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Redakcijos žodis

Lina Lapėnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos komunikacijos specialistė

– Tuk, tuk. 
– Kas čia? 
– Virtuali realybė. 
Ir tai ne sapnas – tai vyksta jau šiandien. Jeigu 
smalsiau pažvelgsime į mus pasiekusius pokyčius, 
suprasime, kad 4-oji pramonės revoliucija jau kurį 
laiką vyksta. Tik ši revoliucija vyksta jau kurį laiką. 
Tai nėra vieno išradimo įdiegimas pramonėje, kaip 
buvo išmokus pritaikyti garą, elektrą ir informacines 
technologijas, šitaip pakeičiant gamybos procesą 
iš esmės. Šį kartą naujų gamybos būdų atsiranda 
nuolat. O tobulėjimo greitis ne kasdienis – greičiau 
sekundinis.  
Praėjusiais metais paminėję teismų 100-metį, 
šiandien atveriame naują lapą ir simboliškai  
2019 m. pradedame startu prognozuoti ateitį. 
Šiame TEISMAI.LT numeryje nebijome užduoti 
klausimų, į kuriuos ne visada randame atsakymus, 
ir drąsiai žvelgiame į kitokį pasaulį, dar laukiantį 
mūsų. Juk tik drąsa priimti iššūkius ir pokyčius mus 
augina ir daro stipresnius.
Šiais laikais greičiu ir pažanga jau nieko 
nenustebinsi. Nieko nenustebinsi ir pokyčiais, 
kuriuos diktuoja išmaniosios programėlės, dirbtinis 
intelektas. Paradoksalu – nustebinti gali nebent tik 
noru likti komforto zonoje ir atsisakyti pokyčių. 
Kaip yra pasakęs Pasaulio ekonomikos forumo 
įkūrėjas, vienas ryškiausių pastarųjų dešimtmečių 
ateities ekonomikos mąstytojų Klausas Schwabas, 
naujajame pasaulyje ne didelės žuvys ris mažąsias, o 
greitosios žuvys sudoros lėtąsias. 
Šiame TEISMAI.LT pavasario numeryje keliame 
klausimus apie tai, kokią įtaką technologijos 
ir dirbtinis intelektas šiandien daro teisininko 
profesijai, – tai grėsmė ar naujos galimybės, 
kokia yra teisinių paslaugų rinkos e. vizija ir kaip 
susidoroti su staiga mus užklupusiais milžiniškais 
4-osios pramonės revoliucijos iššūkiais?
„Gyvenate laikais, apie kuriuos rašys istorijos 
vadovėliai, nes pastarųjų metų technologinė 
pažanga prognozuoja visiškai kitokį pasaulį. Pasaulį, 
kuriame sprendimus už mus, įskaitant teisėjus, 
priims algoritmai, teisininkams duomenis analizuos 
ir dokumentus rengs dirbtinis intelektas, –  
straipsnyje „4-oji pramonės revoliucija: iššūkių 
asmens duomenų apsaugos srityje tik daugės“ 
teigia įmonės „Dataprotection“ įkūrėjas dr. Julius 
Zaleskis, akcentuodamas asmens duomenų 
apsaugos balanso svarbą: – Kuo griežčiau bus 
interpretuojamas duomenų apsaugos reguliavimas, 
tuo lėtesnis bus mokslo, technologijų, verslo 
progresas.“
Robotai, užpildantys sutarties formas ar 
parengiantys ieškinį kompensacijai už pavėlavusį 
skrydį gauti, sistema, kuri už kelių eismo taisyklių 
pažeidimus identifikuoja pažeidėją, greičiau nei 
per 15 sek. iš pažeidėjo sąskaitos išskaičiuoja 

baudą ir jį sudrausmina – tai ne tolima ateitis ar 
fantastika, tai vyksta jau šiandien. „Pasiekėme 
tokį išsivystymo lygį, jog nei teisė negali be 
technologijų, nei technologijos – be teisės“, – 
įsitikinęs Mykolo Romerio universiteto Teisinių 
technologijų (Legaltech) centro vadovas Martynas 
Mockus, su kuriuo apie teisinių technologijų raidą 
kalbamės straipsnyje „Legaltech vadovas Lietuvoje: 
teisė ir technologijos – neatskiriama“. 
Šiame žurnale atsigręžiame į britų patirtį. Jų 
manymu, „Amazon“ ir „Google“ naudojami 
algoritmai gali būti taikomi sprendžiant ir teisminius 
ginčus, tai jau naudojama ir mediacijos procese. 
Apie tai pokalbis su Jungtinėje Karalystėje 
pripažintu ekspertu sparčiai tobulėjančioje 
elektroninio ginčų sprendimo srityje Grahamu 
Rossu straipsnyje „Britų patirtis: pritaikius 
technologijas ginčo sprendimas – per 1 val.“    
Technologijoms įsiliejus į mūsų gyvenimą vis 
sudėtingiau susigaudyti plūstančiame žinių 
sraute, todėl dideliu iššūkiu tampa informacijos 
patikimumas. „Kad ir kaip bandoma išgaudyti ir 
pažymėti netikras naujienas, kol kas tai vyksta 
nesėkmingai, nes žiniose vis tiek lieka dalis tiesos“, –  
sako nacionalinės iniciatyvos Demaskuok.lt 
vadovas Viktoras Daukšas. Daugiau apie tai, kaip 
technologijos padeda kovoti su netikrų naujienų 
sklaida, skaitykite straipsnyje „Melaginga naujiena – 
apgauti labai paprasta“. 
Išskirtiniame šio numerio interviu turime garbės 
kalbinti profesorę Marthą Minow, jau beveik 
keturiasdešimt metų dirbančią Harvardo teisės 
mokykloje ir išugdžiusią ne vieną garsią JAV 
asmenybę. Profesorė pabrėžia, kad skaitmeninės 
revoliucijos keliamų iššūkių kontekste ugdant 
teisininkus svarbu lavinti jų kritišką mąstymą 
ir atsakomybės suvokimą. „Neįmanoma baigti 
Harvardo teisės mokyklos manant, kad viskas 
yra gerai, nes mes praleidžiame labai daug laiko 
ragindami žmones mąstyti apie tai, kaip viskas 
galėtų būti geriau“, – pamokomis dalijasi profesorė.  
Tad šiandien, kai niekas neabejoja dirbtinio 
intelekto galimybėmis, svarbu nepamiršti ir jų 
kontroliavimo poreikio, nes žmogus – ne robotas, 
jis klysta, o technologijas kuria žmogus.

 – www.teismai.lt (Nr. 1)
 – Vieša sprendimų paieška (Nr. 2)
 – Rasta byla (Nr. 3)

Kol dar nemąstome seka 1, 2, 3, sau netaikome 
algoritmų, galime būti tikri – amžinojo dirbtinio 
intelekto variklio savo galvoje dar neturime. Esame 
žmonės, o ateitis – mūsų rankose!
Įdomaus skaitymo!
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Jau daug metų dėstote Harvardo 
teisės mokykloje, beveik 
aštuonerius metus jai vadovavote. 
Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių 
Harvardo teisės mokykla tapo 
vienu geriausių pasaulyje teisės 
universitetų, teisinio išsilavinimo 
ikona, dažnai vaizduojama net ir 
populiariojoje kultūroje?
Tegu kiti sprendžia, ar Harvardas iš tiesų 
yra lyderis teisinio švietimo srityje. Aš galiu 
pasidalyti savo nuomone apie tai, kas lėmė, 
jog Harvardo teisės mokykla tapo tuo, kuo 
yra, kodėl būtent ji pritraukia studentus iš 

viso pasaulio ir kaip nutiko, kad jos alumnai 
tampa politikos, teisės ir kitų sričių lyderiais. 
Taigi manau, kad Harvardo teisės mokykla yra 
išskirtinė dėl kelių dalykų.  

Vienas jų – inovacijų tradicija. Suprantu, kad 
tai skamba kaip paradoksas, tačiau tai tiesa. 
Mes nesiilsime ant laurų, niekada negalvojame, 
kad galbūt jau viską supratome ir atradome. 
Čia dominuoja nuolatiniai pokyčiai ir 
atradimai – visai nesvarbu, ar kalbame apie 
naujus dėstomus dalykus, ar apie naujus 
dėstymo ir tyrimų metodus. Harvardo teisės 
mokykloje, kuri, tiesą sakant, patyrė daug 
sunkumų savo veiklos pradžioje, lūžio taškas 
buvo 1870-aisiais sukurtas ir dėstytojų 
pradėtas taikyti vadinamasis bylų metodas 
(angl. case method), kuris ir šiandien vis dar 
dominuoja. Šio metodo esmė – per paskaitas 
aptarti ir analizuoti teisėjų nuomones, o ne 
vien tik teisės aktų nuostatas ir doktrinas. 
Dėstytojai paprastai pačių studentų prašo 
pristatyti visų ginčo šalių argumentus, 
naudojantis teisėjų parengtomis nuomonėmis 
ir ginčo šalių pateiktais įrodymais. Studentai 
turi šiuos argumentus ne tik pristatyti, bet 
ir kritikuoti, analizuoti. Tai – ne paskaita, o 
įtraukianti veikla, kurioje aktyviai dalyvauja 
studentai, užuot dėstytojui dėsčius teorinius 
dalykus. Pastaruoju metu toks užsiėmimų 
pobūdis taip pat tobulinamas – dabar 
daugelis mūsų grupių yra mažesnės, dėstoma 
naujų dalykų. Be to, atsirado daug naujų 
paskaitų formų – vadinamųjų dirbtuvių (angl. 

workshops), seminarų, skaitymo grupių. Kita 
svarbi inovacija – studentų lavinimas teisės 
klinikose, kuris čia pradėtas taikyti XX a. 
pradžioje ir kurio populiarumas stipriai išaugo 
praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį. Dabar 
turime per trisdešimt skirtingų teisės įstaigų, 
kuriose studentai gali praktikuotis. Siūlome ne 
tik įprastas praktikos sritis, bet ir naujoviškas 
veiklas, pavyzdžiui, kviečiame studentus 
prisidėti kuriant algoritmus, kurie pagerintų 
teismų prieinamumą žmonėms. 

Kitas dalykas – mūsų atsidavimas analizės 
metodui. Tikimės, kad Harvardo teisės 
mokykloje nelieka klausimų, kurie būtų 
nepaliesti studentų ar darbuotojų, nustumti 
į šalį. Visada atvirai analizuojame įvairius 
argumentus. Manau, tai mums padeda išlikti 
sąžiningiems, taip pat studentams įgyti 
įgūdžių, kuriuos jie vėliau galės taikyti įvairiose 
gyvenimo situacijose. 

Galiausiai turime tradiciją tarnauti ne tik teisei, 
bet ir visuomenei.  Mūsų misija – skatinti 
lyderystę, kuri reiškia ir tarnavimą visuomenei, 
viešajam interesui. Manau, kad tokia aplinka 
paveikia ne tik būsimas mūsų studentų 
karjeras, bet turi ir kur kas didesnį poveikį jų 
gyvenimams. 

Paminėjote, kad lyderystė, 
tarnystė visuomenei yra Harvardo 
teisės mokyklos misija. Iš tiesų 

Harvardo profesorė, pakeitusi 
B. Obamos gyvenimą: laikomės 
tradicijos tarnauti ne tik teisei, 
bet ir visuomenei
Rūta Mrazauskaitė,  
Teisininkė, Harvardo teisės mokyklos LLM laipsnio kandidatė

Profesorė Martha Minow jau beveik keturiasdešimt metų dirba 
Harvardo teisės mokykloje – viename garsiausių teisės universitetų 
visame pasaulyje. Aštuonerius metus šiai mokyklai jai teko vadovauti. 
Per savo karjerą ji visada derino akademinį darbą su atsidavimu 
socialiniam teisingumui. 2008 m. prezidento rinkimų kampanijos metu 
tuometis senatorius Barackas Obama M. Minow įvardijo kaip dėstytoją, 
kuri „pakeitė jo gyvenimą“, kai būsimas prezidentas dar mokėsi 
Harvardo teisės mokykloje. Vieną pirmadienio popietę su profesore 
prisėdome pasikalbėti apie studijas Harvarde, teisinį išsilavinimą XXI a.,  
skaitmeninės revoliucijos keliamus iššūkius teisininko profesijai ir 
teismų sistemos vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Turime tradiciją tarnauti 
ne tik teisei, bet ir 
visuomenei.  

Vienas geriausių būdų 
išmokti lyderystės yra tapti 
lyderiu. 

Prof.  Martha Minow  
Just in  Ide ( Har vardo univers i tetas)  nuotr.
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šis universitetas garsėja tuo, 
kad jį yra baigę net keli JAV 
prezidentai, senatoriai, teisėjai. 
Tiesą sakant, tarp universiteto 
alumnų yra lyderių iš viso pasaulio. 
Ką konkrečiai daro universitetas, 
siekdamas palaikyti ir skatinti 
lyderystės ir tarnavimo žmonėms 
tradicijas? 
Iš tiesų tarp mūsų alumnų yra Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų, įvairiausių institucijų vadovų 
visame pasaulyje, ministrų ir garsių teisininkų. 
Man didelė garbė žinoti, kad galėjau 
susipažinti su daugeliu iš jų.

Lyderystės skatinimas Harvardo teisės 
mokykloje susideda iš daug elementų, tačiau, 
mano nuomone, svarbiausias jų yra patys 
studentai. Atsirinkdami studentus pabrėžiame, 
kad tai yra mūsų misija, ir ieškome žmonių, 
turinčių būtent tokias vertybes. Atvykę 
mokytis šie studentai įkvepia ne tik vieni kitus, 
bet ir darbuotojus. Pavyzdžiui, studentai 
demonstruoja neįtikėtiną susidomėjimą 
tarnauti viešajam interesui: pagal reikalavimus 
mūsų studentai studijuodami (per trejus 
metus, aut. past.) turi 50 valandų skirti pro 
bono darbui, tačiau kasmet vidurkis gerokai 
didesnis. Studentai patys kuria kultūrą, kuri 
sustiprina ir pabrėžia tai, ką mes norime jiems 
perduoti.

Manau, kad vienas geriausių būdų išmokti 
lyderystės yra tapti lyderiu.  Universitetas 
daug investuoja kurdamas tam tinkamą erdvę. 
Turime daugiau nei šimtą įvairių studentų 
organizacijų – akademinių teisės žurnalų, 
teisinių paslaugų teikimo organizacijų, kurios 
atstovauja nepasiturintiems žmonėms, 
turintiems įvairių teisinių poreikių, socialinių 
organizacijų. Universitetas tokias organizacijas 
labai palaiko – stengiamės suteikti joms 
darbo vietą ir bent nedidelę finansinę 
paramą, pasirūpiname reikalinga erdve jų 
organizuojamiems renginiams. Studentai 
tiesiogiai gali mokytis lyderystės tapdami 
tokių organizacijų lyderiais.

Turiu paminėti ir praktinius mūsų filosofijos 
aspektus. Stengiamės studentams nuolat 
priminti, kad jų karjeros bus ilgos ir jie galės 
pakeisti ne tik keletą darboviečių, bet ir 
išmėginti save skirtinguose sektoriuose. Be 
to, primename, kad dirbdami jie beveik visur 
gali prisiimti visuomeninių pareigų. Turime 
dvi karjeros konsultavimo „dimensijas“ – viena 

skirta žmonėms, kurie planuoja savo karjerą 
privačiame sektoriuje, kita orientuota padėti 
karjera viešajame arba nevyriausybiniame 
sektoriuje besidomintiems studentams. 
Norime ne tik būti vertingi praktiniais 
patarimais, bet ir padėti studentams atrasti 
vieniems kitus, paskatinti bendraminčių 
bendrystės jausmą.  

Manau, svarbu ir tai, kad studentų stengiamės 
klausti ne tik apie tai, kokia yra teisė, bet 
ir apie tai, kokia ji turėtų būti. Nuolat 
grįždami prie šio klausimo formuojame ne 
tik lyderystės ir atsakomybės suvokimą, bet 
ir skatiname smalsumą bei kūrybiškumą. 
Turbūt neįmanoma baigti Harvardo teisės 
mokyklos manant, kad viskas yra gerai, nes 
mes praleidžiame labai daug laiko ragindami 
žmones mąstyti apie tai, kaip viskas galėtų 
būti geriau.  

Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia 
rengiant sėkmingai dirbančius 
teisininkus? 
Manau, svarbu atsakomybės jausmo už čia 
įgyjamas žinias ugdymas, kad absolventai tas 
žinias taikytų atsižvelgdami į etikos normas ir į 
tai, kokį poveikį tai turės visuomenei.  

Antras svarbus dalykas – nuolatinis studentų 
pasirengimo tikrinimas, jų argumentų 
testavimas, mokymas iš anksto nuspėti ir 
analizuoti kontrargumentus, suprasti įvairių 
žmonių pozicijas. 

Trečias dalykas, manau, susijęs su jau minėta 
inovacijų tradicija. Reikia mokyti studentus 
atvirai priimti tai, kas nauja. Visuomet sakau, 
kad turime tris disciplinas. Pirmoji – tai 
teisės turinys. Ji mažiausiai svarbi, nes turinys 
keisis. Antroji, svarbesnė, yra mokymas 
suprasti skirtingas institucijas, argumentus ir 
argumentavimo metodus, kurie bus taikomi. 
Paskutinė, svarbiausia, disciplina – vertybių 
sistema.

Tikrai gero teisinio profesinio parengimo 
bruožas yra ir kritinio mąstymo skatinimas, 
mokymas kelti klausimus, taip pat noro 
mokytis ugdymas, smalsumo tiek teisės, tiek 
kitų disciplinų srityje skatinimas. 

Kaip bėgant laikui keitėsi teisės 
mokymas, dėstymas?
Turbūt vienas svarbiausių pokyčių – tai 
didėjanti mokymo metodų įvairovė. Dabar 
vyksta kur kas daugiau užsiėmimų, paremtų 
empiriniais metodais, pavyzdžiui, kuriame 
teisėkūros simuliacijas, įvairias dirbtuves. 
Geras tokio mokymo pavyzdys – derybų 
dirbtuvės (angl. Negotiation Workshop), 
kuriose studentai įgyja derybų įgūdžių 
juos taikydami, kritikuodami kolegas. Taip 
pat dabar turime tarpdalykinių užsiėmimų, 
susijusių su istorija, ekonomika, psichologija. 
Jeigu norime išmokti įveikti modernius 
iššūkius, reikia įvairių disciplinų. Tarkime, 

norint dirbti kibernetinio saugumo srityje 
neužtenka vien teisės žinių. Kitas pokytis – 
kaip minėjau, įgūdžių įgyjama dirbant įvairiose 
įstaigose. Kai pradėjau čia dirbti, labai mažai 
studentų jose darbuodavosi, o dabar beveik 
80 proc. studentų studijų metu prisideda prie 
jų darbo. 

Galiausiai reikėtų paminėti ir pačių studentų 
įvairovę. Teisę dabar studijuoja daugiau 
moterų, įvairių tautybių, religijų žmonių. Net 
mūsų įprastoje teisės studijų programoje 
beveik 20 proc. studentų yra atvykę iš kitų 
šalių. Magistro studijų programa  (angl. 
LLM) visada buvo patraukti įvairių kitų šalių 
studentams, dabar ją studijuoja atvykėliai iš 
70–80 šalių. Studentų įvairovė praturtino ir 
teisės mokymą – jie atsinešė savo patirtis iš 
skirtingų sektorių, kultūrų ir šalių. 

Kokios esminės inovatyvios teisės 
mokymo tendencijos? Kaip tai 
veikia globalizacija? 
Teisės studijos gal kiek lėčiau nei verslo, 
medicinos ar net istorijos studijos atsiveria 
studentams ir viso pasaulio perspektyvoms, 
nes mes esame priklausomi nuo jurisdikcijos, 
kurioje praktikuotis rengiame būsimus 
teisininkus. Kuriasi vadinamosios pasaulinės 
teisės mokyklos Indijoje, Pietų Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Tai rodo, kad vis daugiau 
žmonių supranta, jog dabar atsiranda tikrai 
pasaulinė teisės praktika. Neįmanoma 
praktikuoti teisę vienoje jurisdikcijoje ir 
nemąstyti apie tai, kas vyksta aplinkui. 
Pavyzdžiui, el. komercija – ji juk apskritai 
neturi geografinių sienų. Manau, kad šiuo 
metu aiški teisės mokymo tendencija yra 
studentų rengimas suvokti, jog nepriklausomai 
nuo to, kur dirbama, privalu galvoti apie 
lyginamąją ir tarptautinę teisę. Žmonių ir 
kapitalo migracija tai pavertė neišvengiamybe. 
Be to, galima labai daug išmokti lyginant, kaip 
įvairiose šalyse kovojama su neapykantos 
kurstymu, kokios ir kur kuriamos naujos 
bioetikos taisyklės. Vieni iš kitų galime labai 
daug išmokti – niekas neturi tiesos monopolio.

Kita ryški tendencija – tarpdalykinis darbas. 
Kai kalbame, tarkime, apie bankų teisę, 
privalome suprasti, kas yra blockchain 
technologija (liet. decentralizuota vieša 
transakcijų saugojimo sistema), kokios su ja 
susijusios rizikos. Intelektinių sienų nebuvi- 
mas – dar viena šio laikmečio tendencija. 
Pavyzdžiui, šį rudenį dėsčiau algoritmų 
teisę, kuri, žinoma, neišvengiamai susijusi su 
kompiuterių mokslu. Manau, kad skirtingų 
disciplinų atstovams būtina kalbėtis vieniems 
su kitais. Vieni kitus turime suprasti, o jeigu 
nesuprantame – privalome užtikrinti, kad 
suprastume. Kaip kitaip rasime atsakymus į 
modernius klausimus? Kuris vienas teisininkas 
galėtų atsakyti, pavyzdžiui, ką turėtų reikšti 

Neįmanoma baigti 
Harvardo teisės mokyklos 
manant, kad viskas yra 
gerai, nes mes praleidžiame 
labai daug laiko ragindami 
žmones mąstyti apie tai, 
kaip viskas galėtų būti 
geriau.  

Svarbiausia disciplina – 
vertybių sistema.  
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teisingumas sprendžiant ginčą, kai kompiuteris 
gali parengti spėjimus, paremtus praeitimi? 

Skaitmeninė revoliucija ir technologijos kelia 
daug naujų klausimų, bet kartu suteikia ir 
daug naujų požiūrių į daugelį gyvenimo 
sričių, įskaitant ir teisės mokymą. Manau, 
technologijos dabar keičia teisės mokymą, 
kelia naujus klausimus ir kuria naujas 
galimybes lygiai taip pat, kaip ir kitose srityse.

O kokius esminius iššūkius matote 
teisės mokymo srityje?
Mano nuomone, dabar kyla fundamentalūs 
klausimai apie tai, kaip užtikrinti etikos normų 
laikymąsi, kai žmonės nuolat susiduria su 
skirtingomis pasaulėžiūromis, tradicijomis, kai 
demokratija daugelyje pasaulio vietų išgyvena 
krizę, o kai kurie esminiai teisinės valstybės 
principai yra kvestionuojami. Tai didelis 
iššūkis.

Kitas didelis iššūkis – aukšta teisinio 
išsilavinimo kaina ir ieškojimas, kaip užtikrinti, 
jog žmonės galėtų studijuoti teisę, o vėliau 
siekti tokių karjerų, kokių labiausiai nori. 
Harvarde mums pasisekė – turime galimybę 
nuo paskolų atleisti žmones, kurie pasirinks 
viešojo intereso karjeras. Būdama dekane 
daug kovojau, kad surinktume užtektinai 
lėšų šiam pažadui įgyvendinti. Be to, turime 
ieškoti būdų, kaip išlaikyti šiuos išteklius. Mūsų 
didžiausia pasaulyje privati teisės biblioteka – 
tai tik vienas išteklių. Jaučiame pareigą išlaikyti 
ir pildyti savo kolekciją viso pasaulio literatūra, 
skirti lėšų skaitmeninimo inovacijoms.

Įdomu tai, kad vienu esminių iššūkių 
įvardijote etikos normų užtikrinimą. 
Kaip studentus supažindinate su 
etikos „dimensija“? 
Esu tikra, kad šioje srityje su iššūkiais 
susiduria visos mokyklos. Mano nuomone, 
vienas efektyviausių būdų mokyti studentus 
etikos yra leisti jiems praktikuotis. Tai viena 
iš priežasčių, kodėl universitetui tokios 
svarbios mokomosios įstaigos. Geriausia, 
kai studentas gali padaryti realų sprendimą 
realioje situacijoje, nuspręsti, kaip elgtis, kaip 
vertinti etikos normas, turėdamas galimybę 

pasikonsultuoti su kitais žmonėmis. Būtent taip 
išmokstama etikos.

Etika gali būti dėstoma kaip atskiras 
kursas, tačiau manau, kad apie tai turi būti 
diskutuojama visose paskaitose. Etika turi 
būti aptariama per mokesčių teisės paskaitas, 
apie ją diskutuojama mokant apie įmonių 
susijungimus ir įsigijimus, susijusios etikos 
normos turi būti aptariamos ir per civilinio 
proceso užsiėmimus. Siekiame, kad studentai 
suvoktų, jog jie patys kurs savo profesinę 
reputaciją, kuri taps arba didžiausiu jų turtu, 
arba didžiausia rizika gyvenime.  Stengiamės 
paaiškinti, kaip kenkia neetiško teisininko 
reputacija.  

Be to, siekiame mokyti savo pavyzdžiu. 
Mūsų fakultetui taikomi griežti finansinės 
atskaitomybės reikalavimai, esame labai 
skaidrūs dėl savo išorinių veiklų, deklaruojame 
potencialius interesų konfliktus. 

Apie teisės mokymo pokyčius jau 
kalbėjome, o kaip bėgant metams 
keitėsi pati teisininko profesija?
Manau, kad bent jau JAV teisininko profesija 
išgyvena didžiausią pokytį nuo praėjusio 
amžiaus trečiojo dešimtmečio, kai pasaulis iš 
lėto atsigavo po ekonominės krizės. Šiuo metu 
didelių teisės įmonių, kurios tapo pasaulinėmis 
bendrovėmis, verslo modelis išgyvena iššūkių 
kupiną metą. Iš dalies jiems iššūkį meta mažos 
teisinių paslaugų įmonės, o tai – visiškai 
nauja teisinės praktikos forma. Pavyzdžiui, 
JAV dabar turime bendrovę, kuri bankroto 
teisininkus samdo jų niekada nekviesdama į 
savo biurą, – jie visi dirba internetu būdami 
bet kurioje šalies vietoje. Tai pigiau ir galbūt 
efektyviau. Manau, kad panašaus modelio 
teisės paslaugų ateityje turėsime vis daugiau. 
Be to, atsirado naujas paslaugų tipas – dabar 
galima pasisamdyti teisininkų bendrovę, 
kuri, tarkime, padės atsakyti į darbo teisės 
klausimą įmonei, kuri dirba visame pasaulyje. 
Viskas keičiasi. Kuriami nauji nevyriausybinių 
organizacijų modeliai, formuojami nauji 
būdai praktikuoti teisę. Apskaitos paslaugas 
teikiančios įmonės pradeda teikti paslaugas, 
kurias anksčiau išimtinai teikė tik teisės 
bendrovės. Kuriasi mažos tarpdalykinės 
komandos, kurios suderina teisę, derybų 
meną, psichologiją, kitas sritis. Kur kas 
svarbesni tapo įmonių ir nevyriausybinių 
organizacijų teisės skyrių vadovai. Teisininkų 
gyvenimas taip pat labai stipriai pasikeitė. 
Dabar mažai tikėtina, kad teisininkas per savo 
karjerą dirbs vienoje darbovietėje. Labiau 
tikėtina, kad jų turės dešimt, dirbs įvairiuose 
sektoriuose. 

Paminėjote keletą tendencijų, 
kurios, Jūsų nuomone, formuos 
teisininko profesiją ateityje. Kokias 
kitas tendencijas matote? 
Manau, kad daugės darbo, kuris apims 
įvairias sritis ir disciplinas. Šiuo metu daug 
klientų nebenori gauti ilgų atsakymų, jiems 
reikia trumpų atsakymų. Parengti teisininkus, 
gebančius greitai teikti pagrįstus ir tikslius 
atsakymus, – tai didelis iššūkis.  Manau, stiprės 
ir dirbtinio intelekto įtaka. Aš daug dirbu 
teisingumo sistemų prieinamumo žmonėms 
srityje, tad pastebiu, kad negalime užtikrinti 
visiems, kam reikia, prieinamų teisinių 
paslaugų. Vis dėlto galime padaryti visiems 
prieinamus algoritmus, kurie ne tik paklaus 
reikiamų klausimų, surinks informaciją ir ją 
sudės į tokią formą, kokios reikalauja teismai 
ar kitos institucijos, bet ir tiksliai įvardins, 
kuriais konkrečiais atvejais reikia ir „gyvo“ 
teisininko įsikišimo. Tokią evoliuciją jau 
matome kitose srityse, pavyzdžiui, sveikatos 
apsaugos. Pamažu tai ateis ir į teisę. 

Taip pat manau, kad vis daugiau organizacijų 
norės tokių teisininkų, kurių patarimai 
neapsiribos tuo, ko jie išmoko studijuodami, 
arba tuo, kokios yra taisyklės. Kuo toliau, tuo 
labiau reikės teisininkų, gebančių įsigilinti į 
konkretaus kliento poreikius ir norus. Taigi 
teisininkai turės vis labiau tapti tiesiog klientų 
problemų sprendėjais, išmokti geriau suprasti 
jų verslo ar net diplomatinius interesus, rasti 
naujų būdų, kaip įgyvendinti jų sumanymus. Ir 
vėl labai svarbi tampa etika – visam tam reikės 
kažkokių gairių.

Jūs daug dirbote su teismų sistema. 
Kokios esminės teisingumo 
sistemos prieinamumo problemos 
šiuolaikiniame pasaulyje? 
Aš sutinku su posakiu, kad pavėluotas 
teisingumas yra teisingumo nebuvimas.  Kaštai 
ir prieigos prie teismų, terminai yra vienas 
esminių rūpesčių bet kam, kam rūpi teismų 
sistemos legitimumas arba teisė apskritai. 
Mes privalome toliau ieškoti būdų, kaip 
pagerinti teismų prieinamumą, taip pat ieškoti 
alternatyvių ginčų sprendimo būdų, kai tai 
įmanoma, tam taikyti technologijas. „Amazon“ 
tinklalapyje galima per kelias minutes 
nusipirkti knygą ir ją gauti paštu tą pačią 
dieną, tad kodėl negalima internetu užtikrinti 
sutarties vykdymo? Nesakau, kad tai identiški 
klausimai, tačiau, mano nuomone, teismai gali 
daug ko pasimokyti iš kitų sričių. Pavyzdžiui, 
kai kurie JAV teisėjai pasitelkė viešbučių verslo 

Aš sutinku su posakiu, 
kad pavėluotas teisingumas 
yra teisingumo  
nebuvimas.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Siekiame, kad studentai  
suvoktų, jog jie patys kurs 
savo profesinę reputaciją, 
kuri taps arba didžiausiu jų 
turtu, arba didžiausia rizika  
gyvenime.

Teisininko profesija 
išgyvena didžiausią pokytį 
nuo praėjusio amžiaus 
trečiojo dešimtmečio. 

Juk teismų sistema yra 
silpniausia iš visų valdžių – 
ji neturi nei savo lėšų, nei 
policijos. Vis dėlto teismų 
sistema turi teisingumo 
reputaciją.
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atstovus siekdami suprasti priežastis, kodėl 
žmonės viešbučiuose pasijunta kaip namie. Šią 
patirtį norima pritaikyti teismuose, kad atvykę 
žmonės čia geriau jaustųsi. 

Taip pat manau, kad tiesiog būtinas 
visuomenės pasitikėjimas teismais, tikėjimas, 
kad jie yra teisingi ir sąžiningi. Jeigu teismų 
sistema neturės visuomenės pasitikėjimo, 
viskas bus perniek. Juk teismų sistema yra 
silpniausia iš visų valdžių – ji neturi nei savo 
lėšų, nei policijos. Vis dėlto teismų sistema 
turi teisingumo reputaciją.  Dirbau Kosove, kai 
toje šalyje pasibaigus karui buvo atkuriama 
teismų sistema. Tiesiogiai mačiau, kaip 
svarbu žmonėms, kuriems teikiama pastogė 
ar maistas, sukurti stiprią teismų sistemą. 
Jeigu teismų sistema neturės visuomenės 
pasitikėjimo, žmonės nuolat kovos tarpusavyje 
dėl maisto, pastogės ir kitų dalykų, užuot 
sprendę ginčus teismuose.

Lietuvoje jau labai ilgai 
diskutuojame apie pasitikėjimą 
teismais, ieškome būdų, kaip 
teismus padaryti dar atviresnius, 
kaip tą pasitikėjimą padidinti. Jūsų 
nuomone, ar senesnės demokratijos 
šalys, kurioms neteko taip, kaip 
mums Lietuvoje, atkurti savo teismų 
sistemų po okupacijų, susiduria 
su tokiais pat iššūkiais? Galbūt 
senesnės demokratijos turėjo 
daugiau laiko, tad turi ir gilesnes 
tradicijas, jų kitokie iššūkiai? 
Užsitarnauti visuomenės pasitikėjimą yra 
kasdienis iššūkis ir jis niekada nėra įveikiamas 

iki galo. Korupcija visada yra pagunda, ji gali 
tapti labai sofistiška. Ir JAV, ir kitose pasaulio 
šalyse korupcija yra problema. Be kovos 
su korupcija, šiame kontekste dar norėčiau 
išskirti ir nuolatinę kokybės paiešką. Net jeigu 
vakar pavyko kokybę užtikrinti, rytoj tai reikės 
padaryti iš naujo.

Koks teismų sistemos vaidmuo 
šiuolaikinėje visuomenėje?
Teismų sistema atlieka bent tris vaidmenis 
visuomenėje. Pirmasis – tai ginčų sprendimas. 
Antrasis – formuoti teisinę praktiką, padėti 
teisei plėtotis keičiantis aplinkybėms.  
Trečiasis – būti teisinės valstybės principo 
širdies plakimu. Tai teisingos visuomenės 
pagrindas, kai elgesys su žmonėmis 
nepriklauso nuo jų ekonominio statuso ar nuo 
gimimo bei aplinkybių suteiktų privilegijų. 
Šios trys funkcijos kartais gali viena kitai 
prieštarauti, tačiau mums būtina išlaikyti jų 
balansą. 

Manau, kad šiuolaikiniame pasaulyje teismų 
sistema turi nuolat komunikuoti su visuomene.  
Idealiu atveju teismų sistema turėtų būti 
atvira visuomenei, kad žmonės, net tiesiogiai 
nedalyvaudami teismo procese, galėtų ateiti 
ir procesą stebėti, galbūt net žiūrėti jį per 
televiziją ar kitaip suprasti, ką tiksliai daro 
teismų sistema. 

JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
Clarence‘as Thomas, viešėdamas 
Harvarde prieš beveik šešerius 

metus, sakė, kad jis ir jo padėjėjai 
įdeda daug pastangų siekdami, 
jog jo parengtos nuomonės būtų 
aiškios. Jis teigė norįs užtikrinti, 
kad „koks nors užsiėmęs žmogus 
ar kas nors prie savo virtuvės stalo 
galėtų jas perskaityti ir pasakyti: 
Nesutinku nė su vienu jo žodžiu, 
bet suprantu, ką jis sako.“ Ar 
manote, kad tai yra svarbu teismų 
sistemai? Teisės studentai juk 
dažnai stengiasi vartoti techninę 
kalbą, kad užtikrintų, jog tai, ką 
jie nori pasakyti, skambės rimtai ir 
„teisiškai“.
Žaviuosi tuo, ką tuomet pasakė teisėjas  
C. Thomas. Žinau, kad ir kitų JAV Aukščiau- 
siojo Teismo teisėjų panašus požiūris. 
Pavyzdžiui, teisėja Elena Kagan garsiai 
perskaito parašytas savo nuomones prieš jas 
spausdindama, kad užtikrintų, jog jos skamba 
suprantamai. Sprendimų pagrindimas tiesiog 
privalo būti suprantamas. 

Manau, kad bet kurios profesijos atstovai 
patiria pagundą sukurti sieną aplink save 
teigdami, jog tai profesijai reikia specialios 
ekspertizės, kiti žmonės tiesiog negali to 
suprasti. Taip elgtis būnant teisininku yra 
klaida, o taip elgtis būnant teisėju – tragedija. 
Teismų sistema privalo ieškoti būdų, kaip 
komunikuoti žmonėms, kurie nėra teisinin- 
kai, – juk teismų sistema paremta pasitikėjimu. 
Jeigu teisėjai ar teisininkai negali paaiškinti 
savo darbo kitiems suprantama kalba, mano 
nuomone, jie patys jo gerai nesupranta.

Yun (Ingrid) Ying ir Zariya Mushtaq nuotr.

Šiuolaikiniame pasaulyje 
teismų sistema turi nuolat 
komunikuoti su  
visuomene.

Jeigu teisėjai ar 
teisininkai negali paaiškinti 
savo darbo kitiems 
suprantama kalba, mano 
nuomone, jie patys jo gerai 
nesupranta.
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centro komisijos, skirtos kovai su ekstremizmu, bei Tarptautinės nepriklausomos 
Kosovo komisijos narė. Jungtinių Tautų Vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui 
ji padėjo sukurti programą „Imagine Co-existence“, skatinančią taiką konfliktus 
patyrusiose visuomenėse.

Per penkerius metus dirbdama kartu su Federaliniu švietimo departamentu ir 
Taikomųjų specialiųjų technologijų centru ji prisidėjo prie to, kad švietimas taptų 
prieinamesnis neįgaliems žmonėms. Šiuo metu ji taip pat yra įvairių organizacijų 
valdybos narė.

Tarp jos apdovanojimų – „Sargent Shriver“ teisingumo apdovanojimas (2016), 
„ Joseph B. and Toby Gittler“ prizas (2016), devyni garbės laipsniai trijose skirtingų 
šalių universitetuose, istorinės Švenčiausiosios Trejybės koledžo bendrijos Dubline 
įteiktas aukso medalis už nuopelnus viešajam diskursui, taip pat Holokausto centro 
apdovanojimas, „Sacks-Freund“ mokymo apdovanojimas. 
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Mykolo Romerio universiteto 
(toliau – MRU) mokslininkai pirmieji 
sumanė įsteigti Teisinių technologijų 
centrą (angl. LegalTech). Martynai, 
prašau papasakoti, kada ir kodėl kilo 
idėja steigti šį centrą? Kaip jis buvo 
kuriamas?
Atsakant į šį klausimą vertėtų plačiau istoriškai 
apžvelgti, kaip MRU buvo kuriama teisės ir 
informatikos mokslų tarpdisciplininė kryptis. 
1997 m. įkūrus Lietuvos teisės akademiją, joje 
susibūrė informatikos krypties mokslininkai 
(pvz., doc. dr. A. Keras, prof. dr. R. Petrauskas), 
kurie tyrinėjo informacinių technologijų įtaką 
teisei. Jie įkūrė Teisinės informatikos katedrą. 
Šioje katedroje subrendo daug profesionalų, ji 
įgijo stiprių tarptautinių akademinių ryšių bei 
ekspansyviai išsiplėtė.  

Teisinės informatikos katedra iš pradžių 
išsiplėtė iki fakulteto, kuris vėliau subyrėjo, o 
jo darbuotojai plačiai pasklido po universitetą 
nuo Karaliaus Sedžiongo instituto iki 
Ekonomikos fakulteto. Legaltech centras yra 
viena iš tų išbarstytų kadaise buvusios Teisinės 
informatikos katedros diasporų, kuri šiuo metu 
kelia didelių lūkesčių ne tik MRU, bet ir VGTU 
bendruomenei (pagal Vyriausybės parengtą 
universitetų reorganizavimo planą, 2020 m. 
MRU ir VGTU susijungs. – Aut. past.).  

Legaltech centras įsteigtas 2018 m. Jį kuriant 
daugiausia prisidėjo MRU dekanė prof. dr. 
Lyra Jakulevičienė, palaikė MRU vadovybė ir 
daugybė universiteto bendruomenės narių. Į 
procesą buvo įtraukti ir „Investuok Lietuvoje“ 
projekto „Kurk Lietuvai“ dalyviai – šaunūs jauni 
žmonės. Teko daug kalbėtis su verslo, valstybės, 
akademinių institucijų atstovais. 

Martynai, esate MRU Legaltech 
centro vadovas. Papasakokite, koks 
buvo Jūsų kelias iki šių pareigų? 
Taip, iki kaulų smegenų esu tarpdisciplininės 
teisės ir informatikos mokslų atstovas. 
Nesiplėsdamas paminėsiu, jog mokykloje 
buvau labiau tiksliukas, tačiau įgijau stiprų 
visų dalykų parengimą. 2005 m. baigiau 
informatikos teisės magistrantūrą MRU. 
Studijų metais į mane būdavo kreipiamasi, jei 
kompiuteriui, tinklui kas nutiko ar šiaip kas 
neaišku. Buvau sukūręs fakulteto studentų 
atstovybės interneto svetainę, ketvirtame kurse 
teko pusmetį padirbėti kompiuterių ir tinklų 
konstruotoju, IT priežiūros specialistu. Magistro 
studijų metu pagal „Erasmus“ programą buvau 
išvykęs studijuoti į Vienos universitetą, iš ten 
parsivežiau tuo metu dar nenagrinėtą Lietuvoje 
temą apie elektroninius rinkimus, balsavimą 
internetu. 

Praėjus 6 metams nuo studijų nutariau 
studijuoti doktorantūroje. Kaip tik tuo metu 
vyko parengiamieji Bolonijos universiteto 
koordinuojamos jungtinės „Erasmus Mundus“ 
doktorantūros programos „Teisė, mokslas 
ir technologijos“ darbai, nugalėjęs apie 80 
kandidatų, įstojau ir sėkmingai šią programą 
baigiau. Tyrinėjau labai inovatyvią sritį. Mes 
siekėme automatizuoti valstybinių atvirų 
duomenų pakartotinio panaudojimo teisinę 
dalį, kuri daugiausia apima automatinę licencijų 
teisinę analizę, taip pat vietos jurisdikcijos 
specialiųjų teisės aktų, reguliuojančių minėtą 
sritį, analizę. Su darbo vadove sukūrėme ir 
ištobulinome metodologiją, skirtą teisinėms 
ontologijoms kurti. Ontologijos informatikos 
mokslo srityje naudojamos kuriant žiniomis 
grįstas informacines sistemas, semantinį 
internetą ir nuo 7-ojo dešimtmečio dirbtinio 

intelekto mokslininkų pripažįstamos kaip 
esminės, siekiant sukurti dideles ir pajėgias 
dirbtinio intelekto sistemas.

Kokios yra pagrindinės Legaltech 
centro veiklos kryptys?
Žvelgiant bendrai, Legaltech centro veikla 
labiausiai matoma per legaltech bendruomenei 
burti skirtus renginius – meetup‘us. Juose 
susitinka ne tik teisės ar informatikos mokslų 
studentai ir praktikai, bet ir verslininkai bei kiti 
susidomėjusieji. Tokių renginių metu dalyviams 
jau pristatėme, kaip tobulėja pokalbių robotai 
(angl. chatbots) teisinėje rinkoje, sprendėme 
asmens privatumo problemas ir nagrinėjome 
asmens privatumo užtikrinimo priemonių 
valdymo įrankius. Artimiausiu metu planuojame 
pristatyti didžiųjų duomenų (angl. bigdata) 
sprendimus teisininkams, akademinį dirbtinio 
intelekto panaudojimo teisėje įdirbį. Šie 
renginiai kol kas nemokami, be tiesioginių 
vaizdo transliacijų įrašai prieinami mūsų Youtube 
kanale.  

Kiti renginiai – legal hackathon‘ai1, kurių metu 
kūrėjai, mokslininkai susirenka į vieną vietą, 
vieną renginį ir per tam tikrą laiko tarpą visi 
šie žmonės deda pastangas ir dalijasi žiniomis, 
mentoriauja vieni kitiems, kad būtų sukurtas 
programinis produktas (mobili programėlė, 
interneto tinklalapis ar kitas panašus produktas). 
Pavyzdžiui, vieno renginio metu komandos 
kūrė pokalbių robotus, skirtus teisinėms 
problemoms spręsti. 

Kitas veiklas labiau pastebi universiteto 
bendruomenė – tai teisės krypties studijų 

1 Istoriškai šis žodis yra dviejų angliškų žodžių „hack“ ir 
„marathon“ hibridas ir vartojamas apibūdinti kūrėjų minčių 
bei idėjų maratonui.

Legaltech vadovas Lietuvoje: 
teisė ir technologijos – 
neatskiriama
Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

Robotai, užpildantys sutarties formas ar parengiantys ieškinį 
kompensacijai už pavėlavusį skrydį gauti. Sistema, kuri už kelių eismo 
taisyklių pažeidimus identifikuoja pažeidėją, greičiau nei per 15 
sekundžių iš pažeidėjo sąskaitos išskaičiuoja baudą ir jį sudrausmina. Ar 
šie teisininko darbo palengvinimo būdai – tolima ir šiek tiek fantastinė 
ateitis? Atsakymas į šį klausimą nustebins. Tokios ir panašios inovatyvios 
idėjos šiandien sklando Mykolo Romerio universiteto Teisinių 
technologijų (Legaltech) centre, kuriame darbas iš tiesų verda – lietuviai 
teisės studentai dėl savo inovatyvių idėjų puikiai žinomi užsienyje. Apie 
šio centro veiklą, teisės technologijas ir rytojaus teisininko išsilavinimą 
kalbame su Teisinių technologijų centro vadovu dr. Martynu Mockumi. Dr.  Mart ynas  Mockus
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atnaujinimas integruojant technologinius 
dalykus. Rugsėjį pristatysime labai stiprią 
legaltech magistrantūros programą anglų kalba. 
Turime startuolių zoną, kurioje studentai gali 
vykdyti projektus, todėl netolimoje ateityje 
tikimės sukurti savo įmones, diegsiančias 
inovacijas teisėje. 

Jūsų vadovaujamo universiteto 
padalinio tikslas – generuoti, 
pritraukti ir įgyvendinti inovatyvias 
teisinių technologijų idėjas. Su 
kokiais projektais teko dirbti ar 
dirbate šiuo metu?
Deja, dėl mus saistančių konfidencialumo 
susitarimų daug pasakoti apie šią sritį negaliu, 
tik noriu pasakyti, kad dirbame, planuojame, 
deriname. Kai kurios veiklos reikalaus imtis 
aktyvių intelektinės nuosavybės apsaugos 
priemonių, planuose ir patentinės paraiškos. 

Vienas įdomių projektų – rengėme studentus 
dalyvauti regioniniame IBM/iLEX teisinių 
chatbot‘ų konkurse. Mūsų studentė konkurso 
finale Budapešte laimėjo du apdovanojimus, 
o MRU konkurso organizatorių buvo įvardytas 
kaip vienas iš 13, jų nuomone, prestižinių 
Vidurio ir Rytų Europos universitetų.

Kitas įdomus idėjų generavimo pavyzdys – 
įžaidybinimo ir teisės temai skirtas meetup‘as, 
kurio metu moderavome dalyvių komandų 
užduotį. Reikėjo sukurti konceptą žaidimui, kuris 
skatintų eismo dalyvius laikytis saugaus eismo. 
Praėjus vos 3 mėnesiams analogišką papildytos 
virtualios realybės žaidimo prototipą paskelbė 
vienas garsiausių pasaulio universitetų 
– Masačusetso technologijos institutas 
(Massachusetts Institute of Technology). Taigi 
gerų idėjų turime, su partneriais bandome 
sukurti greitą tų idėjų įgyvendinimo modelį. 
Labai daug tikimės iš sinergijos su VGTU. 

Ne kartą paminėjote dirbtinį 
intelektą. Koks šiandien yra 
akademinis įdirbis panaudojant 
dirbtinį intelektą teisėje?
Susidomėjimas akademiniais tyrimais teisės ir 
dirbtinio intelekto srityje auga, finansavimas 
šiai sričiai tik didėja, tad šios mokslinės krypties 
perspektyvos šiandien yra labai pozityvios.

Europoje nuo 1988 m. veikia JURIX fondas 
(The Foundation for Legal Knowledge Based 
Systems), vienijantis mokslininkus, tiriančius 
tarpdisciplininę teisės ir informatikos dalykų 
kryptį. Šis fondas kasmet vis kitoje pasaulio 
šalyje organizuoja tarptautinę konferenciją, 
kurios metu iki 2005 m. jau buvo pristatyta 
daugiau nei 250 rimtų mokslinių darbų 
dirbtinio intelekto srityje, o nuo 2006 m. 
tų darbų ėmė smarkiai daugėti. Kasmet 
organizuojamos ir specializuotos (pvz., 
semantinio žiniatinklio tema) konferencijos, 
kurios turi ir teisės bei dirbtinio intelekto 
krypčių sekcijas. 

Europos valstybėse vis daugiau finansinių 

išteklių skiriama dirbtinio intelekto tyrimams, 
tad įdirbis tik dar labiau augs. Pavyzdžiui, Tonya 
Custis, „Thomson Reuters“ tyrimų direktorė, 
vadovauja tyrėjų komandai, tiriančiai dirbtinio 
intelekto panaudojimo teisėje klausimus. 2018 
m. Bolonijos universiteto mokslo prorektorius 
prof. dr. Antoninas Rotolas (Antonino Rotolo), 
tiriantis dirbtinio intelekto ir teisės sritį, Europos 
Komisijos buvo pasirinktas pristatyti naują 
Europos inovacijų strategiją akcentuojant 
pokyčius, kuriuos paskatins dirbtinis intelektas 
teisėje.

Reikia pasidžiaugti, jog ir mes, lietuviai, esame 
įtraukti į šiuos pokyčius. Pavyzdžiui, MRU su 
stipriausiais šios srities Europos universitetais 
nuo šių metų vykdys Marie Skłodowska Curie 
programos finansuojamas doktorantūros 
studijas, kurių metu doktorantai atliks tyrimus 
teisės ir dirbtinio intelekto srityje.

Kokią naudą dirbtinis intelektas gali 
suteikti teisinių paslaugų rinkai?
Jei mokslininkų idėjos būtų įgyvendintos, matyt, 
turėtume efektyviau dirbančius ir mažiau 
klystančius teisininkus. Klientai tiksliau žinotų, 
ar jų lūkesčiai pagrįsti, būtų daug tikslesnė 
teisėkūra, veikiantis teisėkūros ciklas (pvz., 
stebėsena) ir technologijos, kurios automatiškai 
įgyvendintų teisės normas (pvz., automatiškai 
atnaujinamas autonominio automobilio 
valdymo žinynas įsigaliojus naujoms kelių 
eismo taisyklėms). Taigi mums, žmonėms, 
technologijos keltų vis mažiau rūpesčių. Žinoma, 
mažėjant teisės pažeidimų (pvz., eismo įvykių), 
mažės ir teisėsaugos atstovų krūvis, tačiau 
nemanau, jog sulauksime dienos, kai teisininko 
profesija išnyks.  
Žmogus – ne robotas ir ne mankurtas, jis klysta, 
o technologijas kuria žmogus. 

Kokią vietą technologija užima 
teisėje ir, atvirkščiai, teisė 
technologiniame pasaulyje? Kaip šis 
santykis rutuliosis ateityje? 
Pasiekėme tokį išsivystymo lygį, jog nei teisė 
negali be technologijų, nei technologijos – be 
teisės.  Pavyzdžiui, tęsiantis nereguliuojamos 
rinkos virtualių valiutų, finansų technologijų 
krizei, vietą po saule randa reguliuojami finansų 
technologijų instrumentai. ES asmens privatumo 
sergėtojai vis aktyviau ieško priemonių, kaip 
suvaldyti duomenų apsaugą. Šalies saugumas 
suprantamas ir reguliuojamas per kritinę 
informacinę infrastruktūrą. Pavyzdžiui, Kanadoje 
visuomenės pasipiktinimą sukėlė ir imti kelti 
etikos klausimai dėl sekso robotų viešnamių, 
neetiškų reklamų, siūlančių „atimti roboto 
nekaltybę“. Šie pavyzdžiai tik patvirtina, kad 
teisės sąveika su technologijomis yra labai plati 
ir įvairiapusė. 

Ateityje šis santykis dar labiau stiprės ir 
daugelį šiuo metu žmonių atliekamų darbų 
perims robotai. Štai, pavyzdžiui, reguliacinė 
technologija, skirta saugiam eismui užtikrinti. 
Tai ir fizinės priemonės, kurios mažina greitį 
(kalneliai, žiedai, susiaurėjimai ir pan.), ir 

techninės, tokios kaip sektoriniai vidutinio 
greičio matuokliai, pakeičiantys kelių eismo 
inspektorių. Kitas pavyzdys. Atidėjus skrydį 
įgyjama teisė į kompensaciją pagal ES 
reglamentą – vien šioje situacijoje jau yra 
keletas automatizuotų paslaugų, kurios už 25 
proc. mokestį sutvarkys aktualius juridinius 
klausimus. Vieno MRU organizuoto meetup‘o 
metu ukrainiečiai pristatė jau dabar naudojamus 
automatizuotus pokalbių robotus, kurie užpildo 
sudėtingas formas, parengia sutarties projektus. 

Kinijoje nuo kitų metų bus visuotinai taikoma 
sistema, kuri už pažeidimus, tarkime, kelio 
kirtimą degant draudžiančiam signalui, greičiau 
nei per 15 sekundžių nuo pažeidimo momento 
iš pažeidėjo sąskaitos išskaičiuos baudą. 
Tokia sistema per vaizdo kamerą identifikuoja 
pažeidimą, pagal veidą nustato pažeidėjo 
tapatybę, automatiškai nuskaičiuoja baudą 
ir per garsiakalbį sudrausmina pažeidėją. 
Ši sistema funkcionuoja jau dabar, tik dėl 
testavimo dar nėra plačiai taikoma.

Robotizacija yra ta sritis, kurioje technologijos 
išstumia žmogų. Na, įsivaizduokite, ką kelių 
eismo inspektorius gali pasakyti autonominiam 
automobiliui? Jei automobilis nebus 
parengtas identifikuoti policininką ir klausyti 
jo komandų arba jei pareigūnai neturės 
specialių technologinių įtaisų, kurie stabdytų 
autonominius automobilius, tuomet toks 
pareigūnas nieko nepadarys. Kitas klausimas, ar 
reikia žmogui kištis į autonominių automobilių 
eismą? 

Teisininkas, išmanantis technologijas, dirbs 
daug greičiau ir kokybiškiau. JAV sėkmingai 
veikia elementari programa, kuri patikrina biuro 
programų naudojimo įgūdžius ir, nustačiusi 
neatitikimų, pasiūlo išklausyti mokymo kursą. 
Dėl šios programos efektyviau naudojama 
20–60 % advokatų darbo laiko,  
t. y. teisininkai tiek daug savo laiko sugaišdavo 
užduočiai atlikti vien dėl to, kad stokojo 
naudojimosi kompiuterinėmis programomis 
įgūdžių. Jei teisininkai dirbs efektyviau, bus 
daug technologinių automatizuotų paslaugų, 
sumanūs kontraktai ir didžiųjų duomenų 
sprendimai, nebereikės tiek teisininkų, kiek jų 
šiuo metu dirba, nebent labai kils paslaugos 
efektyvumo ir greito jos suteikimo poreikis, 
kuris iš dalies kompensuos tą pažangą. Kai 
kurios specialybės – antstoliai, notarai – gali 
ir išnykti arba bent jau stipriai susitraukti, būti 
demonopolizuotos.

Ateities teisininkas – koks jis?
Jei paskaitytumėte „Forbes“, tai sėkmingai 
dirbantis teisininkas bus tas, kuris turi šias 
kompetencijas: teisinės paslaugos procesą 
išmano labiau nei pačią teisę, turi stiprius 
technologinius pagrindus bei verslo 
organizavimo kompetencijų.

Žmogus – ne robotas ir 
ne mankurtas, jis klysta, o 
technologijas kuria  
žmogus. 
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Koks pagrindinis BDAR tikslas? 
Kodėl šis reglamentas ypač svarbus 
XXI a.?
Pagrindinis BDAR tikslas, kurį skelbia Europos 
Sąjunga (ES), yra sustiprinti žmonių apsaugą 
nuo XXI a. technologijų keliamų pavojų. Pirmą 
kartą apie šiuos pavojus pradėta kalbėti 
plėtojantis internetui – 1995 m. pirmosios 
ES duomenų apsaugos direktyvos tikslas 
buvo panašus, tačiau nuo to laiko labai daug 
kas pasikeitė. 1995 m. duomenų apsauga 
buvo suvokiama kaip privatumo apsauga  – 
duomenys gali jam pakenkti, o privatumą 
reikia saugoti, tad ir duomenis reikia saugoti. 
Šiandienos BDAR duomenų apsauga bent 
jau Europos Sąjungoje savaime yra vertybė ir 
asmens teisė, t. y. ES atskyrė teisę į duomenų 
apsaugą nuo teisės į privatumą. Atsiradus 
paieškos sistemoms, socialiniams tinklams, 
debesų kompiuterijai, žmonės pradėjo 
labiau viešinti savo duomenis, stipriai išaugo 
duomenų bazių apimtis, todėl ES tikslas buvo 
sustiprinti apsaugą visų šitų iššūkių kontekste. 

Antrasis BDAR tikslas, kuris neretai 
pamirštamas, – užtikrinti laisvą duomenų 
judėjimą, kad duomenys tarnautų žmonijai. Čia 
iššūkis kyla ieškant sveiko balanso, kad ribojimai 
nebūtų per griežti, nes duomenys yra milžiniška 
vertybė, nuo to priklauso ateitis. Todėl 
duomenų apsauga turi būti derinama su visais 
kitais interesais. Visos naujosios, vadinamosios 
4-osios pramonės revoliucijos, technologijos – 
dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis, 
daiktų internetas, biotechnologijos ir kt. – jau 
dabar teikia labai daug naudos žmonijai, 
pradedant įvairių ligų gydymu, baigiant kelio 
užkirtimu įvairiems teroristiniams išpuoliams. 
Taigi visos technologijos gali būti naudojamos 
begalei gerų dalykų, tačiau yra ir pavojų. BDAR 
bandoma juos suvaldyti ir apsaugoti žmones 
šiame 4-osios pramonės revoliucijos pasaulyje.

Nuo BDAR taikymo pradžios praėjo 
beveik metai – ką parodė praktika? 
Praktikos kol kas labai mažai, o Lietuvoje jos 
apskritai nėra. Europoje paskirtos pirmos 
didesnės baudos, pvz., „Google“ atvejis, kai 
už duomenų apsaugos pažeidimus skirta 50 
mln. eurų bauda. Nors išvadas daryti kol kas 
labai sunku, jau dabar matyti, kad pagrindinis 
ES taikinys yra amerikiečių bendrovės, kurios 
valdys 4-osios pramonės revoliucijos pasaulį. 
Įdomu, kad pirmąją baudą pasaulyje gavo 
būtent „Google“, kuri jau dabar dominuoja 
daugelyje 4-osios pramonės revoliucijos 
sričių. „Google“ grupei priklausanti bendrovė 
„DeepMind Technologies“ sukūrė vieną 
pažangiausių dirbtinio intelekto algoritmų, 
kuris aplošia geriausius pasaulyje senovinio 
kinų stalo žaidimo go žaidėjus,Google grupė 
valdo ir labiausiai savivaldžių automobilių 
srityje pažengusią bendrovę „Waymo“.

Dabar labai svarbu pasirinkti, kokia ta praktika 
bus. Ir čia vėl grįžtu prie balanso klausimo – ar 
mes duomenis traktuosime kaip vertybę ir 
pripažinsime, kad turi būti užtikrintas tinkamas 
balansas tarp duomenų apsaugos ir visų 
interesų, kuriuos duomenys gali pasiekti. Nes 
kuo griežčiau bus interpretuojamas duomenų 
apsaugos reguliavimas, tuo lėtesnis bus mokslo, 
technologijų, verslo progresas . Jei laikysimės 
labai griežtų reikalavimų, algoritmai bus 
prastesni, o jei kursime tobulus algoritmus, 
nukentės duomenų apsauga.

Būtina nesuabsoliutinti domenų apsaugos, 
atsižvelgti į tai, kad duomenys šiandien yra 
vertybė, kai kurių mokslininkų nuomone, 
jie tampa religija. Norėdama neatsilikti nuo 
4-osios pramonės revoliucijos ES turi labai 
atsakingai tai įvertinti, antraip tokios valstybės, 
kaip Amerika, Kinija, neturinčios tokio griežto 
reguliavimo, gali tapti gerokai pažangesnės ir 
pralenkti ES daugelyje strategiškai svarbių sričių 
ir gali sukelti pavojų pačiai ES.

Taigi dabar ES labai svarbu apsispręsti 
strategiškai, kuria kryptimi eis, kaip aiškins 
ir taikys BDAR, kaip jį keis ir plėtos. Tam 
svarbu skatinti ilgalaikę diskusiją, numatant 
žingsnius į priekį, nes šiandien regime labai 
abstrakčius BDAR principus, kurie nėra aiškūs, 
vertinamuosius kriterijus galima labai įvairiai 
interpretuoti. 

Ar ir kaip pasikeitė institucijų 
požiūris į duomenų apsaugą, joms 
ėmus taikyti BDAR? 
Sustiprėjo sąmoningumas. ES, aišku, pirmiausia 
baudomis pasiekė savo tikslą – reglamentas 
tapo daugeliui žinomas, organizacijos suvokia, 
kad duomenų apsauga reikia rūpintis, už tai 
gresia baudos. Tačiau vis dar negalime kalbėti 
apie duomenų apsaugos kultūrą – daugeliu 
atvejų įmonės tik formaliai pažymėjo varneles, 
padarė minimalius BDAR reikalavimus 
atitinkančius pakeitimus, tačiau paties suvokimo 
apie duomenų apsaugos kultūrą vis dar trūksta.  

Šiandien organizacijoms plėtojant savo veiklą 
reikia realiai, o ne formaliai vadovautis BDAR 
reikalavimais: kuriant bet kokį naują procesą, 
reikia iškart įvertinti, ar nebus pažeistas 
duomenų apsaugos reguliavimas, perkant 
naujas technologijas – ar jos atitinka duomenų 
apsaugos principus. Svarbu į įvairius procesus 
įtraukti duomenų apsaugos pareigūną, kuris 
konsultuotų tiek naujų programų kūrėjus, 
tiek verslo plėtros specialistus, tiek klientus 
aptarnaujančius darbuotojus. Būtent tokio 
gilesnio supratimo dažnai pasigendu 
nagrinėdamas padėtį rinkoje. Manau, kad ši 
situacija pasikeis, kai tik Lietuvoje sulauksime 
pirmųjų rimtesnių baudų.  

Kokie klausimai dažniausi kilo 
organizacijoms, pradėjusioms 
taikyti BDAR? Su kokiais didžiausiais 
iššūkiais jos susidūrė? 
Prašymai išaiškinti abstrakčius BDAR principus 
yra viena svarbiausių tiek asmens duomenų 
apsaugos pareigūnų, tiek išorės konsultantų 
darbo dalių. Duomenų apsaugos pažeidimai 
tapo iššūkiu – pradėjusios taikyti BDAR 
organizacijos tiek Valstybinei duomenų 
inspekcijai (toliau – Inspekcijai), tiek 
žmonėms turi teikti pranešimus apie saugumo 
pažeidimus, pvz., apie įsilaužimus į interneto 
svetainę ir panašius atvejus, taigi joms reikia 
pagalbos suvaldyti šiuos pažeidimus. Įmonėms 
svarbios ir veiksmingos aiškios duomenų 
apsaugos procedūros.

4-oji pramonės revoliucija: 
iššūkių asmens duomenų 
apsaugos srityje tik daugės
Gabija Vaičeliūnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vadovė

Praėjusių metų gegužę pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas (toliau – BDAR, dar žinomas kaip GDPR) tapo nemenku 
išbandymu įmonėms, turėjusioms iš esmės peržiūrėti ir įvertinti savo 
valdomos informacijos srautus. Pasak organizacijoms BDAR įgyvendinti 
padedančios įmonės „Dataprotection“ įkūrėjo, Vilniaus universiteto 
lektoriaus dr. Juliaus Zaleskio, nors į BDAR vis dar žvelgiama 
gana formaliai, sparčiai tobulėjant 4-osios pramonės revoliucijos 
technologijoms riba tarp realaus pasaulio ir virtualiosios realybės 
nyksta, todėl BDAR reikšmė tik didės. 

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Kuo griežčiau bus 
interpretuojamas duomenų 
apsaugos reguliavimas, 
tuo lėtesnis bus mokslo, 
technologijų, verslo 
progresas.
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Dar vienas dažnai pražiūrimas aspektas susijęs 
su mano jau minėtais abstrakčiais BDAR 
principais. Įsigaliojus BDAR pačios įstaigos turi 
būti atlikusios analizę ir rūpintis įrodymais, 
grindžiančiais, jog jų tvarkomi asmens 
duomenys atitinka reikalavimus. Organizacijos, 
esant ginčui, turės pagrįsti, kad žmonės patys 
duoda sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis, 
kad jos turi teisėtą interesą tuos duomenis 
rinkti, jų tvarkymas yra proporcingas, nėra per 
daug jų renkama apie klientus ir t. t. Aš matau, 
kad organizacijos dar nėra įsisąmoninusios, 
kaip svarbu tuos įrodymus turėti, nors jau 
dabar reikia galvoti, ką ginčo atveju bus galima 
parodyti Inspekcijai arba žmogui. 

Dar viena BDAR naujovė, kuri, mano manymu, 
netolimoje ateityje bus viena karščiausių 
tendencijų, yra poveikio duomenų apsaugai 
vertinimas. Organizacijose kol kas dar iki galo 
nesuvokiama, kad jei jų veikloje diegiamos 
naujos sistemos, keičiama technika ar vykdomi 
kitokie pokyčiai, jos turi atlikti poveikio 
duomenų apsaugai vertinimą. 

Ko organizacijos galėtų pasimokyti 
iš „Google“ nesėkmės? Kokiems 
verslams gresia didžiausios baudos?
„Google“ byla yra tik viena iš daugelio, netrukus 
panašiai pasibaigs „Facebook’o“, „WhatsUp’o“ ir 
kt. bylos. Ir nors išvadas daryti dar sunku, tačiau 
jau dabar matyti, kur yra didžiausia problema 
ir dėl ko joms greičiausiai bus skiriamos didelės 
baudos. Tai praktika, kai teikiant paslaugas 
su duomenimis atliekama daugybė veiksmų, 
įskaitant duomenų komercializavimą reklamos 
tikslais, kurie nėra būtini tai paslaugai suteikti.

Daugelis didelių bendrovių teikdamos 
paslaugas automatiškai analizuoja žmonių 
elgesį ir pagal tai jiems siūlo reklamą. „Google“, 
„Facebook’o“ verslo esmė yra nemokama 
paslauga, kurią teikiant naudojami žmogaus 
duomenys ir jam rodoma reklama. Toks 
paslaugų modelis yra lengvas taikinys baudoms. 

Taigi svarbiausia yra atsirinkti, kokie asmens 
duomenys būtini paslaugai teikti, o kokie – 
ne. Jeigu žmogaus elgesio analizė, reklamos 
rodymas nėra būtini paslaugai suteikti, t. y. 
„Facebook’u“ galima naudotis ir nematydamas 
reklamų, vadinasi, tai negali būti pakišta po 
paslaugų teikimo taisyklėmis. 

Minėjote, kad BDAR tikslas yra 
tikrai gražus ir geras, tačiau neradus 
balanso jis gali padaryti ir didelės 
žalos. Jūsų nuomone, BDAR labiau 
padeda ar kenkia?

Aš BDAR traktuoju kaip užtaisytą didelio 
kalibro ginklą, tad kaip ir su kiekvienu ginklu – 
gali padaryti labai daug gero, bet gali pridaryti 
ir daug žalos . ES siekia gero – žmonės turi 
būti apsaugoti nuo pavojų, tačiau, kita vertus, 
baudos yra milžiniškos, siekia 20 mln. eurų, 
arba 4 proc. metinės organizacijų apyvartos, 
o neužtikrinus balanso galima pakenkti ES 
geopolitiniams interesams ir technologinei 
pažangai. 

Todėl visada skatinu BDAR taikyti atsižvelgiant 
į 3 dalykus. Pirma, ar konkrečioje situacijoje 
kyla pavojus žmonėms ir jų duomenų rinkimui. 
BDAR reguliuoja bet kokius duomenų 
tvarkymo atvejus – nuo elektroninio laiško 
išsiuntimo iki duomens užrašymo kompiuteryje, 
slapukų ir t. t. Todėl reikia kelti klausimą, ar 
organizacijos veikla gali pakenkti žmonėms – ar 
jie gali būti diskriminuojami, fiziškai nukentėti, 
pasijusti nepatogiai, prarasti pinigų ir kt.

Antra, BDAR preambulėje sakoma, kad 
duomenys turi tarnauti žmonėms, todėl jų 
srautai labai svarbūs technologijų progresui, 
vidaus rinkai, prekybai. Taigi reikia įvertinti, 
ar BDAR taikomas taip, kad padėtų plėtotis 
technologijoms. 

Trečia, labai svarbu, kad duomenų apsaugos 
priežiūros institucijos būtų palaikomos, 
stiprinamos, nes jų tikslas yra apsaugoti 
žmones ir padėti tvariai technologijų plėtrai. 
Todėl valstybės šias institucijas turi stiprinti 
ir užtikrinti, kad reguliavimo aiškinimas būtų 
subalansuotas.

Dabartinės ES apklausos rodo, jog šiuo 
metu priežiūros institucijos neturi reikiamų 
išteklių, kad tinkamai prižiūrėtų šio sudėtingo 
reguliavimo atitiktį. Kiekviena valstybėje 
veikianti bendrovė ar įstaiga patenka 
reguliavimo taikymo apimtį, todėl iš esmės 
duomenų apsaugos institucijos yra atsakingos 
už visų bendrovių ir įstaigų priežiūrą. Lietuvoje 
Inspekcijos ištekliai taip pat labai riboti, dažnai 
ji paskendusi rutininiuose darbuose ir dažnai 
ne didžiausią pavojų asmenų interesams 
keliančioje situacijose, todėl manau, kad mūsų 
šalies strateginė kryptis turėtų būti gerokai 
didinti Inspekcijos darbuotojų skaičių ir išskirti 
prioritetus tiriamiems klausimams, turint 
mintyje tai, jog 4-osios pramonės revoliucijos 
laiku, kai nuo duomenų priklausys sveikata, 
saugumas, komfortas, sprendimai ir kt., 
duomenų apsaugos institucijos darys labai 
didelę įtaką technologijų plėtrai ir bus vienos 
svarbiausių valstybės institucijų.  

Kur link juda pasaulis ir kokią 
reikšmę jame užims BDAR? Kokios 
srities specialistams šios žinios bus 
gyvybiškai svarbios?
BDAR žinios bus reikalingos kiekvienam 
iš mūsų. Nebus nė vienos srities, kurioje 
nereiks duomenų apsaugos pagrindų, nes 
visos gyvenimo ir profesinės veiklos sritys 
priklausys nuo duomenų. Prasideda revoliucija 
– mes gyvename laikais, apie kuriuos rašys 
istorijos vadovėliai, nes pastarųjų metų 

technologinė pažanga prognozuoja visiškai 
kitokį pasaulį.  Pasaulį, kuriame sprendimus 
už mus, įskaitant teisėjus, priims algoritmai, 
teisininkams duomenis analizuos ir dokumentus 
rengs dirbtinis intelektas. Išsitrins riba tarp 
žmogaus kūno ir informacinių technologijų, 
nes jas valdysime savo protu, visas transportas, 
namų apyvokos daiktai bus sujungti į vieną 
informacinį tinklą, viskas funkcionuos 
autonomiškai, be žmogaus įsikišimo. Pasaulis 
bus didelis duomenų tinklas – nebus nė 
vienos srities, kurios duomenys radikaliai 
netransformuotų. Naujausios informacinės 
technologijos ištrins ribą tarp realaus pasaulio 
ir virtualios realybės.  

Teisėjams duomenys bus reikalingi ir jie 
turės jais naudotis priimdami sprendimus, 
medicinoje duomenys bus naudojami ligoms 
diagnozuoti – kuo daugiau duomenų turės 
apie konkretų pacientą, tuo efektyvesnis 
bus gydymas. Inžinerijos, transporto 
srityse kiekvienas automobilis įrenginys 
ar infrastruktūros objektas komunikuos 
informaciją apie save, taigi BDAR žinių reikės 
tam, kad technologijos per giliai neįsibrautų 
į žmogaus privatumą. Genų inžinerijoje 
BDAR žinios taip pat bus labai svarbios. Štai 
pernai vienas mokslininkas Kinijoje paskelbė, 
kad genetiškai modifikavo kūdikį – genai 
bus programuojami kaip algoritmai. Kyla 
klausimas, kada genai bus programuojami kaip 
informacinės technologijos. Informaciniame 
tinkle algoritmai apie žmogų žinos viską. 
Jau dabar tyrimai rodo, kad algoritmas, 
analizuojantis „Facebook’o“ laikus, gali 
gana greitai pažinti tave net geriau nei tavo 
sutuoktinis, šeimos narys ar bendradarbis.

Teisinių paslaugų rinkoje šalia advokatų, 
teisininkų, IT specialistų formuojasi nauja 
profesija – duomenų apsaugos pareigūnai . 
Daugiausia tai teisininkai, nes jiems reikalingos 
teisinės žinios, kad suprastų duomenų 
apsaugos atitiktį, tačiau tikrai ne visiems 
darbams reikia teisinio išsilavinimo, pvz., 
labai reikalingos gali būti ir technologinės 
žinios. Ilgainiui duomenų apsaugos pareigūnų 
veikla atsiskirs nuo advokatų kontorų veiklos, 
nes kai kuriuos darbus duomenų apsaugos 
srityje advokatams daryti neekonomiška, kai 
kuriems darbam atlikti nereikalinga advokato 
kompetencija. Dažnai Lietuvoje organizacijos 
ir net konsultantai ne iki galo suvokia, kad 
duomenų apsauga BDAR prasme nėra ir IT, 
duomenų saugumas technine prasme. Nors 
skamba panašiai, savo prigimtimi tai – skirtingi 
dalykai, persidengiantys tik nedidelėje dalyje. 
Tinkamo lygio techninis saugumas – tik vienas 
iš daugelio BDAR principų.

Mes gyvename laikais, 
apie kuriuos rašys istorijos 
vadovėliai, nes pastarųjų 
metų technologinė pažanga 
prognozuoja visiškai kitokį 
pasaulį.  

Duomenų apsaugos 
institucijos darys labai 
didelę įtaką technologijų 
plėtrai ir bus vienos 
svarbiausių valstybės 
institucijų.
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TE I SI N G U M O  H E RO J US

Danutė Žvinklytė: 
„Globalėjant pasauliui 
išminties priimti teisingą 
sprendimą reikia vis daugiau“
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Pernai lapkritį suėjo 15 metų, kai 
tapote teisėja. Koks buvo Jūsų kelias 
į šį darbą ir atrandant pašaukimą? 
Kodėl būtent teismas? Ten pašaukė, ir tiek. Juk 
mano karjera prasidėjo nuo vaikų lopšelio-
darželio auklėtojos profesijos. Apie pirmąją 
darbovietę man likę patys geriausi prisimini- 
mai – labai patiko dirbti su vaikais, nors pati 
buvau dar visai jauna, vos 18 metų. Tai buvo 
puikūs metai, suformavę mane kaip asmenį. 

Vėliau dirbau įvairiose įmonėse, vis 
prireikdavo teisinių žinių: vienur reikėjo 
rūpintis kolegų priėmimu į darbą, atleidimu 
ir atostogomis, kitur – atstovauti įmonei 
ikiteisminiuose ginčuose ir teismuose. 
Susimąsčiau, kad man trūksta teorinių teisinių 
žinių, todėl nieko nelaukdama įstojau į Vilniaus 
universitetą studijuoti teisės.

Atvirai pasakius, visada jaučiausi gyvenanti 
gyvenimą, atspindintį teisėjo pašaukimą, –  
grįstą pareigomis, teisingumo jausmu, 
gebėjimu išklausyti žmones. Vis dėlto ką tik 
baigus teisės mokslus buvo baugu prisiimti 
moralinę atsakomybę – nesijaučiau sukaupusi 
tiek patirties ir žinių, kad galėčiau gerai atlikti 
tą darbą. Atrodė, kad tapti teisėja bus labai 
sunku, tačiau štai nuo 2003 m. esu teisėja.

Kokių pastebite skirtumų savo 
darbe? Kaip per tuos metus 
pasikeitė teismas?
Be abejo, dabar teismas yra kitoks ir jis vis 
dar keičiasi. Akivaizdu, kad tam įtakos turi 
ir technologijos: jos perima darbuotojų 
rutininius darbus, palengvina buitį ir 
kasdienybę, leidžia akimirksniu gauti 
bet kokias norimas žinias ir susisiekti su 
žmonėmis tolimiausiame pasaulio kampelyje. 
Pokyčiai tokie reikšmingi, kad neįmanoma jų 
nepastebėti. Pavyzdžiui, argi ne puiku, kad 

teismo paslaugos šiandien yra prieinamos 
tiesiai iš namų, kad netgi teismo posėdyje 
galima dalyvauti nuotoliniu būdu?

Esu be galo patenkinta ir tuo, kad esame 
aprūpinti specialia garso įrašymo įranga, kuri 
užtikrina teismo posėdžių autentiškumą ir 
viešumą. Anksčiau teismo posėdžių sekretoriai 
turėdavo ranka protokoluoti visą teismo 
posėdį. Padidėjusi darbo sparta taip pat 
leidžia sutaupyti lėšų ir laiko, dėl to pamažu 
trumpėja darbo valandos, mažėja krūvis.

Kita vertus, šiais laikais be galo sudėtingi 
teisiniai santykiai – globalėjant pasauliui, reikia 
suspėti su žmonių mentaliteto, ekonomikos 
ir mokslo pokyčiais. Kitaip sakant, bylos 
nesuvienodėja, jos netampa paprastesnės, 
o išminties priimti teisingą sprendimą reikia 
ne mažiau, o daugiau. Tik skubėk domėtis, 
skaityti ir gilintis!

Lietuvos teismai teikia paslaugas 
internetu nuo 2013 m. liepos 1 d.  
Jūs vien per 2014–2015 m. 
parengėte 2 582 elektroninius 
dokumentus, dvejus metus iš eilės 
(2014–2015 ir 2015–2016 m.) 
buvote įvertinta kaip aktyviausia 
elektroninio proceso teisėja  
(e.teisėja). Kaip Jums pavyko taip 
greitai prisijaukinti technologijas? 
Neslėpsiu, kad iš prigimties esu smalsi, mėgstu 
iššūkius ir naujoves. Užtat kai Klaipėdos 
apylinkės teisme, kuriame tuo metu dirbau, 
sulaukiau pasiūlymo dirbti su elektroninėmis 
bylomis, nedvejodama sutikau. Žinoma, iš 
pradžių šiek tiek trūko teorinių žinių, kildavo 
ir techninių problemų. Bet man tai patiko, nes 
buvo nauja ir įdomu. O ir teismo posėdžių 
sekretoriai, raštinių darbuotojai mielai siūlė 
savo pagalbą. Džiaugiuosi, kad šioje srityje 
buvau įvertinta net du kartus.  

Esate ne tik teisėja, bet ir teismo 
mediatorė – viena pirmųjų 
Lietuvoje. Papasakokite, kaip 
vyksta mediacija? Kokius ginčus 
sprendžiate?

Mediacija – tai ginčo sprendimo būdas, 
kuriam taisykles nustato pačios ginčo šalys. 
Padedamos trečiojo neutralaus asmens – 
mediatoriaus, jos siekia išspręsti konfliktą, 
suderinti priešingus interesus ir rasti bendrą, 
abiem pusėms naudingą sprendimą. Mediacija 
veikia tarsi draugiškos derybos – žmonės 
savanoriškai atskleidžia vieni kitiems savo 
išgyvenimus, aiškinasi, dėl ko, jų manymu, 
galėjo kilti ginčas, tačiau jie žino, kad atskleisti 
faktai ir aplinkybės bus išlaikyti paslaptyje. 

Mediacijos būdu teisme sprendžiami patys 
įvairiausi ginčai, pradedant šeimos, garbės ir 
orumo, baigiant verslo santykių, net statybų 
rangovų bylomis. Į teismo mediatorių sąrašą 
esu įrašyta nuo 2008 m. ir galiu drąsiai sakyti, 
kad didžioji dalis mediacijos atvejų vienaip ar 
kitaip yra susiję su konfliktais šeimoje. 

Esate sakiusi, kad sutaikyti 
žmones nėra lengvas darbas: kur 
kas lengviau išnagrinėti kelias 
civilines bylas, nei sutaikyti vieną 
besibylinėjančią porą. Kodėl?
Iš dalies, taip. Matote, teismo procesas 
civilinėje byloje yra aiškiai formalizuotas ir 
nuspėjamas – kai šalys ateina kartu su savo 
advokatais, iš anksto pasiruošia argumentus ir 
įrodymus, gerbia viena kitos laiką, tokią bylą 
išnagrinėti kartais lengviau, ypač jei ginčijamu 
klausimu yra susiformavusi teismų praktika. 

Mediacijos atveju yra kitaip. Čia ginčas 
dažniausiai sprendžiamas be advokatų 
įsikišimo. Kadangi, neskaitant mediatoriaus, 
žmonės santykius aiškinasi be tarpininkų, 
kiekvienas mediacijos atvejis yra individualus, 
dėlionė susideda iš skirtingų aplinkybių: 
dėl ko nutraukiama santuoka, ar šeimoje 
auga mažamečiai vaikai, ar į poros santykius 
įsitraukia tretieji asmenys... 

Sunku paprastai nupasakoti, kas dedasi 
asmens viduje, kai vyksta mediacija, tačiau 
pastebiu, kad skirtingi žmonės grindžia 
savo nuomonę skirtingomis vertybėmis, 
įsitikinimais, gyvenimiška patirtimi. Mes, 
mediatoriai, kai susirenkame į pirmąjį 
susitikimą ir užduodame klausimą, o kodėl jūs 
čia, išgirstame įvairiausių atsakymų. Pavyzdžiui, 
daliai santuoką nutraukiančių sutuoktinių 
vaikų išlaikymo klausimas yra pats svarbiausias 
argumentas ieškoti teisybės teisme, kiti kaip 
tik trokšta nuoširdaus pokalbio ir dėmesio. 

Nesupraskite klaidingai – diskusijos tarp kitaip 
tą pačią problemą suvokiančių žmonių netgi 
įdomesnės, nes ir tada yra galimybė rasti 
bendrus taškus ir prieiti prie sutarimo. Jeigu 

Visada jaučiausi 
gyvenanti gyvenimą, 
atspindintį teisėjo 
pašaukimą, – grįstą 
pareigomis, teisingumo 
jausmu, gebėjimu išklausyti 
žmones.  

Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Lietuvoje turbūt nėra daug teisėjų, kurie būtų sulaukę nuoširdaus 
besibylinėjančio žmogaus bučinio. Klaipėdietė teisėja Danutė Žvinklytė 
tokį nuotykį yra patyrusi ir nenuostabu, kodėl – moteris galėtų valandų 
valandas pasakoti, kiek kartų jai pavyko sutaikyti net ir karą vienas 
kitam paskelbusius žmones. Kalbėdama apie savo karjeros pradžią ir 
didžiausius iššūkius darbe, D. Žvinklytė taip pat lieka ištikima sau, todėl 
net ir aštriausius konfliktų kampus nuspalvina humoru ir visada pozityviai 
žvelgia į žmogų bei pasaulį. 

Bylos nesuvienodėja, jos 
netampa paprastesnės, o 
išminties priimti teisingą 
sprendimą reikia ne mažiau, 
bet daugiaus.  
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atėjus į mediaciją tikslas yra susipykti ir galvoti, 
kad tik aš teisingai manau, nieko nebus, nes 
toks žmogus siekia pergalės, o ne tiesos. 

Kita vertus, kad ir kaip lietuviai mėgtų 
pabrėžti savo šaltumą ir uždarumą, iš 
patirties galiu pasakyti, jog kone kiekvienoje 
mediacijoje emocijos liejasi per kraštus. Ir tai 
yra nemenkas iššūkis mediatoriui. Žinoma, 
reikia leisti žmonėms išlieti savo emocijas, 
nes tik išsilaisvinę nuo neigiamų jausmų 
žmonės yra pajėgūs įsiklausyti ir išgirsti tai, ką 
jiems nori pasakyti kita šalis. Tada prasideda 
racionali diskusija. Kaip nešališkas asmuo, 
privalau kontroliuoti procesą, kad žmonės 
kreiptųsi vieni į kitus pagarbiai, būtų sąžiningi, 
nepertraukinėtų, neįžeidinėtų kitų, kalbėtų 
po vieną.

Nepaisant to, kas pasakyta, aš nenuleidžiu 
rankų net tuomet, kai žmonės pasitraukia 
iš mediacijos, nes žinau, kad įdėtas darbas 
vėliau gali pasitarnauti teisme – jei ir ne taikos 
sutarčiai sudaryti, tai bent šalių santykiams 
atkurti.

O ar mediacijų metu nutinka 
nekasdieniškų nutikimų? Kokie 
gyventojų ginčai Jums labiausiai 
įsirėžė į atmintį?
Visko nesuminėsi ir nesuskaičiuosi, bet galiu 
pasidalyti istorija apie mediaciją, kuri per 
vieną sesiją truko net septynias valandas! Tai 
buvo aštrus dviejų besiskiriančių sutuoktinių 
ginčas dėl bendravimo su nepilnamečiais 
vaikais tvarkos. Abu tėvai jau siejo savo ateitį 
su skirtingomis užsienio valstybėmis. Nors 
ginčo dėl gyvenamosios vietos kaip ir nebuvo, 
iškilo nelengvas klausimas dėl didelio tų 
šalių geografinio atstumo – kas ir kada nuveš 
atžalas tėvams, kas apmokės visas kelionės 
išlaidas? Juk iš vieno pasaulio galo į kitą kada 
panorėjęs nenukeliausi... Visgi mediacijos 
būdu kompromisas buvo pasiektas.

Taip pat prisimenu vieną šiek tiek kuriozinį 
atvejį, kai mediacija vyko ieškovės namuose. 
Kaip įprasta, susitarėme su atsakovais dėl 
jų mediacijos teisme laiko. Tai buvo jauni, 
nesusituokę žmonės, mediacijos būdu 
bandantys susitarti dėl vienų metų vaiko 
išlaikymo. Likus maždaug valandai iki 
susitikimo paskambino man toji moteris ir 
pasakė niekaip negalinti atvykti, nes susirgo 
vaikas. Na, gerai, pamaniau, galiu ir aš 
nuvykti pas jus. Taigi, sutikus abiem pusėms, 
sėdau į automobilį, nukeliavau į jų namus ir 
pradėjome kalbėtis. Kol tėvai tarėsi dėl vaiko 
išlaikymo dydžio ir kitų aspektų, man teko tiek 
medijuoti, tiek tą mažylį pagloboti. Ir šį kartą 
viskas baigėsi laimingai – buvo pasirašyta 
taikos sutartis. 

O po vienos mediacijos atsakovas liko toks 
patenkintas, kad bučiniais apdalijo ir buvusią 
sutuoktinę, ir mane, teismo mediatorę.   

Kokio teisėjo, Jūsų nuomone, 
tikisi žmonės? Ar tradicinis teisėjo 
stereotipas – konservatyvus, 
uždaras, nuo emocijų ir visuomenės 
atsiribojęs žmogus – tebėra 
aktualus šiandien?
Daugelis žmonių susiformavę tokį stereotipą, 
kad tikras teisėjas turi būti uždaras ir 
susimąstęs. Aš manau, kad žmonės tikisi 
paprasto, kvalifikuoto, sąžiningo, bet 
nearogantiško teisėjo, kuris išspręs jų 
problemą. Juk teismas – tai vieta, kur 
sprendžiasi žmonių likimai, todėl be galo 
svarbu, kad žmogus matytų, jog teisėjui ne vis 
tiek – jis gilinasi į žmogaus problemą, atidžiai jį 
išklauso, žiūri į akis. Tokiu teisėju žmonės tiki, 
kad ir koks sprendimas būtų priimtas.

Laikas jau keičia mūsų suvokimą: didžioji 
dalis teismo posėdžių yra vieši, bylomis 
besidomintys asmenys gali dalyvauti teismo 
posėdžiuose, viešos ir teisėjų biografijos, 
atrankose dalyvauja visuomenės atstovai. 
Mano kabinete net langai atviri, be užuolaidų.

Aš esu subalansuoto požiūrio į gyvenimą 
ir darbą šalininkė. Manau, kad teisėjai 
yra tos pačios visuomenės dalis, ne iš 
kosmoso juk esame atskridę. Sutinku, teisėjų 
temperamentai gali būti skirtingi. Pavyzdžiui, 
mano temperamentas toli gražu nėra 
flegmatiškas: mėgstu bendrauti su žmonėmis, 
imtis naujų užduočių, džiaugiuosi, jei mano 
šypsena ir gera nuotaika įžiebia pozityvius 
jausmus ir pasitikėjimą. 

Vis dėlto nereikėtų pamiršti, kodėl teisėjo 
profesija įpareigoja mus būti šiek tiek 
santūresnius teismo posėdyje, apmąstyti, 
su kokiais asmenimis vengti artimesnio 
bendravimo. Esu įsitikinusi, kad teisėjo  
darbas – tik emociškai tvirčiausiems, nes 
teismo sprendimai turi būti priimami teisingai 
net ir tada, kai įstatymas sako viena, o teisėjo 
emocijos – ką kita.  

Ar Jūsų asmeninės savybės Jums 
labiau padeda, ar visgi sudaro 
keblumų darbe?
Galiu drąsiai sakyti, kad mano asmeninės 
savybės niekada man netrukdė dirbti ir siekti 
tikslų.

Žinau viena, kad teisingumas grįžta 
teisingumu, meilė – meile, geras žodis – geru 
žodžiu, o pavydas, pagieža, blogas poelgis – 
tuo pačiu.

Pastarųjų dešimtmečių mokslo 
pažanga sukūrė virtinę robotų, 

kurių gebėjimai vis plečiami: 
robotai programuojami valdyti 
automobilius, mokomi gydyti 
žmones, atlieka karines užduotis. 
Kaip manote, galbūt netolimoje 
ateityje robotai perims teisėjo 
darbą arba taps mediatoriais – ims 
taikyti žmones teisme?
Tai labai sunkus klausimas, į kurį, ko gero, 
neatsakytų net daugiausia pasiekę kūrėjai. 

Informacinių technologijų išradimai, robotai ir 
dirbtinis intelektas atlieka didžiulę revoliuciją 
įvairiose pramonės srityse. Vis dėlto, kaip 
jau minėjau, žmogui visada reikia gyvo 
bendravimo, o mediatoriaus bei teisėjo 
darbo esmė ir yra gebėti įsijausti į žmonių 
problemas, stengtis suprasti šalių reiškiamas 
emocijas, išgirsti tai, ką jos nori tau pasakyti. 

Mediatorius taip pat turi gebėti sukurti ir 
nuolat palaikyti viltingą, pozityvią ir saugią 
aplinką, ypač kai ginčo šalys yra sugniuždytos 
ar suirzusios. Gebėjimas sukurti saugią aplinką 
dažnai yra raktas į sėkmingą ginčo sprendimą, 
tai kuria pasitikėjimą mediatoriumi ir pačiu 
mediacijos procesu. 

Ar robotas tikrai gebės staigiai reaguoti į 
besikeičiančią ginčo sprendimo situaciją, 
supras žmogaus mintis, užtikrins saugumą? 
Kol kas drįstu tuo abejoti, tačiau viskas 
priklauso nuo technologijų vystymosi spartos. 
Jei mokslininkams visgi pavyks sukurti tokį 
robotą, kuris turės jausmus ir žmogiškąsias 
savybes, kodėl gi ne? 

Technologijos palengvina mūsų 
gyvenimą, bet kartu blaško 
dėmesį: darbe nuolat skamba 
telefonas, vienas po kito į pašto 
dėžutę plaukia laiškai, kalendorius 
mirga nuo suplanuotų posėdžių, 
susitikimų su teisėjo komanda, 
mediacijos dalyviais. Iš kur semiatės 
tiek energijos ir optimizmo?
Didžiausias mano energijos šaltinis – laikas 
su šeima. Aš jiems atiduodu visą savo meilę, 
rūpestį, globą, tą patį gaudama atgal, ir tai yra 
didelė laimė. 

Mano šviesios atminties tėveliai buvo 
labai linksmo būdo. Vaikystėje buvau 
auklėjama taip, kad niekada nenusiminčiau, 
daug dirbčiau, nepasiduočiau gyvenimo 
sunkumams.

Be to, esu klaipėdietė. Kadangi gyvenu gamtos 
prieglobstyje, netoli miško ir jūros, mėgstu 
šiaurietišką vaikščiojimą su lazdomis, važinėtis 
dviračiu. Dar man patinka skaityti knygas.

Matyt, iš prigimties esu optimistė – tikiu, jog 
gėris visada nugalės.

Esu įsitikinusi, kad teisėjo 
darbas – tik emociškai 
tvirčiausiems.  

TE I SI N G U M O  H E RO J US
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Kaip manote, ar teisininko profesija 
vis dar tokia populiari ir studijuoti 
teisę tebėra didelė garbė ir prestižas, 
palyginti su praėjusiu šimtmečiu?  
T. Davulis. Kad teisininko profesija vis dar 
prestižinė ir populiari, galime spręsti iš gausaus 
kasmet teisės studijas besirenkančių jaunuolių 
būrio, taip pat ir iš šių specialistų paklausos. 
Kasmet vien Vilniaus universiteto Teisės 
fakultetą pasirenka daugiau nei du šimtai 
studentų, dalis jų atvyksta iš tolimiausių pasaulio 
vietų. Teisininkai užima vienus iš garbingiausių 
ir aukščiausių valstybės postų, tampa kovotojais 
už teisingumą, didelė dalis šios profesijos 
atstovų nuolat dalyvauja viešajame gyvenime, 
prisideda prie saugesnės, pažangesnės 
valstybės kūrimo, o tai daryti tikrai yra garbė.

L. Jakulevičienė. Teisės studijas, kaip ir 
visus socialinius mokslus, pastaraisiais metais 
Lietuvoje nepagrįstai buvo bandoma nuvertinti 
akcentuojant technologinių mokslų svarbą, kuri 
yra neabejotina, tačiau net ir technologijoms 
reikia teisės. Teisininko profesija yra amžina, 
ji gali būti lyginama su gydytojo, nes teisės 
paskirtis – padėti išvengti konfliktų ir spręsti 
jau kilusius. Tai visos valstybės pamatas, 
todėl neabejotinai teisininko profesija visais 
laikais buvo ir yra itin svarbi ir vertinga, 
nepriklausomai nuo įvairių vertinimų. Kartu 
teisinis išsilavinimas yra universalus, todėl 
nereikėtų teisininko profesijos susiaurinti iki 
klasikinės advokato, antstolio, notaro, prokuroro 
ar teisėjo profesijos. Teisinis išsilavinimas 
nepamainomas versle, bankų sistemoje, 
draudimo sektoriuje, valstybės tarnyboje, vis 
daugiau teisinių žinių reikia sveikatos priežiūros 
sistemoje, duomenų apsaugos srityje ir kitur. 
Kartais apmaudu, kad skaičiuodamos teisininkų 
įsidarbinamumą atsakingos institucijos į šią 

profesijos specifiką neatsižvelgia. Iš tiesų 
universitetą baigusių teisės absolventų 
įsidarbinamumas yra vienas aukščiausių, o 
atlyginimai šioje srityje lenkia daugybę kitų 
profesijų.

Reikia turėti omenyje tai, kad teisė nuolat 
kinta, atsiranda poreikis reguliuoti vis naujus 
reiškinius (įvairias naujausias technologijas),  
todėl ir teisininkų rengimas negali būti statiškas, 
orientuotas tik į prestižą. Rengiant teisininkus 
(studijose) labiau reikia ne prestižo akcento, o 
naujovių, dėl kurių absolventas gebėtų veikti 
praktinėse ir kompleksinėse situacijose, būtų 
įvaldęs naujausias teisines technologijas ir 
vadovautųsi vertybėmis, veiktų etiškai. Būtent 
tai yra mūsų veiklos gairės Mykolo Romerio 
teisės mokykloje. 

T. Berkmanas. Teisininko profesija šiuo 
metu transformuojasi tiek globaliai, tiek 
lokaliai. Vyksta svarbūs pokyčiai, susiję su 
4-ąja pramonės revoliucija ir technologijų 
plėtra. Intensyviai svarstomi dirbtinio intelekto 
integravimo į žmogaus gyvenimą klausimai, 
aptariami su tuo susiję iššūkiai mūsų etinėms, 
politinėms ir teisinėms paradigmoms. Nemanau, 
kad tai lems esminį mūsų politinės ir teisinės 
sąrangos pokytį ta prasme, kad III valdžios 
(kaip žmonių valdžios) šaka kartu su visu ją 
aptarnaujančiu teisingumo aparatu taps mažiau 
ar iš viso nereikalinga. Vis dėlto pokyčiai tikrai 
vyks. Ir tiek nuo pačios profesijos, tiek nuo 
akademinio pasaulio priklausys, kokia linkme 
judėsime toliau. 

Kaip apibūdintumėte šiandienos 
būsimą teisininką? 
T. Davulis. Šiandienos būsimas teisininkas 
jau yra viena koja ateityje – jį vejasi įvairios 

naujausios technologijos, jis toli gražu ne tik 
skaito įstatymus, bet taip pat ir domisi kitomis 
su šia sritimi susijusiomis disciplinomis, mokosi 
suprasti ir analizuoti įvairias teisines problemas, 
bando žengti išvien su laiku ir prisitaikyti prie 
žaibiškų XXI a. pokyčių. Apskritai šiandienos 

Dirbtinis intelektas: grėsmė 
teisininko profesijai ar 
naujos galimybės?
Vilma Budėnienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene 

Ar teisininko profesija vis dar populiari? Ar šiuo metu studijuoti teisę 
yra prestižas? Šiuos klausimus TEISMAI.LT uždavė lyderiaujančių šalies 
universitetų, rengiančių vienus garsiausių ir geriausių šalies teisininkų, 
vadovams ir žymiems šalies akademikams, su kuriais kalbėjomės apie 
šiandienos studentą teisininką, jo profesijos perspektyvas, apie tai, ar 
dabartinės ugdymo priemonės, metodai ir būdai pasiteisina ir kokios 
didžiausios naujovės pasitelkiamos ugdant jaunuosius specialistus.

Pokalbis su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanu prof. dr. Tomu 
Davuliu, Mykolo Romerio teisės mokyklos dekane prof. dr. Lyra Jakulevičiene  
ir Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Teisės fakulteto dekanu  
prof. dr. Tomu Berkmanu.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Prof.  dr.  Lyra  Jaku lev ič ienė

Prof.  dr.  Tomas  D avul i s

Prof.  dr.  Tomas  Berkmanas
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studentas yra drąsus, smalsus, kritiškas ir norintis 
iš studijų pasisemti kuo daugiau. Būsimieji 
teisininkai vis daugiau tikisi iš savo dėstytojų, 
nori prieš save matyti autoritetus, aukščiausios 
klasės specialistus ir savo srities žinovus, kurie 
užsiėmimų metu praplėstų jų akiratį ir suteiktų 
įgūdžių, o ne vien informacijos, kurią galima 
rasti internete. Šis smalsumas, mano nuomone, 
yra sveikintinas – mes skatiname studentus 
mąstyti analitiškai, logiškai ir kritiškai, juk teisinių 
problemų sprendimo neįmanoma išmokti 
vien iš knygų. Be to, tokie studentai skatina 
pasitempti ir dėstytojus. Džiaugiuosi, kad 
šiame fakultete galime patenkinti jų lūkesčius – 
būsimuosius teisininkus čia rengia ne tik aukšto 
lygio mokslininkai, bet ir vieni geriausių Lietuvos 
praktikų – prokurorai, teisėjai, valstybės 
tarnautojai, advokatai. 

L. Jakulevičienė. Būtų sudėtinga 
vienareikšmiškai apibūdinti šiandieninį būsimą 
teisininką. Vieni ateina studijuoti iškart po 
mokyklos, tikisi, kad universitete bus kitaip 
nei mokykloje; kiti ieško teisinių žinių kaip 
papildomų, reikalingų darbui, jų teisės poreikis 
dažnai jau subrendęs, motyvacija aiški. Didelė 
dalis mūsų studentų yra naujos kartos vaikai – 
studijuoti jiems turi būti įdomu, jie daug žino, 
kitaip priima informaciją, detalės ne visuomet 
svarbu. Kartu jie nekantrūs. Jiems būdingas 
didelis pasitikėjimas savimi, teisininkui tai 
svarbu, ypač dirbant advokatu, teisėju. Labai 
džiugu matyti, kad jie nesijaučia įsprausti 
į rėmus, kitaip žvelgia į tarptautiškumą – 
nejaučia geografinių ribų ir neužsidaro vien 
tik nacionalinėje erdvėje, dalyvauja daugelyje 
visuomeninių veiklų.

T. Berkmanas. Be jokios abejonės, šiandienos 
teisininkai turi būti inovatyvūs, aktyvūs, 
kūrybingi, pareigingi ir, svarbiausia, etiški bei 
besivadovaujantys moralinėmis vertybėmis. 
Vis dėlto pastebiu kelias tendencijas – dalis 
studentų vis dar nori tradicinių paskaitų, kai 
dėstytojas pasakoja, o studentai užsirašo; 
atskiri studentai net specialiai to prašo, jie 
nenori kažko kitokio ir klausia: „Kodėl mes 
nekalame kodeksų?“ Tai siejama su tam tikra 
komforto zona, kuri dar ne taip seniai dominavo 
universitetuose kaip įprasta užsiėmimų forma. 
Kita vertus, būtent į tokią aplinką atėjo ir vis dar 
ateina pokyčiai. VDU Teisės fakultetas jau seniai 
suprato, kad tai reikia keisti, kad tokia aplinka 
nėra terpė norint parengti gerą teisininką. 
Sokratinis dėstymo metodas, į bylų analizę ir 
teismo proceso imitavimą orientuotas dėstymas 
fakultete praktikuojamas jau daugiau kaip 20 
metų.  Fakulteto absolventų patirtis byloja, jog 
šis studijų organizavimo modelis jiems buvo 
ypač naudingas profesinėje veikloje. 

Kiek dėmesio rengiant teisininkus 
skiriama tarptautinei patirčiai? 
T. Davulis. Tarptautinei veiklai ir praktikai 
fakultete teikiamas ypatingas dėmesys. 
Bendradarbiaujame su 60 užsienio aukštųjų 
mokyklų, į kurias studentai gali išvykti 
studijuoti, skatiname semestrą ar kelis praleisti 
užsienio universitetuose ir susipažinti su kitų 

šalių teisinėmis sistemomis, kultūra, megzti 
tarptautinius ryšius. Tiesa, kol kas daugiau 
studentų atvyksta pas mus iš kitų valstybių 
nei yra norinčiųjų išvykti semestrui į užsienį. 
Aktyviai bendradarbiaujame su artimosiomis ES 
kaimynėmis, o tarp Baltijos šalių esame lyderiai 
rengdami teisės specialistus, kurie vėliau 
grįžta į savo šalis ir gautas žinias panaudoja 
gimtojoje šalyje. Užsienio, daugiausia Rytų 
Europos, šalių studentų gretose populiariausia 
yra tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės 
magistro studijų programa anglų kalba. Taip 
pat artimiausiu metu planuojama diegti naujas 
studijų programas anglų kalba. 

L. Jakulevičienė. Džiugu, kad kasmet vis 
daugiau atvyksta laipsnio siekiančių užsienio 
studentų, kurie gali rinktis iš 6 anglų kalba 
dėstomų jungtinių / dvigubo diplomo 
magistrantūros studijų programų, įgyvendinamų 
kartu su universitetais partneriais iš kitų šalių. 
2018 m. teisės mokykloje studijavo 132 laipsnio 
siekiantys studentai iš užsienio. Šiuo metu 
sėkmingai veikia programos su Savojos Mont 
Blanc ir Bordo universitetais (Prancūzija), turime 
programas Ukrainoje su svarbiausiais teisininkus 
rengiančiais universitetais Charkove, Kijeve 
ir Lvove. Tarptautinis įdirbis šiais metais davė 
rezultatų – Mykolo Romerio teisės mokykla 
tarp 300 geriausių pasaulio teisės mokyklų. 
Tai didžiulis pasiekimas ir Lietuvai, nes teisės 
kryptyje Lietuvos universitetas pirmą kartą 
pateko į pasaulinį universitetų reitingą „QS 
World University Rankings by Subject 2019”. 

2018 m. iš viso į teisės mokyklą buvo atvykę 
548 užsienio studentai iš daugiau nei 50 
valstybių ne tik studijuoti, bet ir pasisemti žinių 
kitose veiklose, pavyzdžiui, vasaros mokyklose, 
intensyviose programose. Pastebima tendencija, 
kad vis daugiau studentų pasinaudoja galimybe 
pagal „Erasmus+“ programą atlikti praktiką 
užsienio šalyse. Mykolo Romerio teisės mokykla 
kasmet pritraukia apie 100 studentų iš užsienio 
šalių, kurie mus renkasi dėl plataus dalykų, 
dėstomų anglų kalba, pasirinkimo (siūlome 
beveik 40 dalykų), taip pat aukštos dėstytojų 
kompetencijos ir geros jų anglų kalbos, puikios 
infrastruktūros.

T. Berkmanas. VDU iš kitų Lietuvos 
universitetų išsiskiria tuo, jog čia studijuoja 
ypač daug užsienio studentų. 2017 m. pasirinkę 
įvairias studijų formas VDU studijavo beveik 
1 000 iš užsienio atvykusių studentų. Teisės 
fakultete studijuoja studentai pagal dvišalių 
mainų ar „Erasmus“ programas iš Italijos, 
Ispanijos, Ukrainos, Gruzijos ir kitų šalių. 
Fakulteto studentai semestro ar pan. studijoms 
užsienyje pasirenka tokias šalis, kaip JAV, 
Švedija, Prancūzija, Liuksemburgas, Ispanija, 
Italija, taip pat vyksta atlikti „Erasmus“ praktikų 
užsienyje (Švedijoje, Italijoje, Latvijoje ir kt.).

Kokie teisininkai labiausiai 
pageidaujami darbo rinkoje?  
T. Davulis. Labiausiai darbo rinkoje 
pageidaujami teisės specialistai, kurie moka 
kritiškai, logiškai, analitiškai mąstyti, yra lankstūs, 

plačios pasaulėžiūros ir geba praktiškai taikyti 
įvairių sričių žinias. Kalbant apie konkrečias 
teisines profesijas – nuolat smalsių ir kruopščių 
teisininkų ieško advokatų kontoros, taip pat ir 
valstybinės institucijos. Lietuvos rinkai vis labiau 
plečiantis taip pat auga bendrovių teisininkų 
poreikis, kurie net ir sudėtingose situacijose 
geba mąstyti kūrybiškai ir įžvelgti galimybes, o 
ne tik grėsmes.

L. Jakulevičienė. Šiandien net verslas negali 
pasakyti, kokių profesijų reikės po 5 metų, o 
visos spėlionės apie tai, kokios profesijos bus 
tinkamiausios, ir lieka spėlionėmis. Tas pats 
ir kalbant apie pageidavimus darbo rinkoje. 
Šiuo metu tokie rinkos tyrimai neatliekami, 
tokias apklausas esame darę tik mes patys savo 
iniciatyva. Dažnai yra dilema – specializuotis 
ar ne? Aš manau, kad savo srities specialistas 
visuomet ras savo nišą, nors galimybių skaičius 
ir bus mažesnis. Vis dėlto poreikiai labai kinta. 
Jei priėmus naują Darbo kodeksą visiems 
reikėjo darbo teisės specialistų, šiandien labai 
reikia duomenų apsaugą išmanančių teisininkų, 
rytojaus pageidavimai gali būti visiškai kitokie. 

T. Berkmanas. Kuo toliau, tuo labiau reikės 
inovatyvių, kritiškai ir kūrybiškai mąstančių 
teisininkų. Technologijoms perimant 
automatinius darbus, kurie anksčiau buvo 
siejami tiesiog su informacijos žinojimu ar 
tam tikrais automatiniais įgūdžiais (tarkime, 
formalus ieškinio surašymas), tai taps vis mažiau 
reikalinga. Kita vertus, nemanau, kad studijose 
turėtų būti visiškai atsisakyta žinių įsisavinimo ar 
net atskirų svarbių teisės elementų mokymosi 
mintinai. Tačiau reikia suprasti, jog to dabar 
reikia tik tam, kad teisininkas galėtų holistiškai, 
sistemiškai ir integraliai naudotis informacija, 
ją apmąstyti ir efektyviai taikyti. Holistiniam 
mąstymui to tikrai tebereikės, tačiau tai 
nebegalės būti savitiksliu dalyku, kaip tiesiog 
terminų iškalimas, be jokio supratimo, kam to 
reikia minėtiems procesams ir tikslams.

Kokių įgūdžių, savybių, žinių reikės 
ateities teisininkui? Kokios sritys bus 
paklausios?
T. Davulis. Ateities teisininkui reikės vis geriau 
išmanyti įvairias disciplinas, ypač technologijų 
srityje. Nors dažnai kalbama, kad netolimoje 
ateityje daug teisės specialistų pakeis robotai 
ir dirbtinis intelektas, tai tikrai netiesa. Ši niša 
kaip tik atvers labai daug spragų ir kartu 
naujų galimybių teisininkams.  Be abejonės, 
pagalbiniai veiksmai bus automatizuojami, 
tačiau jie ir liks tik pagalbine priemone, o 
įstatymus kurs ir sprendimus toliau priims 
žmonės. Be to, esu įsitikinęs, kad, dirbtiniam 
intelektui įsigalėjus, reikės daug teisininkų, 
kurie rūpintųsi tiek jų algoritmais, tiek spręstų 
etikos problemas ir pan. Taip pat, kaip jau 
minėjau, teisininkui reikės būti kūrybiškam, 
mokėti originaliai pažvelgti į įvairias problemas, 
lanksčiai mąstyti.

L. Jakulevičienė. Ateities teisininkui 
neabejotinai reikės ir klasikinių, ir naujų 
savybių bei žinių. Ateities teisininkas turėtų 



16

mokėti veikti tarptautinėje erdvėje, taikyti 
ne tik kontinentinę, bet ir bendrąją teisę 
(angl. common law), nes vis daugiau klientų 
ir Lietuvoje yra iš bendrosios teisės šalių, 
pagrindiniai pasauliniai teisiniai centrai, 
prognozuojama, bus daugiausia bendrosios 
teisės šalyse. 

Teisinių paslaugų rinkoje esanti didelė 
konkurencija ir spaudimas mažinti kaštus 
reikalaus tiek požiūrių, tiek ir kompetencijų 
išskirtinumo. Todėl šalia klasikinių gebėjimų 
reikės daugiau tarptautiškumo (tiek teisės, tiek 
kalbinių įgūdžių), nes net ir tokią konservatyvią 
rinką, kaip teisė, veikia globalūs procesai, 
Europos Sąjungos teisė; taip pat vis daugiau 
reikės technologinių gebėjimų (nes vien 
gebėjimo greitai rasti ir apdoroti informaciją 
nebepakaks, kai ką greičiau atlieka mašinos), 
bendravimo įgūdžių skirtingose kultūrose. Vis 
labiau pastebima tendencija, kad absolventams 
reikia kūrybinio mąstymo, tarpdisciplininių žinių 
(ekonomikos, finansų ir pan.). 

Matyt, neabejotinai išliks paklausios klasikinės 
teisės sritys: baudžiamoji, civilinė, nebent 
išnyktų nusikaltimai, o žmonės nustotų ginčytis. 
Vis dėlto pridėtinę vertę, kaip minėjau, turės 
tarptautinės, ES ir kitų šalių teisės žinios, kurios 
leis veikti be valstybių sienų. Tarp naujų sričių 
šiuo metu pasaulyje itin populiari ir aktuali 
teisinių technologijų (legaltech) tema, vis 
plačiau taikoma mediacija teisinėje veikloje jau 
šiuo metu sulaukia nemažai dėmesio. 

Pastebėtina, kad į praktines studijas vis dažniau 
grįžta jau dirbantys teisininkai, nes būtina 
pasisemti ir naujų kompetencijų. Pavyzdžiui, 
MRU šeštadieninė mediacijos mokykla vien 
2018 m. pritraukė beveik du šimtus teisėjų, 
notarų, antstolių, įmonių ir institucijų teisininkų, 
siekiančių įgyti ir mediacijos kompetencijų. 
Lietuvoje vis labiau pastebime, kad teisinių 
žinių prireikia ir sveikatos priežiūros, darbo 
santykių ir kitų sričių specialistams, nes teisinio 
reguliavimo ekspansija šiose srityse itin aktyvi.

T. Berkmanas. Šiandien labiausiai kalbama 
apie technologijų poveikį teisininko profesijai 
ir akcentuojamas atitinkamų teisininko žinių bei 
įgūdžių poreikis ateityje. Deja, tuo klausimu 
dominuoja tam tikri kraštutinumai. Vieni sako, 
kad dėl to teisininkai taps kone nereikalingi; kiti 
tai kategoriškai neigia ir save guodžia, kad viskas 
bus taip, kaip buvę. Mano manymu, tiesa, kaip ir 
daugeliu atvejų, yra kažkur per vidurį. Vis dėlto 
faktas akivaizdus – technologijos keičia profesiją 
ir tikrai toliau ją keis tapdamos neatsiejama 
ir integralia jos dalimi. Atsitiks, o gal jau ir 
atsitiko, panašiai, kaip šiuo metu yra su ES teise 
– dabar atskirų ES teisės dalykų ir tuo labiau 
programos dėstymas Lietuvoje nelabai turi 
prasmės, nes ši teisė yra integrali nacionalinės 
teisės sistemos dalis, ji turi būti dėstoma bet 
kurioje teisės programoje pakankamai gausiai 
ir daugelio dalykų užsiėmimuose. Atitinkamai 
aš jau dabar nematau didelės atskirų išimtinai į 
teisės ir technologijų sąveiką orientuotų studijų 
programų kūrimo ir vykdymo prasmės. Reikia 
eiti dar toliau ir šią sąveiką daryti integralia bet 
kokios teisės studijų programos dalimi, kadangi 

technologijos supa teisininką jau nuo tapimo 
juo pačios pradžios, t. y. nuo pirmo kurso 
universitete. VDU Teisės fakultete pasirinktas 
būtent šis kelias – ne kuriamos naujos 
specializuotos legaltech / techlegal programos, 
o pertvarkomos visos teisės studijos taip, kad 
jos turėtų bet kuriam būsimam teisininkui 
būtinus legaltech / techlegal žinių ir įgūdžių 
elementus.

Ar dabartinės ugdymo priemonės, 
metodai ir būdai pasiteisina XXI a.? 
T. Davulis. Ugdymo priemonės ir metodai 
nuolat keičiami ir tobulinami atsižvelgiant į 
dabartines tendencijas ir paklausą. Studentai 
dabar kaip niekada smalsūs, todėl stengiamės 
suteikti jiems įvairias tobulėjimo galimybes – 
dalyvauti įvairių organizacijų veikloje, atlikti 
praktikas, dalyvauti konkursuose Lietuvoje ir 
užsienyje. Vienas tokių – „Law Without Walls“ 
(„Teisė be sienų“), kai su kolegomis iš prestižinių 
aukštųjų teisės mokyklų studentai sprendžia 
konkrečias tarptautiniam verslui kylančias 
problemas ir teikia jų sprendimus. Tai atveria 
naujas galimybes mezgant tarptautinius ryšius 
ir mokantis iš aukščiausio lygio specialistų. 
Taikydamiesi prie ateities perspektyvų taip 
pat siūlysime studentams jungtinę teisės ir 
technologijų studijų programą. 

L. Jakulevičienė. Studijų metodai ir priemonės 
kinta nuolat, nes keičiasi tiek rinkos poreikiai, 
tiek ir galimybės, atsiranda vis daugiau 
technologinių galimybių studijų procese. 
Paskaitos internete nėra naujovė, tai vyksta 
MRU jau gerą dešimtmetį, visi studijų dalykai 
yra e. aplinkoje jau daug metų. Jau kurį laiką 
deriname klasikinius metodus ir patyriminį 
mokymą (angl. experiental learning), kai studijos 
iš auditorijos persikelia į teismo posėdžių salę, 
rengiamos diskusijos su praktikais, vyksta darbas 
teisės mokslų laboratorijose. Štai ką tik įvyko 
kartu su partneriais – tarptautine advokatų 
kontora – surengta mokesčių teisės teismo 
inscenizacija. Vis dėlto naujovėmis galima būtų 
pavadinti tai, kad pirmieji Lietuvoje į studijas 
įtraukėme naujausių teisinių technologijų 
aspektus, studentai tam tikras žinias įgyja 
vadinamuosiuose meetup‘uose, hackaton‘uose, 
ten plėtoja ir savo praktinius gebėjimus, 
gali kurti startuolių idėjas ir pan. Pavyzdžiui, 
viename iš tokių susitikimų su praktikais 
studentai sužinojo apie vadinamuosius 
chatbots'us, kitame jau patys juos kūrė, vėliau 
dalyvavo tarptautiniame konkurse, kurį rengė 
pasaulinė IBM kompanija. 2018 m. įkūrėme 
Teisinių technologijų (Legaltech) centrą, kurio 
vienas iš tikslų yra perteikti naujausius metodus, 
diegti inovacijas studijų procese, sudaryti 
sąlygas plėtoti teisinių technologijų startuolius. 
Taigi studentams tikrai daug galimybių.

T. Berkmanas. Neabejotina, kad dabar 
ugdymo priemonės, metodai turi tapti kitokie. 
Reikia peržiūrėti vos ne viską. Pasaulyje 
sėkmingai egzistuoja vien virtualioje aplinkoje 
veikiantys universitetai, jie turi studentų 
daugiau nei bet kuris didžiausias Lietuvos 
universitetas.  Infrastruktūros prasme visą 

universitetą sudaro vienas nedidelis pastatas. 
Kita vertus, intensyviai keičiasi ir buvę tradiciniai 
universitetai. Neseniai teko lankytis Bergeno 
universiteto Teisės fakultete, kur nemenka dalis 
studentų, gyvenančių atokesnėse Norvegijos 
teritorijose, studijuoja beveik vien virtualiai, 
į Bergeną atvyksta iš esmės tik atsiskaityti ir 
tai daro taip pat naudodami informacines 
technologijas. VDU Teisės fakultete taip pat 
atskiri dalykai jau dėstomi virtualiu būdu ir 
planuojame tai plėsti, ketiname atsiskaitymus 
perkelti į virtualią erdvę, taip pat dėstydami 
išnaudoti technologijų teikiamas galimybes. 
Šiuolaikiniai studentai tai priima su džiaugsmu.

O kaip jaučiasi šiandienos 
dėstytojas? Ar spėja eiti koja kojon 
su inovacijomis?
T. Davulis. Kaip ir studentas, šiandienos 
dėstytojas yra smalsus, ieškantis teisybės, 
paskaitų metu siekiantis ne tik suteikti žinių 
studentui, bet ir pats iš jų pasimokyti. Tad į 
studentus dėstytojai vis labiau žvelgia kaip 
į kolegas, o ne mokytojus. Mūsų dėstytojai 
tikrai yra autoritetingi ir žengia koja kojon su 
inovacijomis – daugelis jų yra jaunatviški, moka 
keletą užsienio kalbų, puikiai valdo modernias 
technologijas. Jie mielai taiko pažangius, 
interaktyvius studijų metodus, skatina 
domėjimąsi įvairiomis sritimis, palaiko studentų 
akademinį mobilumą, geba uždegti jų norą 
gilintis, taikyti ir suprasti įgytas žinias. 

L. Jakulevičienė. Didžioji dalis mūsų dėstytojų 
yra stiprūs savo sričių praktikai ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europoje, todėl neretai būtent jie yra 
idėjų, naujovių ir inovacijų varikliai. Dirbame tik 
su dėstytojais, kurių ne tik kompetencija, bet 
ir motyvacija aukšta. Norėtųsi, kad ir studentų 
motyvacija visuomet būtų aukšta, tuomet, 
matyt, dėstytojas jaustųsi geriausiai. Kita vertus, 
naujos kartos vaikai į visus kitus dažnai žvelgia 
kaip į sau lygius. Todėl ne kiekvienam dėstytojui 
priimtina, kai studentas į jį kreipiasi vardu.

T. Berkmanas. XXI a. iššūkiai universitetui 
su jo tradicinėmis žinių ir įgūdžių perdavimo 
bei kompetencijų monopolijos tradicijomis 
buvo prognozuoti jau seniai. Gyvename 
informacijos amžiuje, kai žinios sklinda ir viena 
kitą keičia nepaprastai greitai. Dėstytojai gali 
būti greitai palyginti per tų pačių technologijų 
įgalintas ir supaprastintas apklausas, nekalbant 
apie neformalias aplinkas, kaip Facebook.
Informacija yra taip prieinama, kad aš per 
minutę iš savo mobiliojo telefono galiu rasti 
man reikiamą šaltinį Vašingtono bibliotekoje. 
Tam tikra prasme dabartinis dėstytojas, jį 
suprantant vis dar tradicine prasme, tapo 
visiškai „peršviečiamas“, jo kompetencija labai 
greitai gali būti patikrinta, jis pats palygintas 
ir įvertintas. Todėl klausimas, ar dėstytojas 
spėja eiti koja kojon su inovacijomis, jau pats 
savaime yra kiek pavėlavęs / nebespėjantis: arba 
spėji, arba turi trauktis. Knygų pasiskaitymo ir 
perpasakojimo studentams komforto zonos 
laikai baigėsi. Kita vertus, tiems, kas mėgsta 
iššūkius, tai yra tikras aukso amžius.

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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PRIEŠ LIETUVĄ NUKREIPTOS 
DEZINFORMACIJOS KILMĖS  
ŠALIS – RUSIJA
Prieš pradedant kalbėti apie melagingas 
naujienas, pravartu paaiškinti sąvokų reikšmę. 
Tiek dezinformacijos, tiek vadinamosios 
misinformacijos koncepcijos nėra naujos, o fake 
news (liet. atitikmuo melaginga naujiena) –  
pastaruoju metu pradėtas plačiai vartoti 
terminas, kuris gali būti tiek dezinformacija 
(sąmoningas klaidinančių žinių skleidimas), tiek 
misinformacija (nesąmoningas klaidinančių žinių 
skleidimas). 

Anot V. Daukšo, dezinformacija gali daryti 
stiprią įtaką demokratiniams procesams, mažinti 
pasitikėjimą valstybe, jos organizacijomis ir tai –  
didžiulė problema. Kas atsitiktų, jei artėjant 
rinkimams staiga pasklistų melaginga žinia, jog 
vienas kandidatų į prezidentus, tarkim, slepia 
mokesčius? Žmonės neturėtų laiko (ar noro) 
gilintis, rinkimų štabas nesuvaldytų krizės ir 
galop tai galėtų lemti visų rinkimų baigtį. 

2016-aisiais melagingų naujienų skelbimo 
būdas pradėtas naudoti kaip įrankis daryti įtaką 
žmonių nuomonės formavimui ir sprendimų 
priėmimui. Per dvejus metus jis evoliucionavo 
nuo elementarių skandalingų antraštiniu 
masalu vadinamų žinučių iki galingo įrankio 
komerciniams ar politiniams tikslams pasiekti. 
Tai patvirtina ir „Reuters“ kartu su Oksfordo 
universitetu parengta skaitmeninių žinių 
2018-ųjų metų ataskaita, kurioje teigiama, 
jog manipuliavimo informacija metodai 
sudėtingėja, ir tai kelia visuotinį nerimą.

Bet kokią gaunamą informaciją reikia mokėti 
vertinti kritiškai. Vis dėlto kartais informacija 
pateikiama taip įtikinamai, kad atskirti melą 
nuo tiesos tampa vis sudėtingiau. Ir nors 
propagandos pasekmės visiems aiškios, apie 
melagingos naujienos fenomeną ir jo grėsmes 
tik pradedama kalbėti. 

Demaskuok.lt vadovas pastebi, kad 
dezinformacija sklinda greitai, o įrodyti netiesą 
gali užtrukti metų metus. „Puikus pavyzdys – 
paskelbtos palydovinės Ukrainos bombonešio 
„nuotraukos“ virš Ukrainos nukritus „Malaysian 
Airlines“ lėktuvui sukeltas chaosas siekiant 
nuslėpti, kas iš tiesų nutiko, sutrikdė visuomenę 
karščiausių įvykių pike. Visa tai atsitiko 2014 m.,  
o įrodymai, jog kaltieji – rusai, paskelbti tik 
daugiau nei po trejų metų. Natūralu, kad 
tuo metu žmonės jau buvo pavargę nuo 
informacinio triukšmo ir rezultatai sukėlė daug 
mažesnį atgarsį nei pats įvykis, todėl tikėtina, 
jog daugelis tiesos taip ir nesužinojo“, – pavyzdį 
pateikia V. Daukšas.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro 
duomenimis, Lietuva patiria 55 tūkst. 
kibernetinių atakų per metus, nuo kurių 
nukenčia ir lietuviškos žiniasklaidos priemonės1. 
Pasak V. Daukšo, yra pavyzdžių, kai įsilaužus į 
naujienų portalą įkeltas melagingas straipsnis, 
o dėl prevencinių priemonių trūkumo jis išliko 
nepastebėtas net savaitę laiko. „Tai tik vienas tų 
atvejų, kai kibernetinės atakos ir dezinformacija 
tapo įrankiais, pradėtais naudoti kartu. Kovai su 
jais reikia daug laiko ir finansinių išteklių. Deja, 
dezinformacija ne tik greitai plinta, bet yra ir 
gerai finansuojama – didžiausią įtaką turinčios 
sklaidos priemonės, kuriose periodiškai galima 
pastebėti jos precedentus, – „Russia Today“ 
ir „Sputnik News“ pernai gavo 350 mln. eurų 
vertės valstybės finansavimą. Palyginimui – LRT 
biudžetas 2019 m. yra 41,6 mln. eurų“, – teigia 
V. Daukšas. 

Anot jo, remiantis VSD grėsmių nacionaliniam 
saugumui vertinimo 2018-ųjų ataskaitos 
1 Informacija www.kam.lt, 2018

Melaginga naujiena – 
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Gyvenimo tempui įgaunant vis didesnį greitį, sunku atsirinkti 
patikimą informacijos šaltinį – naujienos atsinaujina kas sekundę. 
Beprotiškame informacijos sraute tampa sudėtinga ne tik perskaityti 
bent dalį naujienų, bet ir apskritai susivokti, iš kur ir kokiu tikslu jos 
atsiranda. Kaip pasitikėti šaltiniais ir mokėti atskirti tikrą informaciją 
nuo melagingos žinios (angl. fake news), kalbamės su nacionalinės 
iniciatyvos Demaskuok.lt vadovu Viktoru Daukšu bei žiniasklaidos 
stebėsenos ir analizės įmonės „Mediaskopas“ direktore Jūrate 
Stankuviene. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Absoliučios daugumos 
prieš Lietuvą nukreiptos 
dezinformacijos kilmės  
šalis – Rusija. 

Kaip atpažinti  
netikras naujienas

IŠTIRKITE 
ŠALTINĮ

Pereikite į pagrindinį svetainės, kurioje 
paskelbta naujiena, puslapį, pasidomėkite jos 
paskirtimi ir patikrinkite pateikiamą kontaktinę 
informaciją. 

PATIKRINKITE 
AUTORIŲ

Atlikite greitąją informacijos apie autorių 
paiešką. Ar jis patikimas? Ar tai realus 
žmogus? 

PATIKRINKITE 
DATĄ 

Pakartotinai skelbiama informacija nereiškia, 
kad jos turinys tebėra aktualus. 

VERTINKITE 
NEŠALIŠKAI

Įvertinkite, ar jūsų įsitikinimai negalėjo 
padaryti įtakos jūsų nuomonei. 

SKAITYKITE 
TOLIAU 

Antraštė gali būti skandalinga, kad patrauktų 
dėmesį. Pasidomėkite, apie ką rašoma visoje 
žinutėje? 

AR TINKAMOS 
NUORODOS? 

Peržiūrėkite pateikiamas nuorodas. 
Patikrinkite, ar ten pateikta informacija iš tiesų 
susijusi su naujiena. 

GAL TAI 
POKŠTAS?

Jei naujiena labai keista, patikrinkite svetainę, 
kurioje ji skelbiama, ir pasidomėkite 
autoriumi, kad panaikintumėte abejones. 

KLAUSKITE 
EKSPERTŲ 

Klauskite bibliotekininko arba kreipkitės į 
informacijos patikimumą tikrinančią svetainę. 
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duomenimis, absoliučios daugumos prieš 
Lietuvą nukreiptos dezinformacijos kilmės 
šalis – Rusija. Užkirsti kelią sistemingai 
skleidžiamoms žinioms tos šalies šaltiniuose 
beveik neįmanoma, todėl šiuo metu 
egzistuojantis efektyviausias būdas – nuolat 
stebėti internete skelbiamą medžiagą ir laiku 
pamatyti grėsmes. „Krizei išvengti pirmosios dvi 
valandos yra kritinės, todėl, pastebėjus aiškias 
rizikas, reikia nedelsiant informuoti strateginės 
komunikacijos departamentus, elfus (Lietuvos 
elfai – pilietiški ir patriotiškai nusiteikę 
žmonės, kurių tikslas – įvairiomis priemonėmis 
prisidėti prie kovos su priešiška mūsų šaliai 
dezinformacija. – Aut. past.) žurnalistus, 
akademikus, faktų tikrinimo organizacijas ir 
kitus suinteresuotus asmenis, kad jie imtųsi 
reikiamų veiksmų šalies reputacijai ir saugumui 
užtikrinti“, – pataria Demaskuok.lt vadovas. 

SUNKU ATPAŽINTI 
Pasak V. Daukšo, kaip parodė Ukrainos atvejis, 
sufabrikuotos naujienos gali būti panaudotos 
kaip viena iš priemonių hibridiniam karui 
kurstyti. Vengdamos blogiausių scenarijų, 
valstybės institucijos imasi kovos priemonių. 

Tam, kad dezinformacija būtų demaskuota, 
reikia kur kas daugiau lėšų, nei jai skleisti. „Tai 
ir skirtingų informacijos šaltinių stebėjimas, ir 
rankinis duomenų tikrinimas, informavimo apie 
pastebėtą įtartiną turinį įrankis, žiniasklaidos 
išteklių vienijimas, galop – visuomenės 
informavimas. Todėl siekiant spręsti reakcijos 
greičio ir išteklių imlumo problemas ir atsirado 
nacionalinės reikšmės iniciatyva Demaskuok.lt.  
Šios iniciatyvos tikslas ir yra spręsti reakcijos 
greičio ir išteklių imlumo problemas“, – aiškina 
V. Daukšas.

Atpažinti melagingas naujienas sudėtinga, nes 
žmogus negali žinoti visų aplinkybių, o kartais 
ir nenori, jei tai nepatenka į jo domėjimosi 
lauką. „Dažniausias leitmotyvas – tikros istorijos 
pasirinkimas ir papildomo netikro fakto ar faktų 
pridėjimas teigiant, jog pastarieji buvo bandyti 
nuslėpti nuo visuomenės. Diskredituojantis 

turinys gali būti tiek netikri duomenys tekste, 
tiek nuotraukų ar vaizdo manipuliacijos“, – 
perspėja V. Daukšas. 

J. Stankuvienės manymu, apgauti labai 
paprasta. „Puikus Lietuvos pavyzdys būtų 
skiepų klausimas. Užteko skambių frazių „rusų 
mokslininkų duomenimis“, „ryšys tarp autizmo 
ir skiepų“ ir žmonių nuomonė skiepų klausimu 
susvyravo. O kiek iš tikrųjų yra patikrinta, 
kad skiepai kenkia žmogui? Štai dabar, kai 
neskiepyta karta jau paaugo, galime matyti 
rezultatus, tiksliau – pasekmes. Kilo ligų, su 
kuriomis buvo kovota daug metų (pvz., tymai), 
protrūkių. Taigi problema ta, kad neskiepyti 
ir susirgę žmonės tampa pavojingi kitiems 
sveikiems žmonėms“, – apie pavojus pasakoja  
J. Stankuvienė. 

Kaip pastebi „Mediaskopo“ vadovė, kalbant 
apie melagingos naujienos reiškinį blogiausia 
tai, kad paimama tik dalis tiesos, o žodžiai taip 
sudėliojami, jog nebeįmanoma melo atskirti 
nuo tiesos. Ir tai labai pavojinga, nes žmonės 
patiria didžiulę įtampą. To puikus pavyzdys – 
vaikų paėmimo iš tėvų skandalas. „Pažiūrėjus 
į antraštę „Pasikėsino į Lietuvos šeimą, <...> 
pakabino kardą“ visiems pasidarė baisu, nes 
pasikėsinta į esminę vertybę – šeimą. Vaikus 
atima ir iš gerų šeimų! Ir nors nežinoma, kokia 
buvo iš tiesų situacija, tačiau kiekvienam, 
turinčiam vaikų, pasidarė nejauku. Tėvai 
pradėjo analizuoti savo elgesį – maža kada 
pakėlė balsą, gal kada vaikas verkė užsigavęs 
arba supykęs rėkė ant tėvų. Visko gali būti. Ir 
kas dabar bus – atvažiuos ir atims vaiką?“ – 
pavyzdį pateikia „Mediaskopo“ direktorė  
J. Stankuvienė.

V. Daukšas atkreipia dėmesį į tai, kad tokios 
istorijos labiausiai paveikia pasitikėjimą 
žiniasklaida ar visuomenės institucijomis. 
„Žurnalistų, faktų tikrinimo organizacijų, o 
Lietuvoje – ir elfų tikslas – pastebėjus tokius 
atvejus kuo greičiau reaguoti ir informuoti 
visuomenę apie netiesą. Tokios iniciatyvos 
glaudžiai susijusios ir su viena Europos 
Komisijos prioritetinių veiklos sričių – medijų 
raštingumo skatinimu“, – sako V. Daukšas. 

J. Stankuvienės teigimu, dabar esame patys sau 
leidėjai – ką norime, tą rašome. „O rašyti galime 
visur: savo paskyroje socialiniuose tinkluose, 
savo tinklaraštyje, galime turėti savo „Youtube“ 
kanalą. Mes iš principo tampame televizija. Ir 
niekas negali mums to uždrausti, mūsų patikrinti 
ir pasakyti, kad darome ką nors blogo. O ir 
laiko patikrinimams niekas neturi. Todėl tikrai 
svarbu lavinti medijų raštingumą“, – sako mūsų 
pašnekovė. 

PAVOJUS – SOCIALINIUOSE 
TINKLUOSE
Kovoje su melagingomis naujienomis pirmiausia 
reikėtų pasitelkti kritinį mąstymą. Kiekviena 
gaunama informacija turėtų būti griežtai 
įvertinama kiekvieno žmogaus galvoje – iš 
kokio šaltinio žinia ateina, ar ji logiška, koks yra 
bendras situacijos kontekstas, kokie autoritetai 
minimi ir pan. Vis dėlto dėl laiko stokos visi 
šie patarimai gali būti paminami. Ką tuomet 
daryti? Kaip apsisaugoti nuo klaidinančios 
informacijos?  

„Facebook“ ganėtinai neseniai suprato, kad, 
norint turėti kokybišką platformą, ją reikia 
saugoti. Siekiant greičiau aptikti tokias 
naujienas ir palengvinti jas identifikuojančių 
analitikų ir faktų tikrintojų rankinį darbą, 
pasitelktas dirbtinis intelektas. Ir nieko 
stebėtino, nes atsiradus kompiuteriams vienas 
faktas tapo nebepaneigiamas – vienu metu jie 
gali apdoroti kur kas didesnius informacijos 
kiekius nei žmogus. 

„Sukūrus dirbtinį intelektą turime 
beprecedentę galimybę įdarbinti mašinas, 
taigi mokymosi ir tam tikrų šablonų atpažinimo 
procesas vyks nepalyginamai greičiau. 
Dezinformacijos sklaidoje yra pasikartojančių 
ar persipinančių naratyvų, todėl automatizavus 
jų identifikavimo procesą gali būti sutaupomos 
3–4 ją tikrinančio žurnalisto ar analitiko darbo 
valandos per dieną, o vienoje organizacijoje, 
kur tuo užsiima atskiri departamentai, gali 
būti sutaupomi tūkstančiai žmogiškojo darbo 
valandų. Galima paprasčiau reaguoti, o tai gali 
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Demaskavimo procesas

Dirbtinis intelektas 8 naujienų tarnybos Demaskavimas

Elfai Žurnalistai Visuomenės
informavimas

DELFI, lrytas.lt, LRT, 
LNK,Žinių radijas, 
Laisvės TV, 
Kas vyksta Kaune,  
Lietuvos žinios
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būti gyvybiškai svarbu krizių valdymo procese“, 
– teigia V. Daukšas.  

Vis dėlto, kaip pastebi J. Stankuvienė, 
„Facebook“ gali atrinkti informaciją pagal 
raktinius žodžius, kriterijus, pasakyti, kurie 
dalykai yra grėsmingi visuomenės saugumui, 
tačiau patvirtinti, ar tai teisybė, negali. „Net ir 
pasitelkus dirbtinį intelektą tai neįmanoma. Kad 
ir kaip bandoma išgaudyti ir pažymėti netikras 
naujienas, kol kas tai vyksta nesėkmingai, 
nes žiniose vis tiek lieka dalis tiesos. Tarkim, 
paimame kelis panašius straipsnius – viename 
rasime tiesą, kitame – tiesą ir nuomonę, 
trečiame – iškreiptą tiesą, bet visuose 
straipsniuose vis tiek bus dalis tiesos“, – aiškina 
mūsų pašnekovė. 

Nors dirbtinis intelektas dirba greičiau, 
žmogaus protas veikia daug kūrybiškiau. Kol 
kas tai ir daro žmogų pranašesnį. Anot  
V. Daukšo, dirbtinis intelektas žmonių nepakeis, 
keisis tik principas, kas kokius darbus atlieka. 
Jis sako, kad „žmonės koncentruosis į tai, ko 
negali mašinos. Kol kas joks dirbtinis intelektas 
negali atsakyti, kas tiesa, o kas – melas, galutinį 
tikrinimą vis tiek privalo atlikti žmonės. Kita 
vertus, dirbtinis intelektas padeda greičiau 
suprasti, kas vyksta, kokie straipsniai plinta 
realiu laiku, apie ką juose rašoma, koks jų 
populiarumas, kiek kartų ir kur publikuota ir  
t. t. Žmonės tai gali padaryti ir rankomis, tačiau 
tai užima labai daug laiko.“

Su tuo, kad žmogus neturėtų skubėti mokytis 
iš dirbtinio intelekto, sutinka ir „Mediaskopo“ 
vadovė. Anot pašnekovės, žmogus niekada ir 
nieko neturi mokytis iš programos. „Programa 
turi mokytis iš žmogaus. Na, ko galima 
pasimokyti iš dulkių siurblio? Jis siurbia tikrai 
geriau negu mes, bet jis yra tiesiog priemonė. 
Programa neturi galvos. Programą galime 
panaudoti norėdami supaprastinti savo buitį.

Aš, kaip mama, norėčiau panaudoti ją savo 
tikslams – informacijai rinkti. Įsivaizduokime 
tokią situaciją – atsikėlusi ryte ateinu į virtuvę 
ir, kol gaminu pusryčius, paprašau, kad 
programa surastų man visą informaciją, pvz., 
apie gripą, koks jis šiemet ir pan. Pasirenku, 
kokia ir kaip apsirengusi žinių vedėja man šias 
žinias perskaitys. Tarkim, noriu, kad viską, kas 
pasaulyje kalbama apie gripą, perskaitytų 
Angelina Jolie. Kol kepsiu kiaušinienę, viską 
sudėjusi, viską susumavusi ji ir perskaitys, kad, 
58 mln. šaltinių duomenimis, šių metų gripas 
yra toks ir anoks, kad Azijoje apie gripą sakoma 
taip, o Amerikoje – šitaip. Tai bus sausi faktai, 
žmogus turės pats susidaryti nuomonę. Dalyje 
to, ką ji pasakys, bus melagingų naujienų. 
Tuomet reikės vėl klausti, plačiau nagrinėti“, – 
aiškina J. Stankuvienė. 

V. Daukšas priduria, jog nereikėtų pamiršti, 
kad dirbtinis intelektas labai greitai mokosi ir 
gali būti ne tik naudingas atpažįstant žalingą 
informaciją, bet ir pradėti ją kurti. Puikus 
pavyzdys – internete paplitę deepfake 
pavyzdžiai, kai, panaudojant dirbtinio intelekto 
algoritmus, tikri paveikslėliai, nuotraukos ar 
vaizdo medžiaga modifikuojami neatpažįstamai 
ir leidžia susidaryti klaidingą prielaidą, jog 

žmonės atliko veiksmus ar pasakė žodžius, kurių 
niekada nebuvo.

„Įsivaizduokite – Angelos Merkel kūnas, 
o kalba Donaldo Trumpo veidas. Atrodo, 
sunkiai įtikima? Būtent toks vaizdas dar visai 
neseniai buvo paplitęs internete. Todėl 
dezinformacijos, kaip ir bet kokios kitos 
sąmoningos nusikalstamos veikos, yra dvi 
pusės. Dirbtinis intelektas gali atlikti policininko 
vaidmenį – aptikti įtartinus atvejus ir analitikui, 
kaip teisėjui, leisti spręsti, kas verta tolesnio 
nagrinėjimo, kaip jau vyksta Demaskuok.lt 
atveju. Efektyvus ir nuolatinis kontrasistemų 
tobulinimas turėtų veikti kaip pažangos 
variklis“, – aiškina vadovas. 

Pasak V. Daukšo, turėdama unikalią 
geopolitinę padėtį Lietuva pirmauja kovoje 
su dezinformacija. „Mūsų šalis viena iš pirmųjų 
pradėjo viešas diskusijas apie kylančias grėsmes 
dėl skleidžiamos dezinformacijos. Specialistai 
ėmėsi analizuoti ir spręsti šią problemą. 
2018 m. sukurta ir testuojama dezinformaciją 
identifikuojanti platforma davė reikšmingų 
rezultatų ir nuolatos yra tobulinama, prie jos 
prisijungia vis daugiau piliečių, o Demaskuok.lt 
kviečiami kaip ekspertai dalyvauti diskusijose, 
skaityti pranešimus konferencijose, yra 
cituojami užsienio vyriausybių atstovų ar nuolat 
dalijasi žiniomis kaip patariantys ekspertai 
su tokiais organais kaip Europos Komisija. 
Gera žinia ta, kad šalių pajėgos vienijamos, o 
Europos Komisija patvirtino ir išleido kovos 
su dezinformacija veiksmų planą, kurį pasirašė 
didieji interneto gigantai „Google“, „Facebook“, 
„Twitter“ ir kiti. Liūdna žinia, jog tai padaryta tik 
praėjusių metų gruodį“, – atviravo pašnekovas. 

EFEKTYVI PAGALBA – DIRBTINIS 
INTELEKTAS IR KRITINIS 
MĄSTYMAS
Įmonėje „Mediaskopas“ dirbtinis intelektas 
užima išties svarbią vietą ir ji tampa vis didesnė. 
Beveik visus techninius darbus, kuriuos 
darydavo žmonės, jau baigia pakeisti programa. 
Vis dėlto kol kas jis silpnas ten, kur reikalingas 
sprendimas, pvz., nustatant, ar žinutės tonas 
teigiamas, ar neigiamas. „Pavyzdžiui, pasakymą 
„Ši bendrovė yra gaidys“ dirbtinis intelektas 
gali traktuoti kaip teigiamą, nes gaidys yra geras 
gyvūnas, vadinasi, ir bendrovė yra gera. Taip 
atsitinka todėl, kad dar neįmanoma nurodyti 
visų variantų, kada yra gėris, kada blogis. Ir 
nors daugeliu atvejų dirbtinis intelektas jau 
moka atskirti tam tikrus niuansus anglų kalboje, 
lietuvių kalboje jis dar labai netobulas“, – 
pasakoja J. Stankuvienė.  

Kovojant su dezinformacija dirbtinis intelektas 
yra ypač efektyvi priemonė, todėl V. Daukšo 
vadovaujamos iniciatyvos sistema šiuo metu 
išanalizuoja apie 20 000 straipsnių per dieną, 
o iki metų pabaigos skaičių planuojama stipriai 
padidinti siekiant dar didesnės potencialios 
dezinformacijos sklaidos apimties monitoringo 
ir naratyvų vertinimo tikslumo.

„Demaskuok.lt mechanizmas paremtas kelių 
dirbtinio intelekto algoritmų kombinacija, jie 

reikalingi skirtingoms funkcijoms atlikti. Sistema 
specializuota identifikuojant ir analizuojant 
dezinformacijos precedentus: padeda 
pastebėti potencialiai žalingus naratyvus, 
nustatyti jų sklaidą ir matyti, kaip socialiniame 
tinkle „Facebook“ į juos reaguojama“, – 
pasakoja V. Daukšas.

Kalbant apie krizes, netgi tos įmonės, kurios 
kruopščiai atlieka monitoringą, gali pakliūti į 
melagingų naujienų pinkles. Štai V. Daukšas 
puikiai prisimena precedentą, kai portale buvo 
paskelbta publikacija pavadinimu „NATO 
planuoja įsibrauti į Baltarusiją“. DELFI žurnalistas 
Vaidas Saldžiūnas apie tai parašė straipsnį, 
kuriame minima, jog „žinutėje kalbama apie 
tikras Lenkijoje lapkričio mėn. prasidėjusias 
pratybas „Anakonda“, tačiau straipsnyje 
bandoma įteigti, kad pagrindinis pratybų 
tikslas – surengti provokaciją prieš Baltarusiją 
ir okupuoti jos teritorijos dalį“. Tokiais atvejais 
tampa akivaizdi kibernetinio saugumo 
užtikrinimo svarba, ypač jei kalba eina apie 
didelės sklaidos ir skaitomumo žiniasklaidos 
priemones. Pastarąsias suderinus su rizikos 
valdymo scenarijais ir įrankiais, katastrofiškų 
pasekmių galima išvengti.  

J. Stankuvienė prisimena nemalonią situaciją, 
susijusią su melagingomis naujienomis 
jos įmonėje. „Buvo ypač nemalonu, kai 
konkurentai paskelbė, kad jie pirmi Lietuvoje 
pradeda naudotis dirbtiniu intelektu, nors 
„Mediaskopas“ sėkmingai tai darė jau dvejus 
metus. Netgi mūsų įmonės straipsnis buvo 
nukopijuotas ir konkurentų paskelbtas po 
dvejų metų kaip naujiena. Kadangi dėl laiko 
stokos žmonės nesigilina arba tiesiog pamiršta, 
išėjo puiki suklastota naujiena“, – prisimena 
pašnekovė.

Anot jos, dirbtinis intelektas jau dabar yra 
visur – „Google“, „Google Maps“. „ Jau net 
nepastebime, kaip dirbtinis intelektas atpažįsta 
kalbą, balsą, rūšiuoja „Facebook“ naujienų 
srautą, kad gautume tik mums patinkančius 
dalykus, arba „Spotify“, kuris parenka muziką 
pagal nuskenuotą grojaraštį. Būtų neteisybė 
sakyti, kad aš naudojuosi dirbtiniu intelektu, 
o kiti žmonės ne, nes mes visi jau naudojamės 
dirbtiniu intelektu, – sako „Mediaskopo“ 
vadovė J. Stankuvienė. – Man asmeniškai 
labai baisu, kad mūsų mokyklose laikomasi 
XIX a. mokymosi atmintinai modelio. Įvyko 
tiek pokyčių, reikalaujančių naujo, modernaus 
požiūrio į ugdymą tos kartos, kuri turės 
konkuruoti su dirbtiniu intelektu. O su juo 
varžytis bus vis sudėtingiau, nes tai, ką mes 
išmokstame per kelerius metus, dirbtinis 
intelektas įveikia per kelias sekundes. Tad 
jis tikrai galės pakeisti žmones atlikdamas 
mechaninius darbus. Ir visa tai vyks 
artimiausioje laiko perspektyvoje. Darbui atlikti 
žmogaus vis dar reikės, tačiau vietoje 100 arba 
1 000 pakaks tik vieno. 

Kas mums belieka? Ugdyti kūrybiškumą ir 
unikalumą. Todėl kalbėdama apie švietimą 
noriu akcentuoti tą patį – turime lavinti vaikų 
kūrybiškumą, kritinį mąstymą, nes visa kita 
pakeis dirbtinis intelektas. Kaip jis skirstys ir 
pateiks mus dominančias naujienas, neaišku.“

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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ADVOKATŲ PATIRTIS: ATEITIES 
TEISININKAS – NE TIK PUIKUS 
TEISĖS EKSPERTAS
Gebanti prisitaikyti prie aplinkos iššūkių, atvira 
naujovėms ir kupina entuziazmo tobulėti – 
taip šiandien galima apibūdinti šiuolaikinę 
sėkmingai veikiančią teisininkų kontorą. Be šių 
dalykų, ypač svarbu ir gebėjimas investuoti bei 
teikiant klientams teisines paslaugas pasitelkti 
4-osios pramonės revoliucijos technologijas. 

P. Junevičius, advokatų kontoros „Ellex 
Valiunas“ asocijuotasis teisininkas, pasakoja, 
kad ši advokatų kontora supranta reagavimo į 
technologijų pokyčius svarbą. Jis išskiria keletą 
technologinių sričių, kuriose kontora nuolat 
seka ir diegia naujoves.

„Visų pirma, teikiame ypatingą dėmesį 
kontoros kibernetiniam saugumui: naudojame 
technologines priemones kibernetiniam 
saugumui užtikrinti, kontoros darbuotojams 
nuolat rengiami mokymai apie tai, kokių 
priemonių reikia imtis norint užtikrinti 
kibernetinį kontoros sistemų saugumą. 

Antra, nuolat skaitmeniname procesus ir 
juos efektyviname siekdami sumažinti laiko 
ir žmogiškųjų išteklių kaštus. Pavyzdžiui, 
dalies kontoros procesų valdymas perkeltas 
į intranetą, nuolat atnaujiname dokumentų, 
verslo valdymo, laiko apskaitos sistemas. 

Kartu įgyvendiname technologinius pokyčius 
teikdami pačias teisines paslaugas. Esame 
pirmoji advokatų kontora Lietuvoje, kuri 

2018 m. pradžioje pradėjo naudoti dirbtinio 
intelekto sistemą „Luminance“ teisinėms 
paslaugoms teikti. Dalis mūsų teisininkų lavina 
programavimo įgūdžius ieškodami sprendimų, 
kurie galėtų padėti teikti efektyvias ir 
kokybiškas teisines paslaugas“, – pasakoja  
P. Junevičius. 

Teisininkas pažymi, jog kontoros teisininkai 
nuolat seka ir vertina „LegalTech“ rinkoje 
vykstančius pokyčius, siūlomus produktus ir 
galimybę juos panaudoti kontoros veikloje. 
Dėl to ir kilo idėja kontoros veikloje pasitelkti 
dirbtinio intelekto programą „Luminance“. 
Prisimindamas idėjos įgyvendinimo pradžią, 
P. Junevičius pasakoja, jog pirmiausia 
„Luminance“ sistemą kontoros teisininkai 
išbandė bandomajame projekte, kurio metu 
buvo vertinamos dirbtinio intelekto sistemos 
galimybės, privalumai ir trūkumai, tikrinta, 
kaip sistema analizuoja dokumentus, parašytus 
skirtingomis kalbomis, kokios sistemos 
galimybės analizuoti lietuvių kalba parašytus 
dokumentus, vertinta, ar dirbtinio intelekto 
sistema tinka kontoros darbui. 

„Pasiteisinus lūkesčiams „Luminance“ platformą 
pradėjome visiškai naudoti mūsų įmonių 
susijungimo ir įsigijimo projektuose. Šiuo 
metu ši platforma daugiausia naudojama 
teisinio audito projektams įmonių susijungimo 
ir įsigijimo (M&A) sandoriuose, tačiau 
testuojamos ir jos galimybės vertinti įmonių 
atitiktį reguliaciniams reikalavimams, taip 
pat nuomos sutartims vertinti“, – su dideliu 
entuziazmu pasakoja pašnekovas. 

Kartu P. Junevičius pažymi, jog „Luminance“ 
platforma nėra tik automatizavimo, 
skaitmenizacijos ar kitų panašaus pobūdžio 
paprastesnių techninių sprendimų būdu 
veikianti sistema. Pagrindinis „Luminance“ 
platformos ypatumas ir skirtumas nuo daugelio 
praktikoje naudojamų techninių / skaitmeninių 
sprendimų – „machine learning“ technologija, 
kurią naudodama „Luminance“ analizuoja 
ir supranta teisininko darbą su sistemoje 
pateiktais dokumentais, mokosi iš tokio 
teisininko darbo. 

Apibendrindamas daugiau negu metų 
darbo naudojantis dirbtinio intelekto 

Iššūkiai teisininkų darbe – 
kaip sėkmingai prisitaikyti 
4.0 pasaulyje?
Rytis Valūnas,  
Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo „Global Shapers“ bendraįkūrėjas

2017 m. TEISMAI.LT rašėme apie 4-osios pramonės revoliucijos bei 
technologijų sparčiai keičiamą teisininkų pasaulį. Tada svarstėme, ko 
galime tikėtis ateityje. Sulaukus 2019-ųjų tapo akivaizdu, jog Lietuvos 
teisinių paslaugų rinkoje naujų technologijų diegimas ir prisijaukinimas 
tapo ne tik svarbiu, bet ir vienu esminių sėkmingai veikiančios 
organizacijos bruožų. 

Apie tai, kaip sekėsi diegti dirbtinio intelekto sistemą ir kokių rezultatų 
pasiekta, kalbėjome su advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotuoju 
teisininku Povilu Junevičiumi. Kokia yra šalies teismų e. vizija ir kodėl 
šiuolaikinio teisėjo rankose sparčiai mažėja popierinių bylų, apžvelgė 
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja dr. Lina 
Griškevič. O apie tai, kodėl technologiniai pokyčiai kelia įtampą ir ko 
reikia, kad sėkmingai prisitaikytume technologijų pasaulyje, pasakojo 
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro dėstytojas neurobiologas 
prof. Osvaldas Rukšėnas.

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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platforma patirtį, P. Junevičius išskiria kelis 
pagrindinius „Luminance“ platformos 
privalumus. „Pirmiausia dirbtinio intelekto 
sistema geba dokumentuose identifikuoti 
konkrečias nuostatas (pvz., įmonės kontrolės 
pasikeitimo (angl. change of control) punktus). 
Galima analizuoti sutartis pagal konkrečioje 
situacijoje teisininkui aktualius klausimus. 
Platforma gali greitai išanalizuoti sutartis ir 
pateikti teisininko ieškomų nuostatų sąrašą, 
nuorodas į konkrečius punktus ir sutartis. Ši 
savybė leidžia dokumentus analizuoti pagal 
iš anksto pasirinktus kriterijus ar gauti iš 
dokumentų dominančią konkrečią informaciją 
pagal apibrėžtus parametrus. Įdomu tai, 
kad „Luminance“ konkrečias nuostatas gali 
identifikuoti, jas atpažindama pagal prasmę, o 
ne tik pagal raktinius žodžius. 

Antras svarbus dalykas – naudojantis šia 
platforma galima efektyviau ir paprasčiau 
sudaryti dokumentų santraukas (pvz., sutarčių 
esminių sąlygų santrauką).

Taip pat „Luminance“ suteikia geras projektų 
valdymo galimybes. Pvz., M&A sandorio 
metu teisinio audito projekto valdytojas gali 
efektyviau valdyti procesą – stebėti peržiūrėtų 
teisinių dokumentų kiekį, teisininkų laiką, 
skirtą dokumentų peržiūrai, dirbtinio intelekto 
sistemoje paskirstyti konkrečias užduotis 
teisininkams, tam tikros srities teisininkai, radę 
informaciją, aktualią kitos srities teisininkams, 
gali efektyviai šią informaciją perduoti 
sistemos viduje (pvz., konkrečiai nukreipdami į 
reikiamo dokumento atitinkamas nuostatas). 

Dirbtinio intelekto platforma turi galimybę 
identifikuoti anomalijas, t. y. ji gali įspėti 
teisininkus apie sutartyse rastas nuostatas, 
kurios akivaizdžiai skiriasi nuo tokio paties 
pobūdžio nuostatų kitose tapačiose ar 
panašiose sutartyse“, – aiškina teisininkas.

Ir vis dėlto tam, kad sėkmingai įsisavintum 
ir pritaikytum tokią technologiją savo 
darbe, reikia mokytis ir netgi mokyti pačią 
„Luminance“. Pirmiausia vardydamas tai, 
kas lengviausia, P. Junevičius pažymi, jog 
nėra sunku išmokti naudotis bazinėmis 
sistemos funkcijomis, valdyti programą, 
nes ji valdoma paprastai ir nekomplikuotai, 
daugelis funkcijų yra lengvai identifikuojamos, 
sistema savo pagrindiniame ekrane (angl. 
interface) pateikia gražiai iliustruotą ir lengvai 
suprantamą pagrindinę informaciją apie 
joje esančius dokumentus: jų skaičių, kalbą, 
pasaulio jurisdikcijas, susijusias su audituotais 
dokumentais, suklasifikuoja dokumentus pagal 
jų tipą ir pan. Didesnis iššūkis yra išmokyti 
„Luminance“ platformą dirbti su dokumentais, 
sudarytais lietuvių kalba. 

„Dirbtinio intelekto sistema nėra sukurta taip, 
kad iš karto „mokėtų“ lietuvių kalbą, atpažintų 
ir atmintyje turėtų lietuviškų dokumentų 
nuostatas. Tačiau ši sistema puikiai mokosi 
lietuvių kalbos. Tam, kad „Luminance“ gebėtų 
atpažinti lietuviškų dokumentų nuostatas, 
teisininkai turi atrinkti iš dokumentų konkrečias 
nuostatas ir jas priskirti atitinkamoms 
kategorijoms. Kuo daugiau konkrečių nuostatų 
teisininkas atrenka ir priskiria atitinkamoms 
kategorijoms, tuo geriau dirbtinio intelekto 
platforma išmoksta atitinkamas nuostatas 
ir identifikuoja dokumentus. Šiam tikslui 
reikalingas iniciatyvus kiekvieno su dirbtinio 
intelekto sistema konkrečiame projekte 
dirbančio teisininko darbas – kiekvienas 
teisininkas turi įdėti pastangų ir skirti laiko tam, 
kad atrinktų „Luminance“ platformai tinkamus 
pavyzdžius ir juos priskirtų atitinkamai 
kategorijai. Šitaip „Luminance“ platformoje 
formuojamos kontoros žinios (know how), 
dėl kurių dirbtinio intelekto sistemos veikia 
ir tobulėja, o kartu ir palengvina teisininkų 
darbą“, – darbo su „Luminance“ iššūkius vardija 
teisininkas.

Anot P. Junevičiaus, norint neatsilikti ir 
sėkmingai pritaikyti technologines naujoves 
teisininko darbe spartaus technologijų 
progreso pasaulyje svarbiausia – gebėjimas 
prisitaikyti prie aplinkos iššūkių, atvirumas 
naujovėms ir noras tobulėti. 

„Stebėdami rinkos tendencijas ir įvertindami 
technologijų pokyčius suprantame, kad 
siekdami koja kojon žengti su technologijų 
progresu turime dalį savo laiko paskirti 
gilinimuisi į aktualių technologijų veiklos 
principus, taip pat dėti pastangas tobulindami 
technologines priemones ir pritaikydami 
jas savo poreikiams. Technologinė pažanga 
šiandien yra itin svarbus verslo elementas, 
todėl tobulėjimas šioje srityje teisininko 
prioritetinių veiklų sąraše turi užimti svarbią 
poziciją“, – sako P. Junevičius.   

Nors dirbtinio intelekto ar „machine learning“ 
pagrindu teisinių paslaugų industrijoje 
veikiančios technologijos plėtojamos ganėtinai 
neseniai, pvz., vienos lyderiaujančių įmonių 
šioje srityje veikia tik 8 ir 4 metus, neabejotinai 
teisinių paslaugų industrijoje laukia tik dar 
daugiau technologijų naujovių. „Ateities 
teisininkas jau dabar turi būti ne tik puikus 
teisės ekspertas ir išmanyti savo profesijos 
ypatumus, bet ir „prisijaukinti“ technologijas 
ir jas tinkamai adaptuoti savo veikloje“, – 
apžvelgdamas savo profesinį teisinio darbo 
naudojant technologijas įdirbį apibendrina 
P. Junevičius.     

TEISMŲ PATIRTIS: E. BYLOS – 
ŠIUOLAIKINIO TEISMO ATEITIS
Atviras, modernus, teisingas – tokiais žodžiais 
apibūdinamas XXI a. teismas, kai siekis skaidriai 
vykdyti teismų veiklą ir ją pristatyti visuomenei 
yra neatsiejamas nuo informacinių technologijų 
plėtros.

Nacionalinės teismų administracijos 

direktoriaus pavaduotoja L. Griškevič sako, 
kad „modernus teismas, kuriame plačiai 
naudojamos informacinės technologijos, yra 
ne tik šiandienos, bet ir ateities teismas. Todėl 
teismai daug investuoja ir sparčiai diegia 
šiuolaikines technologijas siekdami optimizuoti 
ir efektyvinti savo veiklą.“

Vienas svarbiausių žingsnių žengiant į 
skaitmeninį laikotarpį – elektronine forma 
tvarkomų bylų nagrinėjimas teismuose, kartu 
plečiant ir didinant technologijų taikymą 
kasdienėje teismų veikloje. „Šiuo metu 
teisėjas, teismas nebegali būti siejamas tik su 
popierinėmis bylomis ir popierinių dokumentų 
rengimu“, – įsitikinusi pašnekovė.

L. Griškevič pasakoja, jog elektronizavimo / 
skaitmenizavimo pokyčiai Lietuvos teismuose 
įgyvendinami palaipsniui, kiek įmanoma labiau 
prisitaikant tiek prie vartotojų poreikių, tiek 
prie technologinių naujovių. 

„Lietuvos teismų elektroninių paslaugų 
portalas e.teismas.lt veikia nuo 2013 m. 
liepos 1 d. Šiuo metu elektroninės bylos 
nieko nebestebina ir tapo kasdienybe teisėjo 
ir teismų darbuotojų veikloje. Kita vertus, 
2013 m. itin svarbu buvo užtikrinti kuo 
didesnį teismų bendruomenės informavimą ir 
pasirengimą pokyčiams ne tik technine, bet ir, 
o tai ypač svarbu, žmogiškąja prasme –  
viena svarbiausių užduočių, be techninio 
aprūpinimo, tuo metu buvo teisėjų ir 
teismų darbuotojų mokymai, konsultavimas, 
operatyvus reagavimas ir atsakymų teikimas 
telefonu tiek teismų bendruomenei, tiek 
visuomenei (vien per pirmuosius porą metų 
suteikta beveik 6 000 konsultacijų), t. y.  
proceso koordinavimas ir kiek įmanoma 
sklandesnis pokyčių valdymas“, – nelengvą 
kelią reaguojant į pokyčius prisimena 
pavaduotoja.

Kalbėdama apie teismų siekį darbą perkelti 
į elektroninę erdvę L. Griškevič pastebi, jog 
šiuo metu teismuose sudarytos galimybės 
elektroniniu būdu į teismą kreiptis civilinėse, 
administracinėse ir administracinių 
nusižengimų bylose, vis dėlto tiek šių bylų 

Dr.  L ina  Gr i škev ič

P. Junevičius: 
„Tobulėjimas technologijų 
srityje teisininko 
prioritetinių veiklų sąraše 
turi užimti svarbią  
poziciją“
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dalis, tiek baudžiamosios bylos kol kas 
nagrinėjamos popierine forma, taip pat dažnai 
dalis dokumentų būna popieriniai arba į bylą 
pateikiamos popierinės dokumentų kopijos. 
„Visiškai atsisakyti popierinių bylų artimiausiu 
metu sunkiai pavyktų, tačiau toks siekis yra ir 
jų nuolat mažėja. 2018 m. LITEKO sistemoje 
sukurta arba pateikta 2 180 150 elektroninių 
dokumentų, teismai sudarė 1 459 589 
elektroninius dokumentus. Numatoma nuo 
2020 m. ir baudžiamąsias bylas nagrinėti  
e. būdu“, – sako L. Griškevič.

Kaip svarbiausius elektroninių teismo paslaugų 
privalumus, pavaduotoja įvardija galimybę 
asmenims nuotoliniu būdu susitvarkyti 
kasdienius teisinius reikalus, o tai padeda 
sutaupyti nemažai laiko ir pinigų, nereikia 
derintis prie institucijų darbo laiko.  
L. Griškevič pastebi, kad dažniausiai 
elektroniniu būdu į teismus kreipiamasi dėl 
teismo įsakymo išdavimo (dėl delspinigių, 
palūkanų priteisimo).

„Nuolat ieškome galimybių, padedančių 
įgyvendinti naujus funkcinius sprendimus, 
kurie užtikrintų, jog naudojimasis teismų 
elektroninėmis paslaugomis būtų patogesnis, 
greitesnis ir efektyvesnis. 2017 m. apklausus 
e.teismas.lt vartotojus nustatyta, kad 76 proc. 
jų teikiamas paslaugas įvertino teigiamai. 
Portalo vartotojų pageidavimai girdimi ir į juos 
atsižvelgiama, pvz., nuo 2015 m. pradėjo veikti 
interaktyvi pagalba, atnaujinti juridinių asmenų 
paskyrų valdymo funkcionalumai, pranešimų ir 
dokumentų valdymas paskyrose. Ateityje taip 
pat ketiname ir toliau tobulinti e.teismas.lt  
paslaugas, kurdami kuo draugiškesnę aplinką 
vartotojui“, – pažymi pašnekovė.

Pasak L. Griškevič, šiuo metu teisėjai ir teismų 
darbuotojai naudojasi teismų informacine 
sistema LITEKO ir Integruota baudžiamojo 
proceso sistema (IBPS), kurios realizuotos 
18-oje integracijų su kitomis sistemomis ir 
registrais. „Tolesnis skaitmenizavimas teismų 
sistemoje susijęs tiek su teismų bendruomenės 
skatinimu naudoti informacines technologijas, 
tiek su sričių, kuriose būtų naudojamos 
informacinės technologijos, plėtimu. Šiems 
tikslams pasiekti būtina užtikrinti patogių ir 
šiuolaikiškų įrankių, tokių kaip dokumentų 
valdymo sistema, sukūrimą, esamų sistemų 
tobulinimą gerinant greitį ir kokybę. 
Būtina nuolat kelti techninės priežiūros 
lygį ir investuoti į pačių teismų darbuotojų 
technologinių įgūdžių lavinimą, –  
apie teismų poreikį plėtoti informacines 
technologijas pasakoja L. Griškevič, 
pridėdama, kad didžiausiu iššūkiu tampa 
esamų sistemų tobulinimas: – 2017 m. daug 

dėmesio skyrėme LITEKO modernizuoti ir 
priemonėms, gerinančioms sistemos veikimą, 
užtikrinančioms didesnę spartą, diegti. Tai 
davė apčiuopiamų rezultatų, pavyzdžiui, 
bylos paskyrimo ją nagrinėjančiam teisėjui 
procesas didžiuosiuose teismuose trumpėjo 
nuo 11 sek. iki 3,5 sek. 2016 m. pradėta kurti 
nauja, moderni ir efektyviai veikianti LITEKO2 
sistema. Planuojama, kad nuo 2020 m. naujai 
kuriama LITEKO2 pakeis esamą LITEKO, bus 
apmokyta 1 500 teismų sistemos darbuotojų.“

Pavaduotoja pasakoja, kad didelis įdirbis 
daromas tobulinant teismų informacinių 
technologijų specialistų kompetencijas, 
stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą. 
Susitikimų metu diskutuojama apie teismuose 
kylančias problemas, naujoves kibernetinio 
saugumo ir informacinių technologijų srityse. 
Tiek teisėjai, tiek teismų darbuotojai esant 
esminiams sistemų pakeitimams supažindinami 
su naujovėmis ir savo įgūdžius gerina 
organizuojamų mokymų metu.

„Kita vertus, atsižvelgiant į mus supančią 
vis labiau skaitmeninę aplinką, teismų 
bendruomenės narių įgūdžiai formuojasi ir 
keliami tiek darbe, tiek užvėrus teismo duris –  
technologijos tampa neatsiejama mūsų 
kasdienio gyvenimo dalimi. Ypač gerai tai 
matyti komunikacijos srityje, kur esminėmis 
tampa jau ne techninės žinios, o bendras 
suvokimas apie procesus, vykstančius, 
pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose. Šiuo metu 
kartu su Europos teismų tarybų tinklo darbo 
grupe rengiame socialinių tinklų naudojimo 
gaires teisėjams. Jos padėtų tinkamai 
komunikuoti ir išvengti įvairių interesų 
konfliktų, kurie tampa vis dažnesni“, – pastebi 
pašnekovė.

Pasak L. Griškevič, „šiuolaikinių technologijų 
diegimas ir optimizavimas ir toliau 
neabejotinai išliks viena pagrindinių teismų 
veiklos strateginių krypčių“.

PAGRINDINĖ APKROVA TENKA 
SMEGENIMS, O NE RAUMENIMS
Didėjant galimybėms, kyla ir reikalavimai – 
darbiniai, kvalifikaciniai ir kt., tad greitėja 
gyvenimo tempas, o kartu su juo ir įtampa.

Nauja technologija – tai bendru atveju kažkas 
naujo, nepažįstamo, tad kyla tam tikras stresas, 
kuris kiekvienam pasireiškia individualiai, 
priklausomai nuo konkretaus žmogaus 
asmeninių savybių, patirčių. Vienus tai 
motyvuoja – juk šaunu, naujas iššūkis, kitiems 
stresas gilėja, nes susiduriama su kažkuo 
nežinomu, tad vėl teks mokytis. Panagrinėję, 
kas tuo metu vyksta smegenyse, pamatytume, 
kad persitvarko neuroniniai tinklai, formuojasi 
naujos sinapsės. Šiuo atveju labai svarbus 
sinapsių plastiškumas.

Remiantis neuronų tinklų teorija, skaičiuojančia 
jau daugiau nei 70 metų, žmogaus smegenyse 

yra apie 100 milijardų neuronų, kurių 
kiekvienas gali sudaryti iki 10 tūkstančių 
fizinių jungčių – sinapsių – tarp gretimų arba 
bendradarbiaujančių neuronų! Sinapses 
sudaro 2 membranos ir tarpas, kuris yra 
apie 40 nm dydžio. Žmogaus smegenyse 
informacijos perdavimo delsa sinapsėmis yra 
apie 1 milisekundę, taigi smegenų megavaizdas 
keičiasi tokiu dažnumu! Išmokti naujų dalykų, 
prisitaikyti prie technologinių pokyčių, 
vadinasi, reformuoti esamus arba suformuoti 
naujus neuronų tinklus.

Žmonės yra skirtingi, tad ir prisitaikyti prie 
pokyčių vieniems sekasi lengviau, kitiems 
sunkiau, nekalbant apie tai, kad pokyčiai labai 
skirtingi – technologiniai, socialiniai, emociniai 
ir t. t. Bendru atveju pokytis yra tam tikra 
nežinia, neapibrėžtumas, o tai pirmiausia 
sukelia nerimą, abejones – o kaip ten bus? Pats 
prisitaikymo procesas priklauso nuo daugelio 
veiksnių – asmeninių savybių, patirčių, amžiaus, 
konkrečių gebėjimų, emocinio stabilumo ir t. t.

Smegenų lygiu tam, kad sėkmingai įsisavintume 
naują dalyką, pvz., išmoktume naudotis 
skaitmenine programa, svarbu kartojimas ir 
praktikavimasis – kartu suaktyvinti neuronai 
siunčia naujus signalus ir formuoja naujus 
tinklus – kuo dažniau, tuo stipriau. Šitaip 
susiformuoja nauji neuronų tinklai ir atsiranda 
nauji įgūdžiai.

Judėti visomis prasmėmis (ne tik fizine, bet ir 
pažintine). Šitaip palaikoma smegenų forma, 
o tai savo ruožtu palengvina prisitaikymą 
prie pokyčių, juolab kad 4-osios pramonės 
revoliucijos paskatintos technologijos yra 
intelektinės, tad pagrindinė apkrova tenka 
smegenims, o ne raumenims. Judant svarbu 
išlaikyti balansą tarp fizinės ir psichikos 
sveikatos. Kūno sistemos labai glaudžiai 
funkciškai persipynusios, todėl vienos 
dalies problemos gali paveikti kitos dalies 
funkcionavimą.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Prof.  Osvaldas  Rukšėnas

L. Griškevič: „Šiuo metu 
teisėjas, teismas nebegali 
būti siejamas tik su 
popierinėmis bylomis“



23

P. Rossai, Jūs esate žinomas 
mediacijos ir elektroninio ginčų 
sprendimo ekspertas. Esate civilinių 
ginčų mediatorius, vadovavote 
Silicio slėnio produktų „eBay“ ir 
„PayPal“ Europos patariamajai 
valdybai, taip pat esate įvairių 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
asociacijų narys, be to, konsultavote 
JK teisingumo ministeriją 
elektroninio ginčų sprendimo 
klausimais. Kokia buvo Jūsų karjeros 
pradžia? Kas Jus paskatino domėtis 
šiomis sritimis?
Savo teisinę karjerą pradėjau nuo šeimos, 
civilinių, baudžiamųjų bylų advokato praktikos. 
Vėliau ėmiau specializuotis grupinių ieškinių, 
susijusių su medicinos įstaigų atsakomybe, 
srityje. Sėkmingai atstovavau ieškovams byloje 
prieš JK Vyriausybę dėl pacientų užkrėtimo 
ŽIV iš JAV importuotais kraujo produktais. 
Maždaug 1997 m. pradėjau specializuotis 
informatikos ir interneto teisės srityje. Tapęs 
kvalifikuotu mediatoriumi pasitraukiau 
iš advokato praktikos. Seniai domėjausi 
technologijomis ir jų taikymu sprendžiant 
ginčus, buvau vienas iš informacinės 
sistemos LAWTEL, skirtos aktualaus teisinio 
reguliavimo paieškai palengvinti, kūrėjų, 
padėjau sukurti advokatų darbo laiko ir 
pajamų apskaitos sistemą. 2000 m. JK sukūriau 

pirmąją elektroninio ginčų sprendimo sistemą 
„WeCanSettle“ (liet. Mes galime susitarti), kuri 
tapo blind bidding ir mediacijos platformos 
„The Mediation Room“ (liet. Mediacijos 
kambarys) pirmtaku. 

Jūs aktyviai propaguojate 
mediacijos, kaip efektyvaus verslo 
ginčų sprendimo būdo, idėją. Kaip 
pats teigiate, tai pinigų leidimo 
vėjais alternatyva bylinėjantis. 
Jūsų nuomone, kokie yra esminiai 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
privalumai?
Kalbant apie verslą taikiai spręsti ginčus itin 
svarbu tais atvejais, kai yra susiklostę ilgalaikiai 
verslo santykiai. Juk jeigu kilus ginčui su 
nuolatiniu tiekėju, su kuriuo Jus sieja ilgalaikė 
abipusiu pasitikėjimu grindžiama partnerystė, 
Jūs paduosite jį į teismą, tai neabejotinai ne tik 
patirsite išlaidų, bet ir prarasite pasitikėjimą 
bei, labai tikėtina, patikimą tiekėją, o tai 
dar svarbiau. Priešingai, pasitikėjimu grįsti 
santykiai ir partnerystė tik sustiprės, jei sieksite 
draugiškai išspręsti nesutarimus. 

Bet koks dviejų šalių, kurias sieja nuolatinio 
pobūdžio santykiai (šeima, kaimynystė, 
bendras darbas), ginčas gali padaryti labai 
daug žalos, jei jis perkeliamas į teismo salę, 
užuot abiem šalims radus sutarimą. Svarbių 
santykių išlaikymas yra pagrindinis mediacijos 
privalumas, nepriklausomai nuo materialaus 
rezultato. Teismo sprendimas, deja, neretai 
sukelia nusivylimą ir paskatina santykių griūtį. 
Mediatoriai nesaistomi prievolės išspręsti 
ginčą išimtinai pagal teisės normas, todėl jie 
gali lanksčiau atsižvelgti į ginčo šalių interesus 
ir poreikius. 

Kalbant apie vartotojų skundus, Colino 
Rule, buvusio „eBay“ ir „PayPal“ elektroninės 
ginčų sprendimo sistemos vadovo, atliktas 
tyrimas parodė, kad tie pardavėjai, kurie gavę 
vartotojų pretenzijas siekia ginčą išspręsti 
taikiai, turi daugiau ištikimų klientų. 

Manau, kad visų ginčų sprendimas mediacijos 
būdu yra naudingas ir skatintinas dėl mažesnių 
sąnaudų, greitesnio sprendimo, paprastesnio 
tokio sprendimo įgyvendinimo, nes abi šalys 
dėl jo sutarė. Be to, į teismus patenka mažiau 
bylų, todėl juose nagrinėjamos bylos greičiau 
išsprendžiamos. Vis dėlto dar kartą noriu 
pabrėžti jau minėtą pagrindinę alternatyvaus 
ginčų sprendimo naudą – šalys, kurias iki ginčo 
siejo joms svarbūs santykiai, juos išlaiko ir 
išsprendusios ginčą. Tai ypač svarbu skyrybų ir 
vaikų globos atvejais, kai taikiai susitarę buvę 
sutuoktiniai draugiškai dalijasi vaikų priežiūros 
ir auklėjimo dalykus.

Šiandien turbūt visoms be išimties 
gyvenimo sritims didžiulę įtaką 
daro greito vartojimo įpročiai 
ir technologijos: žiniasklaidoje 
daugiau dėmesio skiriama 
antraštėms nei turiniui, nusipirkti 
beveik viską ar pradėti verslą galima 
neišėjus iš namų. Tai, žinoma, 
daro įtaką ir viešųjų paslaugų 
teikimo būdams. Jūs pabrėžiate 
technologijų, kaip patogesnio ginčų 
sprendimo įrankio, svarbą. Kokios 
yra pažangiausios technologijos šiuo 
atžvilgiu? 
Kol kas labiausiai išvystyta technologija, 
padedanti šalims pačioms spręsti ginčą, 

Britų patirtis: pritaikius 
technologijas ginčo 
sprendimas – per 1 val.
Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktorė
Dr. Lina Griškevič, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja 

Kaip technologijos šiandien padeda spręsti ginčus? Kokią naudą 
ginčo šalys gauna taikiai išspręsdamos nesutarimus? Ar „Amazon“ ir 
„Google“ naudojami algoritmai gali būti taikomi sprendžiant teisinius 
ginčus? Apie tai TEISMAI.LT kalbėjosi su Jungtinėje Karalystėje 
(toliau – JK) gerai žinomu akredituotu verslo mediatoriumi, pripažintu 
ekspertu sparčiai tobulėjančioje elektroninio ginčų sprendimo srityje 
(angl. Online Dispute Resolution, ODR) Grahamu Rossu. G. Rossas 
šiandien aktyviai populiarina derybas kaip geriausią išeitį sprendžiant 
verslo ginčus užuot pinigus leidus vėjais ilgai trunkančiuose teismo 
procesuose. 

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Naudojantis „Smartsettle 
ONE“ mėnesius teisme 
nagrinėjamas ginčas gali 
būti išspręstas per vieną 
valandą pačių šalių.

Grahamas  Rossas
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yra ICA sistemos. Žinomi jų produktai – 
„Smartsettle ONE and Smartsettle INFINITY“. 
Jie naudoja 8 patentuotus algoritmus. 
Naudojantis „Smartsettle ONE“ mėnesius 
teisme nagrinėjamas ginčas gali būti išspręstas 
per vieną valandą pačių šalių. Ši sistema 
taikoma tais atvejais, kai sprendžiamas 
klausimas tik dėl pinigų sumos, kurią turi 
sumokėti viena šalis kitai. Šalys teikia 
siūlymus (angl. Bids), kurių nemato kita šalis 
(neatskleidžiant šalių derybinės strategijos), 
ir sistema pagal algoritmus pasiūlo susitarimą 
tuomet, kai šalių pateikti pasiūlymai sutampa 
arba yra artimi.  

„Smartsettle INFINITY“ naudojama 
sudėtingesniems ginčams, pvz., vartotojų 
pretenzijoms, nagrinėti.

Dar viena įdomi sistema yra „Family Winner“, 
kurią sukūrė Viktorijos universiteto Australijoje 
profesorius Johnas Zeleznikovas. Ši sistema 
žaidimo forma padeda šalims išspręsti turto 
dalybas skyrybų atveju. Vykstant skyryboms 
dėl tvyrančių emocijų sutuoktiniai dažnai 
nukrypsta nuo ginčo esmės, kad užginčytų 

kito asmens pageidavimus dėl turto. Sistema 
padeda sutuoktiniams koncentruotis į tai, kurie 
turto elementai jiems patiems yra svarbiausi ir 
reikalingi. Sistema jau turi ir naują posistemę 
„Asset Divider“, kuri panašiais principais leidžia 
išspręsti turto dalybų klausimus ne šeimos 
bylose, o, pvz., ginčijantis verslo partneriams. 

Vis dar yra nuomonių, kad viešosios 
paslaugos, ypač kai kalbama 
apie teismų procesus, negali būti 
perkeltos į elektroninę erdvę taip, 
kaip pirkimai ar kitos paslaugos. 
Ar Jūsų paminėtos sistemos, 
taikomos, pvz., el. prekyboje, gali 
būti panaudotos ir viešosioms 
paslaugoms?
Žinoma, tiesioginis pritaikymas nebūtų 
efektyvus, nes teismo procesas yra specifinis. 
Nepaisant to, kai kurie, pvz., „Amazon“ ar 
„Google“ naudojami analizės ir tikimybių 
apskaičiavimo algoritmai galėtų būti 
pritaikomi. Be abejo, aš nesiūlau automatiškai 
perkelti tokių algoritmų, tačiau apibendrinus 
turimą teismų praktiką sprendžiant tam tikros 
kategorijos ginčus ir atsižvelgiant į esminius 
principus galima siūlyti tam tikrus sprendimų 
variantus. Kad būtų automatizuotas kai 
kurių kategorijų ginčų sprendimo procesas, 
sistema turėtų siūlyti šalims šabloninius ginčo 
aprašymus (taip pat ir užpildyti standartizuotą 
klausimyną), nes kuo daugiau unikalaus teksto 

paliekama, tuo sudėtingiau automatizuotai 
siūlyti ginčo sprendimo variantus. 

Diegiant naujas technologijas ir 
sistemas vis tiek svarbus žmogiškasis 
faktorius, nes jomis naudojasi 
žmonės. Kaip Jūs manote, kokie 
yra svarbiausi aspektai ir iššūkiai 
kuriant naujas sistemas? Į ką reikia 
atkreipti dėmesį? 
Reikia turėti mintyje tai, kad visuomet bus 
žmonių, kuriems trūksta kompiuterinio 
raštingumo ar įrangos. Būtina sistemoje įdiegti 
pagalbos įrankius: dažniausiai užduodamų 
klausimų rubrikas, paprastas vizualiai pateiktas 
instrukcijas, kad į kuo daugiau paprastų 
klausimų vartotojas pats galėtų rasti atsakymus. 
Taip pat labai svarbu atlikti nuolatinę sistemos 
veikimo stebėseną ir ją tobulinti remiantis 
vartotojų nuomone. 

Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną 
aspektą, kuris iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti 
nesvarbus. Skatinant žmones naudotis 
alternatyviais ginčų sprendimo būdais 
elektroninėje erdvėje reikėtų vengti sąsajų su 
vyriausybe, netgi vengti domeno, kuris būtų 
siejamas su vyriausybe. JK padaryta klaida, 
kai el. teismo paslaugos buvo pasiekiamos 
per Vyriausybės interneto svetainę gov.uk. 
Žmonėms tai gali sudaryti neutralumo trūkumo 
įspūdį ir atgrasyti nuo naudojimosi tokiomis 
paslaugomis.

„Amazon“ ar „Google“  
naudojami analizės ir 
tikimybių apskaičiavimo 
algoritmai galėtų būti 
pritaikomi teismo  
procese.

Komentaras

Doc. dr. Rimantas Simaitis, advokatas, Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto dėstytojas

Teisiniai procesai, ypač ginčų sprendimų, pasižymi inertiškumu, yra 
santykinai konservatyvūs, naujovės įsileidžiamos labai atsargiai, reikia 
laiko prie jų priprasti. Todėl diegiant naujoves ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas tiek apmokymui, tiek paaiškinimui, kodėl būtent 
šios naujovės turėtų pagelbėti sprendžiant ginčus teismuose arba 
vykdant kitą veiklą.  

Kuriant ir integruojant esamas ir naujas technologijas į ginčų 
sprendimo mechanizmus, svarbu atsižvelgti į kokybę, patikimumą, 
ilgaamžiškumą, saugumo klausimus (kibernetinę saugą), vartotojų 
lūkesčius ir jų tenkinimą, nusiteikimą, mentalitetą. Reikia organizuoti 
mokymus vartotojams, ir tie mokymai turi būti intensyvesni negu kitų 
technologijų atveju.  

Reikšminga ir tai, kad esamos technologijos, kurias dabar naudoja 
teisininkai Lietuvoje, turi būti ilgaamžės. Kol kas susiformavo tokia 
naudojimo praktika, kad esame labiau besipriešinantys technologijų 
kaitai, nes tai yra įtemptas procesas, sukeliantis daug klausimų, ar 
nepakenks mūsų procesams ir kt. Turime būti ypač atidūs, atsargūs. 
Esame labiau linkę naudotis senais daiktais negu naujais. Tai reiškia, 
kad daug dėmesio reikia skirti ne tik įtikinėjimui, jog būtina diegti 
naujoves, bet ir esamų technologijų ilgaamžiškumui, kad jos galėtų 
galioti ilgesnį laiką, negu nurodyta doktrinoje. Ta pati LITEKO 
tarnauja daugiau kaip 10 metų, nors ta sistema turėjo būti atnaujinta 
bent prieš penkerius metus. Tad naujų technologijų kūrėjai turi tai 
numatyti ir į visa tai atkreipti dėmesį.  

Svarbu akcentuoti, kad mums, teisininkams, labai svarbu saugumas, 
be to, mums klaidos gali kainuoti labai daug, jos būna labai 

skaudžios ir gali sukelti įvarius skandalus. Dėl to mes geriau 20 kartų 
įvertinsime, negu leisime padaryti klaidą. Vis dėlto kalbėdamas 
apie perspektyvas galiu pasakyti, kad artimiausioje ateityje LITEKO 
sistema turės būti atnaujinama. Jos ciklas eina į pabaigą. Teisininkų 
bendruomenė turės pritaikyti naujus įrankius. Tai turėtų būti 
draugiškesnė vartotojams sistema. Todėl bendruomenė turi būti 
informuota, kad tuo metu, kai bus tobulinama LITEKO, klaidų 
neišvengsime.  

Ateityje sprendžiant ginčus, manau, atsiras alternatyvų, vadinamųjų 
internetinių ginčų sprendimų. Tai yra europinės tendencijos. Mano 
nuomone, artimiausiu laiku jos išryškės ir Lietuvoje. Kalbant apie 
dirbtinį intelektą reikėtų pasakyti, kad Lietuvos teisinių technologijų 
segmente dirbtinio intelekto sistemos nėra taikomos plačia apimtimi. 
Vienas kitas atvejis pasitaikė, bet tai labiau kraštutinis reiškinys. Yra 
daugybė kliuvinių – techninių, ekonominių.  

Vis dėlto pažanga tikrai pastebima, ji didėja. Būtina pažymėti 
reikšmingą dalyką, kad Europos Taryba nustatė etinius principus, 
kiek, kokia apimtimi ir pagal kokius kriterijus dirbtinio intelekto 
sistemos galėtų būti įleidžiamos ir į teismų sritį. 2018 m. gruodžio 
3 d. Europos Taryba patvirtino dirbtinio intelekto teismų veikloje 
etinę chartiją. Tai programinis, unikalus dokumentas, nurodantis, 
kokius  parametrus turi atitikti dirbtinio intelekto mechanizmai, 
kurie būtų naudojami teismų sistemoje. Šis dokumentas pagrįstas 
ne tik futurizmu, bet ir studijomis ir technologinės pažangos 
pasiekimais. Jame suformuoti 5 pagrindiniai principai: dirbtinio 
intelekto mechanizmai, kurie įleidžiami į teismų veiklą, turi nepažeisti 
fundamentalių žmogaus teisių, privalo nediskriminuoti žmonių, būti 
patikimi, skaidrūs ir kontroliuojami žmonių, kt.

http://gov.uk/
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LIETUVOS TEISMAI: 
TECHNOLOGINĖ PAŽANGA –  
GYVENTOJAMS LENGVIAU 
PRIEINAMAS TEISINGUMAS  
Pasak Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų 
bylų skyriaus pirmininko ir Teisėjų tarybos 
Informacinių technologijų komiteto pirmininko 
Dariaus Kantaravičiaus, šiandien Lietuvos 
teismus galima vadinti viena atviriausių ir 
moderniausių teismų sistemų Europoje: 
kiekvienas asmuo mūsų šalyje gali dalyvauti 
teismo posėdyje, o žiniasklaida – filmuoti ir 
kitaip fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą, 
internete sekti bylos eigą ir susipažinti su 
teismo sprendimu, pagal bylos paskirstymo 
protokolą sužinoti, kaip byla pateko vienam 
ar kitam teisėjui. Tai tik keletas pavyzdžių, 
rodančių, kad šiems rezultatams pasiekti ypač 
svarbus technologijų vaidmuo.

Anot D. Kantaravičiaus, technologinė teismų 
pažanga matoma ir tarptautinėje erdvėje. 
„Europos Sąjungos teisingumo rezultatų 
suvestinės (angl. The 2018 EU Justice 
Scoreboard) duomenimis, Lietuva Europoje 
lyderiauja pagal įgyvendinamas iniciatyvas 
teismų veiklos efektyvumui užtikrinti. Taip 
pat kartu su Bulgarija ir Italija Lietuvos teismai 
pirmauja teikdami informaciją virtualiojoje 
erdvėje apie teismų veiklą visuomenei“, – sakė 
pašnekovas.

Pasakodamas apie technologijų plėtrą teisėjas 
akcentavo, kad pasinaudojus Norvegijos 
finansinio mechanizmo programa teismuose 
jau 2015 m. buvo sėkmingai diegiamos 
informacinių technologijų naujovės: daugiau 
nei 300 Lietuvos teismų posėdžių salių buvo 
aprūpintos garso įrašymo ir įgarsinimo įranga, 
kuri pakeitė iki tol naudotus diktofonus. 
Tai leido asmenims aukštos kokybės teismo 

posėdžio garso įrašus perklausyti neišeinant 
iš namų – visus juos kartu su bylos medžiaga 
galima rasti portale e.teismas.lt.

Taip pat vykdant šį projektą daug dėmesio 
skirta ir jau nuo 2004 m. veikiančiai LITEKO 
sistemai atnaujinti. „2016 m. padidinta sistemos 
greitaveika ir sudarytos sąlygos greičiau 
ir patogiau gauti informaciją apie teismo 
sprendimus ir posėdžių tvarkaraščius, taip 
sutrumpėjo bylos paskyrimo ją nagrinėjančiam 
teisėjui procesas“, – sakė pirmininkas 
akcentuodamas, kad atsižvelgiant į spartų 
technologinį pokytį 2017 m. pradėti naujos 
ir modernios, efektyviai veikiančios LITEKO2 
sistemos kūrimo darbai – planuojama, jog nuo 
2020 m. LITEKO2 pakeis esamą LITEKO. 

Vieni iš svarbiausių rezultatų, pasak  
D. Kantaravičiaus, teismų paslaugų perkėlimas 
į virtualiąją erdvę. „Nuo 2013 m. portale 
e.teismas.lt teismo procesą sekti ir dokumentus 
tvarkyti galima neišeinant iš namų. Kasmet auga 
elektroninių bylų skaičius, šiandien daugiau 
kaip 70 proc. civilinių ir administracinių 
bylų yra elektroninės. Artimiausioje ateityje 
planuojama į elektroninę erdvę perkelti ir tam 
tikrų kategorijų baudžiamųjų bylų nagrinėjimą“, 
– teigė teisėjas. 

Tai, kad šiuolaikinio teisėjo darbas 
neįsivaizduojamas be e. sprendimų, patvirtina 
ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas 
Marijus Kursevičius. Pasak jo, įdiegtos sistemos 
pagreitina tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir 
sudaro galimybę itin operatyviai spręsti įvairius 
vykstant procesui kylančius klausimus, taupo 
tiek teismo, tiek teismo proceso dalyvių lėšas.

„Teisėjas šiandien ne tik savo kabinete, bet ir 
teismo posėdžių salėje naudojasi kompiuteriu, 
tiesiogiai jungdamasis prie Lietuvos teismų 
informacinės sistemos LITEKO, teismuose 

kasmet išnagrinėjama vis daugiau elektroninių 
bylų, todėl natūralu, kad ateities teismas nuo 
šių procesų neatsiejamas“, – apie technologijų 
svarbą teisėjo darbe pasakojo pirmininkas.

Jo teigimu, siekdami kuo greičiau išnagrinėti 
bylas, teisėjai kasdien naudojasi LITEKO 
realizuotomis 18-iolika integracijų su 
kitomis sistemomis ir registrais: Juridinių 
asmenų registru, „Sodros“ duomenų baze, 
Administracinių nusižengimų, Įtariamųjų, 
kaltinamųjų ir nuteistųjų registrais ir kt. „Šios 
elektroninėje erdvėje esančios duomenų bazės 
padeda operatyviai iš kitų valstybės įstaigų 
gauti būtiną byloms nagrinėti informaciją ir 
sparčiau nagrinėti bylas", – apie tarpinstitucinį 
susižinojimą palengvinančius sprendimus 
aiškino M. Kursevičius. 

Be elektroninių bylų, šiuo metu teismuose 
įgyvendinta ir kitų svarbių sprendimų: 
organizuojami nuotoliniai teismo posėdžiai 
– asmenims, gyvenantiems užsienyje, dėl 
ligos ar kitų svarbių priežasčių negalintiems 
atvykti į teismą, šiandien sudaryta galimybė 
teismo posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu. 
„Nuotolinių posėdžių organizuojama vis 
daugiau – pernai jų skaičius siekė 1 500 ir, 
palyginti su ankstesniais metais, išaugo bene 
dvigubai“, – akcentavo M. Kursevičius.

Pirmininkas priminė, kad visos bylos 
teismuose jau gerą dešimtmetį konkrečiam 
teisėjui paskiriamos automatiniu būdu – tam 
naudojamas specialus LITEKO modulis, kuris, 
įvertinęs nustatytus kriterijus, suformuoja 
teisėjų, galinčių nagrinėti bylą, sąrašą ir 
bylą paskiria jo pradžioje esančiam teisėjui. 
„Kiekvienas šalies pilietis, panoręs sužinoti, kur 
ir kada bus nagrinėjama jo byla, kuris teisėjas 
priims sprendimą, susipažinti ar sužinoti, kas 
jo laukia teismo posėdžių salėje, tą lengvai 
gali padaryti apsilankęs tam skirtose interneto 

Kaip technologijos keičia 
teisinių paslaugų rinką?
Lina Lapėnaitė, Nacionalinės teismų administracijos komunikacijos specialistė
Dovilė Bružaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

Pradėkime nuo tipinės žmogaus situacijos. Prireikia teismo leidimo. 
Nežinome, ar galime patvirtinti savo nekilnojamojo turto dokumentus. 
Susimąstome, ką daryti toliau? Kompiuteryje ar savo telefone 
atidarome naršyklę ir „Google“ paieškoje įrašome raktinius žodžius. 
Keliais paspaudimais patvirtiname paiešką ir per kelias sekundes 
gauname daugybę informacijos. Belieka mokėti atsirinkti. Taip, sveiki 
atvykę į XXI amžių, kur technologinis pokytis vyksta šviesos greičiu, 
tad suspėti tampa iššūkiu ir teisėsaugos institucijoms. Kaip teisėsaugos 
institucijoms sekasi prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir šūsnį 
popierinių dokumentų paversti kompiuterinėmis rinkmenomis? Smalsiu 
žvilgsniu TEISMAI.LT žvelgia į Lietuvos notarų rūmų, advokatūros, 
prokuratūros, antstolių rūmų ir teismų technologinę viziją. 

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S
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svetainėse. Nuorodas į šias svetaines galima 
rasti teismų naujienų portale www.teismai.lt“, – 
sakė M. Kursevičius. 

LR PROKURATŪRA: PROKURORAS 
BUS BEJĖGIS, JEI NEIŠMANYS 
TECHNOLOGIJŲ
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 
Evaldas Pašilis teigė, kad prokuratūra yra 
moderni institucija e. sprendimų taikymo 
kasdienėje veikloje požiūriu. Pirmoji 
informacinė prokuratūros sistema (IPS) įdiegta 
dar 2008 m. Įvairūs jos moduliai ir integravimas 
su kitomis išorinėmis sistemomis ir šiandien 
leidžia sėkmingai valdyti duomenis apie 
ikiteisminius tyrimus, viešojo intereso gynimą, 
tarptautinį susižinojimą, gautus skundus, 
posėdžius teismuose, generuoti reikiamas 
ataskaitas, stebėti prokurorų darbo krūvius.

Anot generalinio prokuroro, prokuratūros 
bendruomenė taip pat nebeįsivaizduoja 
savo darbo be elektroninės dokumentų 
valdymo sistemos (DVS), jau kelerius metus 
su kitomis institucijomis dirbama naudojantis 
integruota baudžiamojo persekiojimo sistema 
(IBPS). Greitai, patogiai rasti įvairiausius 
duomenis, kontaktus, teisės aktus, užregistruoti 
informacinių sistemų, kompiuterių ar kitų 
įrenginių trikdžius, kitus kilusius poreikius, 
pasidalyti svarbia žinia su kolegomis galima tik 
darbuotojams skirtame intranete.

„Prokuratūroje kasdien dirbama daugiau nei 
tūkstantyje kompiuterizuotų darbo vietų. 
Nuo pernai darbuotojai taip pat turi teisę ir 
realią galimybę dirbti ir nuotoliniu būdu. Ne 
kiekviena institucija ryžtųsi tokiam žingsniui, 
nes tai išties rimtas kompleksinis iššūkis. Reikia 
nešiojamųjų kompiuterių, būtina užtikrinti 
itin saugų vartotojo prisijungimą prie visų 
vidinių sistemų bei duomenų, reikalingi 
administraciniai sprendimai, kurie numatytų 
visus galimus atvejus ir užtikrintų sklandų 
visos institucijos darbą tuo metu, kai dalis jos 
darbuotojų fiziškai yra kitur, ne darbo vietoje. 
Ir visa tai mes įgyvendinome“, – pokyčiais 
džiaugėsi E. Pašilis.  

Modernias technologijas, pasak E. Pašilio, 
prokuratūros darbuotojai naudoja ne tik 
dirbdami ar bendraudami darbo klausimais 
vienas su kitu. Prokuratūra jau penkerius 
metus turi savo paskyrą socialiniame tinkle, 
vykdo per ją viešas tiesiogines transliacijas, 
kartais naudojasi savo videokanalu, esančiu 
kitoje platformoje. „Nors norėtume būti dar 
modernesni, teikti visuomenei dar daugiau 
naudingos informacijos, pasiūlyti ją per 
jaunesnės kartos mėgstamas mobiliąsias 
programėles, robotizuotus atsakiklius 
(chatboots), tačiau tam tikrais atvejais esame 
priversti atidėti šiuos sumanymus suprasdami, 
kad kokybiškas jų gyvendinimas pareikalaus 
daugiau žmogiškųjų, laiko, finansinių išteklių, 
nei dabar galėtume skirti. Tačiau drąsių 
sumanymų ir nusiteikimas nesustoti įvaldant 
naujausias technologijas tikrai yra“, – nurodė 
generalinis prokuroras. 

Paklausus, kaip keisis prokuratūros veidas 
ateityje, E. Pašilis atkreipė dėmesį, kad su 
kiekvienais metais prokuroras turės vis 
geriau išmanyti skaitmenines technologijas. 
Pasak prokuroro, tikrai nepakaks būti vien 
tik pažangiu tų technologijų, įrenginių 
vartotoju – reikės gerokai gilesnio suvokimo 
apie eiliniam vartotojui nematomus, jo net 
nedominančius procesus, sąsajas, galimybes 
ir t. t. „Tai bus neišvengiama dėl to, kad jau 
dabar stebime labai aiškią nusikalstamumo 
„kraustymosi“ į virtualiąją erdvę tendenciją. Tad 
po dešimties ir juo labiau po penkiasdešimties 
metų nusikalstamų veikų, įvykdytų internete 
ar naudojant gal dar ir neatrastas skaitmenines 
technologijas, bus gerokai daugiau. O gal ir 
dominuos. Ir prokuroras bus bejėgis, jei to 
neišmanys“, – apie ateitį mintimis dalijosi  
E. Pašilis. 

Generalinis prokuroras E. Pašilis pabrėžė, kad 
technologijų daromos įtakos mūsų gyvenimui ir 
jų nulemiamų pokyčių akivaizdoje nuoširdžiai 
tiki tuo, jog teisingumas, jo užtikrinimas ir 
vykdymas nebus bei neturi būti perduotas 
dirbtiniam intelektui ar kitam skaitmeniniam 
išradimui, kad ir koks tobulas jis būtų. „Tik 
žmogus, nepaisant jo netobulumo, turintis 
vertybes, savo gyvenimiškąją patirtį, išmintį, 
gali vertinti kito žmogaus poelgį bei priimti 
teisingiausią tuo konkrečiu atveju sprendimą. 
Todėl galvojant apie ateities prokurorų bei 
teisėjų kartas labai svarbu ypač daug dėmesio 
skirti būsimų teisininkų vertybiniam pagrindui, 
jų gebėjimui kritiškai mąstyti, empatijos 
kompetencijai, išsilavinimui ir kuo platesniam 
akiračiui“, – sakė E. Pašilis.

Kalbėdamas apie tai, ar bylos tampa 
sudėtingesnės įsiterpiant informacinėms 
technologijoms, generalinis prokuroras nurodė, 
kad virtuali realybė jau dabar yra tapusi 
ta erdve, kurioje vyksta ne tik apsikeitimas 
kačiukų nuotraukomis ar vienas kitą pametusių 
žmonių susitikimai. Čia vyksta ir nusikalstamos 
veikos: sukčiavimai, prekyba narkotikais, 
žmonėmis, vogtais daiktais, žmonių bauginimas, 
persekiojimas, šantažas. „Mes jau ne iš nuogirdų 
žinome, kokie įdomūs nusikaltėliams yra ne 
tik mūsų prisijungimo prie sąskaitų, bet ir 
sveikatos duomenys, nuotraukos, vaizdo įrašai. 
Vienais atvejais nusikaltėliai tiesiog pritaikė 
skaitmeninio pasaulio teikiamas galimybes savo 
tikslams, kitais – perkėlė nusikalstamo veikimo 
schemas iš realaus gyvenimo į virtualųjį. Tačiau 
yra ir trečia grupė – tai tos nusikalstamos 
veikos, kurios atsirado tik dėl to, kad yra virtuali 
erdvė. Ir visa tai kartu tyrėjams, prokurorams ir 
teisėjams pateikė ne vieną komplikuotą teisinį 
galvosūkį dėl nusikalstamos veikos jurisdikcijos, 
tarptautinio teisinio bendradarbiavimo, 
skirtingose geografinėse vietose vykdyto 
nusikaltimo „pamatymo“ kaip vieno, 
atsakomybės taikymo ir dar daugelį kitų“, –  
atkreipė dėmesį E. Pašilis. 

Generalinis prokuroras E. Pašilis pasidžiaugė, 
kad ant jo darbo stalo vis mažiau popieriaus 
ir vis daugiau elektroninių dokumentų, vis 
daugiau sprendimų šios technologijos leidžia 
priimti taikant taupesnius būdus nei žodinis 

nagrinėjimas, gerbiant žmonių laiką, sveikatą, 
pinigus. Pasak jo, tai tikrai svarbūs ir sveikintini 
pokyčiai. 

LIETUVOS ADVOKATŪRA: 
PLANAS – INFORMACINES 
TECHNOLOGIJAS ĮDARBINTI 
BENDRUOMENĖS PATOGUMUI
Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas 
Mindaugas Kukaitis teigė, kad Lietuvos 
advokatūra savo elektronines sistemas ėmėsi 
modernizuoti dar 2015 m. Tam ruoštasi keičiant 
norminius aktus, taip pat ir planuojant naujus 
technologinius procesus. Pasak advokato, 
„Lietuvos advokatūros pastangomis, siekiant 
optimizuoti ir užtikrinti kuo efektyvesnį ir 
patogesnį Lietuvos advokatūros paslaugų 
teikimą, sukurta nauja vidinė savitarnos 
sistema advokatams ir advokatų padėjėjams, 
įdiegtas asmens duomenų paieškos Lietuvos 
advokatūroje modulis, sukurta ir įdiegta 
sąsaja tarp Lietuvos advokatūros finansų 
apskaitos sistemos ir Lietuvos advokatūros 
duomenų bazės, taip pat tobulintas užimtumo 
kalendorius, derinant atgalinį ryšį su teismais. 
Dėl šių priemonių advokatai ir advokatų 
padėjėjai kelių mygtukų paspaudimu gali 
matyti informaciją apie sumokėtas narystės 
įmokas, sveikatos pažymų bei draudimo 
galiojimą, kvalifikacijos balų skaičių ir kt.“

2015 m. buvo sudarytas Lietuvos advokatūros 
informacinių technologijų komitetas, kurio 
viena iš užduočių – tobulinti advokatūros 
informacinių technologijų ir valstybės valdomų 
informacinių sistemų integravimą. Komitetas 
aktyviai teikia rekomendacijas Advokatų 
tarybai dėl informacinių technologijų plėtros. 
„Vienas svarbių darbų – sukurta Lietuvos 
advokatūros savitarnos svetainė, kurioje 
advokatai gali matyti savo veiklos dokumentus, 
gali registruotis į kvalifikacijos kėlimo seminarus, 
redaguoti savo veiklos profilį. Advokatų sąrašas 
tvarkomas naudojantis savitarnos sistema“, – 
sakė M. Kukaitis.

Nuo 2018 m. advokatai atsinaujinusioje 
sistemoje gauna priminimus apie jų privalomai 
pateikiamų dokumentų galiojimo pabaigą. Ši 
nauja automatinių pranešimų sistema įdiegta 
siekiant supaprastinti dokumentų teikimo 
Lietuvos advokatūrai procedūrą – advokatams 
ir advokatų padėjėjams nebereikia patiems 
tikrinti, kada baigiasi jų pateiktų dokumentų 
galiojimas, nes sistema suteikia galimybę to 
nepamiršti.

M. Kukaitis pristatė dar vieną reikšmingą 
pasiekimą – advokato profesinio laiko 
užimtumo kalendorių, kuris bendrinamas su 
Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO. 
„Kalendorius palengvina advokatų profesinės 
veiklos vykdymo sąlygas. Advokatui pažymėjus 
savo užimtumą Lietuvos advokatūros savitarnos 
svetainėje užimtą laiką mato ir teisėjai bei 
teismų darbuotojai. Šis patobulinimas gali 
sumažinti teismų darbo krūvį ir sąnaudas, 
nes pastarieji, naudodamiesi kalendoriumi, 
iš anksto, net nesikreipdami į advokatą, galės 
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atsižvelgti į advokatų ir jų padėjėjų užimtumą 
kitose bylose, jų atostogas ir kt., todėl nereikės 
keisti jau paskirtų posėdžių datų. Be to, nuo šiol 
kalendorių galima sinchronizuoti su asmeniniu 
Google kalendoriumi, todėl juo jau galima 
naudotis ir mobiliajame įrenginyje“, – teigė 
advokatas. 

Pasidomėjus apie technologinių sprendimų 
diegimą ateityje M. Kukaitis atskleidė, kad 
Lietuvos advokatūra turi nemažai idėjų ir 
planų, kaip dar labiau „įdarbinti“ informacines 
sistemas rūpinantis advokatų bendruomenės 
patogumu. „Svarstome pasiūlymus dėl 
nuotolinio teismo posėdžio technologinių 
supaprastinimų, domimės advokatų turimų 
elektroninių bylų ir duomenų laikymo saugumo 
užtikrinimo priemonėmis, elektroninio 
balsavimo sistemų panaudojimo galimybėmis, 
vienodo advokatų elektroninio pašto adreso 
sukūrimu. Vertiname galimybę įteisinti 
virtualias (nuotolines) registruotas advokatų 
darbo vietas, planuojame kompiuterizuoti 
advokatūros egzaminų laikymą, netrukus 
startuosime su elektronine parduotuve, kurioje 
advokatai ir advokatų padėjėjai galės patogiai 
susimokėti už seminarų paslaugas, įsigyti su 
advokato veikla susijusių prekių“, – nurodė  
M. Kukaitis.  

Kalbėdamas apie dirbtinį intelektą ir ateities 
technologijų įtaką darbo procesams  
M. Kukaitis akcentavo, kad dirbtinio intelekto 
panaudojimas kol kas yra labai brangus 
malonumas. „Lietuvos rinka ganėtinai maža, kad 
būtų patrauklu į tai investuoti. Tačiau ateities 
technologijomis advokatūra domisi ir siekia 
būti šiuolaikiška jų naudojimo srityje“, –  
pažymėjo Advokatų tarybos pirmininko 
pavaduotojas.

ANTSTOLIŲ RŪMAI: DĖL 
TECHNOLOGIJŲ ANTSTOLIO 
INSTITUCIJA TAMPA ATVIRESNĖ IR 
SKAIDRESNĖ
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, 
antstolė Inga Karalienė teigė, kad antstolių 
inovatyvumą parodo prieš kelerius metus 
pradėjusi veikti antstolių informacinė sistema, 
kuri šiuo metu yra šiuolaikiškiausia Baltijos 
šalyse.

„Šiandien antstoliai gali pasidžiaugti, kad 
sukurti tiesioginiai informaciniai ryšiai tarp 
antstolių kontorų, kredito įstaigų, oficialių 
registrų, teismų ir kitų valstybės institucijų. 
Nuo 2015 m. rugsėjo veikia ir Europoje 
analogų neturinti Piniginių lėšų apribojimo 
informacinė sistema, kuri padeda centralizuotai 
ir operatyviai taikyti apribojimus skolininkų 
sąskaitoms kredito įstaigose ir priverstinai 
nurašyti pinigines lėšas iš šių sąskaitų. Be to, 
didžioji dalis antstolių sprendimų jau atliekama 
virtualiojoje erdvėje – vykdomasis dokumentas 
gali būti surašomas, pateikiamas antstoliui ir 
grąžinamas išieškotojui elektroniniu būdu. 
Proceso šalys gali internetu sekti sprendimo 
vykdymo eigą, teikti prašymus, įvairius 
dokumentus ir inicijuoti procesinius  

veiksmus“, – privalumus vardijo antstolė.

Žinoma, technologijos palengvina ir kuria 
pridėtinę vertę ne tik proceso dalyviams, bet 
ir antstolių institucijai. I. Karalienės teigimu, 
jos užtikrina operatyvumą, kuris išieškojimo 
procese labai svarbus. „XXI a. pokytis 
atnešė ir galimybę elektroniniu būdu rengti 
varžytynes. Jeigu skolos nepavyksta padengti 
be varžytynių, tai elektroniniu būdu varžytynės 
padeda pritraukti maksimalų dalyvių skaičių 
ir realizuoti skolininko turtą už didžiausią 
kainą. Varžytynių laimėtojas sumoka už pirkinį 
bei įformina turto nuosavybės dokumentus 
naudodamasis elektroninių ryšių priemonėmis, 
nesilankydamas nei antstolio kontoroje, nei 
kitose institucijose“, – sakė ji.

I. Karalienė atkreipė dėmesį, kad dėl 
šiuolaikinių technologijų antstolio institucija 
tampa atviresnė, suprantamesnė ir 
skaidresnė, – žmogus bet kuriuo paros metu 
gali pasidomėti, kas tikrino jo duomenis, 
kokių veiksmų jo atžvilgiu ėmėsi antstolis ar 
skolininkas. 

„Konsultuodamiesi su psichologais 
išsiaiškinome, kad tokia misija sunkiai įmanoma: 
jeigu žmogus nenori ateiti pas antstolį, tai jokie 
įtikinėjimai jo neprivers. Taigi jau šią vasarą 
žmonės galės išbandyti mobiliąją aplikaciją, 
kuri padės lengvai apskaičiuoti, kiek pabrangsta 
antstolio išieškoma skola atsižvelgiant į 
skolininko elgesį, mokėjimus ir išieškojimo 
trukmę. Viliamės, kad ši priemonė padės 
suvokti skolininkams, kad operatyviai grąžinti 
skolas yra naudinga. Kartu tikimės, kad mažės 
ir visuomenės priešiškumas antstolių profesijai, 
nes žmonės turės daugiau galimybių išsiaiškinti 
ir išspręsti savo finansines problemas“, – svarstė 
antstolė I. Karalienė.

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė 
apgailestavo, kad mūsų norminiai aktai 
atsilieka nuo informacinių technologijų 
progreso. „Susidaro paradoksali situacija, kai 
greta pažangiausių šiuolaikinių technologijų 
antstoliams tenka taikyti daug pasenusių ir 
neveiksmingų procedūrų. Pavyzdžiui, vis dar 
rengiame ir siunčiame itin daug procesinių 
dokumentų, kurių proceso dalyviai dažnai 
net neperskaito. Tikslas aiškus – informuoti 
žmones, bet siųsdami jiems šūsnis popierinių 
dokumentų jo nepasiekiame. Šioje srityje 
turime labai daug neišnaudotų antstolių veiklos 
tobulinimo rezervų“, – mintimis dalijosi  
I. Karalienė. 

LIETUVOS NOTARŲ RŪMAI: 
Į ATEITĮ ŽVELGIAME KAIP Į 
GALIMYBIŲ LAIKĄ
Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos 
notaras Marius Stračkaitis pažymėjo, kad 
šiuo metu Lietuvos notariatui ir jo pažangai 
svarbus laikas. Po dešimties metų nuo 
sumanymo pradžios pradedama sistemos 
eNotaras eksploatacija. „Elektronikos srityje 
nesame naujokai – jau dešimtmetį notarai 
naudojasi elektroninėmis nekilnojamojo turto 
ir hipotekos – NETSVEP, HISREP – paslaugomis 

bei kitomis sistemomis. Elektroniniu būdu 
tvirtinami nekilnojamojo turto, hipotekos ir 
įkeitimo sandoriai, išduodami nuosavybės 
teisės liudijimai. Notarų rūmai savo lėšomis, 
be cento mokesčių mokėtojų pinigų, inicijavo 
eNotaro projektą ir įgyvendino jo pirmąjį 
etapą“, – apie diegiamus technologinius 
sprendimus mintimis dalijosi  
M. Stračkaitis. 

Pasak Lietuvos notarų rūmų prezidento, 
sistemos projektavimo ir kūrimo darbus atliko 
viena iš informacinių technologijų lyderių 
Lietuvoje – įmonė „iTree“. Kaip pažymėjo  
M. Stračkaitis, sistemos eNotaras pirmojo etapo 
rezultatais naudosis ne tik notariatas, bet ir 
daug viešų vartotojų. Sistema eNotaras – tai 
milžiniška elektroninė terpė, kurioje dirba 
visi notarai ir jų biurai bei Notarų rūmai. 
„Šiomis dienomis baigiama kurti sąsajų su 
valstybiniais registrais ir jų duomenų bazėmis 
sistema. Pasiektas sistemos tikslas – palengvinti 
kasdienį notaro darbą, jo planavimą. Siekiama 
pagerinti klientų aptarnavimą, suteikti klientui 
galimybę elektroniškai pasiruošti notarinio 
veiksmo atlikimui: komunikuoti su notaro 
biuru, apsikeisti reikalingais dokumentais, po 
susitikimo su notaru kontroliuoti sandorio  
eigą“, – pažymėjo prezidentas. 

M. Stračkaitis nurodė, kad šiuo metu notarų 
bendruomenei svarbi naujovė – sukurtas 
ir įteisintas notarinių veiksmų registras, 
pakeitęs notarinę knygą. Šiame registre ne 
tik registruojami veiksmai, bet ir automatiškai 
apskaičiuojamas notaro atlyginimas, o 
duomenys vėliau sisteminami ir pateikiami 
tiek privalomose ataskaitose Notarų rūmuose, 
Mokesčių inspekcijai, tiek kitoms institucijoms. 

Paklausus apie planuojamus diegti 
technologinius sprendimus ateityje,  
M. Stračkaitis nurodė, kad yra siekis įgyvendinti 
tolesnius projekto eNotaras etapus, kurie 
gerintų notarų ir jų klientų sąveiką. Notarų 
bendruomenė tikisi, kad po kelerių metų turės 
galimybę saugiu abipusiu vaizdo ryšiu atlikti 
tam tikrus notarinius veiksmus nuotoliniu būdu. 
Svarbiausia – kad būtų išsaugotas atliekamo 
sandorio teisinis saugumas, kurį gali užtikrinti 
tik notaras.

Šiuo metu visuomenėje aktyviai diskutuojant 
apie dirbtinį intelektą ir ateities technologijas, 
M. Stračkaitis pažymėjo, jog prieš dešimtį metų 
sunkiai įsivaizdavome, kur nuves technologijų 
pažanga, todėl ir dabar iki galo negalime 
būti tikri, kiek pažengs dirbtinio intelekto 
kūrėjai, kokios technologijos bus įvaldytos. 
Pasak jo, šiuo metu informacinės technologijos 
nepajėgios pakeisti žmogaus. „Neįsivaizduoju 
roboto, kuris gebėtų notaro vietoje išsiaiškinti 
žmogaus tikrąją valią ir jo ketinimus. Vis dėlto 
dėl ateities nespėliosiu. Mes, notarai, į ateitį 
žvelgiame kaip į galimybių laiką. Stengiamės 
neatsilikti nuo technologijų pažangos ir kartu 
išsaugoti esminius profesinius dalykus –  
notarinę sandorių kontrolę ir apsaugą nuo 
neteisėtumo“, – apibendrino M. Stračkaitis.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S
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Nors visuomenės nuomonės tyrimai dėl 
pasitikėjimo teismais atliekami nuo 1996 m., 
tik 2017 m. pirmą kartą fiksuotas didesnis 
skaičius teismais pasitikinčių Lietuvos 
gyventojų nei  nepasitikinčių. Prie didesnio 
pasitikėjimo prisidėjo kelios aplinkybės. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė vienu 
svarbiausių savo kadencijos uždavinių įvardijo 
teismų skaidrumo, atvirumo ir efektyvumo 
užtikrinimą. Be to, ir patys teismai ne vienerius 
metus kryptingai siekė persitvarkyti. Kartu šios 
reformos atnešė daug pokyčių, pavyzdžiui, 
buvo pertvarkyta teisėjų atrankos tvarka, 
įdiegta teismų vadovų rotacija, padidintas 
atvirumas, įdiegta automatizuota bylų 
skirstymo teisėjams sistema, įgyvendinta 
daug kitų svarbių proceso pakeitimų. Teisėjų 
taryba patvirtino kovos su korupcija teismuose 
programą, pagal kurią kiekvienas teismas 
(įskaitant Aukščiausiąjį Teismą) tvirtina savo 
konkretų kovos su korupcija planą. Be to, 
Nacionalinė teismų administracija (toliau –  
NTA) daug nuveikė siekdama geriau 
supažindinti visuomenę su teismų darbu 
ir skatindama teisėjus viešai aiškinti savo 
sprendimus. Daugelis nuogąstauja (ir, reikia 
pripažinti, ne be pagrindo), kad ši korupcijos 
byla vėl sugriaus visuomenės pasitikėjimą 
teismais. Tokį požiūrį dar labiau sustiprina 
politiniai procesai: artėjant rinkimams, nemažai 
politikų ėmė garsiai kaltinti teismus korupcija 
ir reikalauti didelių reformų, nepasiūlydami 
jokių konkrečių sprendimų, o kartais ir gerai 
nesuprasdami, kaip veikia teismų sistema.

Ši byla puikiai iliustruoja, kaip svarbu valdžios 
institucijoms bendrauti su visuomene – tai 
galioja ir institucijoms, kur vyksta tyrimas, 
ir tyrimą vykdančioms institucijoms. Nors, 
atrodytų, keista daug dėmesio skirti viešųjų 

ryšių strategijai, kai mesti tokie rimti kaltinimai, 
bet nepakankamai įvertinti viešųjų ryšių svarbą 
tokiose bylose būtų klaida . 

Kalbant apie teismus, visų pirma, tokioje 
situacijoje būtina suprantamai paaiškinti, kodėl 
atliekamas konkrečių asmenų ir įvykių tyrimas 
neturi įtakos visos institucijos legitimumui. 
Demokratinė valstybė neįsivaizduojama 
be visuomenės pasitikėjimo teismais 
(žr. čia, čia ir čia). Be to, nepakankamas 
pasitikėjimas teismais gali prisidėti prie 
korupcijos, nes teismais nepasitikintys 
žmonės gali būti linkę spręsti tarpusavio 
ginčus ne teisme, o pasiūlydami kyšius 
valstybės pareigūnams; institucijai praradus 
visuomenės pasitikėjimą, jos tarnautojai 
patys gali būti linkę lengviau pateisinti 
korupcijos ar neetiško elgesio apraiškas (žr. 
čia). Atrodo, kad NTA gerai supranto, kaip 
svarbu šioje situacijoje vadovautis ir veikti 
pagal tinkamą komunikacijos strategiją. 
Netrukus po įtarimų paviešinimo  buvo 
surengta spaudos konferencija, kurioje 
visuomenei buvo priminta, kad  teismuose 
dirbantys šimtai teisėjų savo sąžiningu darbu 
kasdien vykdo teisingumą ir vertybe laiko 
skaidrumą ir nešališkumą, o patys teismai 
ieško būdų panašioms rizikoms užkirsti kelią 
ateityje. Oficialiuose teismų kanaluose ir 
socialiniuose tinkluose  visuomenė ne tik 
buvo informuojama, kad, nepaisant kilusio 
skandalo, teismų veikla nesustojo, bet ir 
atsakoma į gyventojų klausimus. NTA taip 
pat pasinaudojo galimybe paaiškinti, kokių 
priemonių imamasi rizikai mažinti: gyventojams 
priminta, kaip kreiptis ir pateikti pranešimus 
apie galimai netinkamą teisėjų elgesį, išsamiai 
paaiškinta, kokia tvarka bylos paskirstomos 
atskiriems teisėjams. Aiški teismų komunikacija 

leidžia viltis, kad teismų reputacijai nebus 
padaryta daugiau žalos nei ta, kurią jau padarė 
įtarimai.

Šis tyrimas parodė ir tai, kad tyrimą 
vykdančioms institucijoms taip pat būtina 
veikti pagal apgalvotą komunikacijos  
strategiją – ypač dabar, interneto amžiuje. 
Anksčiau su korupcija susiję tyrimai dažnai 
būdavo atliekami atokiau nuo visuomenės akių, 
viešai išplatinant tik ribotą informaciją. Dabar 
padėtis visiškai pasikeitė. Vos pasirodžius 
oficialiam STT pranešimui spaudai apie 
atliekamą tyrimą, socialiniai tinklai ir interneto 
naujienų portalai sureagavo akimirksniu. 
Nuomonę išsakė politikai, vieši komentatoriai 
dalijosi savo įžvalgomis internete, visi eiliniai 
šalies gyventojai turėjo galimybę socialiniuose 
tinkluose išsakyti savo vertinimus ir viešai 
reikšti nusivylimą. Tai iliustruoja naująją 
kovos su korupcija tarnybų veikimo realybę: 
nepriklausomai nuo jų požiūrio į viešumą, 
tarnybų veikla susilaukia didelio visuomenės 
dėmesio. Visuomenės nuomonė gali būti 
palanki, palaikanti arba, priešingai, nepalanki 
tyrimui, ir kelianti grėsmę tyrimo legitimumui 
visuomenės akyse. Nors vis dar diskutuojama, 
ar kovos su korupcija tyrimai visais atvejais 
turėtų būti vieši, tokiose jautriose bylose 
pirmiausia svarbu užtikrinti tam tikrą aiškumą. 
Priešingu atveju, galimas atvirkščias rezultatas –  
tyrimas gali prisidėti prie viešo naratyvo, 
kad „visi yra korumpuoti“, ir taip pakirsti 
visuomenės ryžtą kovoti su korupcija ar net 
sužlugdyti visuomenės pasitikėjimą politine 
sistema apskritai (daugiau apie tai – čia). Tai 
gali dar labiau paskatinti korupciją, nes, kaip 
rodo tyrimai, politinės sistemos institucijomis 
nepasitikintys gyventojai dažniau pateisina 
neteisėtą elgesį. 

Todėl STT visuomenei skirti pranešimai 
tokiose jautriose bylose turi būti išsamūs ir 
aiškūs. Šiuo aptariamu atveju, jau turėjome 
progos įsitikinti, kokį poveikį gali turėti 
nepakankamai aiški komunikacija. Tiksliai 
neįvardijus, kokiais proceso pagrindais 
buvo areštuoti įtariami teisėjai, pradėta 
viešai abejoti arešto teisėtumu (žr. čia ir čia), 
visų pirma – teisininkų bendruomenėje. 
Šiuolaikinėms kovos su korupcija tarnyboms 
svarbu suprasti, kad jų veikla neišvengiamai 
domisi visuomenė, todėl labai svarbu, kad 
visuomenė neprarastų pasitikėjimo atliekamų 
tyrimų teisėtumu, neturėtų nepagrįstų 
lūkesčių. Pavyzdžiui, jei bylos pradžią lydi 
vieši areštai, tačiau galiausiai apsiribojama 
baudomis, visuomenei gali pasirodyti, kad 
vis dar yra „neliečiamųjų“, kurie gali nesunkiai 
išvengti sunkių padarinių.

XXI amžiuje įvykusi informacijos revoliucija 
neišvengiamai pakeitė kovą su korupcija – 
skaidrumas ir komunikacija tapo dar svarbesni. 
Institucijos privalo išmokti veikti šioje naujoje 
aplinkoje.

Straipsnis anglų k. publikuotas  
The Global Anticorruption Blog  
(www. globalanticorruptionblog.com)
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Teismų reputacijos krizė: 
kodėl atliekant korupcijos 
tyrimus svarbu tinkamai 
informuoti visuomenę
Rūta Mrazaukaitė,  
teisininkė, Harvardo Teisės mokyklos LMM laipsnio kandidatė

Vasarį Lietuva pabudo su sukrečiančiomis žiniomis – pradėtas 
didelio masto ikiteisminis tyrimas dėl galimo kyšininkavimo, 
prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo įgaliojimais Lietuvos 
teismuose. Sulaikyti 26 asmenys – tarp jų ir vienas Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas, septyni kitų teismų teisėjai, vienas Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo padėjėjas ir daug advokatų. Ši tema mirguliavo 
ir Lietuvos, ir užsienio žiniasklaidoje (žr. čia, čia ir čia). Tačiau 
daugelį Lietuvos gyventojų žinios apie pradėtą tyrimą sukrėtė 
ne vien dėl didelio skaičiaus įtariamų teisėjų – vėl susvyravo 
nuomonė, kad jau pagaliau galima pasitikėti Lietuvos teismais.

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=publicpolicytomkins
https://press.princeton.edu/titles/8230.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/padm.12149
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pad.616 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4487686/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/gintautas-bartkus-nekaltumo-prezumpcija-ir-teiseju-suemimas-18-1107402#_
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teiseju-skandalas-sou-ar-beprecedente-korupcijos-byla.d?id=80456655
https://globalanticorruptionblog.com/2019/03/15/lithuanias-judicial-scandal-shows-why-public-communication-matters-corruption-investigations/#more-13589
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fworld%2feurope%2flithuania-detains-26-including-judges-in-corruption-probe%2f2019%2f02%2f20%2fb91fc7f2-3529-11e9-8375-e3dcf6b68558_story.html%3futm_term%3d.26fa38ba75d2&utm_term=.6beb242db6d8
https://www.reuters.com/article/us-lithuania-corruption/lithuania-arrests-eight-top-judges-in-anti-corruption-crackdown-idUSKCN1Q922O?il=0
https://www.nytimes.com/aponline/2019/02/20/world/europe/ap-eu-lithuania-corruption.html
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KINO GURMANAMS
„12 įtūžusių vyrų“ (12 Angry Men, 1957)
Geriausiai kritikų įvertintas režisieriaus Sidnio Liumeto 
(Sidney Lumet) darbas. Aštuoniolikmetis jaunuolis teisiamas 
dėl savo tėvo nužudymo – jam gresia mirties bausmė už 
pirmo laipsnio žmogžudystę, o galutinį teismo nuosprendį 
priima prisiekusiųjų komisija. Visas filmo veiksmas vyksta 
teismo rūmuose, pasitarimų kambaryje, kuriame ši komisija 
bando rasti teisingiausią sprendimą. Filmas, priverčiantis 
susimąstyti, stebėti, analizuoti ir kelti sau klausimą, kaip elgtis 
tokioje situacijoje.

RBG (RBG, 2018)
„Oskarui“ nominuotas dokumentinis filmas RBG supažindina 
su nepaprasta asmenybe, JAV Aukščiausiojo Teismo teisėja 
Rutha Bader Ginsburg, kuri, įkopusi į devintąją dešimtį, tapo 
viena ryškiausių ir netikėčiausių Amerikos popkultūros ikonų. 
Rutha visą savo dėmesį sutelkė į didįjį tikslą: diskriminacijos 
lyties pagrindu panaikinimą.
Taip pat rekomenduojame holivudinę šio dokumentinio filmo 
interpretaciją „Nes ji yra moteris“ (On the Basis of Sex, 
2018).

SERIALŲ FANAMS
„Tiesos šešėlis“ (Shadow of Truth, 2017)
Izraelio tiriamosios žurnalistikos dokumentinis filmas „Tiesos 
šešėlis“ – tai miniserialas, pasakojantis apie 2006 m. Izraelio 
mokykloje nužudytos mergaitės bylos tyrimą. Seriale 
analizuojami baudžiamosios justicijos 
privalumai ir trūkumai. Tai pasakojimas 
apie rezonansinę bylą, apaugusią 
sąmokslo teorijomis. Prieš metus šį 
serialą įsigijo „Netflix“.

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

KNYGŲ KLUBAS
Naujiena! „Lietuvos teisė 2018: 
esminiai pokyčiai“
Leidinyje analizuojamos reikšmingiausios 2018 m.  
įvykusios Lietuvos teisinio reguliavimo, teismų 
praktikos ir tarptautinės bei Europos Sąjungos 
teisės skverbimosi į mūsų teisinę sistemą naujovės. 

Leidinys leidžiamas Mykolo Romerio teisės 
mokyklos iniciatyva. 

E. versija: https://ebooks.mruni.eu/

SING, UNBURIED, SING
Džesmin Vord ( Jesmyn Ward) romanas (anglų k.) – be galo jautrus 

žvilgsnis į JAV socialine problema tapusią baudžiamąją politiką, kurios 
pasekmė – žmonės masiškai siunčiami į kalėjimus. SING, UNBURIED, 

SING – tai vienos šeimos istorija ir nepaprastai stiprus literatūrinis 
kūrinys, vertas literatūros mėgėjų dėmesio.

HOMO DEUS. GLAUSTA RYTOJAUS ISTORIJA
Juvalio Nojaus Harario (Yuval Noah Harari)  – vieno žymiausių šių dienų 
makroistoriko – knyga, vaizduojanti netolimos istorijos pasaulį. Kas mūsų 
laukia ateityje?

Kiekvieną dieną milijonai žmonių nusprendžia savo išmaniesiems 
telefonams patikėti truputį svarbesnes pareigas gyvenime ir ryžtasi 
išbandyti naują ir veiksmingesnį antidepresantą. Siekdami būti sveikesni, 
laimingesni ir galingesni, žmonės pradžioje pakeis vieną savo ypatybę, 
tada – kitą, dar kitą, kol galiausiai liausis buvę žmonėmis (49 p.).

ARTIMIAUSI ĮVYKIAI

Kovo   29 d. 

Lietuvos teismai pristatys 2018 m. veiklos 
rezultatus. 

Dėl ko dažniausiai bylinėjasi Lietuvos piliečiai? Bylų 
nagrinėjimo greitis ir kokybė –  
pirmaujame ar atsiliekame? Kokie pirmieji teismų 
reformos rezultatai? Visa informacija www.teismai.lt

Balandžio   27 ir 28 d. 

Lietuvos apeliacinis teismas į svečius kvies 
atviros architektūros savaitgalio „Open 
House Vilnius 2019“ dalyvius!

TEISMAI.LT  
REKOMENDUOJA

MEDUS SIELAI
Opera „Madam Baterflai“
Į Nacionalinį operos ir baleto teatrą 
po kelių sezonų pertraukos grįžo 
Džakomo Pučinio (Giacomo Puccini) 
opera „Madam Baterflai“, kurią 
ikoninis režisierius Antonis Mingela 
(Anthony Minghella) pavertė 
nepakartojamos estetikos reginiu 
scenoje. Spėjusiems įsigyti bilietus 
linkime nepakartojamo reginio! 

  Balandžio mėn.

Balandžio viduryje į kelionę po Lietuvą pajudės  
Teisingumo kambarys ant ratų! 

Sekite naujienas Lietuvos teismų  

   Gegužės mėn.  

Konferencija „Vilnius LegalTech 2019“. 

Ar teisininkus galės pakeisti robotai, o draudimo paslaugas atlikti algoritmai? Konferencijoje bus 
siekiama sutelkti Lietuvos akademinės bendruomenės ir teisininkų / IT specialistų interesus siekiant 
integruoti technologinius teisinius aspektus ir spręsti dabartines teisinių rinkų tendencijas ir 
iššūkius.

Renginio data artimiausiu metu bus patikslinta – sekite naujienas www.mruni.eu/lt/
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Antikorupcinės aplinkos 
stiprinimas teismuose  

SVARBU ŽINOTI
Teismuose įgyvendinama jau nuo 2012 m. 

veikianti ir šiandien aktuali bei pritaikoma antikorupcinė programa

 Absoliučiai visos bylos teismuose skirstomos automatizuotai – kitos galimybės nėra

Teisėjai, kaip ir bet kurie kiti valstybės tarnautojai, pildo privačių interesų deklaracijas, 
kurių duomenys yra vieši ir skelbiami interneto svetainėje www.vtek.lt

Daugiau informacijos www.teismai.lt

Sudaryta tarpinstitucinė 
darbo grupė antikorupcinei 
aplinkai teismuose stiprinti

Dalyvauja: šalies teismų, Teisėjų 
tarybos, Nacionalinės teismų 

administracijos, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos, prezidentūros atstovai

Kasacinių skundų 
atrankos tobulinimas

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 
sudaryta darbo grupė, analizuojanti 

kasacinių skundų atrankos procesus ir 
rengianti pasiūlymus dėl jų tobulinimo

Teismų inicijuotas 
susitikimas su generaliniu 
prokuroru Evaldu Pašiliu

Pasiūlytas aktyvus bendradarbiavimas 
ir išreikštas poreikis gauti 

apibendrintą informaciją, reikalingą 
galimoms rizikoms identi�kuoti

Baigiamas kurti 
centralizuotas informacijos 

apie pažeidimus teikimo 
kanalas Nacionalinėje 

teismų administracijoje 
Kanalas kuriamas įgyvendinant 

Pranešėjų apsaugos įstatymą

Pradėti vykdyti Teisėjų 
tarybos ir Teisėjų etikos 
komisijos atstovų vizitai į 

šalies teismus
Siekiama aptarti su rizikos veiksniais 

susijusius klausimus

Priemonės gyventojams, 
turintiems klausimų

• Galimybė kreiptis į teismo pirmininką 
jo priėmimo valandomis

• Reguliarūs gyventojų susitikimai su 
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos 

pirmininku 
• Savo prašymus ir skundus gyventojai 

gali teikti el. paštu info@teismai.lt

6 SVARBIAUSI ŽINGSNIAI IR PRIEMONĖS

1

Redakcijos žodis

Lina Lapėnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos komunikacijos specialistė

– Tuk, tuk. 
– Kas čia? 
– Virtuali realybė. 
Ir tai ne sapnas – tai vyksta jau šiandien. Jeigu 
smalsiau pažvelgsime į mus pasiekusius pokyčius, 
suprasime, kad 4-oji pramonės revoliucija jau kurį 
laiką vyksta. Tik ši revoliucija vyksta jau kurį laiką. 
Tai nėra vieno išradimo įdiegimas pramonėje, kaip 
buvo išmokus pritaikyti garą, elektrą ir informacines 
technologijas, šitaip pakeičiant gamybos procesą 
iš esmės. Šį kartą naujų gamybos būdų atsiranda 
nuolat. O tobulėjimo greitis ne kasdienis – greičiau 
sekundinis.  
Praėjusiais metais paminėję teismų 100-metį, 
šiandien atveriame naują lapą ir simboliškai  
2019 m. pradedame startu prognozuoti ateitį. 
Šiame TEISMAI.LT numeryje nebijome užduoti 
klausimų, į kuriuos ne visada randame atsakymus, 
ir drąsiai žvelgiame į kitokį pasaulį, dar laukiantį 
mūsų. Juk tik drąsa priimti iššūkius ir pokyčius mus 
augina ir daro stipresnius.
Šiais laikais greičiu ir pažanga jau nieko 
nenustebinsi. Nieko nenustebinsi ir pokyčiais, 
kuriuos diktuoja išmaniosios programėlės, dirbtinis 
intelektas. Paradoksalu – nustebinti gali nebent tik 
noru likti komforto zonoje ir atsisakyti pokyčių. 
Kaip yra pasakęs Pasaulio ekonomikos forumo 
įkūrėjas, vienas ryškiausių pastarųjų dešimtmečių 
ateities ekonomikos mąstytojų Klausas Schwabas, 
naujajame pasaulyje ne didelės žuvys ris mažąsias, o 
greitosios žuvys sudoros lėtąsias. 
Šiame TEISMAI.LT pavasario numeryje keliame 
klausimus apie tai, kokią įtaką technologijos 
ir dirbtinis intelektas šiandien daro teisininko 
profesijai, – tai grėsmė ar naujos galimybės, 
kokia yra teisinių paslaugų rinkos e. vizija ir kaip 
susidoroti su staiga mus užklupusiais milžiniškais 
4-osios pramonės revoliucijos iššūkiais?
„Gyvenate laikais, apie kuriuos rašys istorijos 
vadovėliai, nes pastarųjų metų technologinė 
pažanga prognozuoja visiškai kitokį pasaulį. Pasaulį, 
kuriame sprendimus už mus, įskaitant teisėjus, 
priims algoritmai, teisininkams duomenis analizuos 
ir dokumentus rengs dirbtinis intelektas, –  
straipsnyje „4-oji pramonės revoliucija: iššūkių 
asmens duomenų apsaugos srityje tik daugės“ 
teigia įmonės „Dataprotection“ įkūrėjas dr. Julius 
Zaleskis, akcentuodamas asmens duomenų 
apsaugos balanso svarbą: – Kuo griežčiau bus 
interpretuojamas duomenų apsaugos reguliavimas, 
tuo lėtesnis bus mokslo, technologijų, verslo 
progresas.“
Robotai, užpildantys sutarties formas ar 
parengiantys ieškinį kompensacijai už pavėlavusį 
skrydį gauti, sistema, kuri už kelių eismo taisyklių 
pažeidimus identifikuoja pažeidėją, greičiau nei 
per 15 sek. iš pažeidėjo sąskaitos išskaičiuoja 

baudą ir jį sudrausmina – tai ne tolima ateitis ar 
fantastika, tai vyksta jau šiandien. „Pasiekėme 
tokį išsivystymo lygį, jog nei teisė negali be 
technologijų, nei technologijos – be teisės“, – 
įsitikinęs Mykolo Romerio universiteto Teisinių 
technologijų (Legaltech) centro vadovas Martynas 
Mockus, su kuriuo apie teisinių technologijų raidą 
kalbamės straipsnyje „Legaltech vadovas Lietuvoje: 
teisė ir technologijos – neatskiriama“. 
Šiame žurnale atsigręžiame į britų patirtį. Jų 
manymu, „Amazon“ ir „Google“ naudojami 
algoritmai gali būti taikomi sprendžiant ir teisminius 
ginčus, tai jau naudojama ir mediacijos procese. 
Apie tai pokalbis su Jungtinėje Karalystėje 
pripažintu ekspertu sparčiai tobulėjančioje 
elektroninio ginčų sprendimo srityje Grahamu 
Rossu straipsnyje „Britų patirtis: pritaikius 
technologijas ginčo sprendimas – per 1 val.“    
Technologijoms įsiliejus į mūsų gyvenimą vis 
sudėtingiau susigaudyti plūstančiame žinių 
sraute, todėl dideliu iššūkiu tampa informacijos 
patikimumas. „Kad ir kaip bandoma išgaudyti ir 
pažymėti netikras naujienas, kol kas tai vyksta 
nesėkmingai, nes žiniose vis tiek lieka dalis tiesos“, –  
sako nacionalinės iniciatyvos Demaskuok.lt 
vadovas Viktoras Daukšas. Daugiau apie tai, kaip 
technologijos padeda kovoti su netikrų naujienų 
sklaida, skaitykite straipsnyje „Melaginga naujiena – 
apgauti labai paprasta“. 
Išskirtiniame šio numerio interviu turime garbės 
kalbinti profesorę Marthą Minow, jau beveik 
keturiasdešimt metų dirbančią Harvardo teisės 
mokykloje ir išugdžiusią ne vieną garsią JAV 
asmenybę. Profesorė pabrėžia, kad skaitmeninės 
revoliucijos keliamų iššūkių kontekste ugdant 
teisininkus svarbu lavinti jų kritišką mąstymą 
ir atsakomybės suvokimą. „Neįmanoma baigti 
Harvardo teisės mokyklos manant, kad viskas 
yra gerai, nes mes praleidžiame labai daug laiko 
ragindami žmones mąstyti apie tai, kaip viskas 
galėtų būti geriau“, – pamokomis dalijasi profesorė.  
Tad šiandien, kai niekas neabejoja dirbtinio 
intelekto galimybėmis, svarbu nepamiršti ir jų 
kontroliavimo poreikio, nes žmogus – ne robotas, 
jis klysta, o technologijas kuria žmogus.

 – www.teismai.lt (Nr. 1)
 – Vieša sprendimų paieška (Nr. 2)
 – Rasta byla (Nr. 3)

Kol dar nemąstome seka 1, 2, 3, sau netaikome 
algoritmų, galime būti tikri – amžinojo dirbtinio 
intelekto variklio savo galvoje dar neturime. Esame 
žmonės, o ateitis – mūsų rankose!
Įdomaus skaitymo!
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5 aktualios IT naujovės

Norintiems teismo paslaugomis 
pasinaudoti paprasčiau
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Vieša teismo tvarkaraščių paieška
Vieša teismo sprendimų paieška 
Visa informacija apie nuotolinius teismo posėdžius – 
dalyvaukite posėdyje neišeidami iš namų!

www.teismai.lt 
Išsami teismų statistika
Įdomu, kiek bylų išnagrinėja teisėjai? 
Kokia jų darbo patirtis? 

www.atvirasteismas.lt 

Pamatykite, kaip vyksta teismo posėdis ir gaukite 
svarbiausius atsakymus į Jums rūpimus klausimus

www.sale.teismai.lt 

Bylų skirstymo protokolai 
Sužinokite, kaip viena ar kita byla pateko pas teisėją

www.liteko.teismai.lt/protokolai

Tai elektroninių teismo paslaugų portalas
                
Portale galėsite:
Sekti bylos eigą, teikti teismui dokumentus
Sumokėti žyminį mokestį, teismo paskirtas baudas
Išklausyti aukštos kokybės teismo posėdžio garso įrašus

www.e.teismas.lt  


