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Šių me tų spa lio 10–11 die no
mis Lie tu vos Res pub li kos pre zi
den tū ro je vy ko Vil niaus uni
ver si te to Tei sės fa kul te to (VU 
TF) tarp tau ti nė moks li nė kon
fe ren ci ja „Eko no mi nės kri zės 
iš šū kiai žmo gaus tei sėms“. Jo je 
bu vo nag ri nė ja ma, ko kį po vei
kį eko no mi nės kri zės lai ko tar
piu pri im ti tei sė kū ros ir tei sės 
tai ky mo spren di mai pa da rė 
Lie tu vos ir ki tų vals ty bių tei si
nėms sis te moms, jose įtvir tin
toms žmo gaus tei sėms ir lais
vėms, tie spren di mai buvo ver
tinami ati tik ties de mo kra ti nės 
vi suo me nės tei si niams  
stan dar tams po žiū riu.

LietuvosRespublikosprezidentės
Dalios Grybauskaitės sveikinimą
konferencijosdalyviamsperskaitėjos
vyriausiojipatarėjadr.RasaSvetikai
tė, į susirinkusiuosiuskreipėsi l. e.
VU rek to riaus pareigas prof. ha bil. dr. 
JūrasBanysirVUTFdekanasprof.
dr.TomasDavulis.Įžanginįpraneši
mąskaitėEuroposŽmogausTeisių
Teismoteisėjas,buvęsLietuvosRes
publikosKonstitucinioTeismo(KT)
pirmininkasprof.dr.(HP)Egidijus
Kūris. Pirmą konferencijos dieną
ekonominėskrizėspoveikįdarboir
socialinėms teisėms savo praneši
muosepristatėprof.dr.WilliamasK.
Roche’as(Airija),prof.dr.Michele
Tiraboschi(Italija),doc.dr.DaivaPe
trylaitė irdr.VidaPetrylaitė (VU);
mokesčiųteisėsklausimusekonomi
nėskrizėskontekstenagrinėjodoc.
dr.AistėMedelienėirdr.Mindaugas
Lukas(VU);iššūkiusatsakingoval
dymostandartamsaptarėprof.dr.Ar
vydasAndruškevičius (VU).Antrą
konferencijosdienąekonominėskri
zės įtaką pilietinėms ir politinėms
žmogausteisėmsbeiteismųneprik
lausomumuiaptarėprof.dr.Antoi
ne’asBuyse(Nyderlandai),dr.Noel
leHiggins(Airija),KTpirmininkas
prof.dr.DainiusŽalimas,dr.Elena
Masnevaitė,dr.VygantėMilašiūtėir
dr.IndrėIsokaitė(VU).
Konferencijostikslas–supažindin

titeisininkusirakademinębendruo
menę,taippatplatesnęvisuomenęsu
VUTFmokslininkųįgyvendinamuir
Europossocialiniofondolėšomispa
gal2007–2013metųŽmogiškųjųiš
tekliųplėtrosveiksmųprogramos3
prioriteto„Tyrėjųgebėjimųstiprini
mas“VP1–3.1ŠMM–07Kpriemonę
„Paramamokslininkų irkitų tyrėjų
mokslineiveiklai(Visuotinėdotaci
ja)“finansuojamuprojektu„Ekono
minėskrizės(recesijos)iššūkiaiteisės
viešpatavimui ir žmogaus teisėms“
Nr. VP1–3.1ŠMM–07K–03–085.
VUmokslininkai ėmėsi ambicingo
siekio:kompleksiškaiišanalizuotiir
pateiktimokslinesįžvalgasapie2008
metaisprasidėjusiosekonominėskri
zėspoveikįLietuvosteisineisistemai
teisėsviešpatavimoiržmogausteisių
požiūriu.Tyrimasapima2008–2014
metų teisėkūros ir teisės taikymo
sprendimus.Jorezultataibuspristaty
ti at ski ru lei di niu.
Kalbamės su projekto vadovu

prof. Egi di ju mi Kū riu.
– Šį moks li nį ty ri mą tur būt ga li ma 

pa ly gin ti ir su ban dy mu ta py ti nuo
lat kin tan čios mū sų vi suo me nės pa
veiks lą. Kaip ki lo jo idė ja?
–Kiekvienasteisėsmokslininkas,

kurisgilinasiįtamtikrąteisėssritį,su
vokia,kadjoišvadostėradidesniopa
veikslodalis.Taipasakytina irapie
2008aisiais Lietuvą bei kitas šalis

užklupusiosekonominėskrizėspovei
kįatskiromsteisėssritims.2012me
taisLietuvosmokslotarybaipaskel
busVisuotinėsdotacijoskonkursąir
TFmokslininkųkolektyvuijįlaimė
jus,atsiradogalimybėtasdalispaban
dytisujungtiįvisumą.Yradaugpub
likacijųapie tai,kokįpoveikįkrizė
padarėLietuvosūkiui,užsieniopreky
bai,žmoniųbuičiai,betkolkasmažai
tirta,kaipjipaveikėmūsųteisinęsis
temą,žmogausteisiųsampratą,okar
tu ir sampratą tų standartų,kuriuos
turiatitiktižmogausteisiųįtvirtinimas
irgynimas.Bandantįveiktikrizękai
kuriosžmoniųteisėsbuvosusiaurintos
armažiauginamos.Sprendimųpri
ėmėjaitamturėjoargumentų.Keliame
hipotezę,kadbentkaikuriejųgalibū
tipagrįsti,neskrizėsuponuoja, jog
tamtikri,atrodo,laikopatvirtintiteisi
niai standartai, kurie yra privalomi
„normaliaislaikais“,tampa„paslan
kūs“?Betkurriba?Antai,artoleruo
tina,kadsiekiantįveiktikrizęįstaty
maiįsigaliojavosjuosišleidus,neda
vusžmonėmslaikopasirengtiteisinio
reguliavimopokyčiams?Sprendimai,
kuriegalibūtipateisinamiekonominio
efektyvumopožiūriu,demokratinės
visuomenėsteisiniųstandartų,teisės
viešpatavimo,žmogausteisiųapsau
gospožiūriugalibūtivertinamikitaip.
Kitavertus,galimaklausti,arteisiškai
pagrįstitiesprendimai,dėlkuriųmen
kiauapsaugotigyventojųsluoksniai
nukentėjonuokrizėslabiau?

– Sa vo pra ne ši me mi nė jo te tre jo
pą įtam pą ar ba prieš prie šas, ku rias 
to kios kri zės iš ryš ki na žmo gaus tei
sių kon teks te. Ko kios jos?
–Pirmoji jų turbūtakivaizdi.Tai

įtampatarpteisėsaktuoseįtvirtintųtei
siųirjųgarantijų,kuriosperkrizęge
rokaisumenksta.Arginefiktyviyra
teisė,kurineužtikrinama,–nedėlto,

jogvalstybėstokojagerosvalios,bet
todėl,kadjitiesiognepajėgitosteisės
užtikrinti?Taiįtampatarpformalios
teisėsirrealausgyvenimo.PietųAme
rikojeyravalstybių,kuriųkonstituci
joseįtvirtintostokiossocialinėsprog
ramos,kuriųjosdarilgainegalėsįgy
vendinti.Kaikuriosšalysįrytusnuo
Lietuvosskelbiasiesančiossocialinės
valstybės,norsgeriausiuatvejutaitėra
siekiamybė.KalbantapieLietuvąga
limaprisiminti2001–2002metus,kai
buvo pripažinta, kad Konstitucijai
prieštaraujaįstatymųnuostatos,įparei
gojančiosSeimąpatvirtintitokįvals
tybėsbiudžetą,kuriotamtikraspro
centasarnetvisoBVPprocentasturė
jobūti skiriamasnumatytoms reik
mėms:žemėsūkiui,aukštajammoks
lui,sveikatosapsaugai.Jeišiosnuosta
tosbūtųbuvusiosvykdomos,kitoms
sritimsfinansavimotiesiogbūtųneli
kę.Paradoksalu,betmusgelbėjotai,
kadtieįstatymainebuvovykdomi.
Antraįtampa–tarpteisėsirpoliti

kos.Teiseičiaatstovaujateismai,po
litikai–įstatymųleidžiamojiirvyk
domojivaldžia.PastarųjųmetųKT
jurisprudencijojebuvonutarimų,ku
riuosetamtikrastųpolitiniųvaldžių
nu sta ty tas „an ti kri zi nis“ re gu lia vi mas 
pripažintaspažeidžiančiuKonstituci
ją,tačiaukaikuriuosetamtikriikitol
turėtų subjektinių teisių „apkarpy
mai“buvopateisinti.Įstatymųleidėjai
irvykdomojivaldžia,siekdamikuo
greičiau irefektyviausuvaldytibei
įveiktikrizę,priimaskubiusirgalbūt
skausmingussprendimus.Preziden
tės sveikinime konferencijos daly
viamspasakyta,kadsiekiantįveikti
krizętamtikrųaukųtiesiognegalima

išvengti.Su tuonepasiginčysi.Bet
kurtariba,kuriąperžengusauka(juo
banesavanoriška)tampajaunebepa
teisinama?Kokiaspiliečiųteisespo
litinėsvaldžiosgalireikalautipaauko
ti,kokiuslūkesčiusjomsleistinasiau
rinti,irkiek?Osvarbiausia,kaipturi
būtikontroliuojamiteisesirlūkesčius
siaurinantysarbaišvisnubraukiantys
politiniaisprendimai?Krizėsateina,
praeinair,deja,vėlateina.„Norma
liais lai kais“ tai da ro teis mai...

– Teis mai, ga ran tuo da mi tei sės 
vieš pa ta vi mą, su var žo po li ti kus, pri
iman čius gal ir efek ty vius, bet skaus
min gus spren di mus. At ro do, po li ti
kų reak ci ja į to kį var žy mą ga na ne
igia ma?
–Suprantama,nevisiemstaipatin

ka.Tekoskaityti,kadneseniaivienas
VyriausybėsnaryspriekaištavoKTuž
universitetųautonomijospalaikymą.
Galimasuprastipolitikus,kuriemspo
litikosteisinėsribosatrodopersiauros.
Kitavertus,itinplačiosribosšiaipjau
yradidelėgrėsmė.Betgalištiesųkri
zėslaikotarpiujosturibūtinetokios
griežtos?Projektodalyviaistengiasiį
šiąproblemąžvelgtiatviružvilgsniu,
beišankstiniųnuostatų.Apiegalutines
tyrimoišvadasdarankstikalbėti.Ta
čiauakivaizdu,kadkartaisantiteisinis
polėkissiekiaitintoli.Taipyranevien
Lietuvoje.Ištikuskrizeipasipilapoli

tikų iniciatyvosuždrausti teismams
tikrinti„antikrizinių“sprendimųteisė
tumą.Tai reikštųpaliktipolitikąbe
teisėskontrolės.IrLietuvojekartais
paraginamaeitiVengrijoskeliu–ne
leisti teismuoseginčytivadinamųjų
ekonominiųįstatymų.Tokiųsiūlymų
trumparegiškumąpatyssiūlytojaipa
juntavosatsidūręopozicijoje.Deja,
netekogirdėti,kadšiojediskusijoje
kasnorsbūtųpriminęsKonstitucinio
Teismo2006metųnutarimąvadina
mojojecukrauskvotųbyloje,kaiKT
patsnubrėžėsavointervencijosįūkio
reguliavimąribą.

– Bet grįž ki me prie tre čios jū sų pa
mi nė tos įtam pos. San ty ki nai pa va di
no te ją įtam pa tarp tei sės ir vi suo
me nės. Koks mū sų vi suo me nės por
tre tas?
–Turėjaugalvojepirmiausia tai,

kadmanoįvardytaantrojiįtampa–
tarppolitikosirteisės–galipakrypti
įvienąarbaįkitąpusę.Kurisvarstyk
liųlėkštėnusvers,labaipriklausonuo
visuomenėspožiūrioįteisėsvertybes
ir tuos teisiniusstandartus,kuriuos
turiatitiktipolitiniaisprendimai.Tarp
jųirtie,kuriaisbandomaįveiktikrizę.
Įgyvendinantprojektąreprezentaty
viąapklausąatlikoviešosiosnuomo
nėsirrinkostyrimųagentūra„Fac
tus“.Apklausosrezultatų(jieapima
daug šimtų puslapių) analizė, api
bendrinimas,išvados–taidarbas,ku
rįmumsdarreikiaatlikti.Betšiektiek
atskleisiu,kasmatytiišpirmožvilgs
nio.Kaikurieatsakymairodo,kad
visuomenėssąmonėjekartaispolitika
imaviršų,oneteisė.Tarkime,įklau
simą,kąrinktumėtės,arekonominę
gerovę,ardemokratiją,daugiaukaip
pusėrespondentųatsako–ekonomi
nęgerovę.Trumpokaatmintis:demo
kratijosneturėjomeištisusdešimtme
čius,okokiątadaturėjomeekonomi
nęgerovę?Kitasatsakymas:apie90
proc.respondentųteigiaesąnusivylę
demokratijaLietuvoje,onettrysket
virtadaliai–išvisnusivylędemokra
tijakaipvaldymoforma.Taigidemo
kratijosnebūnabevisuomenėspagar
bosteisei.Visdėltodaugumarespon
dentųmano,kadteisinisnihilizmas
būdingasnepaprastiemsvisuomenės
nariams,otikpolitikamsirversloat
stovams.Nesavikritiškavisuomenė
–palankidirvaantiteisinėmsiranti
pilietinėmsnuotaikoms,įskaitantir
nemotyvuotąnepasitikėjimąvalsty
bėsinstitucijomis.Tačiautyrimoiš
vadasformuluosimetikgeraiapmąs
tęirišanalizavęapklausosrezultatus.

– Ar ty ri mas, apie ku rį kal ba me, 
ga li bū ti įdo mus ir ki tų ša lių moks li
nin kams?
–Tikimės,kadmūsųtyrimasnu

šviestamtikrusklausimusapiepaisy
mąarbanepaisymąteisėsimperaty
vų,kurie „normaliais laikais“ tarsi
visiemssavaimesuprantami,tačiau
ekonominėskrizėsakivaizdojeper
mąstomi.Norsšistyrimasyraapie
Lietuvą,jopagrindinėproblemabū
dingaanaiptolnevienLietuvai.Antai
teismų (pirmiausia konstitucinių)
sprendimų,kuriaisbuvodelegitimuo
tiirkaipteisiškainepateisinaminu
vainikuoti net nemažą ekonominį
efektągalėjęduoti„antikriziniai“tei
sėsaktai,EuropojepriimtanuoPor
tugalijosikiLatvijos,taippatviršna
cio na li niu lyg me niu. Lie tu vos pa tir tis 
kitųšaliųtyrėjamsgalibūtinemažiau
įdomineimums–jųpatirtis.• Užs. VJ-2171

Prof. Egidijus Kūris: 
„Sprendimai, kurie 

gali būti pateisinami 
ekonominio 

efektyvumo požiūriu, 
demokratinės 

visuomenės teisinių 
standartų, teisės 

viešpatavimo, 
žmogaus teisių 

apsaugos požiūriu gali 
būti vertinami kitaip.“

Ekonominė krizė ir žmogaus teisės

Moks li nės kon fe ren ci jos da ly viai. / Ed ga ro Ku raus ko nuo trau kos


