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1  CODEMAL projekto partneriai – Turībos universitetas (Latvija), Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), Genujos universitetas 
  (Italija) ir Graco universitetas (Austrija).

1. Teisingumo srities specialistai - advokatai ir mediatoriai -  noriai mokosi iš savo ir kitų 
šalių geriausios praktikos. Patirtis ir tikros istorijos visada teikia įkvėpimą praktikams. 
Siekdami motyvuoti abiejų profesijų atstovus dar glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, 
CODEMAL projekto partneriai 1 parengė šį geriausios praktikos pavyzdžių rinkinį advokatams 
ir mediatoriams, dirbantiems su tarptautinį elementą turinčiais šeimos ginčais. Šio leidinio 
tikslas – užtikrinti veiksmingesnį ir produktyvesnį advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą.

2. Remiantis informacija, kurią CODEMAL projekto partneriai besiruošdami šiam projektui 
surinko kalbėdamiesi su teisininkais, nustatyta, kad specialistams reikia įkvepiančių 
istorijų ir medžiagos, kad jie galėtų keistis patirtimi, su kuria jiems tenka susidurti. Tai ypač 
aktualu mažesnėms ES valstybėms narėms, kurios dėl mažesnio gyventojų skaičiaus turi, 
atitinkamai, mažiau teismų praktikos ir praktinių pavyzdžių, kuriais galėtų pasidalinti 
praktikuojantys teisininkai. Todėl CODEMAL projekto partneriai parengė šį geriausios 
praktikos pavyzdžių rinkinį.

3. Geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys buvo parengtas pasaulinės pandemijos laikotarpiu, 
kai teismo posėdžiai ir mediacijos sesijos vyko nuotoliniu būdu. Iki 2020 m. tai buvo gana 
nauja ir retai taikoma praktika. Dėl šių aplinkybių, renkant geriausios praktikos pavyzdžius, 
buvo atsižvelgta į precedento neturinčius iššūkius teisės ir mediacijos srityje, todėl dalis 
šio leidinio skirta konkrečiai bendradarbiavimui per nuotolį.

4. Šių rekomendacijų tikslinė grupė yra teisės srities specialistai – advokatai ir mediatoriai. 
Toks pasirinkimas buvo sąmoningas, siekiant sustiprinti advokatų ir mediatorių profesinį 
bendradarbiavimą. Tai itin svarbu atsižvelgiant į tokias teisines priemones šeimos teisės srityje 
kaip reglamentas (EB) Nr. 2201/2003, reglamentai (ES) 2016/1103 ir 2016/1104 bei direktyva 
2008/52/EB, kurių nuostatos numato, kad būtent šių dviejų profesijų atstovai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir orientuojantis į vaikų intere-
sus spręsti šeimos ginčus. 

5. Projekto partneriai tikisi, kad šis geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys padidins 
advokatų ir mediacijos specialistų supratimą apie metodus, taikomus sprendžiant 
tarptautinį elementą turinčius šeimos ginčus, ir apie jų bendradarbiavimo galimybes bei 
padės sudaryti palankesnes sąlygas sklandesniam ginčų sprendimui, ypač kai jie susiję su 
vaiko interesais. Ši medžiaga parengta anglų ir keturiomis nacionalinėmis projekto 
partnerių kalbomis: vokiečių, italų, latvių ir lietuvių kalbomis.
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1. BENDRI MOKYMAI TEISININKAMS IR MEDIATORIAMS: 
   PUSIAUSVYROS BEIEŠKANT

       Net jei gerosios praktikos rinkiniams tai nėra būdinga, šį kartą norėtume pradėti tiesiai 
nuo bendrų advokatų ir mediatorių mokymų klausimo. Advokatų ir mediatorių bendradar-
biavimo sėkmė priklauso nuo to, kaip gerai šių dviejų profesijų atstovai išmano apie vieni kitų 
stipriąsias puses ir net nuo to, kiek jie vieni su kitais pažįstami asmeniškai. Todėl tikrai verta 
dalintis patirtimi bei stiprinti advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą rengiant bendrus 
mokymus, kurie kuria ir plėtoja šių dviejų sričių specialistų tarpusavio ryšį. Profesinių mišrių 
mokymų, kuriose dalyvautų ir advokatai, ir mediatoriai, organizavimo nauda:
1) abiejų profesijų atstovai geriau susipažįsta vieni su kitais asmeniškai, užmezga asmeni- 
nius ryšius;
2) seminarų metu kiekvienos iš profesijų atstovai perpranta kitos profesijos atstovų 
požiūrį, susipažįsta su kitai profesijai opiausiais klausimais ir veiklos pobūdžiu;
3) konkretus ir skirtingas kiekvienos profesijos atstovų indėlis į seminarą, ypač bendros 
diskusijos ir praktinės užduotys, leidžia plačiau matyti ginčo sprendimo procesą.

        Įgyvendinant CODEMAL projektą, Lietuvoje, Latvijoje, Austrijoje ir Italijoje buvo surengti 
trijų rūšių seminarai mišrioms advokatų ir mediatorių grupėms:
1) pagrindinių žinių seminaras „Mediacija tarptautinį elementą turinčiuose šeimos ginčuose: 
bendrieji teisiniai ir mediacijos aspektai”;
2) aukštesnio lygio žinių seminaras „Mediacija tarptautinį elementą turinčiuose šeimos 
ginčuose: teisiniai ir mediacijos ypatumai pažengusiems”;
3) psichologijos seminaras „Psichologiniai mediacijos tarptautinį elementą turinčiuose 
šeimos ginčuose aspektai advokatams ir mediatoriams”.

       Išnagrinėjus seminarų vertinimo klausimynus buvo padaryta išvada, kad mišrių grupių, 
kuriose dalyvavo ir advokatai, ir mediatoriai, dalyviai vieningai pritarė tokiems bendriems 
mokymams, nes tokia grupės sudėtis leido jiems geriau susipažinti su kitos profesijos atstovais 
ir įgauti praktinės patirties, sužinoti kaip jie dirba, kaip jie samprotauja, kokie klausimai 
svarstomi ir kas yra svarbu jų požiūriu. Kita vertus, jei mokymai būtų vedami atskirai advoka- 
tams ir atskirai mediatoriams, mokymosi aplinka būtų dirbtinai atskirta nuo tikrojo gyvenimo 
realijų ir praktinių dalykų, kurių reikia norint bendradarbiauti šių dviejų sričių atstovams.

1.1. Mokymų temos

       Seminarų organizatoriai laisvai pasirenka temas, kurios įtraukiamos į praktikuojančių 
teisininkų mokymus, skirtus advokatų ir mediatorių bendradarbiavimui stiprinti. 
Dalindamiesi savo gerąja patirtimi galime patvirtinti, kad 2020–2021 m. surengėme 
seminarus žemiau nurodytomis temomis. Mokymus dalyviai vertino teigiamai. Jų nuomone, 
kiekviena iš šių temų buvo profesionaliai naudinga ir advokatams, ir mediatoriams. 
Seminarų temas galima adaptuoti pagal dėstytojų įgūdžius, atsižvelgiant į dėstytojų 
galimybes ir konkrečių temų aktualumą seminaro metu.
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1) Pagrindinių žinių seminaras: „Mediacija tarptautinį elementą turinčiuose šeimos ginčuose: 
bendrieji teisiniai ir mediacijos aspektai“:

Nr.   Tema         Metodai             Tikslas

Nr.   Tema         Metodai             Tikslas

Įvadas į tarptautinę šeimos 
ir mediacijos teisę

Tarptautinį elementą 
turinčių šeimos ginčų 
sprendimo būdai. 
Mediacijos taikymas 
vaikų grobimo bylose

Praktinė užduotis. 
Mediacijos vaiko grobimo 
byloje simuliacija

Mediatorių, advokatų, ginčo 
šalių ir kitų proceso dalyvių 
vaidmenys mediacijoje

Praktinė užduotis.  
Mediacijos simuliacija 
tarptautinį elementą 
turinčiame šeimos ginčas

1

2

3

4

5

Paskaita, 
pristatymas

Paskaita, 
pristatymas

Darbas 
grupėse.
Aptarimas

Paskaita, 
pristatymas

Darbas 
grupėse.
Aptarimas

Pateikti bendrą informaciją apie 
tarptautinės šeimos teisės ir  
mediacijos teisės teisinius aspektus

Paaiškinti įvairių šeimos ginčų 
sprendimo būdų privalumus ir 
trūkumus; paskatinti dažniau taikyti 
mediaciją

Skatinti bendradarbiavimą tarp 
advokatų ir mediatorių tarpvalstybinį 
elementą turinčiuose šeimos ginčuose

Gilinti advokatų ir mediatorių žinias apie
kiekvienos iš šių profesijų įsitraukimo 
naudą ir privalumus sprendžiant tarpval-
stybinį elementą turinčius šeimos ginčus

Skatinti teisininkų bendradarbiavimą 
sprendžiant tarpvalstybinį elementą 
turinčius ginčus

2) Aukštesnio lygio seminaras: „Mediacija tarptautinį elementą turinčiuose šeimos 
    ginčuose: teisiniai ir mediacijos ypatumai pažengusiems“:

Mediacijos ir kitų ginčų 
sprendimo būdų skirtumai. 
Mediacijos stadijos. 
Mediacijos vykdymas 
nuotoliniu būdu

Teisiniai tėvų pareigų ir vaiko 
teisių aspektai tarptautiniuose 
šeimos ginčuose

Paskaita, 
pristatymas

Paskaita, 
pristatymas

Iškelti taikų ir tvarų sprendimą kaip 
vertybę sprendžiant šeimos ginčus

Suteikti žinių apie aktualius mediato-
riams ir advokatams tarptautinės 
šeimos teisės aspektus

1

2
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Praktinė užduotis. Tarptauti-
nį elementą turinčio šeimos 
ginčo, susijusio su tėvų 
pareigomis, mediacijos 
simuliacija

Europos Žmogaus Teisių 
Teismo ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktika 
tarptautinį elementą turin-
čiuose šeimos ginčuose

Smurtas šeimoje kaip 
esminis tarptautinį 
elementą turinčių šeimos 
ginčų aspektas

Praktinė užduotis: tarptauti-
nį elementą turinčio šeimos 
ginčo, susijusio su tėvų 
pareigomis ir vaiko grobimu, 
mediacijos simuliacija

Darbas 
grupėse, 
aptarimas

Paskaita, 
pristatymas

Paskaita, 
pristatymas

Darbas 
grupėse.
Aptarimas

Ugdyti advokatų ir mediatorių 
bendradarbiavimo įgūdžius sprendžiant 
tarptautinį elementą turinčius šeimos 
ginčus

Suteikti mokymų dalyviams teisinių 
žinių

Supažindinti advokatus ir mediatorius 
su mediacijos taikymo tarp šalių, kurių 
santykiuose buvo smurto, galimybes ir 
rizikas

Suteikti specialistams galimybę keistis 
vaidmenimis – advokatams išbandyti 
jėgas mediacijoje, o mediatoriams – 
pabūti advokatais

3

4

5

6

1

2

3

3) Psichologijos seminaras: „Psichologiniai tarpvalstybinių šeimos ginčų mediacijos 
aspektai advokatams ir mediatoriams“

Šeimos samprata

Šeima kaip sistema

Vaiką įtraukianti
mediacija

Nr.   Tema                         Metodai                       Tikslas

Paskaita, pristatymas, 
savi refleksija, darbas 
mažose grupėse, 
diskusija grupėje

Paskaita, pristatymas, 
dalomoji medžiaga, 
savi reflesija, darbas 
mažose grupėse, 
diskusija grupėje

Vaiką įtraukianti
mediacija

Suteikti žinių apie šeimos suvokimą 
skirtingose kultūrose ir iš skirtingų 
teorinių perspektyvų

Suteikti žinių apie komunikacijos barjerus 
sisteminių ir psichologinių teorijų požiūriu, 
lavinti dalyvių bazinių darbo su skirtingomis 
šeimos sistemomis metodų taikymo įgūd-
žius, gebėjimą identifikuoti skirtingus šei-
mos modelius, šeimas iš skirtingų kultūrų

Pristatyti mokymų dalyviams esminius 
vaiką įtraukiančios mediacijos principus, 
identifikuoti galinčias kilti etines dilemas ir 
rizikas, jei į mediaciją įtraukiamas vaikas
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Kultūriniai skirtumai, 
komunikacijos 
trukdžiai ir 
asmenybių tipų 
įtaka bendravimui

4 Paskaita, pristatymas, 
dalomoji medžiaga, 
situacijų simuliacija 
mažose grupėse, 
diskusija, klausimų-
atsakymų sesija

Didinti mokymų dalyvių suvokimą apie 
universalius ir kultūrinius aspektus 
šeimos konfliktuose, įgalinti mokymų 
dalyvius savi reflektuoti ir perteikti tai, 
ką jie išmoko savo praktikoje

      Rekomenduojame pradėti seminarus nuo apšilimo pratimų ir dalyvių susipažinimo 
rato, kad seminaro dalyviai užmegztų šiltesnius asmeninius tarpusavio santykius ir 
susikurtų nuoširdesnė atmosfera, reikalinga seminaro praktinėms veikloms atlikti. 
Susipažinimą galima organizuoti kūrybiškai. Pavyzdžiui, prisistatydami dalyviai gali 
naudotis organizatorių pateiktomis nuotraukomis ar žaislinėmis figūrėlėmis, jomis 
besinaudodami galėtų paaiškinti, kaip jie jaučiasi ir ko nori išmokti šiame seminare. Šie 
ir kiti kūrybiniai metodai padeda seminaro dalyviams pasijusti neformaliai, o toks moky-
mosi procesas ypač neįprastas teisės specialistams. Tuo tarpu seminaro pabaigoje 
rekomenduojame surengti išsamų aptarimą, kurio metu dalyviai galėtų išreikšti savo 
nuomonę apie tai, kaip jie jaučiasi po seminaro ir kokią naudą iš jo gavo. 

1.2. Teorijos derinimas su praktinėmis užduotimis 

   Seminaruose turėtų būti išlaikyta tinkama teorinių žinių ir praktinių užduočių 
pusiausvyra. Tai ne tik padeda išlaikyti dalyvių dėmesį, bet ir sudaro sąlygas praktiniam 
mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui mokymų metu. Daugeliu 
atvejų seminaro dalyviai trokšta praktiškai atlikti seminaro užduotis, dalintis 
nuomonėmis apie seminaro veiklas ir savo praktinę patirtį diskusijų forma. Todėl, nors 
seminaro metu teikiama nemažai teorinės medžiagos, į jį reikėtų įtraukti praktinius 
užsiėmimus. Tinkamiausia mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo skatinimo veikla yra 
mediacijos metodų praktinis taikymas, mediacijos simuliacijos, darbas grupėse apta- 
riant konkretų klausimą ir pan.

1.3. Mediacijos simuliacijose naudojamos bylos

        Kuriant mediacijos simuliacijų užduotis, galima naudotis faktais, pagrįstais  realiomis 
bylomis, su sąlyga, kad bylų fabulos bus tinkamai nuasmenintos. Priklausomai nuo dalyvių 
patirties, užduotys gali būti ir sudėtingos: jos gali apimti tarpusavyje susijusius teisinius, 
psichologinius ir profesinės etikos aspektus.
 

2. BENDRADARBIAVIMAS SU TEISMAIS, MINISTERIJOMIS, 
    PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

     Siekiant skatinti  advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, būtina užsitikrinti teismų, 
Teisingumo ministerijos ir profesinių organizacijų konceptualią paramą. Todėl visa 
mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo veikla, kiek tai įmanoma, taip pat turėtų būti 
prieinama ir šių institucijų ir organizacijų atstovams, kad jie, dalyvaudami mokymuose 
asmeniškai savo ar savo atstovaujamų institucijų iniciatyva, galėtų susipažinti su 
teigiamais bendradarbiavimo aspektais. Nuolatos atnaujinama informacija apie 
bendradarbiavimą ir jo būtinumą didina informuotumą apie jo naudą, padeda aiškiau ją 
suprasti ir ją didina.

2.1. Geriausios praktikos pavyzdys: informaciniai seminarai teisėjams

      Pavyzdžiui, Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba savo iniciatyva surengė informaci- 
nius seminarus kelių teismų teisėjams, paaiškino mediacijos naudą ir atsakė į teisėjų 
klausimus dėl mediacijos proceso. Šie seminarai buvo veiksmingi, nes jie leido 
teisėjams nedelsiant užduoti klausimus mediatorių organizacijos atstovams. Tai būtų 
buvę neįmanoma, jei informacija būtų pateikta raštu. Latvijos sertifikuotų mediatorių 
taryba, gavusi atitinkamų teismų pirmininkų sutikimą, surengė 1–2 val. trukmės 
seminarus teismo patalpose. Buvo skirta laiko tiek pagrindinės informacijos apie 
mediaciją pristatymui, tiek ir diskusijoms su teisėjais bei atsakymams į jų klausimus. 
Prieš keletą metų šalies teisėjai skeptiškai vertino mediaciją ir nematė poreikio 
civilinėse bylose informuoti ginčo šalis apie mediaciją, nes manė, kad teisėjai ir taip 
jiems siunčia daug informacijos apie bylos šalių procesines teises ir pareigas. Tačiau 
po tokių informacinių seminarų teisėjų požiūris Latvijoje palaipsniui keitėsi, o šiuo 
metu siųsdami bylos šalims informaciją apie pradėtą civilinę bylą dauguma Latvijos 
teisėjų tuo pačiu siunčia ir papildomą informacinę medžiagą apie galimybę kreiptis dėl 
mediacijos ir apie mediacijos proceso teikiamą naudą. Taigi mediacija, kuri prieš 6–7 
metus buvusi visiška naujovė Latvijoje, dabar tapo lygiaverte ginčų sprendimo proceso 
alternatyva ir papildoma ginčų sprendimo priemone, kurią rekomenduoja ir teismai.

2.2. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai teisėjams 

      Vykdydami savo profesinę veiklą, teisėjai gilina žinias įvairiais teisiniais klausimais. 
Statistiniai duomenys rodo, kad ginčai mediacijos būdu gali būti išsprendžiami sudarant 
taikos sutartis, o tai savo ruožtu sumažina teismų darbo krūvį. Todėl verta rengti 
mediacijos mokymus teisėjams, kad jie galėtų rekomenduoti bylos šalims kreiptis dėl 
mediacijos ir patys mokėtų naudoti tam tikras tinkamas jų veiklos specifikai mediacijos 
technikas dirbdami su bylos šalimis teisme. Pavyzdžiui, Latvijoje yra įsteigtas Latvijos 
teisėjų mokymo centras (LTMC). Tai institucija, atsakinga už tęstinį teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą stiprinant teisinės valstybės principus ir skatinant 

bendrą teisės supratimą Europos Sąjungos bendroje teisinėje erdvėje2. 

     Pagrindinis LTMC tikslas – užtikrinti aukštos kokybės mokymus teisėjams ir teisminių 
institucijų darbuotojams (seminarus, keitimąsi patirtimi ir kt.), ypatingą dėmesį skiriant 
temoms ir priemonėms, kurios gerina teismo sprendimų kokybę ir padeda rengti 
specialistus kokybiškam darbui Europos Sąjungos teisinėje sistemoje. LTMC taip pat 
rengia mokymus kitų teisės pakraipos profesijų atstovams – prokurorams, teisininkams, 
advokatams ir viešojo administravimo bei savivaldybių institucijų darbuotojams. Nuo 
2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos teisėjų mokymo centras 
surengė išsamius teisėjų ir visų kitų įstaigų teisės specialistų mokymus mediacijos 
klausimais, skirtus kelti teisinių institucijų pareigūnų ir teisėjų gebėjimų mediacijos 
srityje lygį.3 Analogiška gerąja praktika gali pasigirti ir Lietuva: 2014–2015 m., naudojant 
Norvegijos Vyriausybės finansavimo mechanizmą, daugiau kaip 600 teisėjų ir teisėjų 
padėjėjų buvo apmokyti teisminės mediacijos. Tai lėmė esminį pokytį teisminės media-
cijos statistikoje Lietuvoje, nes išaugo teismuose organizuojamų mediacijų skaičius.4 

2.3. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai advokatams 

      Advokatai padeda savo klientams spręsti ginčus teismuose ir neteismine tvarka. 
Todėl advokatams reikia žinių apie mediaciją, kurios padėtų išspręsti ginčą taikiai. 
Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 22 d. Latvijoje priėmus Mediacijos įstatymą5, šalies advokatai 
iš pradžių laikė mediatorius tam tikra prasme savo konkurentais, kurių darbas negalįs 
būti naudingas sprendžiant ginčą, nes advokatai esą gali spręsti ginčus ir savarankiškai. 
Laikui bėgant surengus advokatams skirtus seminarus apie mediacijos naudą ir mediacijos 
metodą, advokatų ir mediatorių bendradarbiavimas gerokai pagerėjo. Advokatų mokymus 
mediacijos klausimais Latvijoje organizuoja kelios institucijos: universitetai (žr. Turibos 
universiteto įgyvendinamus mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo skatinimo projektus6), 
Latvijos teisėjų mokymo centras 7, nevyriausybinės organizacijos 8. Advokatai taip pat 
kviečiami dalyvauti tarptautinėse konferencijose mediacijos tema tiek kaip klausytojai, 
tiek ir kaip pranešėjai (pvz., 2016 m. balandžio 28 d. Turibos verslo universitetas organizavo 
Tarptautinę mediacijos konferenciją9).

2.4. Geriausios praktikos pavyzdys: leidiniai apie mediaciją teisės moksliniuose 
žurnaluose ir forumuose

      Pripažįstame tai, apie ką daugiau žinome. Todėl publikacijas apie mediacijos 
pranašumus ir metodus rekomenduojama skelbti ne tik populiariuose mediatorių 
forumuose, bet ir teisininkams skirtose platformose ir žurnaluose. Kaip ginčų sprendi-
mo profesionalai, teisininkai ypač domisi publikacijomis, kurios prieinamos teisininkams 
skirtuose formatuose. Pavyzdžiui, populiariausias teisės žurnalas Latvijoje yra „Jurista 
Vārds.“ Nors jis neįtrauktas į pasaulyje pripažintas „Scopus“ ir „Erix Plus“ duomenų bazes, 
jis yra svarbus visiems Latvijos teisininkams kaip platforma reikšti teisininkų nuomones. 
Todėl šiame žurnale skelbiami straipsniai pasiekia kiekvieną teisininką, skaitantį latvių 
kalba, ir turi įtakos teisininkų žinių lygiui. Žurnalo „Jurista Vārds“ publikacijos cituojamos 
akademiniuose moksliniuose straipsniuose ir teismų sprendimuose. Todėl šiame 
teisininkų žurnale skelbiami leidiniai apie mediaciją – tai gerosios teisininkų ir media-
torių profesinio ir akademinio bendradarbiavimo skatinimo praktikos pavyzdys. 10 

2.5. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su Teisingumo 
ministerija

       Teisingumo ministerija yra svarbi advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo skatini-
mo institucija, nes ji pabrėžia šių profesijų atstovų bendradarbiavimo poreikį politiniu 
lygiu ir remia tokį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, 2014 m. priėmusi Latvijos Respublikos 
Mediacijos įstatymą, Latvijos Mediacijos taryba ėmė labai glaudžiai ir sėkmingai 
bendradarbiauti šalies Teisingumo ministerija. Šio bendradarbiavimo dėka pavieniai 
mediatoriai ir apskritai mediacijos organizacijų atstovai dažnai kviečiami dalyvauti 
įvairiose svarbiose veiklose, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį platesniam media-
cijos naudojimui ginčų sprendimo srityje.11 Tokios bendros veiklos dėka kelerius metus 
iš eilės Latvijos Respublikos teisingumo ministerija skiria finansavimą sertifikuotiems 
mediatoriams, sumokėdama už penkias nemokamas (valstybės apmokamas) media-
cijos sesijas šeimos ginčuose, jei šeimoje yra nepilnamečių. Šio Teisingumo ministerijos 
suteikto finansavimo dėka mediacija Latvijoje naudojama daugiausiai (82 proc. visų bylų 
sprendžiami taikant mediaciją), ypač šeimos ginčuose.12 

      Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos teikiama informacinė parama padeda 
įgyvendinti ir mediacijos skatinimo veiklą, pavyzdžiui, Mediacijos dienas. Šią vienos 
savaitės trukmės socialinę veiklą organizuoja Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba. 
Mediacijos dienų metu kasmet teikiamos nemokamos konsultacijos dėl mediacijos ir 

jos naudojimo sprendžiant ginčus. Šios savaitės rėmuose nemažai institucijų – teismai, 
mediacijos tarnybos ir valstybinės institucijos – rengia konsultacijas, atviras diskusijas 
ir interaktyvias pamokas, skirtas informuoti visuomenę apie mediaciją kaip ginčų sprendimo 
būdą.

       Padedant teismų administracijai, Latvijos teismuose kelerius metus vyko mediacijos 
paslaugų teikimas, t. y. teismuose buvo steigiami mediatorių biurai, į kuriuos teisėjai bet 
kada galėjo nukreipti ginčo šalis konsultacijai dėl mediacijos taikymo ir kur ginčo šalys 
bet kuriuo metu taip pat galėjo konsultuotis dėl mediacijos savarankiškai.

2.6. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su universitetais

        Mediacija, kaip tyrimo objektas, kelia naujos kartos mokslininkų susidomėjimą. 
Todėl universitetai gali skatinti studentų ir akademikų domėjimąsi mediacija, vykdydami 
šią veiklą:
• sudarydami sąlygas rašyti bakalauro, magistro ir daktaro lygmens mokslinius darbus 
mediacijos temomis13;
• įtraukdami mediaciją kaip dėstomąjį dalyką į universitetų mokymo programas; 
• organizuodami konferencijas mediacijos klausimais14;
• organizuodami mediacijos turnyrus;
• organizuodami tarptautines tarpdisciplinines vasaros mokyklas mediacijos klausimais15.

      Mediacijos srityje vykdoma akademinė veikla kelia mediacijos, įskaitant praktikuojančių 
specialistų, lygį ir didina mediacijos pripažinimą. Universitetai, bendradarbiaudami su 
mediatoriais ir teisininkais, įgyja vertingos praktikos, leidžiančios vėliau atlikti mokslinius 
tyrimus svarbiais ginčų sprendimo klausimais akademiniu lygiu. Kita vertus, specialistai 
praktikai mielai atvyksta į universitetų organizuojamus seminarus ir konferencijas akade-
minėms žinios gilinti ir dalyvauja diskusijų forumuose bei ginčų sprendimo procese.16
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      Rekomenduojame pradėti seminarus nuo apšilimo pratimų ir dalyvių susipažinimo 
rato, kad seminaro dalyviai užmegztų šiltesnius asmeninius tarpusavio santykius ir 
susikurtų nuoširdesnė atmosfera, reikalinga seminaro praktinėms veikloms atlikti. 
Susipažinimą galima organizuoti kūrybiškai. Pavyzdžiui, prisistatydami dalyviai gali 
naudotis organizatorių pateiktomis nuotraukomis ar žaislinėmis figūrėlėmis, jomis 
besinaudodami galėtų paaiškinti, kaip jie jaučiasi ir ko nori išmokti šiame seminare. Šie 
ir kiti kūrybiniai metodai padeda seminaro dalyviams pasijusti neformaliai, o toks moky-
mosi procesas ypač neįprastas teisės specialistams. Tuo tarpu seminaro pabaigoje 
rekomenduojame surengti išsamų aptarimą, kurio metu dalyviai galėtų išreikšti savo 
nuomonę apie tai, kaip jie jaučiasi po seminaro ir kokią naudą iš jo gavo. 

1.2. Teorijos derinimas su praktinėmis užduotimis 

   Seminaruose turėtų būti išlaikyta tinkama teorinių žinių ir praktinių užduočių 
pusiausvyra. Tai ne tik padeda išlaikyti dalyvių dėmesį, bet ir sudaro sąlygas praktiniam 
mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui mokymų metu. Daugeliu 
atvejų seminaro dalyviai trokšta praktiškai atlikti seminaro užduotis, dalintis 
nuomonėmis apie seminaro veiklas ir savo praktinę patirtį diskusijų forma. Todėl, nors 
seminaro metu teikiama nemažai teorinės medžiagos, į jį reikėtų įtraukti praktinius 
užsiėmimus. Tinkamiausia mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo skatinimo veikla yra 
mediacijos metodų praktinis taikymas, mediacijos simuliacijos, darbas grupėse apta- 
riant konkretų klausimą ir pan.

1.3. Mediacijos simuliacijose naudojamos bylos

        Kuriant mediacijos simuliacijų užduotis, galima naudotis faktais, pagrįstais  realiomis 
bylomis, su sąlyga, kad bylų fabulos bus tinkamai nuasmenintos. Priklausomai nuo dalyvių 
patirties, užduotys gali būti ir sudėtingos: jos gali apimti tarpusavyje susijusius teisinius, 
psichologinius ir profesinės etikos aspektus.
 

2. BENDRADARBIAVIMAS SU TEISMAIS, MINISTERIJOMIS, 
    PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

     Siekiant skatinti  advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, būtina užsitikrinti teismų, 
Teisingumo ministerijos ir profesinių organizacijų konceptualią paramą. Todėl visa 
mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo veikla, kiek tai įmanoma, taip pat turėtų būti 
prieinama ir šių institucijų ir organizacijų atstovams, kad jie, dalyvaudami mokymuose 
asmeniškai savo ar savo atstovaujamų institucijų iniciatyva, galėtų susipažinti su 
teigiamais bendradarbiavimo aspektais. Nuolatos atnaujinama informacija apie 
bendradarbiavimą ir jo būtinumą didina informuotumą apie jo naudą, padeda aiškiau ją 
suprasti ir ją didina.

2.1. Geriausios praktikos pavyzdys: informaciniai seminarai teisėjams

      Pavyzdžiui, Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba savo iniciatyva surengė informaci- 
nius seminarus kelių teismų teisėjams, paaiškino mediacijos naudą ir atsakė į teisėjų 
klausimus dėl mediacijos proceso. Šie seminarai buvo veiksmingi, nes jie leido 
teisėjams nedelsiant užduoti klausimus mediatorių organizacijos atstovams. Tai būtų 
buvę neįmanoma, jei informacija būtų pateikta raštu. Latvijos sertifikuotų mediatorių 
taryba, gavusi atitinkamų teismų pirmininkų sutikimą, surengė 1–2 val. trukmės 
seminarus teismo patalpose. Buvo skirta laiko tiek pagrindinės informacijos apie 
mediaciją pristatymui, tiek ir diskusijoms su teisėjais bei atsakymams į jų klausimus. 
Prieš keletą metų šalies teisėjai skeptiškai vertino mediaciją ir nematė poreikio 
civilinėse bylose informuoti ginčo šalis apie mediaciją, nes manė, kad teisėjai ir taip 
jiems siunčia daug informacijos apie bylos šalių procesines teises ir pareigas. Tačiau 
po tokių informacinių seminarų teisėjų požiūris Latvijoje palaipsniui keitėsi, o šiuo 
metu siųsdami bylos šalims informaciją apie pradėtą civilinę bylą dauguma Latvijos 
teisėjų tuo pačiu siunčia ir papildomą informacinę medžiagą apie galimybę kreiptis dėl 
mediacijos ir apie mediacijos proceso teikiamą naudą. Taigi mediacija, kuri prieš 6–7 
metus buvusi visiška naujovė Latvijoje, dabar tapo lygiaverte ginčų sprendimo proceso 
alternatyva ir papildoma ginčų sprendimo priemone, kurią rekomenduoja ir teismai.

2.2. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai teisėjams 

      Vykdydami savo profesinę veiklą, teisėjai gilina žinias įvairiais teisiniais klausimais. 
Statistiniai duomenys rodo, kad ginčai mediacijos būdu gali būti išsprendžiami sudarant 
taikos sutartis, o tai savo ruožtu sumažina teismų darbo krūvį. Todėl verta rengti 
mediacijos mokymus teisėjams, kad jie galėtų rekomenduoti bylos šalims kreiptis dėl 
mediacijos ir patys mokėtų naudoti tam tikras tinkamas jų veiklos specifikai mediacijos 
technikas dirbdami su bylos šalimis teisme. Pavyzdžiui, Latvijoje yra įsteigtas Latvijos 
teisėjų mokymo centras (LTMC). Tai institucija, atsakinga už tęstinį teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą stiprinant teisinės valstybės principus ir skatinant 

bendrą teisės supratimą Europos Sąjungos bendroje teisinėje erdvėje2. 

     Pagrindinis LTMC tikslas – užtikrinti aukštos kokybės mokymus teisėjams ir teisminių 
institucijų darbuotojams (seminarus, keitimąsi patirtimi ir kt.), ypatingą dėmesį skiriant 
temoms ir priemonėms, kurios gerina teismo sprendimų kokybę ir padeda rengti 
specialistus kokybiškam darbui Europos Sąjungos teisinėje sistemoje. LTMC taip pat 
rengia mokymus kitų teisės pakraipos profesijų atstovams – prokurorams, teisininkams, 
advokatams ir viešojo administravimo bei savivaldybių institucijų darbuotojams. Nuo 
2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos teisėjų mokymo centras 
surengė išsamius teisėjų ir visų kitų įstaigų teisės specialistų mokymus mediacijos 
klausimais, skirtus kelti teisinių institucijų pareigūnų ir teisėjų gebėjimų mediacijos 
srityje lygį.3 Analogiška gerąja praktika gali pasigirti ir Lietuva: 2014–2015 m., naudojant 
Norvegijos Vyriausybės finansavimo mechanizmą, daugiau kaip 600 teisėjų ir teisėjų 
padėjėjų buvo apmokyti teisminės mediacijos. Tai lėmė esminį pokytį teisminės media-
cijos statistikoje Lietuvoje, nes išaugo teismuose organizuojamų mediacijų skaičius.4 

2.3. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai advokatams 

      Advokatai padeda savo klientams spręsti ginčus teismuose ir neteismine tvarka. 
Todėl advokatams reikia žinių apie mediaciją, kurios padėtų išspręsti ginčą taikiai. 
Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 22 d. Latvijoje priėmus Mediacijos įstatymą5, šalies advokatai 
iš pradžių laikė mediatorius tam tikra prasme savo konkurentais, kurių darbas negalįs 
būti naudingas sprendžiant ginčą, nes advokatai esą gali spręsti ginčus ir savarankiškai. 
Laikui bėgant surengus advokatams skirtus seminarus apie mediacijos naudą ir mediacijos 
metodą, advokatų ir mediatorių bendradarbiavimas gerokai pagerėjo. Advokatų mokymus 
mediacijos klausimais Latvijoje organizuoja kelios institucijos: universitetai (žr. Turibos 
universiteto įgyvendinamus mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo skatinimo projektus6), 
Latvijos teisėjų mokymo centras 7, nevyriausybinės organizacijos 8. Advokatai taip pat 
kviečiami dalyvauti tarptautinėse konferencijose mediacijos tema tiek kaip klausytojai, 
tiek ir kaip pranešėjai (pvz., 2016 m. balandžio 28 d. Turibos verslo universitetas organizavo 
Tarptautinę mediacijos konferenciją9).

2.4. Geriausios praktikos pavyzdys: leidiniai apie mediaciją teisės moksliniuose 
žurnaluose ir forumuose

      Pripažįstame tai, apie ką daugiau žinome. Todėl publikacijas apie mediacijos 
pranašumus ir metodus rekomenduojama skelbti ne tik populiariuose mediatorių 
forumuose, bet ir teisininkams skirtose platformose ir žurnaluose. Kaip ginčų sprendi-
mo profesionalai, teisininkai ypač domisi publikacijomis, kurios prieinamos teisininkams 
skirtuose formatuose. Pavyzdžiui, populiariausias teisės žurnalas Latvijoje yra „Jurista 
Vārds.“ Nors jis neįtrauktas į pasaulyje pripažintas „Scopus“ ir „Erix Plus“ duomenų bazes, 
jis yra svarbus visiems Latvijos teisininkams kaip platforma reikšti teisininkų nuomones. 
Todėl šiame žurnale skelbiami straipsniai pasiekia kiekvieną teisininką, skaitantį latvių 
kalba, ir turi įtakos teisininkų žinių lygiui. Žurnalo „Jurista Vārds“ publikacijos cituojamos 
akademiniuose moksliniuose straipsniuose ir teismų sprendimuose. Todėl šiame 
teisininkų žurnale skelbiami leidiniai apie mediaciją – tai gerosios teisininkų ir media-
torių profesinio ir akademinio bendradarbiavimo skatinimo praktikos pavyzdys. 10 

2.5. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su Teisingumo 
ministerija

       Teisingumo ministerija yra svarbi advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo skatini-
mo institucija, nes ji pabrėžia šių profesijų atstovų bendradarbiavimo poreikį politiniu 
lygiu ir remia tokį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, 2014 m. priėmusi Latvijos Respublikos 
Mediacijos įstatymą, Latvijos Mediacijos taryba ėmė labai glaudžiai ir sėkmingai 
bendradarbiauti šalies Teisingumo ministerija. Šio bendradarbiavimo dėka pavieniai 
mediatoriai ir apskritai mediacijos organizacijų atstovai dažnai kviečiami dalyvauti 
įvairiose svarbiose veiklose, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį platesniam media-
cijos naudojimui ginčų sprendimo srityje.11 Tokios bendros veiklos dėka kelerius metus 
iš eilės Latvijos Respublikos teisingumo ministerija skiria finansavimą sertifikuotiems 
mediatoriams, sumokėdama už penkias nemokamas (valstybės apmokamas) media-
cijos sesijas šeimos ginčuose, jei šeimoje yra nepilnamečių. Šio Teisingumo ministerijos 
suteikto finansavimo dėka mediacija Latvijoje naudojama daugiausiai (82 proc. visų bylų 
sprendžiami taikant mediaciją), ypač šeimos ginčuose.12 

      Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos teikiama informacinė parama padeda 
įgyvendinti ir mediacijos skatinimo veiklą, pavyzdžiui, Mediacijos dienas. Šią vienos 
savaitės trukmės socialinę veiklą organizuoja Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba. 
Mediacijos dienų metu kasmet teikiamos nemokamos konsultacijos dėl mediacijos ir 

jos naudojimo sprendžiant ginčus. Šios savaitės rėmuose nemažai institucijų – teismai, 
mediacijos tarnybos ir valstybinės institucijos – rengia konsultacijas, atviras diskusijas 
ir interaktyvias pamokas, skirtas informuoti visuomenę apie mediaciją kaip ginčų sprendimo 
būdą.

       Padedant teismų administracijai, Latvijos teismuose kelerius metus vyko mediacijos 
paslaugų teikimas, t. y. teismuose buvo steigiami mediatorių biurai, į kuriuos teisėjai bet 
kada galėjo nukreipti ginčo šalis konsultacijai dėl mediacijos taikymo ir kur ginčo šalys 
bet kuriuo metu taip pat galėjo konsultuotis dėl mediacijos savarankiškai.

2.6. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su universitetais

        Mediacija, kaip tyrimo objektas, kelia naujos kartos mokslininkų susidomėjimą. 
Todėl universitetai gali skatinti studentų ir akademikų domėjimąsi mediacija, vykdydami 
šią veiklą:
• sudarydami sąlygas rašyti bakalauro, magistro ir daktaro lygmens mokslinius darbus 
mediacijos temomis13;
• įtraukdami mediaciją kaip dėstomąjį dalyką į universitetų mokymo programas; 
• organizuodami konferencijas mediacijos klausimais14;
• organizuodami mediacijos turnyrus;
• organizuodami tarptautines tarpdisciplinines vasaros mokyklas mediacijos klausimais15.

      Mediacijos srityje vykdoma akademinė veikla kelia mediacijos, įskaitant praktikuojančių 
specialistų, lygį ir didina mediacijos pripažinimą. Universitetai, bendradarbiaudami su 
mediatoriais ir teisininkais, įgyja vertingos praktikos, leidžiančios vėliau atlikti mokslinius 
tyrimus svarbiais ginčų sprendimo klausimais akademiniu lygiu. Kita vertus, specialistai 
praktikai mielai atvyksta į universitetų organizuojamus seminarus ir konferencijas akade-
minėms žinios gilinti ir dalyvauja diskusijų forumuose bei ginčų sprendimo procese.16
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      Rekomenduojame pradėti seminarus nuo apšilimo pratimų ir dalyvių susipažinimo 
rato, kad seminaro dalyviai užmegztų šiltesnius asmeninius tarpusavio santykius ir 
susikurtų nuoširdesnė atmosfera, reikalinga seminaro praktinėms veikloms atlikti. 
Susipažinimą galima organizuoti kūrybiškai. Pavyzdžiui, prisistatydami dalyviai gali 
naudotis organizatorių pateiktomis nuotraukomis ar žaislinėmis figūrėlėmis, jomis 
besinaudodami galėtų paaiškinti, kaip jie jaučiasi ir ko nori išmokti šiame seminare. Šie 
ir kiti kūrybiniai metodai padeda seminaro dalyviams pasijusti neformaliai, o toks moky-
mosi procesas ypač neįprastas teisės specialistams. Tuo tarpu seminaro pabaigoje 
rekomenduojame surengti išsamų aptarimą, kurio metu dalyviai galėtų išreikšti savo 
nuomonę apie tai, kaip jie jaučiasi po seminaro ir kokią naudą iš jo gavo. 

1.2. Teorijos derinimas su praktinėmis užduotimis 

   Seminaruose turėtų būti išlaikyta tinkama teorinių žinių ir praktinių užduočių 
pusiausvyra. Tai ne tik padeda išlaikyti dalyvių dėmesį, bet ir sudaro sąlygas praktiniam 
mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui mokymų metu. Daugeliu 
atvejų seminaro dalyviai trokšta praktiškai atlikti seminaro užduotis, dalintis 
nuomonėmis apie seminaro veiklas ir savo praktinę patirtį diskusijų forma. Todėl, nors 
seminaro metu teikiama nemažai teorinės medžiagos, į jį reikėtų įtraukti praktinius 
užsiėmimus. Tinkamiausia mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo skatinimo veikla yra 
mediacijos metodų praktinis taikymas, mediacijos simuliacijos, darbas grupėse apta- 
riant konkretų klausimą ir pan.

1.3. Mediacijos simuliacijose naudojamos bylos

        Kuriant mediacijos simuliacijų užduotis, galima naudotis faktais, pagrįstais  realiomis 
bylomis, su sąlyga, kad bylų fabulos bus tinkamai nuasmenintos. Priklausomai nuo dalyvių 
patirties, užduotys gali būti ir sudėtingos: jos gali apimti tarpusavyje susijusius teisinius, 
psichologinius ir profesinės etikos aspektus.
 

2. BENDRADARBIAVIMAS SU TEISMAIS, MINISTERIJOMIS, 
    PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

     Siekiant skatinti  advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, būtina užsitikrinti teismų, 
Teisingumo ministerijos ir profesinių organizacijų konceptualią paramą. Todėl visa 
mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo veikla, kiek tai įmanoma, taip pat turėtų būti 
prieinama ir šių institucijų ir organizacijų atstovams, kad jie, dalyvaudami mokymuose 
asmeniškai savo ar savo atstovaujamų institucijų iniciatyva, galėtų susipažinti su 
teigiamais bendradarbiavimo aspektais. Nuolatos atnaujinama informacija apie 
bendradarbiavimą ir jo būtinumą didina informuotumą apie jo naudą, padeda aiškiau ją 
suprasti ir ją didina.

2.1. Geriausios praktikos pavyzdys: informaciniai seminarai teisėjams

      Pavyzdžiui, Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba savo iniciatyva surengė informaci- 
nius seminarus kelių teismų teisėjams, paaiškino mediacijos naudą ir atsakė į teisėjų 
klausimus dėl mediacijos proceso. Šie seminarai buvo veiksmingi, nes jie leido 
teisėjams nedelsiant užduoti klausimus mediatorių organizacijos atstovams. Tai būtų 
buvę neįmanoma, jei informacija būtų pateikta raštu. Latvijos sertifikuotų mediatorių 
taryba, gavusi atitinkamų teismų pirmininkų sutikimą, surengė 1–2 val. trukmės 
seminarus teismo patalpose. Buvo skirta laiko tiek pagrindinės informacijos apie 
mediaciją pristatymui, tiek ir diskusijoms su teisėjais bei atsakymams į jų klausimus. 
Prieš keletą metų šalies teisėjai skeptiškai vertino mediaciją ir nematė poreikio 
civilinėse bylose informuoti ginčo šalis apie mediaciją, nes manė, kad teisėjai ir taip 
jiems siunčia daug informacijos apie bylos šalių procesines teises ir pareigas. Tačiau 
po tokių informacinių seminarų teisėjų požiūris Latvijoje palaipsniui keitėsi, o šiuo 
metu siųsdami bylos šalims informaciją apie pradėtą civilinę bylą dauguma Latvijos 
teisėjų tuo pačiu siunčia ir papildomą informacinę medžiagą apie galimybę kreiptis dėl 
mediacijos ir apie mediacijos proceso teikiamą naudą. Taigi mediacija, kuri prieš 6–7 
metus buvusi visiška naujovė Latvijoje, dabar tapo lygiaverte ginčų sprendimo proceso 
alternatyva ir papildoma ginčų sprendimo priemone, kurią rekomenduoja ir teismai.

2.2. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai teisėjams 

      Vykdydami savo profesinę veiklą, teisėjai gilina žinias įvairiais teisiniais klausimais. 
Statistiniai duomenys rodo, kad ginčai mediacijos būdu gali būti išsprendžiami sudarant 
taikos sutartis, o tai savo ruožtu sumažina teismų darbo krūvį. Todėl verta rengti 
mediacijos mokymus teisėjams, kad jie galėtų rekomenduoti bylos šalims kreiptis dėl 
mediacijos ir patys mokėtų naudoti tam tikras tinkamas jų veiklos specifikai mediacijos 
technikas dirbdami su bylos šalimis teisme. Pavyzdžiui, Latvijoje yra įsteigtas Latvijos 
teisėjų mokymo centras (LTMC). Tai institucija, atsakinga už tęstinį teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą stiprinant teisinės valstybės principus ir skatinant 

bendrą teisės supratimą Europos Sąjungos bendroje teisinėje erdvėje2. 

     Pagrindinis LTMC tikslas – užtikrinti aukštos kokybės mokymus teisėjams ir teisminių 
institucijų darbuotojams (seminarus, keitimąsi patirtimi ir kt.), ypatingą dėmesį skiriant 
temoms ir priemonėms, kurios gerina teismo sprendimų kokybę ir padeda rengti 
specialistus kokybiškam darbui Europos Sąjungos teisinėje sistemoje. LTMC taip pat 
rengia mokymus kitų teisės pakraipos profesijų atstovams – prokurorams, teisininkams, 
advokatams ir viešojo administravimo bei savivaldybių institucijų darbuotojams. Nuo 
2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos teisėjų mokymo centras 
surengė išsamius teisėjų ir visų kitų įstaigų teisės specialistų mokymus mediacijos 
klausimais, skirtus kelti teisinių institucijų pareigūnų ir teisėjų gebėjimų mediacijos 
srityje lygį.3 Analogiška gerąja praktika gali pasigirti ir Lietuva: 2014–2015 m., naudojant 
Norvegijos Vyriausybės finansavimo mechanizmą, daugiau kaip 600 teisėjų ir teisėjų 
padėjėjų buvo apmokyti teisminės mediacijos. Tai lėmė esminį pokytį teisminės media-
cijos statistikoje Lietuvoje, nes išaugo teismuose organizuojamų mediacijų skaičius.4 

2.3. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai advokatams 

      Advokatai padeda savo klientams spręsti ginčus teismuose ir neteismine tvarka. 
Todėl advokatams reikia žinių apie mediaciją, kurios padėtų išspręsti ginčą taikiai. 
Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 22 d. Latvijoje priėmus Mediacijos įstatymą5, šalies advokatai 
iš pradžių laikė mediatorius tam tikra prasme savo konkurentais, kurių darbas negalįs 
būti naudingas sprendžiant ginčą, nes advokatai esą gali spręsti ginčus ir savarankiškai. 
Laikui bėgant surengus advokatams skirtus seminarus apie mediacijos naudą ir mediacijos 
metodą, advokatų ir mediatorių bendradarbiavimas gerokai pagerėjo. Advokatų mokymus 
mediacijos klausimais Latvijoje organizuoja kelios institucijos: universitetai (žr. Turibos 
universiteto įgyvendinamus mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo skatinimo projektus6), 
Latvijos teisėjų mokymo centras 7, nevyriausybinės organizacijos 8. Advokatai taip pat 
kviečiami dalyvauti tarptautinėse konferencijose mediacijos tema tiek kaip klausytojai, 
tiek ir kaip pranešėjai (pvz., 2016 m. balandžio 28 d. Turibos verslo universitetas organizavo 
Tarptautinę mediacijos konferenciją9).

2.4. Geriausios praktikos pavyzdys: leidiniai apie mediaciją teisės moksliniuose 
žurnaluose ir forumuose

      Pripažįstame tai, apie ką daugiau žinome. Todėl publikacijas apie mediacijos 
pranašumus ir metodus rekomenduojama skelbti ne tik populiariuose mediatorių 
forumuose, bet ir teisininkams skirtose platformose ir žurnaluose. Kaip ginčų sprendi-
mo profesionalai, teisininkai ypač domisi publikacijomis, kurios prieinamos teisininkams 
skirtuose formatuose. Pavyzdžiui, populiariausias teisės žurnalas Latvijoje yra „Jurista 
Vārds.“ Nors jis neįtrauktas į pasaulyje pripažintas „Scopus“ ir „Erix Plus“ duomenų bazes, 
jis yra svarbus visiems Latvijos teisininkams kaip platforma reikšti teisininkų nuomones. 
Todėl šiame žurnale skelbiami straipsniai pasiekia kiekvieną teisininką, skaitantį latvių 
kalba, ir turi įtakos teisininkų žinių lygiui. Žurnalo „Jurista Vārds“ publikacijos cituojamos 
akademiniuose moksliniuose straipsniuose ir teismų sprendimuose. Todėl šiame 
teisininkų žurnale skelbiami leidiniai apie mediaciją – tai gerosios teisininkų ir media-
torių profesinio ir akademinio bendradarbiavimo skatinimo praktikos pavyzdys. 10 

2.5. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su Teisingumo 
ministerija

       Teisingumo ministerija yra svarbi advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo skatini-
mo institucija, nes ji pabrėžia šių profesijų atstovų bendradarbiavimo poreikį politiniu 
lygiu ir remia tokį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, 2014 m. priėmusi Latvijos Respublikos 
Mediacijos įstatymą, Latvijos Mediacijos taryba ėmė labai glaudžiai ir sėkmingai 
bendradarbiauti šalies Teisingumo ministerija. Šio bendradarbiavimo dėka pavieniai 
mediatoriai ir apskritai mediacijos organizacijų atstovai dažnai kviečiami dalyvauti 
įvairiose svarbiose veiklose, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį platesniam media-
cijos naudojimui ginčų sprendimo srityje.11 Tokios bendros veiklos dėka kelerius metus 
iš eilės Latvijos Respublikos teisingumo ministerija skiria finansavimą sertifikuotiems 
mediatoriams, sumokėdama už penkias nemokamas (valstybės apmokamas) media-
cijos sesijas šeimos ginčuose, jei šeimoje yra nepilnamečių. Šio Teisingumo ministerijos 
suteikto finansavimo dėka mediacija Latvijoje naudojama daugiausiai (82 proc. visų bylų 
sprendžiami taikant mediaciją), ypač šeimos ginčuose.12 

      Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos teikiama informacinė parama padeda 
įgyvendinti ir mediacijos skatinimo veiklą, pavyzdžiui, Mediacijos dienas. Šią vienos 
savaitės trukmės socialinę veiklą organizuoja Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba. 
Mediacijos dienų metu kasmet teikiamos nemokamos konsultacijos dėl mediacijos ir 

jos naudojimo sprendžiant ginčus. Šios savaitės rėmuose nemažai institucijų – teismai, 
mediacijos tarnybos ir valstybinės institucijos – rengia konsultacijas, atviras diskusijas 
ir interaktyvias pamokas, skirtas informuoti visuomenę apie mediaciją kaip ginčų sprendimo 
būdą.

       Padedant teismų administracijai, Latvijos teismuose kelerius metus vyko mediacijos 
paslaugų teikimas, t. y. teismuose buvo steigiami mediatorių biurai, į kuriuos teisėjai bet 
kada galėjo nukreipti ginčo šalis konsultacijai dėl mediacijos taikymo ir kur ginčo šalys 
bet kuriuo metu taip pat galėjo konsultuotis dėl mediacijos savarankiškai.

2.6. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su universitetais

        Mediacija, kaip tyrimo objektas, kelia naujos kartos mokslininkų susidomėjimą. 
Todėl universitetai gali skatinti studentų ir akademikų domėjimąsi mediacija, vykdydami 
šią veiklą:
• sudarydami sąlygas rašyti bakalauro, magistro ir daktaro lygmens mokslinius darbus 
mediacijos temomis13;
• įtraukdami mediaciją kaip dėstomąjį dalyką į universitetų mokymo programas; 
• organizuodami konferencijas mediacijos klausimais14;
• organizuodami mediacijos turnyrus;
• organizuodami tarptautines tarpdisciplinines vasaros mokyklas mediacijos klausimais15.

      Mediacijos srityje vykdoma akademinė veikla kelia mediacijos, įskaitant praktikuojančių 
specialistų, lygį ir didina mediacijos pripažinimą. Universitetai, bendradarbiaudami su 
mediatoriais ir teisininkais, įgyja vertingos praktikos, leidžiančios vėliau atlikti mokslinius 
tyrimus svarbiais ginčų sprendimo klausimais akademiniu lygiu. Kita vertus, specialistai 
praktikai mielai atvyksta į universitetų organizuojamus seminarus ir konferencijas akade-
minėms žinios gilinti ir dalyvauja diskusijų forumuose bei ginčų sprendimo procese.16

2 https://www.ltmc.lv/par-mums/par-ltmc/
3 Projektas, įvykdytas pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Teisingumo plėtra“ (Nr. 3.4.1.0/16/I/001): https:// 
   www.ltmc.lv/projekti/ 
4 Palyginimui: 2014 m. Lietuvos teismuose vyko tik 53 mediacijos. 2015 m.–123, 2016 m. – 313 mediacijos. https://www.teismai.lt/
   data/public/uploads/2017/05/2016m-tmk-veiklos-ataskaita-g.pdf 
5 https://likumi.lv/ta/id/266615-mediacijas-likums 
6 CODEMAL projektų seminarai: http://codemal.turiba.lv/index.php?id=9 
7 Žr. Latvijos teisėjų mokymo centro seminarus: https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6815 ir https://www.ltmc.lv/projekti/ 
8 Žr. Latvijos NVO „Mediācija un ADR“ organizuojamus mediacijos kursus: http://www.mediacija.lv/?M%C4%81c%C4%ABbas%2C_kursi 
9 https://juristavards.lv/doc/268509-starptautiska-mediacijas-konference-biznesa-augstskola-turiba/
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2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos teisėjų mokymo centras 
surengė išsamius teisėjų ir visų kitų įstaigų teisės specialistų mokymus mediacijos 
klausimais, skirtus kelti teisinių institucijų pareigūnų ir teisėjų gebėjimų mediacijos 
srityje lygį.3 Analogiška gerąja praktika gali pasigirti ir Lietuva: 2014–2015 m., naudojant 
Norvegijos Vyriausybės finansavimo mechanizmą, daugiau kaip 600 teisėjų ir teisėjų 
padėjėjų buvo apmokyti teisminės mediacijos. Tai lėmė esminį pokytį teisminės media-
cijos statistikoje Lietuvoje, nes išaugo teismuose organizuojamų mediacijų skaičius.4 

2.3. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai advokatams 

      Advokatai padeda savo klientams spręsti ginčus teismuose ir neteismine tvarka. 
Todėl advokatams reikia žinių apie mediaciją, kurios padėtų išspręsti ginčą taikiai. 
Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 22 d. Latvijoje priėmus Mediacijos įstatymą5, šalies advokatai 
iš pradžių laikė mediatorius tam tikra prasme savo konkurentais, kurių darbas negalįs 
būti naudingas sprendžiant ginčą, nes advokatai esą gali spręsti ginčus ir savarankiškai. 
Laikui bėgant surengus advokatams skirtus seminarus apie mediacijos naudą ir mediacijos 
metodą, advokatų ir mediatorių bendradarbiavimas gerokai pagerėjo. Advokatų mokymus 
mediacijos klausimais Latvijoje organizuoja kelios institucijos: universitetai (žr. Turibos 
universiteto įgyvendinamus mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo skatinimo projektus6), 
Latvijos teisėjų mokymo centras 7, nevyriausybinės organizacijos 8. Advokatai taip pat 
kviečiami dalyvauti tarptautinėse konferencijose mediacijos tema tiek kaip klausytojai, 
tiek ir kaip pranešėjai (pvz., 2016 m. balandžio 28 d. Turibos verslo universitetas organizavo 
Tarptautinę mediacijos konferenciją9).

2.4. Geriausios praktikos pavyzdys: leidiniai apie mediaciją teisės moksliniuose 
žurnaluose ir forumuose

      Pripažįstame tai, apie ką daugiau žinome. Todėl publikacijas apie mediacijos 
pranašumus ir metodus rekomenduojama skelbti ne tik populiariuose mediatorių 
forumuose, bet ir teisininkams skirtose platformose ir žurnaluose. Kaip ginčų sprendi-
mo profesionalai, teisininkai ypač domisi publikacijomis, kurios prieinamos teisininkams 
skirtuose formatuose. Pavyzdžiui, populiariausias teisės žurnalas Latvijoje yra „Jurista 
Vārds.“ Nors jis neįtrauktas į pasaulyje pripažintas „Scopus“ ir „Erix Plus“ duomenų bazes, 
jis yra svarbus visiems Latvijos teisininkams kaip platforma reikšti teisininkų nuomones. 
Todėl šiame žurnale skelbiami straipsniai pasiekia kiekvieną teisininką, skaitantį latvių 
kalba, ir turi įtakos teisininkų žinių lygiui. Žurnalo „Jurista Vārds“ publikacijos cituojamos 
akademiniuose moksliniuose straipsniuose ir teismų sprendimuose. Todėl šiame 
teisininkų žurnale skelbiami leidiniai apie mediaciją – tai gerosios teisininkų ir media-
torių profesinio ir akademinio bendradarbiavimo skatinimo praktikos pavyzdys. 10 

2.5. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su Teisingumo 
ministerija

       Teisingumo ministerija yra svarbi advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo skatini-
mo institucija, nes ji pabrėžia šių profesijų atstovų bendradarbiavimo poreikį politiniu 
lygiu ir remia tokį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, 2014 m. priėmusi Latvijos Respublikos 
Mediacijos įstatymą, Latvijos Mediacijos taryba ėmė labai glaudžiai ir sėkmingai 
bendradarbiauti šalies Teisingumo ministerija. Šio bendradarbiavimo dėka pavieniai 
mediatoriai ir apskritai mediacijos organizacijų atstovai dažnai kviečiami dalyvauti 
įvairiose svarbiose veiklose, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį platesniam media-
cijos naudojimui ginčų sprendimo srityje.11 Tokios bendros veiklos dėka kelerius metus 
iš eilės Latvijos Respublikos teisingumo ministerija skiria finansavimą sertifikuotiems 
mediatoriams, sumokėdama už penkias nemokamas (valstybės apmokamas) media-
cijos sesijas šeimos ginčuose, jei šeimoje yra nepilnamečių. Šio Teisingumo ministerijos 
suteikto finansavimo dėka mediacija Latvijoje naudojama daugiausiai (82 proc. visų bylų 
sprendžiami taikant mediaciją), ypač šeimos ginčuose.12 

      Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos teikiama informacinė parama padeda 
įgyvendinti ir mediacijos skatinimo veiklą, pavyzdžiui, Mediacijos dienas. Šią vienos 
savaitės trukmės socialinę veiklą organizuoja Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba. 
Mediacijos dienų metu kasmet teikiamos nemokamos konsultacijos dėl mediacijos ir 

jos naudojimo sprendžiant ginčus. Šios savaitės rėmuose nemažai institucijų – teismai, 
mediacijos tarnybos ir valstybinės institucijos – rengia konsultacijas, atviras diskusijas 
ir interaktyvias pamokas, skirtas informuoti visuomenę apie mediaciją kaip ginčų sprendimo 
būdą.

       Padedant teismų administracijai, Latvijos teismuose kelerius metus vyko mediacijos 
paslaugų teikimas, t. y. teismuose buvo steigiami mediatorių biurai, į kuriuos teisėjai bet 
kada galėjo nukreipti ginčo šalis konsultacijai dėl mediacijos taikymo ir kur ginčo šalys 
bet kuriuo metu taip pat galėjo konsultuotis dėl mediacijos savarankiškai.

2.6. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su universitetais

        Mediacija, kaip tyrimo objektas, kelia naujos kartos mokslininkų susidomėjimą. 
Todėl universitetai gali skatinti studentų ir akademikų domėjimąsi mediacija, vykdydami 
šią veiklą:
• sudarydami sąlygas rašyti bakalauro, magistro ir daktaro lygmens mokslinius darbus 
mediacijos temomis13;
• įtraukdami mediaciją kaip dėstomąjį dalyką į universitetų mokymo programas; 
• organizuodami konferencijas mediacijos klausimais14;
• organizuodami mediacijos turnyrus;
• organizuodami tarptautines tarpdisciplinines vasaros mokyklas mediacijos klausimais15.

      Mediacijos srityje vykdoma akademinė veikla kelia mediacijos, įskaitant praktikuojančių 
specialistų, lygį ir didina mediacijos pripažinimą. Universitetai, bendradarbiaudami su 
mediatoriais ir teisininkais, įgyja vertingos praktikos, leidžiančios vėliau atlikti mokslinius 
tyrimus svarbiais ginčų sprendimo klausimais akademiniu lygiu. Kita vertus, specialistai 
praktikai mielai atvyksta į universitetų organizuojamus seminarus ir konferencijas akade-
minėms žinios gilinti ir dalyvauja diskusijų forumuose bei ginčų sprendimo procese.16

10  Žr., pavyzdžiui, šiuos leidinius: M. Ziemanis. Mediācija kā efektīvs komercstrīdu risināšanas mehānisms. Praktiskie aspekti. 
   Jurista Vārds, 2016 05 03, Nr.18 (921); D. Rone. Mediācija: jēdziens un iespējas. Jurista Vārds, 2006 03 14, Nr. 11 (414); L. Kāpiņa, 
   J. Šavdina. Bērna labāko interešu principa nodrošināšana mediācijā. Jurista Vārds, 2020 06 16, Nr.24/25 (dok. 1134/1135); 
   M. Kameņecka-Usova. Kā pareizi saprast mediāciju. Jurista Vārds, 2015 m. gegužės 26 d., Nr. 21 (873).
11 Žr. ankstesnės veiklos sąrašą Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos tinklalapyje: https://www.tm.gov.lv/lv/mediacija 
12 Latvijos sertifikuotų mediatorių statistiniai duomenys: http://www.mediacija.lv/?Resursi:Statistika 



      Rekomenduojame pradėti seminarus nuo apšilimo pratimų ir dalyvių susipažinimo 
rato, kad seminaro dalyviai užmegztų šiltesnius asmeninius tarpusavio santykius ir 
susikurtų nuoširdesnė atmosfera, reikalinga seminaro praktinėms veikloms atlikti. 
Susipažinimą galima organizuoti kūrybiškai. Pavyzdžiui, prisistatydami dalyviai gali 
naudotis organizatorių pateiktomis nuotraukomis ar žaislinėmis figūrėlėmis, jomis 
besinaudodami galėtų paaiškinti, kaip jie jaučiasi ir ko nori išmokti šiame seminare. Šie 
ir kiti kūrybiniai metodai padeda seminaro dalyviams pasijusti neformaliai, o toks moky-
mosi procesas ypač neįprastas teisės specialistams. Tuo tarpu seminaro pabaigoje 
rekomenduojame surengti išsamų aptarimą, kurio metu dalyviai galėtų išreikšti savo 
nuomonę apie tai, kaip jie jaučiasi po seminaro ir kokią naudą iš jo gavo. 

1.2. Teorijos derinimas su praktinėmis užduotimis 

   Seminaruose turėtų būti išlaikyta tinkama teorinių žinių ir praktinių užduočių 
pusiausvyra. Tai ne tik padeda išlaikyti dalyvių dėmesį, bet ir sudaro sąlygas praktiniam 
mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui mokymų metu. Daugeliu 
atvejų seminaro dalyviai trokšta praktiškai atlikti seminaro užduotis, dalintis 
nuomonėmis apie seminaro veiklas ir savo praktinę patirtį diskusijų forma. Todėl, nors 
seminaro metu teikiama nemažai teorinės medžiagos, į jį reikėtų įtraukti praktinius 
užsiėmimus. Tinkamiausia mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo skatinimo veikla yra 
mediacijos metodų praktinis taikymas, mediacijos simuliacijos, darbas grupėse apta- 
riant konkretų klausimą ir pan.

1.3. Mediacijos simuliacijose naudojamos bylos

        Kuriant mediacijos simuliacijų užduotis, galima naudotis faktais, pagrįstais  realiomis 
bylomis, su sąlyga, kad bylų fabulos bus tinkamai nuasmenintos. Priklausomai nuo dalyvių 
patirties, užduotys gali būti ir sudėtingos: jos gali apimti tarpusavyje susijusius teisinius, 
psichologinius ir profesinės etikos aspektus.
 

2. BENDRADARBIAVIMAS SU TEISMAIS, MINISTERIJOMIS, 
    PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

     Siekiant skatinti  advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, būtina užsitikrinti teismų, 
Teisingumo ministerijos ir profesinių organizacijų konceptualią paramą. Todėl visa 
mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo veikla, kiek tai įmanoma, taip pat turėtų būti 
prieinama ir šių institucijų ir organizacijų atstovams, kad jie, dalyvaudami mokymuose 
asmeniškai savo ar savo atstovaujamų institucijų iniciatyva, galėtų susipažinti su 
teigiamais bendradarbiavimo aspektais. Nuolatos atnaujinama informacija apie 
bendradarbiavimą ir jo būtinumą didina informuotumą apie jo naudą, padeda aiškiau ją 
suprasti ir ją didina.

2.1. Geriausios praktikos pavyzdys: informaciniai seminarai teisėjams

      Pavyzdžiui, Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba savo iniciatyva surengė informaci- 
nius seminarus kelių teismų teisėjams, paaiškino mediacijos naudą ir atsakė į teisėjų 
klausimus dėl mediacijos proceso. Šie seminarai buvo veiksmingi, nes jie leido 
teisėjams nedelsiant užduoti klausimus mediatorių organizacijos atstovams. Tai būtų 
buvę neįmanoma, jei informacija būtų pateikta raštu. Latvijos sertifikuotų mediatorių 
taryba, gavusi atitinkamų teismų pirmininkų sutikimą, surengė 1–2 val. trukmės 
seminarus teismo patalpose. Buvo skirta laiko tiek pagrindinės informacijos apie 
mediaciją pristatymui, tiek ir diskusijoms su teisėjais bei atsakymams į jų klausimus. 
Prieš keletą metų šalies teisėjai skeptiškai vertino mediaciją ir nematė poreikio 
civilinėse bylose informuoti ginčo šalis apie mediaciją, nes manė, kad teisėjai ir taip 
jiems siunčia daug informacijos apie bylos šalių procesines teises ir pareigas. Tačiau 
po tokių informacinių seminarų teisėjų požiūris Latvijoje palaipsniui keitėsi, o šiuo 
metu siųsdami bylos šalims informaciją apie pradėtą civilinę bylą dauguma Latvijos 
teisėjų tuo pačiu siunčia ir papildomą informacinę medžiagą apie galimybę kreiptis dėl 
mediacijos ir apie mediacijos proceso teikiamą naudą. Taigi mediacija, kuri prieš 6–7 
metus buvusi visiška naujovė Latvijoje, dabar tapo lygiaverte ginčų sprendimo proceso 
alternatyva ir papildoma ginčų sprendimo priemone, kurią rekomenduoja ir teismai.

2.2. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai teisėjams 

      Vykdydami savo profesinę veiklą, teisėjai gilina žinias įvairiais teisiniais klausimais. 
Statistiniai duomenys rodo, kad ginčai mediacijos būdu gali būti išsprendžiami sudarant 
taikos sutartis, o tai savo ruožtu sumažina teismų darbo krūvį. Todėl verta rengti 
mediacijos mokymus teisėjams, kad jie galėtų rekomenduoti bylos šalims kreiptis dėl 
mediacijos ir patys mokėtų naudoti tam tikras tinkamas jų veiklos specifikai mediacijos 
technikas dirbdami su bylos šalimis teisme. Pavyzdžiui, Latvijoje yra įsteigtas Latvijos 
teisėjų mokymo centras (LTMC). Tai institucija, atsakinga už tęstinį teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą stiprinant teisinės valstybės principus ir skatinant 

bendrą teisės supratimą Europos Sąjungos bendroje teisinėje erdvėje2. 

     Pagrindinis LTMC tikslas – užtikrinti aukštos kokybės mokymus teisėjams ir teisminių 
institucijų darbuotojams (seminarus, keitimąsi patirtimi ir kt.), ypatingą dėmesį skiriant 
temoms ir priemonėms, kurios gerina teismo sprendimų kokybę ir padeda rengti 
specialistus kokybiškam darbui Europos Sąjungos teisinėje sistemoje. LTMC taip pat 
rengia mokymus kitų teisės pakraipos profesijų atstovams – prokurorams, teisininkams, 
advokatams ir viešojo administravimo bei savivaldybių institucijų darbuotojams. Nuo 
2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos teisėjų mokymo centras 
surengė išsamius teisėjų ir visų kitų įstaigų teisės specialistų mokymus mediacijos 
klausimais, skirtus kelti teisinių institucijų pareigūnų ir teisėjų gebėjimų mediacijos 
srityje lygį.3 Analogiška gerąja praktika gali pasigirti ir Lietuva: 2014–2015 m., naudojant 
Norvegijos Vyriausybės finansavimo mechanizmą, daugiau kaip 600 teisėjų ir teisėjų 
padėjėjų buvo apmokyti teisminės mediacijos. Tai lėmė esminį pokytį teisminės media-
cijos statistikoje Lietuvoje, nes išaugo teismuose organizuojamų mediacijų skaičius.4 

2.3. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai advokatams 

      Advokatai padeda savo klientams spręsti ginčus teismuose ir neteismine tvarka. 
Todėl advokatams reikia žinių apie mediaciją, kurios padėtų išspręsti ginčą taikiai. 
Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 22 d. Latvijoje priėmus Mediacijos įstatymą5, šalies advokatai 
iš pradžių laikė mediatorius tam tikra prasme savo konkurentais, kurių darbas negalįs 
būti naudingas sprendžiant ginčą, nes advokatai esą gali spręsti ginčus ir savarankiškai. 
Laikui bėgant surengus advokatams skirtus seminarus apie mediacijos naudą ir mediacijos 
metodą, advokatų ir mediatorių bendradarbiavimas gerokai pagerėjo. Advokatų mokymus 
mediacijos klausimais Latvijoje organizuoja kelios institucijos: universitetai (žr. Turibos 
universiteto įgyvendinamus mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo skatinimo projektus6), 
Latvijos teisėjų mokymo centras 7, nevyriausybinės organizacijos 8. Advokatai taip pat 
kviečiami dalyvauti tarptautinėse konferencijose mediacijos tema tiek kaip klausytojai, 
tiek ir kaip pranešėjai (pvz., 2016 m. balandžio 28 d. Turibos verslo universitetas organizavo 
Tarptautinę mediacijos konferenciją9).

2.4. Geriausios praktikos pavyzdys: leidiniai apie mediaciją teisės moksliniuose 
žurnaluose ir forumuose

      Pripažįstame tai, apie ką daugiau žinome. Todėl publikacijas apie mediacijos 
pranašumus ir metodus rekomenduojama skelbti ne tik populiariuose mediatorių 
forumuose, bet ir teisininkams skirtose platformose ir žurnaluose. Kaip ginčų sprendi-
mo profesionalai, teisininkai ypač domisi publikacijomis, kurios prieinamos teisininkams 
skirtuose formatuose. Pavyzdžiui, populiariausias teisės žurnalas Latvijoje yra „Jurista 
Vārds.“ Nors jis neįtrauktas į pasaulyje pripažintas „Scopus“ ir „Erix Plus“ duomenų bazes, 
jis yra svarbus visiems Latvijos teisininkams kaip platforma reikšti teisininkų nuomones. 
Todėl šiame žurnale skelbiami straipsniai pasiekia kiekvieną teisininką, skaitantį latvių 
kalba, ir turi įtakos teisininkų žinių lygiui. Žurnalo „Jurista Vārds“ publikacijos cituojamos 
akademiniuose moksliniuose straipsniuose ir teismų sprendimuose. Todėl šiame 
teisininkų žurnale skelbiami leidiniai apie mediaciją – tai gerosios teisininkų ir media-
torių profesinio ir akademinio bendradarbiavimo skatinimo praktikos pavyzdys. 10 

2.5. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su Teisingumo 
ministerija

       Teisingumo ministerija yra svarbi advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo skatini-
mo institucija, nes ji pabrėžia šių profesijų atstovų bendradarbiavimo poreikį politiniu 
lygiu ir remia tokį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, 2014 m. priėmusi Latvijos Respublikos 
Mediacijos įstatymą, Latvijos Mediacijos taryba ėmė labai glaudžiai ir sėkmingai 
bendradarbiauti šalies Teisingumo ministerija. Šio bendradarbiavimo dėka pavieniai 
mediatoriai ir apskritai mediacijos organizacijų atstovai dažnai kviečiami dalyvauti 
įvairiose svarbiose veiklose, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį platesniam media-
cijos naudojimui ginčų sprendimo srityje.11 Tokios bendros veiklos dėka kelerius metus 
iš eilės Latvijos Respublikos teisingumo ministerija skiria finansavimą sertifikuotiems 
mediatoriams, sumokėdama už penkias nemokamas (valstybės apmokamas) media-
cijos sesijas šeimos ginčuose, jei šeimoje yra nepilnamečių. Šio Teisingumo ministerijos 
suteikto finansavimo dėka mediacija Latvijoje naudojama daugiausiai (82 proc. visų bylų 
sprendžiami taikant mediaciją), ypač šeimos ginčuose.12 

      Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos teikiama informacinė parama padeda 
įgyvendinti ir mediacijos skatinimo veiklą, pavyzdžiui, Mediacijos dienas. Šią vienos 
savaitės trukmės socialinę veiklą organizuoja Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba. 
Mediacijos dienų metu kasmet teikiamos nemokamos konsultacijos dėl mediacijos ir 

jos naudojimo sprendžiant ginčus. Šios savaitės rėmuose nemažai institucijų – teismai, 
mediacijos tarnybos ir valstybinės institucijos – rengia konsultacijas, atviras diskusijas 
ir interaktyvias pamokas, skirtas informuoti visuomenę apie mediaciją kaip ginčų sprendimo 
būdą.

       Padedant teismų administracijai, Latvijos teismuose kelerius metus vyko mediacijos 
paslaugų teikimas, t. y. teismuose buvo steigiami mediatorių biurai, į kuriuos teisėjai bet 
kada galėjo nukreipti ginčo šalis konsultacijai dėl mediacijos taikymo ir kur ginčo šalys 
bet kuriuo metu taip pat galėjo konsultuotis dėl mediacijos savarankiškai.

2.6. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su universitetais

        Mediacija, kaip tyrimo objektas, kelia naujos kartos mokslininkų susidomėjimą. 
Todėl universitetai gali skatinti studentų ir akademikų domėjimąsi mediacija, vykdydami 
šią veiklą:
• sudarydami sąlygas rašyti bakalauro, magistro ir daktaro lygmens mokslinius darbus 
mediacijos temomis13;
• įtraukdami mediaciją kaip dėstomąjį dalyką į universitetų mokymo programas; 
• organizuodami konferencijas mediacijos klausimais14;
• organizuodami mediacijos turnyrus;
• organizuodami tarptautines tarpdisciplinines vasaros mokyklas mediacijos klausimais15.

      Mediacijos srityje vykdoma akademinė veikla kelia mediacijos, įskaitant praktikuojančių 
specialistų, lygį ir didina mediacijos pripažinimą. Universitetai, bendradarbiaudami su 
mediatoriais ir teisininkais, įgyja vertingos praktikos, leidžiančios vėliau atlikti mokslinius 
tyrimus svarbiais ginčų sprendimo klausimais akademiniu lygiu. Kita vertus, specialistai 
praktikai mielai atvyksta į universitetų organizuojamus seminarus ir konferencijas akade-
minėms žinios gilinti ir dalyvauja diskusijų forumuose bei ginčų sprendimo procese.16
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.

13 Žr., pavyzdžiui, G. Litvins 2012 m. daktaro disertaciją Alternatīvās tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes Administratī-
vajā procesā. Latvijos universitetas https://luis.lu.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1; M.Kameņecka-Usova. Alternatīva strīdu izšķiršana 
sporta tiesībās. Daktaro disertacija. 2021. Rygos Stradiņš universitetas. https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/
kamenecka_usova_kopsavilkums_rev.pdf; N.Jefimovs. Mediācijas piemērošanas perspektīvas un tās kavējošo faktoru netralizācijas 
iespējas krimināltiesisko perdavimas noregulēšanā Latvijā. Daktaro disertacija. 2018. Daugpilio universitetas. https://du.lv/ 
wp-content/uploads/2019/01/jefimovs.pdf 
14 Žr., pavyzdžiui, Latvijos universiteto 79-ąją tarptautinės konferencijos sesiją, skirtą mediacijai: https://www.konference79.-
lu.lv/lv/programma/socialas-zinatnes/ (2021); Daugpilio universitetas 54- oji tarptautinė mokslinė mediacijos konferencija 
https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf (2013)
15 Pavyzdžiui, Turībos universitetas Nordplus projekto rėmuose organizuoja intensyvius kursus ”Mediacija civilinėse ir baudžiamo-
siose bylose“. 2017 m. https://www.turiba.lv/lv/augstskola/projekti/nordplus-augstakas-izglitibas-programmas-intensivais-kurss-
mediacija-civilas-un-kriminallietas-2017 
16  Žr., pavyzdžiui, 2021 m. Turībos universiteto konferenciją „Vaiko teisės į informaciją ES tarpvalstybinėse civilinėse bylose“, ypač 
skirtą mediatoriams, teisininkams ir kitiems specialistams, dirbantiems šioje srityje arba vaiko teisių apsaugos srityje.  
https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/mediatori-un-advokati-tiek-aicinati-piedalities-starptautiska-tiessaistes-konference-par-
bernu-tiesibam-uz-informaciju-parrobezu-civillietas 



      Rekomenduojame pradėti seminarus nuo apšilimo pratimų ir dalyvių susipažinimo 
rato, kad seminaro dalyviai užmegztų šiltesnius asmeninius tarpusavio santykius ir 
susikurtų nuoširdesnė atmosfera, reikalinga seminaro praktinėms veikloms atlikti. 
Susipažinimą galima organizuoti kūrybiškai. Pavyzdžiui, prisistatydami dalyviai gali 
naudotis organizatorių pateiktomis nuotraukomis ar žaislinėmis figūrėlėmis, jomis 
besinaudodami galėtų paaiškinti, kaip jie jaučiasi ir ko nori išmokti šiame seminare. Šie 
ir kiti kūrybiniai metodai padeda seminaro dalyviams pasijusti neformaliai, o toks moky-
mosi procesas ypač neįprastas teisės specialistams. Tuo tarpu seminaro pabaigoje 
rekomenduojame surengti išsamų aptarimą, kurio metu dalyviai galėtų išreikšti savo 
nuomonę apie tai, kaip jie jaučiasi po seminaro ir kokią naudą iš jo gavo. 

1.2. Teorijos derinimas su praktinėmis užduotimis 

   Seminaruose turėtų būti išlaikyta tinkama teorinių žinių ir praktinių užduočių 
pusiausvyra. Tai ne tik padeda išlaikyti dalyvių dėmesį, bet ir sudaro sąlygas praktiniam 
mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui mokymų metu. Daugeliu 
atvejų seminaro dalyviai trokšta praktiškai atlikti seminaro užduotis, dalintis 
nuomonėmis apie seminaro veiklas ir savo praktinę patirtį diskusijų forma. Todėl, nors 
seminaro metu teikiama nemažai teorinės medžiagos, į jį reikėtų įtraukti praktinius 
užsiėmimus. Tinkamiausia mediatorių ir advokatų bendradarbiavimo skatinimo veikla yra 
mediacijos metodų praktinis taikymas, mediacijos simuliacijos, darbas grupėse apta- 
riant konkretų klausimą ir pan.

1.3. Mediacijos simuliacijose naudojamos bylos

        Kuriant mediacijos simuliacijų užduotis, galima naudotis faktais, pagrįstais  realiomis 
bylomis, su sąlyga, kad bylų fabulos bus tinkamai nuasmenintos. Priklausomai nuo dalyvių 
patirties, užduotys gali būti ir sudėtingos: jos gali apimti tarpusavyje susijusius teisinius, 
psichologinius ir profesinės etikos aspektus.
 

2. BENDRADARBIAVIMAS SU TEISMAIS, MINISTERIJOMIS, 
    PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

     Siekiant skatinti  advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, būtina užsitikrinti teismų, 
Teisingumo ministerijos ir profesinių organizacijų konceptualią paramą. Todėl visa 
mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo veikla, kiek tai įmanoma, taip pat turėtų būti 
prieinama ir šių institucijų ir organizacijų atstovams, kad jie, dalyvaudami mokymuose 
asmeniškai savo ar savo atstovaujamų institucijų iniciatyva, galėtų susipažinti su 
teigiamais bendradarbiavimo aspektais. Nuolatos atnaujinama informacija apie 
bendradarbiavimą ir jo būtinumą didina informuotumą apie jo naudą, padeda aiškiau ją 
suprasti ir ją didina.

2.1. Geriausios praktikos pavyzdys: informaciniai seminarai teisėjams

      Pavyzdžiui, Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba savo iniciatyva surengė informaci- 
nius seminarus kelių teismų teisėjams, paaiškino mediacijos naudą ir atsakė į teisėjų 
klausimus dėl mediacijos proceso. Šie seminarai buvo veiksmingi, nes jie leido 
teisėjams nedelsiant užduoti klausimus mediatorių organizacijos atstovams. Tai būtų 
buvę neįmanoma, jei informacija būtų pateikta raštu. Latvijos sertifikuotų mediatorių 
taryba, gavusi atitinkamų teismų pirmininkų sutikimą, surengė 1–2 val. trukmės 
seminarus teismo patalpose. Buvo skirta laiko tiek pagrindinės informacijos apie 
mediaciją pristatymui, tiek ir diskusijoms su teisėjais bei atsakymams į jų klausimus. 
Prieš keletą metų šalies teisėjai skeptiškai vertino mediaciją ir nematė poreikio 
civilinėse bylose informuoti ginčo šalis apie mediaciją, nes manė, kad teisėjai ir taip 
jiems siunčia daug informacijos apie bylos šalių procesines teises ir pareigas. Tačiau 
po tokių informacinių seminarų teisėjų požiūris Latvijoje palaipsniui keitėsi, o šiuo 
metu siųsdami bylos šalims informaciją apie pradėtą civilinę bylą dauguma Latvijos 
teisėjų tuo pačiu siunčia ir papildomą informacinę medžiagą apie galimybę kreiptis dėl 
mediacijos ir apie mediacijos proceso teikiamą naudą. Taigi mediacija, kuri prieš 6–7 
metus buvusi visiška naujovė Latvijoje, dabar tapo lygiaverte ginčų sprendimo proceso 
alternatyva ir papildoma ginčų sprendimo priemone, kurią rekomenduoja ir teismai.

2.2. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai teisėjams 

      Vykdydami savo profesinę veiklą, teisėjai gilina žinias įvairiais teisiniais klausimais. 
Statistiniai duomenys rodo, kad ginčai mediacijos būdu gali būti išsprendžiami sudarant 
taikos sutartis, o tai savo ruožtu sumažina teismų darbo krūvį. Todėl verta rengti 
mediacijos mokymus teisėjams, kad jie galėtų rekomenduoti bylos šalims kreiptis dėl 
mediacijos ir patys mokėtų naudoti tam tikras tinkamas jų veiklos specifikai mediacijos 
technikas dirbdami su bylos šalimis teisme. Pavyzdžiui, Latvijoje yra įsteigtas Latvijos 
teisėjų mokymo centras (LTMC). Tai institucija, atsakinga už tęstinį teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą stiprinant teisinės valstybės principus ir skatinant 

bendrą teisės supratimą Europos Sąjungos bendroje teisinėje erdvėje2. 

     Pagrindinis LTMC tikslas – užtikrinti aukštos kokybės mokymus teisėjams ir teisminių 
institucijų darbuotojams (seminarus, keitimąsi patirtimi ir kt.), ypatingą dėmesį skiriant 
temoms ir priemonėms, kurios gerina teismo sprendimų kokybę ir padeda rengti 
specialistus kokybiškam darbui Europos Sąjungos teisinėje sistemoje. LTMC taip pat 
rengia mokymus kitų teisės pakraipos profesijų atstovams – prokurorams, teisininkams, 
advokatams ir viešojo administravimo bei savivaldybių institucijų darbuotojams. Nuo 
2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos teisėjų mokymo centras 
surengė išsamius teisėjų ir visų kitų įstaigų teisės specialistų mokymus mediacijos 
klausimais, skirtus kelti teisinių institucijų pareigūnų ir teisėjų gebėjimų mediacijos 
srityje lygį.3 Analogiška gerąja praktika gali pasigirti ir Lietuva: 2014–2015 m., naudojant 
Norvegijos Vyriausybės finansavimo mechanizmą, daugiau kaip 600 teisėjų ir teisėjų 
padėjėjų buvo apmokyti teisminės mediacijos. Tai lėmė esminį pokytį teisminės media-
cijos statistikoje Lietuvoje, nes išaugo teismuose organizuojamų mediacijų skaičius.4 

2.3. Geriausios praktikos pavyzdys: seminarai advokatams 

      Advokatai padeda savo klientams spręsti ginčus teismuose ir neteismine tvarka. 
Todėl advokatams reikia žinių apie mediaciją, kurios padėtų išspręsti ginčą taikiai. 
Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 22 d. Latvijoje priėmus Mediacijos įstatymą5, šalies advokatai 
iš pradžių laikė mediatorius tam tikra prasme savo konkurentais, kurių darbas negalįs 
būti naudingas sprendžiant ginčą, nes advokatai esą gali spręsti ginčus ir savarankiškai. 
Laikui bėgant surengus advokatams skirtus seminarus apie mediacijos naudą ir mediacijos 
metodą, advokatų ir mediatorių bendradarbiavimas gerokai pagerėjo. Advokatų mokymus 
mediacijos klausimais Latvijoje organizuoja kelios institucijos: universitetai (žr. Turibos 
universiteto įgyvendinamus mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo skatinimo projektus6), 
Latvijos teisėjų mokymo centras 7, nevyriausybinės organizacijos 8. Advokatai taip pat 
kviečiami dalyvauti tarptautinėse konferencijose mediacijos tema tiek kaip klausytojai, 
tiek ir kaip pranešėjai (pvz., 2016 m. balandžio 28 d. Turibos verslo universitetas organizavo 
Tarptautinę mediacijos konferenciją9).

2.4. Geriausios praktikos pavyzdys: leidiniai apie mediaciją teisės moksliniuose 
žurnaluose ir forumuose

      Pripažįstame tai, apie ką daugiau žinome. Todėl publikacijas apie mediacijos 
pranašumus ir metodus rekomenduojama skelbti ne tik populiariuose mediatorių 
forumuose, bet ir teisininkams skirtose platformose ir žurnaluose. Kaip ginčų sprendi-
mo profesionalai, teisininkai ypač domisi publikacijomis, kurios prieinamos teisininkams 
skirtuose formatuose. Pavyzdžiui, populiariausias teisės žurnalas Latvijoje yra „Jurista 
Vārds.“ Nors jis neįtrauktas į pasaulyje pripažintas „Scopus“ ir „Erix Plus“ duomenų bazes, 
jis yra svarbus visiems Latvijos teisininkams kaip platforma reikšti teisininkų nuomones. 
Todėl šiame žurnale skelbiami straipsniai pasiekia kiekvieną teisininką, skaitantį latvių 
kalba, ir turi įtakos teisininkų žinių lygiui. Žurnalo „Jurista Vārds“ publikacijos cituojamos 
akademiniuose moksliniuose straipsniuose ir teismų sprendimuose. Todėl šiame 
teisininkų žurnale skelbiami leidiniai apie mediaciją – tai gerosios teisininkų ir media-
torių profesinio ir akademinio bendradarbiavimo skatinimo praktikos pavyzdys. 10 

2.5. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su Teisingumo 
ministerija

       Teisingumo ministerija yra svarbi advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo skatini-
mo institucija, nes ji pabrėžia šių profesijų atstovų bendradarbiavimo poreikį politiniu 
lygiu ir remia tokį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, 2014 m. priėmusi Latvijos Respublikos 
Mediacijos įstatymą, Latvijos Mediacijos taryba ėmė labai glaudžiai ir sėkmingai 
bendradarbiauti šalies Teisingumo ministerija. Šio bendradarbiavimo dėka pavieniai 
mediatoriai ir apskritai mediacijos organizacijų atstovai dažnai kviečiami dalyvauti 
įvairiose svarbiose veiklose, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį platesniam media-
cijos naudojimui ginčų sprendimo srityje.11 Tokios bendros veiklos dėka kelerius metus 
iš eilės Latvijos Respublikos teisingumo ministerija skiria finansavimą sertifikuotiems 
mediatoriams, sumokėdama už penkias nemokamas (valstybės apmokamas) media-
cijos sesijas šeimos ginčuose, jei šeimoje yra nepilnamečių. Šio Teisingumo ministerijos 
suteikto finansavimo dėka mediacija Latvijoje naudojama daugiausiai (82 proc. visų bylų 
sprendžiami taikant mediaciją), ypač šeimos ginčuose.12 

      Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos teikiama informacinė parama padeda 
įgyvendinti ir mediacijos skatinimo veiklą, pavyzdžiui, Mediacijos dienas. Šią vienos 
savaitės trukmės socialinę veiklą organizuoja Latvijos sertifikuotų mediatorių taryba. 
Mediacijos dienų metu kasmet teikiamos nemokamos konsultacijos dėl mediacijos ir 

jos naudojimo sprendžiant ginčus. Šios savaitės rėmuose nemažai institucijų – teismai, 
mediacijos tarnybos ir valstybinės institucijos – rengia konsultacijas, atviras diskusijas 
ir interaktyvias pamokas, skirtas informuoti visuomenę apie mediaciją kaip ginčų sprendimo 
būdą.

       Padedant teismų administracijai, Latvijos teismuose kelerius metus vyko mediacijos 
paslaugų teikimas, t. y. teismuose buvo steigiami mediatorių biurai, į kuriuos teisėjai bet 
kada galėjo nukreipti ginčo šalis konsultacijai dėl mediacijos taikymo ir kur ginčo šalys 
bet kuriuo metu taip pat galėjo konsultuotis dėl mediacijos savarankiškai.

2.6. Geriausios praktikos pavyzdys: bendradarbiavimas su universitetais

        Mediacija, kaip tyrimo objektas, kelia naujos kartos mokslininkų susidomėjimą. 
Todėl universitetai gali skatinti studentų ir akademikų domėjimąsi mediacija, vykdydami 
šią veiklą:
• sudarydami sąlygas rašyti bakalauro, magistro ir daktaro lygmens mokslinius darbus 
mediacijos temomis13;
• įtraukdami mediaciją kaip dėstomąjį dalyką į universitetų mokymo programas; 
• organizuodami konferencijas mediacijos klausimais14;
• organizuodami mediacijos turnyrus;
• organizuodami tarptautines tarpdisciplinines vasaros mokyklas mediacijos klausimais15.

      Mediacijos srityje vykdoma akademinė veikla kelia mediacijos, įskaitant praktikuojančių 
specialistų, lygį ir didina mediacijos pripažinimą. Universitetai, bendradarbiaudami su 
mediatoriais ir teisininkais, įgyja vertingos praktikos, leidžiančios vėliau atlikti mokslinius 
tyrimus svarbiais ginčų sprendimo klausimais akademiniu lygiu. Kita vertus, specialistai 
praktikai mielai atvyksta į universitetų organizuojamus seminarus ir konferencijas akade-
minėms žinios gilinti ir dalyvauja diskusijų forumuose bei ginčų sprendimo procese.16
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.

17 Centrinė institucija yra viešoji įstaiga, atsakinga už informacijos apie vaiko padėtį pagrobimo bylose rinkimą ir dalijimąsi ja, taip 
pat ji teikia paramą tėvams, siekiantiems teismo sprendimų vykdymo ir pripažinimo. Kiekviena šalis pagal Hagos konvenciją 
(1980 m.) turi paskirti centrinę instituciją. 
18 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
19 Bundesamt für Justiz Zentrale Behörde.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.



3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 
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m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.



3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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3. GERIAUSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ RINKINYS: 
    TARPVALSTYBINĮ ELEMENTĄ TURINTYS ŠEIMOS GINČAI, IŠSPRĘSTI 
    BENDRADARBIAUJANT ADVOKATAMS IR MEDIATORIAMS

Byla Nr. 1: 
Lietuvio ir vokietės šeima

[1] 2019 m. birželio 6 d. tėvas kreipėsi dėl vaiko pagrobimo į Lietuvos Respublikos centrinę 
instituciją17. Tėvo pareiškime teigiama, kad jo dukra buvo neteisėtai perkelta į Vokietiją. 
Tikslus vaiko buvimo Vokietijoje adresas tėvui nežinomas. Lietuvos centrinė institucija18 
susisiekė su Vaiko teisių apsaugos institucija Lietuvoje, surinko papildomą informaciją ir 
2019 m. liepos 12 d. persiuntė tėvo prašymą Vokietijos centrinei institucijai19. 

[2] Vokietijos valdžios institucijos nustatė vaiko buvimo vietą Vokietijoje ir apie tai 
informavo tėvą. Jam taip pat buvo pasiūlyta pasinaudoti mediacijos paslaugomis ir jis 
buvo informuotas, kad pradėtas bylos nagrinėjimas. 

[3] Lietuvos centrinė institucija bendravo su tėvu ir jo advokatu, kuris paragino tėvą 
pasinaudoti galimybe dalyvauti mediacijoje ir pamėginti pasiekti taikų susitarimą. 
Advokatas paaiškino tėvui galimas ilgo bylinėjimosi rizikas, įskaitant galimybę pralaimėti 
bylą: prieš 7 metus tėvas buvo teistas, o kol duktė vis dar gyveno Lietuvoje, jis ją retai 
lankė ir leisdavo su ja laiką tik epizodiškai. Pokalbio metu tėvas nurodė, kad iš tikrųjų jis 
nesiekė auginti savo dukters, bet bijojo prarasti su ja ryšį. Bet kokiu atveju, kadangi tėvui 
iš Vokietijos buvo suteikta nemokama teisinė pagalba, jis nusprendė mediacijos 
atsisakyti. 

[4] Motina pranešė Vokietijos valdžios institucijoms, kad neketina grąžinti vaiko tėvui, 
nes dukrai gyvenant Lietuvoje jis tinkamai nesinaudojo savo teise su ja bendrauti. Be to, 
moteris informavo Vokietijos valdžios institucijas, kad sutuoktiniai išsiskyrė dėl smurto 
šeimoje vyrui smurtaujant prieš žmoną. Ji teigė, kad po skyrybų teismas nustatė 
dukters gyvenamąją vietą su ja, jos gyvenamuoju adresu. Motina kreipėsi į teisininkus 
Vokietijoje, tačiau jų paslaugos buvo labai brangios. Moters nuomone, pasiekti abipusį 
susitarimą su buvusiu vyru neįmanoma, todėl ji nusprendė atsisakyti galimybės dalyvauti 
mediacijoje. 

[5] Motinos advokatas patarė jai pasinaudoti mediacija, nes tolesnis bylinėjimasis galėjo 
būti jai nepalankus: kadangi abu buvę sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
duktė buvo išvežta be tėvo sutikimo, buvo didelė tikimybė, kad Vokietijos teismas 
nuspręs, kad vaikas turi grįžti į Lietuvą.

[6] Po mėnesio pagrobimo byla buvo perduota Vokietijos teismui. Vokietijos teisėjas dar 
kartą pasiūlė šalims pasinaudoti mediacija. Abu tėvai išreiškė norą dalyvauti mediacijoje, 
tačiau nurodė, kad jiems siūlomos mediacijos paslaugos yra per brangios. Vokietijos 
teismas nusprendė atlyginti jiems mediacijos paslaugas ir kreipėsi į Lietuvos centrinę 
instituciją, prašydamas atsiųsti du mediatorius. 

[7] Lietuvos valdžios institucija informavo abi ginčo šalis, kad Vokietijos centrinė instituci-
ja sutinka apmokėti mediacijos paslaugas ir mediatorių iš Lietuvos kelionės išlaidas ir 
paprašė tėvų sumokėti tik labai simbolinę įmoką. 

[8] Teismas nustatė 2020 m. sausio 11 d. kaip bylos nagrinėjimo datą. Mediacijos sesijos 
įvyko 2020 m. sausio 8–9 d. Jose dalyvavo du mediatoriai iš Lietuvos: vienas – psicholo-
gas, kitas – teisininkas. 

[9] Per pirmąjį susitikimą mediatoriai su šalimis aptarė priežastis, dėl kurių tėvas kreipėsi 
dėl dukters grįžimo. Tėvas sakė, kad bijo, kad niekad nebematys savo dukters. Kai buvusi 
žmona išvyko iš Lietuvos, ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kur važiuoja bei kur ir 
kaip gyvens jų dukra. Jis taip pat nerimavo, kad jis pats nekalba vokiškai, o jei jo dukra 
gyvens Vokietijoje, ji ilgainiui pamirš lietuvių kalbą ir jam bus sunku su ja susikalbėti. 
Skyrybų metu jo advokatas jam minėjo, kad jo buvusi žmona gali prašyti didesnės pinigų 
sumos vaiko išlaikymui. Kadangi Vokietijos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, vyriškis 
būgštavo, kad ji tai padarys gana greitai.

[10] Motina paaiškino, kad prieš išvykdama į Vokietiją ji kelis kartus skambino savo 
buvusiam vyrui, tačiau šis neatsakė į telefono skambučius. Ji nusprendė vykti į Vokietiją, 
nes ten gavo gerą darbo pasiūlymą. Ji planuoja pagyventi Vokietijoje dvejus metus ir 
pasinaudoti galimybe pratęsti darbo sutartį, jei viskas bus gerai ir dukra jausis gerai. 
Motina pareiškė, kad ji nė negalvojo apie savo dukros išlaikymo sumos didinimą, nes jos 
pačios pajamos yra pakankamos. Motina pridūrė, kad dukrai sekasi puikiai: ji pradėjo 
lankyti naują mokyklą, susirado naujų draugų ir apskritai jaučiasi gerai. Susitikimo pabai-
goje moteris pasiūlė savo buvusiam vyrui aplankyti dukterį, pamatyti, kaip ji gyvena ir 
praleisti kažkiek laiko su ja.

[11] Antrąją dieną mediatoriai pradėjo susitikimą nuo pokalbio apie tai, kaip įvyko tėvo 
susitikimas su dukra. Tėvas jautėsi puikiai ir džiaugėsi, kad jo dukra laiminga. Jis pareiškė, 
kad nori atsiimti savo prašymą dėl dukters pagrobimo, bet nori pirma susitarti dėl bendravi-
mo su dukra teisių. Jis pažymėjo, kad svarbu užtikrinti, kad jo dukra nepamirštų lietuvių 
kalbos.

12] Motina pasakė, kad po susitikimo su tėvu dukra jautėsi laiminga ir pritarė, kad svarbu, 
kad dukra nepamirštų lietuvių kalbos. Moteris teigė nežinanti, kada pasibaigs jos darbo 
sutartis ir kada  ji galės grįžti į Lietuvą. Todėl ji pritarė, kad mergaitei svarbu kalbėti 
lietuviškai. Ji jau rado lietuvišką mokyklą, kurią sekmadieniais lankys dukra.

[13] Po dviejų mediacijos dienų tėvai susitarė, kad jų dukra liks Vokietijoje, nes ji jau 
pradėjo ten lankyti mokyklą ir jai ten gerai sekasi. Motina sutiko, kad jos dukra kas tris 
mėnesius vyks į Lietuvą savaitgaliui ir sutiko apmokėti kelionės išlaidas. Abu tėvai 
susitarė, kad vasaros atostogų metu mergaitė praleis bent dvi savaites su tėvu.

Byla Nr. 2: 
Lietuvės ir Jungtinės Karalystės piliečio šeima

[1] 2019 m. birželio mėn. motina išsivežė vaiką (gimusį 2018 m. rugsėjo mėn. ir gyvenusį 
su abiem tėvais Jungtinėje Karalystėje) su savimi į Lietuvą, kur ketino apsigyventi. Vaiko 
tėvas kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukštąjį teisingumo teismą, kuris 2019 m. nusprendė, kad 
vaikas nuolat gyvens su motina Lietuvoje, tačiau turėtų bendrauti su pareiškėju. Kadangi 
motina atsisakė atvežti vaiką pirmiesiems susitikimams su tėvu Jungtinėje Karalystėje, 
kaip buvo nurodęs teismas, pareiškėjas kreipėsi dėl teismo sprendimo vykdymo į 
atitinkamas institucijas Lietuvoje. 

[2] 2020 m., kai antstolis jau buvo pradėjęs vykdymo veiksmus, apygardos teismas 
Lietuvoje pakeitė Anglijos ir Velso teismo nustatytą bendravimo su vaiku tvarką, nustatė 
laikinąją apsaugos priemonę dėl bendravimo tvarko. Teismo antstoliai ir valstybės 
apmokamas advokatas nepateikė ieškovui greito ir informatyvaus atsakymo dėl teismo 
sprendimo vykdymo ir su juo susijusio teismo proceso. Lietuvos centrinė institucija 
pasiūlė taikyti mediaciją. Abi šalys sutiko dalyvauti mediacijoje.

[3] Mediacijos metu tėvas išreiškė pageidavimą bendrauti su vaiku Jungtinėje Karalystė-
je. Motina atsisakė atvykti į Jungtinę Karalystę, nes bijojo, kad tėvas negrąžins vaiko atgal 
ar net pagrobs vaiką ir išsiveš jį į savo gimtinę – Albaniją. Tėvas pasiūlė, kad galėtų lankyti 
vaiką Lietuvoje, tačiau ten jis neturi kur apsistoti, nes motina su vaiku gyvena mažame 
miestelyje, kuriame nėra viešbučių ar nakvynės namų.

[4] Atskiro susitikimo su mediatoriumi metu motina pasakė, kad supranta, jog tėvas 
baiminasi prarasti ryšį su dukra, ir sakėsi suprantanti, kaip jos buvęs vyras jausis Lietuvo-
je. Ji jautė tą patį Jungtinėje Karalystėje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė 
grįžti į Lietuvą. Mediatorius paprašė motinos apibūdinti, kaip, jos įsivaizdavimu, tėvas 

galėtų susitikti su dukra. Moteris išsakė mintį, kad tėvas galėtų kelias naktis nakvoti pas 
ją namuose. Susitikimo pabaigoje ji sutiko apie tai su juo pasikalbėti.

[5] Per kitą bendrą mediacijos susitikimą motina pasiūlė tėvui atvykti kartą per tris 
mėnesius trims dienoms, nakvoti pas ją namuose ir praleisti laiką su dukra. Mediacijos 
metu abu tėvai susitarė, kad tėvas atvyks kartą per du mėnesius savaitgaliui ir iki 2024 
m. sausio 1 d. skambins dukrai kiekvieną savaitę per „Skype“.

Byla Nr. 3: 
Lietuvės ir ruso šeima, gyvenanti Suomijoje

[1] Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos pilietė gyveno Suomijoje kartu su savo sutuoktiniu, 
kuris yra Rusijos Federacijos pilietis, ir dviem mažamečiais vaikais. Abi dukterys gimė 
Suomijoje. Pora laukėsi trečiojo vaiko. Tačiau, nors šeima gyveno kartu, sutuoktiniai 
nesutarė ir kasdien konfliktavo, tad kartais kalbėjosi apie galimybę pagyventi kurį laiką 
atskirai. 

[2] Sutuoktiniai susitarė, kad motina su dukromis išvyks į Lietuvą kelioms savaitėms 
vasaros atostogų. 2018 m. vasarą motina su dukterimis atvyko į Lietuvą atostogauti. Po 
dviejų savaičių ji parašė vyrui, kad jos liks Lietuvoje dar dviem savaitėms. Po mėnesio, 
pokalbio telefonu metu ji pasakė vyrui, kad nusprendė likti Lietuvoje, nebegrįžti į Suomiją 
ir planuoja pradėti skyrybų procesą Lietuvoje.

[3] Vyras tam paprieštaravo ir paprašė žmoną grąžinti vaikus į Suomiją (vaikų nuolatinę 
gyvenamąją vietą). Žmona kategoriškai atsisakė grįžti. Ji nusprendė gimdyti trečiąjį vaiką 
Lietuvoje.

[4] 2018 m. praėjusius keliems mėnesiams po grįžimo ji pagimdė trečiąjį vaiką, o tėvas 
nebuvo informuotas. Vyras bandė paskambinti, bet žmona nekėlė ragelio. Tą dieną suėjo 
pusė metų kaip tėvas nebuvo matęs savo vaikų.

[5] 2018 m. praėjus keliems mėnesiams po žmonos ir vaikų išvykimo vyras užpildė 
prašymą dėl vaikų pagrobimo ir išsiuntė jį Lietuvos centrinei institucijai. Centrinė 
institucija pasiūlė ginčo šalims dalyvauti mediacijoje. Teismas paskyrė teismo nagrinėji-
mo dėl vaikų pagrobimo datą. 

[6] Abi šalys susitarė dalyvauti ir nusprendė, kad mediacijos susitikimas įvyks likus trims 
dienoms iki teismo posėdžio dienos. Mediacijoje dalyvavo šalys ir jų advokatai.

[7] Per pirmąjį susitikimą vyras paaiškino, kad jį nustebino žmonos sprendimas negrįžti į 
Suomiją. Jis nurodė, kad tarp jų buvo nesutarimų, bet jie gyveno normaliai, kaip bet kokia 
kita šeima. Vyras turi gerą darbą ir gauna gerą atlyginimą. Poros sutarimu žmonai 
nereikėjo dirbti, todėl ji rūpinosi vaikais namuose. Vyresnioji dukra pradėjo lankyti darželį 
ir ten turėjo daug draugų. 

[8] Mediacijos metu tėvo advokatas paprašė pertraukėlės ir dar kartą pasikalbėjo su 
savo klientu, informuodamas jį, kad pagal Hagos konvenciją ir „Briuselis IIa“ nuostatas jis 
gali prašyti grąžinti tik dvi dukteris. Advokatas padėjo tėvui suprasti, kad, kadangi 
jauniausia dukra gimė Lietuvoje, jai nėra galimybės grįžti į Suomiją. 

[9] Po pertraukos tėvas paprašė šiek tiek laiko pagalvoti. Kitas mediacijos susitikimas 
prasidėjo nuo susitikimų su kiekvienu iš tėvų atskirai. Atskiroje mediacijos su tėvu sesijo-
je tėvas nurodė, kad jei moteris kategoriškai atsisako grįžti į Suomiją, jis sutinka, kad 
vaikai liktų Lietuvoje, tačiau svarbu, kad jis neprarastų ryšio su savo vaikais. Jis nori 
bendrauti su vaikais ir dažnai juos lankyti.

[10] Atskiroje mediacijos sesijoje moteris savo ruožtu nurodė, kad supranta, kaip blogai 
jaučiasi jos vaikų tėvas, bet pasakė, kad Suomijoje ji jautėsi vieniša ir prislėgta, todėl nori 
auginti savo vaikus Lietuvoje ir leis jų tėvui aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime. Ji sutiko 
paaiškinti vyrui kaip ji jaučiasi ir ką ji siūlo.

[11] Antrasis bendras susitikimas prasidėjo nuo tėvo pasisakymo. Jis pasakė, kad nenori 
atskirti vaikų nuo mamos, bet nori suprasti, kodėl žmona išvyko iš Suomijos ir kaip ji mato 
šios situacijos sprendimą. Moteris sutiko paaiškinti priežastis. Ji pradėjo nuo to, kad vyras 
yra geras tėvas, bet nekreipia dėmesio į žmoną. Gyvendama Suomijoje moteris jautėsi 
labai blogai. Jos vyras visą laiką praleisdavo darbe, ji jautėsi vieniša ir leido laiką tik su 
vaikais. Dėl kalbos barjero ji neturėjo Suomijoje draugų. Ji jautėsi prislėgta, jautė 
depresiją ir bijojo, kad dėl tokios būklės po skyrybų vyras gali atimti iš jos vaikus. Todėl ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą. Ji norėjo, kad jų trečioji dukra gimtų Lietuvoje. 

[12] Atskirame susitikime, kuriame nedalyvavo vyras, moteris buvo nurodžiusi nenorinti 
ilgo bylinėjimosi ir bijanti, kad bus priversta grįžti į Suomiją. Ji sutinka, kad vaikų tėvas 
lankytų savo vaikus bet kada, kada tik nori. Kadangi jis kalba rusiškai, Lietuvoje jis 
neturės jokių problemų. Vyras su tuo sutiko ir netgi pasakė, kad galvoja apie galimybę 
taip pat apsigyventi Lietuvoje.

[13] Per paskutinę mediacijos sesiją abu sutuoktiniai sutiko, kad vaikai liktų Lietuvoje, 
susitarė dėl vaikų lankymo ir išlaikymo. 

Byla Nr. 4: 
Šveicarės ir prancūzo šeima

[1] K., 41 metų amžiaus prancūzas, yra 20 metų vyresnis už savo žmoną V.. Jis dirba pilnu 
etatu draudimo bendrovėje netoli namų nedideliame Prancūzijos kaime. Jo namas yra 
netoli Šveicarijos sienos, šalia Ženevos. Šiame kaime jis užaugo. Jame gyvena ir jo 
motina. K. turi 15 metų sūnų iš pirmosios santuokos, kuris gyvena tame pačiame kaime 
su savo mama.

[2] V. ir K. susipažino vakarėlyje Šveicarijoje – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Pokalbio 
metu K. daug kartų pabrėžė, kad jis niekada nebuvo matęs tokios gražios moters. Tuo 
metu V. dar mokėsi mokykloje, tačiau iškart po mokyklos baigimo pora susituokė ir 
moteris persikėlė gyventi su juo į Prancūziją. Jų dukra L. (9 mėnesiai) yra jų lauktas 
vaikas.

[3] K. labai nusiminęs. Jis apibūdino savo padėtį chaotiškai, šokinėdamas nuo vienos 
temos prie kitos. Jis jautėsi įskaudintas, įpykęs ir nusivylęs. Nuo tada, kai V. persikėlė 
gyventi su juo, jis vykdė visus jos norus. Jis rūpinosi ja su meile ir sudarė jai sąlygas 
gyventi saugiai ir prabangiai. Kartais iškildavo nesutarimų, bet jie visada buvo menki ir 
greitai pasimiršdavo. Savaitgaliai visada būdavo vienodi. Šeštadieniais jie kartu važiuodavo 
į prekybos centrą ir apsipirkdavo visai savaitei. Šeštadienio vakare ateidavo svečių: 
daugiausia K. kolegos iš darbo, bet kartais ir kaimynai ar draugai, kurie gyvena šiek tiek 
toliau. Sekmadieniais K. rūpindavosi sodu ir baseinu. V. rūpindavosi namais ir L., kuriai 
reikėjo daug dėmesio ir priežiūros. Todėl K. dažnai padėdavo žmonai su namų ruoša. K. 
teigimu, V. nebuvo lengva palikti savo šeimą Šveicarijoje ir persikelti gyventi su juo į 
Prancūziją. Bet visi stengėsi, kad Prancūzijoje ji kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Jo 
buvusi žmona ir motina rūpinosi ja su meile. Jos buvo kartu ne tik nėštumo metu, bet ir 
po L. gimimo. T. – K. sūnus iš pirmosios santuokos – taip pat gerai sutarė su V. ir rūpinosi 
savo seserimi L..

[4] V. buvo sakiusi, kad jai trūksta šeimos, likusios Šveicarijoje. Kartais ji prašydavo, kad 
K. skirtų daugiau laiko jai ir L.. Jis supranta, kad praleidžia daug laiko darbe, bet, jo įsitikinimu, 
kažkas juk turi uždirbti pinigus pragyvenimui dideliame, gražiame prancūzų stiliaus 
name.

[5] K. svarbi bendruomenė. Jis palaiko glaudžius ryšius su kaimynais kaime ir su 
kolegomis darbe. Jo draugai jam svarbūs. Šeštadieniais jis kviečia savo draugus 
vakarienės ir jie smagiai leidžia laiką kartu. Visi yra labai atviri V. atžvilgiu ir bando 
parodyti jai, kad priklauso jų bendruomenei. 

[6] Vieną rytą (kai V. ketino vykti į Šveicariją su L.) iškilo konfliktas, nes V. atsisakė vykti 
su K. apsipirkti. Ji žiūrėjo televizijos laidą. K. keletą kartų prašė jos išjungti televizorių ir 
pasiruošti bei paruošti kūdikį išvykimui, bet V. tik atsikirtinėjo. Po kiek laiko jis taip įtūžo, 

kad išvyko apsipirkti be jos. Grįžęs namo po trijų valandų, jis pastebėjo, kad V. ir L. 
nebėra. Ji paliko jam žinutę ant lapelio, kur parašė, kad išvyko namo apsilankyti pas 
tėvus. K. tai šokiravo. Jis pamėgino susisiekti su V. telefonu, bet ji nekėlė ragelio. Jos tėvai 
taip pat stengėsi jo atsikratyti. Iš pradžių jis tikėjosi, kad žmona sugrįš. Bet po kelių 
dienų jam kilo abejonių. Kaimo policininkas patarė samdyti advokatą. Pateikiamas 
oficialus prašymas grąžinti L. Dabar, kol vyksta teismo procesas, K. taip pat pasisamdė 
advokatą Šveicarijoje. Pastarasis rekomendavo nesinaudoti mediacija: esą noras siekti 
kompromiso su motina gali turėti neigiamą poveikį teismo procesui. K. nori skyrybų. Jis 
negali atleisti, kad V. tiesiog jį ėmė ir paliko. Jis sukūrė jai prabangias gyvenimo sąlygas, 
o ji atsidėkojo jam atimdama dukterį. Ji labai jį nuvylė. K. planavo, kad L. grįš pas jį į 
Prancūziją. Tuo metu, kai jis bus darbe, L. rūpintis pasirengusi jo buvusi žmona ir K. 
motina. Taip pat rastas vaikų darželis, be to, kaimynai ir sūnus T. yra pasirengę padėti 
prižiūrėti vaiką.

[7] 21 metų  V. atskiroje mediacijos sesijoje papasakojo (vyrui nedalyvaujant), kad ji gimė 
ir užaugo Bylije (Šveicarija). Jos tėvai kilę iš Ruandos. Jie imigravo į Šveicariją prieš 
daugelį metų. V. baigė vidurinę mokyklą. Ji planavo studijuoti universitete, bet susitiko su 
K. vakarėlyje Šveicarijoje. Jis buvo labai žavingas ir privertė ją jaustis labai ypatinga. Abu 
įsimylėjo, ir netrukus po to, kai V. baigė vidurinę mokyklą, pora susituokė. Jie abu norėjo 
vaiko, ir kai gimė L., jie abu buvo laimingi.

[8] Pokalbio metu V. kalbėjo labai ramiai ir aiškiai. Jos teigimu, gyvenimas su K. gerokai 
skyrėsi nuo V. gyvenimo tėvų šeimoje. Jie su K. gyveno Prancūzijoje, dideliame name su 
sodu ir baseinu. K. visą savaitę dirbo draudimo bendrovėje, savaitgaliais prižiūrėdavo 
sodą ir baseiną, o ji atlikdavo namų ruošos darbus ir prižiūrėdavo L.. Šeštadienio vakara-
is dažnai vakarienės buvo kviečiami svečiai. Daugiausia tai K. draugai ar kolegos iš 
darbo. Jos vyras gerai sutaria su visais kaimo gyventojais, net su savo buvusia žmona ir 
motina, kurios taip pat dažnai atvyksta į svečius. V. žinojo, kad visi stengiasi, kad ji 
nesijaustų vieniša. Tačiau jai pačiai šie dažni vizitai dažnai kėlė įtampą. Visi norėjo, kad ji 
jaustųsi šios šeimos dalimi, bet ji pati norėjo daugiau laiko praleisti su K. ir L.. V. labai 
ilgėjosi ir savo tėvų. Ji būtų norėjusi, kad jos mama būtų šalia ir atsakytų į visus pirmagi-
mio susilaukusios moters klausimus. K. aplinka yra graži, bet V. dažnai jautėsi vieniša ir 
kartais jai buvo nuobodu. Jai labai gerai sekėsi bendrauti tik su T., L. broliu (K. sūnumi iš 
pirmos santuokos). V. nelabai sutarė su K. buvusia žmona ir jo motina, ji nesuprato, 
kodėl šios moterys yra tokios svarbios K. gyvenime. Dabar, kai jis turi naują šeimą, jis 
turėtų mažiau rūpintis savo buvusia žmona, o daugiau rūpintis ja ir L.. Ištekėdama už K., 
V. atsisakė savo gyvenimo ir visiškai prisitaikė prie jo norų ir idėjų. Mainais ji tikėjosi, kad 
jis supras, kad jai nėra gerai ir pasirūpins ja. Bet jam draugai ir kolegos yra svarbesni už 
jo žmoną ir dukterį.

[9] Vieną rytą iškilo konfliktas. K., kaip visada, norėjo vykti į prekybos centrą apsipirkti. 
Tačiau V. norėjo pažiūrėti naują televizijos serialą, kuris neseniai pradėtas transliuoti jos 
mėgstamu televizijos kanalu. V. manė, kad apsipirkimą galima būtų atidėti popietei, bet 

K. tam prieštaravo. Jis primygtinai reikalavo, kad jie vyktų apsipirkti kaip planuota. Po 
kiek laiko, K. išvyko apsipirkti vienas. Tai buvo labai skaudu. V. jautėsi nesuprasta ir 
palikta viena. Ji buvo taip nusivylusi savo gyvenimu Prancūzijoje, kad susidėjo savo daiktus 
ir išvyko su L. į Šveicariją. Jos šeima pasitiko ją atviromis rankomis ir su meile ėmė rūpintis 
ja ir L..

[10] Po kelių dienų V. tėvų namuose pasigirdo skambutis į duris. Tai buvo policija. Ji 
informavo V., kad K. pateikė oficialų prašymą dėl L. grąžinimo į Prancūziją. V. nusprendė 
nevykti su L. iš Šveicarijos ir nurodė tai policijai. Ji buvo prašoma pateikti kelionės 
dokumentus. Tai jai buvo didelis šokas. Tai, kad K. kreipėsi į policiją ir bandė atimti L. – 
įrodymas, kad jis niekada nemylėjo V.. Jos vyras gyvena savanaudiškai ir negalvoja apie 
ją ir apie savo dukrą. V. suprato, kad į Prancūziją negrįš, o liks gyventi su L. savo tėvų 
šeimoje.

[11] Mediacijos metu sukilo abiejų ginčo šalių emocijos. V. ir K. daug verkė ir V. ėmė 
suprasti, kaip K. ilgisi savo vaiko. Į vieną mediacijos sesiją V. atvyko su savo dukra L.. Ji 
pasakė K., kad dabar suprato, kad jis ilgisi dukters ir kad ji neturėjo atimti iš jo L.. V. siūlė 
K. praleisti su L. savaitgalį ir grąžinti ją į mediaciją pirmadienį. K. grįžo į mediacijos 
sesiją su L. ir jos broliu T.. V. ir K. daug kalbėjosi apie ateitį. Po mediacijos V. grįžo į 
Prancūziją ir tęsė mokslus. Pora ėmė lankyti konsultacijas sutuoktiniams. Šalys 
susitarė, kad K. šeima mažiau dalyvaus jų santykiuose ir kad K. turėtų skirti mažiau 
dėmesio darbui ir kitiems džiaugsmams. V. šeimai buvo sunku suprasti jos sprendimą 
grįžti į Prancūziją.

Byla Nr. 5: 
Latvės ir vokiečio šeima

[1] I. (34 m.) yra latvė, o jos partneris J. (35 m.) - vokietis. I. susipažino su J. per „Erasmus“ 
mainų programą Vokietijoje. Baigusi mokslus, ji persikėlė gyventi su juo į Vokietiją, o 
netrukus pora persikėlė į Ispaniją. Ispanijoje jie įkūrė IT bendrovę ir to dėka jaučiasi abu 
gerai aprūpinti finansiškai. I. pagimdė dukterį E., o po trejų metų – sūnų O.. Laikui bėgant, 
J. tapo vis agresyvesnis – jis žemino I. žodžiais, stumdė ir mušė ją, grasino atimti vaikus 
ir grįžti į Vokietiją. I. neapsikentė ir, pasiėmusi vaikus, 2019 m. kovo mėn. paliko J. ir 
persikėlė atgal į Latviją.

[2] Latvijoje I. gyvena mažame miestelyje, kur nuomojasi butą šalia vietos, kur gyvena 
jos trys vyresnės seserys ir tėvai. I. įsidarbino vaistinėje, abu vaikai ėmė lankyti darželį. 
J. nereikalavo grąžinti vaikų – jis taip pat jaučiasi pavargęs nuo nuolatinių kovų. 2021 

m. birželio 1 d. J. atvyko į Latviją ir beldėsi į I. duris. Jis prašė galimybių susitikti su savo 
vaikais. E. jau 6 metai, O. – 3 metai. I. leido J. išeiti į parką su E.. Kai atėjo naktis, o J. vis dar 
negrįžo. I. gavo vaizdo pranešimą  per „WhatsApp“, kur nufilmuota, kad J. yra su E. 
automobilyje ir jie kažkur važiuoja. Vaizdo žinutėje J. sako E., kad dabar jie abu su ja 
gyvens Vokietijoje, o E. turės naują motiną turkę, kuri ja gerai rūpinsis, ir kad jos brolis O. 
netrukus prisijungs prie jų, o I., kaip motina, yra nusikaltėlė, kuri baigs savo dienas 
Vokietijos kalėjime. E. supranta ne visus žodžius, nes dažniausiai kalba latviškai, o vokiečių 
kalbą moka nelabai gerai.

[3] I. buvo šokiruota. Ji nedelsdama kreipėsi į policiją, bet policija negalėjo jai padėti. Kitą 
dieną I. rado šeimos teisės advokatą ir parašė prašymą dėl vaiko pagrobimo nagrinėjimo 
teisme. I. prašymą pateikė birželio 2 d., tačiau teismo procesas vyko neįtikėtinai lėtai. 
Tuo tarpu ji kiekvieną dieną skambindavo J., bet jis retai atsakydavo į skambučius. 
Dažniausiai jo telefonas būdavo išjungtas. Kartais ji gaudavo vaizdo žinutes, kuriose J. 
diktuoja E., ką ji turėtų pasakyti savo mamai. J. niekada neleisdavo E. kalbėti su mama 
jam negirdint arba latvių kalba. Jis ir toliau neigiamai atsiliepdavo apie I. dukters 
akivaizdoje.

[4] I. nuolat prašė J. grąžinti dukterį atgal į Latviją. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, 
kad vaiko pagrobimo bylos dokumentai išsiųsti į Vokietiją, tačiau, deja, byloje nebuvo 
jokios pažangos, o E. vis dar buvo Vokietijoje. 2021 m. rugpjūčio 20 d. J. staiga atvyko į I. 
miestą ir leido jai susitikti su E.. I. prašė sesers nuvežti ją į J. paskirtą vietą, bet kai ji 
atvyko, J. ir E. ten nebuvo. J. atsiuntė jai žinutę, kad jis persigalvojo. I. apie padėtį pranešė 
policijai. Kai I. grįžo atgal į savo nuomojamą butą, ji pamatė, kad jos buto ir laiptinės durų 
rakto skylutė pripildyta klijų ir ji negali patekti į namus. I. verkė prie savo namų laiptų, 
jausdamasi bejėgė.

[5] Staiga I. paskambino policija. Kaimo pareigūnai sustabdė automobilį su vokiškais 
numeriais degalinėje, kur J. pradėjo ginčytis su kitu vairuotoju. I. su seserimi nuskubėjo į 
degalinę, o policijos pareigūnas įtikino J. grąžinti vaiką.

6] Rugsėjo pradžioje J. pateikė ieškinį Latvijos Respublikos teismui dėl abiejų vaikų 
gyvenamosios vietos nustatymo Vokietijoje. I. pateikė priešieškinį, kuriame prašė nustatyti 
vaikų gyvenamąją vietą Latvijoje, taip pat nustatyti, kad J. mokėtų vaikų išlaikymą ir 
prašė nustatyti aiškias J. bendravimo su vaikais taisykles. Latvijos teismas prašė kaimo 
socialinės institucijos pagal I. gyvenamąją vietą parengti nuomonę apie tai, kur turėtų 
gyventi vaikai ir kaip dažnai jie turėtų matyti kitą iš tėvų. Socialinė institucija pakvietė 
abu tėvus į susitikimą šiems klausimams išsiaiškinti. I. atvyko į socialinę instituciją su 
savo advokatu, o J. atvyko su savo advokatu ir vertėju žodžiu.

[7] Prieš prasidedant oficialiam socialinės institucijos posėdžiui, socialinės institucijos 
pirmininkas paklausė, ar tėvai sutinka pasikalbėti su mediatoriumi. Kaime yra mediato-
rius, teikiantis savo paslaugas, ir abu tėvai sutiko šiomis paslaugomis pasinaudoti. 

Socialinė institucija maloniai leido naudotis savo posėdžių sale – didesne patalpa, 
kurioje yra pakankamai vietos visiems dalyviams. Mediatorius atvyko per mažiau nei 
30 minučių ir mediacija prasidėjo.

[8] Po kelių bendrų mediacijos sesijų ir atskirų sesijų su kiekviena iš ginčo šalių, tėvai 
pasiekė kompromisinį sprendimą, pagal kurį I. lieka su vaikais Latvijoje, J. taip pat 
persikelia į Latviją, nes jis turi IT verslą, kurį galima vykdyti iš bet kurios vietos su 
interneto prieiga. Vaikai gyvens 4 dienas su I. ir 3 dienas su J.. Tėvai taip pat tiksliai 
pasidalijo vaikų atostogų laiką.

[9] Abu tėvai pasirašė taikos susitarimą ir pateikė jį teismui tvirtinti. I. pranešė Užsienio 
reikalų ministerijai, kad jos pagalba nebereikalinga. Tiesą sakant, oficialus pagrobimo 
procesas niekur nepasistūmėjo. Šiuo konkrečiu atveju taikos susitarimas, pasiektas 
tarpininkaujant mediatoriui, buvo veiksmingesnis ir greitesnis nei oficialus teismo 
procesas. Didelę pagalbą suteikė socialinė institucija, kuri  rado mediatorių ir suteikė 
patalpas, kuriose abi šalys galėjo susėsti prie stalo ir susitarti.
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