų nariais turi 
būti penktadalis visų darbuotojų. Įstatymuose nustatyta, kad profesinės sąjungos steigiamos lais-
vai ir veikia nepriklausomai. Nors įstatymai leidžia profesinėms sąjungoms netrukdomai veikti, 
praktikoje Vyriausybė tik iš dalies saugojo šią teisę. Kai kuriais atvejais darbdaviai diskriminavo 
profesinių sąjungų narius. 

b. Teisė organizuoti profesines sąjungas ir kolektyviai derėtis 
Įstatymai užtikrina visiems darbuotojams teisę kolektyviai derėtis, išskyrus valstybės pareigū-

nus, dirbančius teisėsaugos ir kitose su saugumu susijusiose srityse. Lietuvos trišalė taryba, su-
daryta iš darbuotojų, verslininkų ir Vyriausybės atstovų, nustatė, kad kolektyvines sutartis buvo 
pasirašę nuo 5 iki 25 procentų darbuotojų. Įstatymuose numatyta teisė streikuoti, išskyrus svarbiau-
sias paslaugas teikiančius darbuotojus, tačiau dėl Darbo kodekse nustatytų procedūrų kai kuriems 
darbuotojams šia teise pasinaudoti būtų sudėtinga. Įstatymuose nustatyta, kad tik profesinė sąjunga 
arba profesinės sąjungos streiko komitetas gali surengti streiką, todėl darbuotojai, kurie nepriklau-
so profesinei sąjungai, legaliai negali streikuoti. Statistikos departamento duomenimis, per metus 
surengta 111 legalių streikų. Pavyzdžiui, kovo 3 dieną maždaug 200 mokyklų ir darželių mokytojų 
bei auklėtojų buvo surengę streiką, nes mokytojų profesinė sąjunga reikalavo atlyginimą padidin-
ti 50 procentų. Streikas pasibaigė, kai Vyriausybė ir mokytojai susitarė, kad atlyginimas per du 
kartus būtų padidintas 35 procentais. Spalio 7 dieną reikalaudami padidinti atlyginimus streikavo 
aukštųjų švietimo įstaigų darbuotojai. Vidutinė streiko trukmė buvo 6,65 darbo dienos. Įstatymuose 
darbdaviams draudžiama diskriminuoti profesinių sąjungų organizatorius ir narius, tačiau prakti-
koje šis draudimas dažnai nebuvo veiksmingas ir pasitaikė atvejų, kai darbuotojai buvo nubausti 
už tai, kad mėgino suorganizuoti profesinę sąjungą. Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos 
duomenimis, nė vienas darbdavys nėra buvęs nubaustas įstatymų numatytomis bausmėmis už pro-
fesinių sąjungų narių diskriminavimą. 

Kai kurie dideli prekybos centrai samdė darbuotojus pagal trumpalaikes sutartis ir kartais neat-
naujindavo sutarčių su profesinių sąjungų darbuotojais. Vadovai dažnai nustatydavo atlyginimus, 
neatsižvelgdami į profesinių sąjungų rekomendacijas, išskyrus dideles gamyklas, turinčias gerai 
organizuotas profesines sąjungas. Vyriausybė periodiškai leido gaires valstybės įmonių vadovams 
dėl darbo užmokesčio skaičiavimo. Eksporto srities darbuotojams nebuvo priimta jokių specialių 
įstatymų ar taikoma išimčių iš įprastų darbo įstatymų. 

c. Priverstinio arba privalomojo darbo draudimas 
Įstatymai draudžia priverstinį arba privalomąjį darbą, įskaitant vaikų, tačiau buvo pranešimų 

apie prekybą moterimis ir vaikais siekiant juos seksualiai išnaudoti pasipelnymo tikslais. Parduotos 
moterys ir mergaitės priverstinai dirbo prostitutėmis gatvėse, nelegaliuose viešnamiuose arba pagal 
iškvietimą. 
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d. Vaikų darbo draudimas ir minimalus amžius įsidarbinti.
Įstatymai draudžia išnaudoti vaikus darbo vietose, ir Vyriausybė iš esmės veiksmingai užtikri-

no, kad šių draudimų būtų paisoma. Remiantis 2007 metų statistika, 8 procentai dirbusių vaikų dir-
bo nelegaliai, daugiausia žemės ūkio sektoriuje, ir čia jie gaudavo neteisėtai mažą atlyginimą. Buvo 
gauta pranešimų, kad vaikai nuo 15 iki 17 metų amžiaus buvo parduodami siekiant juos seksualiai 
išnaudoti pasipelnymo tikslais. Įstatymuose nustatytas minimalus amžius, kai galima įsidarbinti, 
yra 16 metų, tačiau, turint raštišką vaiko tėvų ir mokyklos sutikimą, leidžiama įdarbinti vaikus nuo 
14 metų dirbti lengvą darbą. Įstatymuose įpareigojama, kad vaikams būtų nustatytas trumpesnis 
darbo laikas – iki dviejų valandų per dieną arba dvylikos valandų per savaitę per mokslo metus ir 
iki septynių valandų per dieną arba 32 valandų per savaitę per moksleivių atostogas. Valdžios insti-
tucijos iš esmės užtikrino šių įstatymų nuostatų įgyvendinimą. Žiniasklaidoje pasirodė keletas pra-
nešimų, kad mokyklinio amžiaus vaikai dirbo ūkiuose be jokių sutarčių ir už savo darbą gaudavo 
labai mažai arba iš viso nieko; tačiau oficialių skundų dėl to pateikta nebuvo. Skundus, susijusius su 
asmenų, kuriems dar nesukakę 18 metų, darbu, nagrinėja Valstybinė darbo inspekcija. Per pirmuo-
sius aštuonis metų mėnesius inspekcija gavo penkis skundus dėl nelegalaus vaikų darbo ir nustatė, 
kad vienas iš jų – pagrįstas. Teismai pradėjo šio atvejo tyrimą. 

Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijos administruoja 
programas, kuriomis siekiama apsaugoti vaikų teises. 

e. Priimtinos darbo sąlygos 
Įstatymų nustatytas minimalus 800 litų (maždaug 332 JAV dolerių) darbo užmokestis per mėnesį 

nesudaro darbuotojui ir jo šeimai galimybių gyventi pagal priimtinus standartus. Minimalų darbo 
užmokestį nustato Vyriausybė, pasitelkdama Trišalę tarybą, ir jis pagrįstas socialiniais bei ekono-
miniais rodikliais. Įstatymuose nustatyta, kad maksimalus darbo laikas per bet kurį septynių dienų 
laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų. Viršvalandžiai leistini tik įstatymų 
numatytais atvejais, ir už viršvalandžius bei naktinį darbą turi būti taikomas mažiausiai 1,5 karto 
didesnis valandinis užmokestis. Darbo įstatymai taikomi ir vietiniams, ir užsienio darbuotojams. Už 
darbo įstatymų įgyvendinimą atsakinga Valstybinė darbo inspekcija. Per pirmuosius septynis metų 
mėnesius ji atliko apie 9 000 patikrinimų įmonėse. Daugiausia piktnaudžiavimų buvo susiję su del-
simu sumokėti darbo užmokestį, nelegaliu darbu, darbo sutarčių pažeidimais, klaidinga darbo laiko 
apskaita, darbuotojų sauga ir nepatenkinamu nelaimingų atsitikimų tyrimu. Jeigu darbuotojai buvo 
nepatenkinti tyrimo rezultatais, jie galėjo kreiptis į teismą. Įstatymuose nustatyta, kad darbuotojai 
turi teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas – ši nuostata iš esmės buvo vykdoma. Per metus Valsty-
binė darbo inspekcija užregistravo 82 mirtimi pasibaigusius nelaimingus atsitikimus darbo vietoje 
(2007 metais – 99). Šie atsitikimai daugiausia įvyko statybose. Siekdama išspręsti šią problemą, Vals-
tybinė darbo inspekcija statybos bendrovėms organizavo mokymus, parengė įvairios prevencinės 
medžiagos ir pateikė geriausios praktikos pavyzdžių. Darbuotojai turėjo teisę pasitraukti iš pavojin-
gos darbo aplinkos nerizikuodami prarasti darbą, ir praktiškai šia teise naudojosi. 

 
Ištraukos skelbtos Lietuvos žmogaus teisių asociacijos periodiniame leidinyje „Pozicija“.– 2009 m. sausis-gegužė.
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U.S.DEPARTAMENT OF STATE

BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, 
AND LABOR 2008 HUMAN RIGHTS 

REPORT: LITHUANIA

The Republic of Lithuania, population approximately 3.2 million, is a constitutional, 
multiparty, parliamentary democracy; legislative authority is vested in the unicameral Seimas 
(parliament). Free and fair parliamentary elections on October 12 and October 26 led to the 
formation of a center right coalition government in December. Civilian authorities generally 
maintained effective control of the security forces.

The government generally respected the human rights of its citizens; however, there were 
problems in a number of areas, including poor prison conditions, police and government 
corruption, domestic violence and child abuse, and trafficking in women and girls. The number 
of reports of racial or ethnic violence and intolerance continued to grow.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
There were no reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful 

killings.
The prosecutor’s office continued approximately 80 investigations involving allegations of 

crimes against humanity and war crimes, including 20 related to the Holocaust. Courts found 
three persons former Soviet officers guilty of crimes against humanity committed during the 
Soviet occupation. They sentenced two of the defendants to five and eight years in prison and 
pardoned the third, who was considered infirm. Prosecutors also forwarded to the courts two 
cases involving former Soviet military officers charged in connection with the deportation of 
individuals to Siberia during the Soviet occupation. One case involved the deportation of 15 
individuals, the other of 37. From January through September, the prosecutor’s office initiated 
seven additional investigations of possible crimes against humanity.

On July 4, the Court of Appeals upheld a lower court ruling that kept Nazi collaborator 
Algimantas Mykolas Dailide out of prison and declared him not dangerous to society. The 
government brought criminal charges against Dailide in 2005, alleging collaboration with the 
Nazis and persecution of Jews. In 2006 the Vilnius District Court convicted him of crimes against 
Jews during the World War II Nazi occupation but did not impose a sentence due to the 85 year 
old convict’s age and infirmity.

On September 19, the prosecutor’s office terminated its investigation of Yitzhak Arad for what 
it characterized as possible crimes against humanity while an anti Nazi partisan in Lithuania and 
Belarus during World War II. Arad is a former director of the Israeli Holocaust Remembrance 
Authority, Yad Vashem. Prosecutors had sought to question Arad about the killing of Lithuanian 
partisans and civilians.

b. Disappearance
There were no reports of politically motivated disappearances.
c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
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The constitution prohibits inhuman or degrading treatment or punishment; however, there 
were reports that police physically mistreated detainees.

During the year the human rights ombudsman’s office received five complaints that officials 
used force and psychological pressure to obtain evidence in an investigation. Two complaints 
were found groundless, two were terminated because pretrial investigations were initiated, and 
one remained under investigation in January 2009. The ombudsman’s office received four com-
plaints in 2007.

Military police opened 10 cases related to military hazing during the year, compared with 17 
in 2007. They forwarded six of the 10 to the courts, terminated two due to lack of evidence, and 
continued to investigate the other two. Most reports of hazing alleged that draftees physically 
abused each other or subjected each other to psychological pressure.

Prison and Detention Center Conditions
Domestic human rights advocates reported that prison conditions remained poor, although 

government measures to upgrade prisons brought them closer to meeting international stan-
dards.

During the year the parliamentary ombudsman received 309 prisoner complaints, compared 
to 317 in 2007. Most related to the failure of prison administrators to give proper attention 
to prisoners’ grievances, which included poor prison conditions; mistreatment  by prison 
department personnel; restrictions on prisoners’ rights, e.g. by censoring their correspondence or 
failing to allow family visitors; inadequate medical services; and poor working conditions. The 
ombudsman’s investigators found 46 complaints to be justified, while the others were outside the 
ombudsman’s purview. The ombudsman received seven complaints during the year alleging that 
working inmates were paid less than they were supposed to be paid. The ombudsman found two 
of these complaints to be justified. One complaint was under investigation at year’s end.

In 2006 the European Court of Human Rights (ECHR) ruled that officials’ monitoring of a 
Šiauliai prison inmate’s correspondence with his wife was inappropriate and that the country 
should amend its regulations on monitoring inmate correspondence.

Through September, 22 prison and detention center inmates died, compared with 30 in 2007. 
According to authorities five deaths were suicides, 16 were due to natural causes, and one was 
accidental. In the same period, 40 inmates were injured by other inmates, compared to 34 in 
2007. Reported self-inflicted injuries numbered 149 compared to 94 in 2007. 

The government renovated the Vilnius prison hospital and six other facilities. However, 
three correctional institutions remained overcrowded. For example, the facility in Šiauliai had a 
capacity of 408 inmates after a recent remodeling, but held 525.

The government permitted independent human rights observers and  researchers to 
visit prisons. The parliament’s office of the ombudsman made eight visits to prisons. Media 
representatives also visited prisons. The International Committee of the Red Cross did not visit 
any prisons in the country.

d. Arbitrary Arrest or Detention
The law prohibits arbitrary arrest and detention, and the  government generally observed these 

prohibitions. Nevertheless, there were complaints of illegally prolonged pretrial detention.

Role of the Police and Security Apparatus
A unified national police force is responsible for law  enforcement and operates under the 

authority of the Ministry of the Interior. Police officers and other government officials who exceed 
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their official authority are subject to prosecution or punishment. The State Security Department 
is responsible for internal security, intelligence operations, and investigation of some economic 
crimes. It reports to parliament and the president.

Corruption in the police force remained a problem. There is a broad legal and institutional 
anticorruption framework and a system for investigating public corruption; however, media, 
nongovernmental organizations (NGOs), and public opinion polls indicated that corruption 
was a lingering problem.

In the first nine months of the year, 11 police officers were accused of abuse of power, compa-
red with 18 in all of 2007. The ombudsman investigated 146 complaints about police activities, 
compared to 226 in 2007, and determined 51 to be valid, compared to 75 in 2007. In all cases 
where complaints were found to be valid, authorities disciplined the police officers involved. In 
most cases police officers faced administrative disciplinary actions, such as demotion or repri-
mand.

On July 15, the ECHR agreed to hear the appeal of Danuta Iljina and her daughter, Evelina 
Saruliene, who contended that in 2004 police violated their dignity with unnecessary physical 
force, requiring Iljina to undress in front of neighbors and strangers. Police had suspected them 
of theft. They sought compensation of over one million litas (approximately $415,000) for family 
members’ health treatment, travel expenses, lawyer fees, and pain and suffering.

Arrest and Detention
Warrants are required for arrest and must be granted by judges upon the presentation of re-

liable evidence of criminal activity. Police may detain suspects for up to 48 hours before charging 
them. There were no complaints of failure to inform detainees of the charges against them. Bail 
was available and was used widely. The law provides the right to an attorney from the moment 
of detention and, if the detainee is indigent, to one provided at state expense; however, this right 
was not always respected in practice. The law entitles a detained person to a prompt judicial 
determination of the legality of the detention, and authorities respected this right in practice.

Judges may only order pretrial detention to prevent flight or the commission of new crimes, 
to allow unhindered investigation, or to comply with extradition requests. They may do so, 
however, only in the case of an individual suspected of a felony. The pretrial judge may order 
a suspect’s detention for up to three months. In some cases the detention may be extended 
to 18 months (12 months for juveniles), subject to appeal to a higher court; such extensions 
were frequent. The law provides for civil liability for damage  caused by the unlawful actions 
of investigating officials, prosecutors, judges, and courts. During the year the average length 
of pretrial detention was approximately seven months, and approximately 10 percent of the 
incarcerated population consisted of pretrial detainees.

e. Denial of Fair Public Trial
The constitution provides for an independent judiciary, and the government respected this 

provision in practice.

 Trial Procedures
Defendants enjoy the presumption of innocence. The law provides for public trials; juries are 

not used. While defendants have the right to be present, the law permits trials in absentia when 
a defendant is outside the country and avoids trial. The  law establishes the right to legal counsel 
for defendants upon arrest. It provides for legal assistance for indigent persons; however, as 
of September 30, the human rights ombudsman had received 47 complaints that authorities 
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failed to provide such counsel. Defendants have access to government evidence and the right to 
present evidence and witnesses and confront or question witnesses against them. Defendants 
have the right to appeal. The law extends these rights to all citizens. Local human rights experts 
criticized the practice of holding trials in absentia because defendants could not cross examine 
witnesses or present evidence in their own defense.

In February the ECHR ruled that the country’s courts had not  violated the European 
Convention on Human Rights by convicting three Communist Party officials in 1998 of 
attempting a coup d’etat in 1991.

 Political Prisoners and Detainees
There were no reports of political prisoners or detainees.

 Civil Judicial Procedures and Remedies
The judicial system provides for an independent and impartial judiciary in civil matters. 

Plaintiffs may sue for legal or injunctive relief based on human rights violations. Apart from 
redress in the court system, victims of human rights abuses may appeal to the parliamentary 
ombudsman for a determination on the merits of their claims. Although the ombudsman may 
only make recommendations to the offending institution, his findings are commonly honored 
in practice.

Property Restitution
The law on restitution places significant restrictions on claims for communal property, and 

as a result the Jewish community has regained only a fraction of the communal property owned 
by the country’s prewar Jewish population of more than 200,000. Fewer than 30 properties have 
been restituted to the Jewish community under the law, which applies only to the restitution of 
religious properties.

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence
The constitution prohibits arbitrary interference in an individual’s personal correspondence 

or private and family life; however, there were reports that the government did not respect these 
prohibitions in practice.

The law requires a judge’s authorization to search an individual’s premises and prohibits 
indiscriminate monitoring of the correspondence or communications of citizens. However, local 
human rights groups alleged that the government did not properly enforce these laws. In the 
first nine months of the year, the State Data Protection Inspectorate investigated 97 allegations 
of arbitrary interference by officials with privacy, compared to 129 investigated complaints in 
2007. The inspectorate also conducted 102 audits of government agencies, unrelated to com-
plaints, compared with 97 such audits in 2007. Most complaints involved claims by individuals 
that government agencies were collecting or using their personal data, such as personal identity 
numbers, without a legal basis or justification.

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:
a. Freedom of Speech and Press

The constitution provides for freedom of speech and of the press, and the  government 
generally respected these rights in practice.

On June 17, parliament amended the Administrative Law to ban the distribution or display 
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in public gatherings of Soviet or Nazi related symbols. On September 4, a court fined a woman 
in Vilnius 500 litas (approximately $207) for selling souvenirs containing Soviet symbols.

Instigating hate through the mass media is a crime punishable by up to two years’ 
imprisonment. The number of hate speech investigations opened by prosecutors continued  to 
increase. During the year the prosecutor’s office opened investigations involving 99 allegations 
of instigation of hate (including over the Internet), and one for discrimination, compared to 37 
in 2007. It forwarded 25 cases to the courts for trial. Courts completed 15 of these and convicted 
12 persons, imposing fines of 400 to 3,000 litas (approximately $166 to $1,244). Sixteen of the 99 
investigations were terminated for lack of evidence; the remaining 83 investigations and eight 
court cases (including some from previous years) were ongoing. Most of the hate allegations 
related to racist, anti-Semitic, or homophobic expression. The deputy prosecutor general, 
Gintaras Jasaitis, ascribed the increase in incidents to the spread of the Internet, which facilitated 
widespread, anonymous publishing.

On July 23, Vilnius Mayor Juozas Imbrasas stated that as long as he was mayor, „there 
will be no (public) advertising for sexual minorities.“ On August 20, the Vilnius municipality 
refused to issue a permit that would have allowed the European Commission’s mobile display, 
„For Diversity. Against Discrimination,“ advocating tolerance for all, including gays, to hold 
an event at the Old City Hall Square. The event was held instead in the less centrally located 
private parking lot of a shopping center. After a permit was withheld for a similar event in 2007, 
the equal opportunities ombudsman opened an investigation to determine if the municipality 
acted legally by cancelling the prodiversity event; however, the ombudsman later terminated 
the investigation due to a lack of information. NGOs, European Commission officials, and some 
government officials criticized the withholding of the permit.

Individuals could criticize the government publicly or privately without reprisal, and the 
government did not attempt to impede criticism. The independent media were active and 
expressed a wide variety of views. Radio and television included a mix of independent and 
public stations. International media generally operated without restriction.

 The law prohibits the dissemination of information that is both untrue and damaging to an 
individual’s honor and dignity. Libel is punishable by a fine or imprisonment of up to one year, 
or up to two years for dissemination of libelous material through the mass media. No cases were 
reported during the year.

Internet Freedom
There were no government restrictions on access to the Internet or reports that the government 

monitored e mail or Internet chat rooms. Individuals and groups could generally engage in 
the peaceful expression of views via the Internet, including by e mail; however, persons were 
subject to criminal prosecution for posting to Web sites material that authorities deemed as 
instigating hate.

According to the Department of Statistics, 47 percent of the country’s residents between the 
ages of 16 and 74 had access to the Internet in the first quarter of the year, up from 40 percent in 
the same period in 2007.

Academic Freedom and Cultural Events
There were no government restrictions on academic freedom or cultural events.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association
Freedom of Assembly
The law and constitution provide for the right to assemble peacefully, and the government 

generally respected this right in practice for most groups; however, the government denied 
parade permits to gay rights groups on several occasions during the year.
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Freedom of Association
The law provides for freedom of association, and the government generally respected this 

right in practice; however, the government continued to ban the Communist Party and other 
organizations associated with the former Soviet regime.

c. Freedom of Religion
The constitution and the law provide for the free practice of religion, and the government 

generally respected this right in practice. There is no state religion; however, some religious 
groups enjoyed special government benefits. There were no reports that less favored groups 
were prevented from worshiping or seeking members.

On July 15, parliament granted the Seventh day Adventists the status of a state recognized 
religious association, which gives them, among other benefits, the right to offer religious ins-
truction in the public schools to students who wish to receive it. Applications for the same status 
from the United Methodist Church of Lithuania (applied in 2001), the New Apostolic Church 
(applied in 2003), and the Pentecostals (Evangelical Belief Christian Union, applied in 2002) 
were pending.

The law stipulates that only traditional and other state recognized religions may offer re-
ligious instruction in public educational institutions. Participation in religious classes is not 
mandatory; parents may choose either religious instruction or secular ethics classes for their 
children.

On June 17, parliament approved amendments to the Law on Equal Rights, which added 
prohibitions against discrimination based on ethnicity, religion, sexual orientation, age, and 
disability to the already existing prohibitions of discrimination based on gender, race, nationality, 
language, origin, social status, beliefs, or creed. However, these prohibitions do not apply to 
schools established by religious groups, which may, for example, hire teachers  only of that 
religion.

During the year construction was completed of a residential and commercial complex located 
on or near the site of a historic Jewish cemetery in Vilnius. Negotiations between the government 
and Jewish groups continued over the correct historical perimeter of the cemetery, how to treat 
the portion that has not been built upon, and how to memorialize the location.

Societal Abuses and Discrimination
Anti Semitism was manifested in a number of acts of vandalism against Jewish graves and 

monuments, displays of neo Nazi sentiment, and public anti Semitic comments.
In the first 10 months of the year, at least 12 anti Semitic incidents were reported. Senior 

officials condemned, although not always promptly, such incidents, and police were active in 
investigating them. On June 17, a Vilnius court fined two persons 1,300 litas (approximately 
$539) each and one person 2,990 litas (approximately $1,249) for taking part in an unsanctioned 
skinhead march on March 11, during which participants shouted anti Semitic and anti Russian 
slogans. Investigations of other participants were continuing.

On August 10, the Jewish community center in Vilnius and the Jewish community center in 
Panevezys were vandalized with anti Semitic symbols and language. Police immediately began 
an investigation, which continued at year’s end.

On October 16, a forest ranger in the Kelme Region, near the village of Pluskiai, reported that 
vandals broke stones and painted anti Semitic graffiti on a Holocaust Memorial.  An investigation 
of the incident continued.
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Police investigations did not identify any suspects in the March 2007 vandalism of 12 he-
adstones in the Suderve Jewish cemetery in Vilnius, the vandalism of the Jewish cemetery in 
Rokiskis region, or the 2006 incident in which persons in Nazi style uniforms yelled pro Hitler 
and anti Semitic slogans while riding past a synagogue.

For a more detailed discussion, see the 2008 International Religious Freedom Report at www.
state.gov/g/drl/irf/rpt.

d. Freedom of Movement, Internally Displaced Persons, Protection of Refugees, 
and Stateless Persons
The constitution and law provide for freedom of movement within the country, foreign tra-

vel, emigration, and repatriation, and the government generally respected these rights in prac-
tice. The government cooperated with the Office of the UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) and other humanitarian organizations in providing protection and assistance to in-
ternally displaced persons, refugees, returning refugees, asylum seekers, stateless persons, and 
other persons of concern.

The law prohibits forced exile, and the government did not employ it.

 Protection of Refugees
The law provides for the granting of asylum or refugee status in accordance with the 1951 

UN Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 protocol, and the government has 
established a system for providing protection to refugees. In practice the government provided 
protection against the expulsion or return of refugees to countries where their lives or freedom 
would be threatened.

Asylum seekers coming from a safe country of transit were prohibited from entering the 
country and were returned to the transit country without a review of the substantive merits of 
their applications. According to the Migration Department, authorities did not have a list of safe 
third countries, but defined such countries as ones in which the person’s life or liberty would 
not be threatened on account of membership in one of the categories specified in the 1951 UN 
refugee convention and its 1967 protocol, and from which the individual would not be sent to 
another country in contravention of his rights under these agreements.

The government can grant „temporary protection“ in the event of mass influx of aliens, but 
an individual alien has no right to apply for this protection. No persons were granted temporary 
protection during the year. An additional form of protection, „subsidiary protection,“ may be 
granted to an individual alien who does not qualify as a refugee but who cannot return to his 
country of origin because of fear of torture or inhuman treatment, prevailing violence or mili-
tary conflict, or systematic violation of human rights in that country would endanger his basic 
rights or fundamental freedoms. Between 1997 and 2007 more than 500 persons were granted 
subsidiary protection.

Stateless Persons
Citizenship law incorporates both territorial (jus soli) and kinship (jus sanguinis) elements, 

with the emphasis on the former. According to UNHCR statistics, in 2005 there were approxi-
mately 8,700 stateless persons, of whom 7,500 had permanent residence permits. In 2007 the 
number of stateless persons was approximately 5,900, of whom 4,100 held permanent residence 
permits.

Virtually all of the stateless persons were individuals who resided in the country at 
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the dissolution of the Soviet Union but did not qualify for automatic citizenship; however, 
according to the director of the Lithuanian Migration Department, they were entitled to apply 
for citizenship but did not do so.

The law permits the naturalization of an individual living in the country for at least 10 years 
who has an unlimited residence permit, passes an official language test and an examination 
on the basic provisions of the constitution, takes an oath of allegiance, and is able to defray his 
living costs.

Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change 
Their Government
The constitution provides citizens the right to change their government peacefully, and 

citizens exercised this right in practice through periodic, free, and fair elections held on the basis 
of universal suffrage.

 Elections and Political Participation
Parliamentary elections, held in October, were free and fair. Several complaints about 

irregularities, mostly alleging minor infractions, were filed after the elections, and some of those 
cases remained under investigation at year’s end, while others had been dismissed.

The government continued to ban the Communist Party; other political parties could operate 
without restriction or outside interference.

In February 2007 the Constitutional Court announced that the Law on Municipal Elections, 
which allowed election to municipal councils only by party lists, contradicted the constitution. 
The decision did not affect the February 2007 municipal elections, but it obliged parliament 
to prepare a law that would allow citizens not on party lists to run for municipal councils. 
Parliament did not pass such a law during the year.

 At year’s end there were 26 women in the 141 seat parliament and one woman in the 14 
member Council of Ministers. Women accounted for 5 percent of mayors, 21 percent of municipal 
council members, and 5 percent of local administration directors.

There were three members of ethnic minorities in parliament and no members of ethnic 
minorities in the Council of Ministers.

 Government Corruption and Transparency
The law provides criminal penalties for official corruption; however, the government often 

did not implement the law effectively, and corruption was a problem. Although some officials 
were convicted and punished for corruption, the penalties were usually minor, and many 
investigations did not result in convictions. The World Bank’s worldwide governance indicators 
reflected that corruption was a problem.

A number of government officials were under investigation, facing trial, or convicted and 
sentenced, for corruption during the year. For example, in February the Special Investigation 
Service began an investigation of the mayor, deputy mayor, and the head of administration of 
the Trakai municipality. They were suspected of receiving bribes of 200,000 litas (approximately 
$82,900) in connection with the development of a shopping and entertainment center. The 
officials were dismissed from their posts pending the outcome of investigation.

On March 20, Vilnius city council member and former mayor Arturas Zuokas was convicted 
of attempting to bribe a city council member prior to a no confidence vote in 2003. The court’s 
decision forced him to resign from the city council. Zuokas has appealed.

On March 31, parliamentary speaker Viktoras Muntianas resigned amid allegations that he 
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bribed a deputy governor of Kaunas County to obtain assistance with a relative’s business. An 
investigation was underway at year’s end. The deputy governor also resigned, on March 26, and 
was subsequently sentenced to six months’ house arrest.

On April 24, a deputy mayor of Vilnius and two other city council members were questioned 
by the Special Investigations Service on corruption charges. The investigation was ongoing at 
year’s end.

Political developments initially halted a court case against Viktor Uspaskich, leader of the 
Labor Party, who faced charges of fraudulent accounting for party funds and providing false 
information to election commission officials. In 2006, when the allegations were initially made, 
Uspaskich sought asylum in Russia, but in September 2007 he returned and was under house 
arrest until April 2008. In October Uspaskich was elected to parliament, giving him immunity 
from prosecution. On November 27, the prosecutor general asked parliament to waive immu-
nity for Uspaskich, another parliamentarian implicated in the same case, and a third man who 
faced charges in an unrelated matter, and on December 9, parliament waived the immunity of 
all three men.

The law provides for public access to government information, and government institutions 
generally provided access in practice. From January through September, the parliamentary om-
budsman received 70 complaints of delays by government offices in providing information and 
found 47 of them to be valid. The ombudsman asked heads of institutions and other unit super-
visors to consider disciplinary action against the officials involved. Although the ombudsman’s 
recommendations are not binding, in the first nine months of the year officials took disciplinary 
action in over 90 percent of complaints forwarded to them by the ombudsman.

Section 4. Governmental Attitude Regarding International and 
Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights
A number of domestic and international human rights groups generally operated without 

government restriction, investigating and publishing their findings on human rights  cases. 
Government officials were cooperative and responsive to their views.

Section 5 Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons
The law prohibits and provides penalties for discrimination based on race, gender, social 

status, ethnic background, age, sexual orientation, disability, and religion or beliefs. Despite go-
vernment programs and prohibitions, discrimination against women and minorities persisted.

Women
The law criminalizes rape, including spousal rape. Convicted rapists generally received sen-

tences of three to five years’ imprisonment. In the first nine months of the year, 102 rapes were 
reported compared to a twelve-month total of 189 in 2007. Societal violence against women, 
particularly alcohol related domestic violence, remained a serious problem.

The law does not criminalize domestic violence specifically, but instead prosecutes it under 
general assault laws. To initiate an investigation into cases of domestic abuse, the victim must file 
a complaint. The maximum penalty the courts imposed was two years imprisonment. According 
to the Ministry of Social Affairs, police reported receiving 33 calls regarding household conflicts 
in 2007. Slightly more than half the reports had come from women. The Interior Ministry 
estimated that 514 women suffered from domestic violence in 2007, including 418 inflicted by a 
partner and 96 from violence by children.

In August 2007 a video recording of a man beating a woman appeared on a popular Web site. 
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Police opened an investigation and located the victim, but she declined to testify. The man was 
sentenced to one year in prison; however, the sentence was suspended.

Municipal governments and NGOs funded and operated 39 shelters that provided assistance 
to domestic violence victims. As of the end of September, the Vilnius based Shelter for Children 
and Mothers provided assistance to more than 160 victims of domestic violence, forced prosti-
tution, and human trafficking.

On June 3, parliament approved amendments to the Civil Code that require the offender, as 
opposed to the victim, to leave the family domicile in cases of domestic violence.

Prostitution is illegal but remained a problem. The penalty is a fine of 300 to 500 litas  
(approximately $124 to $207) for a single offense and up to 1,000 litas ($415) for repeat offenses. 
In the first eight months of the year, police charged 72 women with administrative violations for 
prostitution.

The law prohibits sexual harassment. According to the Equal Opportunities Ombudsman’s 
Office, approximately 20 percent of women experienced sexual harassment. In the first eleven 
months of the year the equal opportunity ombudsman received one complaint  of sexual 
harassment, as had been the case in 2007. According to the ombudsman’s office, women remained 
reluctant to approach police or other institutions in cases of sexual harassment.

Men and women have the same legal rights in the judicial system, including family and 
property law. Women nevertheless continued to face discrimination. Government policy requires 
equal pay for equal work; however, women often earned less than their male counterparts. 
In 2007 women earned an average of 80 percent of what men earned in comparable jobs; the 
figure was 78 percent in the public sector. Women were significantly underrepresented  at the 
managerial level.

During the year, as part of the National Strategy for Reduction of Domestic Violence Against 
Women for 2007 09, the government continued funding prevention, education, and victim as-
sistance programs. Most programs were implemented by NGOs financed by the government 
and European Union (EU) structural funds. The government operated a mobile information 
center to educate persons about domestic violence.

Children
The government was committed to children’s rights and welfare.
Child abuse, particularly in connection with parental alcohol abuse,  continued to be a 

problem. According to the Department of Statistics, in 2007 approximately 36,500 children lived 
in 16,400 abusive or dysfunctional families. Media sources reported that incidents of cruelty to 
children, including sexual abuse, intentional starvation, beatings, and killings, were common. 
Authorities reported that child abuse caused the death of five children between January and 
September. The children’s rights ombudsman reported 245 complaints during the same period, 
compared to 387 in all of 2007, and 316 in 2006; authorities initiated 199 investigations, compared 
to 147 in 2007.

The penalty for violence or cruelty against minors is a one to two year prison sentence. In 
addition, authorities may remove abused children from their families and place them in foster 
care. Despite efforts to combat child abuse and to aid abused children, the ombudsman reported 
that insufficient assistance was provided.

There are 113 orphanages and 35 foster homes. Orphanages still house the vast majority of 
orphans and other children in need of care. In the first eight months of the year, the children’s 
rights ombudsman initiated 12 investigations of possible violations of children’s rights in orp-
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hanages. No complaints were received about foster homes.
The law provides for up to 13 years’ imprisonment for sexual abuse of a child; however, 

sexual abuse of children remained a problem. By September 1, the Interior  Ministry had 
registered 41 cases of child sexual abuse (excluding child rape), compared to 49 cases in all 
of 2007. The government operated a children’s rehabilitation center to provide special care for 
sexually abused children.

In 2007 the Child Line (a children’s hot line) received more than 70,000 telephone calls and 
2,000 letters from children who complained about problems ranging from relations with their 
parents and friends to violence in their families and sexual abuse.

Between January and September 1, the controller for the protection of children’s rights recei-
ved eight complaints regarding sexual exploitation of a child. In six cases the victims were trans-
ferred to law enforcement institutions. Two investigations were cancelled because the crime was 
committed by a minor (up to 14 years old) and four were ongoing as of December 1. In 2007 the 
controller investigated seven cases of reported sexual exploitation of a child; he determined that 
four of them were groundless. Three cases resulted in further investigation.

In September parliament adopted a law on the monitoring and care of children that created 
monitoring groups in schools to prevent violence and the exploitation of children.  In 2007 
authorities established 556 new social worker positions throughout the country to strengthen 
social protection for children most vulnerable to trafficking or sexual abuse.

Several thousand children reportedly lived on the street. Sixty regional government children’s 
rights protection agencies, other institutions, and numerous NGOs routinely assisted these chil-
dren. Street children, who are mostly runaways or from dysfunctional families, had full access 
to free government sponsored services.

Trafficking in Persons
The law prohibits all forms of trafficking in persons; however, there were reports that women 

and girls were trafficked to, in, through, and from the country.
Women were trafficked within the country and to the United Kingdom, Germany, Spain, 

Italy, Denmark, Norway, and the Netherlands. The country was a transit point for women traf-
ficked from Belarus, Russia, and Ukraine.

Traffickers targeted the most vulnerable social groups, particularly young women from poor 
or unstable families. Traffickers commonly targeted young women from boarding schools that 
also served as orphanages. Many were lured by deceptive offers of employment as household 
helpers, bar dancers, nannies, nurses, models, or waitresses or through false  marriage 
advertisements. In many cases close relatives or friends made the offers. Victims’ compliance 
was ensured through threats and the withholding of their personal documents. Families often 
were unaware of the victims’ predicament and believed that they had been kidnapped.

Police reported that nearly half of traffickers were linked to organized crime, including in-
ternational groups.

The law provides penalties for trafficking in persons of two to 12 years’ imprisonment and for 
trafficking in children (minors or juveniles) of two to 15 years’ imprisonment. During the year 
the government opened 11 criminal trafficking cases and referred  six of these to the criminal 
court system. Three prosecutions ended in convictions, with eight persons sentenced to prison 
terms ranging from 21 months to eight years.

Authorities cooperated with other European governments on several trafficking cases. In the 
first eleven months of the year, police identified 18 persons, including two minors, as victims of 
trafficking; investigations in other cases continued. In 2006 the International Organization for 
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Migration established a database with information from some key NGOs on assisted trafficking 
victims in the country. As of December 1, 35 women, including two juveniles, had been added to 
this database, compared to 54 women in 2007. NGOs maintained that many additional victims 
remained unidentified.

The ministries of Interior, Justice, Social Security and Labor, and Education and Science, the 
police department, the State Border Guard Service, the general prosecutor’s office, and the Na-
tional Courts Administration are responsible for enforcement of trafficking laws. On March 30, 
the government appointed an undersecretary level official at the Interior Ministry to coordinate 
government wide antitrafficking activities.

Police cooperate regularly with their British, German, and Scandinavian counterparts on 
trafficking in persons. No persons were extradited from the country on trafficking offenses du-
ring the year.

During the year prosecutors investigated nine suspects in an organized crime gang char-
ged with transporting nearly 100 young women to the United Kingdom. Charges were brought 
against seven suspects. On December 10, the Siauliai Regional Court sentenced the head of one 
modeling agency, Jolanta Razmiene, to five years in prison for selling 11 young women. Four 
other defendants received shorter prison terms, but all of them were sentenced to at least 21 
months in jail. The sentences also required the traffickers to pay 50,000 litas (approximately 
$20,000) to 10 of the victims (the remaining victim would not take any money). Charges against 
one suspect were dropped because he testified against the others. One suspect was acquitted, 
but the prosecutor appealed the decision. Those convicted also appealed.

In 2005 police arrested five employees of modeling agencies on allegations that the agencies 
were fronts for human trafficking to Western Europe and the United Arab Emirates. On Novem-
ber 10, the Vilnius District Court sentenced one women to 36 months in prison. Two other wo-
men were fined 37,500 litas (approximately $15,547) and 31,250 litas (approximately $12,955).

The government partially funded 15 day-centers that assisted various groups at risk, inclu-
ding trafficking victims. It also provided grants to 13 NGOs that offered trafficking victims 
assistance or temporary shelter. During the year authorities implemented formal screening and 
referral procedures for trafficking victims.

The government continued implementing a prevention campaign that included seminars, 
posters, television and radio public service announcements, videos for schools,  and antitrafficking 
brochures. Authorities also assisted NGOs and international organizations with prevention 
programs.

The State Department’s annual Trafficking in Persons Report can be found at www.state.gov/
g/tip.

Persons with Disabilities
The law prohibits discrimination against persons with disabilities in employment, educa-

tion, access to health care, or the provision of other state services. During the year the equal 
opportunities ombudsman investigated eight cases of alleged discrimination against persons 
with disabilities. The law mandates access to buildings for persons with disabilities; however, 
the government generally did not enforce this provision in practice. Individuals involuntarily 
declared incapacitated have no right to appeal the decision in court.

The Ministry of Social Affairs and Labor and the Lithuanian Council for the Affairs of the 
Disabled are the two primary governmental organizations with responsibility for developing 
equal opportunities in the labor market and improving government effectiveness in meeting the 
needs of, and augmenting the social security net for, persons with disabilities.
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National/Racial/Ethnic Minorities
The law prohibits discrimination against ethnic or national minorities; however, intolerance 

and societal discrimination persisted. Minority ethnic groups, including Russians, Poles, Bela-
rusians, Ukrainians, Tatars, and Karaites, constituted approximately 16.5 percent of the popula-
tion. Reports of racial or ethnic violence and intolerance continued to increase during the year. 
Between January and September, the prosecutor’s office initiated 84 investigations related to 
discrimination or incitement to racial or ethnic hatred, compared to 37 in 2007 and 17 in 2006.

For example, on April 9, in Vilnius, a group of young persons attacked a popular singer, Ber-
neen, a South African of Indian descent. On April 28, a drunken stranger verbally assaulted two 
black athletes in Kaunas. On May 2, posters with the slogan „no to the culture of black people“ 
were displayed in a park in Klaipeda city. Investigation of all three incidents continued at year’s 
end.

Investigations continued into a number of incidents that occurred in 2007, including: assaults 
on several foreign students, among them two Africans, of the Lithuanian Christian College in 
Klaipeda; a fight between Lithuanian and Nigerian youths in May and an attack on a man from 
Ghana two days later, both in Vilnius; an August attack on an Italian exchange student by assai-
lants who apparently thought he was a Muslim; and the December death in Vilnius of a former 
Somali student at Kaunas Medical University after he was beaten in October, allegedly because 
he spoke on television about racial violence he had experienced in the country.

The small Romani community (approximately 3,000 persons) continued to experience 
problems; including discrimination in access to education, housing, healthcare and other 
services; in employment (an unemployment rate of 50 percent); and in contacts with  police, 
although there were no official charges of police abuse. Minority advocates continued to criticize 
the Vilnius city government for focusing on law enforcement in the Romani community but 
doing little to integrate Roma into the broader community. On September 26, following appeals, 
the Supreme Administrative Court returned a case involving Romani housing in Vilnius to the 
Vilnius regional court for further investigation. The regional court had awarded 100,000 litas 
(approximately $41,457) to Romani neighborhood inhabitants for residential and nonresidential 
housing torn down in 2004 but rejected their 5.6 million litas (approximately $2.3 million) 
claim for compensation for the value of the buildings themselves. Both the city and the Roma 
community appealed the parts of the decision that went against them. The case was pending at 
year’s end.

A study by the EU Agency for Fundamental Rights concluded in August 2007 that responses 
to cases of ethnic discrimination registered in the country were ineffective and that insufficient 
attention was given to the problem. According to the research, the law provides possibilities 
to complain about ethnic discrimination; however, the sanctions usually applied in such cases 
were insufficient, and victims received insufficient or no compensation. The government was re-
vising its National Anti Discrimination Program to address increased levels of discrimination.

Other Societal Abuses and Discrimination
Local human rights organizations and members of the gay community  reported that 

physical abuse on the street, discrimination, and persistent social exclusion of homosexuals 
were problems.

In July the government paid 40,000 euros (approximately $56,000) to a transsexual woman 
after the ECHR ruled in September 2007 that authorities had violated her privacy rights. The 
ruling also ordered the state to pass a sex change law within three months of its ruling; however, 
no such law was passed.
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In the first eight months of the year, the equal opportunity ombudsman investigated 12 cases 
of age discrimination, compared to 17 in all of 2007. Most complaints concerned discrimination 
in obtaining insurance, loans, or leases.

There were no reports of discrimination against persons with HIV/AIDs.

Section 6. Worker Rights
a. The Right of Association
The law allows workers, including members of the police and armed forces, to form and 

join independent unions of their choice, and workers exercised this right in practice. Unions 
represented approximately 10 percent of the workforce.

To register, unions must have at least 30 founding members in large enterprises or a 
membership of one fifth of all employees in small enterprises. 

The law provides that trade unions shall be freely established and function independently. 
While the law authorizes unions to conduct their activities without interference, the government 
only partly protected this right in practice. Employers sometimes discriminated against union 
members. 

 b. The Right to Organize and Bargain Collectively
The law protects collective bargaining for all workers except government employees involved 

in law enforcement and other security related work. The Lithuanian Tripartite Council, consisting 
of representatives from labor, business, and government, estimated that between 5 and 25 
percent of workers were covered under collective bargaining agreements. The law provides for 
the right to strike, except for workers in essential services; however, labor code procedures made 
it difficult for some to exercise this right. The law provides that only a union or a union’s strike 
committee may call a strike; leaving nonunion employees unable to strike legally. According to 
the Department of Statistics, there were 111 legal strikes during the year. For example, on March 
3, teachers at approximately 200 schools and kindergartens went on strike as the teachers union 
demanded a 50 percent pay raise. The strike ended when the government and teachers agreed to 
a 35 percent raise in two increments. On October 7, employees of higher educational institutions 
went on strike, demanding a pay raise. The average length of a strike was 6.65 workdays.

The law prohibits employer discrimination against union organizers and members; however, 
this prohibition was often ineffective in practice, and there were instances when employees were 
punished for attempting to organize. According to the International Trade Union Confederation, 
no employer has ever faced the penal sanctions foreseen by law for antiunion discrimination. 
Some large retail stores hired short term contract labor and sometimes did not renew contracts 
of union members.

Managers often determined wages without regard to union preferences, except in large 
factories with well organized unions. The government periodically issued guidelines for state 
enterprise management in setting wage scales.

There are no special laws or exemptions from regular labor laws in export processing 
zones.

c. Prohibition of Forced or Compulsory Labor
The law prohibits forced or compulsory labor, including by children; however, there were 

reports that women and children were trafficked for commercial sexual exploitation. Trafficked 
women and girls in forced prostitution worked on streets, in illegal brothels, or as call girls.

d. Prohibition of Child Labor and Minimum Age for Employment
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The law prohibits exploitation of children in the workplace, and the government generally 
enforced these prohibitions effectively. Statistics from 2007 indicated that 8 percent of children 
working did so illegally, mostly in the agricultural sector, where children sometimes received 
unlawfully low compensation. There were reports that children 15 to 17 years old were trafficked 
for commercial sexual exploitation.

The law sets the minimum employment age at 16, but allows employment of 14 year olds for 
light labor with the written consent of the child’s parents and school. The law mandates reduced 
work hours for children, allowing up to two hours per day or 12 hours per week during the 
school year and up to seven hours per day or 32 hours per week when school is not in session. 
Authorities generally enforced these laws.

According to a few media reports, a number of school age children performed farm fieldwork 
without contracts and received very little or no payment for their work; however, no official 
complaints were filed concerning such practices.

The State Labor Inspectorate is responsible for receiving complaints related to employment of 
persons under 18. In the first eight months of the year, the inspectorate received five complaints 
of illegal child labor and determined one of them to be valid. Courts initiated an investigation 
of this case.

The ministries of Social Security and Labor, Education and Science, Health, and the Interior 
administered programs to protect children’s rights.

e. Acceptable Conditions of Work
The legal minimum wage of 800 litas (approximately $332) per month did not provide a 

decent standard of living for a worker and family. The minimum wage is set by the government 
with the involvement of the Tripartite Council and is based on social and economic indicators.

The law provides that the maximum time worked in any seven day period, including 
overtime, may not exceed 48 hours. Overtime is allowed only in cases stipulated by law, and 
both overtime and night work must be compensated by at least 1.5 times the hourly wage. The 
labor laws apply to both local and foreign workers.

The State Labor Inspectorate is responsible for implementing labor laws. In the first seven 
months of the year it conducted approximately 9,000 inspections of companies. The most 
numerous abuses involved wage arrears, illegal employment, violation of labor contracts, faulty 
accounting for time off and hours worked, worker safety, and unsatisfactory investigation of 
accidents. Workers dissatisfied with the result of an investigation could appeal to the court 
system.

The law provides that workers have the right to safe and healthy working conditions, 
and this was generally enforced. During the year, the state labor inspection service recorded 
82 fatal accidents at work, compared to 99 in 2007. These occurred mostly in construction 
work. To address this, the state labor inspection service provided training, various prevention 
materials, and best practice examples to construction companies. Workers have the legal right to 
remove themselves from dangerous work environments without jeopardizing their continued 
employment and did so in practice.

 
2008 Country Reports on Human Rights Practices
February 25, 2009



ŽMOGAUS TEISIŲ
FORUMŲ IR 
JŲ DALYVIŲ 

NUOTRAUKOS
Lietuvos Helsinkio grupės narių, jų rėmėjų ir žmonių, 
kurių veikla  siejama su žmogaus  teisėmis, Tarptautinės 
žmogaus teisių gynimo federacijos ir Europos žmogaus 
teisių asociacijos kongresų, vykusių 2007 m. Lisabonoje 
ir  2008 m. Paryžiuje, bei kitų žmogaus teisių forumų  ir 
jų dalyvių nuotraukos iš asmeninių archyvų
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Permės sritis, Kučino kaimas. Čia 
esančiame lageryje 1980-1987 m. kalėjo 
Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
Garbės pirmininkas Viktoras Petkus

Viktoras Petkus mitinge. 
Kudirkos Naumiestis, 1989 m.

Viktoras Petkus (dešinėje) 
geležinkelio stotyje sutinka 
sugrįžusį iš sovietinio lagerio 
Estijos Helsinkio grupės narį 
Ern Tarto. 1988 m.
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Viktoro Petkaus bendražygis 
ir žmogaus teisių gynėjas 

Kazimieras Skebėra. 1959 m.

Lietuvos laisvės kovotojų ir Viktoro Petkaus rėmėjų Kryževičių šeima. 1985 m.

Tribūnoje Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos 

Garbės pirmininkas 
Viktoras Petkus Lietuvių 

namuose. Klyvlendas, 
1989 m.
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Antanas Buračas Tarptautinėje konferencijoje, kurioje buvo aptariami demokratiniai 
judėjimai Rytų Europoje. 

Vašingtonas, 1989 m.

Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo iniciatyvinės grupės deklaracijos pasirašymo metu. Iš dešinės į kairę: 
Viktoras Petkus, Stasys Stungurys ir Vytautas Budnikas. 

 1989 m.



1169D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Iš kairės:  Antanas Buračas, Viktoras Petkus, Kazys Bobelis ir Antanas Terleckas  Lietuvos 
pasiuntinybėje Vašingtone. 1989 m.

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas ir Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas 
Viktoras Petkus svečiuose JAV pas vieną iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų Tomą Venclovą. 

 1989 m.
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Iš kairės: Stasys Kaušinis, Viktoras 
Petkus, Antanas Buračas prie 
Lietuvos Seimo po LŽTGA 
iniciatyvinės grupės susirinkimo 
1989 m.

Antras iš kairės  Algimantas Čekuolis, Kazimieras Antanavičius ir Antanas Buračas Australijoje kaip LŽTGA ir 
LPS atstovai tarėsi dėl paramos Lietuvos nepriklausomybei atkurti.  Lietuvos atstovybė, 1989 m.
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Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos atstovai 1990 m. bendravo 
aptariant žmogaus teisių gynimą ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.

Iš kairės: R. Lankauskas, E. Vilkas, V. Landsbergis, R. Ozolas ir A. Buračas.

Lietuvos Helsinkio grupės nariai sąjunginiame politinių kalinių suvažiavime Leningrade 
(Peterburgas). Antras iš kairės A. Terleckas, S. Stungurys. 

Priekyje pirmas iš dešinės - A. Žilinskas. 1990 m.
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Paskelbus Nepriklausomybę.
Iš kairės trečias M. Laurinkus, J. Olekas, A. Buračas, V. Antanaitis ir V. Landsbergis 

LŽTGA nariai Antanas 
Buračas (dešinėje) ir Kazimieras 
Antanavičius mitinge Lietuvos 
ekonominės blokados metu. 1990 m.
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1991 m. LR Atkuriamojo Seimo  Pirmininkas Vytautas Landsbergis įgaliojo Antaną Buračą įteikti Lietuvos vardu 
JTO Generalinio sekretoriaus pavaduotojui J. Martensonui Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos parengtą 

memorandumą dėl sovietų agresijos prieš Lietuvą ir žmonių žudymo.
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Žmogaus teisių atstovai: antras iš kairės Viktoras Petkus, Dainius Kreivys ir Stasys Kaušinis 
ryte po televizijos bokšto užėmimo. 1991 m.

Viktoras Petkus dalyvauja mitinge Tartu mieste. 1990 m.
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Vilniuje po tragiškų Sausio 13-osios įvykių apsilankė žymaus rusų disidento ir žmogaus teisių 
gynėjo  A. Sacharovo žmona Elena Bonner.

Prie Spaudos rūmų, 1991 m.

Viktoras Petkus (trečias iš dešinės) eisenoje Vilniuje Lietuvos okupacijos 50-čiui paminėti. 
1991 m. birželio 23-oji .
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Konferencija „Žmogaus teisės baudžiamojoje teisėje". Iš kairės: prof. V. Nezgada, prof. R. Baltrušis, S. Daubaraitė, 
N. Stačiokienė,  prof.A. Dumčius. Kaunas, 1998 m.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto posėdyje. Iš  dešinės trečias prof. R. Baltrušis. 
Kaunas, 1997 m.
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LŽTGA renginyje iš kairės: A. Augulis, prof. R. Baltrušis, T. Birmontienė, prof. A. Dumčius. Kaunas,  1999 m.

LŽTGA konferencija. Dešinėje stovi A. Dumčius, šalia  - J. Šatas. 
Kaunas,1998 m.
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Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nariai Viktoras Petkus (dešinėje),  
Stasys Stungurys (kairėje) ir parapijos klebonas Kęstutis Kriščiukaitis didžiausioje lietuvių gyvenvietėje 

Baltarusijoje. Pelesos bažnyčia, 1996 m.

Buvę politiniai kaliniai, sovietmečiu kartu kalėję vienoje Čistapolio kalėjimo kameroje - Izraelio užsienio 
reikalų ministras Natanas Ščaranskis (Natan Sharansky) ir Viktoras Petkus.

 Vilnius, 1999 m.
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Pertraukos metu po JTO sesijos dėl nevyriausybinių organizacijų statuso 
padidinimo. Iš kairės: D. Stukas, A. Buračas, V. Petkus. 

Vašingtonas, 2000 m.

Iš kairės: A. Buračas, D. Stukas ir V. Petkus JTO būstinėje po sesijos prie gobeleno, skirto pasaulio tautoms.
 Vašingtonas, 2000 m.
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LŽTGA atstovai dalyvauja Lietuvos Sąjūdžio konferencijoje „Lietuva ir ES: kas mes Europai 
ir kas mums Europa". Kaunas, 2002 m.

LŽTGA dalyvauja steigiamajame (II) Lietuvių bendruomenės visuomeninio judėjimo seminare.  
Iš kairės: prof. R. Grigas ir  A. Dumčius. LR Mokslų akademija, 2001 m.
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Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto posėdis.  Iš dešinės į kairę: prof. R. Baltrušis 
ir  prof. A. Dumčius. Kaunas, 2003 m.

Konferencija „Lietuva ir ES: kas mes Europai ir kas mums Europa".  Iš kairės: prof. LŽTGA atstovas  A. Dumčius, 
prof. A. Gaižutis, prof. R. Grigas. Kaunas, 2002 m.
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Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos VI suvažiavimas Kaune. Tribūnoje A. Dumčius. 2005 m.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos VI suvažiavimo Kaune dalyviai. 2005 m.
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Rusijos žmogaus teisių gynėjas Sergejus Kovaliovas (viduryje pasirašo) Lietuvos Prezidentūroje. 
Pirmas iš dešinės A.Terleckas. 2006 m.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo 
asociacijos delegacija JTO būstinėje. 

2000 m.

Iš dešinės į kairę: A. Buračas, 
V. Petkus, D. Stukas, 

S. Kanišauskas
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Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“ prasidėjo LR Seimo 
Konstitucijos salėje. 2007 m.

Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. 
Susitikimas po 30-ties metų“.
Iš kairės: LR Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas, buvęs Lietuvos Helsinkio grupės 
narys, LR Seimo narys Audronis Ažubalis, 
Lietuvos Helsinkio grupės signataras 
profesorius Tomas Venclova

LR Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas (tribūnoje), Jungtinės 

Karalystės ambasadorius Colin Roberts ir 
Lietuvos Helsinkio grupės signataras 

Viktoras Petkus (dešinėje)
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Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“. Tribūnoje žymi Rusijos 
žmogaus teisių gynėja, Maskvos Helsinkio grupės atstovė Liudmila Aleksejeva. 

Prezidiume iš kairės: D. Mitaitė, T. Venclova ir V. Petkus.
Vilnius, Rotušė, 2007 m.

Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“. 
Vilniaus Rotušės salėje iš kairės: A. Statkevičius, N. Sadūnaitė ir T. Venclova. 

Už jo stovi B. Gajauskas. 2007 m.
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Konferencija „Lietuvos 
Helsinkio grupė. 
Susitikimas po 30-ties 
metų“. Rusijos žmogaus 
teisių gynėja, Maskvos 
Helsinkio grupės atstovė 
Liudmila Aleksejeva.
Vilnius, Rotušė. 2007 m.

Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“.  Vilniaus Rotušės salėje
 iš kairės:  Donata Mitaitė, Tomas Venclova ir Viktoras Petkus
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Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“. 
Vilniaus Rotušės salėje iš kairės:  Tomas Venclova ir Viktoras Petkus.

2007 m.

Konferencijoje „Lietuvos 
Helsinkio grupė. 

Susitikimas po 30-ties 
metų“ dedikaciją pasirašo 

buvusi disidentė 
Nijolė Sadūnaitė.

Vilnius, Rotušė. 2007 m.
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Konferencijos tribūnoje 
Latvijos Helsinkio grupės 
narys, buvęs politinis kalinys 
ir Latvijos pasipriešinimo 
judėjimo dalyvis Insas Calitis

Konferencijoje „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“ antras iš kairės: V. Petkus, L. Aleksejeva. 
Pirmas iš dešinės T. Venclova. Vilnius, Rotušė. 2007 m.

Konferencijos salėje Liudmila 
Aleksejeva ir Venclovų muziejaus 

direktorė Birutė Vagrienė. 
Vilnius, Rotušė. 2007 m.
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Konferencijoje „Lietuvos 
Helsinkio grupė. Susitikimas 
po 30-ties metų“ . Tribūnoje 

Viktoro Petkaus bendramintis, 
Estijos Helsinkio grupės 

narys Mart Niklus.
Vilnius, Rotušė. 2007 m.

Konferencijoje „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“. Priekyje kairėje vienas 
iš  LŽTGA steigėjų ir signatarų prof. Bronius Genzelis,  šalia  - LŽTA komiteto narys Albertas 

Žilinskas. Už jų kairėje - Petras Cidzikas. Vilnius, Rotušė. 2007 m.

Konferencijoje „Lietuvos Helsinkio 
grupė. Susitikimas po 30-ties metų“  
dalyvauja buvęs politinis kalinys 
Balys Gajauskas (viduryje). Vilnius, 
Rotušė. 2007 m.



1190 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Konferencija „Lietuvos 
Helsinkio grupė. Susitikimas po 
30-ties metų“.
Prof. Saulius Katuoka 
supažindina konferencijos 
dalyvius su pirmąja knyga  
„Lietuvos Helsinkio grupė 
I dalis“. Vilnius, Rotušė. 2007 m 

Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“. Lietuvos Helsinkio grupės steigėjai, grupės 
nariai, rėmėjai ir užsienio šalių Helsinkio grupių atstovai. Iš kairės trečias V. Petkus ir L. Aleksejeva.

Vilnius, Rotušė. 2007 m.

 Antrąją knygą „Lietuvos Helsinkio 
grupė II dalis" konferencijos 
dalyviams pristatė Lietuvos 

žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas Vytautas Budnikas.    

Vilnius, Rotušė. 2007 m



1191D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Konferencijoje „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“. Iš kairės: Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis 
ir buvęs disidentas Petras Cidzikas pertraukos metu

Lietuvos Helsinkio grupės nariai ir 
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
nariai iš kairės: Albertas Žilinskas, 

Viktoras Petkus ir  Stasys Stungurys. 
2007 m.



1192 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Pasaulinis Tarptautinės žmogaus teisių gynimo federacijos (FIDH) 36-asis kongresas. 
Lisabona (Portugalija), 2007 m.

FIDH 36-asis kongresas svarsto tarptautines 
migracijos problemas. Lisabona, 2007 m.  LŽTA  dalyvauja FIDH  36- ojo kongreso Rytų Europos 

regiono komisijos darbe. Lisabona, 2007 m.

FIDH 36-ajame kongrese 
LŽTA pirmininkas Vytautas 
Budnikas su Uzbekijos 
Respublikos žmogaus teisių 
komiteto pirmininku ir disidentu 
emigracijoje Jusupu Talibu. 
Lisabona, 2007 m.



1193D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Tarptautinės žmogaus teisių gynimo federacijos (FIDH) komiteto rinkimai. 
Lisabona, 2007 m.

FIDH komiteto 
vicepirmininku išrinktas 

Baltarusijos Respublikos 
atstovas Rytų Europos 
regionui, Baltarusijos 

žmogaus teisių gynimo 
organizacijos 

„ Viesna” lyderis  
Aleksandras Beliackyj. 

Lisabona, 2007 m.



1194 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

LŽTA atstovai dalyvavo LR Seimo 
frakcijos „Tvarka ir teisingumas" 
surengtoje konferencijoje „Lietuvos 
žemės ūkis: iššūkiai ir perspektyvos 
2007–2013 m. laikotarpiu”. 
Šalia konferencijos organizatorių - 
V. Petkus (stovi).
LR Seimo Konstitucijos salė, 2007 m.



1195D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

LŽTA atstovas akademikas Antanas Buračas VIII Pasaulio MA ir universitetinių bendrijų 
tarptautinio žmogaus teisių tinklo konferencijoje Kolombe su  Nobelio premijos laureatu, 

stovinčiu kairėje  prof. Peter Agre (JAV Duke universiteto vicekancleriu) ir Norvegijos Mokslų 
akademijos eksprezidentu Dagfinn Føllesdal (sėdi dešinėje). Šri Lanka, 2007 m.

2008 m. balandžio 4 d. 
Lietuvos žmogaus teisių 
gynimo asociacijos sig-

nataras, Vilniaus univer-
siteto dėstytojas, docentas 

Kęstutis Lapinskas buvo 
patvirtintas naujuoju 
Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 

pirmininku



1196 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Viktoro Petkaus 80-ųjų metinių minėjimas ir 
knygos „Lietuva ir žmogaus teisės I dalis“ pristatymas LR Seime. 

Iš kairės: A. Dumčius, Č. Juršėnas, V. Petkus ir V. Budnikas
LR Seimo rūmai, 2008 m.

Viktoro Petkaus 80-ųjų metinių minėjime priekyje dešinėje - Vilniaus vyskupas J. E. Juozas Tunaitis.
LR Seimo rūmai, 2008 m.



1197D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Nuo LR Seimo jo pirmininko 
pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas apdovanoja 
Viktorą Petkų.
LR Seimo rūmai, 2008 m.

Viktoro Petkaus 80-ųjų 
metinių minėjime sveikinimo 

žodį tarė Vilniaus vyskupas 
J. E. Juozas Tunaitis.

LR Seimo rūmai, 2008 m.

Knygos „Lietuva ir žmogaus teisės I dalis“ pristatymas. Pirmoje eilėje iš kairės: režisierius V. Damaševičius, LŽTGA 
signatarai – rašytojas R. Gudaitis, LMA akademikas A. Buračas, J. Šatas. LR Seimo rūmai, 2008 m.



1198 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Europos žmogaus teisių asociacijos kongresas. Dešinėje - LŽTL pirmininkė 
Nijolė Stačiokienė. Paryžius, 2008 m.

Europos žmogaus teisių 
asociacijos prezidentas 
Pierre Barge

Europos žmogaus teisių asociacijos kongreso dalyviai ir šios Asociacijos nariai - Lietuvos žmogaus teisių 
asociacija ir Lietuvos žmogaus teisių lyga. Paryžius, 2008 m.



1199D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Borysas Klimčiukas įteikė 
Ukrainos I laipsnio ordiną „Už narsumą“ Lietuvos ir Ukrainos Helsinkio grupių 

nariui, LŽTA Garbės pirmininkui Viktorui Petkui. 2007 m.

Kairėje Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Borysas Klimčiukas ir Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas  Viktoras Petkus (viduryje) Ukrainos 

nepriklausomybės dienos šventėje. 2008 m.



1200 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

LŽTA atstovai Viktoras Petkus ir Vytautas Budnikas palydi Apaštališkojo nuncijaus 
pareigas daugiau nei septynerius metus Lietuvoje ėjusį arkivyskupą Peterį Stephaną 

Zurbriggeną iš Lietuvos. 2008 m.

Konferencija Lietuvos mokslų akademijoje, surengta Lietuvos žmogaus teisėms 
ir Sąjūdžio vertybėms aptarti. Iš kairės: Asociacijos steigėjai ir signatarai – prof. 

B. Genzelis, LMA akademikas A. Buračas. Dešinėje - LMA prezidentas 
Z. R. Rudzikas. 2008 m.



1201D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

LŽTA steigėjo ir signataro, 
akademiko, M. Romerio 
universiteto profesoriaus 
Antano Buračo 70-ies metų 
jubiliejaus proga LŽTA 
atstovai įteikia M. Romerio 
universiteto bibliotekai  
knygas  „Lietuva ir žmogaus 
teisės I dalis“.
Kairėje  V. Budnikas, už 
jo V. Petkus, A. Buračas, 
universiteto rektorius  A. 
Pumputis,  prezidiume sėdi 
prof. R. Jasinavičius.
M. Romerio universitetas, 
2009 m.

LŽTA steigėjo ir signataro, LMA akademiko, M. Romerio universiteto profesoriaus Antano Buračo 70-ies metų 
jubiliejus. Jį sveikina LŽTA Garbės pirmininkas, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas Viktoras Petkus.

M. Romerio universitetas, 2009 m.



1202 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Buvęs disidentas, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas 
Viktoras Petkus susitikime su ESBO Generaliniu sekretoriumi Oliveriu Spenceriu (dešinėje) 

Lietuvos Respublikos Seime.  V.  Petkus įteikė O. Spenceriui knygą „Lietuva ir žmogaus teisės I dalis", 
Oliveris Spenceris įteikia V. Petkui vardinį laikrodį. 2009 m.

Prieš trisdešimt metų 
dabartinis ESBO Generalinis 
sekretorius Oliveris Spenceris 
Belgrade tarptautiniame 
forume pasakė ginamąją kalbą 
dėl sovietiniame lageryje 
kalėjusio politinio kalinio 
Viktoro Petkaus. 
LR Seime, 2009 m.



1203D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Prancūzijos Respublikos ambasados 
Lietuvoje ir Lietuvos žmogaus teisių 
instituto surengtas susitikimas su 
Prancūzijos žmogaus teisių nacionalinės  
konsultacinės komisijos vicepirmininku, 
teisės mokslų profesoriumi 
 ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
pakomisijos nariu Emmanueliu Decaux.
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto salės tribūnoje Emmanuelis 
Decaux.  2009 m.

Susitikimas su 
Emmanueliu Decaux  
pratęstas Prancūzijos 
Respublikos ambasados 
rezidencijoje. 
Dešinėje Prancūzijos 
Respublikos įgaliotasis 
ambasadorius François 
Laumonier , šalia jo - 
Emmanuelis Decaux.
2009 m.



1204 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

 Prancūzijos Respublikos įgaliotasis ambasadorius François Laumonier (dešinėje) priėmė svečius 
Prancūzijos Respublikos ambasados rezidencijoje. Iš kairės: Vytautas Budnikas ir Viktoras 

Petkus. Dešinėje šalia ambasadoriaus - LŽTL atstovė Nijolė Stačiokienė. 2009 m.

Iš kairės: Lietuvos  advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis, Emmanuelis 
Decaux, LŽTA Garbės pirmininkas Viktoras Petkus  ir LŽTA pirmininkas Vytautas Budnikas. 

Prancūzijos Respublikos ambasados rezidencijoje, 2009 m.



1205D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas Viktoras Petkus M. Romerio universiteto 
bendruomenei padovanojo savo apie 5000 humanitarinių knygų ir rankraščių biblioteką su kar-

toteka. Bibliotekoje yra retesnių disidentų ir teologijos leidinių.

Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis (viduryje)  priėmė Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos steigėjus –  iš kairės: Asociacijos pirmininką Vytautą Budniką, Asoci-
acijos Garbės pirmininką Viktorą Petkų ir pirmąjį Asociacijos vadovą, MRU profesorių Antaną 

Buračą (pirmas iš dešinės, šalia jo MRU prorektorius Giedrius Viliūnas). MRU, 2010 m.



1206 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Susitikime aptariant MRU ir LŽTA bendradarbiavimą. Iš kairės: Mykolo Romerio univer-
siteto rektorius prof. A. Pumputis, studijų prorektorius dr. G. Viliūnas ir 

universiteto profesorius A. Buračas. MRU, 2010 m.

Susitikime iš kairės: LŽTA pirmininkas V. Budnikas ir LŽTA Garbės pirmininkas V. Petkus. 
MRU, 2010 m.



1207D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

LŽTGA steigėjo ir signataro, LR Seimo 
nario, habil. dr., kardiochirurgijos 
profesoriaus Arimanto Dumčiaus 

70-ies metų jubiliejus.
Lietuvos Seime jį pasveikino buvę ir 

dabartiniai kolegos, Lietuvos žmogaus 
teisių gynimo asociacija. 

Ta proga buvo pristatyta ir jo knyga 
„Gydytojas Arimantas Dumčius: 

profesinė ir visuomeninė veikla” iš 
serijos „Lietuvių tauta ir pasaulis”. 

LR Seimo rūmai, 2010 m. sausis. 



1208 D O K U M E N T I N Ė S  N U O T R A U K O S ,  F O T O L I U D I J I M A I

Susitikimas LR Seime minint Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį su Rusijos žmogaus teisių gynėju 
Sergejumi Kovaliovu. Iš dešinės: V.  Budnikas, A. Dumčius , S. Kovaliovas, J. Kadžionis, V. Petkus, 

S. Stungurys, P. Cidzikas, E. Burokas.
LR Seimo rūmai, 2010 m.
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