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Vilniaus universiteto
Teisės fakultetas 
pasitiko 375–ąjį 
jubiliejų 

Spalio 11 d. Vilniaus universiteto 
(VU) Teisės fakultetas minėjo 
375-ąsias įsteigimo metines. 

Kazimieras Leonas Sapiega buvo tas žmogus, 

kurio dėka spalio 11-ąją Vilniaus Universiteto 

Teisės fakultetas pasitinka 375-ąjį įkūrimo 

jubiliejų. Jo dvasinė idėja ir materialus indėlis - 

nekilnojamas turtas, didžiulė knygų kolekcija, 

gausios piniginės aukos – davė pradžią iki tol 

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje neregėtą 

mokslo įstaigą. K. L. Sapiegos pastangos lėmė, 

kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos 

karaliaus Vladislovo Vazos 1641 metų spalio 11 

dieną išleista privilegija įsteigė Vilniaus uni-

versiteto Teisės fakultetą. Kadaise pirmojo 

mecenato neišsenkanti energija, atkaklumas ir 

dosnumas lėmė fakulteto gimimą, o vėlesnės 

kartos per šimtmečius puoselėjo, tobulino ir 

vedė į priekį mūsų fakultetą ten, kas esame 

dabar – teisės mokslo lyderiai Lietuvoje.
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Kazimierui 
Leonui Sapiegai 
atminti 
Pagerbiant pagrindinio Teisės fakulteto 

fundatoriaus ir globėjo Kazimiero Leono 

Sapiegos atminimą, atidaryta ir pašventinta 

šiuolaikiškai įrengta auditorija ant kurios sienų 

puikuojasi svarbiausių dokumentų – 

fakulteto įsteigimo privilegijos, taip pat 

I-ojo ir III-ojo statutų fragmentai - 

reprodukcijos. Vienas svarbiausių auditorijos 

akcentų - Kazimiero Leono Sapiegos 

(1609-1656) portreto, nutapyto Vincento 

Charlinskio 1775 m., reprodukcija. Kūrinio 

originalas saugomas Vavelio karališkojoje pilyje 

(Krokuvoje) Valstybiniuose meno rinkiniuose.

Šią auditoriją naudosime ypatingoms 

progoms – garbingų svečių paskaitoms, 

seminarams, disertacijų gynimui ir TF 

Mokymų centro mokymams. 
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Nauji štrichai Teisės 
fakulteto muziejuje 

Prof. Jevgenij Machovenko fakulteto 

bendruomenei pristatė atsinaujinusį Teisės 

fakulteto muziejų. Profesorius įdėjo daug darbo 

ir širdies papildydamas ekspoziciją bei naujai 

pateikdamas jau anksčiau turėtus eksponatus. 

Originalius eksponatus turime nuo 1918 m.  

Seniausi iš jų: Lietuvoje galiojusio Rusijos  

imperijos įstatymų sąvado vienas iš tomų;  

tarpukario Lietuvoje leistų Vyriausybės Žinių 

komplektas. Įdomiausi originalūs eksponatai - 

1940 m. ir 1945 m. išduoti studentų   

pažymėjimai. 

Metams bėgant fakulteto muziejus pildėsi 

studentų, absolventų, mūsų kolegų (iš kitur) 

dovanomis, mūsų žmonių taurėmis, diplomais 

ir kt. Daugiausia dėmesio sulaukia pereinamoji 

statulėlė „Spyris“, kuri atitekddavo dėstytojui, 

„išspyrusiam“ daugiausia studentų iš egzamino.
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Jubiliejaus proga – 
nauja erdvė 
ypatingoms progoms
Išskirtiniams posėdžiams, progoms ir svečiams 

turėsime jaukią kamerinę erdvę – atnaujintą 

profesoriumą 8-ame aukšte. 
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Spalio 11-osios vakarą į Šv. Jonų bažnyčią 

pasitikti 375-ojo VU Teisės fakulteto jubiliejaus 

susirinko Lietuvos teisininkų elitas, Vilniaus 

universiteto akademinė bendruomenė bei 

teisės studentai. Gaudžiant vargonams Teisės 

fakulteto studentai įnešė svarbiausią šventės 

akcentą - Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Len-

kijos karaliaus Vladislovo Vazos 1641 m. spalio 

11 dieną išleistą privilegiją. Sakralinėje erdvėje 

šiuolaikiškai interpretuotus istorinius fakulteto 

faktus lydėjo saksofonininko Vytauto Labučio, 

multi-instrumentalisto Saulius Petreikio bei VU 

choro „Pro musica“ atliekami kūriniai. Šventės 

svečiams originalių muzikos garsų apsuptyje 

buvo parodytas videofilmas apie asmenybes, 

reikšmingai prisidėjusias prie Teisės fakulteto 

istorijos nuo jo įsteigimo iki šių dienų. 

Šventės kulminacija – netradicinis sveikinimas  
netradicinėje erdvėje „Istorijos šydą praskleidus“
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Ačiū bičiuliams, 
partneriams, 
kolegoms 
Po oficialiosios jubiliejaus dalies Šv. Jonų bažnyčioje 

pratęsti šventės svečiai patraukė į Istorijos fakulteto 

kavinę, kur susirinko visi svarbiausi fakultetui 

žmonės – vieni matomi kasdien, kiti žymiai rečiau, 

tačiau visi labai brangūs. Vakaro metu netrūko 

kolegiškų diskusijų, šiltų prisiminimų ir skardaus 

juoko. Kaip padėka ir prisiminimas vakaro dalyviams 

buvo įteikta dailiai įpakuota Privilegijos reprodukcija. 



Duris atvėrė atsinaujinusi 
VU Teisės klinika

Rugsėjo 13 d. oficialiai atidaryta 
atnaujinta Vilniaus universiteto  
Teisės klinika. 

Šioje organizacijoje dirba 14 žmonių, veikiančių 7  

teisės srityse ir teikiančių nemokamas teisines 

konsultacijas socialiai pažeidžiamiems asmenims 

šeimos, darbo, socialinės apsaugos klausimais. TK 

savanoriai taip pat konsultuoja jaunas, besikuriančias 

įmones sutarčių, intelektinės nuosavybės, mokes-

čių ar ginčų sprendimo teisės klausimais. Teisinė  

pagalba yra teikiama ir prie Jos Ekscelencijos  

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos  

kampanijos „Už saugią Lietuvą“ prisijungusioms 

nevyriausybinėms organizacijoms. 

Besikeičianti aplinka skatina ieškoti inovatyvių 

sprendimų, todėl žengiame dar vieną žingsnį į priekį. 

Siekiant konsultacijas teikti greičiau, patogiau ir 

efektyviau buvo investuota į informacinių   

technologijų infrastruktūrą, tad nuo šiol klinikoje  

dirbantys teisininkai turi galimybę konsultuoti ir  

nuotoliniu būdu.

Iki šiol teisinė pagalba buvo suteikta daugiau nei 50 

tūkst. žmonių,
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Šiuometinė TeDi savaitė prasidėjo interaktyvia 

konferencija aktualia tema „Ar internetas turi teisę 

į tavo asmenybę“. Į aktualius skaitmeninio amžiaus 

keliamus klausimus atsakymo ieškojo žinomi  

šalies teisininkai, advokatai, akademikai bei   

tinklaraštininkai: prof. Egidijus Kūris, intelektinės  

teisės nuosavybės specialistas prof. Vytautas   

Mizaras, populiarus technologijų žurnalistas  

Arnoldas Lukošius ir kiti. 

Vėliau vyko tradicinis TeDi aukcionas, kurio metu 

studentai galėjo įsigyti neįprastų prekių – teisės 

fakulteto dėstytojams priklausančių daiktų ar net 

pramogų su jais; toliau sekė boulingo vakaras kartu 

su fakulteto administracija, futbolo varžybos su  

Tedi –  proga pasidalinti 
teisininkų kūrybiškumu 
su visuomene
Šiais metais 37-osios TeDi vyko  
balandžio 11–15 dienomis   
bendraminčius kviesdamos skambiu 
ambicingu šūkiu: „Ius esate Jūs!“  
(liet. teisė esate Jūs). Renginio  
globėjas – Europos Žmogaus Teisių 
Teismo teisėjas, buvęs Lietuvos  
Respublikos Konstitucinio Teismo 
teisėjas ir pirmininkas, vienas pirmųjų 
„Teisininkų dienų“ organizatorių   
Egidijus Kūris.

Lietuvos advokatūros komanda; protmūšis su 

R. Petrausku, krepšinio varžybos ir linksmiausia 

baigiamoji dalis su išskirtiniu dueto „Electronic I“ 

pasirodymu. TeDi uždaromasis vakaras taip pat 

neapsiėjo be kasmet ypač laukiamos dalies – 

dekano pasirodymo prie didžėjų pulto.

Studentai teisininkai yra kūrybiški ir tuo kūrybiškumu 

dalinasi su platesne bendruomene. „Teisininkų   

dienos“ buvo, yra ir bus šventė visiems, kas   

neabejingas teisininko profesijai ir teisei.
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Projektas startavo atidarymo renginiu V. Kudirkos 

aikštėje. Šeštadienį vidurdienį prie vyriausybės 

būsimieji teisininkai praeiviams teikė nemokamas 

teisines konsultacijas, išdalino pusę tūkstančio 

Konstitucijų, surengė žaidimus bei diskusiją apie 

žodžio laisvę. Projektą pratęsė Protmūšis, kurio daly-

viai turėjo galimybę pademonstruoti kritinį mąstymą 

ir sumanumą, atsakant į kebliausius bei netikėčiau-

sius klausimus susijusius su Konstitucija. Kitą dieną 

projekto dalyviai M. Mažvydo bibliotekoje žiūrėjo 

filmą „Misija: Baltijos kelias“ filmą bei 

sudalyvavo diskusijoje su jo kūrėjais, o paskutinę 

dieną studentai buvo pakviesti į ekskursijas po 

LR Konstitucinį teismą, kur iš pirmų lūpų sužinojo 

apie KT veiklą bei Konstitucijos taikymo subtilybes.

KoDi – žinutė visuomenei 
apie Konstitucijos svarbą 
Jau dvyliktą kartą Vilniaus universiteto 
Studentų atstovybė Teisės fakultete 
(VU SA TF) spalio 22-26 d., siekdama 
priminti Konstitucijos dienos svarbą, 
organizavo projektą „Konstitucijos 
Dienos 2016“ (KoDi’16). Tai buvo 
kelių dienų renginys, pritraukęs 
įvairaus amžiaus Konstitucija 
besidominčius piliečius. Renginį 
tradiciškai globojo - 
J. E. Valdas Adamkus

Uždaromasis KoDi’16 renginys – konferencija 

„Politinė reklama. Kaip pajusti ribą tarp genialumo ir 

absurdiškumo?“. Konferenciją moderavo žurnalistė 

Daiva Žeimytė, pranešimus skaitė VU lektorius 

Gintautas Bartkus rašytojas, publicistas Aidas 

Puklevičius, VRK narys Jonas Udris. Tradiciškai 

Konstitucijos dienos proga Teisės fakulteto komisija 

skatindama VU TF studentų pilietiškumą, 

inteligentiškumą ir kitų korporacijos Iustitia 

principų ir vertybių sklaidą ambasadoriaus 

dr. Vytauto A. Dambravos vardo stipendiją 

paskyrė doktorantui Vyčiui Turoniui.
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Projekto esmė – globalių pokyčių kontekste 

praktiškai supažindinti studentus su ateities 

teisininko kompetencijomis. Iš sėkmingo 

teisininko bus tikimasi, jog jis būtų kūrybingas 

problemų sprendėjas, didelę riziką toleruojantis 

lyderis ir verslios mąstysenos profesionalas, 

gebantis naudotis technologijomis, socialine 

žiniasklaida, telkti komandas ir disponuojantis 

puikiais komunikacijos įgūdžiais. Viso projekto 

metu buvo juntamas glaudus ryšys tarp teisės ir  

kitų disciplinų. Ši iniciatyva kasmet pritraukia ne tik 

solidų skaičių prestižinių teisės aukštųjų mokyklų, 

bet ir didžiules verslo ir technologijų korporacijas. 

LWOW: teisininkai turi domėtis 
tarpdisciplininiais dalykais,   
nes tai - teisės ateities vizija 
Teisės fakultetas (VU) gavo pakvietimą sausio – 
balandžio mėnesiais įsitraukti į 30-ties pasaulio 
universitetų grupę, kuri vykdo tarptautinį eduk-
acinį projektą – „Law Without Walls“ (LWOW, liet. 
„Teisė be sienų“). VU buvo vienintelis Centrinėje ir 
Rytų Europoje, dalyvaujantis šiame projekte. Kaip 
teigė projekto dalyviai, buvo labai džiugu atsidurti 
tarp tokių aukštųjų mokyklų, kaip Pensilvanijos 
universiteto Whartono verslo mokykla, Harvardo, 
Stanfordo, Majamio, Paryžiaus, Londono, 
Ispanijos, Vokietijos, Kanados, Australijos, Kinijos, 
Čilės teisės mokyklos ir daugybės kitų“

Į LWOW buvo atrinkti 4 aktyvūs VU Teisės fakulteto 

studentai bei doktorantai – Karolis Jonuška, Agnė 

Silvestravičiūtė, Karolina Mickutė ir Laurynas   

Totoraitis, kurie buvo paskirstyti į atskiras komandas 

su kitų šalių universitetų atstovais ir kuratoriais.   

Akademinių kuratorių vaidmenis atliko    

doc. dr. R. Simaitis ir doktorantė Marija Bliuvaitė. 

Mūsų studentai komandose turėjo dirbti kartu su 

kitų universitetų studentais iš skirtingų žemynų, 

komandinį darbą prižiūrint akademiniams,  

praktiniams ir Alumni kuratoriams. Jie gavo iššūkius 

keliančias tematikas, tyrinėjančias teisės paribius, jų 

santykį su technologija bei jos vystymusi. Studentų 

parengti projektai turėjo gyvybingai spręsti įvairius 

teisės ar tarpdisciplininius klausimus tarptautiniu 

mastu, plėtoti idėjas, kurios ateityje galėtų formuoti 

teisės praktikos peizažą, koks jis galėtų būti po 

10 ar 50 metų.
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Pasodinta Teisės fakulteto   
Alumni draugijos alėja
Džiugu, kad Teisės fakulteto Alumni draugijos iniciatyvų ratas  

plečiasi. Viena jų – pagražini Alma Mater aplinką. Teisės fakulteto 

375-ųjų metų jubiliejaus proga  balandžio 18 d. ši graži idėja tapo 

kūnu - šalia fakulteto TF Alumni nariai pasodino įvairių želdinių ir 

padovanojo 4 suolelius. Mums belieka rūpintis, kad ši  dovana  

žaliuotų ir ja galėtų džiaugtis fakulteto bendruomenė dar 

daug daug metų.

TF Alumni dovanota kalėdinė  
eglutė pradžiugino keturis 
VU  fakultetus
Prieš Kalėdas TF Alumni draugijos noras padėti sukurti kalėdinę 

nuotaiką virto smagiu renginiu ne tik mūsų fakultetui, bet ir mūsų 

kaimynams – Komunikacijos, Ekonomikos ir Fizikos fakultetų 

bendruomenėms. TF Alumni dovanotą 3 m kalėdinę eglę stebint 

studentams įžiebė 4 fakultetų dekanai. Dėkodamas TF Alumniams 

už iniciatyvą, Ekonomikos fakulteto dekanas prof. Jonas   

Martinavičius, palinkėjo ir kitų fakultetų alumniams semtis  

energijos ir idėjų iš mūsų fakulteto absolventų.

Ačiū TF Alumniams!
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Jubiliejinius 375-uosius fakulteto metus 
pradėjo „Teisės mokslo pavasariu“ 
Vasario 4 d. vyko Privatinės teisės katedros organizuojama nacionalinė 
teisės mokslo konferencija ,,Privatinės teisės efektyvumo tyrimai“. 
Konferencijos atidarymo metu gausiai susirinkusius renginio dalyvius 
sveikino Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis bei 
konferencijos pirmininkas Privatinės teisės katedros vedėjas 
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius.

Konferencija buvo skirta aptarti šių dienų aktualiausius privatinės 

teisės klausimus, teisinio reglamentavimo problematiką įvairiose 

privatinės teisės srityse. Pirmojoje konferencijos dalyje buvo na-

grinėjamos Soft law šaltinių taikymo galimybės aiškinant Lietuvos 

civilinę teisę. Vėliau analizuotos fizinio asmens veiksnumo ribojimo 

reglamentavimo naujovės Lietuvoje, grupės ieškinio instituto 

efektyvumas bei sutarčių laivės principo galimybės darbo teisėje.

Pranešimus pristatė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto mokslininkai bei 

žymūs teisės praktikai.

Vasario 5 d. vyko kasmetinė Studentų mokslinės draugijos 

konferencija „SMD 2016“. Fakulteto studentai akademinei 

bendruomenei pristatė savo savarankiškų tyrinėjimų rezultatus, 

taip pat buvo iškilmingai įteiktos fakulteto Alumni draugijos 

skiriamos prof. Jono Žeruolio vardo stipendijos 4 studentams. 

Šį renginį vainikavo apvaliojo stalo diskusija doktorantams

„Pagrindinės klaidos rengiant mokslines publikacijas ir disertaciją“, 

kurioje dalyvavo prof. dr. Armanas Abramavičius, prof. dr. Tomas 

Davulis, prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras ir 

prof. habil. dr. Gintaras Švedas.



Tarptautinė mokslinė konferencija 
„1990 m. kovo 11-oji Lietuvos 
konstitucionalizmo kontekste“
2016 m. kovo 10 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
K. Jablonskio auditorijoje vyko Tarptautinė mokslinė 
konferencija ,,1990 m. kovo 11-oji Lietuvos 
konstitucionalizmo kontekste“.

Renginio dalyvius sveikino Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas 

doc. dr. Haroldas Šinkūnas. Pranešimus skaitė Aukščiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo deputatė Zita Šilcytė, ambasadorė Gintė Damušytė, 

prof. dr. Peeter Jarvelaid (Talino universitetas), doc. dr. Janis Pleps (Latvijos 

universitetas) ir doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis (Vilniaus universitetas). Prisiminimais 

ir įžvalgomis pasidalino prof. dr. Vytautas Sinkevičius (MRU). Renginio metu buvo 

pristatyta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros moksli-

ninkų parengta monografija ,,Lietuvos konstitucionalizmo istorija“.
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Praktinis seminaras „Teisingumas ES 
globalios daugiakultūrinės 
visuomenės kontekste“

2016 m. kovo 24 d. popietę Vilniaus Universiteto Teisės Fakulteto Prancūzijos 

teisės centras sukvietė užsienio ir Lietuvos teisės mokslininkus frankofonus į 

mokslinį praktinį seminarą „Teisingumas ES globalios daugiakultūrinės visuome-

nės kontekste / La justice de l’Union européenne dans la société globalisée et 

multiculturelle“, įvykusį UNESCO komisijos galerijoje Vilniuje. Toks frankofoniškas 

renginys simboliškai vyksta Tarptautinės Frankofonijos dienos proga bei minint 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 375-ąsias įsteigimo metines.

Teisingumo vykdymo Europos Sąjungoje klausimais susirinko diskutuoti svečiai 

iš Liuksemburgo – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas 

prof. dr. Egidijus Jarašiūnas bei Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas 

prof. dr. Egidijus Bieliūnas, o taip pat Vilniaus Universiteto, Mykolo Romerio 

Universiteto bei Latvijos Universiteto mokslininkai.
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Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Efektyvus 
teisingumas: iššūkiai ir prioritetai 
(administraciniams) teismams“

Seminaras „Arbitražo sprendimų 
pripažinimas ir vykdymas“

2016 m. gegužės 6 d. minint Lietuvos Respublikos teisėjų  

asociacijos Administracinių teismų skyriaus 5 metų įsteigimą,  

Lietuvos teisės instituto 25 metų įsteigimą ir Vilniaus universiteto 

Teisės fakulteto 375 metų įkūrimą vyko tarptautinė mokslinė- 

praktinė konferencija „Efektyvus teisingumas: iššūkiai ir prioritetai 

(administraciniams) teismams“. Konferencijos pranešėjai ir  

moderatoriai buvo – žinomi Lietuvos ir užsienio teisės ekspertai.

Konferencijos organizatoriai:

• Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija

• Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos

• Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

• Lietuvos teisės institutas

• Lietuvos Respublikos Teisėjų taryba

• Europos administracinių teismų teisėjų asociacija 2016 m. balandžio 22 d. Vilniaus Universiteto Teatro salėje vyko 

renginys „Arbitražo sprendimų pripažinimas ir vykdymas“.  

Diskusijos organizatoriai – advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“,  

„COBALT“ ir Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas.

Susirinkusius pasveikino Teisės fakulteto profesorius dr. Vytautas 

Nekrošius. Renginio metu arbitražo profesionalai iš Suomijos,  

Baltijos šalių, Lenkijos ir Ukrainos aptarė arbitražo sprendimų  

pripažinimo teismuose praktiką, taip pat pasidalino patirtimi,  

kokią įtaką arbitražo sprendimų pripažinimas ir vykdymas turi  

bylos strategijai.
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Tarptautinė konferencija 
„Darbo teisės reforma“  
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas kartu su 
Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos 
draugija 2016 m. gegužės 12 – 13 dienomis 
organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją 
„Darbo teisės reforma“. Ši konferencija buvo  
vienas iš renginių, skirtų Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto 375 metų jubiliejui paminėti.

Dviejų dienų renginys sukvietė didelį būrį žinomų darbo teisės 

specialistų iš Europos universitetų – Austrijos, Ispanijos, Italijos,  

Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos,  

Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos. Konferencijoje buvo nagrinėjamos 

darbo ir socialinės apsaugos teisės reformos iššūkiai Europoje.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos  

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Seimo pirmininko  

pavaduotojas Algirdas Sysas, Socialinės apsaugos ir darbo  

ministrė Algimanta Pabedinskienė.
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Įvairių Europos valstybių darbo teisės   

ekspertai apžvelgė naujai įgyvendintas  

darbo teisės reformas, kurios buvo diegiamos 

ne tik dėl finansinės krizės ir taupymo priemo-

nių įvedimo poreikio. Pagrindiniai faktoriai  

sąlygoję naujas reformas – tai didesnio  

lankstumo siekis darbo rinkose, užimtumo 

augimo skatinimas, o taip pat darbo samdos 

kaštų mažinimas bei darbo rinkose išaugusi 

tarpvalstybinė konkurencija. Tai, neabejotinai, 

turėjo įtakos socialinės apsaugos sistemoms. 

Kaip įžanga į konferenciją, vyko apskrito  

stalo diskusija „Darbo teisės reforma –   

Lietuvos atvejis“, kurioje dalyvavo   

Lietuvos socialiniai partneriai.
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Tarptautinė konferencija 
„Europos žmogaus teisių 
konvencijos įgyvendinimas – 
tarp subsidiarumo ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo priežiūros“

2016 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Lietuvos   

Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme   

inicijuotoje, kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Lietuvos  

Respublikos teisingumo ministerija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetu ir 

Lietuvos teisės institutu organizuojamoje konferencijoje susirinko Europos 

Žmogaus Teisių Teismo bei Lietuvos teismų teisėjai, garsūs mokslinin-

kai, Vyriausybės atstovai ir žmogaus teisių ekspertai. Mokslinės-praktinės 

konferencijos tema – „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas – 

tarp subsidiarumo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo priežiūros“.
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Konferencijos dalyvius pasveikino prezidentės 

Dalios Grybauskaitės atstovas, taip pat   

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 

Renginyje dalyvavo Europos Žmogaus Teisių 

Teismo teisėjai Egidijus Kūris, Paul Mahoney, 

Iulia Antoanella Motoc bei Lietuvos teismų 

teisėjai: LR Konstitucinio Teismo pirmininkas 

Dainius Žalimas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 

pirmininkas Rimvydas Norkus, Lietuvos  

Aukščiausiojo teismo teisėjas Gintaras Goda, 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis. 

Diskusiją moderavo VU Teisės fakulteto  

dekanas Tomas Davulis.

„Kuo labiau argumentuoti taps nacionalinių 

Lietuvos teismų sprendimai dėl kiekvieno savo 

procedūrinio veiksmo, tuo geriau bus  

užtikrinamos žmogaus teisės Lietuvoje,  

pamažės ir skundų prieš Lietuvą Strasbūre“, – 

teigė Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas 

Vilniaus Universiteto profesorius Egidijus Kūris.
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Prieš 10 metų – 2006 m. kovo 28 d. –   

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 

konstatavo, jog teismai, priimdami sprendimus 

atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo 

pačių sukurtų precedentų – sprendimų  

analogiškose bylose. Konferencijos metu  

Lietuvos, Latvijos, Estijos teisėjai, advokatai ir 

akademinės bendruomenės nariai kalbėjosi 

apie teismo precedentą ir jo galią.

Atidarydamas konferenciją, Lietuvos   

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas 

Norkus atkreipė dėmesį į tai, kad šis įvykis  

sudrebino Lietuvos teisinę bendruomenę. 

„Teismų ir teisėjų nepriklausomumo  

principas, kurį, vaduojantis iš sovietinės  

ideologijos gniaužtų, buvo itin svarbu su nauju 

turiniu įdiegti į naujai kuriamą teismų sistemą 

po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  

1990 metais, iki tol galėjo būti naudojamas ir   

pridengiant teismus nuo vadovavimosi   

ankstesniais jų išaiškinimais. Juk  

vadovaujantis vien pažodžiui išreikštu   

nepriklausomumo principu, teisėjas vykdo  

teisingumą tik pagal įstatymą. Teisėjui negali 

būti daromas neleistinas poveikis ir iš teismų 

sistemos vidaus. Po KT nutarimo šiuos   

principus, jų vertybinį svorį kitų teisės 

imperatyvų – teisingumo, lygiateisiškumo – 

šviesoje teko permąstyti“, –    

pažymėjo R. Norkus.
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Tarptautinė konferencija „Teismo precedentas. 
Baltijos valstybių patirtis“  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bendradarbiaudamas su Vilniaus Universiteto 
Teisės fakultetu, Lietuvos advokatūra ir Nacionaline teismų administracija 2016 m. 
rugsėjo 15 d. Vilniaus universiteto Mažojoje Auloje sukvietė būrį teisininkų į 
tarptautinę konferenciją „Teismo precedentas. Baltijos valstybių patirtis“.
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Įdomų pranešimą apie tai, ar naujas teismo 

precedentas ir jame pateiktas išaiškinimas 

privalo būti taikomas ir toms situacijoms, 

kurios atsirado iki šio precedento suformavimo, 

skaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

lektorius dr. Aurimas Brazdeikis.

Iškilmingo renginio dalyvius sveikino Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas 

Norkus, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

dekanas dr. Tomas Davulis, Lietuvos 

advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas 

dr. Ignas Vėgėlė. Konferenciją organizavo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Vilniaus 

universiteto Teisės fakultetas, Nacionalinė 

Teismų administracija bei Lietuvos advokatūra.
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Diskusija „Seimo rinkimai 2016: Teisinės 
sistemos ir politinių partijų programos“
2016 m. rugsėjo 27 d. Atviros Lietuvos Fondo konferencijų 
salėje vyko diskusija „Seimo rinkimai 2016: Teisinės sistemos 
ir politinių partijų programos“.

Renginį inicijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Pilietinės visuomenės 

institutas. Diskusijoje savo įžvalgomis dalinosi Teisės fakulteto mokslininkai ir 

patyrę advokatai – Gintautas Bartkus, prof. Tomas Davulis, doc. Remigijus 

Merkevičius, prof. Valentinas Mikelėnas, prof. Vytautas Mizaras ir 

prof. Vytautas Nekrošius.

Teisės ekspertai aptarė rinkimuose dalyvausiančių politinių partijų programų  

aspektus, susijusius su teisine Lietuvos sistema ir siūlomais jos pakeitimais.  

Kiekvienas diskusijos dalyvis taip pat įvertino šiųmečių politinių programų 

adekvatumą esamai teisinei sistemai bei jos mechanizmui atsižvelgdamas į  

skirtingas jos sritis, pavyzdžiui: teisėkūros, Žmogaus teisių, privatinės teisės,  

baudžiamosios justicijos ir kt.

Itin aktualios diskusijos metu buvo išaiškintos teisinės-politinės tendencijos, 

vyraujančios valstybės gyvenime, ir atsakyta į klausimus: kaip teisinę sistemą 

vertina politinės partijos, kokius pokyčius siūlo ir kokie galėtų būti tolimesni  

teisinės sistemos vystymosi keliai? Svečių įžvalgų įdėmiai klausėsi ir gausiai susi-

rinkę politinių partijų atstovai.

Renginį vainikavo bendra svečių ir auditorijos diskusija.
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Tarptautinė konferencija 
„Asmens teisės į civilinės bylos 
išnagrinėjimą per protingą laiką 
įgyvendinimo sąlygos“

2016 m. rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. Vilniaus 

universitete vyko dvi dienas trukusi tarptautinė 

mokslinė konferencija „Asmens teisės į civilinės 

bylos išnagrinėjimą per protingą laiką 

įgyvendinimo sąlygos“. Jos metu problemas, 

susijusias su civilinio proceso trukme, aptarė 

mokslininkai iš Austrijos, Australijos, Italijos, 

Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, 

Slovėnijos, Švedijos, Ukrainos ir, žinoma, 

Lietuvos. Be to, renginyje dalyvavo nemažai 

praktikų, ypač teismų atstovų, iš Lietuvos.

Konferencija buvo skirta jubiliejinei 375-erių 

metų fakulteto sukakčiai paminėti ir užbaigti 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą VU 

Teisės fakulteto mokslininkų projektą, kuriam 

vadovavo prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius.
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Konferencija 
„ES chartijos kaip 
individualių teisių 
gynybos standarto 
taikymas supra – 
ir nacionaliniu 
lygmenimis“

2016 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos 

Prezidentūros Kolonų salėje Vilniaus Universiteto 

Teisės fakultetas, vykdydamas Lietuvos mokslo 

tarybos finansuojamą projektą „ES chartijos kaip 

individualių teisių gynybos standarto taikymas 

supra – ir nacionaliniu lygmenimis“, organizavo

baigiamąją mokslinę konferenciją. Ši konferencija 

buvo skirta paminėti jubiliejinius 375-uosius 

fakulteto metus. Projekto vadovė – 

VU docentė dr. Skirgailė Žalimienė.

Konferencijoje dalyvavo ir savo įžvalgomis bei 

patirtimi dalinosi Vilniaus Universiteto ir kitų 

universitetų mokslininkai, teisėjai, advokatūros ir kitų 

suinteresuotų institucijų atstovai. Pranešimus skaitė 

ES bei Lietuvos teismų teisėjai, tame tarpe – 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas prof. 

dr. Egidijus Jarašiūnas, Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo pirmininkas prof. dr. Rimvydas Norkus, 

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 

pirminininko pavaduotojas doc. dr. Irmantas 

Jarukaitis (Vilniaus Universiteto docentas), 

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo teisėja 

dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus Universiteto 

docentė), LR Konstitucinio Teismo teisėja doc. dr. 

Danutė Jočienė. Renginyje savo įžvalgas pristatė ir 

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto mokslininkai – 

prof. dr. Tomas Davulis , doc. dr. Jurgita 

Paužaitė-Kulvinskienė, lektorės 

dr. Ingrida Danelienė ir dr. Erika Leonaitė.
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Konferencijos metu buvo aptariami aktualūs ES 

pagrindinių teisių chartijos kaip individualių teisių 

gynybos standarto taikymo klausimai: chartijos 

aiškinimo problemos ESTT jurisprudencijoje, 

chartijoje įtvirtintų asmenų teisių užtikrinimas ir 

gynyba nacionaliniu lygmeniu, individualių teisių 

gynybos standartas pagal EŽTK ir ES pagrindinių 

teisių chartiją, pagrindiniai žmogaus teisių iššūkiai, 

chartijos kaip instrumento taikymas strateginio 

bylinėjimosi procese, chartijos reikšmė Seimo 

kontrolierių veikloje, teisės į privatų šeimos 

gyvenimą iššūkiai Lietuvoje, teisės į asmens 

duomenų apsaugą tendencijos ir probleminiai 

aspektai, žmogaus teisėmis grįsta negalios 

samprata ir lygybė prieš įstatymą, probleminiai 

chartijos taikymo aspektai darbo 

teisiniuose santykiuose.
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„Investuotojų forumo“ apdovanojimas 
prof. Tomui Davuliui 

Iškiliems šalies teisininkams suteikti 
Lietuvos Šviesuolių vardai

Balandžio 18 d. už „Metų sprendimą verslo aplinkai gerinti“ 
rengiant naujojo Darbo kodekso projektą „Investuotojų  
forumas“ apdovanojo Teisės fakulteto     
dekaną prof. Tomą Davulį.

„Neaišku, ar šis modelis iš viso bus priimtas, bet manau, kad jis pavykęs vien dėl 

to, kad mes apie jį kalbame ir jis padės pasiekti, kad Lietuva būtų klestinti  

valstybė su daug darbo vietų. Manau, kad klestinčios valstybės tos, kurios  

matydamos pokyčius sugeba keistis ir tampa stipresnės“, –    

atsiimdamas apdovanojimą kalbėjo T. Davulis.

M. K. Čiurlionio fondas, tęsiantis jau tradicija tapusį projektą 
„Lietuvos Šviesuoliai“, balandžio 24 d. Vilniaus Universitete 
surengė „M. K. Čiurlionio taurės REX“ įteikimo ir   
nusipelniusių Šviesuolių pagerbimo ceremoniją.   
Už nuopelnus teisės, švietimo ir kultūros srityse   
šįkart buvo apdovanoti teisininkai:

• Profesorius dr. Ipolitas Nekrošius

• Profesorius dr. Stasys Vėlyvis

• Profesorius dr. Antanas Marcijonas

• Teisininkė Birutė Štuikienė

• Advokatas Jonas Kairevičius

M. K. Čiurlionio fondas, bendradarbiaudamas su Lietuvos universitetų akademine 

bendruomene, su LR ministerijomis, savivaldybėmis, užsienio šalių   

ambasadomis, jau daugelį metų vykdo projektą „Lietuvos šviesuoliai“. Šviesuolio 

nominacija siekiama pagerbti iškilius tautos žmones, pristatyti jų svarbius darbus 

ir veiklą visuomenei.

Diskusija „Seimo rinkimai 2016: Teisinės 
sistemos ir politinių partijų programos“
2016 m. rugsėjo 27 d. Atviros Lietuvos Fondo konferencijų 
salėje vyko diskusija „Seimo rinkimai 2016: Teisinės sistemos 
ir politinių partijų programos“.
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„Gerumo širdis“ emeritui     
prof. Ipolitui Nekrošiui 

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininku tapo 
profesorius habil. dr. Vytautas Nekrošius

Gegužės 12 d. darbo teisės konferencijos metu 80- mečio proga 

buvo pagerbtas ir darbo teisės Lietuvoje tėvas – Vilniaus univer-

siteto Teisės fakulteto profesorius emeritas Ipolitas Nekrošius. Už 

jo nuopelnus ruošiant darbo teisės specialistus, daug prisidėjusius 

prie dabartinės Darbo teisės reformos I. Nekrošiui buvo įteiktas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas „Gerumo 

širdis“. Simbolinę statulėlę emeritui įteikė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. 

Gegužės 13 d. išrinktas naujasis Lietuvos Teisininkų draugijos (LTD) 
pirmininkas Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto profesorius   
habil. dr. Vytautas Nekrošius. Jis pakeitė tris metus pirmininkavusį  
Advokatų tarybos pirmininką prof. dr. Igną Vėgėlę. 

„LTD turi tapti labiau matoma ir girdima kai kalbama apie tam tikrų bazinių teisinės   

demokratinės valstybės ir visuomenės principų, tam tikrų teisės vertybių, kurios bendros  

visiems teisininkams, gynimą. Šiuo požiūriu LTD turi tapti neginčijamu ekspertiniu autoritetu tiek 

visuomenei, tiek ir politikams – mes turime prisiimti atsakomybę už teisinės valstybės idealų 

įtvirtinimą visuomenėje, už tai, kad žmonėms jie taptų tokie patys svarbūs kaip jų nuosavybė, 

sveikata ar gyvybė kaip tai, be ko jie neįsivaizduoja savo pilnavertiško gyvenimo Lietuvoje. 

Pereinant prie vakarų demokratijos vertybių mes turime prisidėti prie tolerancijos kitaip  

mąstantiems, gyvenantiems ir tikintiems įsigalėjimo Lietuvos visuomenėje, prie diskusijų  

kultūros įsitvirtinimo“, - teigė naujai išrinktas pirmininkas. 
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Doc. Dr. Liudvikai   
Meškauskaitei -   
auksinis kryžius iš   
Austrijos 
ambasadoriaus rankų 

Teisės fakulteto 
dekanui - 
prestižiškiausias 
LVK apdovanojimas 

Įtakingiausių teisininkų 
viršūnėje - Europos 
Žmogaus Teisių 
Teismo teisėjas 
prof. Egidijus Kūris

Gegužės 25 d. docentei dr. Liudvikai   

Meškauskaitei Austrijos ambasadorius H. E. Johann 

Spitzer  Lietuvai už sėkmingą profesinę veiklą,   

nusipelniusią valstybinio Austrijos apdovanojimo, 

įteikė Austrijos Prezidento auksinį garbės ženklą - 

auksinį kryžių už nuopelnus Austrijos Respublikai.

Gegužės 18 d. prof. Tomui Davuliui buvo įteiktas 

prestižiškiausias Lietuvos verslo konfederacijos 

(LVK) apdovanojimas – „Partnerystės lyderis“ -   

už reikšmingą indėlį į Lietuvos ekonominio   

konkurencingumo didinimą, verslo aplinkos  

gerinimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Anksčiau 

partnerystės statulėles yra gavę prezidentai Dalia 

Grybauskaitė (kaip ES komisarė), Valdas Adamkus, 

Algirdas Brazauskas, taip pat prof. Vytautas  

Landsbergis bei kti iškilūs žmonės.

Pagal portalo Delfi.lt vykdytą apklausą Lietuvos 

įtakingiausių tarnautojų ir teisininkų sąrąšo viršuje 

mūsų fakulteto akademinės bendruomenės nariai. 

Įtakingiausiu žmogumi šioje kategorijoje laikomas 

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas prof. 

dr.  Egidijus Kūris. Šalia jo rikiuojasi    

dr. Vitas Vasiliauskas, prof. dr. Dainius Žalimas,   

prof. dr Jonas Prapiestis, dr. Šarūnas Keserauskas.



APDOVANOJIMAI, NAUJI POSTAI IR SUKAKTYS        | 34 

Prof. Jonas Prapiestis apdovanotas  
už nuopelnus teisingumui

Profesorius Vytautas Mizaras    
tapo Austrijos Garbės konsulu   

Minint 98-ąsias Teisingumo ministerijos įkūrimo metines 
teisingumo ministras Juozas Bernatonis lapkričio 4 d.  
žinybiniu garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui“   
apdovanojo Aukščiausiojo Teismo teisėją ir buvusį   
teisingumo ministrą Joną Prapiestį.

Garbės ženklas „Už nuopelnus teisingumui“ specialios komisijos sprendimu  

įteiktas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, buvusiam Konstitucinio  

Teismo teisėjui, teisingumo ministrui, šiandieniniam Aukščiausiojo Teismo  

baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  

profesoriui J. Prapiesčiui už nuopelnus kuriant pirmuosius Nepriklausomos  

Lietuvos teisės aktus ir ilgametį teisininkų ugdymą.

Lapkričio pabaigoje Austrijos Respublikos Garbės konsulu 
Lietuvai paskirtas prof. Vytautas Mizaras. Gruodžio 1 d. į  
Austrijos Respublikos konsulato atidarymą Vilniuje   
atvykusius svečius pasitiko Austrijos Respublikos   
ambasadorius Lietuvai H. E. Johann Spitzer ir naujasis  
konsulas prof. Vytautas Mizaras. 

Amabasadorius paklaustas, kodėl būtent prof. V. Mizarui atiteko šios svarbios 

ir atsakingos pareigos, atsakė, jog profesoriui šis titulas buvo paskirtas dėka jo 

neeilinių sugebėjimų ir daugybės nuoširdžių rekomendacijų, gautų iš   

ambasadoriaus asmeninio rato aukšto lygio kontaktų. Mes labai vertiname   

prof. V. Mizaro teisinę patirtį, jei kartais kada tektų ja pasinaudoti, sprendžiant 

konsulinius reikalus, susijusius su Austrijos piliečiais Lietuvoje. Tačiau naujasis 

konsulas mus žavi ne tik tuo jog, yra žinomas teisininkas ir teisėtyrininkas, bet ir 

savo visuomeniškumu. 
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Dr. Lauryno Didžiulio moksliniai darbai 
įvertinti ypatinga stipendija 

Lektorė dr. Justyna Levon – 
tarp geriausių 2016 metų 
Vilniaus universiteto dėstytojų

Metinio VU Teisės fakulteto Alumni draugijos susirinkimo 
metu Privatinės teisės katedros lektoriui dr. Laurynui  
Didžiuliui buvo įteikta pirmoji išskirtinio jaunojo   
mokslininko stipendija.

Ši stipendija yra skiriama už išskirtinio lygio mokslinę publikacijas teisės krypties 

ar tarpdisciplininių teisės tyrimų tema bet kuria kalba. Vertinant kandidatus, yra 

atsižvelgiama į publikacijų tarptautiškumą, naujumą, aktualumą, sklaidą ir  

kokybę. Pretenduoti gauti Stipendiją teisę turi pedagoginiame ar moksliniame 

darbe Teisės fakultete pagal darbo sutartį su Vilniaus universitetu dirbantis  

asmuo iki 35 metų amžiaus, kuris turi socialinių mokslų teisės krypties   

daktaro mokslinį laipsnį. Stipendijos suma yra 2 000 €.

2016 metų gruodžio 22 d. buvo pagerbti ir Rektoriaus premijomis įvertinti geriausi 

2016 metų Vilniaus universiteto dėstytojai. Geriausia Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto dėstytoja pripažinta lektorė dr. Justyna Levon. Vertinant kandidatus 

kreipiamas dėmesys į tai, kaip dėstytojas savo mokslinės veiklos pasiekimus 

taiko pedagoginiame procese, kaip, pagal Vilniaus universiteto apklausų  

rezultatus, studentai vertina jo dėstomus dalykus. Svarbus vertinimo kriterijus  

yra ir dėstytojo taikomi inovatyvūs dėstymo ir vertinimo būdai, aktyvumas  

organizuojant studijas bei asmeninės savybės, kuriančios studijoms palankią 

aplinką. Tam pačiam dėstytojui toks apdovanojimas gali būti teikiamas ne  

dažniau kaip kartą per penkerius metus.

Be dėstymo nuo spalio 1 d. dr. Justyna Levon vadovauja ir TF Mokymų   

centrui, kurio veikla įgauna vis didesnį pagreitį tiek vidinių, tiek išorinių   

teisės mokymų srityje.



2016
IR VISA TAI MES PADARĖME KARTU!

Leidinyje panaudotos E. Kurausko, G. Žilinsko, G. Jauniškio, G. Abromavičiaus, 
L. Šlapelytės ir TF narių asmeninių archyvų nuotraukos.


