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Santrauka
Santuokos sudarymo sąlygas, kurių svarbiausia ir nekintanti yra santuokinis amžius,
nustato valstybė, pripažįstanti tik jos pačios registruotą santuoką ir jos pačios pripažintą
santuokos registraciją.
Santuokinis amžius, kaip visuotinai žinomas juridinis faktas, Lietuvoje skirtingais visuomenės ir valstybės raidos tarpsniais buvo nustatomas tiek kitų valstybių teisės aktais,
galiojusiais Lietuvoje, tiek pačios valstybės priimtais teisės aktais ir atskiromis teisės normomis. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), įsigaliojusiame nuo 2001 m. liepos 1 d., nustatytas santuokinis amžius interpretuotinas dvejopai: teigiamai – vertinant nustatytą santuokinį amžių, sutampantį su asmens pilnametyste, ir neigiamai – vertinant leidimą tuoktis bet kokio amžiaus vaikams. CK normos, leidžiančios bet kokio amžiaus vaikams
sudaryti santuoką, pažeidžia konstitucinę nuostatą, garantuojančią teisę į vaikystę ir jos apsaugą, Vaiko teisių konvencijos, kitų tarptautinės teisės aktų ir paties CK normas, sukonkretinančias vaikų teises.
Siekiant suformuluoti teisingas išvadas ir pateikti pagrįstus siūlymus patobulinti CK
normas, nustatančias santuokinį amžių, straipsnyje nagrinėjami ne tik Lietuvoje galiojantieji,
bet ir galiojusieji teisės aktai, tarptautinės teisės normos, taip pat užsienio valstybių teisės
normos, nustatančios santuokinį amžių; diskutuojama su kitais autoriais visiems besituokiantiems aktualiais klausimais.
Straipsnyje pateikiami konkretūs siūlymai dėl CK normų, nustatančių santuokinį amžių,
pakeitimo: 1) palikti nuostatą, nustatančią santuokinį amžių, sutampantį su pilnametyste, 2)
nepilnamečio emancipaciją prilyginti santuokiniam amžiui, 3) atsisakyti nuostatų, leidžiančių
tuoktis vaikams, nes jos prieštarauja santuokos tikslams ir uždaviniams, pažeidžia vaikų teises, nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Vaiko teisių konvencijoje ir kituose tarptautinės teisės aktuose.
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Teisës aktai, reglamentavæ ir reglamentuojantys santuokiná
amþiø Lietuvoje
Lietuvoje, 1918 m. paskelbus valstybës nepriklausomybæ, santuokiná amþiø nustatë
Rusijos imperijos civiliniø ástatymø sàvado X tomo I dalis (galiojusi pagrindinëje Lietuvos teritorijos dalyje) [1], Uþnemunëje – 1836 m. Santuokos ástatymas [2], Klaipëdos kraðte – Vokietijos imperijos civilinis kodeksas [3].
Rusijai okupavus Lietuvà, nuo 1940 m. gruodþio 1 d. Lietuvoje ásigaliojo RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas [4], nuo 1968 m. spalio 1 d. – TSR sàjungos ir
sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos ástatymø pagrindai [5], o nuo 1970 m. sausio 1 d.
– Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas [6]. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio ástatymo“ 1990 m. kovo 11 d. nustatë, kad Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojæ ástatymai, kiti teisës aktai arba jø dalys galioja tiek, kiek neprieðtarauja Lietuvos Respublikos laikinajam Pagrindiniam ástatymui. Remiantis ðiuo ástatymu Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas, palikus visà sovietinës okupacijos metø
santuokos ir ðeimos santykiø reguliavimo terminologijà bei valdymo institucijø pavadinimus,
klaidingai buvo pavadintas Lietuvos Respublikos santuokos ir ðeimos kodeksu [7]. CK [8],
reguliuojantis santuokiná amþiø, ásigaliojo nuo 2001 m. liepos 1d.

Santuokinis amþius, nustatytas teisës aktø, galiojusiø Lietuvoje
Rusijos imperijos civilinių įstatymų sąvado X tomo I dalis [1] (toliau – Civiliniai ástatymai)
santuokos sudarymo sàlygas nustatë pagal sutuoktiniø tikybà: staèiatikiø, krikðèioniø nestaèiatikiø tarpusavio ir su staèiatikiais, sentikiø, nekrikðèioniø savitarpio ir nekrikðèioniø su
krikðèionimis. Ðiø ástatymø nustatyta pilnametystë buvo 21 metai, t. y. kai atsirasdavo „Teisë
visai savarankiðkai rikiuoti turtà ir laisvë ásipareigoti“ (221 str.), o minimalus santuokinis vyrø
amþius – aðtuoniolika, moterø – ðeðiolika metø. Tad pilnametystë ir santuokinis amþius pagal nagrinëjamus ástatymus nesutapo, todël tikslinga aptarti normas, reguliuojanèias nepilnametystæ. Civiliniai ástatymai nepilnametystæ skirstë á tris amþiaus grupes: 1) nuo gimimo iki
keturiolikos metø, 2) nuo keturiolikos iki septyniolikos metø, 3) nuo septyniolikos iki dvideðimt vieneriø metø (213 str.). Pirmøjø dviejø amþiaus tarpsniø (nuo gimimo iki septyniolikos
metø) vaikai buvo vadinami maþameèiais, o nuo septyniolikos iki dvideðimt vieneriø metø –
nepilnameèiais. Maþametis negalëjo pats savo turto valdyti, tvarkyti bei juo disponuoti (217
str.). Nepilnametis galëjo tvarkyti savo turtà, taèiau skolintis, duoti raðytinius pasiþadëjimus,
sudaryti kokios nors rûðies aktus bei sandorius, tvarkyti esanèius apyvartoje kapitalus arba
gauti juos ið kredito ástaigø galëjo tik sutikus ir pasiraðius jo rûpintojams (220 str.). Jeigu nepilnametis ásipareigodavo raðtu arba padarydavo koká nors aktà be rûpintojo sutikimo, tokie
ásipareigojimai ir aktai neturëjo juridinës galios (222 str.). Kaip minëjome, pagal Civilinius
ástatymus santuokinis amþius nesutapo su vyrø ir moterø pilnametyste, todël iki 21 metø sudaræ santuokà vyrai ir moterys buvo laikomi ribotai veiksniais ir buvo tëvø arba teismo skirtø
asmenø globojami. Ástatymø leidëjas, nustatydamas santuokiná amþiø, nesutampantá su civiline pilnametyste, pasirûpino, kad maþameèiø ir nepilnameèiø teisës ir interesai nebûtø paþeidþiami. Taèiau ir esant tokiai padëèiai J. Sideravièiaus teiginys, kad „psichiðkai sveikø ir
sulaukusiø santuokinës pilnametystës asmenø santuokiniam veiksnumui ágyvendinti galëjo
bûti esminiø kliûèiø, susijusiø su artimøjø arba globëjø asmeniniais interesais“, yra teisingas
– autorius pagrástai manë, jog teisiniu poþiûriu yra idealu, kai santuokinis veiksnumas sutampa su civiliniu veiksnumu, „nes tik visiðkas civilinis veiksnumas sutuoktiniams suteikia
galimybæ optimaliausiai tenkinti ðeimos bei asmeninius poreikius“ [9, p. 48]. Visø krikðèioniø
tikybos þmonëms Lietuvoje buvo leidþiama laisvai tuoktis tarpusavyje pagal jø baþnyèiø taisykles ir apeigas. Civilinës vyriausybës leidimo nebuvo reikalaujama, bet laikytis toms tikyboms nustatytø reikalavimø buvo privalu. Santuokos sudarymo sàlygos buvo formuluojamos
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draudimo forma. Staèiatikiams vyrams buvo draudþiama tuoktis nesulaukus aðtuoniolikos, o
moterims – ðeðiolikos metø, taip pat asmenims, sulaukusiems aðtuoniasdeðimties.
Vyskupams buvo suteikta teisë leisti sudaryti santuokà, jeigu vyrui arba moteriai trûkdavo ne
daugiau kaip ðeðiø mënesiø iki ástatymo nustatyto santuokinio amþiaus. Sentikiø santuokos,
áraðius jas á metrikø knygas, ágaudavo teisëtos santuokos galià ir padarinius. Buvo draudþiamos ir neáraðomos á metrikø knygas tokios sentikiø santuokos, kurios buvo draudþiamos
Civiliniø ástatymø 3 straipsnyje (draudþiama tuoktis vyrams, nesulaukusiems aðtuoniolikos,
moterims – ðeðiolikos metø) ir 4 straipsnyje (draudþiama tuoktis asmenims, sulaukusiems
aðtuoniasdeðimties metø). Santuoka, áraðyta á metrikø knygas, galëjo bûti panaikinta tik teismo ir tik Civiliniø ástatymø 45 straipsnyje nustatytais atvejais: 1) jeigu bus árodyta, kad sutuoktinis neiðtikimas (svetimauja) arba nepajëgus lytiðkai gyventi santuokinio gyvenimo;
2) antrajam sutuoktiniui neþinia kur esant. Nesilaikymas nustatytø taisykliø áraðant santuokà á
metrikø knygas uþtraukdavo kaltiems asmenims ástatymø nustatytà atsakomybæ, bet tai nenaikindavo paèios santuokos. Nekrikðèionims buvo leidþiama tuoktis pagal jø teisës aktus
arba paproèius, taèiau ir jiems buvo draudþiama tuoktis nesulaukus Civiliniø ástatymø 3
straipsnyje nustatyto santuokinio amþiaus: tiek mahometonams, tiek þydams, kurie buvo
Lietuvos valstybës pilieèiai. Ðias nuostatas S.Vansevièius yra iðdëstæs savo straipsnyje
„Ðeimos santykiø teisinis reguliavimas pagal Lietuvoje galiojusius Rusijos imperijos civilinius
ástatymus“ [10], taèiau jø nekomentavo ir nevertino.
Vokietijos imperijos civilinis kodeksas [3] draudë tuoktis vyrui, nesulaukusiam dvideðimt vieneriø, o moteriai – ðeðiolikos metø. Moteriai galëjo bûti leista nesilaikyti santuokinio
amþiaus, taèiau nebuvo nustatytos aplinkybës, kurioms esant tai galëjo bûti padaryta, ir minimalus amþius, kuriam suëjus moteriai galëjo bûti leidþiama tuoktis. Taigi vyrui nustatytas
santuokinis amþius sutapo su pilnametyste, nes ðio kodekso 2 paragrafas nustatë, jog pilnameèiu tampama sulaukus dvideðimt vieneriø metø, taèiau moters santuokinis amþius nesutapo su pilnametyste. Ástatymø leidëjas, nustatydamas moteriai santuokiná amþiø, nesutampantá su pilnametyste, ir net leisdamas jo nesilaikyti, vis dëlto pasirûpino, kad ðeimoje
bent vienas ið sutuoktiniø bûtø pilnametis.
Teisëti vaikai (gimæ asmenims esant santuokoje, jeigu þmona já pradëjo iki santuokos
arba bûdama susituokusi ir vyras turëjo santuokiniø santykiø su þmona vaiko pradëjimo
metu) [3, p. 318], nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø amþiaus, turëjo gauti tëvo leidimà susituokti, o neteisëti vaikai (jeigu ið aplinkybiø buvo matyti, kad þmona negalëjo pradëti vaikà
su vyru, vaikas buvo laikomas neteisëtu. Pradëjimo metu buvo laikomas laikotarpis nuo
ðimtas aðtuoniasdeðimtosios iki trys ðimtai antrosios dienos prieð vaiko gimimà, áskaitant
ðimtas aðtuoniasdeðimtàjà ir trys ðimtai antràjà dienà) [3, p. 318–319] – motinos leidimà.
Jeigu tëvas bûdavo miræs arba jeigu jis neturëjo tëviðkosios valdþios teisiø, toká leidimà turëjo teisæ duoti motina. Áteisintieji vaikai (tëvui su motina susituokus, paèiø sutuoktuviø galia
neteisëtiems vaikams buvo suteikiamos teisëtø vaikø teisinë bûklë) [3, p. 342] neturëjo gauti
motinos leidimo net tada, jeigu tëvas bûdavo miræs. Tëvo arba motinos mirèiai buvo prilyginami atvejai, kai jie bûdavo netekæ galimybës pareikðti savo sutikimà arba buvo neþinia kur
esantys. Tëvø leidimas negalëjo bûti duodamas per atstovà. Ði nuostata buvo taikoma net ir
tada, jeigu tëvo arba motinos veiksnumas bûdavo apribotas. Tëvams atsisakius duoti leidimà susituokti, vaikai turëdavo teisæ dël tokio leidimo kreiptis á globos teismà, kuris priimdavo nutarimà dël leidimo, jeigu tëvai jo neduodavo dël nesvarbios prieþasties. Asmuo, kurio veiksnumas buvo apribotas, galëjo gauti leidimà susituokti ið savo teisëto atstovo. Jeigu
teisëtas atstovas buvo globëjas, tai jam nedavus sutikimo susituokti globojamasis turëjo
teisæ praðyti globos teismo priimti nutarimà dël leidimo susituokti. Globos teismas galëjo
duoti toká leidimà, jeigu leidimas susituokti atitiko globojamojo interesus. Ávaikiams leidimà
susituokti duodavo átëviai. Jiems buvo taikomos teisëtiems vaikams skirtos nuostatos dël
tëvø sutikimo susituokti. Tikrøjø tëvø teisë duoti sutikimà susituokti nebuvo atnaujinama,
jeigu pasibaigdavo teisiniai santykiai dël ávaikinimo. Ástatymø leidëjas, nustatydamas, kad
vaikai, nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø, turëjo gauti tëvø arba globëjø sutikimà sudaryti
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santuokà, pabrëþë, kad jø valia yra svarbi, nes ir sudarius vaikams santuokà tëvø valdþia ir
globëjø teisës bei pareigos nebuvo panaikinamos (1773§ ir 1882§).
Santuokos įstatyme (1836 m.) [2] buvo nustatyta santuokos sàvoka: Romos katalikø
asmenø santuoka yra sàjunga, kuri baigiasi vieno ið sutuoktiniø mirtimi.
Santuoka galëjo bûti sudaryta tik pagal baþnyèios taisykles ir apeigas. Ástatyme buvo
aiðkiai apibrëþti santuokos reikalavimai: 1) turëjo bûti laikomasi pagrindiniø sàlygø; 2) neturëjo bûti kliûèiø, kurioms esant santuoka bûtø nutraukiama; 3) tuokiantis turëjo bûti laikomasi apeigø. Nesilaikymas ástatymo reikalavimø vienais atvejais darë santuokà negaliojanèià, kitais atvejais juos paþeidusiems asmenims buvo taikomos nuobaudos, o santuoka likdavo galiojanti. Santuokos negaliojimo atvejus nustatë kanonø teisë, o tokios bylos priklausë dvasininkø valdþiai.
Pagrindinës santuokos sudarymo sàlygos buvo: 1) ástatymo nustatytas amþius; 2) besituokianèiø asmenø savitarpio sutikimas; 3) tëvø arba globëjø leidimas, o kariðkiams – jø
virðininkø leidimas; 4) fizinës galimybës gyventi santuokiná gyvenimà. Asmenims, neturintiems dvideðimt vieneriø metø, sudaryti santuokà neturint tëvo leidimo. Jeigu jo nebûdavo
arba jis buvo neþinia kur esantis – be motinos leidimo. Jeigu ir jos nebûdavo – be globëjo
leidimo. Jeigu neturëdami dvideðimt vieneriø metø asmenys neturëdavo nei tëvo, nei motinos, nei globëjo, bûdavo draudþiama sudaryti santuokà be globos vadovybës leidimo. Globëjas arba globos vadovai galëjo neleisti susituokti nepilnameèiui jei: 1) asmuo, norintis susituokti su nepilnameèiu, gyveno palaidà gyvenimà, sirgo uþkreèiama liga arba buvo baustas baudþiamàja ar pataisos bausme; 2) norinèiøjø susituokti buvo didelis amþiaus arba
auklëjimo bûdo skirtumas. Jeigu vaikai, nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø, susituokdavo,
tai tëvai turëdavo teisæ per pusæ sumaþinti jø paveldëjimà pagal ástatymà. Ðia teise jie negalëdavo pasinaudoti, jeigu pareikðdavo savo sutikimà dël santuokos jà sudarius. Santuokos
ástatymas draudë susituokti vyrams anksèiau negu jie sulauks aðtuoniolikos, o moterims –
ðeðiolikos metø. Asmenims, paþeidusiems ðá draudimà, taip pat tëvams ir globëjams, leidusiems padaryti toká paþeidimà, bûdavo skiriamos piniginës baudos. Ðventikas, sutuokæs nepilnametá asmená be tëvo, motinos, globëjo arba globos vadovybës leidimo, bûdavo baudþiamas pinigine bauda ir baþnyèios vadovybës drausmine nuobauda. Santuoka bûdavo
laikoma negaliojanèia, jeigu jà sudarant besituokianèiam nebuvo keturiolikos, o besituokianèiajai – dvylikos metø.
Taigi nagrinëjamajame teisës akte nustatytas santuokinis amþius (vyrø – aðtuoniolika,
moterø – ðeðiolika metø) nesutapo su pilnametyste (dvideðimt vieneri metai), todël ástatymø
leidëjas nustatë, kad vaikai, sudarydami santuokà, turëdavo gauti tëvo (motinos), globëjo
(globos vadovybës) leidimà, nes susituokus vaikams tëvø valdþia (globa) nesibaigdavo. Be
to, ástatymø leidëjas nustatë pinigines baudas asmenims, paþeidusiems ðá draudimà, tëvams
arba globëjams, leidusiems padaryti toká paþeidimà, o ðventikai, sutuokæ santuokinio amþiaus nesulaukusius asmenis, bûdavo baudþiami ne tik pinigine bauda, bet ir baþnyèios vadovybës drausmine nuobauda. Tad ástatymø leidëjas rûpinosi, kad santuokà sudarytø tik
asmenys, sulaukæ santuokinio amþiaus, o jeigu susituokdavo asmenys, nesulaukæ santuokinio amþiaus, tai iki pilnametystës jie nebûdavo paliekami be tëvø valdþios arba globos.
Lietuvos teritorijoje, prasidëjus Rusijos okupacijai, nuo 1940 m. lapkrièio 18 d., „laikinai, iki bus iðleisti visasàjunginiai kodeksai“ [11, str. 39], galiojo RTFSR santuokos, šeimos ir
globos įstatymų kodeksas (toliau – Kodeksas), kurio galiojimo laikotarpiu sutuoktiniø teises ir
prievoles sukurdavo tik santuoka, áregistruodavo civilinës bûklës aktø áraðø ástaigose. Dokumentai, liudijantys santuokos sudarymo religinëmis apeigomis faktà, neturëjo jokios juridinës reikðmës. Santuokos, sudarytos religinëmis apeigomis iki civilinës bûklës aktus registruojanèiø ástaigø sudarymo Lietuvoje, buvo prilyginamos Kodekso nustatyta tvarka áregistruotoms santuokoms. Asmenys, kurie iki 1944 m. liepos 8 d. faktiðkai gyveno santuokiná gyvenimà, galëjo tuos santykius áforminti santuokà áregistruodami, nurodydami faktinio bendrojo gyvenimo laikà. Nuo to laiko jie ágydavo Kodekse sutuoktiniams nustatytas teises ir
prievoles.
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Kodekse [4, 5 str.] buvo nustatytas aðtuoniolikos metø santuokinis amþius. Miestø ir
rajonø tarybø prezidiumai iðimtiniais atvejais pagal atskirus praðymus moterims galëdavo
sumaþinti santuokiná amþiø, bet ne daugiau kaip vieneriais metais. Santuoka buvo laikoma
negaliojanèia, jeigu jà registruojant nebuvo suëjæs santuokinis amþius arba jis nebuvo sumaþintas. RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas Lietuvoje galiojo iki 1968
m. spalio 1d., kai ásigaliojo TSR sàjungos ir sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos ástatymø pagrindai [5], pagal kuriuos santuoka privalëjo bûti sudaryta valstybiniuose civilinës
metrikacijos skyriuose ir tik ið tokios santuokos kildavo sutuoktiniø teisës ir pareigos. Pagrinduose buvo nustatytas 18 metø santuokinis amþius. Juose taip pat buvo numatyta teisë
sàjunginei respublikai savo ástatymais sumaþinti santuokiná amþiø, bet ne daugiau kaip dvejais metais [5, 10 str. 2 d.]. Santuoka, sudaryta susituokiantiems nesuëjus santuokiniam amþiui, galëjo bûti pripaþinta negaliojanèia teismine tvarka [5, 15 str.1 d.].
Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodeksas [6], ásigaliojæs nuo 1970 m. sausio 1d.,
nustatë, kad santuoka registruojama civilinës metrikacijos skyriuose. Santuokai sudaryti
buvo bûtina, kad abiems besituokiantiesiems bûtø suëjæs santuokinis amþius – aðtuoniolika
metø (16 str.). Iðimtiniais atvejais rajono, miesto, miesto rajono (kur yra civilinës metrikacijos
skyrius) Liaudies deputatø tarybos vykdomojo komiteto sprendimu galëjo bûti leidþiama
tuoktis asmenims, kuriems yra suëjæ septyniolika metø (Lietuvos TSR Aukðèiausios Tarybos
Prezidiumo 1980 m. lapkrièio 24 d. ásako redakcija). Tokia iðimtinë tvarka buvo pakeista
Lietuvos Respublikos Aukðèiausios Tarybos Prezidiumo 1989 m. birþelio 21 d. ásaku Nr. XI–
3023. Jame nustatyta, kad iðimtiniais atvejais rajono, miesto, miesto rajono (kur yra civilinës
metrikacijos skyrius) Liaudies deputatø tarybos vykdomojo komiteto sprendimu gali bûti
leista tuoktis asmenims, nesulaukusiems santuokinio amþiaus. Tad ðiuo ásaku panaikinta
anksèiau galiojusi nuostata, kad santuokinis amþius galëjo bûti sumaþintas tik vieneriais
metais ir nebuvo nustatyta sumaþintas santuokinis amþius, t. y. ðiuo ásaku buvo sudaryta neribota galimybë paþeidinëti vaikø teises. Santuoka, sudaryta asmens, kuriam nebuvo suëjæs
santuokinis amþius, galëjo bûti pripaþinta negaliojanèia teismine tvarka (42–43 str.). Reikalauti pripaþinti santuokà negaliojanèia ðiuo pagrindu turëjo teisæ sutuoktinio, kuriam nesuëjæs santuokinis amþius, tëvai arba rûpintojas (globëjas), taip pat globos ir rûpybos institucijos bei prokuroras. Visais atvejais á bylà turëdavo bûti átraukiama globos ir rûpybos institucija. Jeigu iki bylos iðnagrinëjimo nepilnameèiui sutuoktiniui sueidavo santuokinis amþius,
santuoka galëdavo bûti pripaþinta negaliojanèia tik jo reikalavimu. Santuoka, sudaryta asmens, kuriam nebuvo suëjæs santuokinis amþius, negalëdavo bûti pripaþástama negaliojanèia, jeigu toks pripaþinimas prieðtaraudavo jo interesams (44 str.).
P. V. Rasimavièius [12], raðydamas apie vienà ið santuokos sudarymo sàlygø – santuokiná amþiø, nagrinëja Pagrindø, Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekso, kitø sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos kodeksø normas, nustatanèias aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø, iðskyrus Ukrainos ir Uzbekijos valstybes, nustatanèias moterims – septyniolikos, o vyrams – aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø. Raðydamas apie Pagrindø leistà santuokinio amþiaus sumaþinimà „ne daugiau kaip dvejais metais“ paþymi, kad Lietuva, Baltarusija, Azerbaidþianas, Gruzija, Ukraina, Tadþikija, Turkmënija nustatë, jog tiek vyrams, tiek
moterims santuokinis amþius gali bûti sumaþintas tik vieneriais metais; Armënijos, Moldavijos, Latvijos, Kazachijos, Kirgizijos ir Estijos valstybëse – santuokiná amþiø galima sumaþinti
vieneriais metais tik moterims; Rusijos – tiek vyrø, tiek moterø santuokinis amþius galëjo bûti
sumaþintas dvejais metais. Tik Uzbekijos valstybë nenustatë santuokinio amþiaus sumaþinimo [12, p. 67]. Pateiktø nuostatø autorius nevertina.
Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekse nustatytas santuokinis amþius sutapo su
asmenø pilnametyste, nes pilnametis asmuo visiðkai supranta savo veiksmus ir poelgius.
Pavyzdþiui, moteris gali be þalos savo ir savo vaiko sveikatai iðneðioti ir pagimdyti visavertá
vaikà, turëti viduriná iðsilavinimà, ásigyti specialybæ ir pan., t. y. pilnametis þmogus psichiðkai,
fiziðkai ir socialiai yra subrendæs. Nagrinëjamame teisës akte esanèios iðlygos dël santuoki-
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nio amþiaus vertintinos neigiamai, nes susituokæs nepilnametis nebuvo apsaugotas nuo jo
teisiø paþeidimo. Jas galëdavo paþeisti tiek pilnametis sutuoktinis, tiek tretieji asmenys.
CK, ásigaliojæs 2001 m. liepos 1 d. [13], nustatë, kad fizinio asmens galëjimas savo
veiksmais ágyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas) atsiranda
visiðkai, kai asmuo sulaukia pilnametystës, t. y. kai jam sueina aðtuoniolika metø (2.5 str. 1
d.). Tad ðiuo kodeksu nustatyta, kad pilnametystë tiek moteriai, tiek vyrui yra nustatyta vienoda – aðtuoniolika metø. Ðiai nuostatai Kodeksas numatë iðlygà – pilnametystei prilyginamà amþiø – nepilnameèiø sutuoktiniø amþiø. Jame nustatyta, kad tuomet, kai ástatymai
leidþia fiziniam asmeniui tuoktis anksèiau nei sueis aðtuoniolika metø, asmuo, kuriam nëra
suëjæs ðis amþius, ágyja visiðkà civiliná veiksnumà nuo santuokos sudarymo momento. Jeigu
vëliau ði santuoka nutraukiama arba pripaþástama dël prieþasèiø, nesusijusiø su santuokiniu
amþiumi, nepilnametis ágyto visiðko veiksnumo nenustoja (2.5 str. 2 d.). Ðioje 2.5 straipsnio
2 dalyje nëra tiksliai nurodyta, kokie ástatymai leidþia (arba galëtø leisti) fiziniam asmeniui
sudaryti santuokà anksèiau nei sueis aðtuoniolika metø, taèiau tai nustato CK 3.14 straipsnis. Jame nustatyta, kad tuoktis leidþiama asmenims, kurie santuokos sudarymo dienà yra
aðtuoniolikos metø. Tai turëtø bûti suprasta, kad ástatymø leidëjo nustatytas santuokinis amþius yra aðtuoniolika metø. Taèiau toká supratimà paneigia 3.14 straipsnio 2 dalis, kuria remiantis santuokinis amþius gali bûti sumaþintas trejais metais, t. y. norinèio tuoktis asmens
praðymu teismas gali leisti susituokti nepilnameèiui, turinèiam penkiolika metø. Taèiau ir
penkiolika metø nëra riba sudaryti santuokà, nes pagal to paties straipsnio 3 dalá teismas
gali leisti susituokti asmeniui (tiksliau bûtø nëðèiam vaikui), nesulaukusiam penkiolikos
metø. Tad ástatymø leidëjas 3.14 straipsnyje nëra tiksliai nustatæs minimalaus santuokinio
amþiaus, o pagal jame esanèias nuostatas galima daryti iðvadà, kad leidþiama sudaryti
santuokà visiems vaikams, nesulaukusiems pilnametystës. Tokia nuostata prieðtarauja ne tik
santuokinio amþiaus nustatymo tikslams ir uþdaviniams – santuokinis amþius turi atitikti asmens fizinæ ir psichinæ brandà, garantuoti palikuoniø sveikatà, taip pat neprieðtarauti vaikø
teisiø apsaugos nuostatoms, esanèioms Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [14] – 38
straipsnio 6 daliai, nustatanèiai, kad tëvø teisë ir pareiga vaikus iðlaikyti iki pilnametystës; 38
straipsnio 2 daliai – kad valstybë saugo ir globoja vaikystæ; 39 straipsnio 3 daliai – kad nepilnameèius vaikus gina ástatymas; Vaikø teisiø konvencijos [15] 1 straipsniui, átvirtinanèiam,
kad vaiku laikomas kiekvienas þmogus, neturintis aðtuoniolikos metø, jei jo pilnametystë nepripaþinta anksèiau. Nepilnameèiai vaikai teismo tvarka gali bûti pripaþinti visiðkai veiksniais
(emancipuotais), t. y. jiems leista savarankiðkai ágyvendinti visas civilines teises arba vykdyti
pareigas tik sulaukus ðeðiolikos metø. Dël nepilnameèio pripaþinimo veiksniu á teismà su pareiðkimu turi teisæ kreiptis jo tëvai, globos (rûpybos) institucijos, jo rûpintojas arba pats nepilnametis. Jeigu á teismà kreipiasi ne pats nepilnametis, tai visais atvejais reikalingas jo sutikimas. Tad ástatymo leidëjo valia leisti sumaþinti santuokiná amþiø vaikui, nesulaukusiam
penkiolikos metø, vertintina ne tik kaip minëtø Konstitucijos, Vaiko teisiø konvencijos
straipsniø, bet ir Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo [16] II skyriaus „Pagrindinës vaiko teisës ir laisvës“ nuostatø paþeidimas. Ðiomis nuostatomis ástatymo
leidëjas ne tik paþeidþia minëtus teisës aktus, bet ir vaikø konstitucinæ teisæ á vaikystæ – pagrindiná þmogaus raidos laikotarpá. Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kad daugelis tarptautinio
pobûdþio teisës aktø pabrëþia santuokinio amþiaus – kaip santuokos sudarymo sàlygos
svarbà, t. y.: Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos [17] 12
straipsnis nustato, kad „vyrai ir moterys, sulaukæ santuokinio amþiaus, turi teisæ tuoktis ir sukurti ðeimà pagal ðià teisæ reguliuojanèius valstybës vidaus ástatymus“; Visuotinës þmogaus
teisiø deklaracijos [18] 16 straipsnyje skelbiama, kad „vyrai ir moterys, pasiekæ brandos amþiø, turi teisæ be jokiø apribojimø dël rasës, tautybës ar religijos sudaryti santuokà ir sukurti
ðeimà“; Konvencijos „Dël visø formø diskriminacijos panaikinimo moterims“ [19] 16 straipsnio 2 dalis átvirtina, kad „vaiko suþadëtuvës ir santuoka neturi juridinës galios, ir imamasi visø
reikiamø priemoniø, áskaitant teisines, siekiant nustatyti minimalø santuokiná amþiø...“,
Konvencijos „Dël leidimo tuoktis, minimalaus santuokinio amþiaus ir santuokø registracijos“
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[20] 2 straipsnis numato, kad „Valstybës Konvencijos narës turi ástatymiðkai nustatyti minimalø santuokiná amþiø“. Taigi manytume, kad nesant minimalaus santuokinio amþiaus reglamentacijos CK tokiø santuokø daugës, nors, kitaip nei pagal galiojusá Santuokos ir ðeimos
kodeksà, santuokinio amþiaus sumaþinimo klausimas sprendþiamas ne administracine [7,
str.16], o teismine tvarka (pvz., Vilniaus miesto civilinës metrikacijos skyriuje 2000 m. áregistruota – 24, 2001 –18; 2002 – 13; 2003 –15 santuokø, kuriose vienas arba abu asmenys yra
nepilnameèiai).
Ðeimos teisës teoretikai santuokinio amþiaus nustatymà teisës aktais sieja ne tik su
socialine, psichine, bet ir su fizine branda, kuri pasiekiama sulaukus pilnametystës, mini socialinës higienos bei teisinës tvarkos motyvus, bûtinumà pasiekti brandþià valià ir supratimà,
atlikti visus bûtinus teisinius veiksmus. Nepilnameèio asmens fizinë, moralinë, dvasinë
branda panaikina tëvø teises á nepilnametá ir kartu suteikia jam teisæ gyventi veiksnaus asmens gyvenimà. Moters fiziologinë branda motinystei taip pat yra svarbus veiksnys, lemiantis jos ir jos vaikø sveikatà. Ankstyva motinystë – reali grësmë jos ir jos vaiko sveikatai. Paminëtina, kad jau Lietuvos Statutuose [21, p.41–42] santuokinis amþius buvo viena esminiø
santuokos sudarymo sàlygø. Nustatant santuokiná amþiø moteriai buvo atsiþvelgiama á galimybæ atlikti motinystës funkcijà, t.y. èia buvo svarbu gebëjimas pratæsti giminæ (fizinë ir lytinë branda). Toks amþius laikomas ir moters pilnametystës amþiumi. Vyro santuokiná amþiø
lëmë du kriterijai: fizinë, lytinë ir protinë branda. Taigi pabrëþiama, jog valstybë, nustatydama santuokiná amþiø, sutampantá su pilnametyste, rûpinasi, kad sukurta ðeima bûtø fiziðkai ir psichiðkai brandi. Santuokinis amþius daþnai tyrinëjamas siejant já ir su ðeimos planavimu. Tyrimø duomenys rodo, kad santuokinio amþiaus padidinimas neturi þymaus poveikio
gimstamumo koeficientui, o kuriantys ðeimà asmenys turi geresná iðsilavinimà, gali geriau
atlikti ðeimos pareigas, moteris yra brandesnë pasirinkdama partnerá ir rûpindamasi ðeimos
gerove.
Baudþiamosios teisës teoretikai [22, p. 223–226], analizuodami tam tikrø nusikaltimø
sudëtis (pvz., iðþaginimas (str. 149), seksualinis prievartavimas [23, str. 150] ir pan.), nurodo, jog lytinis santykiavimas su maþamete, neturinèia keturiolikos metø, nors ir jai sutinkant, laikomas iðþaginimu pasinaudojant bejëgiðka bûkle. Taigi asmenys, sulaukæ aðtuoniolikos metø, laikomi lytiðkai subrendæ, o nesulaukæ keturiolikos metø – lytiðkai nesubrendæ.
Lytinë branda suprantama kaip þmogaus organizmo iðsivystymas, kai jis be þalos sau gali
atlikti seksualines funkcijas: lytiðkai santykiauti, pastoti, gimdyti, auginti kûdiká [22, p. 223–
226]. Asmenø nuo keturiolikos-aðtuoniolikos metø lytinë branda nustatoma remiantis teismo
medicinos ekspertø iðvada. Atsiþvelgus á tai galima padaryti iðvadà, kad pilnametis asmuo,
norëdamas susituokti su jaunesniu kaip keturiolikos metø amþiaus asmeniu, turëtø bûti patrauktas baudþiamojon atsakomybën. Praktikoje tokiø atvejø yra ne vienas. Pavyzdþiui, Vilkaviðkio raj. Pilviðkiø k. nepilnametë V. Z. ir pilnametis asmuo ilgà laikà savanoriðkai bendravo ir palaikë intymius santykius. V. Z. tapo nëðèia. Jos partneris buvo nuteistas uþ maþametës iðþaginimà. Todël minimalios santuokinio amþiaus ribos nenustatymas ir leidimas
sudaryti santuokà nepilnameèiams, t. y. vaikams, gali sukelti sunkias pasekmes ne tik jiems
patiems, bet ir jø vaikams.
Saugant vaikø teises ir teisëtus interesus, CK nuostatos dël santuokinio amþiaus ið
esmës keistinos. Valstybë turëtø aiðkiai nustatyti, kad santuokinis amþius yra aðtuoniolika
metø, t. y. kai asmuo sulaukia tiek fizinës, tiek psichinës brandos, sugeba iðsaugoti savo
orumà ir individualybæ. Vienintelis atvejis, vertintinas kaip iðimtis, kai galëtø bûti leista susituokti nesulaukus pilnametystës, – nepilnameèio emancipacija, t. y. kai jis, sulaukæs ðeðiolikos metø, teismo pripaþástamas veiksniu. Visos kitos iðimtys turëtø bûti aiðkinamos kaip
vaiko teisiø paþeidimas, t. y. nepagrástas atëmimas teisës bûti tëvø iðlaikomiems iki pilnametystës (Konstitucijos 38 str. 6 d.), teisës bûti tëvø priþiûrimiems, rûpinimasis jø sveikata,
turëti sàlygas visapusiðkai vystytis, bûti rengiamiems savarankiðkam gyvenimui visuomenëje
(CK 3.155 str.), taip pat netekti atstovø pagal ástatymus (CK 3.157 str., 3.272 str.), teisës á laikinàjà globà (rûpybà) (CK 3.253 str.), nuolatinæ globà (rûpybà) (3.256 str.), globà (rûpybà)
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ðeimoje (CK 3.259 str.) Tokiu vaiko teisiø paþeidimu laikytina ir CK 2.5 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad asmuo, kuriam nëra suëjæs santuokinis amþius (aðtuoniolika metø) ir kuriam
ástatymai leidþia susituokti net nesulaukus penkiolikos metø, ágyja visiðkà civiliná veiksnumà
nuo santuokos sudarymo momento. Ðiuo atveju nepilnametis paliekamas visiðkoje treèiøjø
asmenø ir kito sutuoktinio – pilnameèio valdþioje, jis seksualiai priklausomas, nors turëtø
bûti nustatyta jo globa (rûpyba), skiriama nepilnameèiui sutuoktiniui arba abiems nepilnameèiams sutuoktiniams. Jeigu valstybë nustato santuokiná amþiø, tai jis turi sutapti su asmens pilnametyste, o nepilnameèio emancipacija bûti siejama ne tik su civiliniu veiksnumu,
bet ir su teise sudaryti santuokà. Palyginus mûsø CK normas, reguliuojanèias nepilnameèiø
emancipacijà, su Prancûzijos civilinio kodekso [24] analogiðkomis normomis galima tvirtinti,
kad mûsø CK emancipacijà laiko tik nepilnameèiø pripaþinimà veiksniais, atskirai sureguliuodamas nepilnameèiø visiðko civilinio veiksnumo ágijimà ir nelaikydamas jo emancipacija.
Nepilnameèiø visiðko civilinio veiksnumo ágijimas sudarius santuokà CK turëtø bûti aiðkiai
apibrëþiamas kaip vienas ið nepilnameèiø emancipacijos bûdø.
CK 3.14 straipsnio komentare [25] yra ne tik teisingø teiginiø, bet ir nepagrástø netiksliø
iðvadø vertinant vienà arba kità straipsnio dalies nuostatà. Komentuojant CK 3.14 straipsnio
1dalá teigiama, kad santuokinis amþius yra santuokinio, o ne civilinio veiksnumo iðraiðka,
kad santuokinis amþius yra specialusis veiksnumas, t. y. valstybës nustatytas asmens veiksnumas sudaryti santuokà, ir kad emancipuotas nepilnametis neágyja santuokinio veiksnumo,
o norëdamas susituokti turi kreiptis á teismà 3.14 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka dël
santuokinio amþiaus sumaþinimo. Ðis komentaro teiginys bûtø teisingas tik tuo atveju, jeigu
ðeimos teisë bûtø savarankiðka teisës ðaka, o ne tapusi tik civilinës teisës reguliuojamais
santykiais. Jeigu CK nustatytas santuokinis amþius sutapatintas su fiziniø asmenø civiliniu
veiksnumu (galëjimu savo veiksmais ágyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas), tai nepilnameèiø pripaþinimas veiksniais (emancipacija) – leidimas savarankiðkai ágyvendinti visas
civilines teises ir vykdyti pareigas – analogiðkai turëtø automatiðkai suponuoti teisæ sudaryti
santuokà be teismo leidimo, nes pilnametis asmuo, bûdamas veiksnus, turi teisæ sudaryti
santuokà, o emancipuotam nepilnameèiui teisë sudaryti santuokà neatimama.
Komentare nepagrástai teigiama, kad „áregistruojant labai seno (kokio amþiaus, nenurodoma) asmens santuokà reikia ypaè kruopðèiai ásitikinti, ar jis supranta savo veiksmø prasmæ ir sugeba juos valdyti“. Taèiau „ypaè kruopðèiai“ turëtø bûti ávertintos visos aplinkybës
registruojant kiekvienà, o ypaè vaikø santuokas, kai atimamos visos jø teisës, o ne tik „labai
seno“ asmens, nes ástatymo leidëjas nedaro jokiø iðlygø dël santuokos sudarymo sàlygø
registruojant tiek vaikø santuokas, tiek vyresnio arba net „labai seno“ asmens.
Netiksliai komentuojama ir CK 3.14 straipsnio 3 dalis nurodant, kad teismas nëðtumo
atveju gali leisti tuoktis ir asmeniui, nesulaukusiam penkiolikos metø, kaip dëstoma 3 dalyje,
taip pat ir kai yra gimæs kûdikis, nors tokio atvejo ástatymø leidëjas nenumato. Ðis atvejis
komentaro autoriaus negali bûti vertinamas kaip nors kitaip, o tik kaip siûlymas papildyti
komentuojamo CK 3.14 straipsnio 3 dalies tekstu, pavyzdþiui, „ar gimus kûdikiui“, ar pan.
Taip pat netiksliu ir klaidinanèiu komentaru laikytinas ir tekstas, kuriame teigiama, kad
minëtais pagrindais „galima sumaþinti tiek moters, tiek vyro santuokiná amþiø“, nes nëðèia
gali bûti tik moteris ir tik jai pagal CK 3.14 straipsnio 3 dalá gali bûti sumaþintas santuokinis
amþius. Komentare teisingai teigiama, kad minimalus amþius, nuo kurio teismas gali leisti
sumaþinti santuokiná amþiø, nëra numatytas, taèiau tekstas apie netoleruotinà leidimà sudaryti santuokà „jaunesniam kaip 14 metø amþiaus asmeniui“ taip pat vertintinas kaip pasiûlymas uþpildyti ástatymo leidëjo paliktà spragà ir nustatymà normos, ið esmës prieðtaraujanèios ne tik vaikø interesams, bet ir jau aptartoms jø teisëms. Todël vertinant pateiktà CK 3.14
straipsnio komentarà vertëtø atkreipti já skaitanèiojo ir paþodþiui taikanèiojo dëmesá, kad
kiekvienà jo teiginá reikëtø labai kruopðèiai palyginti su nagrinëjama CK norma, nes daugelis
komentaro teiginiø yra autoriaus (-iø) asmeninë nuomonë, kuri galëtø bûti svarstoma siekiant patobulinti vienà arba kità komentuojamà CK normà.
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Nagrinëjant galiojanèiame CK nustatytà santuokiná amþiø tikslinga susipaþinti su Europos uþsienio valstybiø teisës aktø nuostatomis, reglamentuojanèiomis santuokiná amþiø ir iðreiðkianèiomis ne tik valstybës rûpestá apsaugoti nepilnameèiø teises á vaikystæ, bet ir atsakingà poþiûrá á ðeimà bei bûsimø kartø sveikatà.
Italijos CK [26] nustato, kad „nepilnameèiai negali sudaryti santuokos“ (84 str.). Taèiau
kartu numato, kad minimalus santuokinis amþius – ðeðiolika metø, t. y. „esant svarbioms
prieþastims teismas, ávertinæs psichinæ ir fizinæ nepilnameèio brandà, iðklausæs jo tëvø ar
globëjø, gali leisti susituokti asmeniui, kuriam daugiau nei ðeðiolikos metø“. Jei vienas ið
sutuoktiniø yra nepilnametis, jam paskiriamas kuratorius – pilnametis sutuoktinis. Jei abu
sutuoktiniai nepilnameèiai, tai globos teisëjas gali paskirti iðimtiná kuratoriø, t.y. vienà ið tëvø.
Latvijos Respublikos civilinis ástatymas [27, 32–33 str.] nustato, kad draudþiama sudaryti santuokà asmenims, nesulaukusiems aðtuoniolikos metø amþiaus. Taèiau esant tëvø
arba rûpintojø sutikimui santuokà gali bûti leista sudaryti asmeniui, sulaukusiam ðeðiolikos
metø tik su pilnameèiu. Jei tokio sutikimo tëvai (rûpintojai) neduoda dël nesvarbios prieþasties, leidimà gali duoti teismas pagal tëvø (rûpintojø) gyvenamàjà vietà.
Prancûzijos CK [24, 144 str.] nustato santuokiná amþiø – vyro aðtuoniolika, moters
penkiolika metø. Nepilnameèiai negali sudaryti santuokos be tëvø sutikimo, o jei tëvai yra
miræ arba negalintys iðreikðti savo valios (neveiksnûs), – be seneliø sutikimo (148–150 str.).
Santuoka, sudaryta be pastarøjø arba ðeimos tarybos sutikimo, gali bûti pripaþinta negaliojanèia (182 str.), o civilinës bûklës aktus registruojantis pareigûnas, áregistravæs asmenø, kuriems nesukakæs aðtuoniolikos metø amþius, santuokà be tëvø arba seneliø, ar ðeimos tarybos sutikimo, gali bûti nubaustas ne didesne kaip 30 frankø bauda (156, 192 str.).

Iðvados
1. Santuokiná amþiø Lietuvoje reglamentavo: nuo 1918 m. pagrindinëje Lietuvos dalyje
– Rusijos imperijos Civiliniø ástatymø sàvado X tomo I dalis, Uþnemunëje – 1836 m. santuokos ástatymas, Klaipëdos kraðte – Vokietijos imperijos civilinis kodeksas; nuo 1940 m. gruodþio 1 d. – RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas, nuo 1968 m. spalio 1 d.
– TSR sàjungos ir sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos ástatymø pagrindai, nuo 1970
m. sausio 1 d. – Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas; nuo 1990 m. kovo 11 d. galiojo Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas, pavadintas Lietuvos Respublikos santuokos ir ðeimos kodeksu; nuo 2001 m. liepos 1 d. – CK.
2. Pagal Rusijos imperijos civiliniø ástatymø sàvado X tomo I dalies nuostatas santuokinis amþius nesutapo su vyrø ir moterø pilnametyste (minimalus santuokinis amþius: vyrø –
aðtuoniolika metø, moterø – ðeðiolika metø), todël iki dvideðimt vieneriø metø susituokæ vyrai
ir moterys buvo laikomi ribotai veiksniais ir buvo tëvø arba teismo paskirtø asmenø globojami.
3. Vokietijos imperijos civilinis kodeksas draudë susituokti vyrui, nesulaukusiam dvideðimt vieneriø metø (pilnameèiu tampama sulaukus dvideðimt vieneriø metø), o moteriai – ðeðiolikos metø amþiaus. Moteriai galëjo bûti leista nesilaikyti santuokinio amþiaus, taèiau nebuvo nustatytos aplinkybës, kurioms esant tai galëjo bûti padaryta, ir minimalus amþius, kuriam suëjus moteriai galëjo bûti leidþiama iðtekëti. Ástatymø leidëjas, nustatydamas moteriai
santuokiná amþiø, nesutampantá su pilnametyste, ir leisdamas jo nesilaikyti, pasirûpino, kad
ðeimoje bent vienas ið sutuoktiniø bûtø pilnametis.
4. Vokieèiø imperijos civilinis kodeksas nustatë santuokiná amþiø (vyro – aðtuoniolika
metø, moters – ðeðiolika metø), nesutampantis su pilnametyste (dvideðimt vieneri metai).
Vaikai, kurdami ðeimà nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø, turëjo gauti tëvo (motinos), globëjo (globos vadovybës) leidimà, nes jiems susituokus tëvø valdþia (globa) nesibaigdavo.
Jeigu jie tokio sutikimo neturëdavo, tëvai turëdavo teisæ per pusæ sumaþinti jø paveldëjimà
pagal ástatymà. Tëvai arba globëjai, leidæ susituokti vaikams, nesulaukusiems santuokinio
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amþiaus, o ðventikai, sutuokæ tokius asmenis, buvo baudþiami pinigine bauda ir baþnyèios
vadovybës drausmine nuobauda.
5. RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas nustatë aðtuoniolikos metø
santuokiná amþiø, kuris sutapo su pilnametyste. Miestø ir rajonø tarybø prezidiumai iðimtiniais atvejais galëjo sumaþinti moteriai santuokiná amþiø vieneriais metais. Santuoka buvo
laikoma negaliojanèia, jeigu jà registruojant nebuvo suëjæs santuokinis amþius arba jis nebuvo sumaþintas. Tad ástatymø leidëjas pasirûpino, kad bent vienas sutuoktinis bûtø pilnametis ir be jokiø iðimèiø numatë santuokos negaliojimo grësmæ, jeigu ji bûdavo sudaryta nesulaukusiø santuokinio amþiaus (jo nesumaþinus) vaikø.
6. TSR sàjungos ir sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos pagrindai Lietuvoje ásigaliojo nuo 1968 m. spalio 1 d. Jie nustatë aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø, kuris sutapo
su pilnametyste. Pagrindai leido sàjunginei respublikai savo ástatymais sumaþinti santuokiná
amþiø, bet ne daugiau kaip dvejais metais.
7. Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas, ásigaliojæs nuo 1970 m. sausio 1 d.,
abiems besituokiantiesiems nustatë aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø, kuris sutapo su
pilnametyste. Iðimtiniais atvejais Liaudies deputatø tarybos vykdomojo komiteto sprendimu
buvo leidþiama tuoktis asmenims, sulaukusiems septyniolikos metø. 1989 m. birþelio 21 d.
Lietuvos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas pakeitë ðià tvarkà ir iðimtiniais atvejais leido
tuoktis asmenims, nesulaukusiems santuokinio amþiaus. Taigi buvo sudaryta galimybë paþeidinëti vaikø teises.
8. CK, ásigaliojæs 2001 m. liepos 1d., nustatë aðtuoniolikos metø asmens pilnametystæ,
kuriai prilyginamas susituokusiø nepilnameèiø amþius. Ðis kodeksas leidþia sudaryti santuokà asmenims: 1) nesulaukusiems aðtuoniolikos metø amþiaus; 2) trejais metais sumaþinti
santuokiná amþiø, t. y. leisti susituokti asmenims, sulaukusiems penkiolikos metø (teismo
leidimu); 3) nenustaèius amþiaus leisti susituokti nëðèiam vaikui. Toks nekonkretus santuokinio amþiaus nustatymas antru ir treèiu atvejais prieðtarauja santuokinio amþiaus nustatymo
tikslams ir uþdaviniams, vaikø teisiø apsaugos nuostatoms, esanèioms Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje, Vaiko teisiø konvencijoje, Vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatyme, Visuotinëje þmogaus teisiø deklaracijoje bei kituose tarptautinës teisës aktuose. Siûloma keisti CK
nuostatas dël santuokinio amþiaus: 1) palikti tik nuostatà, pagal kurià santuokinis amþius
sutampa su pilnametyste, t. y. visiðku civiliniu veiksnumu; 2) prilyginti santuokiniam amþiui
vaikø emancipacijà, t. y. kai jie, sulaukæ ðeðiolikos metø, teismo pripaþástami veiksniais;
3) atsisakyti nuostatø, leidþianèiø bet kokio amþiaus vaikams sudaryti santuokà.
9. Vertinant CK 3.14 straipsnio komentarà atkreiptinas dëmesys, kad kiekvienas
komentaro teiginys kruopðèiai tikrintinas su CK norma, nes daugelis komentatoriaus teiginiø
yra jo asmeninë nuomonë, kuri gali bûti svarstytina tobulinant komentuojamà CK normà.
10. Europos uþsienio valstybiø (Italijos, Prancûzijos, Latvijos ir kt.) teisës aktai, nustatantys santuokiná amþiø, saugo vaikø teises: vienas ið sutuoktiniø turi bûti pilnametis, nepilnameèiams sutuoktiniams skiriamas iðimtinis kuratorius, nepilnameèiø santuoka, sudaryta
be tëvø arba seneliø sutikimo, gali bûti pripaþinta negaliojanèia ir panaðiai.
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SUMMARY
The most important and immutable condition for contracting marriage is marriageable age. It
is defines by State which recognizes marriage registered only under the national laws. Marriageable
age is a generally excepted juridical fact. In various Lithuanian society and State development periods
it was defined by in force legal acts of other countries and the State’s laws.
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The marriageable age established by Civil Code of Lithuanian Republic, which came in force
on the 1st of July , 2001, can be interpreted in two ways. First, positively – assessing marriageable age
in connection with person’s majority. Second, negatively – considering allowance for person to
contract a marriage at any age. The norms of Civil Code allowing children under the age to contract
a marriage, violate Constitutional rule, which guarantee the right for childhood and its protection.
Furthermore, these norms break Convention for Child Rights, other international legal acts and the
regulations of the same Civil Code, which specifies children’s rights.
The paper analyzes legal acts valid till 2001 and present, which regulate the marriageable age
as well as the legal norms of foreign countries. Moreover, it provides discussions with other authors
expressing their opinion on analyzed problem.
Analyzing the main problems discussed in this article author comes to several conclusions and
introduces suggestions how to improve the norms of Civil Code. The paper provides specific
suggestions for changes of the Civil Code norms. First, to leave regulation determining marriageable
age which conforms to majority? Second, to give emancipation of under–age the same status as the
marriageable age. Third, to repeal regulations allowing children to contract a marriage and violate
children rights defined in the Constitution of the Republic of Lithuania, the Law on fundaments of
the protection of child rights in the Republic of Lithuania, Convention for Child rights and other
international legal acts.
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