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Žurnalo skaitytojams pristatome pirmąją dalį tęstinės publikacijos 
apie iškilų mūsų kraštietį – šeduvoje gimusį įŽymų valstybininką, 
mokslininką, teisininką praną kūrį.

IštaKos

Kraštas – pirmiausia jo žmonės. Čia gimę, už-
augę, gyvenantys. Ir jei kuris, išskridęs iš gimtųjų 
namų, savo darbais tampa žinomas ne tik Lietuvoje, 
bet ir platesniame pasaulyje, tai – ir jį išauginusios 
gimtosios žemės nuopelnas. Tokio žmogaus pasieki-
mai – ir krašto pasiekimai.

Prano Kūrio – pasaulinio lygio tarptautinės tei-
sės specialisto, atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
valstybės pirmosios Vyriausybės nario, diplomato, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo teisėjo – gyvenimo kelio pra-
džia – 1938 metų Šeduvoje. Šis provincijos mieste-
lis šeduviams, kad ir kur jie būtų, visados mielas ir 
brangus. Iš centrinės aikštės trys svarbiausios gatvės 
veda į Šiaulius, Panevėžį ir Kėdainius. Pagal to meto 
mastelį tai – svarbiausi keliai, tarsi galimo veikimo 
ribos. Tiesa, P. Kūrį jie nuves gerokai toliau – į Pary-
žių, Briuselį ar Strasbūrą. Bet tai bus ateityje.

Daug nuveikusio žmogaus darbams apibendrinti 
pasitelkiamas skambus likimo vardas. Tik šis ir pats 
„nulemtas“ daugelio komponentų. Vienas iš jų – ge-
netinis kodas. Tai, ką gaunam iš tėvų ar protėvių. 
Imlus protas, puiki atmintis... Tai pirmieji duomenys 
mokslui... P. Kūriui būdingas gyvas temperamentas. 
Neabejoju, kad įvairiose Kūrių giminės kartose ras-
tumėme ne vieną tikrą optimistą. Ko gero, ir būdo 
tiesumas perduodamas iš kartos į kartą.

Tai tik pirminės prielaidos. Ne mažiau svarbus 
auklėjimas šeimoje. Jis lemia, kaip bus panaudotos 
įgimtos savybės, kas įgis prioritetą, į ką bus orientuo-
jamasi ateityje. Tai – vertybių (tikrų, neapsimestinių) 
sistemos ugdymas. Mykolo ir Onos Marijos Kūrių 
šeima iki šių dienų prisimenama Šeduvoje. Motina 
šeimininkavo namuose. Tėvas, Nepriklausomybės 

kovų dalyvis, 1920–1922 metų 3-ojo pėstininkų 
pulko karys, sužeistas kovose prie Širvintų. Tėvas iš 
pradžių dirbo malūne, vėliau tapo Šeduvos bažnyčios 
varpininku. Paprasti nepaprastai dori žmonės, iki šiol 
kaimynų ir pažįstamų minimi tik geru vardu.

Žmogaus gyvenimo neatsiesi nuo laiko, šalies, 
visuomenės gyvenimo realijų. P. Kūriui tokios 
duotybės – gimimas Pirmosios Lietuvos Respublikos 
laikais, Antrasis pasaulinis karas, sunkūs pokario 
laikai... Fonas ne pats palankiausias. Žmogaus 
gyvenimo mastais matuojant ilga sovietinė tikrovė, 
po to – pagaliau prasidėjęs tautos atgimimas, 
nepriklausomos valstybės atkūrimas... Kitoj šaly, 
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kitais laikais tie patys pradiniai duomenys greičiausiai 
vestų į kiek kitokį rezultatą. Gal ir žmogiškosios 
kūrybos laukas būtų kitas, gal skirtųsi ir pasiektos 
aukštumos...

Lietuvoje jau nuo XIX a. pabaigos paprastų žmo-
nių tikslas – išleisti vaikus į mokslus. Mykolas ir Ona 
Marija Kūriai – ne išimtis. Didžiausias tėvų noras – 
kad visi penki vaikai baigtų mokslus, būtų reikalingi 
žmonės visuomenėje. Vyriausias sūnus Antanas bai-
gė kooperacijos institutą, duktė Eugenija tapo mate-
matike, kita duktė Ona – dantų gydytoja, jauniausias 
sūnus Juozas įgijo geležinkelininko specialybę.

Antrojo Kūrių sūnaus Prano gabumai išryškėjo jau 
Šeduvos vidurinėje mokykloje. Tiek draugai, tiek mo-
kytojai stebėjosi žaibišku mokslo dalykų suvokimu. 
Neabejotina sėkmė gabiam vaikui buvo ir kūrybin-
gi bei mylintys savo darbą mokytojai. Regis, neatsi-
tiktinai Šeduvos vidurinę mokyklą baigė tiek iškilių 
žmonių. Negalima nelaikyti likimo ženklu ir prancūzų 
kalbos mokytojos. Dar mokydamasis Šeduvos viduri-
nėje mokykloje, P. Kūris gerai pramoko prancūziškai. 
Šeduvoje prancūzų kalbos mokė tikrai kvalifikuotos 
mokytojos. Ateityje tos žinios labai pravers.

Nuo 14 metų vasaromis Pranas dirbo: tiesė plentą, 
darbavosi durpyne. Tai buvo gera darbo mokykla. Ir vė-
liau, studijuodamas, vasarą vyks į Kazachstaną užsidirb-
ti pinigų kostiumui ir batams. Tokios tų laikų realijos.

Kaip ir daugelis to meto jaunų žmonių jautė dvie-
jų pusių įtaką. ,,Augau katalikiškoje aplinkoje, tačiau 
kartu kaip „tikrą pinigą“ priėmiau daug ką iš to, ką 
bruko mokykla ir oficialioji propaganda.“ (Kūr is P. 
Pasitikėjimo ir įvertinimo ženklas, Pirmoji Vyriausy-

bė 1990–1991 m., Vilnius, 2000, p. 246.) Tai P. Kūrio 
prisiminta aplinkybė. Mokykloje marksistiškai aiški-
namos socialinės lygybės ir socialinio teisingumo 
idėjos, namuose laikomasi tradicinių krikščioniškų 
vertybių. Dabar galėtume sakyti: toks tų laikų lai-
kinesnių ir amžinesnių idėjų sandūros laukas. Tokia 
to meto lietuviško gyvenimo tikrovė. Tai – ir šeimos 
įdiegtų vertybių tvirtumo išbandymų laukas („Tėvai 
buvo dori katalikai, vaikams įdiegė dorovės pagrin-
dus, kuriais vadovaujuosi iki šiol.“ (Iš pokalbio su 
P. Kūriu, žr: Sakalauskaitė R. Pasiekęs teisės aukštu-
mas, Fortuna privata, 2008, rugsėjis, p. 43.)

Jaunas žmogus apie tokią priešpriešą dar negalvo-
jo, jam teisingumas – galėjimas padėti apginti žmo-
nių teises, kai aplink tiek neteisybės. Tai atitiko ir 
tėvų priesakus apie būtinybę dorai gyventi. Baigda-
mas vidurinę Pranas ima galvoti apie advokato darbą.

teisės Mokslininko keliu

2007 m. išleistame žinyne „Who is who in public 
international law“ („Kas yra kas tarptautinėje vie-
šojoje teisėje“) P. Kūrio vardas minimas greta žino-
miausių šiuolaikinės tarptautinės teisės specialistų – 
sero Herscho Lauterpachto, Iano Browlie, Makso 
Schwebelio, Rosalyn Higgins ir kitų. Galime kalbėti 
apie jo mokslinių darbų svarbos pripažinimą ne tik 
Lietuvos ar Europos, bet ir pasaulio mastu.

Tačiau iki tokio pripažinimo – ilgas ir nelengvas 
kelias. Teisės studijų pasirinkimą baigus vidurinę 
mokyklą lėmė, kaip pripažįsta pats P. Kūris, „užval-
dęs teisingumo jausmas“, kurį jaunasis abiturien-
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tas tikėjosi „realizuoti dirbdamas teisininku, tiksliau, 
advokatu“ (Svirbutavičiūtė A. Nešventiniai pamąs-
tymai jubiliejaus išvakarėse, Lietuvos žinios, 1998 m. 
rugpjūčio 19 d. Nr. 81.).

Advokatu P. Kūris netapo. Tapo mokslininku, 
tarptautinės teisės mokslo autoritetu. Beje, galima 
kalbėti apie Šeduvos indėlį ruošiant tarptautinės 
teisės mokslo atstovus Lietuvai, tam tikrą tradiciją. 
P. Kūrio pirmtaku reikia laikyti iš Šeduvos kilusį 
Domą Krivicką, tarpukariu dėsčiusį tarptautinę teisę 
Kauno ir Vilniaus universitetuose, vėliau pasitrauku-
sį į Vakarus. (Apie tai žr.: Pakštas V. Dvidešimtojo 
amžiaus Šeduva, Vilnius, p. 62–63.)

P. Kūris 1956 m. įstojo į Vilniaus universiteto 
(VU) Teisės fakultetą. P. Kūrio studijų metais VU 
Teisės fakulteto dekanas buvo doc. K. Domaševičius, 
fakultete dirbo dėstytojai prof. K. Jablonskis, prof. 
J.  Žeruolis, vyr. dėstytojas E.  Medžys, doc. A. Žiur-
lys, doc. A. Liakas, vyr. dėstytojas A. Klimka, 
doc. A. Blieka. Šie mokslininkai buvo teisės studijų 
lietuvių kalba šalininkai, jie stengėsi, kiek tai buvo 
įmanoma tuometinėmis sąlygomis, formuoti kuo 
platesnį būsimo teisininko požiūrį į teisę ir į teisi-
ninko darbą. Teisės fakultetas buvo pripažintas teisi-
ninkų rengimo centru Lietuvoje. VU Teisės fakulteto 
studijų planuose, nepaisant studijų balasto – partinių 
politinių disciplinų – užteko vietos specialiosioms 
disciplinoms, būtinoms tinkamos kokybės specialis-
tams parengti. (Machovenko J., Maksimaitis M. 
Vilniaus universiteto teisės fakultetas 1641–2007 me-
tais, Vilnius, 2008, p. 207.)

P. Kūris su pagyrimu baigė teisės studijas Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete. 1961 m. rugsėjo mėn. 
jam buvo pasiūlyta dirbti finansų teisės dėstytoju 
Teisės fakulteto Valstybinės teisės katedroje. P. Kūris 
dvejus darbo šioje katedroje metus prisimena kaip 
pirmąją universitetinio darbo patirtį.

1963 m. spalio mėn. P. Kūris stojo į Maskvos vals-
tybinio universiteto tarptautinės teisės aspirantūrą. 
Gabus stojantysis atkreipė komisijos narių dėmesį. 
Tai nulėmė sprendimą jį priimti į aspirantūrą, nors 
tarptautinės teisės specialybėje nebuvo skirtos vietos 
Lietuvai. P. Kūris prisimena: „<...> Lietuvai neskir-
davo tokių vietų. Išlaikiau stojamuosius egzaminus, 
o iš pagrindinės tarptautinės teisės disciplinos gavau 
ketvertą. Tik po 10 metų pasiteiravau egzaminų ko-
misijos narės, profesorės, kodėl man parašė tik ke-
tvertą, nors atsakiau viską, ji paaiškino, kad atvažiavo 
nežinomas žmogus iš Lietuvos ir rašyti penketą tie-

siog nekilo ranka.“ (Žr: Svirbutavičiūtė A. Ne-
šventiniai pamąstymai jubiliejaus išvakarėse, Lietuvos 
žinios, 1998 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 81.)

Mokslinio darbo vadovu buvo paskirtas žinomas 
tarptautininkas prof. J. Korovinas (beje, dar carinės 
Rusijos laikais buvęs privatdocentu). P. Kūriui pa-
siūlyta rašyti disertaciją planine tema apie kolonia-
lizmo Afrikoje teisinius aspektus. Tačiau tema buvo 
suformuluota taip, kad P. Kūris greitai suprato, jog iš 
jo tikimasi grynai politizuotų aprašymų, kad nieko 
rimtesnio parašyti neišeis. Ir netipiškas aspirantas vėl 
pasielgė netipiškai. P. Kūris savo iniciatyva po trejeto 
mėnesių prašė pakeisti darbo temą – jis norėjo rašyti 
apie laisvojo miesto statusą. Argumentacija: laisvojo 
miesto statuso tarptautinėje teisėje problemos buvo 
aktualios dėl tuo metu Europoje vykusios diskusi-
jos, susijusios su padalyto Berlyno statusu. P. Kūris 
jau anksčiau buvo neblogai susipažinęs su ankstesnių 
laikų Krokuvos, Dancigo ir Klaipėdos (lietuviškos 
sąsajos P. Kūriui ypač svarbios) statuso ypatumais. 
Tokie aspiranto argumentai įtikino prof. J. Koroviną, 
jis sutiko keisti tyrimo temą.

Disertaciją tema „Laisvojo miesto statusas tarptau-
tinėje teisėje“(Kūris P. Status volnogo goroda v meždu-
narodnom prave: avtoreferat disertacii, Moskva, 1965.) 
jis parašė per trylika mėnesių (toks rekordas tik patvir-
tina, kad aspirantas išties buvo netipiškas) ir 1965 m. 
balandžio mėn. ją sėkmingai apgynė Maskvos valsty-
biniame universitete bei gavo teisės mokslų kandidato 
(dabar – daktaro) laipsnį. Dar prieš apgindamas diser-
taciją P. Kūris jau buvo parašęs kelis straipsnius kos-
moso teisės bei laisvųjų miestų temomis.

P. Kūris ir jo šeima – dukra Asta, žmona Vanda ir sūnus
Egidijus. 1977 m.



26 Radviliškio kraštas 2012 Nr. 2 (17)

Disertacijoje išsamiai ir įvairiais požiūriais buvo iš-
nagrinėtas laisvojo miesto institutas tarptautinėje tei-
sėje, suformuluota laisvojo miesto, kaip tarptautinės 
teisės subjekto, sąvoka, atskleisti jo požymiai, ypaty-
bės, išanalizuota laisvojo miesto garanto koncepcija.

P. Kūrio disertaciją įsidėmėjo ne vienas tarptautinės 
teisės specialistas. Tokio lygio darbų retai pasitaiko. 
Taigi gabiam jaunam tarptautinės teisės mokslininkui 
pasiūlyta stažuotė užsienyje (ir puikus prancūzų kal-
bos mokėjimas čia itin pravertė). Tai – didelė sėkmė. 
1967 m. spalio mėn.–1968 m. rugpjūčio mėn. P. Kū-
ris stažavosi Paryžiaus universiteto Aukštųjų tarptau-
tinių studijų institute. Jo stažuotės mokslinis vadovas 
Sorbonos universitete buvo žymus tarptautinės teisės 
profesorius Charles Rousseau, kurio daugiatomis dar-
bas „Droit international public“ („Tarptautinė viešoji 
teisė“) ir šiandien išlikęs „mokslo apyvartoje“. Galio-
jančio teisinio reguliavimo nagrinėjimo svarbos pabrė-
žimas buvo šio ,,griežto pozityvisto“, „policy-oriented 
science“ („politiškai orientuoto mokslo“) koncepcijos 
priešininko (žr: Cot J.-P. Bibliographie. Ch. Rousseau, 
Droit international public, t. I, Revue international de 
droit comparé, 1971, vol. 23, n° 2, p. 516–518.) įtaka 
jaunajam mokslininkui.

Atvykusiam į užsienį jaunam mokslininkui di-
džiulį įspūdį darė universitetinė kūrybinė laisvė, ra-
ginimai abejoti tuo, kas skaitoma per paskaitas, kas 
rašoma knygose. Taip formavosi gilesnio mokslinio 
pažinimo būtinos prielaidos. Nauja teisinio pažini-
mo metodologija netrukus išryškėjo jaunojo auto-
riaus darbuose. Beje, sovietiniams P. Kūrio darbų 
recenzentams labiausiai klius jam būdingi vakarie-
tiškos mokslinės mąstysenos elementai. Būtent jais 

P. Kūrio darbai pirmiausia išsiskirs iš bendro Rytų 
Europos teisinių darbų fono. P. Kūrio teisiniai tekstai 
tuometiniame teisės moksle tam tikra prasme reiškė 
tą patį, ką teatre reiškė vakarietiškos dvasios Juozo 
Miltinio spektakliai ar Regimanto Adomaičio ir Juo-
zo Budraičio vaidinami „vokiečiai“ kine, t. y. kitoniš-
ką dvasią, kitokių mąstymo principų raišką.

Dar viena Paryžiaus pamoka – 1968 m. balan-
džio–gegužės mėn. vykusi studentų revoliucija, de-
monstracijos, diskusijos. P. Kūris prisimena: „Sta-
žuodamasis Paryžiuje 1967–1968 m. pergyvenau 
neramų metą. Tai buvo studentų judėjimo, valdžios 
pasikeitimo, Charleso de Gaulle’io nuvertimo laikas. 
Tuose įvykiuose ir aš pats dalyvavau, todėl net moks-
lai šiek tiek susitrukdė.“ Įvykiai vertė mąstyti: ,,Pa-
mačiau, kaip atsistatydina viena valdžia, ateina kita. 
Tai man buvo demokratijos pamoka. Ir dabar prisi-
menu, kiek toje studentų revoliucijoje buvo sponta-
niškumo. Jaunimas protestavo, dažnai net nežinoda-
mas, dėl ko protestuoja.“ (Petrauskis K. Neišsigynęs 
savo praeities, Veidas, 1998 10 29.)

1968 m. P. Kūris tapo Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto docentu. 1969–1971 m. jis ėjo šio fakulteto 
dekano pareigas. 1970 m. Hagos Tarptautinės akade-
mijos kuratoriumo kvietimu P. Kūriui teko stažuotis 
Hagos Tarptautinės teisės akademijos Tyrimų centre. 
Tai – jauno mokslininko autoriteto tarptautinio pri-
pažinimo pradžia.

1971 m. vasario mėn. P. Kūris paskirtas vyr. moks-
liniu bendradarbiu baigti mokslinę disertaciją ir ko-
mandiruotas į Maskvos valstybinį universitetą. Pra-
sidėjo naujas mokslinio darbo etapas – teisės mokslų 
daktaro (tai atitinka šių laikų habilituoto daktaro 
laipsnį) disertacijos ,,Valstybių atsakomybė ir jos pa-
grindai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje“ rengimas.

1972 m. išleisti P. Kūrio parašyti „Tarptautinės 
teisės teorijos pagrindai“ (Kūris P. Tarptautinės tei-
sės teorijos pagrindai, Vilnius, 1972). Tai buvo vienas 
pirmųjų platesnio pobūdžio leidinių apie tarptauti-
nę teisę lietuvių kalba po Antrojo pasaulinio karo. 
Knygoje nagrinėjami klausimai: tarptautinės teisės 
ypatumai, šaltiniai, subjektai, pagrindiniai principai. 
Rašydamas šią knygą autorius susidūrė su papildoma 
problema. Paaiškėjo, kad stokojama tarptautinės tei-
sės terminijos lietuvių kalba. Todėl P. Kūriui neliko 
nieko kito, kaip pačiam imtis ir tarptautinės teisės 
terminijos kūrimo darbo. Taigi jį reikia laikyti ir lie-
tuviškos tarptautinės teisės terminijos kūrėju.

1973 m. Maskvos valstybiniame universitete jis 
sėkmingai apgynė teisės mokslų daktaro diser-

P. Kūris (pirmoje eilėje pirmas iš kairės) su Europos 
Žmogaus Teisių Teismo teisėjais. 2002 m.

Mokslininko, valstybininko, teisėjo keliai



Radviliškio kraštas 2012 Nr. 2 (17) 27

taciją tema „Valstybių atsakomybė ir jos pagrindai 
šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje“. Tai bene geriau-
siai tarptautinės teisės specialistams žinomas P. Kū-
rio darbas. Remiantis disertacija buvo parašyti du 
veikalai: 1973 m. pasirodžiusi monografija „Tarp-
tautinės teisės pažeidimai ir valstybių atsakomy-
bė“ (Kūris P. Международные правонарушения и 
ответственность государства, Vilnius, 1973) ir 
kiek anksčiau paskelbtas darbas ,,Atsakomybės tarp-
tautinėje teisėje problemos“. (Kūris P. Atsakomybės 
tarptautinėje teisėje problemos, Vilnius, 1970.)

Monografijoje „Tarptautinės teisės pažeidimai 
ir valstybių atsakomybė“ nagrinėjama tarptautinės 
teisinės atsakomybės raida, tarptautinės teisinės at-
sakomybės sąvoka, tarptautinės teisinės atsakomy-
bės pagrindo problemos, be to, veikalo autorius itin 
daug dėmesio skyrė kaltės problemai tarptautinėje 
teisėje. Tiriant šią temą nagrinėjamos ir tarptautinės 
atsakomybės formos, taip pat jos kodifikacijos klau-
simai. „Pranas Kūris vienas iš pirmųjų tarptautinėje 
teisėje siūlė atsisakyti tarptautinės valstybių atsako-
mybės civilinės traktuotės, kuria remiantis dirbtinai 
siaurinama valstybių atsakomybė, ir nebevartoti ter-
mino „deliktas“ kalbant apie valstybių atsakomybę, 
o rinktis terminą ,,tarptautinės teisės pažeidimas.“ 
(Andriulis V., Katuoka S. Mokslininkas, diploma-
tas, Europos Bendrijos Teisingumo Teismo teisėjas 
Pranas Kūris, Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber 
Amicorum Pranas Kūris, Vilnius, 2008, p. 20.)

Pastebėtina, kad sovietiniams šio darbo recenzentams 
ypač kliuvo tikrai novatoriškos ir vėliau pasitvirtinusios 
idėjos. Viena iš jų – teiginys, kad kaltė nėra privalomas 
tarptautinės teisės pažeidimo elementas. Netiko ir P. Kū-
rio siūlomas „nematerialinės atsakomybės“ terminas vie-
toje sovietinių mokslininkų vartotos „politinės atsako-
mybės“ sąvokos. Tai nebuvo vien ginčas dėl terminijos, 
už terminų slypėjo koncepcijos skirtingumai.

Šiame darbe suformuluoti tyrimo rezultatai pasiekė 
ir Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisiją, kuri 
beveik pusę šimtmečio kūrė tarptautinės konvencijos 
dėl valstybių atsakomybės projektą, šiuo metu 
pavadintą „Straipsniais dėl valstybių atsakomybės už 
tarptautinės teisės pažeidimus“, ir 2001 m. patvirtintą 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 
Nr. A/56/10. Teisinėje literatūroje pažymima, kad 
„Prano Kūrio atlikto mokslinio tyrimo rezultatai bei 
daugelis jo išvadų atsispindi šiame dokumente, nors 
Prano Kūrio darbą ir galutinį Straipsnių variantą ski-
ria beveik trys dešimtmečiai.“ (Ten pat, p. 20.)

Tai geriausias parašytų darbų įvertinimas: jeigu 

teisininko mokslinės mintys nepaseno per kelis de-
šimtmečius, jos tikrai vertingos.

P. Kūrio suformuluota tarptautinės teisės pažeidimo 
koncepcija, kuri vėliau buvo pavadinta „P. Kūrio dok-
trina“ (Boutkevitch V., Boutkevitch O., Académicien P. 
Kūris, théoricien éminent du droit international public, 
Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas 
Kūris. Vilnius, 2008, p. 592) yra grindžiama tarptautine 
teisine praktika ir tyrimų, atliktų nuo H. Grocijaus lai-
kų iki XX a. antrosios pusės, analize. P. Kūris pirmasis 
tarptautinės teisės istorijoje pristatė ir apibrėžė tarptau-
tinės teisės pažeidimo elementus bei nustatė jo objekty-
viuosius ir subjektyviuosius požymius. P. Kūris išvystė 
kaltės pagal tarptautinę teisę koncepciją, remdamasis 
Vakarų teisininkų darbų kritine analize, nes manė, kad 
sovietų mokslininkų darbai neatitiko pasaulinio lygio. 
P. Kūrio pasiūlytas kaltės pagal tarptautinę teisę klausi-
mo sprendimas buvo perimtas ir kitų žymių teisininkų. 
P. Kūris taip pat prisidėjo prie „piktnaudžiavimo tarp-
tautine teise doktrinos“ formavimo. Prieš jam atliekant 
tyrinėjimus, ši tema, galima sakyti, buvo ignoruojama 
sovietinės tarptautinės teisės doktrinoje.
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Garbės daktaro suteikimo ceremonijoje su M. Romerio 
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Sovietinių mokslininkų auditorijai, pasak 
prof. V. Boutkevitch, P. Kūris buvo sunkiai supran-
tamas, jis vadovavosi savita tyrimo metodologija, 
nebūdinga dominuojančiai sovietinei tarptautinės 
teisės sampratai. (Ten pat, p. 580.) Stebino jo darbų 
originalumas, gilumas, netgi tam tikras teksto ra-
finuotumas. P. Kūris vienas iš pirmųjų pradėjo vis 
daugiau dėmesio skirti tarptautinės teisės praktikai, 
be kurios tarptautinės teisės studijos ir mokslas, ypač 
Vakarų pasaulyje, buvo tiesiog negalimi.

1973 m. vasario mėn. P. Kūris grįžo į Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto docento pareigas. Tų 
pačių metų kovo mėn. jis vėl išrinktas Teisės fakul-
teto dekanu. Tais pačiais metais jam buvo suteiktas 
profesoriaus vardas (P. Kūris tapo jauniausiu teisės 
profesoriumi tuometinėje Sovietų Sąjungos erdvėje. 
Tai dar vienas aspektas vertinant jo mokslinę ir peda-
goginę veiklą). 1977–1990 m. P. Kūris dėstė tarptau-
tinę teisę Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Apgynęs disertaciją P. Kūris buvo vieninte-
lis šios srities specialistas Lietuvoje. Galėjo ir likti 
vienintelis. Tačiau jis daug nuveikė, kad būtų iš-
ugdyta kitų tarptautinės teisės specialistų. Būdamas 
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas jis 
atvėrė kelius jaunimui, sukūrė tarptautinės teisės 
mokyklą Lietuvoje. Profesoriaus moksliniai tyrimai 
ir įžvalgos skatino domėtis tarptautine teise ir jau-
nuosius teisininkus. (Tik atkūrus Lietuvos valsty-
bės nepriklausomybę išryškės profesoriaus P. Kūrio 
darbo reikšmė ugdant teisininkus tarptautininkus. 
Lietuva stebėtinai greitai suformavo diplomatinį 
korpusą. Daugelis Lietuvos diplomatų – buvę pro-
fesoriaus P. Kūrio studentai.)

P. Kūrio manymu, tarptautinė teisė turėjo būti dės-
toma laikantis Vakaruose įprastos dėstymo struktūros. 
Recenzuodamas 1974 m. išleistą vadovėlį, kurį redaga-
vo sovietinės tarptautinės teisės korifėjus prof. G. Tun-
kinas, P. Kūris pasiūlė atsisakyti sovietinės vadovėlio 
struktūros ir ją pakeisti vakarietiško tipo išdėstymu: 
įvesti į sovietinę tarptautinės teisės doktriną bendrąją ir 
specialiąją dalis, išplėsti nagrinėjamą tematiką.

Mokslininkas tarptautininkas suprato, kad be 
tarptautinės teisės aktų vertimo į lietuvių kalbą Lie-
tuvoje ši teisės sritis visados bus žinoma tik labai 
nedaugeliui. 1981 m. Lietuvoje išleistas iš pažiūros 
nedidelis, bet fundamentalus P. Kūrio darbas, t. y. 
jo, kaip mokslinio redaktoriaus, redaguoti Jungtinių 
Tautų Organizacijos įstatai (Chartija) bei Tarptau-
tinio Teisingumo Teismo Statutas. Šių dokumentų 

vertimo svarba ypač išryškėjo Atgimimo laikotarpiu.

Teisės studijoms Lietuvoje neturėta ir lietuviš-
kai parašyto tarptautinės teisės vadovėlio. 1985 m. 
išleistas P. Kūrio parašytas tarptautinės teisės va-
dovėlis, pavadintas kukliu „Tarptautinės teisės 
apybraižų“ vardu (Kūris P., Požarskas M. Tarptau-
tinės teisės apybraižos, Vilnius, 1985). Tai ilgą laiką 
buvo vienintelis tarptautinės teisės vadovėlis Lie-
tuvoje. „Tarptautinės teisės apybraižos“ daugeliu 
aspektų priminė Vakaruose išleistas tarptautinės 
teisės knygas, o ne dogmatinius SSRS autorių dar-
bus. Jame remtasi labai įvairia moksline literatū-
ra, Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimais, 
tarptautiniais teisės aktais, Tarptautinės teisės ko-
misijos dokumentais ir kt.

Svarus P. Kūrio indėlis ir į 1986 m. anglų kal-
ba Maskvoje išleistą vadovėlį „International Law“ 
(„Tarptautinė teisė“). P. Kūris parengė šio vadovėlio 
IX skyrių „Atsakomybė pagal tarptautinę teisę“. Šia-
me skyriuje autorius plėtojo mintis, suformuluotas 
savo monografijoje „Tarptautinės teisės pažeidimai ir 
valstybių atsakomybė“.

1989 m. išleistas P. Kūrio parengtas ir redaguotas 
tarptautinių dokumentų rinkinys „Žmogaus teisių ap-
sauga: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai“. Jame pir-
mą kartą lietuviškai pateikti tokie svarbūs tarptautiniai 
dokumentai kaip 1966 m. Tarptautinis pilietinių ir po-
litinių teisių paktas, 1966 m. Tarptautinis ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktas, daug kitų žmogaus 
teises užtikrinančių tarptautinių konvencijų.

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo profe-
soriaus V. Boutkevitchiaus manymu, tuometinių 
P. Kūrio mokslo darbų analizė leidžia išskirti bent 
keturis jo darbo ypatumus. (Boutkvevitch V., 
Boutkevitch O. Académicien P. Kūris, théorici-
en éminent du droit international public, Teisė besi-
keičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. 
Vilnius, 2008, p. 573–576.) Visų pirma, jis niekada 
nenagrinėjo „visuotinai priimtų“ klausimų, sutar-
tinių ir suderinamų su sovietmečio ideologija. Jau 
pirmaisiais atliktais tyrimais jis pademonstravo, kad 
neis sovietų scholastikos keliu. Tik po daugelio metų 
P. Kūrio nagrinėtos temos buvo pradėtos analizuo-
ti kitų mokslininkų ir, kaip P. Kūris buvo numatęs, 
tapo aktualiomis ir iškėlė daug klausimų, į kuriuos 
P. Kūris jau buvo atsakęs. 

Antra, net jei P. Kūris analizuodavo, regis, nusi-
stovėjusius tarptautinės teisės klausimus, jis juos iš-
nagrinėdavo visais aspektais, jų įtaką tarptautinei 
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teisei apskritai ir tarptautinės teisės teorijos sutei-
kiamas galimybes jiems išspręsti. Atlikdamas visus 
mokslinius tyrimus jis atsiskleidė kaip itin gabus tei-
sės teoretikas, kuriam neegzistuoja „nereikšmingos 
detalės“. Jis mąstė sistemiškai, tyrinėjo klausimus jų 
kilmės, funkcinių ir struktūrinių sąsajų su šiuolaiki-
ne tarptautine teise kontekste. Tais atvejais, kai kiti 
turi parašyti dideles monografijas, P. Kūriui pakan-
ka straipsnio, kad apibrėžtų problemą, nurodytų jos 
ypatybes ir pasiūlytų tinkamą sprendimą. 

Trečia, analizuojant jo paskelbtus darbus, paste-
bimos dvi tendencijos: arba po kai kurių publikacijų 
kiti autoriai liovėsi rašyti jo išnagrinėtomis temomis 
(nes jis galutinai išsprendė iškeltą problemą ir visiš-
kai pagrindė šį sprendimą tokiais argumentais, kad 
kiti autoriai nebeturėjo ką pridurti), pavyzdžiui, lais-
vojo miesto statuso tema, arba, priešingai, jis iškėlė 
tokias globalias problemas, kad jų galutinai išspręsti 
vienas žmogus objektyviai nepajėgtų, todėl jo iškel-
ti klausimai buvo tyrinėjami kitų mokslininkų. Kai 
kuriais atvejais P. Kūrio tyrinėjimai pakeisdavo kitų 
mokslininkų požiūrį į tam tikrą tarptautinės teisės 
problemą. Rasti temų tyrinėjimams jam nesunku. 
Jis žvelgia į tarptautinę teisę visais aspektais ir taip 
giliai, kad iškėlė tokių klausimų, iš kurių išsivystė 
atskiri tyrimų institutai ir kurie nulėmė daugelio 
mokslininkų mokslinės veiklos planavimą.

Ketvirta, P. Kūris naudojosi savitais tarptautinės 
teisės teorijos tyrinėjimo metodais. Galima kalbėti 
apie bandymus kūrybiškai panaudoti vakarietiškai 
tarptautinės teisės mokyklai būdingus metodus.

Sovietinės sistemos griūtis, nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimas, demokratinės santvarkos įtvirtini-
mas – tolesnis P. Kūrio kaip tarptautinės teisės specia-
listo veiklos fonas. P. Kūris – vienas iš nedaugelio Vi-
durio ir Rytų Europos šalių socialinių mokslų atstovų, 
kuriems po XX a. pabaigos sukrėtimų ir pokyčių ne-
reikėjo gėdytis ar iš esmės koreguoti savo darbų. Kon-
junktūrinių darbų jo mokslinės veiklos sąraše nebuvo. 
Viskas, kas parašyta, ir toliau lieka „mokslo apyvartoje“.

P. Kūris 1990 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų 
akademijos nariu korespondentu, 1996 m. – tikruoju 
nariu akademiku. Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – 
tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė. P. Kūris dau-
giau kaip 10 metų vadovavo Lietuvos mokslų akademi-
jos Teisės problemų koordinavimo tarybai, yra Lietuvos 
ir užsienio mokymo ir mokslo įstaigų doktorantūros 
komiteto narys, tarptautinės teisės asociacijos narys.

P. Kūris skaitė pranešimus tarptautinėse konferen-

cijose Paryžiuje, Hagoje, Londone, Karakase, Delyje, 
Jeruzalėje, Briuselyje, Liuvene, Ruane ir kt.

P. Kūrio moksliniai tyrimai išdėstyti penkiose 
knygose, daugiau nei 200 straipsnių mokslinėje ir 
periodinėje spaudoje bei enciklopedijose lietuvių, 
prancūzų, anglų ir rusų kalbomis. Jis yra išvertęs į 
lietuvių kalbą bei sudaręs tarptautinių dokumentų 
rinkinių. Nemažai jėgų jis atidavė ir kaip įvairių lei-
dinių mokslinis redaktorius.

P. Kūrio darbai ir toliau ne vien teoriniai, jie prisi-
dėjo prie atkūrusios nepriklausomą valstybę Lietuvos 
teisinės situacijos geresnio supratimo pasaulyje. Antai 
1992 m. pasirodžiusiam leidiniui „Towards the „Rule 
of Law“ in Russia? Political and Legal Reform in the 
Transition Period“ („Link teisinės valstybės Rusijoje? 
Politinė ir teisinė reforma pereinamuoju laikotarpiu“), 
skirtame Sovietų Sąjungos demokratinei raidai ir žlu-
gimui aptarti, profesorius P. Kūris parengė straipsnį 
„Žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvos tei-
sės sistemoje ir teisinės valstybės problema“. Ši publika-
cija labai svarbi vien tuo, kad P. Kūris joje tarptautinei 
bendruomenei pristatė Lietuvos tarptautinio teisinio 
identiteto tęstinumo koncepciją, kuria buvo paremtas 
1990 m. kovo 11 d. Aktas dėl nepriklausomos Lietu-
vos Respublikos atstatymo. P. Kūris straipsnyje pabrėžė, 
kad Lietuva 1940 m. buvo jėga okupuota, aneksuota 
ir inkorporuota į SSRS. Dabar ji savo nepriklauso-
mybę atkūrė, todėl negali būti laikoma „atsiskyrusia“ 
nuo SSRS kaip kitos NVS šalys. Straipsnyje taip pat 
nagrinėti Lietuvos Respublikos prisijungimo prie svar-
biausių tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sutarčių 
klausimai, pabrėžta, kad Lietuva yra pasirengusi laikytis 
visų tarptautinių įsipareigojimų.

Ir būdamas Europos Žmogaus Teisių Teismo, vėliau – 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju P. Kūris 
nepamiršo mokslinės veiklos barų. Pasirodė jo straipsniai 
žmogaus teisių apsaugos klausimais. Jis ir toliau rūpinosi 
teisinių žinių plėtra. Vėl regime jam būdingą bruožą – 
daryti daug daugiau nei reikėtų pagal užimamas pareigas. 
P. Kūrio iniciatyva parengiamas Vincento Bergerio vei-
kalo „Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija“ 
lietuviškas vertimas. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
teisėjas P. Kūris ėmėsi šios knygos mokslinio redaga-
vimo. Ir vėl teko spręsti, kokiais lietuviškais terminais 
versti subtilias Žmogaus teisių teismo jurisprudencijos 
prancūziško teksto formuluotes.

Toks darbas – suvokta pareiga Lietuvai. Įvadinia-
me šios knygos žodyje P. Kūris pažymėjo, kad rati-
fikuota Europos Žmogaus Teisių Konvencija ir jos 
Protokolai „tapo ne tik sudėtine Lietuvos teisės 
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išryškėja per idėjų perimamumą. Manau, kad tikrai 
neatsitiktiniu reiškiniu reikėtų laikyti tai, jog prie 
Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universi-
teto Teisės fakultetų Tarptautinės teisės katedrų vai-
ro stojo P. Kūrio tiesioginiai mokiniai – profesoriai 
V. Vadapalas ir S. Katuoka. O jų mokiniai irgi eina 
P. Kūrio tyrimais nubrėžta kryptimi... Tai – sąmo-
ningi pasirinkimai, sąmoningas tyrimo metodolo-
gijos perėmimas, tai – lietuviškos tarptautinės teisės 
mokyklos, savitai žvelgiančios į sudėtingas tarptauti-
nės teisės problemas, raiška.

Mokslininko darbo sunkumai ir džiaugsmai visados 
susiję su pažinimu, su naujos tikrovės formavimu per 
pažinimą. P. Kūrio siekiai ir interesai visuomet artimi 
teisinės tikrovės, vadinamos tarptautine ar Europos 
Sąjungos teise, sričiai. Mokslas – ir asmenybės plė-
totės laukas. Kaip ir jaunystės laikais P. Kūris moka 
stebėtis ir džiaugtis, moka ir gerai žinomame reiškiny-
je rasti kitų anksčiau nepastebėtų savybių. Dar vienu 
bruožu jis unikalus lietuviško mokslo padangėje. Jis 
vienas iš nedaugelio, sugebančių pamatyti ir nuošir-
džiai pagirti kitų Lietuvos mokslininkų pasiekimus.

Nuotraukos iš Prano Kūrio šeimos albumo

Straipsnis bus spausdinamas rengiamoje 
monografijoje „Šeduva“

sistemos dalimi, bet ir tiesioginio taikymo aktu“ 
(Berger V. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurispru-
dencija, Vilnius, 1997, p. 6). Todėl Lietuvoje irgi yra 
būtina gerai pažinti tiesiogiai taikomą teisę.

2004 m. P. Kūriui tapus Europos Sąjungos Teisin-
gumo Teismo teisėju, jo mokslo darbuose ėmė ryš-
kėti nauja kryptis. Tokį posūkį į Europos Sąjungos 
teisės problemas neabejotinai lėmė teisėjavimas Tei-
singumo Teisme. P. Kūris parašė kelis straipsnius šia 
tematika. Lietuvos teisinėje visuomenėje dėl jų dis-
kutuota, jų reikšmė suprasta. Antai straipsnyje „Pre-
judicinio sprendimo procedūra Europos Bendrijų 
Teisingumo Teisme“ nagrinėjamos aktualios Teisin-
gumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavi-
mo taikant prejudicinę procedūrą problemos. Kitame 
straipsnyje „Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
veiklos aktualijos“ pateikiamas itin įžvalgus Teisin-
gumo Teismo jurisprudencijos vertinimas, matant ne 
tik dabartį, bet ir raidos tendencijas.

P. Kūrį reikia laikyti lietuviškos tarptautinės teisės 
mokyklos pradininku. Ką reiškia būti mokslinės mo-
kyklos pradininku? Tikrai neužtenka parašyti vieną 
ar keletą reikšmingų mokslui darbų. Mokyklos sukū-
rimas visados yra susijęs su naujos tyrimo metodo-
logijos pasiūlymu, su daug gilesniu tiriamų reiškinių 
matymu, su mokinių, pasiryžusių eiti pasiūlytu pa-
žinimo keliu, atsiradimu. Mokyklos susiformavimas 
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Šeduvos vidurinės mokyklos XIII abiturientų laidos susitikime. P. Kūris – antroje eilėje antras iš kairės. 1996 m.


