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MIELI JAUNIEJI MOKSLININKAI! 
 
 

Europa šiuo metu turi priimti daugelį gyvenimų iššūkių: didėjančią 
globaliosios ekonomikos konkurenciją, nepakankamą inovacijų ir plėtros 
lygį, įtampas viešųjų paslaugų srityje ir nevisavertes darbo kvalifikacijas. 
Vieningos mokslo erdvės kūrimas yra viena svarbiausių veiklos sričių, ku-
riomis Europos Sąjunga siekia užtikrinti savo ūkio ir visuomenės gerovės 
augimą. Tą pasiekti galima tik susikoncentravus į mokslinius tyrimus, 
reikšmingus socioekonomikos raidai, bei perspektyvius ir šiuolaikiškus dar-
bus, galinčius konkuruoti mokslo rinkoje. To nepadarysime neintegruo-
dami jaunųjų mokslininkų į universiteto mokslo sistemą, nedarydami to 
geriau ir anksčiau, galime ir prie konkurencinės aplinkos neprisitaikyti. 

Taigi, nepapildydami savo mokslinio potencialo naujais mokslininkais 
ar darydami tai pernelyg lėtai, keliame grėsmę ir savo strateginiams tiks-
lams. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad doktorantai nėra vienintelis galimas 
jaunasis mokslinis potencialas universitete. 2006 m. gruodžio mėn. Nicoje 
vykusioje Europos universitetų asociacijos konferencijoje jau kalbama apie 
mokslinius tyrimus visose trijose studijų pakopose: bakalauro, magistro ir 
doktorantūros studijų, o tai pareikalaus dar didesnio dėmesio studentų 
mokslinei veiklai. Galime pasidžiaugti savo studentų aktyvumu, 2006 m. jų 
mokslinių sekcijų sąrašą papildė ekonomikos, sociologijos, socialinio darbo, 
psichologijos sekcijos. Džiaugiamės ir šia mokslinės minties švente, didžiu-
ojamės Jumis- ateitimi mūsų valstybės, visuomenės, Universiteto. 

Nebijokit sunkumų: mokslas gal ne iš karto duos pajamų, bet gali išgel-
bėti nuo didelių išlaidų. Skubėkit pasiduoti mokslinių atradimų vilionėms, 
kol jos nenutolo, nesistenkit, kad tiesos Jums būtų pasakytos, o mokykitės 
jas rasti; be bandymo negali būti sėkmės. Būkit neramūs, sveiki ir laimingi! 
 
 

Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka 
Mokslo prorektorius  
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DEAR YOUNG SCIENTISTS! 
 

At the moment Europe has to face a great deal of life’s challenges in-
volving increasing competitiveness in the global economy, insufficient level 
of innovations and development, some tensions occurring in public service 
sector as well as non fully-fledged job qualifications. The creation of the 
common research area happens to be one of the most important activity 
spheres by means of which the European Union strives to ensure its econ-
omy and societal welfare enhancement. All this can be achieved by having 
focused on researches significant for socio-economic development in addi-
tion to perspective and modern jobs able to compete in the scientific mar-
ket. We will not do this without young researchers’ integration into the 
University’s scientific system and without doing it better and earlier we 
may risk of maladjustment in the competitive environment. 

Hence, without adding our scientific potential with new scientists or 
doing it too slowly we are putting at risk our strategic objectives. Attention 
should be drawn to the fact that doctoral candidates do not turn out to be 
the only possible young scientific potential at the University. Therefore, at 
the conference organized by the European University Association in Nice, 
December 2006, researches in all three study cycles encompassing Bache-
lor, Master and Doctoral studies were touched upon, which in turn would 
require students’ higher attention to the scientific activity. We are deligh-
ted at having active students, in 2006, Economics, Sociology, Social Work 
as well as Psychology sections were added to the list of their scientific sec-
tions. We are glad we have our scientific thought event, and we are proud 
of you- the future of our State, society and the University. 

Do not be afraid of any difficulties: even though science will not yield 
income at once, it can definitely prevent high expenses. Thus, rush to su-
rrender to the lure of the scientific discoveries as long as it does not grow 
apart, do not try to have the truths revealed, learn to find them; there is no 
success without trying. Be anxious, healthy and happy! 
 
 

Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka 
Vice-Rector for Research  
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vesticinių ginčų sprendimo centras. 
 

Santrauka 
 

Tiesioginės užsienio investicijos dėl savo objekto specifikos sukuria santykius 
tarp kelių valstybių. Sparčiai didėjant užsienio investicijų apimčiai vyksta tarptau-
tinės ekonominės teisės plėtra, taigi atsiranda ir poreikis sukurti tarptautinį investi-
cijų apsaugos mechanizmą. Nors bandymai sukurti universalią sutartį, kurioje būtų 
įtvirtintas pažangus investicijų apsaugos mechanizmas, nebuvo sėkmingi, vis dėlto 
dabartinės tendencijos rodo, kad tokią apsaugą šalys bando įdiegti dvišalėmis inves-
ticijų sutartimis. Viena iš apsaugos mechanizmo grandžių randama dvišalėse inves-
ticijų sutartyse yra skėtinė nuostata. Tokį pavadinimą ši nuostata įgavo dėl savo 
specifikos – ji kontraktinius investicinius susitarimus tarsi patalpina po tarptauti-
nės sutarties apsauga. Tačiau tai nėra vienintelis jos pavadinimas. Tarptautinės 
ekonominės teisės literatūroje ir investicinių ginčų jurisprudencijoje aptinkami to-
kie skėtinės nuostatos sinonimai kaip „veidrodžio efekto“, „lifto“, „paralelinio efek-
to“ nuostata bei pacta sunt servanda nuostata. Jos dėka dvišalėse investicijų sutarty-
se sukuriamas investuotojo apsaugos mechanizmas, kurio esmė – privačių valstybės 
asmenų kontraktinių susitarimų apsauga valstybių dvišalėmis sutartimis.  
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ĮVADAS 
 

1973 m. tiesioginės užsienio investicijos pasaulyje buvo tik 25 mlrd. JAV do-
lerių, o 2005 m. šis skaičius jau siekė 916 mlrd. JAV dolerių [1]. Akivaizdi užsie-
nio investicijų rinkos plėtra per pastaruosius dešimtmečius lėmė ir didelį teisinių 
santykių investicijų srityje reglamentavimo poreikį. Kadangi kiekviena užsienio 
investicija yra susijusi su kelių valstybių interesais, siekiant užtikrinti valstybių 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, jas būtina apsaugoti pirmiausia tarptautinėmis 
teisinėmis priemonėmis. Taigi užsienio investicijų apsaugos klausimai tarptauti-
nėje teisėje yra aktualūs, o investicijų teisė dėl didelės užsienio investicijų apim-
ties tarptautinėje arenoje ir reikšmės tiek investicijas priimančios, tiek investuo-
jančios valstybės ekonomikai yra svarbi tarptautinės ekonominės teisės dalis. 
 

DVIŠALIŲ INVESTICINIŲ SUTARČIŲ BENDRIEJI BRUOŽAI 
 

Užsienio investicijų teisinio reglamentavimo sistemą sudaro įvairūs teisiniai 
instrumentai: tarptautinės paprotinės teisės normos (pvz., valstybių atsakomy-
bės, minimalaus elgesio su užsienio subjektais standartų), universalios tarptau-
tinės investicijų sutartys, regioninės investicijų sutartys, dvišalės investicijų su-
tartys, vadinamoji švelnioji teisė (angl. soft law, pvz., Pasaulio banko rekomen-
dacijos) ir t. t. Nors ir yra pripažįstama, kad būtina sukurti privalomą universalią 
užsienio investicijų apsaugos sutartį, bandymai šį tikslą įgyvendinti, deja, nebu-
vo sėkmingi [2]. Galima paminėti tik keletą sėkmingai veikiančių privalomų uni-
versalių susitarimų dėl užsienio investicijų apsaugos – 1965 m. ICSID konvenci-
ją, įkūrusią Tarptautinį investicinių ginčų sprendimo centrą, 1985 m. konvenciją, 
įkūrusią Tarptautinių investicijų garantijų agentūrą (angl. MIGA) ir kt. Tačiau ir 
šie susitarimai reglamentuoja tik tam tikrus investicijų apsaugos klausimus. Iš 
regioninių susitarimų paminėtina Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis 
(angl. NAFTA), Pietryčių Azijos tautų asociacija (angl. ASEAN). Taigi valstybių 
santykiai investicijų srityje daugiausia reglamentuojami dvišalėmis investicinė-
mis sutartimis.  

Dvišalė investicinė sutartis (angl. bilateral investment treaty, santrumpa – 
BIT) yra tarptautinė sutartis, sudaroma tarp dviejų valstybių ir teisiškai reglamen-
tuojanti investicijų srautus tarp jų [3, p. 326]. Šiuolaikinių dvišalių investicinių su-
tarčių pradininkėmis laikytinos vadinamosios draugystės, komercijos ir navigaci-
jos sutartys (angl. friendship, commerce and navigation treaties), mat jose būta 
tam tikrų nuostatų dėl užsienio investicijų. Dvišalės investicinės sutartys, kokios 
jos yra dabar, atsirado Europoje XX a. šeštajame dešimtmetyje – pirmoji buvo 
sudaryta 1959 m. tarp Vokietijos ir Pakistano [4, p. 141]. Sparčiai didėjant užsi-
enio investicijų kiekiui, dvišalių investicinių sutarčių, dabar sudarančių tarptauti-
nės investicinės teisės pagrindą, skaičius taip pat didėjo ir 2004 m. pasaulyje jų 
buvo jau 2392 [5, p. 1]. Tai gan įspūdingas užsienio investicijų apsaugos tarp-
tautinio teisinio reglamentavimo pasikeitimas per tokį trumpą laiką, ypač turint 
omenyje, kad dar 1970 m. Tarptautinis Teisingumo Teismas Barcelona Traction 
byloje stebėjosi, jog užsienio investicijų apsaugos srityje nepastebėta ryškesnės 
teisinio reglamentavimo plėtotės, ir to meto užsienio investicijų apsaugos siste-
ma tarptautinėje teisėje buvusi gana skurdi, atsiliko nuo nuolat besivysčiusios 
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investavimo praktikos ir susidėjo iš pavienių tarptautinių papročių ir principų [6, 
p. 52]. Sudarydamos dvišales investicines sutartis, valstybės siekia tam tikrų 
tikslų, kurie paaiškina tokių sutarčių esmę. Prof. J. W. Salacuse skiria tokius pa-
grindinius dvišalių investicinių sutarčių tikslus [6, p. 59]: 

1. Investicijų apsauga. Paprastai abi valstybės – tiek investuojanti, tiek prii-
manti – siekia šio tikslo ir įsipareigoja apsaugoti investicijas. Tačiau šis 
tikslas vienodai svarbus abiems valstybėms yra tada, kai abi valstybės 
yra panašaus ekonominio išsivystymo, faktiškai investuoja viena į kitą. 
Vargu ar šis tikslas yra labai aktualus dėl silpnos ekonomikos praktiškai 
neinvestuojančiai valstybei. 

2. Investicijų skatinimas. Pripažįstama, kad šis tikslas aktualesnis yra inves-
ticijas priimančioms valstybėms, mat jos, prisiimdamos tam tikrus tarptau-
tinius įsipareigojimus, siekia pagrindinio tikslo – ekonomikos augimo, kuris 
turėtų atsirasti valstybėje padidėjus kapitalo kiekiui. Didesnis investicijų 
kiekis joms siejasi su ekonomikos augimu, kartu ir valstybės gerovės už-
tikrinimu, todėl jos yra suinteresuotos skatintis užsienio investicijas į save. 

3. Investicijų liberalizavimas. Šis tikslas yra tikslo skatinti investicijas analo-
gas, tačiau būdingas investuojančiai valstybei, ir parodo jos siekį supap-
rastinti investavimo kitoje valstybėje tvarką. 

4. Investicijų patekimo į valstybę ir jų veikimo joje palengvinimas. 
Kaip pirmiau pažymėta, dvišalių investicinių sutarčių pasaulyje yra be galo 

gausu, todėl gali atrodyti, kad investicinių santykių tarp valstybių tarptautinis tei-
sinis reglamentavimas yra fragmentinis. Vis dėlto dvišalės investicinės sutartys 
savo sandara yra panašios ir turi daug bendrybių. Teisės literatūroje skiriami 
tam tikri elementai, būdingi beveik kiekvienai dvišalei investicinei sutarčiai. To-
liau juos ir panagrinėsime. 

Pirma, sutarties taikymo sritis. Dvišalėse investicinėse sutartyse ji dažniau-
siai apibrėžiama pateikiant investicijos, investuotojo sąvokas. Šios sąvokos pa-
deda išsiaiškinti, kas įgyja apsaugą, teises ir garantijas pagal minėtas sutartis. 
Tarptautinėje teisėje nėra visuotinio sutarimo dėl tiesioginių užsienio investicijų 
sąvokos. Dauguma dvišalių sutarčių investicijų sąvoką pateikia, tačiau kiekvie-
noje sutartyje ji yra skirtinga. Investicija dažniausiai apibrėžiama kiek galima 
plačiau [2, p. 220]. Dvišalių investicinių sutarčių praktika rodo, kad jose norima 
suderinti turto, kuriam siekiama suteikti specialią apsaugą, sąrašą su atvira in-
vesticijų sąvoka, kuri apimtų visų kategorijų turtą, turtines teises. Taigi viso to 
rezultatas yra labai platus investicijų apibrėžimas, kuriame viskas, kas turi eko-
nominę vertę, yra apsaugoma dvišale sutartimi. Teisės literatūroje nurodoma, 
kad investicijų definicija neapima vienetinių sandorių (pvz., prekių pirkimas ir pa-
rdavimas, trumpalaikiai komerciniai kreditai ir t. t.). Byloje CME v. Czech Repuc-
lic teisėjas prof. I. Brownlie atskirojoje nuomonėje pažymėjo, kad investicijos są-
voka neapima visų rūšių nuosavybės. Pasak I. Brownlie, būtina, jog arbitrai pri-
pažintų investicijų apsaugos sutarčių naudą tiktai nuosavybės teisėms, kurios 
vertinamos kaip investicijos. Siekiant išvengti investicijų sąvokos skirtumų, būti-
nas investicijų apibrėžimas daugiašale sutartimi. Deja, Vašingtono konvencijoje, 
kuria buvo įkurtas Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras, investicijos 
definicijos nėra. Jos 25 str. teigiama, kad Centro jurisdikcija apima „kiekvieną 
teisinį ginčą, tiesiogiai kylantį iš investicijų“ [2, p. 337]. Tačiau daugelio tarptauti-
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nės teisės mokslininkų yra pripažinta, kad investicijoms yra būdingi penki požy-
miai [2, p. 338]: 1) investicijoms būdinga tam tikra laiko trukmė, 2) investicijos 
apima reguliarų pelno gavimą, 3) abiem investicinės sutarties šalims būdingas 
rizikos veiksnys, 4) investicijos paprastai apima įsipareigojimą arba kontribuciją, 
5) investicijos turėtų būti reikšmingos jas priimančios šalies plėtrai. Investicinėse 
sutartyse svarbus ir laiko aspektas: kai kurios sutartys taikomos tik investici-
joms, atsiradusioms po sutarties įsigaliojimo, kai kurios – ir iki įsigaliojimo, dar 
kitos (pvz., JAV pavyzdinė dvišalė investicijų sutartis) nustato ir tam tikrą laiko 
tarpą, per kurį investuotojams bus garantuojama apsauga, numatyta sutartyje, 
jei sutartis nustos galioti ar bus nutraukta [6, p. 62]. 

Antra, užsienio investicijų priėmimo sąlygos. Nors dvišalės investicinės su-
tartys paprastai teisės investuoti kitoje valstybėje tiesiogiai nesuteikia, nemažai 
sutarčių numato, jog investicijos turėtų būti priimamos pagal priimančios valsty-
bės teisę ir investicijoms turi būti sukuriamos palankios sąlygos [7, p. 713]. Antai 
JAV dvišalėse investicinėse sutartyse numatoma teisė sutarties šalių subjek-
tams patekti į kitą valstybę sutarties šalį siekiant investuoti ar valdyti jau esamas 
investicijas [6, p. 67]. 

Trečia, elgesio su užsienio investuotojais standartai. Šie standartai yra su-
prantami kaip įsipareigojimai, kuriuos priimančioji valstybė prisiima investuotojo 
ar investicijų atžvilgiu [6, p. 64]. Paprastai dvišalėse investicinėse sutartyse ga-
lime rasti tokius standartus: 

• Teisingas ir nešališkas režimas (angl. fair and equitable treatment). Ši 
formuluotė laikoma klasikine tarptautinėje teisėje ir yra ne kartą komentuo-
ta ir interpretuota [6, p. 64]. Ja daugelyje dvišalių investicinių sutarčių prii-
mančioji valstybė įsipareigoja užsienio investicijas vertinti teisingai ir neša-
liškai. 

• Visiška apsauga ir saugumas (angl. full protection and security). Šiuo re-
žimu priimančioji valstybė įsipareigoja suteikti visišką arba nuolatinę ap-
saugą ir saugumą kitos valstybės subjektų investicijoms. Nors nemanytina, 
kad priimančioji valstybė privalo atsakyti už bet kokią žalą investuotojui, 
tačiau ji gali būti pripažinta atsakinga už tai, kad nesiėmė protingų priemo-
nių investicijoms apsaugoti, pvz., nuo nusikalstamų grupuočių grėsmės, 
policijos, saugumo pareigūnų prievartos [6, p. 64]. 

• Nediskriminacija (angl. non-discrimination). Šis režimas reiškia, kad vals-
tybė įsipareigoja tapačių investicinių atvejų nevertinti skirtingai, skirtingų 
atvejų nevertinti vienodai ir netaikyti neprotingų priemonių subjektams val-
dant užsienio investicijas. 

• Nacionalinis režimas (angl. national treatment). Šiuo režimu valstybė įsipa-
reigoja užsienio investuotojus traktuoti taip pat, kaip ji traktuoja savo sub-
jektus. 

• Didžiausio palankumo režimas (angl. most-favoured-nation treatment). Šis 
režimas reiškia, kad valstybė sutarties šalis įsipareigoja kitos valstybės su-
tarties šalies investuotojams suteikti ne mažiau teisių, nei ji suteikia kitų 
valstybių investuotojams. 

• Režimas pagal tarptautinę teisę. Kartais jis apibūdinamas ir kaip tarptauti-
nis minimalus standartas (angl. international minimum standard) ir yra ski-
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riamas nuo nacionalinios režimo [8, p. 502] Šis režimas reiškia, kad vals-
tybė užsienio investicijoms taikys ne mažesnę apsaugą, nei garantuoja 
bendroji tarptautinė teisė (pvz., klasikinės garantijos ekspropriacijos atve-
ju). Manoma, kad tai yra mažiausia apsauga, kokią galima garantuoti [6, p. 
65]. 

• Kontraktinių įsįpareigojimų laikymasis (angl. observation of contractual ob-
ligations). Šiuo režimu valstybės įsipareigoja viena kitai laikytis kontraktinių 
sutarčių, sudarytų su investuotojais. Tokia nuostata dvišalėje investicijų 
sutartyje dar yra žinoma kaip skėtinė nuostata (angl. umbrella clause) ir 
sukelia nemažai problemų. Ji šiame straipsnyje analizuojama kiek vėliau. 

Dvišalėse investicinėse sutartyse dažniausiai taikomi ir derinami keli iš pir-
miau minėtų režimų, pvz., visiškos apsaugos ir saugumo režimas taikomas kartu 
su nediskriminacijos režimu, ir pan. [7 p. 713] 

Ketvirta, apsaugos nuo politinės rizikos nuostatos. Dvišalėse investicinėse 
sutartyse paprastai nustatomos apsaugos priemonės nuo nusavinimo (eksprop-
riacijos) ir įvairų suvaržymų laisvam kapitalo judėjimui. Apsaugai nuo nusavini-
mo pasitelkiama tradicinė taisyklė, tarptautinėje teisėje plačiau žinoma kaip 
Hull’o formulė (angl. Hull forumla), kad nusavinimas tarptautinėje teisėje laiko-
mas teisėtu tik tada, jei už nusavintą turtą suteikiama kompensacija, kuri yra su-
teikiama nedelsiant, pakankama ir reali (angl. prompt, adeąuate and effective) 
[8, p. 509]. Nemažai dvišalių investicinių sutarčių reglamentuoja ir atvejus, kai 
užsienio investuotojas patiria žalos dėl valstybėje kilusio karinio konflikto ar vidi-
nių neramumų. Tačiau absoliuti teisė į kompensaciją šioje srityje nėra numato-
ma, o dažniausiai pažymima, kad, atlyginant žalą minėtais atvejais, užsienio in-
vestuotojui bus garantuojamos tokios pačios teisės kaip ir valstybės subjektams 
(angl. nationals) [6, p. 67]. Kalbant apie laisvą kapitalo judėjimą, reikia paminėti, 
jog jis dvišalėse investicinėse sutartyse užtikrinamas įtvirtinant bendras teises 
investuotojui daryti piniginius pervedimus ir nustatant, kokio tipo piniginiai pe-
rvedimai patenka į minėtų teisių sąvoką, kokia valiuta investuotojas gali daryti 
piniginius pervedimus, taikomą valiutos keitimo normą ir laiką, per kurį valstybė 
turi suteikti teisę investuotojui daryti piniginius pervedimus [6, p. 66]. Be to, pa-
prastai nustatoma, kad suvaržymai piniginiams pervedimams galimi tik ypatin-
gais atvejais [7, p. 713]. 

Penkta, investicinių ginčų nagrinėjimo tvarka. Pažymėtina tai, kad ginčų nag-
rinėjimo tvarkos nustatymas, kaip ir reali galimybė išspręsti ginčą, yra labai 
svarbūs dvišalės investicinės sutarties aspektai užsienio investuotojui. Visos ki-
tos sutarties nuostatos praktiškai netenka prasmės, jei valstybė jų nesilaiko ir jei 
negalima jų laikymosi užtikrinti teisinėmis priemonėmis privalomai kreipiantis į 
ginčų nagrinėjimo instituciją. Ilgą laiką investicinius ginčus nagrinėti buvo pro-
blematiška, nes, norint privalomai nagrinėti ginčą tarptautinėje institucijoje, būti-
nas susitarimas dėl jos jurisdikcijos, o valstybės paprastai niekur nebūdavo įsi-
pareigojusios nagrinėti ginčą. Dvišalės investicinės sutartys išsprendė šią pro-
blemą [6, p. 68]: paprastai į tokias sutartis įtraukiamos nuostatos dėl privalomos 
ginčų nagrinėjimo tvarkos tiek tarp abiejų sutartį pasirašiusių valstybių, tiek tarp 
valstybės ir investuotojo, taigi investicinio ginčo nagrinėjimas sutartu būdu tam-
pa privalomas. Ginčai dėl sutarties tarp valstybių nagrinėjami tradiciniais tarp-
tautiniais teisiniais ginčų tarp valstybių nagrinėjimo būdais (pvz., JT Chartijos 33 
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str.), o nagrinėjant ginčus tarp investicijas priimančios valstybės ir investuotojo, 
dvišalės investicinės sutartys paprastai leidžia investuotuojui pasirinkti ginčą 
nagrinėti [7, p. 713]: 

• investicijas priimančios valstybės teisme; 
• Tarptautiniame investicinių ginčų nagrinėjimo centre (ICSID); 
• arbitraže pagal UNCITRAL arbitražo taisykles. 
Šias bendrybes svarbu išskirti ne tik norint išsiaiškinti investicijų apsaugos 

dvišalėse investicinėse sutartyse bendrus bruožus, bet jos gali būti pavyzdys, ką 
reikėtų įtraukti į projektus, kuriant naujus universalius investicijų apsaugos susi-
tarimus. 

Žvelgiant į ateities tendencijas dvišalių investicinių sutarčių srityje, galima 
pasakyti, kad tokių sutarčių ateityje turėtų padaugėti, nemažai dabar galiojančių 
sutarčių bus peržiūrėta dėl pasibaigusio galiojimo termino [5, p. 15]. Taip pat 
pažymėtina tai, kad pamažu atsiranda nauja dvišalių investicinių sutarčių karta, 
nuo tradicinių besiskirianti šiais aspektais [5, p. 4]: 

1. nuo plataus investicijų apibrėžimo pereinama prie griežtesnio ir išsames-
nio; 

2. peržiūrimos, tikslinamos senos ir diegiamos naujos svarbiausių sutarties 
nuostatų tekstinės formuluotės, siekiant išvengti dviprasmybių ir neaišku-
mų jas taikant; 

3. saugumui, sveikatos apsaugai, aplinkosaugai, visuotinai pripažintoms 
darbuotojų teisėms suteikiama pirmenybė prieš investicijų apsaugą ir libe-
ralizavimą – pastarieji du tikslai negali būti siekiami viešojo intereso tikslų 
sąskaita;  

4. įdiegiama ginčų tarp valstybės ir investuotojo arbitražinio bylos nagrinėji-
mo naujovių, siekiant didesnio skaidrumo, ir įtraukti bei informuoti visuo-
menę, pvz., bylos medžiagos, dokumentų paviešinimas, vieši bylos posė-
džiai arbitraže, galimybė visuomenės atstovams pateikti savo nuomonę 
ginčo klausimais. 

Taigi dvišalės investicinės sutartys ir toliau bus svarbus užsienio investicijų 
apsaugos instrumentas tarptautinėje teisėje, todėl jų problematika išliks aktuali. 
 

DVIŠALĖS INVESTICINĖS SUTARTYS IR VALSTYBIŲ SUDAROMOS 
KONTRAKTINĖS SUTARTYS 

 
Pažymėtina, kad dvišalėmis investicinėmis sutartimis valstybės nustato tik 

tarpusavio investicinių srautų teisinius pagrindus. Tačiau konkretūs investuotojai 
dažnai sudaro ir vadinamąsias kontraktines sutartis. Kontraktine sutartimi laiky-
tina užsienio investuotojo (tiek fizinio, tiek juridinio asmens) sutartis su investici-
jas priimančia valstybe, jos institucijomis ar pagal tos valstybės teisę įsteigtomis 
įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, kurioms suteikta teisė valdyti tam tikrą 
ekonominės veiklos sritį [9, p. 3]. Tokiose sutartyse paprastai sprendžiami leidi-
mų konkrečiai investicijai, jos apmokestinimo ar įvairių lengvatų klausimai [10, p. 
12], jos taip pat gali būti sudaromos dėl prekių ar paslaugų teikimo, didelių inf-
rastruktūros projektų (kelių, uostų ar užtvankų statybos) ar dėl teisės eksplotuoti 
išteklius (pastarosios sutartys dar vadinamos koncesijų sutartimis) [9, p. 3]. 
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Tarptautinė viešoji teisė aiškiai skiria tokias sutartis nuo valstybių sudaromų su-
tarčių pagal tarptautinę teisę, taigi ir dvišalių investicinių sutarčių. Vienas iš skir-
tumų yra tas, kad kontraktinės sutartys yra sudaromos pagal investicijas prii-
mančios valstybės nacionalinę teisę, o dvišalės investicinės – pagal tarptautinę 
teisę. Taipogi teisės, numatytos dvišalėje investicinėje sutartyje, yra abstrakčios 
ir apibrėžiamos pagal tarptautinę teisę, o kontraktinėje sutartyje – konkrečios ir 
apibrėžiamos pagal investicijas priimančios valstybės nacionalinę teisę [3, p. 
328]. Kitas skirtumas yra tas, kad pažeidus dvišalę investicinę sutartį valstybei 
atsakomybė kyla pagal tarptautinę teisę, o kontraktinės sutarties pažeidimas, 
kaip teigia prof. I. Brownlie, dar nereiškia tiesioginio tarptautinės teisės pažeidi-
mo, nors yra ir priešingų nuomonių [8, p. 522, 523]. Valstybei pažeidus kontrak-
tinę sutartį, apie valstybės atsakomybę ir pagal tarptautinę teisę galėtume kalbė-
ti tuomet, jei kontraktinė sutartis būtų pažeista tokiu būdu, kad būtų pažeidžiami 
ir tarptautinėje teisėje numatyti minimalūs elgesio su užsienio subjektais stan-
dartai kaip nediskriminacija ar teisė į kompensaciją ekspropriacijos atveju. Be to, 
atsakomybės klausimas dėl kontraktinės sutarties pažeidimo paprastai nagrinė-
jamas investicijas priimančios valstybės teisme, o atsakomybės dėl dvišalės in-
vesticinės sutarties pažeidimo klausimas nagrinėjamas tarptautinėmis teisinėmis 
priemonėmis (paprastai Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre Va-
šingtone ar arbitraže).  

Taigi matome, jog minėtos dvi sutartys yra skirtingos ir kiekvienos jų pažei-
dimas turėtų reikšti skirtingą teisinę atsakomybę. Tačiau praktika rodo, kad šis 
skirtumas, deja, tampa nebe toks aiškus dėl dvišalėse investicinėse sutartyse 
ganėtinai dažnai įtraukiamų vadinamųjų skėtinių nuostatų. Toliau jas ir panagri-
nėsime.  
 

SKĖTINĖS NUOSTATOS BENDRIEJI BRUOŽAI 
 

Investicijų apsaugos srityje užtikrinant investicinių įsipareigojimų laikymąsi 
svarbi skėtinė nuostata. Skėtinė, arba įsipareigojimų laikymosi, nuostata aptin-
kama daugelyje dvišalių investicinių sutarčių ir yra skirta užtikrinti papildomą in-
vestuotojo apsaugą. Dvišalių investicinių sutarčių analizė rodo, 40 proc. Tokių 
sutarčių yra įtvirtinta skėtinė nuostata [11, p. 5]. Šios nuostatos reikšmė yra ta, 
kad sutartį pasirašančios šalys pasižada laikytis savo įsipareigojimų. Dėl to skė-
tinė nuostata dažnai vadinama pacta sunt servanda principo vardu. Tačiau šis 
principas nėra tradicinis, tai yra koks jis yra pateiktas 1969 m. Vienos konvenci-
joje dėl sutarčių teisės. Konvencijos 26 straipsnyje, kuriam suteiktas „Pacta sunt 
servanda“ pavadinimas, yra numatyta, kad „kiekviena įsigaliojusi sutartis jos ša-
lims yra privaloma, ir šalys privalo sąžiningai ją vykdyti“ [12, p. 10]. Taigi tradici-
nis pacta sunt servanda principas, apie kurį pirmasis prabilo Hugo Grocijus, skė-
tinėje nuostatoje buvo nukreiptas šiek tiek kita linkme – skėtinė nuostata skirta 
apsaugoti ne susitariančių šalių, o jų piliečių interesams. Daugelis mokslininkų 
sutaria, kad skėtinės nuostatos tikslas yra privataus pobūdžio įsipareigojimus 
transformuoti į tarptautinių įsipareigojimų lygmenį [13, p. 11]. Komentuodamas 
1967 m. Straipsnių projekto dėl užsienio nuosavybės apsaugos 2 straipsnį, prof. 
P. Weil pabrėžė, kad „skėtinės nuostatos atsiradimas perkelia kontraktinius įsi-
pareigojimus į tarptautinių įsipareigojimų lygį“ [14, p. 80]. Pasak Dolzer ir Ste-
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vens, skėtinė nuostata siekia garantuoti, kad abi sutarties šalys gerbs ir vykdys 
kitos šalies piliečiams prisiimtus įsipareigojimus. Ši nuostata yra ypatingos svar-
bos, nes ji saugo investuotojo kontraktines teises nuo bet kokio (valstybės) kiši-
mosi administracinėmis ar legislatyvinėmis priemonėmis <...> [11, p. 9]. Būtina 
pabrėžti, kad vienas iš pagrindinių investicijų sutartyse naudojamos skėtinės 
nuostatos bruožų yra tas, kad ji liečia išimtinai valstybės prisiimtus įsipareigoji-
mus ir jos objektas nėra privačių asmenų pareigos. 

 Lyginant šiuos požiūrius su kitais, išsiskiria kontroversiškas P. Mayer požiū-
ris. Jis tvirtina, kad inter partes santykių prigimtis išlieka nepakitusi ir yra lex 
contractus objektas, o vieninteliu tarptautinės teisės objektas – tarpvalstybiniai 
santykiai [11, p. 9]. Taigi P. Mayer nesutiko su teiginiu, kad kontraktiniai įsipa-
reigojimai skėtinės nuostatos dėka yra perkeliami į tarptautinių įsipareigojimų 
lygmenį. Reikia sutikti su E. Gaillard, kuris teigė, kad: „istorinė įsipareigojimų lai-
kymosi nuostatos – „nuostatos su veidrodžio efektu“ – analizė aiškiai rodo, kad 
šalių derybų ir (skėtinės) nuostatos įtraukimo į sutartį tikslas yra kontraktinius 
pažeidimus apibūdinti kaip tarptautinės sutarties pažeidimus. Nuostatos poveikis 
– tarptautiniu lygiu „atspindėti“ tai, kas privatinės teisės lygiu apibūdinama kaip 
kontraktinis pažeidimas“ [11, p. 8]. Darytina išvada, kad skėtinės nuostatos po-
veikis reiškiasi per jos sukurtą mechanizmą, kurio esmė yra ta, jog kontraktinių 
įsipareigojimų pažeidimai yra pakeliami į aukštesnį lygį, taigi kartu tampa ir in-
vesticinės sutarties, sudarytos tarp valstybių, pažeidimais. 
 

SKĖTINĖS NUOSTATOS FORMULUOTĖ  
 

Pirmoji skėtinės nuostatos, kaip savarankiškos investicijų apsaugos nuosta-
tos, apraiška laikomas 1956–1959 m. Straipsnių projektas dėl abipusės privati-
nės nuosavybės teisių apsaugos užsienio šalyse. Projekto 4 straipsnyje nustaty-
ta: „Tiek, kiek geresnė padėtis yra garantuojama ne šalies piliečiui, lyginant su 
ta, kuri nustatyta piliečiui tarpvyriausybiniais ar kitokias susitarimais bei bet ku-
rios iš susitariančių šalių administraciniais aktais, nustatančiais didžiausio pa-
lankumo nuostatas, tokie įsipareigojimai turi galioti“. Laikui bėgant šis požiūris 
buvo pakeistas 1959 m. Straipsnių projekte, skirtame užsienio investicijoms. 
Projekte buvo suformuluota tokia skėtinės nuostatos konstrukcija: „Kiekviena 
Šalis turi garantuoti visų įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė dėl bet kurios kitos ša-
lies piliečių atliktų investicijų, laikymąsi “. Minėtina, kad skėtinė nuostata buvo 
viena iš esminių 1967 m. Straipsnių projekto dėl užsienio nuosavybės apsaugos 
normų. Projekto 2 straipsnyje teigiama, kad: „Kiekviena sutarties šalis visada turi 
užtikrinti įsipareigojimų, prisiimtų dėl nuosavybės bet kurios kitos šalies pilie-
čiams, vykdymą“. Straipsnių projekto komentare straipsnis yra apibūdintas kaip 
„bendrojo principo pacta sunt servanda taikymas kitos valstybės piliečių naudai 
ir jų teisių perėmėjams, nebent toks įsipareigojimas neapima atskiro teisių pe-
rėmimo“ [11, p. 4].  

Skėtinė nuostata taip pat aptinkama 1994 m. Energijos chartijoje (angl. 
Energy charter treaty), kuri buvo priimta tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo 
energijos sektoriuje tikslais. Chartijoje numatyta skėtinės nuostatos konstrukcija 
beveik nesiskiria nuo jau minėtų pavyzdžių. Minėtina, kad Chartijoje yra išskirti 
veiksmai, kurių kiekviena susitarianti šalis turi siekti, kad pagerintų investuotojo 
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padėtį, pvz., panaikinti ribojimus, liečiančius kitų Susitariančių Šalių investuoto-
jus [15, p. 13]. 

Pirmą kartą skėtinė nuostata dvišalėje sutartyje buvo panaudota 1959 m. su-
tartyje, sudarytoje tarp Vokietijos ir Pakistano, ir nuo tada plačiai paplito dvišalė-
se investicijų sutartyse. Dvišalėje Pakistano ir Vokietijos sutartyje skėtinė nuo-
stata buvo suformuluota taip: „Kiekviena sutarties šalis turės laikytis visų įsipa-
reigojimų, kuriuos prisiėmė sutartyje su kitos šalies piliečiais ar kompanijomis 
investicijų atžvilgiu“ [11, p. 4]. J. Karl, komentuodamas Vokietijos ir Pakistano 
sutartį, teigė, kad tokia skėtinė nuostata susijusi su kontraktinėmis sutartimis, 
sudarytomis tarp investuotojo ir (investicijas) priimančios valstybės, ir perkelia 
atsakomybę privačiam investuotojui į tarptautinę atsakomybę. Jis taip pat pa-
brėžė, kad tokių sutarčių apsaugos mechanizmas dabar yra pavyzdinė nuostata 
dvišalėse investicinėse sutartyse [4, p. 148].  
 

SKĖTINĖS NUOSTATOS „VIETOS MODELIAI“ IR JŲ ĮTAKA  
INVESTICIJŲ APSAUGAI 

 
Tarptautinių dvišalių investicinių sutarčių praktikoje nesutarimų objektas yra 

skėtinės nuostatos vieta sutartyje. Yra trys skėtinės nuostatos „vietos modeliai“: 
olandiškasis, šveicariškasis ir vokiškasis. Pagal olandiškąjį modelį, skėtinė nuo-
stata yra įtraukiama į sutarties skyrių, aprašantį Sutarties apsaugos ypatumus. 
Skirtingai nei olandiškajame, šveicariškajame modelyje skėtinė nuostata yra 
skyriuje „kiti įsipareigojimai“, kur ji atskirta nuo esminių sutarties sąlygų dviem 
ginčų sprendimo ir subrogacijos nuostatomis. Pagal trečiąjį, vokiškąjį, skėtinės 
nuostatos „vietos modelį“, skėtinė nuostata dedama atskirai nuo sutarties ap-
saugos nuostatų, bet prieš ginčų sprendimo nuostatas. Atrodytų, kad skėtinės 
nuostatos vieta dvišalėje sutartyje nėra svarbi, tačiau Tarptautinis investicinių 
ginčų sprendimo centras (toliau – Centras) šią nuomonę paneigė. Byloje SGS 
Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan [16], jis konstatavo, kad skėti-
nės nuostatos įtraukimas į dvišalės sutarties, sudarytos tarp Šveicarijos ir Pakis-
tano, pabaigą (šveicariškasis modelis), buvo nurodantis, kad Šalys skėtine nuo-
stata nesiekė sukurti esminių įsipareigojimų. Centras taip pat nurodė, kad jeigu 
Susitariančios Šalys būtų siekusios skėtinės nuostatos pagrindu sukurti esmi-
nius įsipareigojimus, logiška, kad nuostata būtų įtraukta šalia kitų, vadinamųjų 
pirminių, esminių (angl. first order) įsipareigojimų [11, p.10].  
 

LINGVISTINĖ SKĖTINĖS NUOSTATOS ANALIZĖ 
 

Nors dvišalių sutarčių skėtinės nuostatos ištakos siekia 1959 m., tačiau gi-
lesnės analizės ji sulaukė tik 2003 m. Tarptautiniam investicinių ginčų sprendi-
mo centrui sprendžiant dvi SGS Societe Generale de Surveillance SA bylas 
(pirmoji − prieš Pakistaną, antroji – prieš Filipinus) [16, p. 14]. Lingvistinė skėti-
nės nuostatos analizė sukelia tam tikrų klausimų, vienas iš jų – ar pagrįsta jos 
formuluotė „bet kokie įsipareigojimai“ ir kokios tų įsipareigojimų ribos? Į šį klau-
simą Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras atsakė byloje Eureko v. 
Poland. Savo sprendime jis pareiškė, kad kategorija „bet kokie įsipareigojimai“ 
yra labai plati; ji reiškia ne tik tam tikros rūšies įsipareigojimus, o „bet kokius“ ar-
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ba, kitaip sakant, – visus įsipareigojimus, kuriuos šalis prisiėmė kitos sutarties 
šalies investuotojų atžvilgiu“. Be to, Centras pabrėžė, kad frazė „privalo laikytis“ 
(angl. shall observe) yra imperatyvi ir kategoriška [14, p. 78]. Tačiau skėtinės 
nuostatos aiškinimas kitose bylose buvo visiškai priešingas. El Paso Energy In-
ternational Company v. Argentina byloje Centras pasisakė, kad plati skėtinės 
nuostatos interpretacija sukeltų „radikalių padarinių, turinčių įtakos atskiriant na-
cionalinę ir tarptautinę teisinę tvarką“. Gerai žinomas Centro specialistas Ch. 
Shreuer nusakė, kokie gali būti praktiniai padariniai plačiai interpretuojant skėti-
nę nuostatą. Jis teigė, kad: „problemų gali kilti, jei investuotojai skėtine nuostata 
pradėtų naudotis nereikšmingiems ginčams. Pavyzdžiui, nežymus mokėjimo 
termino praleidimas <…> negalėtų pateisinti ginčo sprendimo pagal dvišalę su-
tartį“ [17, p. 29]. Jau minėtoje byloje SGS Société Générale de Surveillance SA 
v. Pakistan, kurioje ginčas kilo dėl išankstinės laivo apžiūros sutarties prieš kro-
vą (sutartį vienašališkai nutraukė Pakistano Vyriausybė), Centras skėtinę nuo-
statą analizavo siaurai. Dvišalės Pakistano ir Šveicarijos sutarties 11 straipsnyje 
teigta, kad: „Kiekviena susitarianti šalis turi nuolat garantuoti įsipareigojimų, pri-
siimtų kitos Susitariančios Šalies investuotojų atžvilgiu, laikymąsi”. Analizuoda-
mas 11 straipsnį, Centras atmetė SGS argumentą, kad skėtinė nuostata auto-
matiškai pakėlė visus kontraktinės sutarties pažeidimus į dvišalės sutarties pa-
žeidimų lygį. Centras teigė, kad toks platus skėtinės nuostatos aiškinimas nepa-
grįstai apimtų visas valstybės sutartis ir kitus susitarimus, kuriuose įtvirtinti vals-
tybės įsipareigojimai ir kurių pažeidimai būtų traktuojami kaip dvišalės sutarties 
pažeidimai. Kaip minėta ankstesnėse bylose, skėtinė nuostata sukelia pareigas 
išimtinai valstybei, todėl šioje byloje Centras konstatavo, kad toks platus skėti-
nės nuostatos aiškinimas pažeistų kontraktinių teisių pusiausvyrą. Centras at-
kreipė dėmesį į teisinius padarinius, kurių gali kilti taip plačiai aiškinant skėtinę 
nuostatą ir konstatavo, kad tokiam aiškinimui pateisinti turi būti pateikti „aiškūs ir 
įtikinami įrodymai“, o jų, deja, nebuvo rasta. Galiausiai Centras kvestionavo tokį 
investuotojo gynybos būdą, nes Šveicarijos ir Pakistano dvišalėje sutartyje skė-
tinė nuostata buvo įtvirtinta sutarties pabaigoje [18]. 

Tuo pat metu, kai SGS pareiškė ieškinį prieš Pakistaną, buvo paduotas ieš-
kinys prieš Filipinus. Pastarasis rėmėsi Filipinų ir Šveicarijos dvišale investicijų 
sutartimi. Centras šioje byloje nagrinėjo nuostatos interpretaciją, atliktą SGS v. 
Pakistan sprendime. Buvo pažymėta, kad skėtinės nuostatos formuluotė šioje 
byloje nebuvo tapati. Šveicarijos ir Filipinų dvišalės investicijų sutarties 2 
straipsnyje teigta: „Kiekviena susitarianti šalis turi laikytis bet kokių įsipareigoji-
mų, kuriuos ji prisiėmė savo teritorijoje specifinių investicijų atžvilgiu su kitos su-
sitariančios šalies investuotojais“ [19]. Išanalizavus šią nuostatą, nuspręsta, kad 
dvišalės sutarties 2 straipsnis sudaro pagrindą šalies įsipareigojimų nesilaikymą 
(įskaitant ir kontraktinius įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė specifinių investicijų 
atžvilgiu <...> ir pažeidė) traktuoti kaip dvišalės sutarties pažeidimą.  

Taigi iš investicinių ginčų jurisprudencijos matyti, kad Centras skėtinei nuo-
statai netaiko vienodo jos aiškinimo modelio, o atskirose bylose nuostatą interp-
retuoja skirtingai. Tačiau Centras yra pasisakęs, kad laikosi Vienos konvencijoje 
dėl sutarčių teisės įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių.  
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IŠVADOS 
 

1. Nors ir pripažįstama, kad yra būtina sukurti privalomą universalią užsienio 
investicijų sutartį, užsienio investicijų apsauga tarptautinėje ekonominėje teisėje 
daugiausia reglamentuojama dvišalėmis investicinėmis sutartimis. 

2. Dvišalė investicinė sutartis yra tarptautinė sutartis, sudaroma tarp dviejų 
valstybių ir teisiškai reglamentuojanti investicijų srautus tarp tų dviejų valstybių. 
Sudarydamos jas valstybės siekia investicijų apsaugos, liberalizavimo ir skati-
nimo. 

3. Pasaulyje dvišalių investicinių sutarčių yra be galo gausu, jos savo sanda-
ra yra panašios ir turi daug bendrybių, kurios gali būti pavyzdys, ką reikėtų 
įtraukti į projektus, kuriant naujus universalius investicijų apsaugos susitarimus. 

4. Tarptautinė viešoji teisė skiria valstybės sudaromas kontraktines sutartis 
nuo valstybių sudaromų sutarčių pagal tarptautinę teisę, taigi ir dvišalių investi-
cinių sutarčių. Minėtos dvi sutartys yra skirtingos ir kiekvienos jų pažeidimas tu-
rėtų reikšti skirtingą teisinę atsakomybę. Tačiau praktika rodo, kad šis skirtumas 
nėra toks aiškus dėl dvišalėse investicinėse sutartyse ganėtinai dažnai įtraukia-
mų skėtinių nuostatų. 

5. Skėtinė nuostata dvišalėse užsienio investicijų sutartyse sukuria unikalų 
apsaugos mechanizmą, kurio esmė yra ta, jog privataus pobūdžio įsipareigoji-
mai yra perkeliami į tarptautinę sutartį. Ji liečia išimtinai valstybės prisiimtus įsi-
pareigojimus ir neapima privačių asmenų pareigų. 

6. Efektyviam skėtinės nuostatos veikimui įtakos turi ne tik jos vieta dvišalėje 
sutartyje, bet ir tai, kaip Tarptautinis investicinių ginčų sprendimų centras aiškina 
šią nuostatą – plečiamai ar siaurinamai.  
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Summary 

 
A substantial rise in international investment over the past few decades gave the im-

petus for creation of various legal measures for protecting them. While it is generally ac-
cepted that there is a need for a global treaty for protection of foreign investment, currently 
the legal framework of investment protection is mainly based on bilateral investment trea-
ties, commonly referred to as BITs. A bilateral investment treaty is a treaty between two 
states establishing a legal framework for the investment flows between the two countries. 
This scientific work presents the fundamentals of bilateral investment treaties, their com-
mon structure, goals and gives and insight into their future. The article also deals with one 
of the most problematic issues in bilateral investment treaty practice – the so-called umb-
rella clauses. An umbrella clause is a clause by which both states concluding a bilateral 
investment treaty shall at all times ensure the observance of undertakings given by it in re-
lation to property of nationals of any other contracting party. These kinds of clauses may 
cause problems distinguishing contract and treaty claims by investors because according 
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to this clause a breach of an investment contract is a breach of an investment treaty while 
there used to be a clear distinction between the two in international law. This article pre-
sents the concept of umbrella clauses, their development and main features. 
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Pagrindinės sąvokos: regioninė ekonominė integracija, Lotynų Amerikos lais-

vos prekybos susitarimas (LAFTA/ALALC), Lotynų Amerikos integracijos organi-
zacija (LAIA/ALADI) Andų tautų sandrauga (CAN), Pietų bendroji rinka 
(MERCOSUR), Pietų Amerikos tautų sandrauga, Karibų sandrauga 
(CARICOM), Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (NAFTA), Cent-
rinės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (CAFTA), Amerikos laisvosios pre-
kybos zona (FTAA). 
 

Santrauka 
 

Straipsnyje analizuojamos ir aprašomos regioninės organizacijos Amerikos že-
myne. Valstybės, būdamos gana skirtingos, ieško būdų vienytis. Apžvelgiama susi-
tarimų ir organizacijų istorija. Pietų Amerikoje veikia LAFTA/ALALC, LAIA/ 
ALADI, CAN, MERCOSUR, Pietų Amerikos tautų sandrauga. Karibų valstybėse 
– CARICOM. Šiaurės ir Centrinėje Amerikoje – NAFTA ir CAFTA. Taip pat jau 
daugiau nei dešimtmetį deramasi dėl FTAA susitarimo, apjungsiančio net 34 vals-
tybes Amerikos žemyne. Apibūdinamas šių susitarimų veikimo principas bei pa-
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grindinės problemos, su kuriomis susiduria valstybės, įgyvendindamos regioninę 
ekonominę integraciją. Pateikiamas kritikų požiūris į susitarimų veiklą. 

 
ĮVADAS 

 

Valstybių, kaip pirminių tarptautinės teisės subjektų bendradarbiavimas neį-
manomas be tarpusavio santykių, ypač globalizacijos kontekste. Dažnai šie san-
tykiai įgyja ekonominį pobūdį. Ekonominė integracija reiškia kliūčių mainams ir 
sandoriams tarp dviejų ar daugiau valstybių mažinimą, o vėliau ir panaikinimą. 
Mainų kliūtimis galima laikyti bet kokius ribojimus, kurie mažina ir trukdo laisvą 
prekių, paslaugų, asmenų, kapitalo ar informacijos judėjimą. Pašalinus šias kliū-
tis, padidėja prekybos ir kitų mainų galimybės. 

Regioninė ekonominė integracija – tai kelių vieno regiono ar žemyno valsty-
bių bendradarbiavimas siekiant vienodinti valstybių ūkinę būklę. Valstybės, 
esančios tam tikrame regione, turi istorinių, ekonominių panašumų, dėl to glau-
džiau bendradarbiauja, sudaro regioninius ekonominius susitarimus, kuria re-
gionines ekonomines organizacijas. Sąvoka apibrėžiama ir JTO konvencijoje 
prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą: „regioninė ekonominės integraci-
jos organizacija – organizacija, kurią sudaro atitinkamo regiono suverenios vals-
tybės, perdavusios jai kompetenciją spręsti šios Konvencijos reglamentuojamus 
klausimus ir kuriai pagal tos valstybės teisės nuostatas suteikti reikiami įgalioji-
mai pasirašyti, ratifikuoti, priimti, patvirtinti ar prisijungti prie šios Konvencijos; 
šioje Konvencijoje nuoroda į „valstybes, šios Konvencijos šalis“ taikoma tokioms 
organizacijoms remiantis jų kompetencija” [1]. 

Pažymėtina, kad daugiau kaip 60 proc. visos prekybos pasaulyje vyksta re-
gioninių organizacijų ribose [2]. 
 

AMERIKOS EKONOMINĖ INTEGRACIJA 
 

XIX amžiuje daugelis kolonijinių valstybių Vakarų pusrutulyje tapo nepriklau-
somos. Tačiau dėl silpnos ekonomikos, socialinių veiksnių, naujosios valstybės 
lėtai integravosi į tarptautinę erdvę. 

Pasikeitus pasaulio žemėlapiui, dėl savo geografinės-demografinės padė-
ties, naudingųjų išteklių, visam pasauliui tapo įdomi ir naudinga Lotynų Amerika. 
Tačiau situacija šiose valstybėse nebuvo ir nėra gera. A. Naujokaičio1 teigimu, 
viena iš didžiausių Lotynų Amerikos valstybių problema yra skurdas. Daugiau 
negu 40 proc. iš 360 milijonų gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos [3]. Ben-
dradarbiauti su jomis yra suinteresuotos daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių. 
Lotynų Amerikos valstybės, norėdamos būti lygiavertės partnerės, ieškojo būdų 
padidinti savo vaidmenį tarptautinėje erdvėje. Daugiausia buvo bandymų kurti 
regionines, kartais ir subregionines ekonomines organizacijas ir susitarimus, nes 
tik veikdamos kartu Lotynų Amerikos valstybės galėjo konkuruoti su išsivysčiu-
siomis šalimis. 

                                                 

1 Laikinojo Lietuvos reikalų patikėtinio ambasadoje Argentinos Respublikoje, Kolumbi-
jos Respublikai, Urugvajaus Rytų Respublikai, Venesuelos Bolivaro Respublikai, Čilės 
Respublikai ir Ekvadoro Respublikai 
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Lotynų Amerikos laisvos prekybos susitarimas (ALALC/LAFTA1). 1960 
metais Montevidėjuje buvo priimtas susitarimas dėl laisvos prekybos zonos įkū-
rimo. ALALC sudarė Pietų Amerikos valstybės ir Meksika. Nors buvo įtvirtintas 
tikslas siekti prekybos srities liberalizavimo, sprendimai dažniausiai buvo prii-
mami derybomis, didelę reikšmę turėjo politinė valstybių situacija, dėl to susita-
rimai buvo politizuoti ir ne visada ekonomiškai pagrįsti. Organizacijai pavyko 
sumažinti muitus tarp valstybių narių, bet sunkiau sekėsi santykiai su trečiosio-
mis šalimis. Investicijų sistema buvo komercionalizuota, taigi nepasiteisino. 
Konfliktus paaštrino derybos dėl žemės ūkio, tekstilės ir kitų sričių, kai valstybės 
narės pastebėjo, kad ALALC sukurta teorinė sistema ne taip sklandžiai veikia ir 
praktiškai sunkiai įgyvendinama [4]. Be to, didžiausią įtaką turėjo Argentina ir 
Brazilija, dėl to buvo nepatenkintos kitos valstybės. 

Lotynų Amerikos integracijos organizacija (ALADI/LAIA2). Šios organi-
zacijos užuomazgos siekia 1960 metus, t.y. LAFTA įkūrimą. Kadangi LAFTA 
nebuvo efektyvi ir veiksminga, kaip buvo tikėtasi, 1980 metais LAFTA pakeitė 
Lotynų Amerikos integracijos organizacija (ALADI/LAIA). Montevideo sutartis, 
kuria įkurta ši organizacija, įsigaliojo 1981 metais. ALADI turi 11 valstybių narių: 
Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Kolumbija, Ekvadoras, Meksika, Paragvajus, 
Peru, Urugvajus ir Venesuela [5].  

Montevideo sutartyje, pasirašytoje 1980 metais, pažymima, kad ši organiza-
cija steigiama tam, kad būtų spartinama Lotynų Amerikos ekonominė integraci-
ja, sukuriant mechanizmą, kuris būtų veiksmingas ir atitiktų regiono padėtį, būtų 
paslankus ir efektyvus keičiantis regiono ekonominei situacijai [6]. Montevideo 
sutarties tikslas yra suvienyti socioekonominę padėtį valstybėse narėse. Tai pa-
siekiama per bendrą prekybos srities reguliavimą, skatinamas ekonominis ben-
dradarbiavimas siekiant išplėsti prekybos sritis. Didžiausias pasiektas pranašu-
mas LAFTA atžvilgiu buvo lankstumas ir prisitaikymas. Buvo orientuojamasi ne 
vien į institucinę sąrangą, bet ir didinamas valstybių narių dvišalių ir daugiašalių 
susitarimų vaidmuo. Susitarimui esant veiksmingam, kitoms valstybėms narėms 
paliekama galimybė prisijungti prie jo.  

LAFTA buvo daugiau politinio nei ekonominio pobūdžio organizacija, o 
ALADI vis dėlto didesnį dėmesį sutelkė į ekonominę valstybių narių situaciją. Be 
to, ši organizacija, nebeskatinama ambicingų valstybių narių tikslų, labiau atitiko 
realią būklę ir dėl to tapo daug veiksmingesnė [4]. 

Andų tautų sandrauga3. Pirmas žingsnis Andų tautų sandraugos link buvo 
Bogotos deklaracija, kuri pasirašyta 1966 metais Kolumbijos, Venesuelos, Čilės, 
Peru ir Ekvadoro atstovų. Viena vertus, tai buvo būdas sutvirtinti Lotynų Ameri-
kos laisvos prekybos asociaciją (LAFTA), kuri buvo įkurta dar 1960 metais, kita 
vertus, valstybių netenkino padėtis LAFTA, kai visą organizaciją valdė tik Argen-
tina ir Brazilija. 1967 metais prisijungė Bolivija. Po ilgų derybų 1967 metų gegu-
žės 9 dieną buvo pasirašytas Kartagenos susitarimas-paktas [7]. Kartu su šiuo 

                                                 

1 ALALC – isp. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio  
LAFTA – angl. Latin American Free Trade Agreement 
2 ALADI – isp. Asociación Latinoamericana de Integración 
LAIA – angl. Latin American Integration Association 
3 angl. Andean Community of Nations; isp. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
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dokumentu sudedamąja steigimo sutarties dalimi laikoma Montevideo konvenci-
ja ir keli rezoliucijų tekstai. Susitarimas įsigaliojo 1969 metais, kai buvo įsteigta 
Komisija, aukščiausia organizacijos institucija, kurios būstinė yra Limoje, Peru. 
Ši institucija formuoja Andų tautų sandraugos ekonominės integracijos gaires. 
Kartu su Užsienio reikalų ministrų taryba priima privalomus valstybėms narėms 
sprendimus. 1996 metais, kai valstybių narių atstovai priėmė Pakeitimo ir papil-
dymo protokolą, buvo galutinai įkurta Andų tautų sandrauga. Venesuela nebuvo 
Kartagenos pakto steigėja, ji prisijungė prie sutarties 1973 metais, tačiau 2006 
metais, kilus nesutarimams dėl Andų sandraugos ateities modelio bei Peru ir 
Kolumbijos susitarimų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, ji denonsavo Karta-
genos susitarimą [8]. Vis dėlto santykių su Andų sandauga nesutraukė ir pasira-
šė susitarimą (angl. Memorandum of understanding), kad sutiko laikytis abipu-
siai naudingų prekybos taisyklių. Čilė, su A. Pinočetu priešakyje, išstojusi iš 
sandraugos 1976 metais dėl ekonominio valstybių nesuderinamumo, 2006 me-
tais tapo asocijuota nare. Asocijuotomis narėmis taip pat yra Argentina, Brazilija, 
Paragvajus ir Urugvajus. Meksika ir Panama dalyvauja organizacijoje stebėtojo 
tiesėmis. Tačiau pastaraisiais metais pastebima Andų tautų sandraugos krizė. 
Bet, nepaisant nuomonių, kad pastaraisiais metais pastebima krizė, vis dėlto 
Andų tautų sandrauga laikoma viena iš svarbiausių Pietų Amerikos vienijimosi 
procese. 

Apskritai Andų sandraugos ekonominės integracijos lygis yra apibūdinamas 
kaip muitų sąjunga. Ši sandrauga yra orientuota į ekonominį ir socialinį valstybių 
narių augimą ir plėtrą [9]. Pagrindiniai tikslai – laisvos rinkos sukūrimas, visiškai 
liberalizuojant prekybą, nustatant vienodas ekonominės politikos gaires ir netgi 
koordinuojant nacionalinių valdžių leidybos procesus; taip pat gyventojų ekono-
minių standartų nustatymas ir nuolatinis gerinimas ir didinimas. Andų sandrauga 
pasižymi labai institucionalizuota struktūra. Aptinkama nuomonių, kad Andų pa-
ktas buvo įkurtas pagal Europos ekonominės bendrijos (EEB) modelį, tačiau to-
kio pasisekimo kaip EEB nepasiekė [4]. Vis dėlto Andų sandrauga turėjo įtakos 
ekonominei integracijai. 1993 metais buvo įgyvendinta laisvos prekybos zonos 
idėja, o tai padidino prekių judėjimą sandraugos viduje, sutartys su JAV, Kana-
da, ES ir kitomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis pritraukė inves-
ticijų į valstybes nares. Sukurta nauja bendra pramonės sritis, atitinkanti Pasau-
lio prekybos organizacijos sukurtus pamatinius standartus. Šios sandraugos, 
kad būtų pasiektas atviras prekių, paslaugų, kapitalo, asmenų judėjimas, 2001 
metais buvo sukurtas bendras Andų tautoms pasas.  

Taigi Andų tautų sandrauga, kaip pavyzdį pasirinkusi EEB, nuėjo šiek tiek ki-
tokiu keliu. Tačiau bendram principui nenusižengta, mat Kartagenos susitarime 
pabrėžiamas laipsniškas ekonominės integracijos siekimas. Andų tautų san-
drauga, turinti kol kas tik keturias valstybes nares, įgyvendina labiau subregioni-
nę ekonominę integraciją. 

Bendroji pietų rinka (MERCOSUR1). Kaip žinoma, ALADI organizacija nu-
matė susitarimų, kuriuose dalyvautų ne visos valstybės narės, galimybę.  

                                                 

1 angl. Southern Common Market; isp. Mercado Común del Sur 
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Tuo pagrindu 1985 – 1986 metais Argentina ir Brazilija sudarė 12 protokolų, 
1988 metais, kad sustiprintų šių susitarimų galią, jos sudarė Integracijos, ben-
dradarbiavimo ir vystymosi susitarimą, kuris žymi šių dviejų valstybių integraci-
jos lygį, laipsnišką mokestinių tarifų panaikinimą ir ekonominės politikos suvieni-
jimą. 1991 metais Asunsjone prie šio susitarimo prisijungė Paragvajus ir Urug-
vajus. Šie metai ir laikomi Bendrosios pietų rinkos MERCOSUR įkūrimo metais. 
Sutartis patikslinta 1994 m. Ouru Pretu sutartimi. 2006 metais Venesuela tapo 
šio susitarimo nare, nors norą dalyvauti susitarime išreiškė vėliau už kitas asoci-
juotas nares. Venesuelos integraciją į MERCOSUR lėmė politiniai ir ekonominiai 
rodikliai (Venesuela yra viena iš didžiausių naftos gavybos valstybių). Bolivija, 
Čilė, Kolumbija ir Peru yra išreiškusios norą dalyvauti susitarime. Tokią teisę 
joms suteikia ALADI sutartis. Meksika dalyvauja stebėtojo teisėmis, tačiau vyks-
ta derybos dėl asocijuotos narės statuso suteikimo. 

MERCOSUR veiksmai dažnai priklauso nuo politinės valstybių narių siste-
mos. Pastaruoju metu padėtis pagerėjo, kai valstybėse narėse valdžios daugu-
mą turi kairieji [10], kurie palaiko susitarimą. Be to, susitarimo klausimas ir parti-
jų pozicija įtraukiama į valstybių valdžios rinkimų kampanijas. 

MERCOSUR tikslai yra laisvas prekių tranzitas tarp valstybių narių, bendros 
muitų sistemos nustatymas santykiuose su trečiosiomis šalimis, makroekonomi-
kos ir sektorinės ekonomikos (žemės ūkio, pramonės, paslaugų, mokesčių ir kt.) 
koordinavimas. Vienas iš MERCOSUR instrumentų yra galimybė reguliuoti įsta-
tymų leidybą, kad užtikrintų vienodą ekonominį reguliavimą ir sustiprintų integra-
ciją.  

MERCOSUR veikia Bendros rinkos taryba, aukščiausia susitarimo institucija, 
kurios pagrindinis uždavinys yra užtikrinti tinkamą Asunsjono sutarties įgyvendi-
nimą. Tarybą sudaro valstybių narių užsienio reikalų ir ekonomikos (jei tokio nė-
ra, tai ministrai, atsakingi už šią sritį) ministrai. Sprendimai priimami konsensuso 
būdu, dalyvaujant visoms valstybėms narėms. MERCOSUR taip pat veikia Ben-
dros rinkos grupė, kuri yra vykdomoji institucija, koordinuojama Bendros rinkos 
tarybos. Bendros rinkos grupė prižiūri, kaip įgyvendinama Asunsjono sutartis, ki-
ti susitarimai, užtikrina Bendros rinkos tarybos sprendimų vykdymą [11].  

Skirtingai nei kiti Lotynų Amerikos susitarimai, MERCOSUR pasiekė palygin-
ti daug: buvo sumažinti muitų su trečiosiomis šalimis mokesčiai, taip pritraukiant 
investicijas, kurios padėjo „prikelti” merdinčius ekonominius sektorius. Paskatin-
ta prekyba per pirmus penkerius metus padidino eksportą į trečiąsias šalis apie 
30 proc. ir rodikliai vis dar gerėja [4]. 

2004 metais pastebimas naujas Amerikos integracijos posūkis: Europos Są-
jungos pavyzdžiu įkuriama Pietų Amerikos tautų sandrauga1. Teisinis pagrin-
das jai įkurti buvo Kusko deklaracija, pasirašyta 12 valstybių atstovų. Sandraugą 
sudaro Andų sandrauga, MERCOSUR narės bei Čilė, Gajana ir Surinamas. 
Sandraugos tikslas – sienų tarp valstybių panaikinimas, politinė, ekonominė, inf-
rastruktūrinė, socialinė valstybių integracija [12]. “Taika, vystymasis ir ekonomi-
nė gerovė, kurią lems sėkmingesnės derybos pasaulinėje rinkoje – štai ko siekia 
Lotynų Amerikos lyderiai, pasirašę šį regioninės integracijos paktą” [13]. Iki 2014 

                                                 

1 angl. South American Community of Nations 
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metų siekiama panaikinti muitus. Vėlesnėmis stadijomis tikimasi įkurti bendrą 
Pietų Amerikos parlamentą, teismą, bendrą valiutą, vieną pasą. Visiškai toks 
pats kaip ES modelis siekiamas sukurti iki 2019 metų.  

Tai iš esmės visiškai kitokia sąjunga nei Andų tautų sandrauga ir 
MERCOSUR, nors ją sudaro abiejų blokų valstybės ir remiamasi jų patirtimi. Ja 
siekiama ne biurokratizuoti sandraugos instrumentus, o priartinti žmones prie jos 
valdymo [14]. Taip tikimasi sulaukti piliečių pritarimo, kartu ir efektyvumo. Vienas 
iš pagrindinių uždavinių yra tinkamas valstybių narių atstovavimas: MERCOSUR 
patirtis rodo, kad didžiosios valstybės vaidina lemiamą vaidmenį priimant spren-
dimus, o mažosios valstybės lieka nuošalyje. 

Sandraugos įgyvendinimas siejamas visų pirma su bendradarbiavimu ener-
gijos ir transporto srityse. Dėl to iki 2009 metų planuojama nutiesti greitkelį nuo 
Peru iki Brazilijos per Boliviją, sujungsiantį Atlanto ir Ramųjį vandenynus. Taip 
pat tikimasi modernizuoti jūrų ir oro uostus [15]. 

Pietų Amerikos valstybės tikisi, kad ši sandrauga sukurs ketvirtą pagal dydį 
ekonominį bloką po NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvos prekybos susitarimo), Eu-
ropos Sąjungos ir ASEAN (Pietryčių Azijos tautų asociacijos) [16]. 

Tačiau pasigirsta kritikos, kad sandrauga yra labiau skambios frazės nei in-
tegracijos pakopa, mat konkrečių makroekonominių veiksmų dar nebuvo imtasi. 
Be to, pačių Pietų Amerikos valstybių vadovų požiūris yra skirtingas, mat ne visų 
valstybių vadovai dalyvavo netgi pasirašant Kusko deklaraciją [17]. Taigi susi-
skaldymas aiškiai matomas, dėl to Pietų Amerikos sandraugos veiksmingumas 
kol kas abejotinas. 

Karibų sandrauga (CARICOM1). Pirmojoje Karibų baseino valstybių vyriau-
sybių vadovų konferencijoje 1963 metais buvo aiškiai kalbama apie būtinybę 
glaudžiai bendradarbiauti su Europa, Afrika, Lotynų Amerika. Vėliau valstybių 
lyderiai jau turėjo aiškų planą sukurti laisvosios prekybos zoną ir 1965 metų pa-
baigoje pasirašė sutartį, kuria remiantis buvo įkurta Karibų laisvosios prekybos 
asociacija (CARIFTA). Nors laisvoji rinka buvo sukurta, tačiau CARIFTA nenu-
matė laisvo darbo jėgos ir kapitalo judėjimo, taip pat nebuvo suderintos žemės 
ūkio, gamybos, užsienio politikos. Karibų baseino valstybių lyderiai 1972 metais 
vykusios konferencijos metu nusprendė pertvarkyti Karibų laisvosios prekybos 
asociaciją (CARIFTA) į bendrą rinką ir įkurti Karibų sandraugą (CARICOM). 
CARICOM sutarties 6 straipsnyje yra išdėstyti sandraugos tikslai: pagerinti gy-
venimo lygį; sumažinti nedarbo lygį; pagreitinta, suderinta ir ilgalaikė ekonomi-
kos plėtra ir konvergencija; išplėsti ekonominius ir prekybinius ryšius su trečio-
siomis valstybėmis; sustiprinti konkuravimo tarptautinėje erdvėje lygį; organizuo-
ti produktyvumo ir prekybos didėjimą; siekti veiksmingesnio ekonominio bendra-
darbiavimo su trečiosiomis valstybėmis, valstybių grupėmis, organizacijomis ir 
kitais tarptautinių santykių subjektais [18]. 

CARICOM kaip institucija sulaukė didelės Karibų ekonomistų kritikos pir-
miausia dėl to, kad tarp vyriausybių vadovų ir ministrų tarybų pasirašyti susitari-
mai nebuvo įgyvendinti ir liko tik popieriuje. Kita problema yra ta, kad nebuvo 
numatyta, kas ir kaip skirtų sankcijas valstybei narei, nevykdančiai susitarimų. 
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Kritikai taip pat pažymi, kad laisvos prekybos laimėjimai tarp CARICOM valsty-
bių yra riboti, nes nepadidėjo dalijimasis vietos rinkomis. Nepaisant kritikos, 
CARICOM vaidmuo Karibų valstybių raidai labai svarbus. Vis dėlto yra keletas 
konkrečių pavyzdžių, kai sandraugai pavyko pasiekti vieną iš pagrindinių tikslų – 
pagerinti žmonių gyvenimo lygį [19]: Barbadosas, Belizas, Grenada, Gajana, 
Jamaika, Sent Liucija, Sent Vincentas ir Grenadinai, taip pat Trinidadas ir Toba-
gas yra bebaigiančios Bendrojo išorinio tarifo sumažinimo įgyvendinimo proce-
są; buvo sukurta regioninės lygiavertės kvalifikacijos suteikimo sistema, kad pa-
lengvintų darbo jėgos judėjimą tarp regionų; prie žemės ūkio plėtros Karibų ba-
seino valstybėse ženkliai prisidėjo tokios CARICOM institucijos: Karibų vysty-
mosi korporacija ir Karibų investicijų korporacija1. 

Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (NAFTA2). Susitari-
mas, įkūręs laisvą prekybą tarp Jungtinių Amerikos Valstijų, Meksikos ir Kana-
dos. Pasirašytas 1992 metų gruodžio 17 dieną. Susitarimas panaikino laisvos 
prekybos ir investicijų kliūtis ir padidino intelektinės nuosavybės apsaugą. Pagal 
NAFTA susitarimą buvo pašalintos visos netarifinės žemės ūkio produktų preky-
bos kliūtys tarp JAV ir Meksikos. Visas susitarimo sąlygas, susijusias su žemės 
ūkiu, žadama įgyvendinti iki 2008 metų. 2006 metų birželio mėnesį buvo pareng-
ta ataskaita, kurioje nurodyta, ką šiam susitarimui pavyko pasiekti nuo 1994 me-
tų [20]: 55 proc. padidėjo JAV eksportas į Meksiką ir Kanadą; per metus ekspor-
tas padidėja 847 mln. JAV dol.; pasiekta rinkos integracija (JAV daugiausiai 
eksportuoja į Kanadą ir Meksiką, o Meksika ir Kanada – į JAV); Abipusė žemės 
ūkio rinka tarp JAV ir Meksikos nuo NAFTA įkūrimo padidėjo 150 proc. (6.3 
mlrd. JAV dol. 1993 metais, 15,7 mlrd. JAV dol. 2005 metais). Tačiau gyventojų 
nuomonės apklausos parodė, kad JAV piliečiai nėra draugiškai nusiteikę šio su-
sitarimo atžvilgiu. 2005 metų balandžio mėnesį IPSOS-Reid klausė, JAV laimėjo 
ar pralaimėjo pasirašydama NAFTA susitarimą. Prie klausimo taip pat buvo pri-
dėtas toks susitarimo apibūdinimas: „Kanada, Meksika ir JAV 1992 metais pasi-
rašė NAFTA susitarimą, kad sumažintų kliūtis prekybai ir padidintų prekių ir pa-
slaugų srautą Šiaurės Amerikos zonoje. Susitarimas įsigaliojo 1994 metais“. Iš-
klausę tokį klausimą, 47 proc. respondentų atsakė, kad JAV pralaimėjo, 43 proc. 
respondentų teigė, kad laimėjo [21]. Žmogaus teisių stebėtojai pasmerkė 
NAFTA susitarimą dėl sistemiškai kuriamų struktūrų, kurios pažeidžia dirbančių 
žmonių teises. Piliečiai neigiamai vertina šį laisvos prekybos susitarimą, nes, 
kaip paaiškėjo, jis naudą neša tik įmonėms. Vienas iš neigiamo NAFTA poveikio 
pavyzdžių būtų, kad įsigaliojus NAFTA susitarimui, Meksikoje valandinis atlygi-
nimas sumažėjo nuo 2,20 JAV dol. iki 1,90 JAV dol. [22]. 

Centrinės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (CAFTA3). Šis su-
sitarimas panaikina prekybos kliūtis tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir penkių 
centrinės Amerikos valstybių: Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro ir 
Nikaragvos. CAFTA susitarimas buvo sukurtas pagal Šiaurės Amerikos laisvo-
sios prekybos susitarimo (NAFTA) pavyzdį. Jis pasirašytas 2004 metų gegužės 
28 dieną Vašingtone. 2005 metais rugpjūčio mėnesį prie CAFTA prisijungė Do-

                                                 

1 angl. Caribean Development Corporation and Caribean Investment Corporation 
2 angl. North American Free Trade Agreement 
3 angl. Central American Free Trade Agreement 
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minikos Respublika. Nuo to laiko šis susitarimas yra vadinamas CAFTA-DR 
[23]. CAFTA susitarimas yra vadinamas pirmuoju regioninės integracijos pavyz-
džiu, sudarytu tarp tokių nelygių partnerių: Centrinės Amerikos BVP yra 0,5 
proc. Jungtinių Amerikos Valstijų BVP [24]. CAFTA susitarimu siekiama daugu-
mos prekių ir paslaugų rinkos liberalizavimo Centrinėje Amerikoje, įskaitant že-
mės ūkį, pramonę, viešąsias paslaugas. Mainais JAV pažadėjo padaryti rinką 
veiksmingesnę kai kuriuose Centrinės Amerikos sektoriuose, įskaitant tekstilės 
sektorių, taip pat šiek tiek padidinti cukraus kvotas. Ženklios CAFTA susitarimo 
įtakos Centrinėje Amerikoje dar nesulaukta, todėl Centrinės Amerikos gyventojai 
skeptiškai žiūri į šį susitarimą. Tačiau specialistai, žiūrėdami į sėkmingą Meksi-
kos pavyzdį (NAFTA), viliasi, kad CAFTA pritrauks tiesioginių užsienio investici-
jų, taip pat tikisi didesnio Centrinės Amerikos eksporto įvairiuose sektoriuose. 
Manoma, kad CAFTA suteiks naudos vargingiems Centrinės Amerikos kaimo ir 
miesto regionams. Tačiau kuo toliau, tuo labiau didėja nepasitenkinimas CAFTA 
dėl darbininkų teisių, žemės ūkio, taip pat nerimaujama dėl JAV darbo vietų pra-
radimo. Profesinės sąjungos, plėtros organizacijos, religinės grupės, privataus 
sektoriaus lobistai atvirai pasisakė prieš šį susitarimą ir JAV, ir Centrinėje Ame-
rikoje. Įstatymų leidėjai Kongrese ir Centrinės Amerikos Asamblėjose taip pat iš-
sakė savo susirūpinimą. Maža to, įkurtas aktyvistų judėjimas STOP CAFTA [25]. 
Opozicija savo nepasitenkinimą grindžia tokiais argumentais [26]:  

1) Darbas. CAFTA yra žingsnis atgal Centrinės Amerikos darbo organizavi-
mo srityje, nes CAFTA, kitaip nei kituose laisvos prekybos susitarimuose, nerei-
kalaujama atitikties tarptautiniams darbo standartams. Reikalaujama tik kad 
valstybės narės vykdytų savo vidaus darbo įstatymus, o jie visoje Centrinėje 
Amerikoje yra labai skirtingi. 2) Žemės ūkis. Centrinės Amerikos ūkininkai susi-
rūpinę dėl to, kad veikiant CAFTA susitarimui, jie nebus pajėgūs konkuruoti su 
subsidijuojamu JAV eksportu. Du trečdaliai Centrinės Amerikos vargšų gyvena 
kaimo vietovėse, dirba žemės ūkio srityje ir tai yra vienintelis jų pragyvenimo 
šaltinis. 3) JAV darbo vietos. Laisvos prekybos politika iš naujo tapo debatų ob-
jektu, nes JAV didėja nedarbas, o ir darbo vietos perkeliamos kitur. Tekstilės 
pramonininkai ir cukraus industrija aktyviai lobuoja Kongresą prieš CAFTA. Kitos 
pramonės šakos ir valstybės, kurios prarado darbo vietas ar kitaip nukentėjo dėl 
NAFTA susitarimo, taip pat yra išreiškusios savo skeptišką nuomonę dėl 
CAFTA. 

2004 metų birželio 23 dieną į Kongresą buvo nusiųstas 48 organizacijų pasi-
rašytas laiškas su CAFTA įvertinimu, kuris buvo pavadintas „CAFTA neatitinka 
teisingumo normų” (angl. CAFTA fails standarts of justice) [27]. Laiške dar kartą 
atkreipiamas dėmesys, kokią žalą CAFTA susitarimas turi įvairioms ekonomikos 
sritims, Kongreso nariai raginami balsuoti prieš šį susitarimą tokiais žodžiais: 
“CAFTA neatitinka fundamentalių teisingumo ir sąžiningumo normų. Tai neduos 
naudos paprastiems JAV ir Centrinės Amerikos žmonėms. Mes reikalaujame 
Kongreso narių balsuoti prieš Centrinės Amerikos laisvosios prekybos susitari-
mą (CAFTA)”.  

Amerikos laisvosios prekybos zona (FTAA1). Derybos prasidėjo 1994 

                                                 

1 angl. Free Trade Area of Americas  



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

34 

metais tarp 34 Vakarų pusrutulio šalių1. Buvo deramasi dėl priemonių padidinti 
gyvenimo lygį, pagerinti darbo sąlygas, geresnės aplinkos apsaugos. Nustatyta, 
kad derybos privalo baigtis ne vėliau kaip 2005 metų sausį, o FTAA privalo pra-
dėti veikti kuo greičiau po derybų baigties, bet ne vėliau kaip iki 2005 metų 
gruodžio. Deja, derybų baigti nepavyko. 

FTAA niekada nesiekė suvienyti Vakarų pusrutulio valstybių ekonomikos, 
paprasčiausiai buvo siekiama pašalinti dalyvaujančių valstybių laisvos prekybos 
ir investicijų kliūtis. Tiksliau, kai kurie aukšti pareigūnai turėjo didesnę viziją: sie-
kė „pasiskolinti“ Europos integracijos modelį FTAA integracijai, ypač regioninės 
pagalbos naudojimą mažiau išsivysčiusiose šalyse. Tačiau nė viena iš Lotynų ar 
Centrinės Amerikos valstybių nenorėtų panašios į Europos Sąjungos politinės 
situacijos, nes viršnacionalinių institucijų įsteigimas FTAA reikštų Jungtinių Ame-
rikos Valstijų viešpatavimą [28]. Dėl šitos priežasties FTAA visada turėjo tradici-
nį ir abstraktesnį tikslą: pašalinti prekių ir paslaugų mainų tarp Šiaurės Amerikos 
ir Pietų Amerikos valstybių kliūtis. Analitikai mano, jog besivystančios valstybės 
supranta, kad jos privalo pritaikyti savo vidaus politiką prie išsivysčiusių valsty-
bių politikos dėl dviejų priežasčių: kad pritrauktų užsienio investicijas ir galėtų 
konkuruoti vidaus rinkoje. Be nuoseklios ekonominės reformos, prekybos susita-
rimai neduos numatomos naudos ir neskatins ekonomikos augimo.  

Vis dėlto kiekviena iš 34 šalių jau naudojasi laisva prekyba su keletu šalių, 
bet labai skirtingu mastu. Jau yra daugybė laisvosios prekybos susitarimų, sie-
jančių įvairias šalis Pietų ir Šiaurės Amerikoje, laisvosios prekybos susitarimų ar 
muitų sąjungų tarp Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių kaimynių, taip pat įvairių 
dalinių prekybos susitarimų, kurie suteikia pelno tik susitarimo šalims, veikian-
čioms tam tikrame sektoriuje. Dauguma šių susitarimų, išskyrus NAFTA, sieja-
mos su maža prekybos apimtimi: pavyzdžiui, eksportas tarp MERCOSUR šalių 
2003 metais buvo tik 12,7 mlrd. JAV dol., arba 12 proc. viso MERCOSUR šalių 
eksporto. Palyginti pateikiami eksporto tarp NAFTA šalių rodikliai: 2003 metais 
eksportas tarp šių šalių sudarė 609 mlrd. JAV dol., arba 57 proc. viso NAFTA 
šalių eksporto ir beveik 80 proc. visos prekybos tarp Vakarų pusrutulio valstybių 
[28]. Kyla klausimas: jeigu jau yra pasirašyta daugybė laisvosios prekybos susi-
tarimų tarp šių valstybių, tai kam reikia FTAA? Jeffrey J. Scott nuomone, FTAA 
duos naudos ekonomikai ir užsienio reikalų politikai. Pirma, FTAA turės teigiamą 
įtaką tvarkant visą ekonomikos politiką ir ekonominiams susitarime dalyvaujan-
čių šalių santykiams. Antra, FTAA iniciatyva panaikintų vieną didelį trūkumą: iš-
plėstų prekybą tarp didžiųjų Šiaurės ir Pietų Amerikos ekonomikų2. Trečia, 
FTAA yra Vakarų pusrutulio šalių bendradarbiavimo pagrindas, atsižvelgiant į 
daugiau nei 20 derybų lyderių iniciatyvų, kurios apima daugybę politinių, sociali-
nių-ekonominių ir kultūrinių problemų. 

                                                 

1 Antigva ir Barbuda, Argentina, Bahamai, Barbadosas, Belizas, Bolivija, Brazilija, Ka-
nada, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Dominika, Dominikos Respublika, Ekvadoras, Selvado-
ras, Granada, Gvatemala, Gajana, Haitis, Hondūras, Jamaika, Meksikas, Nikaragva, Pa-
nama, Paragvajus, Peru, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Liucija, Sent Vincentas ir Grenadinas, 
Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, JAV, Venesuela, Urugvajus. 

2 Čia turimi omenyje tvirtesni JAV ir Brazilijos prekybos ryšiai. 
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Nors šalininkų, taip pat nešališkų ekspertų nuomone, FTAA turėtų atnešti 
naudos susitarimo valstybėms, tačiau kaip ir CAFTA atveju veikia aktyvistų judė-
jimas prieš FTAA – „STOP the FTAA“ [29]. 
 

IŠVADOS 
 

1. Regioniniai susitarimai ir jais remiantis kuriamos regioninės ekonominės 
organizacijos suteikia valstybėms galimybę konkuruoti su didelėmis valstybėmis 
ir organizacijomis tarptautinių ekonominių santykių srityje. Tai ypač aktualu 
Amerikos valstybėms, nes dėl silpnos ekonomikos tarptautiniai santykiai plėtojo-
si lėtai. 

2. Pirmas integracijos bandymas buvo Lotynų Amerikos laisvos prekybos 
susitarimas, kuris dėl politinių sprendimų nebuvo veiksmingas ir buvo reformuo-
tas į Lotynų Amerikos integracijos organizaciją, kuri buvo lankstesnė ir paslanki, 
dėl to galėjo geriau įgyvendinti regioninę integraciją. 

3. Andų sandraugos ekonominės integracijos lygis yra apibūdinamas kaip 
muitų sąjunga. Ekonominė integracija vykdoma keturiose valstybėse. Yra nuo-
monių, kad Andų tautų sandrauga įkurta pagal Europos ekonominės bendrijos 
modelį. 

4. MERCOSUR, kurią sudaro penkios valstybės, sumažino muitų su trečio-
siomis šalimis mokesčius, taip pritraukė investicijų, kurios padėjo „prikelti” mer-
dinčius ekonominius sektorius. 

5. Stebėjus sėkmingą Europos Sąjungos plėtrą, bandoma kurti Pietų san-
drauga, kuri būtų 4 pagal dydį organizacija pasaulyje. Tačiau organizacijos atei-
tis kol kas miglota, mat konkrečių veiksmų vis dar nesiimta. 

6. Karibų Sandrauga CARICOM sukūrė bendrą rinką tarp Karibų baseino 
valstybių. Nepaisant įvairių šaltinių kritikos, CARICOM vaidmuo Karibų valstybių 
raidai labai didelis. 

7. NAFTA susitarimas sukūrė laisvą prekybą tarp Jungtinių Amerikos Valsti-
jų, Meksikos ir Kanados. Pradėjus veikti šiam susitarimui, eksportas padidėjo, 
buvo pasiekta rinkos integracija. Tačiau apklausų rezultatai parodė, kad piliečiai 
nėra draugiškai nusiteikę NAFTA atžvilgiu. 

8. CAFTA susitarimas, sukurtas pagal NAFTA pavyzdį, panaikina prekybos 
kliūtis tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir penkių centrinės Amerikos valstybių: 
Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro ir Nikaragvos. Tačiau šiam susi-
tarimui nepritariama kaip bloginančiam paprastų piliečių padėtį. 

9. FTAA susitarimas siekia pašalinti laisvos prekybos ir investicijų tarp 34 
Vakarų pusrutulio šalių kliūtis. Nors šalininkų, taip pat nešališkų ekspertų nuo-
mone, FTAA turėtų atnešti naudos susitarimo valstybėms, tačiau jam yra akty-
viai priešinamasi. Sustojus deryboms tarp dalyvaujančių valstybių, susitarimas 
dar neįsigaliojo. 
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Summary 

 
Countries of Latin America became independant in XIX century. Even then they reali-

zes that they can participate in international negotiations not one by one, but only as a 
unit, so they need to integrate. However, process of economic integration in Latin America 
is quite slow and complicated. Countries are too different ir economic, social, political, de-
mographic matters, and this makes decision-making procedure problematic. But still, ef-
forts are visible. Nowadays, two blocs of regional integration are efficient, that is Andean 
Community of Nations and MERCOSUR. Main aim of these blocs is creating common 
market and raise standards of economy and social living. Recently, there are attempts to 
create Southern American Community of Nations that would join those two blocs and few 
more countries. That would be a prototype of European Union. Still, this idea still is only a 
declaration and no considerable actions was taken. CARICOM is an economic and politi-
cal association of the Caribbean nations. Despite its severe difficulties in the 1980s and 
criticism, CARICOM is considered by many observers to be one of the most successful 
regional economic arrangements outside of the European Community. NAFTA is the pact 
that calls for the gradual removal of tariffs and other trade barriers on most goods produ-
ced and sold in North America. NAFTA forms the world’s second largest free-trade zone, 
bringing together 365 million consumers in Canada, Mexico, and the United States in an 
open market. Central America Free Trade Agreement (CAFTA) promotes trade liberaliza-
tion between the United States and five Central American countries: Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, and Nicaragua. Modeled after the NAFTA, CAFTA is widely 
considered to be a stepping stone to the larger Free Trade Area of the Americas (FTAA) 
that would encompass 34 economies. In 1994 the United States hosted the Summit of the 
Americas and proposed the establishment of a hemispheric trading bloc called the Free 
Trade Area of the Americas (FTAA). FTAA attained lots of criticism and didn’t come into 
effect yet. 
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Santrauka 
 

Išnagrinėjus mokesčio lengvatų teisinį reguliavimą pasitvirtino teorija, kad pati 
mokesčio lengvata turi įtakos apmokestinimo sistemai ir gali įvairiai pakreipti vals-
tybės politiką. Ši kategorija yra dvejopo pobūdžio. Vieną vertus mokesčio lengva-
tos yra naudingas reiškinys, nes lengvatų visuomeninė vertė susijusi su socialinėmis 
ir ekonominėmis garantijomis ir nauda (socialiai remtinų asmenų mokesčio naštos 
mažinimas, prioritetinių ūkio šakų plėtojimas), tačiau, kita vertus, mokesčio leng-
vatos gali nulemti nepakankamą pajamų kiekį valstybės biudžete ar piktnaudžiavi-
mą įstatymų nustatytomis išskirtinėmis apmokestinimo sąlygomis. Todėl reikia 
aiškaus mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo, galėsiančio užtikrinti pačios mo-
kesčio lengvatos įgyvendinimą, garantuoti, kad teisinių priemonių poveikis leis pa-
laikyti ir toliau skatinti stabilią ir patikimą mokesčių sistemą, ir suderinti asmenų, 
socialinių grupių ir valstybės interesus. 

 
ĮVADAS 

 
Mokesčio lengvatų teisinis reguliavimas, pagrįstas apmokestinimo teisinio 

reglamentavimo ir taikymo principais, gali būti viena iš galimų išeičių sprendžiant 
problemas ir atsakant į klausimus, susijusius su teisės normų, reglamentuojan-
čių mokesčio lengvatas taikymu. Todėl ypač aktualu yra apžvelgti pačios mo-
kesčio lengvatos sampratą, požymius, šios kategorijos problematiką ir įvertinti 
mokesčio lengvatų įtaka apmokestinimo sistemai. Taip pat svarbu išnagrinėti 
mokesčio lengvatų teisinį reguliavimą, teisėkūros procesą, ir poveikį, kuris yra 
daromas teisės normomis, reglamentuojančiomis įvairių mokesčių lengvatas. Be 
aukščiau minėtų aspektų šiame darbe bandoma nustatyti ar mokesčio lengvatų 
teisinis reguliavimas atspindi pagrindinę savo priežastį – derinti priešingų grupių 
interesus ir tokiu būdu įtvirtinti bei palaikyti visuomenėje socialinę santaiką.  

Darbo tyrimo objektas yra mokesčio lengvatų teisinis reguliavimas. Pagrindi-
nis dėmesys darbe yra skiriamas mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo pro-
blemos aktualumui, įtakai, kurią daro mokesčio lengvatos visai valstybės apmo-
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kestinimo sistemai. Taip pat mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo problemų 
sprendimo pasekmėms valstybei ir visuomenei.  

Darbo tikslas yra išnagrinėti mokesčių lengvatos teisinio reguliavimo proble-
mas, ir plačiau aptarti problemos sprendimo alternatyvas, reguliavimo kryptis ir 
perspektyvas ateičiai.  

Atsakymai į šiuos aukščiau minėtus klausimus ir jų išsamus nagrinėjimas 
padės užkirsti kelią mokesčių sistemos iškraipymui ir nevienodam mokesčio 
lengvatų teisiniam reguliavimui. 

 
Mokesčio lengvatomis valstybė mokesčių mokėtojams suteikia išskirtines są-

lygas teisėtais būdais gauti ekonominės ir socialinės naudos. Ypatingo dėmesio 
šiai kategorijai reikia dėl to, kad įvedant mokesčio lengvatas keičiasi šalies ap-
mokestinimo sistema. Mokesčio lengvatos plačiai taikomos siekiant daryti įtaką 
ekonomikos raidai, jos struktūriniam pagrindui, norint sukurti ekonominę ir socia-
linę infrastruktūrą, taip pat sušvelninti socialinę įtampą, atrodo, amžinoje kovoje 
su infliacija.  

Nuolatinių nesusitarimų ir požiūrių į mokesčio lengvatas gausa duoda pa-
grindą vadinti jas vienu iš labiausiai diskutuotinų ir kontroversiškų mokesčio 
elementų. Tai skatina ne tik ganėtinai painus ir sudėtingas mokesčio lengvatų 
administravimas, bet ir tai, kad nėra ilgalaikės mokesčių politikos strategijos šiuo 
klausimų, dėl to atsiranda mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo spraga. 

Išnagrinėjus mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo klausimą įdėmiau, ilgai-
niui bus įmanoma nustatyti ir įvertinti mokesčio lengvatų veiksmingumą, jų tai-
kymo mastą, įtaką, kurią daro mokesčio lengvatų pritaikymas vienokiam ar kito-
kiam mokesčiui, taip pat nustatyti, ar mokesčio lengvatos padeda palaikyti ap-
mokestinimo sistemos pusiausvyrą. 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme [1] nustatyta, kad: 
„Mokesčio lengvata, tai mokesčių mokėtojui ar jų grupei mokesčio įstatymo nu-
statytos išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios yra palankesnės, palyginti su 
įprastinėmis sąlygomis.“ Tačiau centrinio mokesčių administratoriaus nuomonė, 
suderinta su Finansų ministerija, prie mokesčių lengvatų priskiria dar ir Mokes-
čių administravimo įstatyme numatytas mokesčių mokėjimo lengvatas: atleidimą 
nuo baudų, atleidimą nuo delspinigių, mokestinės paskolos sutartis. Taigi mo-
kesčio lengvatų samprata yra platesnė ir apima ne tik tas sąlygas, dėl kurių rei-
kia mokėti mažesnį mokestį arba mokesčio mokėjimo terminas atidėdamas ar 
mokestį galima sumokėti per keletą kartų, bet ir kitas apmokestinimo tvarkos iš-
imtis. Taigi Lietuvos apmokestinimo sistemoje galima išskirti tokias mokesčio 
lengvatų formas: 

1) mokesčių apmokestinimo,  
2) mokesčių mokėjimo.  
Pirmoji kategorija mokesčių apmokestinimo lengvatos, yra siejamos su leng-

vatomis apskaičiuojant mokesčio tarifo dydį. Antroji kategorija mokesčių mokė-
jimo lengvatos, tai mokesčių mokėtojui suteikiama galimybė būti atleistam nuo 
baudų ir delspinigių ar tam tikrais atvejais su mokesčių mokėtojais gali būti su-
daromos mokestinės paskolos sutartys ir teisė perleisti savo mokestinius įsipa-
reigojimus. 
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Atsižvelgiant į esamą ganėtinai nepalankią socialinę ir ekonominę situaciją, 
reikia ryžtingų, tačiau veiksmingų ir racionalių lengvatų sistemos pokyčių. Poky-
čių reikia siekiant įveikti neigiamą šios srities raidos kryptingumą ir pasistengti 
lengvatomis įgyvendinti būtent tuos tikslus, kurie kyla iš pačios lengvatų definici-
jos. Lengvatos visų pirma yra socialinis matas, būtent čia yra visuomeninė leng-
vatų vertė. Teisinį lengvatų vaidmens didėjimą lemia ir lengvatų daromas povei-
kis. Lengvatos tampa tarsi universalia teisine priemone, kurios dėka išlyginama 
nevienoda tam tikrų visuomenės sluoksnių padėtis, arba atitinkamiems subjek-
tams suteikiama galimybė įsitvirtinti ar toliau plėsti savo veiklą, garantuojant iš-
skirtines sąlygas, kurios yra palankesnės, palyginti su įprastomis sąlygomis. 
Mokesčio lengvatos tokias išskirtines sąlygas subjektams – mokesčių mokėto-
jams suteikia konkrečiai apmokestinimo srityje.  

Doktrinoje dažniausiai galima sutikti ir išskirti tokius labiausiai pasaulyje pa-
plitusius mokesčio lengvatų tipus [2,3,4]: 

1) mokesčio tarifo sumažinimas; 
2) mokesčio objekto fiksuotos neapmokestinamos dalies padidinimas; 
3) mokesčio objekto sumažinimas, leidžiant daryti įvairus atskaitymus iš pa-

jamų; 
4) atleidimas nuo mokesčių; 
5) mokesčių sumos sumažinimas; 
6) mokesčių kreditai (grąžinami arba užskaitomi į vėlesnio mokestinio laiko-

tarpio mokesčių įsipareigojimus); 
7) mokesčių mokėjimo termino atidėjimas (ar mokėjimo išskaidymas ir išdės-

tymas per laiką). Mokesčio lengvatų mokėjimo termino atidėjimas gali būti 
tiek iš lanksto apibrėžto termino, kai yra nustatytas konkretus laikotarpis, 
pavyzdžiui, nuo trejų iki penkerių metų, tiek neapibrėžtas mokesčių mokė-
jimo termino atidėjimas, kai nėra nustatyta konkretaus termino, o mokes-
čio sumokėjimą lems tam tikro fakto atsiradimas;  

8) anksčiau sumokėtų mokesčių ar jų dalies grąžinimas, dar vadinamas mo-
kesčio amnestija (angl. tax amnesty), dažniausiai šios mokesčio lengva-
tos yra siejamos su dvigubo apmokestinimo išvengimu; 

9) mokesčio nuolaidos (angl. tax allowance) – labiausiai paplitusi mokesčio 
lengvatos forma, skirta sumažinti mokesčio bazę. Mokesčio nuolaidų ob-
jektas be mokesčio mokėtojų pajamos, o jų išlaidos.  

Mokesčio lengvatos sąvokos apibrėžimas teisinės lengvatos sampratos pa-
grindu leidžia mokesčio lengvatas laikyti viena iš specifinių teisinių priemonių, 
kuriomis yra išplečiamos teisės subjektų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo 
galimybės, garantuotos teisės normomis. Taip subjektams suteikiama papildo-
mų teisių (išskirtinės sąlygos) arba jie yra atleidžiami nuo tam tikrų įsipareigoji-
mų įvykdymo (normatyvinis panaikinimas). [5] 

Lengvatų nederėtų painioti su privilegijomis. Šias dvi kategorijas vienija tik 
tas faktas, kad ir lengvata, ir privilegija yra bendros nustatytos taisyklės, kuri su-
teikia tam tikrą „gėrį“ atitinkamam subjektui išimtis. Tačiau lengvata, tai pagrįstas 
įstatymais teisėtas būdas, suteikiantis išskirtines sąlygas, kurios yra palankes-
nės, palyginti su įprastomis sąlygomis. Privilegija savo ruožtu dažniausiai yra si-
ejama su neteisėtomis palankesnių sąlygų suteikimo priemonėmis, pavyzdžiui, 
apeinant įstatymus. Privilegija, kitaip nei teisėtos lengvatos, suteikia vieniems 
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asmenims išskirtines sąlygas kitų subjektų sąskaita, perkeldama pirmųjų naštą 
pastariesiems. Siekis, kad lengvata nevirstų neteisėta privilegija, yra viena iš 
priežasčių, kodėl lengvatos nustatomos būtent įstatymais ir tik atitinkamą kom-
petenciją turinčių subjektų. Tai dar kartą pabrėžia teisinio reguliavimo svarbą. 
Tačiau privilegija gali būti traktuojama ir kaip lengvatinė visuomeninių santykių 
reguliavimo atmaina, kai pranašumai nustatomi teisės normomis, bet įstatymų 
leidėjas sąmoningai ar ne, tačiau suteikia galimybę pernelyg pagerinti subjektų 
padėtį. Šiuo požiūriu lengvata laikoma neigiama kategorija, kurios egzistavimas 
teisės normoje, prieštarautų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo prin-
cipams. Taip mokesčio lengvatos dažnai apibūdinamos kaip neigiami padariniai 
šalies ekonomikai, nes jos iškreipia veiklos ir konkurencijos sąlygas, sudaryda-
mos ypač patrauklią apmokestinimo aplinką išrinktajai kategorijai asmenų.  

Pagrindinis teisėtos lengvatos, kartu mokesčio lengvatų tikslas – mėginimas 
suderinti asmens, socialinių grupių ir valstybės interesus. Racionalios, tikslingos 
ir pagrįstos įstatymais lengvatos sujungia ir harmonizuoja tarpusavyje šiuos skir-
tingus interesus. Teisėtai ir teisingai nustatančios išskirtines sąlygas, kurios yra 
palankesnės, palyginti su įprastomis sąlygomis, lengvatos suteikia galimybių 
normaliai egzistuoti ir plėtotis ir tam tikriems subjektams, ir visai visuomenei, tu-
rint omenyje visų subjektų valstybėje tarpusavio sąsają. 

Labai svarbu laiku reaguoti į permainas visuomenėje, stebėti ir įvertinti esa-
mų teisės normų, reglamentuojančių mokesčio lengvatas, daromą poveikį ir pri-
reikus pašalinti nepasiteisinusias praktiškai lengvatas. Kadangi teisės normos tik 
tada yra veiksmingos, kai atitinka objektyvias sąlygas ir raidos dėsningumus 
konkrečiai toje visuomenėje, kur yra vykdomas teisinis reguliavimas. Be to, taip 
galima sumažinti kaštus, susijusius su neveiksmingų ir netikslingų mokesčio 
lengvatų administravimu ir išvengti kitokių neigiamų padarinių. Turėtų būti api-
brėžta tinkama mokesčio lengvatų teikimo struktūra, kuri padėtų išvengti taip 
dažnai siejamo su mokesčio lengvatomis – realaus rinkos vaizdo iškraipymo. 
Nors būtų galima daryti prielaidą, kad rinką iškreipia ne mokesčio lengvatos, bet 
netinkamai organizuotos ir įgyvendinamos valstybės valdžios institucijų progra-
mos, pavyzdžiui, neracionaliai nustatytos papildomos socialinės pašalpos.  

Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į vykdomą šalyje mokesčio lengvatų teisinį 
reguliavimą, kurio pagrindinis uždavinys kaip tik yra teisėtas ir teisingas teisės 
subjektų elgesys ir bandymas teisėtais būdais užkirsti kelia galimam piktnau-
džiavimui įstatymų suteiktomis mokesčio lengvatomis. Svarbu išsiaiškinti ir tokio 
reguliavimo vidinę sandarą. Mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo vidinė san-
dara tai teisinių priemonių sistema, kurios dėka yra įgyvendinamas esamų šalyje 
mokestinių santykių teisinis reguliavimas. Mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo 
priemonės yra [6, p.26.]: 

1) teisės normos, nustatančios mokesčio lengvatas ir reglamentuojančios jų 
įgyvendinimą;  

2) teisiniai santykiai, kurie yra teisės normų įgyvendinimo forma;  
3) teisės aktai, nustatantys teisės taikymą ir jo įgyvendinimą.  
Būtent šios priemonės yra pasitelkiamos, kai siekiama daryti įtaką mokesčio 

lengvatoms nustatyti, taikyti ir jas tinkamai įgyvendinti.  
Teisinio reguliavimo pagrindą apibrėžia pagrindinis teisės tikslas – visuome-

ninių santykių tvarkos ir stabilumo užtikrinimas. Teisė visada priešinasi socialinei 
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netvarkai, teisės pažeidimams ir savivalei. Teisės normos įtvirtina susiklosčiu-
sius visuomeninių santykių modelius ir saugo viešpataujančias visuomenėje so-
cialines vertybes, garantuodamos teisiniu problemų sprendimo metodus ir bū-
dus. 

Turint omenyje, kad teisinio reguliavimo veiksmingumas nustatomas per tei-
sinio reguliavimo tikslo ir galutinio rezultato atitiktį, peršasi išvada, kad mokesčio 
lengvatų teisinio reguliavimo galutinis rezultatas yra siekis sukurti tokį veiklos 
mechanizmą, kuris galėtų sumažinti mokesčio naštą mokesčių mokėtojams (kai 
tai yra būtina), bet ir skatintų šalies ekonomikos augimą, bendro lygio vystymąsi 
ir gebėjimą konkuruoti. Ilgainiui šios priemonės padėtų visiškai pašalinti galimy-
bę vengti mokėti mokesčius tiek verslo sferoje, tiek visose kitose veiklos srityse.  

Pernelyg staigus visų mokesčio lengvatų panaikinimas yra ne kas kita, kaip 
mėginimas pasiekti utopinės mokesčių sistemos reformos. Juk mokesčio leng-
vata atlieka ekonominę (reguliavimo) funkciją, kurios dėka galima daryti įtaką ir 
skatinti prioritetines šalies gamybos kryptis ar privatų verslą, kitaip skatinti rinkos 
ekonomiką.  

Darytina išvada, kad tik tuo pačiu metu naikinant pasenusias, nebe raciona-
lias, neatitinkančias šiuolaikinių siekių mokesčio lengvatas, laipsniškai mažinant 
pastarųjų skaičių ir naujų efektyvių, tikslingų lengvatinių formų nustatymas ir pri-
taikymas ir yra kone pagrindinis kelias, kuriuo einant reikėtų vykdyti mokesčių 
sistemos reformas.  

Kadangi teisinis reguliavimas tai tokia socialinio reguliavimo rūšis ar forma, 
kai teisinis poveikis žmonių elgesiui yra daromas teisinėmis priemonėmis [7, p. 
153.], mokesčio lengvatos teisinis reguliavimas turi būti skirtas visų pirma tam, 
kad tos teisinės priemonės skatintų ekonominius ir socialinius procesus, todėl 
būtų teisinga ir tikslinga prieš vykdant tam tikrus pakeitimus sukurti konkrečią si-
steminę koncepciją. Kitaip mokesčio lengvatų teisinis reguliavimas virs chaotiš-
ku procesu, kai vienų mokesčio lengvatų naikinimas lems savavališką kitų leng-
vatų atsiradimą ir nekontroliuojamą piktnaudžiavimą lengvatomis. Šis procesas 
yra gana pavojingas valstybės stabiliam funkcionavimui, nes naujos mokesčio 
lengvatos gali būti nulemtos įvairių lobistinių interesų. Mokesčio lengvatos pla-
čiai naudojamos politikų rinkimų metu savo agitaciniuose pranešimuose.  

Todėl akivaizdu, kad, norint naudoti mokesčio lengvatas, reikia optimalaus, 
visapusiško, pagrįsto praktiškai mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo. Tokio, 
kuris taptų pagrindu, iš kurio kiltų atitinkamos krypties teisinės idėjos, teisinės 
normos, teisinės organizacinės procedūros. Teisinis reguliavimas, kaip sociali-
nio reguliavimo forma, neturėtų sukurti žalingų teisinių kliūčių ar mokesčių si-
stemoje spragų, kurios leistų piktnaudžiauti suteikiamomis išskirtinėmis sąlygo-
mis. Be to teisinis reguliavimas apima visuomeninių santykių dalyvių veiklą, taigi 
kalbant apie mokesčio lengvatų teisinį reguliavimą būtina aiškiai nurodyti mo-
kestinių santykių subjektų teises ir pareigas susijusias su mokesčio lengvatų 
administravimu ir skatinti teisinį mokesčių mokėtojų išprusimą.  

 
IŠVADOS 

 
1. Lengvatos yra ypatingo teisinio asmens statuso elementas, kuris subjektui 

suteikia specifinių teisių, papildančių pagrindinių jo teisių ir laisvių sąrašą. Mo-
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kesčio lengvatos, kaip teisinių lengvatų rūšis, pasireiškia tam tikrų pranašumų 
suteikimu arba iš dalies atleidžiant nuo įsipareigojimų įvykdymo, arba tokių sąly-
gų sudarymu, kurios, atvirkščiai, skatintų konkrečių subjektų, šiuo atveju – mo-
kesčių mokėtojų prievolių įvykdymą.  

2. Mokesčio lengvatų pobūdis, jų taikymo mastas priklauso nuo istorinių tra-
dicijų, valstybės formuojamos mokesčių politikos, nuo ekonominio ir socialinio 
kryptingumo. Todėl, norint naudoti mokesčio lengvatas, reikia optimalaus, objek-
tyvias sąlygas atitinkančio, praktiškai pagrįsto mokesčio lengvatų teisinio regu-
liavimo, kuris taptų pagrindu, iš kurio kiltų atitinkamos orientacijos teisinės idė-
jos, teisės normos, teisinės organizacinės procedūros.  

3. Mokesčio lengvatos gali būti traktuojamos kaip vienas iš mokestinio pla-
navimo būdų, kuris reiškia optimalios apmokestinimo sistemos organizavimą. 

4. Mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo priemonės turi skatinti priešingų in-
teresų grupių derinimą ir taip įtvirtinti bei palaikyti visuomenėje teisės laikymąsi, 
socialinę santarvę ir ekonominę pusiausvyrą. Kadangi mokesčio lengvatos gali 
lemti šešėlinės ekonomikos atsiradimą, sukuria pagrindą atsirasti korupcijai ir 
gali skatinti piktnaudžiavimą suteikiamomis išskirtinėmis sąlygomis ir vengti mo-
kesčių mokėjimo (pavyzdžiui, fiktyvių sandėrių su skirtingais subjektais dėka), 
todėl aiškus mokesčio lengvatų teisinis reguliavimas yra būtinas. 

5. Teisinio reguliavimo veiksmingumas nustatomas per teisinio reguliavimo 
tikslo ir galutinio rezultato atitiktį, taigi mokesčio lengvatų teisinio reguliavimo ga-
lutinis rezultatas yra siekis sukurti tokį veiklos mechanizmą, kuris galėtų suma-
žinti mokesčio naštą mokesčių mokėtojams (kai tai yra būtina), bet kartu skatintų 
šalies ekonomikos augimą, bendro lygio vystymąsi ir gebėjimą konkuruoti. Ilgai-
niui šios priemonės padėtų visiškai pašalinti galimybę vengti mokėti mokesčių 
tiek verslo sferoje, tiek visose kitose veiklos srityse.  

6. Būtina labiau atsižvelgti į mokesčio lengvatų veiksmingumą. Kadangi ne-
tinkamai teisiškai reguliuojama mokesčio lengvata ne tik nepasiekia savo socia-
linio tikslo, bet tampa ir ekonomiškai sunki ir mokėtojams, ir pačiai valstybei. To-
kia našta valstybei laikui bėgant bus nebepakeliama, o mokesčio lengvata ne-
beatspindės savo turinio ir virs tiesiog pašalpos atmaina.  
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Summary 

 
Considering legal regulations of tax relieves, the theory that tax relieves influence on 

all taxation system ant they can detach state politics has proved to be true. This category 
peculiar of dual character. On the one hand relieves benefit, it is caused that public cha-
racter of tax relieves is connected to social and economic guarantees and advantage 
(decrease in tax burden for individuals, which require social security, development of prio-
rity spheres of a facilities an economy), but on the other hand presence of tax relieves can 
tip the scale insufficient receipt of means in the budget or abusing the special conditions of 
taxation, established in the law. Therefore it is necessary to definite legal regulation of tax 
relieves, which can vouch introduction of a tax relieves, guarantee, that effect of legal 
means becomes the reason of maintenance and the further encouragement of stable tax 
system. It is important and consequently, that will allow coordinate interests of separate 
persons, social groups and the states. 
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Santrauka 

 
Straipsnyje atskleidžiama tarptautinio dvigubo apmokestinimo samprata; nag-

rinėjamas tarptautinio dvigubo apmokestinimo teisinis aspektas, pabrėžiant teisi-
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nio dvigubo apmokestinimo esmę ir mokestinius konfliktus; nagrinėjamas tarptau-
tinio dvigubo apmokestinimo ekonominis aspektas; analizuojamas tarptautinio 
dvigubo apmokestinimo išvengimas, atsižvelgiama į paskutines naujoves šiuo klau-
simu. 

 
ĮVADAS 

 
Kiekvienoje valstybėje mokesčių taisykles visų pirma nustato jos nacionali-

niai įstatymai. Tačiau dažnai jie reglamentuoja ne tik nacionalinių, bet ir užsienio 
subjektų apmokestinimą. Taip gali susidaryti situacija, kai tas pats asmuo nuo tų 
pačių pajamų (pelno) turės sumokėti mokesčius keliose valstybėse, t. y. atsiran-
da vadinamasis tarptautinis dvigubas apmokestinimas. Jis neabejotinai stabdo 
tarptautinių ekonominių santykių plėtrą – tarptautinį prekių, paslaugų, kapitalo ir 
asmenų judėjimą, naujų technologijų diegimą. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę paaiškėjo, kad tarptautinis dvigubas 
apmokestinimas ir kaip jo išvengti yra nagrinėjamas gana plačiai, tačiau atskiri 
autoriai tiria tik vieną ar kitą šios sudėtingos problemos aspektą (K. Bartusevi-
čienė – paskirstomojo pelno apmokestinimą; V. Vildžiūnaitė – nuolatinių Lietu-
vos gyventojų užsienyje gautų pajamų apmokestinimą; J. Kontrimavičiūtė – pa-
lūkanų apmokestinimą; A. Misiūnaitė – pelno mokesčio, sumokėto užsienio vals-
tybėse, atskaitymus; G. Lisauskas – tarptautinio dvigubo apmokestinimo išven-
gimo sutartis ir pan.). 

Pasigendama vientiso, susisteminto darbo, apimančio tiek teisinį, tiek ir eko-
nominį tarptautinio dvigubo apmokestinimo aspektus ir šio apmokestinimo iš-
vengimą. 

Tyrimo objektas – tarptautinio dvigubo apmokestinimo ir jo išvengimo reg-
lamentavimas. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti tarptautinio dvigubo apmokestinimo ir jo iš-
vengimo reglamentavimą Lietuvoje ir pasaulyje. 

Tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: 
1. Atskleisti tarptautinio dvigubo apmokestinimo sampratą. 
2. Išnagrinėti tarptautinio dvigubo apmokestinimo teisinį aspektą. 
3. Išnagrinėti tarptautinio dvigubo apmokestinimo ekonominį aspektą. 
4. Atskleisti tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimo mechanizmo 

veiklą. 
Tyrimo metodai: straipsnis parengtas mokslinės literatūros analizės, lygini-

mo, dokumentų analizės ir apibendrinimo metodais. 
 

1. TARPTAUTINIO DVIGUBO APMOKESTINIMO SAMPRATA 
 

Mokesčiai yra vienas svarbiausių šalies biudžeto pajamų šaltinių, taip pat 
pagrindinis išlaidų, skirtų mokslo, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir ki-
toms socialinio sektoriaus sritims finansuoti, padengimo šaltinis. Kiekvienos 
valstybės suvereni teisė yra nustatyti mokesčių surinkimo iš savo mokesčių sub-
jektų, t. y. fizinių ir juridinių asmenų, veikiančių jos teritorijoje, sąlygas be apribo-
jimų, neatsižvelgiant į kitų valstybių mokesčių sistemas. Valstybių mokesčių si-
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stemų taisyklės yra ekonominės ir istorinės raidos, tradicijų rezultatas. Dėl to 
mokesčių sistemos skiriasi mokesčių struktūra, apmokestinimo procedūromis, 
mokestinių prievolių nevykdymo padariniais, apmokestinamųjų pajamų apibrė-
žimu, nustatant mokesčių bazę.  

Tačiau globalizacija lemia, kad įmonių veikla neapsiriboja vienos valstybės 
teritorija. Todėl įmonių gautos verslo pajamos gali būti apmokestinamos pagal 
kelių valstybių jurisdikciją. Valstybėms taikant skirtingas apmokestinimo taisyk-
les, gali susidaryti situacijos, kai tos pačios pajamos apmokestinamos kelis kar-
tus arba, atvirkščiai, visiškai neapmokestinamos. Valstybių mokesčių sistemų 
skirtumai gali sukelti tarptautinius ginčus apibrėžiant apmokestinto subjekto ir 
atitinkamos valstybės teisinius – mokestinius santykius, kurių dažniausias pada-
rinys yra dvigubas apmokestinimas.  

Lietuvos įmonėms palaikant glaudžius verslo santykius su užsienio partne-
riais, dažnai pasitaiko, kad dvi skirtingos valstybės siekia apmokestinti uždirbtas 
pajamas ar pelną. Tas pats atsitinka ir su fiziniais asmenimis, dirbančiais kitose 
valstybėse. 

Dvigubo apmokestinimo atsiradimo prielaida – kiekvienos valstybės siekis 
apmokestinti pajamas ar pelną remiantis dviem principais: 

1. Rezidavimo. Šis principas įgyvendinamas apmokestinant šalyje regist-
ruotų įmonių ir nuolatinių gyventojų visas pasaulines pajamas. 

2. Pajamų šaltinio. Šis principas įgyvendinamas apmokestinant užsienio 
valstybių piliečių pajamas, gautas iš šalyje registruotų įmonių, ir pajamas, 
kurias jie gauna iš užsienio valstybių įmonių už darbą, atliktą šalyje. Taip 
pat apmokestinant kai kurias užsienio valstybių įmonių gaunamas paja-
mas iš šalyje registruotų įmonių (pvz., palūkanas, nuomos pajamas). 

Galima teigti, kad tarptautinis dvigubas apmokestinimas yra apibūdinamas 
kaip to paties mokesčio mokėtojo tų pačių pajamų apmokestinimas panašiais 
mokesčiais dvejose ar daugiau valstybių už tą patį mokestinį laikotarpį [4]. Ta-
čiau net ir šis apibrėžimas nėra pakankamai išsamus. Dvigubas apmokestini-
mas turi būti suprantamas platesniame kontekste. Jį apibrėžiant turėtų būti iš-
skirtos atskiros dvigubo apmokestinimo formos: teisinis dvigubas apmokestini-
mas ir ekonominis dvigubas apmokestinimas. 
 

2. TARPTAUTINIS DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: TEISINIS ASPEKTAS 
 

EBPO tarptautinį teisinį dvigubą apmokestinimą apibrėžia kaip to paties mo-
kesčio mokėtojo apmokestinimą tų pačių pajamų / pelno atžvilgiu dviejose ar 
daugiau valstybių [21].  

Anot D. Vasarienės, teisinis dvigubas apmokestinimas atsiranda tada, kai 
tos pačios pajamos yra pakartotinai apmokestinamos vieno mokesčio mokėtojo, 
t. y. tas pats mokesčio objektas (pajamos) ir tas pats mokesčio subjektas (mo-
kesčio mokėtojas) yra pakartotinai apmokestinami dvejose ar daugiau valstybių 
už tą patį laikotarpį [19].  

Kiekviena šalis nustato savo nacionalinėje teisėje skirtingas sąlygas, ku-
rioms esant atsiranda mokestinė atsakomybė toje valstybėje. Dėl šios priežas-
ties gali kilti tam tikri mokestinio pobūdžio konfliktai. 

Mokestinių konfliktų rūšys: 
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• Šaltinio – šaltinio konfliktas; 
• Rezidencijos – rezidencijos konfliktas; 
• Rezidencijos – šaltinio konfliktas; 
• Pajamų apibūdinimo konfliktas; 
• Įmonės konfliktas; 
• Mokesčių sistemų tarpusavio nesuderinamumas [19]. 
Šaltinio – šaltinio konfliktas – tai situacija kai dvi ar daugiau valstybių tvirtina, 

kad tos pačios mokesčio mokėtojo pajamos yra kilusios iš jų valstybės ir todėl 
joje turi būti ir apmokestinamos. 

Pajamų apibūdinimo konfliktas įvyksta tada, kai dvi ar daugiau valstybių api-
būdina tas pačias pajamas ar kapitalą skirtingai ir todėl taiko joms skirtingas 
apmokestinimo taisykles.  

Įmonės konfliktas įvyksta tada, kai įmonė yra apibūdinama skirtingai dviejų 
ar daugiau valstybių įstatymuose ir todėl jai yra taikomos skirtingos apmokesti-
nimo taisyklės.  

Mokesčių sistemų tarpusavio nesuderinamumas – tai situacija, kai dvi mo-
kesčių sistemos skirtingai apibrėžia apmokestinamąsias pajamas, nustato skir-
tingas mokesčių apskaičiavimo taisykles ir pan. [19].  

Rezidencijos – šaltinio konfliktas ir rezidencijos – rezidencijos konfliktas pasi-
taiko dažniausiai, todėl juos aptarsime plačiau.  

Rezidencijos – šaltinio konfliktas – tai situacija kai tos pačios pajamos yra 
apmokestinamos kelis kartus: pirmą kartą valstybėje, kurioje tos pajamos buvo 
gautos (vadovaujantis apmokestinimo „prie šaltinio” taisyklėmis) ir antrą kartą 
valstybėje, kurioje mokesčio mokėtojas reziduoja (vadovaujantis tos valstybės 
rezidencijos taisyklėmis) [19]. 

Šis konfliktas suprantamas kaip konfliktas tarp rezidavimo valstybės ir šalti-
nio valstybės, kur pajamos buvo gautos. Konflikto esme yra klausimas, kuri iš 
šių valstybių turi teisę apmokestinti pajamas. Kadangi nėra pasiekta bendro 
kompromiso, kuriam apmokestinimo principui, šaltinio ar rezidencijos, teikti pir-
menybę, EBPO modelinė konvencija pateikia kompromisą tarp abiejų principų 
kiekvienu konkrečiu atveju: apmokestinimo jurisdikcija nustatoma arba šaltinio 
valstybei, arba rezidavimo valstybei priklausomai nuo pajamų rūšies. Tiesiogi-
niai mokesčiai turi tendenciją būti priskirti rezidavimo valstybei, o apmokestini-
mas pagal objektą, ypač pagal nuolatinę buveinę, yra priskiriamas šaltinio vals-
tybei. Taip pat yra tendencija aktyvaus „realaus“ investavimo pajamų apmokes-
tinimą priskirti šaltinio valstybei, o pasyvaus investavimo („portfelinio“ kapitalo) 
mokesčiai yra mokėtini rezidavimo valstybėje.  

Rezidencijos – rezidencijos konfliktas įvyksta, kai dvi ar daugiau valstybių 
traktuoja tą patį asmenį, kaip jų šalies rezidentą. 

Kalbant apie tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymą 
asmenų atžvilgiu, reikia pažymėti, kad sutartys taikomos vienos ar abiejų susita-
riančių valstybių mokesčių rezidentams. Šiuo tikslu sutartys apibrėžia rezidento 
sąvoką ir numato būdus išspręsti galimus rezidencijos konfliktus, t. y. nustatyti, 
kurios valstybės rezidentu turi būti laikomas asmuo sutarties tikslais. Tiksliai nu-
statyti asmens rezidenciją yra labai svarbu, nes tai iš esmės yra atskaitos taš-
kas, taikant visas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas [12].  
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Apibendrinant galima konstatuoti, kad tarptautinis teisinis dvigubas apmo-
kestinimas atsiranda tada, kai to paties mokesčio mokėtojo pajamos (pelnas) 
apmokestinamos keliose valstybėse. Kiekviena šalis savo nacionalinėje teisėje 
nustato skirtingas sąlygas, kurioms esant atsiranda mokestinė atsakomybė toje 
valstybėje. Dėl to gali kilti įvairių rūšių mokestinio pobūdžio konfliktų, kuriems iš-
spręsti yra pasitelkiama EBPO modelinė konvencija, pajamų ir kapitalo dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartys, nacionaliniai teisės aktai ar, prireikus, krei-
piamasi į kompetentingas institucijas. 

Tarptautinis dvigubas apmokestinimas turi ir ekonominį aspektą.  
 

3. TARPTAUTINIS DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: EKONOMINIS 
ASPEKTAS 

 
Ekonominis dvigubas apmokestinimas – tai to paties ekonominio sandorio, 

pajamų ar kapitalo apmokestinimas dviejose ar daugiau valstybių per tą patį 
mokestinį laikotarpį, bet skirtingų mokesčių mokėtojų rankose [21]. Taigi tarptau-
tinis ekonominis dvigubas apmokestinimas atsiranda, kai tos pačios pajamos 
yra pakartotinai apmokestinamos kelių mokesčių mokėtojų asmenyse (pavyz-
džiui, apmokestinant vyrą ir žmoną; partnerystės pagrindais veikiančią bendrovę 
ir jos partnerius; bendrovę ir jos akcininkus; pagrindinę ir antrinę bendroves ir 
pan.); tas pats mokestis yra taikomas juridiškai skirtingiems, bet ekonomiškai 
susijusiems ar panašiems subjektams [19].  

Tarptautinis ekonominis dvigubas apmokestinimas gali atsirasti šiais atve-
jais:  

• ekonominis dvigubas apmokestinimas atsiranda, kai pajamos yra priski-
riamos skirtingiems asmenims pagal susijusių valstybių vidaus įstatymus. 
Pavyzdžiui, kai vienos valstybės mokesčių įstatymai priskiria kapitalą jo 
teisėtam savininkui, o kitos valstybės mokesčių įstatymai priskiria kapitalą 
jį valdančiam ar ekonomiškai kontroliuojančiam asmeniui; 

• ekonominis dvigubas apmokestinimas taip pat gali atsirasti, pavyzdžiui, jei 
vyro mokami alimentai žmonai yra laikomi pajamomis ir apmokestinami, o 
neleidžiama jų atskaityti kaip vyro išlaidų jo rezidavimo valstybėje; arba jei 
viena valstybė apmokestina juridinį asmenį jo rezidavimo vietoje, o kita 
valstybė nepaiso juridinio asmens kaip paties ir apmokestina jo pelną ar 
kapitalą priskirdama jį vietiniam akcininkui; 

• ekonominis dvigubas apmokestinimas gali kilti iš konfliktuojančių taisyklių 
dėl pozityvių ir negatyvių pajamų ir kapitalo elementų įskaitymo ar atskai-
tymo, pavyzdžiui, susijusių asmenų kainodaros atvejais; 

• retkarčiais terminas „tarptautinis dvigubas apmokestinimas“ yra vartoja-
mas apibūdinti apmokestinimą įmonės pajamų, kurios iš pradžių buvo ap-
mokestintos įmonės lygmeniu, o paskui akcininkų lygmeniu [21].  

Tarptautinis dvigubas apmokestinimas yra naudingas siekiant papildyti vals-
tybės biudžeto pajamas, tačiau daro žalingą poveikį kapitalo, technologijų, as-
menų judėjimui, prekių ir paslaugų mainams. Todėl yra svarbu šalinti dvigubo 
apmokestinimo sukeliamas kliūtis tarpvalstybiniams ekonominiams santykiams, 
tarptautinei prekybai, investicijoms plėtoti. 
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4. TARPTAUTINIO DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMAS 
 

Siekdamos išspręsti dvigubo apmokestinimo problemą, valstybės savo na-
cionaliniuose įstatymuose dažnai numato tam tikras nuostatas dėl vienašališko 
dvigubo apmokestinimo panaikinimo. Vienašalių priemonių panaikinti tarptautinį 
dvigubą apmokestinimą beveik visada imasi rezidavimo valstybė. Tačiau šiuo 
tikslu gali būti imamasi ir dvišalių ir daugiašalių priemonių. Dvišalės ir daugiaša-
lės priemonės paprastai įgauna mokestinės sutarties formą. Pavyzdžiui, yra su-
daromos tarptautinės sutartys dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir 
fiskalinių pažeidimų išvengimo [12]. 

Nuo 2006 m. sausio 01 d. Lietuvoje taikomos 41 dvišalės dvigubo apmokes-
tinimo išvengimo sutartys, kurios yra Lietuvos Respublikoje ratifikuotos ir įsiga-
liojusios. Pagrindinis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tikslas – iš-
vengti susitariančių valstybių rezidentų pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestini-
mo, pajamų apmokestinimo teises paskirstant tarp susitariančių valstybių.  

Dabar galioja du pagrindiniai alternatyvūs metodai dvigubam apmokestini-
mui panaikinti: 

• kredito metodas; 
• atleidimo metodas. 
Kredito metodo esmė yra ta, kad valstybė, kurios rezidento pajamos buvo 

apmokestintos kitoje valstybėje, leidžia mokestį, kurį jis turi sumokėti, sumažinti 
kitoje valstybėje sumokėto mokesčio suma. 

Šis metodas tik iš dalies pašalina dvigubą apmokestinimą rezidencijos vals-
tybėje, įskaitant šioje valstybėje tuos mokesčius, kurie buvo sumokėti šaltinio 
valstybėje. 

Galima teigti, kad valstybės, taikančios kredito metodą, siekia užtikrinti, kad 
sprendimui, kur investuoti ar dirbti, rezidavimo ar užsienio valstybėje, nedarytų 
įtakos įvairiose valstybėse taikomų mokesčių skirtumai.  

Kredito metodą taiko Vengrija, Italija, Latvija, Norvegija, Rusija, Lenkija, Slo-
vėnija, Ispanija [11].  

Lietuvos taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse daugeliu 
atvejų taip pat yra naudojamas kredito metodas.  

Atleidimo metodo esmė yra ta, kad viena valstybė atleidžia nuo mokesčių 
savo rezidento gautas pajamas kitoje valstybėje, jeigu jos ten buvo apmokestin-
tos. Taip išvengiama dvigubo apmokestinimo, nes pajamos apmokestinamos tik 
vienoje šalyje. Šis metodas visiškai pašalina tarptautinį teisinį dvigubą apmokes-
tinimą rezidencijos valstybėje. Tačiau atleidimas galimas tik tada, kai pajamos 
yra apmokestinamos šaltinio valstybėje. 

Atleidimo metodu pagrįsta mokesčių sistema siekiama užtikrinti, kad paja-
mos iš veiklos užsienio valstybėje tos užsienio valstybės jurisdikcijoje nebūtų 
apmokestinamos taikant didesnį mokesčio tarifą nei vietos konkurentų ar rezi-
dentų toje valstybėje pajamos. Vadinasi, atleidimo metodas gali skatinti darbo ir 
kapitalo ekspansiją į mažus mokesčio tarifus taikančias valstybes ir paprastai 
nėra taikomas, kol vidutinių pajamų apmokestinimas rezidavimo ir užsienio vals-
tybėse smarkiai skiriasi [11]. 
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Be to, nors akivaizdu, kad mokesčių administravimo požiūriu atleidimo me-
todas yra paprastesnis už kredito metodą, atsižvelgiant į pasaulio valstybių mo-
kesčių sistemų įvairovę, skirtingus pajamų šaltinio apibrėžimus, šio metodo tai-
kymas gali lemti visišką tam tikrų pajamų atleidimą nuo mokesčių, o tai neatitin-
ka tarptautinio dvigubo apmokestinimo panaikinimo sistemos pagrindinių tikslų 
[13].  

Pažymėtina, kad kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Estija, Austrija, Belgija, 
Prancūzija, Olandija, Suomija, Vokietija, Liuksemburgas, Švedija, dvigubą pa-
jamų apmokestinimą panaikina taikydamos abu metodus, atsižvelgdamos į pa-
jamų rūšį. Šios valstybės atleidimo metodą paprastai taiko su darbo santykiais 
susijusioms pajamoms, pajamoms iš ūkinės-komercinės ar kitos aktyvios veik-
los. O kredito metodas taikomas pasyvioms pajamoms, pavyzdžiui, palūka-
noms, dividendams, honorarams. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios valsty-
bės atleidimo metodą taiko tik tuo atveju, jeigu jis įtvirtintas sudarytoje dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartyje, o pajamoms, gautoms valstybėse, su ku-
riomis tokia sutartis nesudaryta, taikomas kredito metodas [11].  

2005 m. birželio 7 dieną buvo priimtos Lietuvos Respublikos Gyventojų pa-
jamų mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias pajamų mokesčio tarifas laips-
niškai mažinamas iki 24 procentų. Dėl to Lietuvoje taikomas pajamų mokesčio 
tarifas priartės prie vidutinių pajamų apmokestinimo lygio užsienio valstybėse. 
Atsižvelgiant į tai buvo nuspręsta pakeisti dvigubo pajamų apmokestinimo pa-
naikinimo metodą. Remiantis 2006 m. sausio 12 d. įsigaliojusiu Lietuvos Res-
publikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 37 straipsnio pakeitimu, užsienio 
valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos 
Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gau-
tos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, išskyrus minėtoje valstybėje gautas 
palūkanas, dividendus ir honorarus, yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu 
Lietuvos Respublikoje, jeigu pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo 
šių pajamų nustatyta tvarka sumokėtas toje užsienio valstybėje [2]. 

 
IŠVADOS 

 
1. Tarptautinis dvigubas apmokestinimas suprantamas kaip panašių mokes-

čių nustatymas dviejuose ar daugiau valstybių to paties mokesčių mokėtojo at-
žvilgiu dėl to paties dalyko (objekto) ir per identišką laiko tarpą. 

2. Dvigubo apmokestinimo atsiradimo prielaida – kiekvienos valstybės siekis 
apmokestinti pajamas ar pelną remiantis dviem principais: rezidavimo principu ir 
pajamų šaltinio principu. Kiekvienai valstybei taikant šiuos du apmokestinimo 
principus, neišvengiamai susidaro dvigubo apmokestinimo sąlygos. 

3. Tarptautinis dvigubas apmokestinimas yra dvejopas: teisinis ir ekonomi-
nis. 

4. Teisinis dvigubas apmokestinimas atsiranda tada, kai tos pačios pajamos 
yra pakartotinai apmokestinamos vieno mokesčio mokėtojo, t. y. tas pats mo-
kesčio objektas (pajamos) ir tas pats mokesčio subjektas (mokesčio mokėtojas) 
yra pakartotinai apmokestinami dviejose ar daugiau valstybių už tą patį laikotar-
pį. 
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5. Ekonominis dvigubas apmokestinimas yra tada, kai tas pats ekonominis 
sandoris, pajamos ar kapitalas yra apmokestinami dvejose ar daugiau valstybių 
per tą patį mokestinį laikotarpį. 

6. Tarptautinis dvigubas apmokestinimas daro žalingą poveikį kapitalo, te-
chnologijų, asmenų judėjimui, prekių ir paslaugų mainams. Todėl yra svarbu ša-
linti dvigubo apmokestinimo sukeliamas kliūtis tarpvalstybinių ekonominių santy-
kių plėtrai, tarptautinei prekybai ir investicijoms. 

7. Siekdamos išspręsti dvigubo apmokestinimo problemą, valstybės savo 
nacionaliniuose įstatymuose dažnai numato tam tikras nuostatas dėl vienašališ-
ko dvigubo apmokestinimo panaikinimo. Vienašalių priemonių panaikinti tarptau-
tinį dvigubą apmokestinimą beveik visada imasi rezidavimo valstybė. Tačiau 
šiuo tikslu gali būti imamasi dvišalių ir daugiašalių priemonių. Dvišalės ir daugia-
šalės priemonės paprastai įgauna mokestinės sutarties formą. 

8. Nuo 2006 m. sausio 01 d. Lietuvoje taikoma 41 dvišalės dvigubo apmo-
kestinimo išvengimo sutartis, jos yra Lietuvos Respublikoje ratifikuotos ir įsiga-
liojusios. Pagrindinis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tikslas – iš-
vengti susitariančių valstybių rezidentų pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestini-
mo, pajamų apmokestinimo teises paskirstant tarp susitariančių valstybių. Dvi-
gubo apmokestinimo išvengimo sutartys teikia galimybę visiškai pašalinti ar su-
mažinti dvigubą apmokestinimą mokesčio mokėtojo rezidavimo valstybėje.  

9. Pasaulio valstybių mokesčių sistemos orientuojamos į tarptautinio dvigu-
bo apmokestinimo išvengimo, panaikinimo metodus.  
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Summary 
 

The aim of this article is to analyze regulation of international double taxation and its 
avoidance in Lithuania and in the world. International double taxation definition and its es-
sence are revealed in the article. The analysis of legal and economic aspects of interna-
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Santrauka 
 

Ekonominės ir socialinės pažangos užtikrinimas, piliečių gyvenimo ir darbo są-
lygų gerinimas buvo vieni iš svarbiausių Europos Sąjungos kūrimo tikslų. Jų sie-
kiant laipsniškai buvo šalinamos laisvo prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judė-
jimo kliūtys. Tačiau laikui bėgant paaiškėjo, jog šių priemonių nepakanka užsi-
brėžtam tikslui pasiekti, todėl buvo nutarta sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. 

Lietuvai siekiant kuo greičiau prisijungti prie ekonominės ir pinigų sąjungos ir 
įsivesti bendrąją valiutą eurą, vis dažniau diskutuojama apie konvergencijos kriteri-
jų pagrįstumą, jų oficialų vertinimą iri kylančias problemas siekiant juos tenkinti. 
Kiek mažiau dėmesio sulaukia teisės aktų derinimo darbai rengiantis prisijungti 
prie euro zonos.  

Ekonominės ir pinigų sąjungos temą savo darbuose nagrinėjo nemažai tiek Lie-
tuvos, tiek užsienio mokslininkų, tačiau dauguma autorių gilinasi į ekonominius 
Europos valiutų sąjungos aspektus, visiškai ar iš dalies ignoruodami teisinio regla-
mentavimo klausimus. 

Tinkamas valiutų sąjungos teisinis reguliavimas Europos Sąjungos ir nacionali-
niu lygmeniu yra labai svarbi veiksmingo Europos ekonominės ir pinigų sąjungos 
funkcionavimo prielaida. 

Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi ir mažiausiai literatūroje nagrinėti eko-
nominės ir teisinės konvergencijos teisinio reglamentavimo aspektai. Siūlomi Eu-
ropos valiutų sąjungos teisinio reglamentavimo problemų sprendimo būdai. 
 

ĮŽANGA 
 

Visoms valiutų sąjungoms yra būdinga bendrieji pinigai, sąjungos lygiu nu-
statoma pinigų politika ir bendra valiutos išorinio keitimo kurso politika. Europos 
ekonominė ir pinigų sąjunga (toliau – EPS), be minėtų bruožų, pasižymi išskirti-
niais tik jai būdingais bruožais: bendro tikslo – didinti jos narių gerovę – sieki-
mas, laisvosios prekybos zonos sukūrimas ir narių politinė nepriklausomybė. Šie 
išskirtiniai EPS bruožai suponuoja naują požiūrį į valiutų sąjungos apibrėžimą. 
Europos EPS – tai laipsniškai sukurta ir bendrais tikslais, ekonomine konver-
gencija ir narių politine nepriklausomybe grindžiama, pagal subsidiarumo princi-
pą valdoma ekonominė zona, kurioje vykdoma bendroji pinigų politika ir cirku-
liuoja bendrieji pinigai. 
 

EKONOMINĖ KONVERGENCIJA 
 

Mastrichto sutartyje numatyta EPS sukūrimo strategija yra pagrįsta dviem 
esminiais principais: laipsniško EPS sukūrimo ir prisijungimo prie EPS sąlygi-
numo, kuris priklauso nuo ekonominės konvergencijos kriterijų tenkinimo.  
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Prieš prisijungdamos prie euro zonos1, valstybės narės savo ekonomiką turi 
priartinti prie joje dalyvaujančių valstybių ekonomikos. Jos turi laikytis tokios poli-
tikos, kuri padėtų pasiekti konvergenciją pagal keletą ekonomikos rodiklių – 
Mastrichto konvergencijos kriterijų. Tai yra itin svarbu, kad naujosios euro zonos 
dalyvės galėtų užtikrinti savo politikos patikimumą ir vijimosi proceso tęstinumą. 

Ekonominis suartėjimas (konvergencija) – tai valstybės narės, norinčios įves-
ti eurą, įvertinimas, ar ji įvykdė konvergencijos kriterijus, nustatytus EB sutarties 
121 straipsnio 1 dalyje ir Protokole dėl perviršinio deficito procedūros.  

 
1. Infliacijos kriterijus – kainų stabilumas 

 
Infliacijos kriterijus – tai nominalus rodiklis, skirtas kainų stabilumui šalyje 

išmatuoti. Šis rodiklis yra labai svarbus priimant sprendimą dėl valstybės narės 
prisijungimo prie euro zonos, nes pagrindinis Europos centrinių bankų sistemos 
(toliau – ECBS), o kartu ir Europos centrinio banko (toliau – ECB), kaip euro zo-
nos pinigų politiką formuojančios institucijos, tikslas yra būtent kainų stabilumo 
palaikymas [1].  

Kodėl būtent kainų stabilumo yra siekiama vykdant bendrąją euro pinigų po-
litiką? Pasak docento socialinių mokslų daktaro Stasio Kropo, „Tikslo – palaikyti 
kainų stabilumą – formuluotė, lakoniškai suformuluota Mastrichto sutartyje, bylo-
ja aiškų prioritetą palaikyti stabilias kainas ir įsitikinimą, jog stabilių kainų eko-
nominė aplinka sukuria sąlygas, skatinančias tvarų ekonomikos augimą, aukštą 
užimtumo lygį ir geresnį gyvenimą“ [2]. 

Šiuo metu ECB kainų stabilumą apibrėžia kaip infliacijos palaikymą arti 2 
proc. (t.y. kai suderintas vartotojų kainų indeksas padidėja apie 2 proc. per me-
tus, palyginti su ankstesniais metais), tačiau neperžengiant šio rodiklio [3]. Taigi 
ECB tikslas – kainų stabilumas – yra nesuderinamas tiek su didesne nei 2 proc. 
infliacija, tiek su defliacija. 

Valstybės pasirengimas narystei EPS vertinamas vadovaujantis ECB prane-
šimuose [4] suformuluotais principais: 

1. Tikslaus ir griežto konvergencijos kriterijų aiškinimo principas užtikrina, 
kad prie EPS bus leista prisijungti tik visiškai ekonomiškai prisijunti pasi-
rengusioms valstybėms, kurios visiškai atitiks visus ekonominės konver-
gencijos kriterijus. Šio principo laikymasis turi užtikrinti visos euro zonos 
stabilumą, kuris galėtų būti išbalansuotas prisijungus valstybei nepajėgiai 
palaikyti kainų stabilumo. 

2. Konvergencijos kriterijų lygiavertiškumo principas turi garantuoti, kad visi 
kriterijai bus laikomi lygiaverčiais ir nebus spekuliuojama įrodinėjant, kad 
kuris nors iš jų yra svarbesnis apibūdinant valstybės ekonominio išsivys-
tymo lygį.  

3. Pagal duomenų tikrumo principą reikalaujama, kad konvergencijos kriteri-
jai būtų įgyvendinti vadovaujantis tikrais duomenimis. Šį principą reikėtų 

                                                 

1 Euro zona apima valstybes nares, įteisinusias eurą kaip bendrąją valiutą ir vykdan-
čias bendrąją pinigų politiką. Euro zonai šiuo metu priklauso 13 ES narių: Airija, Austrija, 
Prancūzija, Vokietija, Belgija, Nyderlandai, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Portugalija, 
Suomija, Graikija ir Slovėnija.  
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suprasti kaip draudimą valdžios institucijoms spekuliuoti ekonominiais ro-
dikliais, siekiant tenkinti nustatytus kriterijus. Taip pat kaip įpareigojimą 
pateikti visus, politiniams veiksniams neutralius, tikrovę atitinkančius sta-
tistikos duomenis. 

4. Nuoseklaus, skaidraus ir paprasto konvergencijos kriterijų taikymo princi-
pas svarbus užtikrinant, kad kriterijai bus taikomi ir sprendimai priimami 
vadovaujantis aiškiomis taisyklėmis, o ne politiniais motyvais, išlaikant 
prie EPS siekiančių prisijungti valstybių pasitikėjimą ES institucijomis ir 
priimamų sprendimų skaidrumu.  

5. Konvergencijos kriterijų tvarumo principas reiškia, kad šiuos kriterijus bū-
tina atitikti ne tik tam tikru konkrečiu metu, bet ir ilgą laiką. Todėl, anali-
zuojant kiekvieną šalį, detaliai išnagrinėjamas jos konvergencijos tvaru-
mas. Tai padeda nustatyti, kokiu mastu einamieji pasiekimai yra išties 
struktūrinių pokyčių rezultatas. 

Susiklosčius gana dviprasmiškai situacijai, kai Lietuva ECB ir Europos Komi-
sijos pranešimuose buvo įvertinta neigiamai dėl šimtosiomis procento dalimis 
viršyto infliacijos kriterijaus, būtent praeityje taikytos išimtys dar teikė vilčių, kad 
Tarybos sprendimas Lietuvos atžvilgiu bus teigiamas. Nemažai diskusijų kilo dėl 
infliacijos kriterijaus pritaikymo. Netgi pasigirdo kaltinimų Europos Komisijai ap-
siribojant techninių taisyklių taikymu priimant sprendimą dėl euro zonos plėtros. 
Pasak Jono Čičinsko, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (TSPMI) Europos studijų katedros vedėjo, „Europos Komisija bi-
jo rekomenduoti šalį, kuri neatitinka reikalavimų „pagal raidę". Jiems tai būtų 
precedentas" [5]. Reikėtų pabrėžti, kad toks precedentas jau yra, nes Graikijai 
prisijungiant prie euro zonos paaiškėjo, kad, patikslinus duomenis, ji nebeatitin-
ka biudžeto deficito kriterijaus. 

Keistai atrodo Lietuvos infliacijos kriterijaus vertinimas ECB pranešimuose 
įtvirtintų konvergencijos vertinimo principų kontekste. Tikslaus ir griežto konver-
gencijos kriterijų aiškinimo principas turėtų užtikrinti euro zonos stabilumą, ta-
čiau pačių euro zonos narių požiūris į Mastrichto kriterijus rodo, kad šios valsty-
bės yra labiau užsiėmusios nacionaliniais, o ne europiniais interesais. Dabarti-
nes euro zonos nares gelbsti tik tai, kad po narystės zonoje pradžios joms nėra 
privalomas vertinimas pagal Mastrichto kriterijus. Dabartinėms kandidatėms įsi-
vesti eurą keliami reikalavimai sėkmingai nevykdomi senbuvių. Kai kurios jų kri-
terijų ėmė nevykdyti iš karto po narystės pradžios ir neatitinka iki šiol. Senbuvės 
nesusitvarko ir su privalomais reikalavimais – 2006 m. kovą pareikštas įspėjimas 
Vokietijai, o prieš Graikiją 2005 m. vasarį pradėtos procedūros dėl per didelio 
biudžeto deficito [5]. 

Nėra persistengiama užtikrinant skaidraus ir paprasto konvergencijos kriteri-
jų taikymo principo įgyvendinimą. Kai ECB ir Europos Komisijos sprendimas su-
silaukė kritikos, ji buvo atremta ne ginant skaičiavimo metodologiją, bet argu-
mentuojant, kad šis netobulas rodiklis buvo naudojamas visose konvergencijos 
ataskaitose per praėjusius penkerius metus. Infliacijos kriterijus, skaičiuojamas 
tiesiogiai iš ES šalių vartotojų kainų indeksų, yra 2.66 procento. Rodiklio vertė 
yra 2.63 proc., jeigu jis skaičiuojamas iš šalių vidutinės metinės infliacijos [6]. Šis 
netikslumas, galintis turėti lemiamą reikšmę preciziškai įvertinti valstybę, yra inf-
liacijos rodiklių apvalinimo padarinys. Kelios šimtosios procento dalys „neleisti-
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nos" infliacijos gali būti naudojamos įvardijant valstybę esant „nepakankamai 
stabilią". 

Nemažai kritikos išsakyta konvergencijos kriterijų tvarumo principui. Kaip tei-
gė europarlamentaras socialdemokratas Justas Vincas Paleckis, „pabrėžiant, 
kad per milimetrą viršijami Mastrichto infliacijos kriterijai, pamirštama, kad mūsų 
valstybė šį ir kitus kriterijus tenkino pastaruosius šešerius metus“ [7]. Tuo tarpu 
Slovėnija infliacijos kriterijaus netenkino per visą euro zonos egzistavimo laiko-
tarpį, išskyrus paskutiniuosius mėnesius iki tikrinimo, tačiau buvo pakviesta pri-
sijungti prie EPS. 

Vis dėlto būta pasisakymų, prasilenkusių su konvergencijos vertinimo princi-
pais. Itin pabrėžiama, kad Lietuva yra viena iš pirmaujančių ES valstybių pagal 
biudžeto deficito ir valstybės skolos valdymą ir esą šie konvergencijos rodikliai 
yra daug svarbesni efektyviai EPS funkcionuoti, nei infliacijos rodiklis. Tačiau šis 
požiūris prieštarauja kriterijų lygiavertiškumo principui, pagal kurį visi rodikliai yra 
vienodai svarbūs. 

ECB pranešimuose įtvirtinti konvergencijos kriterijų taikymo principai padeda 
užtikrinti teisingą šalių pasirengimo narystei EPS įvertinimą. Todėl būtina laikytis 
šių principų vienodo taikymo praktikos visų valstybių kandidačių atžvilgiu. 

Neigiamos Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvos atžvilgiu kontekste 
vis garsiau reiškiama nuomonė apie dvigubų standartų taikymą naujoms ES na-
rėms. ECB vyriausiasis ekonomistas Otmaras Iksingas, paklaustas apie Graiki-
ją, kuri 2001 metais, kai įsivedė eurą, skelbė atitinkanti Mastrichto kriterijus, o 
vėliau patikslino biudžeto deficito rodiklį, kuris pasirodė esąs kur kas didesnis už 
anksčiau skelbtąjį, pareiškė, kad šios pamokos nevalia pamiršti [8]. Kitas įtakin-
gas eurobiurokratas Benjaminas Andželas į faktą, kad ne visos nuo 1999 metų 
euro zoną sukūrusios šalys VKM II valiutų kursų mechanizme išbuvo dvejus rei-
kalaujamus metus, atsakė, jog „VKM II kriterijai nėra visiškai aiškūs, yra tam tik-
ra jų traktavimo laisvė. Tačiau infliacijos kriterijus yra visiškai aiškus. Neįmano-
ma laukti jokių nuolaidų“ [9]. Kaip pastebėjo lenkų europarlamentaras ekonomis-
tas Dariuszas Rosatis, „prieš septynerius ar aštuonerius metus kuriant euro zo-
ną narystės kriterijai buvo taikomi daug lanksčiau. Šiandien sprendžiame likimą 
Lietuvos, kuri Mastrichto kriterijų neatitinka antruoju skaičiumi po kablelio. Jai 
ketinama neleisti stoti į euro zoną. Manau, kad tai labai blogas politinis signalas“ 
[7].  

Toks galimas dvigubų standartų taikymas kelia naujųjų ES narių pasipiktini-
mą. Vis dažniau pasigirsta siūlymų koreguoti ar net visiškai panaikinti Mastrichto 
kriterijus. Patys eurobiurokratai pripažįsta, kad infliacijos kriterijui trūksta logikos. 
Benjamino Andželo požiūriu, „dabartinis kriterijus nėra visiškai logiškas. Jis 
skaičiuojamas remiantis trijų stabiliausių Europos Sąjungos šalių (o ne euro zo-
nos šalių) infliacija plius 1,5 procento. Tačiau toks kriterijus yra įrašytas į Mast-
richto sutartį ir jo reikia laikytis“ [9]. Nelogiška būtų galima pavadinti esant ir pa-
lūkanų normų kriterijų, kuris taip pat skaičiuojamas atsižvelgiant į Europos Są-
jungos valstybių, o ne į euro zonos valstybių statistikos duomenis. Pažymėtina, 
kad visa tai sukelia sumaištį taikant nuoseklų EPS teisinio reglamentavimo me-
chanizmą. 

Dabar taikomas ar pakeistas infliacijos kriterijus yra būtinas vertinant šalies 
ekonominę konvergenciją. Šalys, dalyvaujančios EPS, turi įsitikinti, kad norinti 
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prisijungti valstybė yra pasiryžusi sumažinti infliaciją. Šį faktą įrodo kandidatės 
pastangos pasiekti kontrolinį infliacijos dydį, net patiriant tam tikrus nuostolius 
(pvz., nedarbo lygio kilimas). EPS dalyvės reikalauja infliacijos sumažinimo iki 
nustatyto lygio, nes į euro zoną priėmus valstybę su per didele infliacija, ši padi-
dins bendrą visos euro zonos infliacijos lygį. 

Galima suprasti Lietuvos siekį kuo greičiau prisijungti prie EPS. Pasak Fi-
nansų ministerijos sekretoriaus Rolando Kriščiūno, „tai, kad mes būtume regio-
ne vieninteliai turintys eurą su gana aiškiai matomu kokybės ženklu, tiktai pa-
skatintų investicijas“ [10]. Tačiau reikia pripažinti ir dabartinių euro zonos narių 
teisę atstovauti savo ekonominiams interesams. 
 

2. Biudžeto deficito ir valstybės skolos kriterijai – valstybės finansų  
padėties stabilumas 

 
Biudžeto deficito1 ir valstybės skolos2 kriterijai yra ilgalaikės perspektyvos 

valstybės finansinės padėties tvarumo rodikliai, kurie yra vertinami pagal EB su-
tarties nuostatas ir protokolą (Nr. 20) dėl perviršio deficito procedūros. 

Biudžeto deficito ir valstybės skolos kriterijai yra labai susiję, todėl Mastrichto 
sutartyje apibrėžiami kaip vienas kriterijus. Valstybei vykdant deficitinį biudžetą, 
jai nepakanka biudžeto lėšų numatytoms išlaidoms finansuoti, todėl ji privalo 
skolintis lėšų ir taip didinti valstybės skolą. Valstybės skolai valdyti reikalingos 
lėšos (palūkanoms mokėti). Skolai didėjant valstybės motyvacija valdyti infliaciją 
vis mažėja, nes paimtų ilgalaikių paskolų palūkanos veikiant infliacijai faktiškai 
sumažėja, o tai naudinga valstybei. Tačiau ilgainiui tokia strategija dėl padidėju-
sios infliacijos rizikos pabrangina skolinimąsi.  

Ankstesniame skyriuje minėta kad didelė infliacija vienoje EPS narėje kelia 
pavojų kitoms dalyvaujančioms valstybėms. Būtent dėl šios priežasties Mast-
richto sutartyje buvo įtvirtinti biudžeto deficito ir valstybės skolos kriterijai. Vals-
tybė, turinti didelę skolą yra suinteresuota didesne infliacija, todėl prieš priimda-
mos ją į euro zoną EPS dalyvės reikalauja maksimaliai sumažinti šią riziką, „nu-
leidžiant” biudžeto deficito ir valstybės skolos rodiklius iki kontrolinių dydžių.  

Taigi faktiškai ar pasiektas EB sutarties 121 straipsnio 1 dalyje numatytas fi-
nansinės padėties tvarumo kriterijus sprendžiama pagal Tarybos sprendimo dėl 
perviršinio deficito nebuvimą, t.y. pagal tai, kad valstybei netaikoma procedūra 
dėl perviršio deficito. EB sutarties 104 straipsnio 2 dalyje nurodomi du kriterijai, 
kurie yra pagrindas sprendimui apie valstybės perviršinį biudžeto deficitą priimti.  

EB sutarties 104 straipsnyje minimos pamatinės vertės yra detalizuojamos 
protokolu (Nr. 20) dėl perviršio deficito procedūros [11]. Būtina pabrėžti, kad 
numatytas 3 proc.biudžeto deficitas automatiškai nereiškia atitikties vienam iš 
konvergencijos kriterijų. EPS iždo politikos strategija numato išlaikyti subalan-
suotą biudžetą per vidutinį laikotarpį, o didžiausias leistinas 3 proc. dydžio defici-
tas gali būti tik ekonomikos nuosmukiu laikiną laikotarpį [2].  

                                                 

1 Biudžeto deficitas apibrėžiamas kaip grynasis skolinimasis ir atitinka skirtumą tarp 
visų valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų. 

2 Valstybės (valdžios sektoriaus) skola yra apibrėžta kaip bendroji skola nominaliąja 
verte metų pabaigoje ir konsoliduojama tarp valdžios sektorių ir jų viduje. 
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Labai įdomus yra ECB vaidmuo vertinant šiuos finansinės raidos kriterijus. 
Šiuo atveju ECB, kitaip nei Europos Komisija, nevaidina jokio oficialaus vaid-
mens taikant perviršinio deficito procedūrą. Pats ECB savo pranešime aptarda-
mas šalių analizės pagrindus pabrėžė, kad jis „tik dar kartą informuoja, ar šaliai 
taikytina perviršinio deficito procedūra”.  

Stabilumo ir augimo paktas. Taip bendrai vadinama keletas ES teisės aktų, 
įpareigojančių ES valstybes nares laikytis fiskalinės disciplinos ir numatančių 
priemones šiam tikslui pasiekti. Jis tapo išankstinio įspėjimo apsaugos sistema, 
kuri turėtų padėti identifikuoti ir koreguoti biudžeto pokyčius, kol jie nepasiekė 
nustatytos protokole dėl perviršio deficito procedūros 3 proc. deficito ribos. 

Pasak docento socialinių mokslų daktaro Stasio Kropo, Stabilumo ir augimo 
paktas – tai taisyklių rinkinys, darantis savitą spaudimą valstybei narei, kad ji 
vengtų perviršinio deficito arba taisytų padėtį, jeigu toks deficitas vis dėlto atsi-
rado [2]. Stabilumo ir augimo pakto tikslas yra gerai tvarkomi valstybės finansai, 
priemonė, stiprinanti kainų stabilumą ir nuolatinę plėtrą, prisidedančią prie naujų 
darbo vietų kūrimo. 

Stabilumo ir augimo paktą sudaro trys ES teisės aktai: Europos Vadovų Ta-
rybos rezoliucija ir du Tarybos reglamentai – vienas dėl biudžeto būklės priežiū-
ros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, o kitas dėl pe-
rviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo.  

Taigi EB sutartis numato Europos Sąjungos valstybių narių biudžeto politikos 
koordinavimo ir biudžetų derinimo procedūras ir galimybę taikyti perviršinio defi-
cito procedūrą. Šios priemonės yra fiskalinės drausmės Europos Sąjungos šaly-
se prielaida. Bendrijos lygiu formuojama pinigų politika, lemianti infliacijos ir pa-
lūkanų normų dydžius, iš dalies priklauso ir nuo ją remiančių nacionaliniu lygiu 
vykdomų politikų (pavyzdžiui, ekonominės, struktūrinės politikos). Atitinkamų 
poveikio priemonių (panašių į perviršinio deficito procedūrą) stoka, euro zonos 
valstybėms nesilaikant infliacijos ir palūkanų normų kriterijų, apsunkina veiks-
mingą EPS funkcionavimą.  

Valstybių viešieji finansai yra labai svarbi ekonominės ir pinigų sąjungos 
grandis. Nors EB sutartis numato ES valstybių narių biudžeto politikos koordina-
vimo ir biudžetų derinimo procedūras, ši sritis paliekama nacionalinei valstybių 
kompetencijai. Tai suteikia nacionalinėms vyriausybėms pakankamą veiksmų 
laisvę siekiant ekonominio stabilumo tikslų ir reaguojant į ekonominius pokyčius, 
skirtingai veikiančius atskirų šalių ekonomiką (asimetrinius šokus). ES institucijų 
vykdoma valstybių fiskalinės raidos priežiūra užtikrina, kad į blogėjančią padėtį 
šioje srityje bus reaguojama laiku ir bus pritaikomos tinkamos priemonės stabi-
lumui atkurti. Stabilus ir mažas valstybės biudžeto deficitas bei skola rodo fiska-
linės politikos, kartu ir ekonomikos stabilumą, todėl naudojamas kaip patikimas 
ekonominės konvergencijos rodiklis.  
 

3. Stabilaus valiutų kurso kriterijus – ekonomikos tvirtumas ir realiosios 
konvergencijos stabilumas 

 
Siekiant sukurti stabilią pinigų zoną Europos Sąjungoje ir paspartinti ekono-

minę integraciją, jau 1978 m. Europos Taryba nutarė sukurti Europos pinigų si-
stemą. Ji tapo ES valstybių bendradarbiavimo valiutų srityje forma.  
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Pagrindinis Europos pinigų sistemos tikslas – sukurti ir palaikyti pinigų stabi-
lumą išliko ir prie ES prisijungus naujoms narėms. Dėl įvykusių pokyčių (numa-
tomo euro įvedimo ir pasikeitusios ekonominės situacijos) 1997 m. Amsterdame 
nuspręsta sukurti naują valiutų kursų mechanizmą (toliau – VKM II), pakeisiantį 
Europos pinigų sistemą ir susiesiantį eurą (centrinį naujosios sistemos elemen-
tą) su nedalyvaujančių EPS Europos Sąjungos valstybių valiuta. 

Taigi Antrasis valiutų kurso mechanizmas yra euro zonos šalių ir ES valsty-
bių narių, neįsivedusių euro, valiutų kurso politikos sistema. Šios sistemos vei-
kimo principas – nustatomas valstybės, neįvedusios euro, nacionalinės valiutos 
ir euro pagrindinis kursas bei leidžiamos kurso svyravimo ribos, ne didesnės 
kaip ±15 proc. pagrindinio kurso.  

Apskritai VKM II turi dvejopą vaidmenį. Visų pirma, tai yra priemonė ES vals-
tybių narių valiutų ir euro kursams valdyti. Antra, dalyvavimas VKM II numatytą 
laiką yra vienas iš ekonominės konvergencijos kriterijų. 

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutos kurso mechanizmo įdiegimo 
Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape [12]. Rezoliucijoje numatoma 
galimybė euro zonoje nedalyvaujančios valstybės narės prašymu susiaurinti jai 
kurso svyravimo ribas. Toks ribų susiaurinimas nereikštų EB sutarties 121 
straipsnyje nurodyto valiutos kurso kriterijaus interpretavimo pažeidimo (1.8 
punktas). 

Kai kurie ekonomistai VKM II vertina kaip „skaistyklą”, per kurią būtina pereiti 
prieš įsivedant eurą. Tačiau dėl to, kad vienašališko euro įsivedimo ES šalys ne-
laiko civilizuotu būdu patekti į euro zoną, ši alternatyva oficialiai nėra svarstoma 
nė vienoje iš naujųjų ES narių. Vienašališkas bendros valiutos įsivedimas už EB 
sutarties rėmų prieštarautų pamatinei EPS ekonominei nuostatai, numatančiai, 
kad euro įvedimas yra galutinis daugiašalio struktūrinio konvergencijos proceso 
tikslas [13]. 

Dalyvavimas VKM II sistemoje reiškia, kad valstybė narė valiutos kurso ne-
begali naudoti ekonomikai valdyti. Valstybė negali nuvertinti savo valiutos, siek-
dama prisijungti prie EPS (kada jos valiutos kursas bus neatšaukiamai fiksuo-
tas), nes tada ji neteisėtai padidintų savo konkurencingumą. Taigi stabilaus va-
liutų kurso kriterijus yra būtinas konvergencijos rodiklis, patvirtinantis ekonomi-
kos tvirtumą ir realiosios konvergencijos stabilumą, o jie būtini sklandžiai EPS 
veikti. 
 

4. Palūkanų normų kriterijus – konvergencijos patvarumas  
ir patikimumas 

 
Esant mažoms palūkanų normoms skatinamos didesnės vidaus investicijos 

ir vartojimas. To pasekmė – ekonomikos augimas. Lietuvos Banko teigimu, pa-
lyginti nedidelės ir beveik tokios pačios kaip euro zonos šalių palūkanų normos 
skolinantis nacionaline ar užsienio valiuta rodo, kad tolesnei šalies ekonomikos 
plėtrai sudarytos palankios sąlygos. Tai patvirtina vis labiau gerėjantys Lietuvos 
kredito reitingai [14].  

Norėdamos pasiskolinti pinigų, vyriausybės išleidžia ilgalaikes obligacijas, už 
kurias mokamos palūkanos. Jeigu investuotojai menkai pasitiki ekonomikos pe-
rspektyvomis arba infliacija yra didelė, jie reikalauja didesnių palūkanų normų – 
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rizikos premijos. Taigi palūkanų norma yra vienas iš šalies ekonomikos patiki-
mumo rodiklių, o naujųjų valstybių narių atveju – pažangos, siekiant realiosios 
konvergencijos, rodiklis. 

Jei į EPS stojančios valstybės vyriausybės ilgalaikių obligacijų palūkanų 
norma (galutinai fiksuojant jos valiutų kursą) būtų didesnė už euro zonos šalių 
palūkanų normą, tai skatintų pirkti naujosios valstybės narės obligacijas (kol pa-
lūkanos nesusilygintų). Tai lemtų euro zonos valstybėms kapitalo praradimą, jis 
atitektų valstybei, turinčiai didesnę palūkanų normą. Todėl siekiant išvengti su-
maišties kapitalo rinkose nustatomas palūkanų normų kriterijus. Kaip teigia eko-
nomistas Paul de Grauwe, atsiradus pagrįstiems lūkesčiams, kad valstybė prisi-
jungs prie EPS, jos palūkanų normos savaime ima artėti prie euro zonos šalių 
vidurkio. Dėl tokio „savireguliacinio” šio kriterijaus pobūdžio galima pagrįstai su-
abejoti tokio kriterijaus nustatymo būtinybe [15].  

Mūsų nuomone, reikėtų atlikti ekonominius skaičiavimus ir, pasitvirtinus „sa-
vireguliaciniam” šio kriterijaus pobūdžiui, būtų galima svarstyti palūkanų normų 
kriterijaus panaikinimo klausimą. Kaip rodo ECB pranešime pateikti Lietuvos bei 
Slovėnijos palūkanų normų duomenys, artėjant sprendimo dėl šių šalių prisijun-
gimo prie EPS datai, jų palūkanų normos visiškai susilygino su euro zonos palū-
kanų normomis. Vis dėlto, prieš priimant politinius sprendimus dėl šio kriterijaus 
panaikinimo, turėtų būti apsvarstyta ar šis procesas būtų tikslingas. Jei palūkanų 
normos rodiklis yra „savireguliacinio” pobūdžio, taigi lengvai įgyvendinamas, ar 
verta pradėti sudėtingą teisės aktų keitimo procesą? Mūsų nuomone, teigiamai 
būtų galima nuspręsti tik siekiant didesnio Mastrichto kriterijų aiškumo.  

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad ekonominė konvergencija ir EB sutartyje 
nustatytų kriterijų laikymasis nėra baigtinis procesas. Ekonominė konvergencija 
„panaudojama”, pirma, kaip įvairių rizikų mažinimo priemonė naujai valstybei 
prisijungiant prie EPS. Antra – tai visos EPS tvarumo palaikymo instrumentas, 
garantuojantis ekonominį augimą ar bent jau stabilumą visose EPS šalyse narė-
se. Neigiama euro zonos valstybių narių praktika, kai nesilaikoma EB sutartyje 
nustatytų kriterijų, yra žalinga visai EPS (nes šioje sąjungoje valstybės yra pri-
klausomos vienos nuo kitų veiksmų), todėl yra keistina. 
 

TEISINĖ KONVERGENCIJA 
 

Siekdama prisijungti prie EPS, valstybė kandidatė privalo įrodyti savo eko-
nominį pasirengimą, o jis matuojamas ekonominiais konvergencijos kriterijais. 
Tačiau vien ekonominio suartėjimo su EPS valstybėmis narėmis nepakanka. 
Valstybėje turi būti sukurtas teisinis mechanizmas, užtikrinantis sklandų jos prisi-
jungimą prie EPS ir darnų funkcionavimą šioje sistemoje. Būtent todėl EB sutar-
tis numato, kad, siekdama prisijungti prie euro zonos, valstybė turi atitikti teisi-
nės konvergencijos reikalavimus. 

Teisinė konvergencija – tai nacionalinės teisės ir EB sutarties bei Europos 
centrinių bankų sistemos ir ECB statuto nuostatų atitiktis. 

Teisinė konvergencija – ES valstybių narių teisės aktų derinimo procesas, 
kuriuo siekiama juos suderinti su Sutartimi ir Statutu šiais tikslais: 
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1. Kad nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) būtų integruoti į Europos 
centrinių bankų sistemą1;  

2. Kad būtų įvestas euras ir NCB taptų neatskiriama eurosistemos2 dalimi. 
Teisinė konvergencija prasidėjo Lietuvai dar rengiantis tapti ES nare. Kaip 

matyti iš pateiktų ECBS ir Eurosistemos apibrėžimų, Lietuva jau nuo įstojimo į 
ES turėjo būti integruota ir šiuo metu priklauso ECBS. Taigi pirmasis teisinės 
konvergencijos tikslas turėjo būti pasiektas dar iki tapimo ES nare. Siekiant pa-
naikinti Lietuvai pagal EB sutarties 122 straipsnį taikomą išlygą dėl dalyvavimo 
EPS ir įsivesti eurą būtina pasiekti ir antrą teisinės konvergencijos tikslą.  

EB sutartyje (122 str. 2 d.) numatyta, kad ne rečiau kaip kartą per dvejus 
metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išlyga, prašymu ECB ir Europos 
Komisija įvertina valstybių narių pasirengimą prisijungti prie EPS, kuriame, be 
ekonominės konvergencijos kriterijų, turi būti išanalizuotas suderinamumas tarp: 

1. Kiekvienos valstybės narės, kuriai taikoma išlyga nacionalinės teisės ak-
tų, taip pat jos nacionalinio centrinio banko įstatymo, ir 

2. Sutarties 108 ir 109 straipsnių bei ECBS ir ECB statuto (toliau – Statutas) 
(EB sutarties 121 str. 1 d.).  

Europos Bendrijos ir nacionaliniai teisės aktai turi būti suderinti centrinio 
banko nepriklausomumo, tiesioginio skolinimosi iš centrinio banko ir privilegijuo-
to naudojimosi finansų įstaigomis draudimo, konfidencialumo, vienodos žodžio 
„euro” rašybos ir NCB teisinės integracijos į eurosistemą srityse. Suderinus tei-
sės aktus sudaromos sąlygos ECBS darniam ir efektyviam darbui, siekiant pa-
grindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą. 

Norint tinkamai suderinti nacionalinius įstatymus su EB sutarties ir Statuto 
reikalavimais, būtina žinoti, kokio suderinamumo laipsnio reikia siekti. Atsižvel-
giant į reglamentuojamų santykių sritį, ES teisės poveikis nacionalinės teisės si-
stemai gali būti skirtingas ir pasireikšti kaip unifikavimas, harmonizavimas arba 
koordinavimas3. 

EB sutarties 109 straipsnyje nurodoma, kad kiekviena valstybė narė turi už-
tikrinti nacionalinių teisės aktų ir EB sutarties ir Statuto „suderinamumą”. Pasak 
ECB, reikalavimas, kad nacionalinė teisė būtų „suderinta“, nereiškia, jog Sutartis 
reikalauja, kad NCB įstatymai būtų „suvienodinti“ [4]. Reikalavimas suderinti tei-
sės aktus reiškia ES teisės (tiek pirminės, tiek antrinės) viršenybę nacionalinių 
teisės aktų atžvilgiu ir įpareigoja valstybę pakoreguoti nacionalinių teisės aktų 
nuostatas, kurios pažeidžia NCB nepriklausomumą, kaip apibrėžta EB sutartyje, 
ir jo, kaip ECBS neatskiriamos dalies, vaidmenį. 

                                                 

1 ECBS – pagrindinė Europos Sąjungos bankų sistema. Ją sudaro ECB ir visų 25 vals-
tybių narių nacionaliniai centriniai bankai, t. y., be eurosistemos narių, jai priklauso dar eu-
ro neįvedusių valstybių narių NCB. 

2 Eurosistema – pagrindinė euro zonos bankų sistema. Ją sudaro ECB ir tų ES valsty-
bių narių, kurios įvedė eurą EPS trečiajame etape, nacionaliniai centriniai bankai (Europos 
Centrinio Banko Pranešimas apie konvergenciją 2006 m. gegužė. P.80.). 

3 Unifikavimas – ES teisės aktai visiškai pakeičia atitinkamos srities nacionalinės tei-
sės aktus; Harmonizavimas – ES lygiu sukuriami vienodi teisiniai pagrindai, kuriais re-
miantis vyksta tolesnis reglamentavimas nacionaliniu lygiu; Koordinavimas – nesiekiant 
suvienodinti nacionalinės teisės turinio, reikalaujama, kad reglamentavimas nacionaliniu 
lygiu užtikrintų arba netrukdytų įgyvendinti tam tikrą bendrą tikslą.  
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Atsižvelgiant į tai, kas išsakyta, darytina išvada, jog EB Sutartis reikalauja 
suderinti nacionalinius teisės aktus, taip pat NCB Statutą su EB sutarties 108 ir 
109 straipsniais bei ECBS Statutu. 

Kaip pažymi ECB savo pranešime apie konvergenciją, EB sutartis ir Statutas 
nenumato būdo, kuriuo nacionalinės teisės aktai turi būti suderinti. Tai gali būti 
įvykdyta pateikiant nuorodas į EB sutartį ir Statutą arba įtraukiant jų nuostatas ir 
nurodant į juos, arba išbraukiant nesuderinamas nuostatas, arba derinant šiuos 
metodus. 

Labai svarbu yra tai, kad valstybė nėra „paliekama” viena spręsti nacionali-
nių teisės aktų suderinimo problemų. Remiantis EB sutarties 105 straipsnio 4 
dalimi ir Statuto 4 straipsniu, valstybės institucijos įpareigojamos konsultuotis su 
ECB dėl bet kurios teisinės nuostatos, priklausančios jo kompetencijai, projekto 
(laikantis Tarybos nustatytų ribojimų). Taip pat ECB pagal savo kompetenciją 
gali teikti išvadas valstybinės valdžios ir valdymo nacionalinėms įstaigoms jų 
paklausimu. Tarybos sprendimas (98/415/EB) dėl nacionalinių institucijų konsul-
tavimosi su ECB teisės akto projekto nuostatų klausimais [16] aiškiai reikalauja, 
kad valstybės narės imtųsi priemonių, reikalingų užtikrinti šios pareigos laikymą-
si. Tokios priemonės reikalingos tinkamai suderinti teisės aktus visose ES vals-
tybėse narėse, siekiant nepažeisti ES teisės reikalavimų ir tinkamo teisinio ECB 
kompetencijai priklausančių sričių reguliavimo. 

Mūsų nuomone, tokia privalomo konsultavimosi procedūrą būtų galima pri-
taikyti ir Lietuvoje, į Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymą įtraukiant tei-
sės normą, nustatančią Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų pareigą konsul-
tuotis su Lietuvos banku priimant teisės aktus, susijusius su jo kompetencijai 
priskirtais klausimais. Tai būtų veiksminga priemonė, įtvirtinanti Lietuvos banko, 
kaip ECBS, o vėliau ir eurosistemos dalies, kompetenciją.  

Nagrinėdami nacionalinės teisės ir ES teisės aktų suderinimą kiek plačiau 
pažvelgsime į centrinio banko teisinę integraciją į Eurosistemą. 

Eurosistema – tai pagrindinė euro zonos bankų sistema. Ją sudaro ECB ir tų 
ES valstybių narių, kurios priklauso EPS (yra įsivedusios eurą) NCB. Eurosiste-
mos nereikėtų painioti su ECBS, kuriai priklauso ECB ir visų ES valstybių narių 
NCB. Abi sistemos veiks lygia greta tol, kol bent viena ES valstybė narė nebus 
prisijungusi prie EPS. Taigi šiuo metu Lietuva yra tik ECBS dalis, ir dalyvauda-
ma Bendrosios Tarybos darbe, kuris apsiriboja daugiausiai pasiruošimo prisi-
jungti prie EPS ir patariamųjų funkcijų vykdymu, negali prisidėti prie euro zonos 
pinigų politikos formavimo ir įgyvendinimo.  

Vis dėlto, siekiant darniai įsijungti į eurosistemos veiklą, yra būtina suderinti 
nacionalinės teisės, visų pirma NCB įstatymo nuostatas, kurios neleistų vykdyti 
su eurosistema susijusių uždavinių arba ECB sprendimų, būtų nesuderinamos 
su efektyviu sistemos veikimu valstybei narei įvedus eurą. Toks suderinamumas 
turi būti pasiektas dar iki euro įvedimo valstybėje narėje, siekiant efektyvaus eu-
rosistemos veikimo nuo pirmos naujosios narės prisijungimo prie EPS dienos. 
Tačiau suderinti įstatymo reikalavimai turi įsigalioti tik tą dieną, kai valstybė narė, 
kuriai taikoma išlyga, įves eurą. 

Pasak ECB, svarbiausios NCB įstatymo sritys, kurios turi būti suderintos su 
eurosistemos funkcionavimu yra nuostatos, galinčios neleisti NCB dalyvauti įgy-
vendinant ECB sprendimus priimančių organų apibrėžtą bendrą pinigų politiką 
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arba trukdyti valdytojui vykdyti jo, kaip ECB valdančiosios tarybos nario, parei-
gas, arba tokios, kuriomis nesilaikoma ECB prerogatyvų [4].  

Ekonominės politikos tikslai. Pagal EB sutarties 105 straipsnio 1 dalį ir Statu-
to 2 straipsnį, pagrindinis ECBS tikslas yra palaikyti kainų stabilumą. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymą keičiantis įstatymas [17] (toliau – keičiantis 
įstatymas) numato Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko (toliau – įstatymas) 7 
straipsnio pakeitimą, kuris užtikrina, kad Lietuvos bankas turėdamas su ECBS 
bendrą tikslą ir nepažeisdamas jo remia bendrąsias ekonominės politikos kryptis 
Europos Bendrijoje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominę politiką re-
mia tiek, kiek ji neprieštarauja Lietuvos banko pagrindiniam tikslui (keičiančio 
įstatymo 3 str.). Vieningo tikslo nustatymas suponuoja efektyvios veiklos kryptis, 
todėl yra labai svarbus NCB teisinei integracijai į šią sistemą.  

Uždaviniai. NCB integruodamasis į eurosistemą, turės vykdyti bendrus šios 
sistemos nustatytus uždavinius. Todėl būtinas EB sutartimi (105, 106 str.) ir Sta-
tutu (3-6, 16 str.) eurosistemai nustatytų uždavinių ir NCB, kaip jos dalies, užda-
vinių suderinamumas. Tai galioja visoms nuostatoms, kurios po euro įvedimo 
trukdytų vykdyti su ECBS susijusius uždavinius, ir ypač toms, kuriose nesilaiko-
ma ECBS kompetencijų pagal Statuto IV skyrių (ECBS pinigų politikos funkcijos 
ir operacijos). ECB savo pranešime pažymi, kad NCB įstatymuose gali būti pini-
gų politikos priemonių nuostatų, tačiau jos turėtų atitikti EB sutarties ir Statuto 
reikalavimus. 

NCB turi pripažinti ECBS kompetenciją šiose srityse: 
1. Bendrijos pinigų politikos nustatymas ir įgyvendinimas. ECB atsakingas 

už politikos gairių nustatymą ir sprendimų priėmimą bei įgyvendinimą, o į 
NCB kreipiamasi dėl operacijų, kurios sudaro ECBS uždavinių dalį, atliki-
mo. Dabar Lietuvos banko kompetencijai priklauso pinigų politikos forma-
vimas ir vykdymas, parenkant atitinkamas pinigų politikos priemones 
(įstatymo 8, 11 str. ir 4 skirsnis). Keičiantis įstatymas pripažįsta ECB įga-
liojimus šioje srityje (keičiančio įstatymo 4, 5, 10 -18 str.). 

2. Išimtinė ECB teisė duoti leidimą išleisti banknotus. NCB privalo pripažinti 
ECB išimtinę kompetenciją šioje srityje, taip pat teisę patvirtinti eurų mo-
netų emisijos apimtį. Būtina priklausomai nuo situacijos arba panaikinti 
nacionalinės teisės nuostatas, leidžiančias vyriausybėms daryti įtaką to-
kiais klausimais – eurų banknotų nominalai, gamyba, apimtis ir išėmimas 
iš apyvartos, arba jomis pripažinti EB sutarties 106 straipsnio 1 dalyje ir 
Statuto 16 straipsnyje nurodytas ECB galias eurų banknotų atžvilgiu (Lie-
tuvos atvejis; keičiančio įstatymo 5 str. 5 d.). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas [18] ir kei-
čiantis įstatymas (2 str.) pašalina šį nesuderinamumą, panaikindamas Lie-
tuvos banko išimtinę teisę išleisti pinigus. Taip pat siekiant visiško suderi-
namumo nuo išlygos Lietuvai panaikinimo dienos netenka galios Lietuvos 
Respublikos pinigų bei Lietuvos Respublikos pinigų išleidimo įstatymai 
[19]. 

3. Valstybių narių oficialiųjų užsienio valiutos atsargų valdymas. Atsižvel-
giant į EB sutarties 105 straipsnio 2 dalį, NCB privalo aprūpinti ECB užsi-
enio atsargomis proporcingai savo pasirašyto ECB kapitalo daliai. NCB 
išsaugo teisę valdyti euro zonos valstybių atsargų užsienio valiuta liku-
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čius, kurie liko po to, kai Statuto 30 straipsnyje nustatyta tvarka dalyvau-
jantys NCB perdavė užsienio atsargas ECB. Tai reiškia, kad neturi būti 
teisinių kliūčių NCB pervesti užsienio atsargas ECB. Su šiuo reikalavimu 
Lietuvos banko įstatymas yra suderinamas nurodant, kad Lietuvos ban-
kas užsienio atsargas valdo, naudoja ir jomis disponuoja pagal principus 
ir tvarką, atitinkančius ES teisės reikalavimus (keičiančio įstatymo 5 str. 2 
d., 20 str.). 

Finansinės nuostatos. NCB turi būti finansiškai nepriklausomas nuo valsty-
binio sektoriaus bei tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus ECBS at-
žvilgiu. Todėl teisės normos privalo numatyti tinkamus šių klausimų reguliavimo 
būdus. NCB įstatymas privalo būti suderintas su Statuto finansinėmis nuostato-
mis, apimančiomis apskaitos (Statuto 26 str.), audito (27 str.), kapitalo pasira-
šymo (28 str.), užsienio atsargų pervedimo (30 str.) ir pinigų politikos pajamų 
paskirstymo (32 str.) taisykles.  

Finansinių ataskaitų teikimas su ECBS reikalavimais suderintas numatant, 
jog LB finansinę apskaitą tvarkys ir finansinę atskaitomybę rengs vadovauda-
masis ECB teisės aktais, gairėmis ir nurodymais (keičiančio įstatymo 26 str. 2 
d.).  

Statuto 27 straipsnyje nustatyta, kad ECB ir NCB auditą atlieka nepriklau-
somi išorės auditoriai. Keičiantis įstatymas suderina Lietuvos banko audito atli-
kimo tvarką, jame nurodoma, kad Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos 
auditą atlieka Lietuvos banko parinkti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos 
tvirtina Europos Taryba rekomendavus ECB. 

Statuto reikalavimų dėl kapitalo ir užsienio atsargų pervedimo (Statuto 28 ir 
30 str.) suderinamumą su įstatymu aptarėme kalbėdami apie uždavinius (3 
punktas). 

NCB pinigų politikos pajamų paskirstymą nustato ECB pagal Statuto 32 
straipsnio nuostatas. ECB įgaliojimai šioje srityje pripažįstami keitimo įstatyme 
numatant, kad LB finansinių metų pelno paskirstymą nustato LB valdyba, vado-
vaudamasi ECB teisės aktų reikalavimais (keičiančio įstatymo 5 str. 6 d.). 

Valiutos kurso politika. Pagal EB sutarties 111 straipsnį atsakomybė už euro 
zonos valiutos kurso politiką pereina Bendrijai. 111 straipsnyje atsakomybę už 
šią politiką suteikia Europos Tarybai, glaudžiai bendradarbiaujant su ECB. ECB 
pabrėžia, kad valstybės narės, kuriai taikoma išlyga, nacionaliniuose teisės ak-
tuose gali būti numatyta, jog už valiutos kurso politiką atsako vyriausybė, o NCB 
suteikiamas konsultacinis ir (arba) vykdymo vaidmuo [4]. Tokia teisės norma 
prieštarautų Europos Tarybos ir ECB įgaliojimams šioje srityje, todėl privalo būti 
suderinta su ES teisės aktų nuostatomis. 

Lito patikimumo įstatyme [20] numatoma, kad bazinę valiutą ir oficialų lito 
kursą nustato Lietuvos bankas, suderinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybe 
(3 str. 2 d.). Taip pat šis įstatymas numato nuostatas, reglamentuojančias litų 
kiekį apyvartoje, jų keitimą, bazinės valiutos parinkimo ypatumus, todėl prisijun-
gus prie EPS nebūtų suderinamas su EB sutarties 111 straipsniu. Šis nacionali-
nės teisės suderinamumo klausimas išspręstas priėmus nacionalinius teisės ak-
tus panaikinantį įstatymą [19] (toliau – panaikinantis įstatymas), kuriuo nuo išly-
gos Lietuvai panaikinimo dienos netenka galios Lito patikimumo įstatymas (1 str. 
1-3 p.). Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad nuo euro įvedimo dienos visuose teisės 
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aktuose kalbant apie piniginį vienetą bus vartojamas žodis euro, minėtas įstaty-
mas panaikins ir įstatymą dėl Lietuvos Respublikos piniginių vienetų pavadinimo 
bei jų dydžių pakeitimo ir vartojimo įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose 
(panaikinančio įstatymo 1 str. 4 p.). 

Tarptautinis bendradarbiavimas. Siekiant prisijungti prie eurosistemos, NCB 
įstatymo nuostatos turi būti suderintos su Statuto 6 straipsniu, kuris numato, jog 
kaip atstovaujama ECBS tarptautinio bendradarbiavimo, susijusio su ECBS pa-
vestais uždaviniais srityje nusprendžia ECB. Taip pat numatyta, kad tarptautinė-
se finansų institucijose NCB gali dalyvauti tik pritarus ECB. Pastarojo reikalavi-
mo suderinamumo su LB įstatymu klausimas sprendžiamas keičiančio įstatymo 
5 straipsnio 4 dalyje, numatoma, kad LB valdyba ECB pritarimu, sprendžia klau-
simus dėl LB dalyvavimo tarptautinėse pinigų institucijose. 

ECB ir Europos Komisija savo pranešimuose konstatuoja, kad po padarytų 
pakeitimų Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Banko įstatymas atitinka 
EB sutarties ir Statuto reikalavimus trečiajam EPS etapui. Ir nėra jokių kitų jiems 
žinomų nacionalinių teisės aktų nesuderintų su EB sutarties ir Statuto reikalavi-
mais. 

Europos Bendrijos ir nacionalinių teisės aktų derinimas Lietuvoje atliktas pri-
ėmus tris įstatymus: Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymą, Įstatymą, iš 
dalies keičiantį Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą, ir Įstatymą dėl kai 
kurių įstatymų pripažinimo netekusiais galios. Pastarieji įsigalios tik euro įvedimo 
Lietuvoje dieną.  

Svarbiausios teisės normos, kurias buvo būtina suderinti: Lietuvos banko 
tikslą, funkcijas, nepriklausomumą ir ECBS įgaliojimus ignoruojančios nuostatos. 
Sklandžiai eurą įvesti Lietuvoje būtinas teisinis pasirengimas nacionaliniu lygiu, 
numatant reikalingas euro įvedimo procedūras ir kiek įmanoma sumažinti įvai-
rias su valiutos keitimu susijusias grėsmes. 

Baigiant pažymėtina, jog teisinė konvergencija yra ne mažiau svarbi valsty-
bės integracijos į EPS dalis negu ekonominė konvergencija. Teisinės konver-
gencijos reikalavimų įvykdymas užtikrina darnų Eurosistemos bei ECB ir NCB, 
kaip jos dalių, funkcionavimą ir uždavinių įgyvendinimą. Lietuva atliko visus 
Bendrijos ir nacionalinių teisės aktų derinimo darbus. Dabar belieka apsispręsti 
dėl naujos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje datos ir tęsti pasirengimo prisi-
jungti prie EPS ir įvesti eurą nacionaliniu lygiu darbus. 
 

IŠVADOS 
 

Konvergencijos kriterijų įtvirtinimas EB sutartyje ir jos protokoluose garantuo-
ja nustatytų kriterijų stabilumą, nes šių Europos Bendrijos pirminių teisės aktų 
keitimas yra sudėtingas ir ilgas procesas iki 27 valstybių išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje. Vis dėlto, atsižvelgiant į naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių 
spartų ekonominį augimą, kitas svarias priežastis, svarstoma, ar nustatyti kriteri-
jai nėra pasenę ir atitinka dabartinę situaciją. Sudėtinga pirminių Europos Ben-
drijos teisės aktų keitimo procedūra gali kelti sunkumų reformuojant ekonominės 
konvergencijos kriterijus. 
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Teisinės konvergencijos srityje Lietuvos teisinė bazė visiškai atitinka Euro-
pos Sąjungos teisės aktus, todėl šioje srityje belieka apsispręsti dėl Euro įvedi-
mo Lietuvoje datos ir toliau vykdyti pasirengimą įvesti eurą nacionaliniu lygiu. 

Tinkamas valiutų sąjungos teisinis reguliavimas Europos Sąjungos ir nacio-
naliniu lygmeniu yra veiksmingo Europos ekonominės ir pinigų sąjungos funk-
cionavimo prielaida, todėl būtina nuolat stebėti Europos Bendrijos teisės aktuo-
se įtvirtintų nuostatų gyvybingumą ir prireikus koreguoti teisinį EPS reglamenta-
vimą. Teisės normos turi būti ne sustabarėjusios ir aktualumą praradusios dog-
mos, o priemonės, padedančios užtikrinti veiksmingą EPS funkcionavimą. 
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Summary 
 

Securing economic and social progress and improving living and working conditions of 
citizens was one of the most important objectives of the European Union. In order to 
achieve these goals, restrictions of free movement of goods, services, capital and persons 
were gradually prohibited. But eventually it became clear that this was not enough to 
achieve these objectives, so it was decided to establish the Economic and Monetary 
Union (EMU). 

As Lithuania is seeking to join EMU and introduce euro as a national currency as soon 
as possible, questions concerning grounds of convergence requirements, their official eva-
luation and different problems arising while complying these requirements are discussed. 
Less attention is paid to the harmonization of legal acts as Lithuania is preparing to join 
euro zone.  

Many Lithuanian and foreign scientists analyzed the EMU, but an absolute majority of 
them concentrates only on economic aspects of the EMU and ignores questions of legal 
regulation. 

A proper legal regulation of the EMU in the European Union as well as at national le-
vel is very important as a precondition of effective functioning of the EMU. 

In this article the most important and less analyzed aspects of legal regulation of eco-
nomic and legal convergence are discussed. Ways of solving existing problems in the 
EMU legal regulation are proposed. 
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Santrauka 
 

Tikslingas ir efektyvus valstybės lėšų naudojimas yra viena iš svarbiausių tin-
kamo valstybės finansų valdymo ir rezultatyvių valdžios institucijų sprendimų prie-
laidų, todėl kiekvienoje valstybėje turi funkcionuoti vienokia ar kitokia viešųjų fi-
nansų kontrolės sistema. 

Valstybinis auditas, kaip būtinas šalies finansų valdymo elementas, nagrinėja-
mas ne izoliuotai, o platesniame Lietuvos viešųjų finansų kontrolės sistemos kon-
tekste: analizuojant viešųjų finansų kontrolės sistemos teisinį reglamentavimą per 
valstybinio audito prizmę, nustatomi valstybinio audito ryšiai su kitais viešųjų fi-
nansų kontrolės sistemos elementais ir aptariamos tų ryšių tobulinimo galimybes.  

Valstybinio audito metu vertinama vidaus kontrolė audituojamame subjekte; 
valstybinis auditorius gali pasinaudoti vidaus auditorių atlikto darbo rezultatais. 
Savivaldybių finansų kontrolės srityje yra kompetencijos pasidalijimas tarp valsty-
binių auditorių ir savivaldybių kontrolierių. Valstybės kontrolė rengia savivaldybių 
kontrolieriams audito metodikas ir atlieka savivaldybių kontrolierių audito išorinę 
peržiūrą. Viešojo sektoriaus auditus atlieka ne tik valstybiniai, bet ir nepriklausomi 
auditoriai. Valstybės kontrolė neturi įgaliojimų samdyti nepriklausomus audito-
rius, bet valstybiniai auditoriai gali panaudoti nepriklausomo auditoriaus darbą. 
 

ĮŽANGA 
 

Teisės aktų analizė padėjo ne tik nustatyti minėtus ryšius, bet ir atskleisti 
esamas problemas, teisinio reglamentavimo spragas, sukuriančias valstybinio 
audito ribojimus. 

Demokratinė teisinė valstybė suponuoja piliečių teisę žinoti, o sprendimus 
priimančių valstybės tarnautojų pareigą žinoti, koks yra mokesčių mokėtojų su-
mokėtų mokesčių panaudojimo rezultatyvumas, kas pasiekta naudojant valsty-
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bės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius fondus, tenkinant žmonių poreikius, 
kaip valdomas valstybės turtas, ar viešasis sektorius valdomas efektyviai ir re-
zultatyviai. Todėl valstybėje suformuojama vienokia ar kitokia viešųjų finansų 
kontrolės sistema. Viešųjų finansų kontrolė suprantama kaip visuma priemonių, 
analizuojant, tikrinant ir vertinant valdžios, valdymo ir viešojo sektoriaus ūkio 
subjektų finansinę ir su ja susijusią veiklą, naudojant specifinius kontrolės veik-
los metodus, siekiant užtikrinti finansinės veiklos efektyvumą viešajame sekto-
riuje ir išvengti neigiamų procesų ateityje. Valstybinis auditas yra būtinas šalies 
finansų valdymo elementas ir valstybėje susiklosčiusios viešųjų finansų kontro-
lės sistemos ašis. 

Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė leidžia išskirti tokias viešųjų finansų 
kontrolės sritis: 

� Išorės kontrolė, kuri įgyvendinama atliekant valstybės pajamų ir išlaidų 
kontrolę, – valstybinis auditas; 

� Vidaus kontrolė viešuosiuose juridiniuose asmenyse; 
� Savivaldybių finansų kontrolė; 
� Nepriklausomas auditas. 
Kadangi kontrolė neegzistuoja pati savaime, o yra įgyvendinama kontrolės 

subjektų – konkrečių kontrolės institucijų, būtų tikslingiausia viešųjų finansų 
kontrolės sistemą suvokti ir nagrinėti integruotai: tiek kaip institucijų sistemą, tiek 
kaip minėtų kontrolės sričių visumą. 

Šiame straipsnyje valstybinis auditas, kaip Valstybės kontrolės veiklos for-
ma, nagrinėjamas ne izoliuotai, o platesniu Lietuvos viešųjų finansų kontrolės 
sistemos kontekstu: ieškant bendrų sąlyčio taškų atskleidžiami valstybinio audito 
ryšiai su kitais viešųjų finansų kontrolės sistemos elementais ir aptariamos tų ry-
šių tobulinimo galimybes. 
 

1. VALSTYBINIO AUDITO SAMPRATA 
 

Tinkamas ir efektyvus valstybės lėšų naudojimas yra viena iš svarbiausių 
tinkamo valstybės finansų valdymo ir rezultatyvių valdžios institucijų sprendimų 
prielaidų. Būtent todėl kiekvienoje valstybėje turi funkcionuoti aukščiausioji vals-
tybinio audito institucija, atliekanti valstybinį auditą. Valstybės kontrolės įstatyme 
[1], įtvirtinančiame esmines valstybinio audito normas, pateikiama tokia valstybi-
nio audito sąvoka: valstybinis auditas – auditas, atliekamas Valstybės kontrolės 
audituojamuose subjektuose pagal Valstybinio audito reikalavimus. Sąvokos 
apibrėžimas ta pačia sąvoka yra ydingas, tai logikos klaida idem per idem. 

Valstybinio audito reikalavimai [2], reglamentuojantys valstybinio audito ben-
drąsias nuostatas, Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamą valstybinį auditą ir 
santykius su audituojamu subjektu, apskritai nepateikia valstybinio audito sąvo-
kos. Susiklosčiusi teisėkūros praktika, kai neapibrėžus pradinių sąvokų imamos 
dėstyti teisės normos, tikrai keistina. Teisės sąvokos neturi būti laisvai interpre-
tuojamos. Terminų vienareikšmiškumas, tikslus jų vartojimas – tai vienas iš tei-
sės normų kalbai keliamų reikalavimų. Tai būtina vienodo teisės normų suprati-
mo ir taikymo sąlyga. 

Autorės nuomone, valstybinio audito sąvokos formuluotė yra tobulintina. Siū-
lytinas apibrėžimas: valstybinis auditas – teisės aktų nustatyta tvarka aukščiau-
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siosios valstybinio audito institucijos atliekamas nepriklausomas finansinių ata-
skaitų, viešojo ir vidaus administravimo veiklos vertinimas, objektyvios nuomo-
nės reiškimas ir gautų rezultatų pateikimas suinteresuotoms šalims. Supranta-
ma, šis apibrėžimas yra tik vienas iš galimų ir, be jokios abejonės, tobulintinas. 
Svarbu, kad formuluojant naują valstybinio audito sąvoką, būtų koncentruotai iš-
reiškiama valstybinio audito esmė ir kartu išsaugomas sąvokos aiškumas ir su-
prantamumas. 
 

2. VIEŠŲJŲ FINANSŲ KONTROLĖS SISTEMOS TEISINIS 
REGLAMENTAVIMAS VALSTYBINIO AUDITO ASPEKTU.  

 
Kadangi į viešųjų finansų kontrolės sistemą bus bandoma pažvelgti per vals-

tybinio audito prizmę, toliau nagrinėjami daugiausia sąlyčio su valstybiniu auditu 
taškų turinčių finansų kontrolės sričių – vidaus kontrolės, savivaldybių finansų 
kontrolės ir nepriklausomo audito – teisinio reglamentavimo ypatumai. 
 

2.1. Vidaus kontrolė viešuosiuose juridiniuose asmenyse 
 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 straipsnyje 
vidaus kontrolė apibrėžia taip [3]: vidaus kontrolė – tai viešojo juridinio asmens 
vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrinti vie-
šojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultaty-
vumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, 
informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų 
tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdy-
mą. 

Vidaus kontrolė – tai dinamiškas kompleksinis procesas, nuolat prisitaikantis 
prie organizacijos pokyčių. Visų lygių vadovai ir darbuotojai turi dalyvauti šiame 
procese, nagrinėdami rizikos veiksnius ir užtikrindami, kad bus įgyvendinta or-
ganizacijos misija ir bendrieji tikslai.  

Valstybinio finansinio audito proceso metu – planavimo etape – valstybinis 
auditorius įvertina vidaus kontrolę audituojamame subjekte. Tokią pareigą audi-
toriui numato Valstybinio audito reikalavimų trečio reikalavimo 27 ir 29 punktai 
bei penktas reikalavimas [2]. Vertindamas vidaus kontrolę, auditorius susipažįs-
ta su vidaus kontrolės aplinka ir kontrolės procedūromis. Vidaus kontrolės aplin-
ka – tai aplinka, kurioje turi funkcionuoti audituojamo subjekto vidaus kontrolės 
sistema.  

Atliekant finansinį auditą, itin aktualios dvi vidaus kontrolės rūšys – vidaus fi-
nansų kontrolė ir vidaus auditas. Finansų kontrolė – tai viešojo juridinio asmens 
vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio 
asmens ūkinės veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – ekono-
miškumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir skaidrumo – laikymąsi. O vidaus auditas 
– viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus 
auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo 
veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą (Lietuvos 
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str.) [3]. 
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Valstybinis auditorius susipažįsta su finansų kontrolės taisyklėmis, suvokia 
valstybės tarnautojų (darbuotojų), atliekančių finansų kontrolės funkcijas (vy-
riausiasis buhalteris arba apskaitos tarnybos vadovas), pareigas ir atsakomybę, 
susipažįsta su ataskaitomis apie finansų kontrolės būklę, taip pat su vidaus au-
dito tarnybos taikoma vidaus audito metodika, metiniais vidaus audito planais, 
ataskaitomis, kita reikšminga informacija ir įvertina kontrolės patikimumo lygį [4]. 

Atliekant veiklos auditą tiriama ir vertinama vidaus kontrolė, padedanti audi-
tuojamam subjektui veikti ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai (Valstybinio au-
dito reikalavimų 5 reikalavimo 78 punktas) [2]. 

Tačiau valstybinio audito ir vidaus kontrolės ryšys pasireiškia ne tik tuo, kad 
Valstybės kontrolės pareigūnai valstybinio audito metu vertina, kaip veikia vi-
daus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje. Pagal Valstybinio audito reikala-
vimų penkto reikalavimo 79 punktą [2] valstybiniai auditoriai, atlikdami auditus, 
gali pasinaudoti vidaus auditoriaus atlikto darbo rezultatais ir taip sumažinti at-
liekamo darbo apimtį. Būtina įsitikinti, kad vidaus auditoriaus darbo rezultatai ga-
li būti naudingi (tinkami) audito tikslams pasiekti, taip pat, kad jo naudojami dar-
bo metodai yra tinkami, o padarytos išvados remiasi pakankamais, patikimais ir 
tinkamais įrodymais. Pažymėtina tai, kad valstybinis auditorius gali, bet nepriva-
lo pasinaudoti vidaus auditorių darbo rezultatais, ir visada būtent valstybinis au-
ditorius atsako už savo išvadų teisingumą. 

Vidaus kontrolės, o ypač vidaus audito, funkcija Lietuvoje sparčiai plėtojosi 
tik pastaruosius kelerius metus ir vis dar plėtojasi. Metodologijos rengimas, dar-
buotojų mokymas, patirties įgijimas – lieka aktualios problemos, kurias išspręsti 
galėtų padėti glaudesnis valstybinių ir vidaus auditorių bendradarbiavimas. Tarp-
tautiniai ekspertai [5] pažymi, kad nors Valstybės kontrolė atsižvelgia į vidaus 
auditorių vykdomą darbą, bet mažai juo remiasi. Painiojamos atitinkamos vidaus 
ir išorės auditorių funkcijos bei pareigos, todėl atsiranda bendravimo problemų.  

Ekspertų rekomendacijose siūloma Valstybės kontrolei imtis iniciatyvos, sie-
kiant sukurti stiprius ryšius su vidaus auditoriais, kad būtų galima maksimaliai 
remtis jų darbu. Taip būtų atsikratoma veiklos dubliavimosi ir sumažinama ben-
dra audito našta ir išlaidos. Valstybės kontrolė turėtų atsižvelgti į vidaus audito-
rių darbą kaip savo veiklos ir ryšių su vidaus auditoriais pagrindą. Be to, siūloma 
Valstybės kontrolei inicijuoti reguliarius susitikimus su vidaus auditoriais ben-
driems techniniams klausimas aptarti; organizuoti seminarus vidaus audito-
riams, siekiant geriau paaiškinti vidaus ir išorės auditorių pareigų skirtumus; kar-
tu su Finansų ministerija rengti gaires, kuriose būtų apibrėžtos priemonės, kaip 
pagerinti vidaus ir išorės auditorių ryšius, gerosios bendradarbiavimo praktikos 
procedūras ir pan.; padėti mokyti vidaus auditorius bendrus interesus liečiančio 
finansinio audito srityje (pvz., bendrovių valdymas, pavyzdžių ėmimo technika ir 
kt.) ir srityse, kuriose tokią pat veiklą gali vykdyti vidaus auditoriai [5].  

Efektyvi vidaus kontrolė ir vidaus auditas sumažina tikimybę, kad organizaci-
jai nustatyti tikslai nebus pasiekti. Tačiau visada išlieka rizika, kad vidaus kontro-
lė bus prastai organizuota ar neveiks kaip numatyta. Tinkamas vidaus kontrolės 
funkcionavimas viešuosiuose juridiniuose asmenyse, vidaus audito funkcijų stip-
rinimas yra bendro intereso reikalas, todėl valstybinio audito ir vidaus audito ry-
šių stiprinimas, metodinės pagalbos teikimas vidaus audito padaliniams neabe-
jotinai gali duoti gerų rezultatų. 
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2.2. Savivaldybių finansų kontrolė 
 

Ilgą laiką Lietuvos Respublikoje vietos savivaldos lygmeniu vidaus ir išorės 
kontrolės funkcijų atskyrimo nebuvo. 2000 m. Vietos savivaldos įstatymo redak-
cijoje buvo nustatyta, kad savivaldybės kontrolierius yra savivaldybės kontrolės 
institucija, tiesiogiai kontroliuojanti savivaldybės biudžeto naudojimą ir atliekanti 
vidaus audito funkcijas savivaldybėje. Ir tik 2003 m. priėmus įstatymo pakeitimus 
[6] vidaus ir išorės kontrolės funkcijos buvo atskirtos ir pavestos skirtingiems 
subjektams.  

Dabar galiojančio Vietos savivaldos įstatymo [7] šeštame skirsnyje įtvirtintos 
esminės nuostatos, reglamentuojančios savivaldybių kontrolę ir auditą. Pagal 
šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalį savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontro-
lieriaus tarnyba) atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, 
savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmo-
nėse. Vidaus kontrolės funkcijos savivaldybėje pavestos savivaldybės tarybos 
įsteigtai centralizuotai vidaus audito tarnybai, įeinančiai į savivaldybės administ-
racijos struktūrą (įstatymo 28 str.).  

2003 m. reformuojant iki tol esamą tvarką, buvo atsisakyta savivaldybių kont-
rolierius priskirti Valstybės kontrolės sistemai. Priėmus Valstybės kontrolės įsta-
tymo pakeitimus [8], Valstybės kontrolė neteko teisės atlikti savivaldybių biudže-
to vykdymo išorės auditą, jai buvo pavesta audituoti valstybės biudžeto lėšų, ski-
riamų savivaldybių biudžetams, naudojimą. Toks Valstybės kontrolės kompe-
tencijos susiaurinimas buvo grindžiamas tuo, kad siekta išvengti funkcijų dublia-
vimo, mat savivaldybių biudžeto vykdymo auditas pagal jau minėto 2003 m. Vie-
tos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą priskirtas savivaldybių kontrolierių 
kompetencijai.  

Savivaldybių nuosavybės teise ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 
auditą įstatymai reglamentuoja prieštaringai: Konstitucijos 134 straipsnyje [9] ir 
Valstybės kontrolės įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybių 
patikėjimo teise valdomą valstybės turtą audituoja Valstybės kontrolė. Valstybės 
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straips-
nio 3 dalyje [10] nurodyta, kad savivaldybių kontrolierių tarnybos pateikia savi-
valdybių taryboms išvadą ne tik dėl savivaldybių nuosavybės teise, bet ir dėl pa-
tikėjimo teise valdomo valstybės turto. Savivaldybėms nuosavybės teise priklau-
sančio turto auditą atlieka savivaldybių kontrolieriai, bet Valstybės kontrolės įsta-
tyme dar yra nustatyta, kad savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavi-
mą juo Valstybės kontrolė audituoja pagal valstybinio audito mastą, kasmet nu-
statomą valstybinio audito programose. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 37 
straipsnį [7] prireikus valstybės kontrolieriaus sprendimu Valstybės kontrolė gali 
atlikti savivaldybių biudžetų vykdymo, taip pat savivaldybių įstaigų ir savivaldybių 
kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimus (nors tokia kom-
petencija nenustatyta Valstybės kontrolės įstatyme). Tokia teisės aktų neatitiktis 
tik sukelia painiavos ir sukuria papildomų valstybinio audito apribojimų, kuriuos 
būtina pašalinti inicijuojant įstatymų patikslinimus. Reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
Valstybės kontrolė atsakinga už savivaldybių patikėjimo teise valdomo valstybės 
turto valstybinį auditą, o savivaldybių kontrolieriai – už savivaldybių nuosavybės 
teise valdomo turto auditą. 
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Savivaldybių kontrolieriai savo veikloje, be kitų teisės aktų, vadovaujasi Vals-
tybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis audito metodiko-
mis. Be to, Valstybės kontrolė atlieka savivaldybių kontrolierių veiklos išorės pe-
ržiūrą, įvertina audito ataskaitų kokybę. Taigi Valstybės kontrolė ne tik audituoja 
savivaldybes, bet ir atlieka metodinę ir audito kokybės priežiūros funkcijas vietos 
savivaldoje. Išorinės peržiūros tikslas [11] – įvertinti atlikto audito kokybę, pa-
skleisti geros audito praktikos pavyzdžių, nustatyti audito metodikos tobulinimo ir 
auditorių mokymo sritis, pateikti vadovybei patikimą informaciją apie audito ko-
kybę. Vykdant išorinę peržiūrą aiškinamasi, kaip laikytasi Valstybinio audito rei-
kalavimų sudarant audito planą ir rengiant audito programą, renkant audito įro-
dymus, įforminant audito ataskaitą ir keičiant audito išvadą. Tačiau dėl didelio 
darbo krūvio kasmet peržiūrimos tik dalies savivaldybių kontrolierių atliktų auditų 
ataskaitos; daugiausia dėmesio sutelkiama į tai, kaip laikomasi Valstybinio audi-
to reikalavimų, Valstybės kontrolės parengtų metodikų.  

Valstybės kontrolė, 2005 m. atlikusi savivaldybėms priskirtų valstybės funkci-
jų finansinių auditų apibendrinimą [12], nustatė, kad savivaldybėse problemų yra 
tikrai daug – teigiamai įvertinta tik viena iš dvylikos savivaldybių. Pastebėta ten-
dencija, kad savivaldybių administracijos nepagrįstai padidina planuojamų lėšų 
poreikį valstybinėms funkcijoms vykdyti. Valstybės kontrolės auditoriai pažymė-
jo, kad daugumoje savivaldybių administracijų įvairiais valdymo lygiais numaty-
tos nepakankamos arba neveiksmingos finansų kontrolės procedūros, nepajė-
giančios užtikrinti išlaidų valstybinėms funkcijoms vykdyti ir mokinio krepšeliui fi-
nansuoti kontrolės. 

Kadangi pagal Valstybės skolos įstatymo naują redakciją [13] į valstybės 
skolą įskaičiuojamos ir vietos savivaldos institucijų skolos, tai paskatino Valsty-
bės kontrolę atlikti savivaldybių skolinimosi auditus [14]. Savivaldybių skolinimo-
si tvarką nustato Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės [15]. 
Šiose taisyklėse nustatyta, kad savivaldybės, turėdamos savivaldybės kontrolie-
riaus išvadą, savivaldybės tarybos sprendimu gali imti ilgalaikes vidaus ir užsie-
nio paskolas investicijų projektams finansuoti, nesunaudojamiems kilnojamie-
siems ir nekilnojamiesiems daiktams įsigyti, skoloms dengti, teikti garantijas dėl 
savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų projektams 
finansuoti, taip pat imti trumpalaikes vidaus ir užsienio paskolas biudžetiniais 
metais laikinam pajamų trūkumui padengti. Savivaldybių skolinimosi limitus nu-
stato Seimas, tvirtindamas kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinius rodiklius.  

Valstybinių auditų metu nustatyta, kad kai kurios savivaldybės ne tik viršija 
nustatytus skolinimosi limitus, bet ir paimtas paskolas naudoja ne pagal paskirtį 
[14]. Skolinimosi taisyklėse įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės taryba, prieš pri-
imdama sprendimą dėl paskolos, turi gauti savivaldybės kontrolieriaus išvadą. 
Savivaldybės kontrolieriaus išvada lyg ir turėtų patvirtinti, kad dėl paimtos pa-
skolos nebus viršyti savivaldybei nustatyti skolinimosi limitai, kad būsimoji pa-
skolos sutartis bus sudaryta teisėtai, o gautos lėšos naudojamos pagal paskirtį. 
Savivaldybių kontrolierių įstaigos įsteigtos palyginti neseniai, anksčiau savival-
dybių kontrolieriai vykdė vidaus kontrolės funkcijas ir buvo glaudžiai susiję su 
savivaldybės institucijomis, ir dabar savivaldybės kontrolieriaus veiklos finansa-
vimas visiškai priklauso nuo savivaldybės tarybos, tad galima pagrįstai suabejo-
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ti, ar savivaldybių kontrolieriai tikrai veikia kaip išorės kontrolės institucija, ar jie 
yra pakankamai nepriklausomi ir gali visaverčiai atlikti savo funkcijas. Valstybi-
nių auditų metu nustatyti skolinimosi tvarkos pažeidimai, valstybės tikslinių dota-
cijų panaudojimo problemos savivaldybėse tik dar labiau sustiprina šias abejo-
nes.  

Visa tai paskatino diskusijas dėl valstybinio audito mandato išplėtimo sutei-
kiant Valstybės kontrolei teisę prižiūrėti, ar teisėtai valdomas ir naudojamas sa-
vivaldybių turtas ir kaip vykdomi savivaldybių biudžetai. Diskusijos „peraugo“ į 
konkrečius veiksmus ir 2005 gruodžio mėn. Seime užregistruotas Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas [16]. Įstatymo 
projekto aiškinamajame rašte [17] nurodoma, kad siūlomomis pataisomis sie-
kiama konstituciniu lygmeniu įtvirtinti dėl eurointegracinių procesų pasikeitusią 
Valstybės kontrolės strateginę veiklą, įtvirtinti nepriklausomą išorės audito atli-
kimą valstybiniame ir vietos savivaldos sektoriuje aukščiausiu lygiu, t.y. Valsty-
bės kontrolei perduoti audituoti ne tik valstybės biudžeto vykdymą ir valstybinio 
turto priežiūrą, bet ir savivaldybių biudžetų vykdymą ir savivaldybių turto priežiū-
rą. Lietuva, vykdydama narystės ES įsipareigojimus finansų kontrolės srityje, turi 
toliau įgyvendinti tarptautinius audito standartus, plėsti audito apimtis ir tai turi 
būti atspindėta pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje. 

Šis Konstitucijos keitimo projekto sumanytojų argumentas neatrodo labai įti-
kinamas. Limos deklaracijos [18] 24 straipsnis kaip tik įtvirtina nuostatą, kad 
aukščiausios audito institucijos turi įgaliojimus audituoti iš valstybės lėšų skiria-
mų subsidijų panaudojimą ir tik jei subsidijos yra ypač didelės, auditas reikalui 
esant gali apimti visus subsidijuojamos institucijos finansų valdymo klausimus. 
Neaišku, ką laikyti ypač didelėmis subsidijomis ir reikalui esant. Be to, Deklaraci-
jos 18 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad konkretūs audito įgaliojimai priklauso 
nuo kiekvienos šalies sąlygų ir poreikių. 

Projekto rengėjai tikisi, kad nauja konstitucinė nuostata skatins teigiamą ir 
veiksmingą valstybinio audito poveikį tiek valstybės finansų ir turto valdymo bei 
kontrolės sistemai, tiek ir savivaldos organų valdomam turtui ir finansams bei į 
rezultatus orientuotam viešajam valdymui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 388 [19] jau pritarė šiam projektui.  

Kita vertus, Teisės instituto nuomone [20], projektas iš esmės nėra pagrįstas 
faktiniais esamų kontrolės priemonių netinkamumo ar nepakankamumo įrody-
mais ir gali turėti neigiamą įtaką vietos savivaldos savarankiškumui ir (ypač) jos 
institucijų tiesioginei atsakomybei už deramą viešųjų išteklių panaudojimą. To-
kios nuomonės yra ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstituci-
nės teisės katedros specialistai [20] teigiantys, kad pagal Konstituciją valstybės 
valdymas ir vietos savivalda – dvi viešosios valdžios sistemos. O tokia pataisa 
reikštų savivaldos savarankiškumo pagrindų mažinimą ir tuo pačiu valstybinio 
valdymo sustiprinimą savivaldai patikėtose srityse. Tai nesiderintų su viešosios 
valdžios organizavimo demokratiniais principais. Savivaldybių kontrolierių aso-
ciacija [20] taip pat nepritaria siūlomam projektui ir argumentuoja tuo, kad pro-
jektas neatitinka Europos vietos savivaldos chartijos [21] reikalavimų. Chartija 
nustato būtinumą siekti valdymo decentralizavimo, stiprinti vietos savivaldą, o 
projektas pagrįstas priešinga idėja – silpninti vietos savivaldą, atimant iš jos turto 
naudojimo kontrolės ir finansinio audito funkciją.  
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Valstybinio audito mandato išplėtimo klausimas yra politinio apsisprendimo 
dalykas, bet negalima neatsižvelgti į išdėstytus projekto oponentų argumentus. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos normos [9], laiduojančios savivaldos teisę ir 
suponuojančios valstybės pareigą remti savivaldybes, Lietuvos ratifikuota Euro-
pos vietos savivaldos chartija [21], įtvirtinanti vietos savivaldos apsaugą ir stipri-
nimą įvairiose Europos šalyse kaip svarbų įnašą į demokratiniais principais ir 
valdžios decentralizavimu grindžiamos Europos kūrimą, verčia pritarti nuomonei, 
kad savivaldybės kontrolierių tarnybos turi būti stiprinamos, o ne likviduojamos.  

Kitas klausimas – kaip užtikrinti savivaldybių kontrolierių darbo kokybę ir 
veiksmingumą, kad jų atliekamas auditas nebūtų formalus, o kurtų pridėtinę ver-
tę tiek vietos bendruomenėms, tiek visai visuomenei. Visų pirma būtina stiprinti 
savivaldybių kontrolierių nepriklausomumą. Galbūt reikėtų peržiūrėti savivaldy-
bių kontrolierių finansavimo tvarką: šiuo metu išlaidų sąmatą nustato savivaldy-
bių tarybos, tad galima svarstyti galimybę, ar nepavesti savivaldybių kontrolierių 
tarnybų finansavimo tiesiogiai Seimui. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 27 
straipsnio 9 punktą savivaldybės kontrolierius sudaro veiklos planą ir, gavęs sa-
vivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, jį tvirtina, organizuoja jo vyk-
dymą. Reikėtų apsvarstyti, ar nesuteikus savivaldybių kontrolieriams daugiau 
veiksmų laisvės planuojant savo veiklą, o Kontrolės komiteto vaidmuo galėtų 
apsiriboti rekomendacijų teikimu: toks yra Seimo Audito komiteto vaidmuo. 

 Pertvarkant savivaldybių kontrolierių darbo procedūras, būtų naudinga ge-
riau panaudoti Savivaldybių kontrolierių asociacijos sukauptą patirtį tobulinant 
išorės audito procesą savivaldybėse (koordinuojant audito metodikų, standarti-
zuotų darbo dokumentų rengimą, auditorių mokymą ir kt.). Valstybės kontrolė, 
kaip aukščiausioji valstybinio audito institucija, taip pat neketina likti nuošalyje: 
ketinama stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybių kontrolierių tarnybomis, 
plėsti joms pritaikytų audito metodikų rengimą ir savivaldybių kontrolierių tarnybų 
atliekamų auditų peržiūrą, į audito peržiūros sistemą ir pritaikytų metodikų ren-
gimą įtraukti savivaldybių kontrolierių tarnybų atstovus, inicijuoti savivaldybių 
kontrolierių tarnybų personalo mokymo sistemos sukūrimą [22]. 
 

2.3. Nepriklausomas auditas 
 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme [23] vartojama audito sąvoka iš esmės 
susiaurinama iki finansinės atskaitomybės audito: finansinės atskaitomybės au-
ditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomy-
bės arba įmonių grupės konsoliduotos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir 
išvados pateikimas. Išvadoje nurodoma, ar finansinė atskaitomybė arba konso-
liduota finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai pa-
rodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinė at-
skaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reg-
lamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip 
pat kitus teisės aktus. Taigi nepriklausomas finansinės atskaitomybės auditas 
pirmiausia gali būti siejamas su valstybiniu finansiniu auditu.  

Anot J. Mackevičiaus, gerai atliktas auditas užtikrina efektyvius būdus opti-
maliems rezultatams pasiekti. Auditą galima vertinti kaip įmonės veiklos regulia-
vimo procesą, tam tikrų tikslų pasiekimo garantą. Viešojo sektoriaus subjektai, 
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suprasdami šią nepriklausomo audito reikšmę, visada gali savo iniciatyva sam-
dyti nepriklausomas audito įmones. Deja, Audito įstatyme aiškiai nenustatoma, 
kokius subjektus privalo audituoti nepriklausomi auditoriai. Vėl gi susiduriama su 
atskirų teisės aktų sistemiškumo trūkumu – nuostatos dėl to, kokias atvejais turi 
būti atliekamas nepriklausomas auditas, išmėtytos atskiruose įstatymuose.  

Pati nepriklausomo audito prigimtis lemia, kad audito įmonių klientų ratas ga-
li būti labai didelis: atestuoti auditoriai gali audituoti kiekvieną subjektą, sudariusį 
su jais audito paslaugų teikimo sutartį. Vis dėlto, kalbant apie viešąjį sektorių, 
reikėtų aiškiai teisės aktuose apibrėžti, kokie subjektai ir kokiais atvejais turi būti 
audituojami nepriklausomų auditorių (galbūt net pačiame Audito įstatyme reikėtų 
išvardyti tokius atvejus, kad nereikėtų blaškytis tarp atskirų teisės aktų). Reikia 
tikėtis, kad įgyvendinus viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sistemos reformą, tai ir bus padaryta.  

Atskirų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje nepriklauso-
mas auditas atliekamas arba privalo būti atliktas šių įmonių: visuomenės intere-
so įmonių1, akcinių bendrovių, valstybės ir savivaldybės įmonių, uždarųjų akcinių 
bendrovių2 ir kitų įmonių. 

Be to, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstaty-
mą [24], kasmet ne vėliau kaip iki balandžio 10 dienos atliekamas nepriklauso-
mas Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Fondo valdybos metinės finansinės 
atskaitomybės auditas. Auditą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija, sutartį dėl audito sudaro Fondo valdyba. 

O Valstybės kontrolės įstatymo 14 straipsnyje [1] teigiama, kad valstybinio 
audito subjektai yra ne tik valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės, bet ir 
visų rūšių įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos sutei-
kia ne mažiau kaip 1/2 balsų, bei įmonės ir kiti juridiniai asmenys, kuriems vals-
tybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų arba perdavė turto. Taip pat pagal 
įstatymo 9 straipsnį Valstybės kontrolė audituoja Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžeto vykdymą. Taigi valstybės ir savivaldybės įmones bei Valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymą audituoja ir Valstybės kontrolė, ir 
nepriklausomos audito įmonės. 

Valstybės kontrolė ir kitos valstybės valdymo institucijos neturi įgaliojimų 
samdyti nepriklausomus auditorius biudžetinių įstaigų finansinės atskaitomybės 
auditams atlikti, o atsižvelgiant į tai, kad Valstybės kontrolės darbo krūvis yra tik-
rai didelis ir siekiant užtikrinti valstybinio audito ataskaitų kokybę, įtvirtinti tokią 
nuostatą būtų racionalu. Valstybinio audito 12 reikalavimas [2] tik numato gali-

                                                 

1 Pagal Audito įstatymo 2 str. Visuomenės intereso įmonės – tai įmonės, kurioms ski-
riamas didelis visuomenės dėmesys dėl jų veiklos masto, klientų, dalyvių ar darbuotojų 
skaičiaus arba dėl veiklos pobūdžio (kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, draudimo 
įmonės, valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, bendrovės, kurių ver-
tybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose).  

2 kuriose tenkinama ne mažiau kaip du iš šių kriterijų:  
1) pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius 

metus; 
2) balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų; 
 3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus vir-

šija 50. 
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mybę valstybiniams auditoriams panaudoti nepriklausomo (išorės) auditoriaus 
darbą. Tačiau visais atvejais atsakomybė už finansinio audito išvadų teisingumą 
tenka valstybiniams auditoriams.  

Pažymėtina, kad valstybinis ir nepriklausomas auditoriai, atlikdami auditus, 
vadovaujasi skirtingais teisės aktais. Valstybinis auditas atliekamas pagal vals-
tybės kontrolieriaus patvirtintus Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio ir 
Veiklos audito vadovus, o nepriklausomas auditas – pagal nacionalinius arba 
tarptautinius audito standartus, atsižvelgiant į sutarčių sąlygas [23]. Atrodytų, 
kad auditų proceso organizavimas pagal skirtingus teisės aktus, gali būti pro-
blema valstybiniams auditoriams, norintiems pasinaudoti nepriklausomų audito-
rių darbo rezultatais. Tačiau didesnių problemų neturėtų kilti, nes ir patys Vals-
tybinio audito reikalavimai, Valstybės kontrolės metodiniai leidiniai parengti atsi-
žvelgiant tiek į nacionalinius, tiek į tarptautinius audito standartus, be to, vienas 
iš valstybinio audito principų yra tarptautinių ir nacionalinių audito standartų pri-
taikomumas. 

Nepakankamai aiškiai reglamentuoti valstybinio audito ryšiai su kitais viešųjų 
finansų kontrolės sistemos elementais daro neigiamą įtaką valstybinio audito 
paskirčiai. Teigiamų pokyčių galima tikėtis Valstybės kontrolei parengus ir įgy-
vendinus valstybinių ir kitų auditorių (atestuotų auditorių, vidaus auditorių, savi-
valdybių kontrolierių tarnybų) bendradarbiavimo principus, kuriais remdamiesi 
auditoriai galėtų efektyviau naudotis vieni kitų darbu ir nebedubliuoti atliktų audi-
to procedūrų. Šie principai turėtų išspręsti metinių audito programų derinimo 
konkretaus audituojamo subjekto atžvilgiu klausimus, auditų pradžios ir pabai-
gos terminų, darbo rezultatų apsikeitimo būdų ir terminų bei kitas problemas. 
Per 2007 – 2008 metus planuojama pasirengti ir jau 2008 metų pabaigoje nu-
matyta pradėti šiuos principus taikyti [22]. Lieka tikėtis, kad viskas vyks pagal 
planą ir pagaliau Lietuvoje veiks ne pavienės viešojo sektoriaus kontrolės ir au-
dito institucijos, o darni tarpusavio veiksmus koordinuojanti, bendradarbiaujanti 
institucijų sistema. 

 
IŠVADOS 

 
Valstybinis auditas yra būtinas šalies finansų valdymo sistemos elementas ir 

valstybėje susiklosčiusios viešųjų finansų kontrolės sistemos ašis. Valstybinio 
audito metu įvertinamas vidaus kontrolės funkcionavimas viešajame juridiniame 
asmenyje. Tačiau teisės aktuose nepakankamai aiškiai įtvirtinta valstybinių audi-
torių galimybė pasinaudoti vidaus auditorių darbo rezultatais ir taip sumažinti 
bendrą audito naštą bei išlaidas. Valstybinio audito mandato išplėtimas, perduo-
dant Valstybės kontrolei audituoti savivaldybių biudžeto vykdymą ir savivaldybių 
nuosavybės teise valdomą turtą, turėtų teigiamą įtaką savivaldybių finansų kont-
rolės efektyvumui, tačiau prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kuri 
garantuoja savivaldos teisę ir nustato valstybei pareigą remti savivaldybes. Ne-
priklausomo audito vieta viešojo sektoriaus subjektų audito sistemoje apibrėžta 
neaiškiai. Valstybės kontrolė neturi įgaliojimų samdyti nepriklausomus auditorius 
biudžetinių įstaigų finansiniams auditams atlikti, tačiau valstybiniai auditoriai tu-
rėtų daugiau remtis nepriklausomų auditorių darbo rezultatais.  
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Summary 
 

Expedient and effective usage of public finance are few of the most important precon-
ditions which guarantee a suitable governance of state finance and effectiveness of deci-
sions of state institutions. Therefore every state has to create an effective system of public 
finance control. 

The state audit, as a necessary element of government of state finance is analyzed 
not separately but in a broader context of the system of public finance control: by analy-
zing legal regulation of the system of public finance control thru a prism of the state audit, 
relations between state audit and other elements of public finance control system are de-
tected and the ways of improving these relations are defined. 

During the state audit the internal control of the subject is evaluated; a state auditor 
can make use of the results achieved by the internal auditors. Besides, the State Control 
prepares guidelines of auditing for municipal auditors, also enacts external control of au-
dits of municipal auditors. Audits of public sector are implemented not only by state audi-
tors, but also by independent auditors. The State Control does not have an authority to hi-
re independent auditors, but state auditors can make use of the results achieved by the 
latter.  

Analysis of legal acts made it possible not only to ascertain above mentioned rela-
tions, but also define existing problems and gaps of legal regulation, which creates restric-
tions of state audit. 
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Summary 
 

In this paper we want to show and analyze from another point of view one of 
the limits of the action of a policymaker. We start our analysis considering Lucas’ 
approach and the Lucas critique (1976) showing the importance of the rational 
expectations theory. The behavior of private agents is usually forecast not taking 
into account the consequences of public choices on the parameters of the functions 
that describe the behavior, thus supposing that the estimated values (through 
econometric analysis) are not affected by the policy. This implies that these values 
are given and don’t vary. The Lucas critique points out that a policy can instead 
change the parameters, underlining that the traditional models does not consider 
this kind of interaction between the private and the public sector. This active role 
of the private sector can affect the constraints. Thus the optimal policy ex ante 
does not coincide necessarily with the optimal policy ex post: if the variability of 
the parameters is low, the policymaker can cope with this problem, but the prob-
lems arise when the variability is high. Our conjecture is that this problem can be 
analyzed as an uncertainty (or indeterminacy) related problem, as in physics. To 
explain it better we focus at first on the role of intermediate targets in economic 
policies (such as monetary policies) and of rational expectations. We further our 
analysis providing a model showing the difference between the optimal policy ex 

ante and ex post when the intermediate task changes, underlining the role of the es-
timated parameters and the role of uncertainty. This formal approach allows us to 
understand more deeply the nature of the estimated parameters and the presence 
of indeterminacy. In particular we analyze the model showing the meaning of deep 
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parameters in comparison with other parameters. We then introduce the concept 
of uncertainty in physics. We compare the Lucas critique with the principle, in-
troducing the concept of uncertainty relation, showing that a similar approach can 
be useful for economic variables. In fact, the uncertainty principle is related to the 
ondulatory nature of particles. Since also economic variables can be seen as cyclical 
variables, we focus on some important characteristics of this kind of variables, and 
compare them to some recent developments in economic theory (in particular the 
Real Business Cycle theory). In particular we suggest that the uncertainty as stated 
by Lucas critique can be seen as an issue related to economic cycle and the nature 
of variables. 
 

INTRODUCTION 
 

When analyzing economic policies, the policymaker needs to process his-
torical data in order to determine the functions describing the economy, thus es-
timating parameters through econometric analysis. One of the aspects to be 
considered in this case is the limit of a policy. In this paper we show a particular 
approach when determining this limit, starting from the Lucas critique and com-
paring it with the Heisenberg uncertainty principle. This kind of approach is 
strongly connected with the Goodhart's law (in particular this one refers to 
monetary policies). Our aim is to provide a conceptual and formal analysis of 
this problem and try to further it in order to find new aspects to be investigated. 
Moreover, we want to focus on the relationships with some other modern theory 
concerning business cycles, as one of the main factors of unpredictability. The 
concept of uncertainty has an impact on forecasting capability of an economic 
system and on policies implementation by the policymaker. This can strongly af-
fect any evaluation process, above all those ones that stand behind anti-cyclic 
policies.  
 

LUCAS’ APPROACH 
RATIONAL EXPECTATIONS 

 
The role of rational expectations is one of the most discussed topics in eco-

nomic theory. We won’t deepen this aspect since it’s not the aim of this work but 
we want to underline that rational expectations have an important impact in de-
termining the macroeconomic equilibrium. In the aggregate demand and supply 
model (AS – AD) with rational expectations, monetary policies (an expansive 
policy, enhancing money supply, for example) have real effects only in the short 
run, when the agents make momentary errors, thus showing that monetary poli-
cies don’t have any relevant long run effect. Trying to sum up this approach we 
can say that:  

i) agents use information in an optimal way;  
ii) expectations are related to the real behaviour of the economic system. 
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Thus, this model differs from a perfect forecast model because expectations 
are subject to non systematic errors. If ε  is the error, then we have that 

e

pp −=ε , but the mean of the errors is zero: 0)()( =−=

e

ppEE ε . 

 
THE LUCAS CRITIQUE 

 
The theory of rational expectation offers the basis for the so-called Lucas cri-

tique (1976). It states that we can’t predict the effect of a policy if we consider 
that the behaviour of the private sector is exogenous, thus believing that the 
functions describing the behaviour of private sector are not influenced by the 
policy itself. If we consider that there is no reaction from the private sector we 
suppose that policymaker’s decision do not influence the behaviour of the pri-
vate sector.  

Thus the implemented policy has no influence on the function chosen as the 
constraint in policy optimization. A simple analysis of the AS-AD model with ra-
tional expectations shows that agents’ forecasting activity is in contrast with 
what we should expect from the model. For example, consider a policymaker 
that wants to increase the output (GDP) in a given period, trying to enhance 
consumption. The policymaker has to estimate, with econometric techniques, 
the parameters that describe the economy before implementing the policy, stat-
ing – for example – that an increase in transfers to private sector could help to 
reach the tasks. Now the policymaker is going to estimate the impact of con-
sumption before implementing the policy. But after, the new level of transfers 
can have effects on the utility functions of the private sector, thus having an im-
pact on the parameters of the function describing the economy and influencing a 
posteriori the results of the policy. This implies a change ex post in the optimal 
policy, leading to a difference between the optimal policy ex ante and the opti-
mal policy ex post.  

Now a question arises: does an optimal policy really exist? The Lucas cri-
tique states that there’s a form of uncertainty in economic policy, as pointed out 
for monetary policies by the Goodhart’s law. 

The Lucas critique focuses on this aspect: the traditional approach supposes 
that the parameters are fixed and don’t vary even after the policy. The previ-
ously estimated function is the constraint even after, but if it changes, the policy 
won’t be actually optimal anymore. We can now define two main problems: 

- how many parameters are to be estimated? 
- is there any implication between the policymaker and private agents that is 

not captured by traditional approaches? 
The first question is related to the variability of the parameters: a huge num-

ber of parameters will not ensure the real efficacy of the policy, especially if they 
have high variability. In fact, high variability parameters can be more influenced 
by the policy. The second question is instead related to the different role of the 
private sector: according to the Lucas critique, the private sector plays an active 
role in determining the policy, implying a strategic approach (for example, this 
approach can be now analyzed with the help of game theory). The progresses in 
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economic education as well lead private agents to understand deeply some as-
pects and provide better evaluations. 
 

AN ANALYTICAL APPROACH 
 

When using a formal approach it’s important to model the deep parameters 
that are related to individual behaviour in order to understand the real effective 
policy to be adopted. In this section we provide a model1 that shows the implica-
tions of the Lucas critique. We consider a variable zt following an auto-
regressive process and representing the intermediate target in the economic 
policy, and we extend it to n periods, thus: 
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In this relation the parameters
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φ  represent the discount factors and
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stochastic white noise (with mean zero and finite variance). The value at time 
t+1, given the information set at time t, Ωt t is: 
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This process describes the behaviour of any economic variable subject to an 
auto-regressive process. We chose this one because we want to show the effect 
of all the previous periods on the variable. The private sector function is defined 
as follows: 
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This equation shows that the decisional variable depends on some parame-
ters. The first parameter α can be determined with econometric analysis. The 
other parameters are more difficult to be estimated. Another problem arises: 
what happens if there is a change in the intermediate task of the policy? For ex-
ample, what is going to happen if the intermediate task switches from the money 
supply to the interest rate? In this case we have another function to be deter-
mined, for example another auto-regressive process that doesn’t take into ac-
count the previous periods. We can then model it whit a random walk, as fol-
lows: 

ttt
zz ε+=

−1
 

This kind of process has a different nature. This change in the intermediate 
target will have an impact on the whole constraint assumed to be the one to de-
scribe the economy. Thus: 

                                                 

1
 The original version of the model has been proposed by Cuthbertson and Taylor. 

(Elementi di Politica Economica, N. Acocella). 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

84 

ttttt
zEzEzE =+=Ω

+
)()()|(

1
ε  

This implies that the private sector behaviour function becomes: 

tttt
zxy ηβα ++=  

This equation is different from the previous one. The policymaker now has to 
decide which the actual constraint in its policy is, and there isn’t a unique an-
swer. Using an intermediate task or another one will modify the constraint and of 
course will also modify the estimates of the parameters as well. The policymaker 
won’t be able to decide whether using a constraint or another, thus leading to an 
uncertainty situation.  
 

PARAMETERS ANALYSIS 
 

Since it’s not the aim of this paper to further this kind of analysis focusing 
only on the parameters, we only want to stress that estimating parameters is not 
only a matter of computation. In fact the constraint function has the same pa-

rameters α and β, that don’t vary. These are, according to Lucas’ approach, the 

deep parameters, opposed to the other parameters φi. But, if we investigate fur-
ther we can see that also those deep parameters are subject to uncertainty due 
to the fact that we have a multiple regression. Thus the uncertainty is related to 
the choice between these two systems of equations: 
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Choosing one of them implies that we the policymaker already knows which 
is the function describing the economy, thus the policymaker should already 
have implemented the policy, in order to evaluate the constraint and estimate its 
parameters. But the policymaker can use alternative models – that are not re-
lated to that policy itself – in order to estimate deep parameters, and then use 
them in the constraint, reducing the uncertainty. 
 

UNCERTAINTY AS A PRINCIPLE 
 

In general, agents’ adaptation to new information moves from an uncertain 
and cyclical context Once again we can see the absence of influence of nominal 
fluctuations and money supply, showing the substantial inefficacy of money poli-
cies in the short run. Is this issue related to the policymaker activity or to the na-
ture of variables? 
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To answer this question we consider the Heisenberg uncertainty principle, 
developed at the beginning of the last century. It states that there is a limit in 
measuring the value of two conjugate variables of a single particle (such as 
momentum and position) at the same time: increasing the accuracy in measur-
ing one of them will reduce the accuracy in measuring the other one. At a first 
sight, the uncertainty principle can be seen as a limit to observation experience. 
Even if it is a complex model to be analyzed we have to underline that the prin-
ciple is actually a theorem, which derives from quantum mechanics axioms.  

Is this kind of indeterminacy due to the measurement activity or is it related 
to some other aspect? Heisenberg considered the problem from another point of 
view: the principle still holds even if we measure variables in a physical system 
and after in a perfect copy of it. Thus, we can explain it as a principle related to 
the ondulatory nature of particles: they have some typical features of waves and 
it’s possible to cope with this problem using a stochastic forecasting model that 
attributes some probability functions to each variable. We can now evaluate an 

uncertainty error. If we define ∆p and ∆q as the errors for two variables (starting 
from their standard deviations) we can apply the well known Cauchy – Schwartz 
inequality to find a lower limit for their product (the uncertainty relation): 

π4

h
qp ≥∆∆  

Where h is the Planck’s constant. The errors have an inverse relation: the 
more is the accuracy for one of them, the less we have to expect for the other 
one. There are two important aspects to be considered. The first one is that we 
have a lower limit in the product of the errors, so we can decide a priori which 
variable to observe with more accuracy and we will know how big the error will 
be on the other one. Moreover the error depends on a physical constant; this 
implies that the minimum error is not related to the physical system considered. 
 

A COMPARISON 
 

According to Lucas critique it’s not possible to establish the optimal eco-
nomic policy because of the interactions that lead to uncertainty. Trying to com-
pare this theory with the uncertainty principle can lead us to understand that the 
cyclical characteristics of economic variable are the reasons why the critique is 
related to uncertainty. If we consider the Lucas critique from the same point of 
view of the uncertainty principle, we can imagine the deep parameters as con-
stants and the other parameters as the conjugate variables in the system. If we 
consider the previously provided example the deep parameters α and β can be 
the starting points in determining the error of the estimates, with such a relation: 

γφφ ≥∆∆
21

 

This approach allows to have a lower limit of the uncertainty error γ, which 
depends on the other two. The deep parameters can be associated to constants 
of the economy, thus estimating the errors on the other ones after the econo-
metric analysis and that can have effects also on the variables. Lucas explained 
that both the variables and the parameters can be changed by the policy (in par-
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ticular the historical series and the estimated parameter), reflecting this change 
on the whole system.  

If we consider, as we are going to do now, economic variables as cyclical 
variables we can say that parameters are affected by the nature of the variables, 
thus reflecting the uncertainty that, at first, seemed to be due to the policy-
maker’s activity. 
 

REAL BUSINESS CYCLES (RBC) 
 

Nelson and Plosser pointed out that traditional theories, according to which 
the output grows following a regular trend, don’t cope with several problems. In 
fact there isn’t a uniform development process but several shocks influence out-
put’s growth in a permanent way. If we consider it as a cyclical variable, the sys-
tem presents a hysteresis phenomenon. There are two well known examples of 
this feature. The first one is related to exports: once a big effort has been made 
in order to start exports in a country (for example huge changes in incentives) 
the policymaker is not required to do much more in order to keep them going on. 
Another example deals with inflationary policies: assuming that wages are sticky 
and that labour market is imperfect, inflationary expectations are thus sticky 
downward. This implies that inflationary policies lead to permanently enhance 
the unemployment rate. 

In brief, we can say that it should be preferable to separate a trend compo-
nent and a cyclical component. Incidentally this could explain why uncertainty is 
related to Lucas critique: the trend component is associated with deep parame-
ters and the cyclical component is associated to non deep parameters. Cyclical 
fluctuations thus can explain the meaning of uncertainty in economics. The ran-
domness of output fluctuations is the base of the Real Business Cycles theory 
(RBC). The RBC theory says that random fluctuations in output are due to 
shocks that have different impacts on the different markets. 

Thus, parameters estimation is extremely difficult. If each market always re-
acts to shocks it’s more useful to base estimation on microeconomic data, using 
calibration techniques and not basing it only on aggregate data. In general the 
agents’ reactions are to be analyzed in a cyclical (due to shocks fluctuations) 
and uncertain contest (that’s the reason why we have previously used a sto-
chastic model). Once again we have to underline the fact that nominal fluctua-
tions and money supply have less impact on economic policies. 
 

CONCLUSIONS AND REMARKS 
 

Trying to evidence similarities between economic theory and natural sci-
ences has always been one of the most discussed approaches in social sci-
ences. In this work we have made a first attempt to explain some common char-
acteristics as well as showing the limits in economic policy as pointed out by the 
Lucas critique. In general it leads to a new conception of the roles of the private 
sector in relation with the policymakers, thus limiting the action of this one.  

Analyzing this aspect in a cyclical context, the periodical nature of economic 
variables can be associated with shocks, as we have previously underlined. If 
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there is some similarity between natural and social sciences we can thus inves-
tigate economic cyclical variables under a new point of view. For example, one 
of the aims of the policymaker often wants to achieve is to reduce the amplitude 
of the economic cycle, acting with anti-cyclic variables. It’s now important to 
consider when the best moment to intervene with a policy is: the dynamic aspect 
becomes now very important. These similarities with waves do not exclude that 
one of the limit of the policymaker is that, if not well implemented, some policies 
could instead enhance amplitude, trough a resonance process. 

Another important aspect to be further analyzed is related to expectations. 
Rational expectations play a key role when are formulated by agents that have a 
deep knowledge of the economy and have the necessary information, covering 
its costs. From this point of view, will the policymaker take advantage of the 
spread of economic information as well as economic education? How should be 
this information used in anti-cyclical way? Can short run speculative effects be 
limited with less information? If we consider, for example, a speculative rational 
bubble the answer is not simple. There are a lot of problems that can be investi-
gated. We think that the concept of uncertainty is not only limited to economic 
policy but affects a lot of other problems related to social sciences.  
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Santrauka 
 

Rašto darbas skiriamas politikos kūrėjų veiksmų laisvės ribų problemai.Pirmiausiai ap-
tariama Lucaso teorija bei šios teorijos kritika (1976),skirianti daug dėmesio teisėtų lūkes-
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čių klausimui. Pavieniai individai dažniausiai neanalizuoja, kokias pasėkmes jų veiksmai 
sukels visuomenei ar aplinkiniams bei mano, jog politika negali pakeisti ar kitaip įtakoti pa-
grindinių vertybių. 

Lucaso nuomone politikų uždavinys yra pasistengti pakeisti tradicinį modelį, ignoruo-
jantį viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo galimybę. Privačiojo sektoriaus akty-
vumas yra pajėgus pralaužti tradicines užkardas. 

Darbe detaliai atskleidžiami galimi privataus ir viešojo sektoriaus sąveikos modeliai. 
Rašto darbas baigiamas išvada,jog Lucaso pasiūlyti modeliai yra gana universalūs ir 

gali būti taikomas ne tik politologijoje bet ir ekonomikoje (pvz. Tiriant ir vertinat verslo cik-
lus), ar taikomas kaip praktinė priemonė kintamumo sąvokai perprasti. 
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Summary 
 
The paper is devoted for the problem which is becoming more and more rigid 

in Russia and other post-Soviet states. This problem is called thin capitalization 
and basically relates to the special rules of deductibility of interest paid or accrued 
under the loans to a lender company when its financial position is not very good.  

In the majority of the EU states a rules of detecting thin capitalization are well 
functioning and are successfully applied by the fiscal institutions. The general 
principle of those rules is described in the paper. 
 

INTRODUCTION 
 

This paper is devoted to the tax issue that has become more and more topi-
cal in Russia and other post-soviet countries during last years. The issue is 
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called “thin capitalization rules” and basically relates to the special rules of de-
ductibility of interest paid or accrued under the loans to a lender company when 
its financial position is not very good.  

In most countries of the European Union elaborated and well established 
practices of thin capitalization rules application exist, work and are applied by 
the tax authorities, though some amendments to the domestic regulatory provi-
sions of these countries were required due to creation of the European Union 
(accession to the European Union and singing the EC Treaty as well as joining 
the Interest and Royalties Directive1). There were also some disputes between 
the taxpayers and tax office which were taken to and resulted in the rulings of 
the European Court of Justice on application of thin capitalization rules (e.g. 
Bosal and Lankhorst-Hohorst cases and others).  

However the said cases relate to not the essence of thin capitalization rules 
but rather to non-discriminatory provisions of those countries domestic legisla-
tion and non-restrictive provisions with respect to freedom of movements of 
capital; the latter prohibits all restrictions on the movement of capital and on 
payments between EU Member States as well as between EU Member States 
and third countries. We will not consider these cases in more details but they 
clearly show the importance and practical applicability of these issues as well as 
the fact that other European countries’ experience should be taken into account 
when the other countries just joining the European community elaborate their 
domestic tax regulatory provision.  
 

2. DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION OF THE THIN 
CAPITALIZATION RULES IN RUSSIA  

 
The Russian tax legislation does not contain a clear definition of what “thin 

capitalization” itself is. Instead it defines “a controlled debt before a foreign par-
ent organization” and includes the following debt obligations into this definition:  

1) An unredeemed debt obligation before a foreign organization that directly 
or indirectly owns more than 20% of the charter capital of the Russian 
company – borrower; 

2) An unredeemed debt obligation before a Russian company which is rec-
ognized affiliated party of that foreign organization in accordance with 
Russian legislation2; 

3) An unredeemed debt obligation before any third party in case such for-
eign entity or such its affiliated party gives acts as guarantor or secures 
this obligation in any other way.  

                                                 

1 Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation 
applicable to interest and royalty payments made between associated companies of 
different Member States 

2 The Law on Protection of Competition  
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It should be noted that these rules have been substantially expanded from 1 
January 2006; before that only first type of debt obligation fell into the category 
of “controlled debt” and such broadening the scope of these rules in fact be-
come an issue for many companies previously structuring their financing flows 
through the Russian sister companies.  

The “debt obligation” includes credits, commodity and commercial credits, 
loans, bank deposits, bank accounts or other borrowings irrespective of the form 
these are arranged. Here is a discussion in practice as to whether the advances 
received or accounts receivable under regular sale and purchase contract fall 
into the calculation of the controlled debt or not. The Russian tax authorities 
have not issued any clarifications on this issue as of today and there has been 
no relevant court practice that would allow interpreting these provisions of the 
Tax code. However it seems that such advances and accounts receivable 
should be treated as commercial credits under the civil legislation and entail re-
spective tax consequences. 

Another issue that is not directly provided for in the Russian Tax code is 
whether a taxpayer should sum up all the controlled debts if these are recog-
nized controlled under the different criteria: for example, a loan from a foreign 
parent organization, from a Russian sister company (affiliated party of that for-
eign organization) and a loan from an independent bank guaranteed by the 
Russian affiliated party or calculate the debt / equity ratio with respect to each 
loan separately. The Ministry of Finance has once issued a clarification on this 
matter stating (and which is quite in line with the substance of the law) that all 
debts that relate to the same foreign company must be summed up for the pur-
poses of thin capitalization calculations.  

It may be noted that the law does not say anything with respect to affiliated 
foreign organization which does not have a participation interest in the Russian 
borrower. However one can hardly say that it was an intention of the lawmakers 
to omit foreign affiliated companies from the thin capitalization rules’ scope. Tak-
ing into account Russian latest trends in court practice and implementation of 
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the “substance over form” doctrine we may conclude that structuring borrowings 
through the foreign affiliated companies and enjoying this lack in legislation may 
be treated as tax aggressive scheme or even tax avoidance.  

The other criterion for application of thin capitalization rules is that the debt / 
equity ratio of the borrower company is below 3:1. Equity (hereinafter referred to 
as the net assets) is calculated as the difference between the company’s assets 
and the obligations. In many countries this proportion varies significantly; for in-
stance equity / debt ratio of 1.5: 1 applies in Germany and France, 4: 1 in Den-
mark, 3: 1 in Spain, 8: 1 in Slovenia (though the criteria of recognition of the 
controlled debt may also differ in these countries).  

Thus, based on the amount of the controlled debt a taxpayer must calculate 
the capitalization coefficient which is used for subsequent allocation of the inter-
est payable into deductible and non-deductible for the profits tax purposes.  
 
 
                  Controlled debt  
Capitalization coefficient =  
                     (Net assets)*(Foreign company participation share)*3 
 
 

Thus, Russian tax legislation the  
 
 
   Interest accrued  
Interest deductible =  
                         Capitalization coefficient 
 

CONSEQUENCES OF THIN CAPITALIZATION RULES APPLICATION 
 

As the result of applying thin capitalization rules to the interest accrued on 
the loan obligation a portion of interest will be treated as non-deductible for the 
profits tax purposes and be qualified as dividends.  

The main reason underlying this approach might be to protect the borrower’s 
country budget interests and prevent companies from substitution of equity fi-
nancing with debt financing which is usually more tax efficient (depending on the 
tax rates at the borrower and lender companies’ countries). As such, intra-group 
debt financing is quite efficient financing instrument only provided that the bor-
rower’s net assets position is stable and the required equity / debt ratio is main-
tained.  

In case a debt is recognized a controlled one and a portion of interest should 
qualified as dividends the borrower’s company must calculate the capitalization 
coefficient at the end of each reporting period (which is a quarter) and withhold 
tax on dividends at the moment of payment. The withholding tax rate is also a 
disputable question in Russia where the tax office believe that these payments 
of “deemed dividends” are not real dividends that are subject to Double Tax 
Treaty provisions relief and should be taxed at the maximum rate of 20%. How-
ever there are enough arguments to support the position that the reduced with-
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holding tax rates on dividends (5%, 10%, 12%, etc. against the regular 15% 
withholding tax rate set for dividend payments by the Russian Tax code) may be 
applied by the taxpayer, provided that the duly processed tax residency certifi-
cate of the parent company is available at the borrower at the moment of pay-
ment. The main argument here is that Double Tax Treaties usually say1 that the 
term "dividends" as used in the Article 10 of the Double Tax Treaty means any 
income from the corporate rights which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the State of which the company 
making the distribution is a resident and the Russian Tax Code provides for 
qualification of such payments as dividends. 

It is also quite disputable and unclear issue at the moment as to how the thin 
cap rules will be applied to the bank / third party loans guaranteed by the parent 
company or its Russian affiliated party (this provision was introduced starting 
2006 and there is not much practice of application and response from banks first 
of all). The bank or other independent lender might not even be aware of the net 
assets position of its borrower and might be very surprised if the amount of re-
ceived interest will be reduced by some withholding tax and may impose penal-
ties on the borrower. Therefore it becomes crucial for the companies to make 
timely estimation of their net assets position and improve it respectively as well 
as include necessary provisions in the loan agreements with third parties.  

Such withholding tax will anyway constitute a tax cost for the Group which is 
not recoverable. Below is an example of the related tax costs if the thin capitali-
zation rules are applied or not.  

For example2, let’s assume that RusCo is a 100% subsidiary of GemCo (Germany in-
corporated) with the invested capital of USD 50k and the latter provided a loan to its Rus-
sian subsidiary. The amount of interest accrued in the period amounts to USD 1,000k. Fol-
lowing Russian thin capitalization rules (participation share, net assets position and the 
amount of unredeemed debt) we may conclude that 50% of the accrued interest is non-
deductible for tax purposes in Russia.  

1) if the thin capitalization rules were non-applicable, the whole USD 1,000k would be 
deductible in Russia, 0% withholding tax rate would be applied to the interest pay-
able to the GemCo3 and the interest received would be taxed at a regular corporate 
tax rate in Germany (i.e. no pre-German taxation will arise). 

2) in the described case USD 500k would be taxed in the same course and the other 
USD 500k will be taxed at 24% at RusCo and 15% withholding tax rate will be ap-
plied, so the pre-German tax cost for the Group with respect to this loan will 
amount to USD 195k which is quite sufficient.  

 

                                                 

1 Article 10 of the Model OECD Convention with respect to taxes on income and on 
capital; Article 10 of the Russia – Lithuania Double Tax Treaty 

2 This is just an illustration and the domestic German taxation rules were not ad-
dressed here; the ultimate tax cost figures may differ due to different internal tax treatment 
of the interest vs. deemed dividends received by GemCo. Lithuanian parent company was 
not used here as an example since the Double Tax Treaty between Lithuania and Russia 
provides for the 10% withholding tax rate with respect to the interest payable and the ef-
fect might not be so visible when calculating the tax cost. 

3 Article 11 of the Russia – Germany Double Tax Treaty 
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A FEW NOTES ON COMPARISON OF RUSSIAN AND LITHUANIAN THIN 
CAPITALIZATION RULES 

 
The Lithuanian thin capitalization rules introduced from 2004 are based upon 

a debt/equity ratio 4: 1 against 3: 1 ratio in Russia. However it may be noted that 
the Lithuanian rules are not so strict and requires that that the lender (on its own 
or with related parties) directly or indirectly owns more than 50 percent of the 
shares in a Lithuanian entity, i.e. when the real control may be exercised.  

Another substantial difference is that the Lithuanian thin capitalization rules 
cover both resident and non-resident shareholders while Russian rules relate to 
non-resident shareholders only. Clearly, Lithuanian rules are here better aimed 
at ensuring the equality of tax treatment between national and cross-border 
transactions which is in line with the EU rules.1  

And one more very important difference is that the Lithuanian thin capitaliza-
tion rules will not be applied if a Lithuanian borrower proves that loan is taken on 
arms-length basis conditions, i.e. the same conditions would be available under 
the loan agreements with independent parties. Russian legislation does not 
make any reference to the terms of the loan agreements (whether these are 
market ones or not) and will treat a part of the payable interest as deemed prof-
its distribution once the allowed debt / equity ratio is exceeded.  

Obviously, some more distinctions in the thin capitalization rules may be 
found and considered (what is included into the unredeemed controlled debt 
amount, moment of the withholding tax base determination, etc.); however these 
are rather specific ones and might need to be addressed when the intra-group 
financing structure is being elaborated in practice.  

 
CONCLUSIONS  

 
The main purpose of the above paper is to make you aware of influence of 

thin capitalization rules on choice of one before another financing structure for a 
group of companies if you take part in such project, to be aware that the cost of 
the financing structure may increase significantly if the capitalization require-
ments are not met.  

This is not a detailed comparative study which I believe may be not needed 
from a practical standpoint – the legislation and rules of each country involved 
must be duly considered and addressed if you take part in a financing structur-
ing projects. The aim is to make a general overview of the rules currently ap-
plied in Russia and also to raise some problematic issues that are specific for 
the country but will nevertheless become an issue for a group of companies 
should it decide to set up business in Russia.  

Russian tax legislation is still often ambiguous and it might be recommended 
to think over potential changes aimed at for example following points (based on 
other countries experience): 

                                                 

1 The Interest and Royalties Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 
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• setting up equal conditions for the purely Russian group of companies and 
that ones with the holding companies located outside Russia;  

• non-application of the thin capitalization rules to the loans provided on 
arms-length basis (market conditions); 

• setting up a threshold for the amounts of interest payable (application of 
thin capitalization rules if the amount of interest exceeds this threshold 
which would allow the companies who had to make some small borrow-
ings to avoid excessive administrative burden – withholding procedures, 
specific tax filings, etc.) 
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Santrauka 
 

Rašto darbe aptarima Rusijoje ir kituose postsovietinėse valstybėse vis aktualesne 
tampanti mokesčių sistemos problema, vadinama nepakankama kapitalizacija. Šios pro-
blemos esmė: pajamų, skolininko gautų ar išmokėtų pagal paskolas,kai pastarojo finansi-
nė būklė nėra itin gera,apskaičiavimas. 

Daugelyje Europos Sąjungos valstybių nepakankamos kapitalizacijos nustaymo tai-
syklės efektyviai veikia bei yra taikomos valstybinių mokestinių institucijų,taip pat formuo-
jasi ir vieningi visai Europos Sąjungai nepakankamos kapitalizacijos nustaymo standar-
tai,plačiau aptariami šiame rašto darbe. 
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Summary  
 

In the last months we have watched the creation of the first transatlantic stock 
exchange, which was established when the New York Stock Exchange merged with 
Euronext grouping the markets in Paris, Amsterdam, Brussels, Lisbon and the de-
rivatives market in London. Few weeks later the new established NYSE Euronext 
signed a strategic alliance with the Tokyo Stock Exchange and prepared the back-
ground for a worldwide stock exchange, which will be able to trade stocks, deriva-
tives, currencies and commodities 24 hours a day. 

But it shows also, that there will be still place for local financial markets and 
the best way of acting is not acquiring the competitors in hostile takeovers, but as 
partners building up flexible global networks. It is a compromise between 
chauvinism and scale economies, where users gain greater choice and flexibility as 
well as shared technology, without offending national regulation and political 
resistance to foreign ownership. 
 

INTRODUCTION 
 

The globalization and liberalization of capital exchanges and deregulation of 
financial markets creates the opportunity to establish a worldwide financial mar-
ket, which operates 24 hours a day. Since stock exchanges became public 
companies listed on their own trading platforms, they develop strategies to at-
tract investors and get capital required to modernize their own facilities and for 
acquisitions of other markets.  

The benefits of further development of these processes are improving the ef-
ficiency of stock exchange operations and their settlement, the possibility of 
costs reductions and the access to foreign securities markets. The first suc-
cesses is the creation of international stock exchanges operating global, which 
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give enterprises the access to foreign capital markets and the possibility to trade 
with foreign stocks by brokers in different countries. 

Especially in Europe the progressing economic integration of European 
countries and the Euro are bringing the common European financial market for-
ward. When the City of London keeps its strong position as a major financial 
center, on the European continent most of the trading become centered in Paris 
and Frankfurt. These both exchanges were in fierce competition to become the 
dominant European stock exchange. Because many market analysts have pre-
dicted that the European Monetary Union would probably lead to the shutdown 
of the smaller European exchanges, some of them started to cooperate with 
each other or with one of the Continental giants. There are already several stock 
exchanges alliances in Europe, which have a regional range and possibilities of 
international access, like the Euronext, the German-Swiss Eurex, the Scandina-
vian NOREX and the based in Frankfurt Newex. The most interesting of them 
are the Euronext and NOREX. 
 

CONSOLIDATIONS OF STOCK EXCHANGES IN EUROPE – EURONEXT 
AND NOREX 

 
The Euronext is the first European grouping of stock exchanges and their 

derivatives markets, which was established in 2000 by the merger of the stock 
exchanges in Paris, Brussels and Amsterdam. Euronext acquired the shares of 
the LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) in 
December 2001 and in 2002 the shares of the Portuguese stock exchange 
BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto). The Pan-European exchange has 
also cross-membership and cross-access agreements with the Warsaw Stock 
Exchange and the Helsinki Exchange [1, p. 223-224]. 

The local national regulatory authorities kept the jurisdiction over the respec-
tive exchanges. Because their organization, scope and powers varied signifi-
cantly the French, Belgian and the Dutch regulators signed an agreement con-
cerning the coordination of regulation and supervision for the Euronext group in 
March 2001. The Portuguese regulator joined them one year later. The country 
from which issuers, members and investors access Euronext determines which 
regulatory authority is competent [2, p. 7-8].  

NOREX is the name of the strategic alliance between the Nordic and Baltic 
stock exchanges. It was formed as an alliance by the Copenhagen Stock Ex-
change and the Stockholmsbörsen in 1998 [1, p. 467]. The NOREX Alliance is 
unique by being the first stock exchange alliance to implement a joint system for 
equity trading and harmonize rules and requirements between the exchanges 
with respect to trading and membership. The Alliance currently consists of the 
Copenhagen Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Iceland Stock Ex-
change, Oslo Börs, Stockholmsbörsen, Riga Stock Exchange, Tallinn Stock Ex-
change and the National Stock Exchange of Lithuania. These three Baltic stock 
exchanges have been taken over by the Helsinki Stock Exchange between 
2001-2004. The NOREX alliance is based on co-operation between independ-
ent parties and builds on the principles of a common trading system and com-
mon regulatory framework.  
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In the end of 2006 the leading investment banks: Citigroup, Credit Suisse, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley and the UBS 
decided to establish a platform for stocks trading, which would be a competitor 
for the European national stock exchanges. In the beginning they want start with 
derivatives and later also currencies, commodities and stocks [3]. The legal ba-
sis for it is the Markets and Financial Services Directive (MIFiD), which is due to 
take effect from November 2007. The directives should help the European 
Commission to increase competition and sink costs by establishing of a Pan-
European multilateral trading platform [4]. 
 

ATTEMPTS TO ESTABLISH A PAN-EUROPEAN STOCK EXCHANGE 
 

As well the Euronext lead by Paris as the Deutsche Börse in Frankfurt tried 
for several times to merge with the London Stock Exchange to establish the 
dominating in Europe stock exchange. The City of London, with its wide interna-
tional connections, its web of brokers and end-users, and its loose alliance with 
clearing and settlement partners, is the biggest financial market in Europe. In its 
recent history there were two big trends: the move from informal to formal finan-
cial regulation and the revival of the City as a major financial center, what was 
achieved due to an influx of foreign financial houses since the 1970s [5]. 

The Deutsche Börse, lead by Werner Seifert, chief executive of, first tried a 
merger with the London Stock Exchange (LSE) in 2000, but a rival bid of the 
Swedish OMX ruined its plans. Since that Deutsche Börse made connections to 
the stock exchanges in Dublin, Helsinki, Vienna, Budapest and (via Eurex) to 
the Switzer SWX. The second takeover proposal to the LSE was made in De-
cember 2004, but this time there was a counter-offer of the Jean-François 
Théodore, chief executive of Euronext. Soon appeared two problems. One of 
them was how a merged Deutsche Börse and LSE will be regulated. The Ger-
man group is largely supervised by the economics ministry in the German state 
of Hessen, when the London's Financial Services Authority is the LSE's main 
supervisor [6].  

An other problem were Deutsche Börse’s and Euronext’s shareholders, es-
pecially TCI, a hedge fund which has bought more than 5% of Deutsche Börse's 
stock. The hedge funds, expected from the German exchange to buy back 
shares rather than overpay for the LSE. The problem exposed a weakness in 
Deutsche Börse's corporate governance, which supervisory board, drawn 
mainly from the big banks that controlled it before its flotation in 2001, could 
hardly be said to represent the current, wider ownership. Also a small minority of 
Euronext shareholders feared that their company's management might pay too 
much for the LSE [7]. Because of the shareholders action Werner Seifert lost his 
post and the Deutsche Börse withdrew its proposal; also the Euronext’s offer 
was not accepted by the LSE.  
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AMERICAN ACTION TO KEEP THE LEADING POSITION IN WORLD 
FINANCIAL SYSTEM 

 
The American stock exchanges are the biggest in the world. But a survey 

ordered by the New Yorker mayor Michael Bloomberg and senator Charles 
Schumer and made by the consultant firm McKinsey left no doubts, that the po-
sition of New York as the world financial capital is at stake. Liable for this are the 
strict legislation, shareholders claims and immigration rules, which impede the 
influx of qualified workers to the Wall Street. In the last few years a serious prob-
lem became the sinking number of world’s biggest IPOs (initial public offer) in 
New York. The biggest Chinese companies decide to go to Hong Kong, when 
the Russian oil company Rosnieft made an IPO at the London Stock Exchange. 
Companies are scared away by the Sarbanes-Oxley Act from 2002, which im-
pose enormous transparency obligations and costs by the strict American su-
pervision authorities [8].  

To change it the American stock exchanges decided to start an oversee ex-
pansion in Europe and Asia. By merging with or taking over the European ex-
changes – the Euronext in case of the New York Stock Exchange or the LSE by 
the Nasdaq – companies listed in Europe are not subordinated to the American 
law and regulators or supervisor authorities [9]. 

An other way of keeping its global position was cooperating or merging 
among each other. In the derivatives world, the Chicago Mercantile Exchange 
has successfully attracted both the Chicago Board of Trade (which it is buying) 
and the New York Mercantile Exchange on to its Globex trading platform, 
making the “Globex alliance” a powerhouse in international futures trading [10]. 
Earlier, both Chicagoes stock exchanges have successfully fought off a transat-
lantic threat, which was Eurex (Europe's biggest derivatives exchange, jointly 
owned by Deutsche Börse and Switzerland's SWX) attempt to create a competi-
tor for them in America. In February 2004, Eurex US started trading American 
Treasury futures in direct competition with the Chicago Board of Trade (CBOT). 
But the results were not impressive – open interest (open positions held at the 
exchange, the best gauge of consistent use) were around 70,000 contracts, 
compared with 3 millions at the CBOT [11]. 

In October 2006 both exchanges decided to merge – the Chicago Mercantile 
Exchange Holdings Inc. (CME) will takeover CBOT Holdings Inc. for 8 billion 
USD in shares. On that way the biggest derivatives exchanges in the world will 
be established [12]. 
 

THE BIGGEST TRANSATLANTIC MERGER – NYSE EURONEXT 
 

When the Deutsche Börse resigned to take over the LSE, the German ex-
change decided to create a Pan-European exchange by merging with the Eu-
ronext. But in Paris and Amsterdam the German offer was also rejected and the 
New York Stock Exchange made an offer for the Euronext, to enter in the Euro-
pean market [13]. Even the Italian stock exchange – Borsa Italiana seemed to 
be interested in this project [14].  
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Until mid-November the Deutsche Börse tried to make a counter-offer and 
even got the support of one of Euronext’s shareholder – the hedge fund TCI 
Fund Management [15]. Also a number of European (Romano Prodi, Prime Min-
ister of Italy and Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank) 
and French politicians (Jacques Chirac, President of France) and financiers (the 
finance lobby organization Paris Europlace prepared an European alternative 
project including Euronext and the German and Italian stock exchanges [16]) 
supported the idea of a Pan-European stock exchange. But the Euronext direc-
tory preferred the alliance with NYSE because of the bigger autonomy of the 
French and Dutch part in the new structure, what would be not the case if Eu-
ronext merge with Deutsche Börse [3].  

The merger between New York Stock Exchange and Euronext will operate 
as NYSE Euronext with a headquarter in New York and trading centers in Paris 
and Amsterdam, and the derivatives market in London. The NYSE gains on that 
way an access to the booming derivatives market and becomes a competitor of 
the German-Swiss Eurex [17]. Its market value is 20 billion USD and the capi-
talization of all listed companies is by 27 trillion USD. Both sides expect to save 
up to 375 million USD by cost reductions. In this situation issuers will have a 
possibility to chose where to list their shares and if they want to avoid the strict 
American regulations with the Sarbanes-Oxley act they can decide to go to 
Europe [15]. Of course the shares of the new established NYSE Euronext will be 
listed as well in the United States as in Europe [3]. 

In December 2006 98,2% of all Euronext’s shareholders agreed to the 
merger [17]. This same did also the national regulators and decided, that on 
each market only the national capital market law will be applicable – on that way 
the American regulations will be kept outside Europe [18]. 

On the other hand the Nasdaq failed to take over the London Stock Ex-
change. It made two attempts – the first one in March 2006 and the second one 
in February 2007, when it bought even 29% of LSE’s shares and tried a hostile 
takeover bid, but it failed [19]. On that way the LSE kept its independence and 
the NYSE Euronext has no other transatlantic competitor.  
 

STOCK EXCHANGES IN ASIA AND THEY COOPERATION WITH THE 
MAJOR MARKET PLAYERS 

 
The Deutsche Börse, which failed to take over as well the London Stock Ex-

change, as the Euronext, decided to growth by cooperation and acquisitions in 
Central and Eastern Europe and Asia [20]. It signed even a Letter of Intent with 
the Korea Exchange about cooperation, which should based on information and 
workers exchange and common servicing of IPOs [21]. The next step was the 
acquisition of a 5% stake at India’s second biggest stock exchange – the Bom-
bay Stock Exchange – in mid-February 2007 [22]. 

But once again, also in Asia, the biggest stake in the market got the New 
York Stock Exchange. In the end of January 2007 it signed a strategic alliance 
with the Tokyo Stock Exchange, which seems to be the first step towards a 
merger in future. Now, the cooperation should base on common projects in the 
field of financial product development, listing of companies and technology [9]. 
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The NYSE and TSE are the two biggest stock markets in the world – especially 
according to the market capitalization of all listed companies [23]. In Tokyo are 
listed such companies, as Toyota, Sony or Canon and its capitalization is higher 
then all stock exchanges in Europe together [24]. The NYSE already lists 19 
Japanese companies and hopes for more. But until the TSE goes public, 
possibly in 2009, its options for more formal tie-ups are limited. Only this could 
open the possibility for a share exchange between the to companies [10]. 

Taizo Nishimuro, CEO of TSE, wants to strengthen the position of the Japa-
nese stock exchange against the rising stock markets in Hong Kong and Singa-
pore. On the other hand the TSE has broaden recently its alliance with the stock 
exchange in Singapore and started to investigate the possibilities for a coopera-
tion with the Korea Exchange. Also the New York Stock Exchange tries to enter 
the developing markets in China and India and together with a group of inves-
tors bought a 20% stake at India’s biggest stock exchange – the National Stock 
Exchange [9]. 
 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
 

The stock exchanges’ cooperation and alliances seem to be a natural trend 
and bring a common European financial market closer. But smaller institutions, 
especially in Central and Eastern Europe, face the dilemma of their future strat-
egy. They have recently re-establish their financial markets after a 50 years 
break and now, because of the lack of capital and the other burdens dated back 
to the Communist era, it seems that they will be absorbed by the Western Euro-
pean or global giants.  

The stock exchanges from the three Baltic States have decided to cooperate 
with the Nordic alliance OMHEX [14]. The Estonian stock exchange was taken 
over by the Helsinki Stock Exchange in 2001 and nowadays the OMHEX group 
has 61.6% shares of the Tallinn Stock Exchange – the rest of the shares is 
owned by Swedish and Finnish banks operating in the Estonian market. In 2002 
the Nordic alliance became also the major shareholder of the Riga Stock Ex-
change with 92.98% ownership interest.  

More complicated was the privatization of the Lithuanian National Stock Ex-
change in Vilnius. It 2003 the Lithuanian government decided to sell its 54% 
stake in the NSEL and 32% stake in the CSD. After a fierce fight between a 
consortium of the Warsaw Stock Exchange and Euronext (which was seen in 
Paris as a good form of cooperation in Eastern Europe) on one side [25], and 
OMHEX with brokers and financial investors, mostly from Sweden and Finland, 
on the other side [26], the Lithuanian authorities decided in March 2004to 
choose the offer made by OMHEX [27]. The example of Vilnius showed that it is 
unlikely that the integrating role will play an other Central European stock ex-
change. 

On the other hand the Vienna Stock Exchange realized in the earlier 1990s 
its chance to survive in the integrating European financial market only by be-
coming a financial center for Eastern Europe. Although its attempt to establish a 
stock exchange for the major blue-chips from Central and Eastern Europe 
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(NEWEX) failed, the Wiener Börse and their shareholder (the majority of them 
are Austrian banks) took over the Budapest Stock Exchange in Mai 2004 [28]. 
 

THE POLICY OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE 
 

In the present situation the WSE has to act alone for the next few years, but 
also other solutions are possible – if the consolidation of European markets wills 
goes on, the WSE could join one of the alliances. It signed even a cross-
membership and cross-trading agreement between Euronext N.V. and the War-
saw Stock Exchange in February 2002 [29]. This agreement was not based on 
capital participation, but has to tighten up the cooperation between these two 
markets*. 

On the other hand in the Polish Council of Ministers has approved the 
Agenda Warsaw City 2010 in April 2004 and Poland has joined the European 
Union with a complex government strategy with the aim to establish in Warsaw 
a strong financial center until 2010, so in the extant of the Lisbon Strategy. The 
most important goals are to rise the capitalization of the WSE from the level of 
21% of the GDP to 40-50% (what correspond with the EU average), the en-
forcement of more liberal regulation and to sink the costs for issuers and bro-
kers. The placement of the WSE shares in the market is also planned and it will 
not oppose a potential alliance, but it can be even the best way to combine the 
privatisation of the WSE with going public [30].  

In the next years the strategy was modified and the new target is no more a 
strategic alliance with a Western European giant, where the Warsaw Stock Ex-
change would be marginalized by the much stronger partner, but to become a 
leader in Central and Eastern Europe [31]. This is emphasized by the new CEO 
– Ludwik Sobolewski – who wants to strengthen its position [32]. Warsaw con-
siders even to take over smaller stock exchanges in Southern Europe [14]. To 
achieve it the WSE tries also to attract foreign companies. In October 2003, the 
Bank Austria Creditanstalt AG became the first foreign company issuing its 
shares at the WSE. Even the biggest company in Central Europe – the Czech 
CEZ started to be listed at the Warsaw Stock Exchange in the end of October 
2006, rising their capitalization by 14% [33]. Together with investment firms from 
Lithuania, Estonia and the Ukraine (i.e. the brokerage house E-Volution Capital) 
the WSE wants to attract issuers from the region [34]. 

 
CONCLUDING REMARKS 

 
It seems that the globalisation of markets will push regulators to harmonise 

their stock-exchange rules and make real consolidation easier. Even now the 
transatlantic bids and mergers has encouraged American and British regulators 

                                                 

* Since November 2000 quotations on the Warsaw Stock Exchange have been taking 
place in the new WARSET system (WARsaw Stock Exchange Trading system). Such a 
system is also used in Paris, Brussels, Amsterdam, Chicago and Singapore – what made 
a possible alliance with the Euronext easier because of the similar IT systems used on 
both stock exchanges. 
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to cooperate more closely. However the problem is, that each financial ex-
change comes with a package of certain political, cultural and emotional factors. 
The defeat of Deutsche Börse, Euronext, OMX, Nasdaq and Australina bank 
Maquire by the attempt to take over the London Stock Exchange made obvious 
that alliances may offer the best alternative to acquisitions. Their success should 
be measured not only in returns to shareholders, but also in benefits to custom-
ers [10]. 

Worldwide alliances or stock exchanges operating all over the world bring 
benefits as well for their shareholders as for customers. For shareholders it 
means declining operating costs and rising devidens. For customers it has also 
many several adventages – the best example is the Eurex US, subsidiary of 
German-Swiss Eurex in Chicago, and benefits for American customers, which 
have been able to have their trades on both sides of the ocean cleared in Amer-
ica by the same clearing house with a single margin payment, less use of regu-
latory capital and an American tax break known as the 60/40 rule [11]. 

The future, presented on the example of the new NYSE Euronext with its 
partner exchange in Tokyo, can bring few global acting stock exchanges, trading 
24 hours a day, and a number of local financial markets. This means that there 
will be place as well for giants as for small national stock exchanges, like the 
Warsaw Stock Exchanges, which decided three years ago to establish a re-
gional financial market for companies and investors in Central and Eastern 
Europe. 
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Pagrindinės sąvokos: Europos finasinė rinka, Euronext , NOREX , Londono vertybi-

nių popierių birža, Niujorko vertybinių popierių birža, Tokijo vertybinių popierių birža, Vo-
kietijos birža, Centrinė ir Rytų Europa, Vienos birža, OMHEX, Nacionalinė vertybinių po-
pierių birža, Varšuvos vertybinių popierių birža. 
 

Santrauka 
 

Pastaruoju metu turėjome galimybę stebėti pirmos transatlantinės biržos gimimą.Tai 
įvyko kai Niujorko vertybinių popierių birža susijungė su Euronext (Paryžiaus, Amsterda-
mo,Briuselio ir Lisabonos biržų grupe).Po kelių savaičių naujai sukurtoji NYSE Euronext 
pasirašė strateginės partnerystės sutartį su Tokijo vertybinių popierių birža,taip sudaryda-
ma prielaidas pasaulinės biržos įsteigimui,kurioje prekyba akcijomis,ištekliais,valiuta ir 
prekėmis vyktų 24 valandas per parą. 

Bet tai taipogi parodo,jog vis dar bus reikalingos ir vietinės finasų rinkos,ir kad geriau-
sia veiklos strategija yra ne konkurentų perėmimas,bet partneryste grįstų lanksčių sąjungų 
formavimas. Tai kompromisas tarp fanatiško savosios rinkos garbinimo ir masto ekonomi-
kos,garantuojantis vartotojams geresnio pasirinkimo galimybę naudojantis vienoda tech-
nologija ir drauge nenusižengiant nacionalinei tvarkai ir nesukelint politinio pasipriešinimo 
užsienio kapitalui. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦♦ 

 
 

EUROPOS  SĄJUNGOS 
FORUMAS 

 
 

♦♦♦ 

 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

106 

ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPO TAIKYMO 
PROBLEMOS LAISVO PREKIŲ JUDĖJIMO PLOTMĖJE 

 

Asta Aleskutė 
 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto IV kursas 
Tel. +370 678 05292 
El. paštas asta_aleskute@yahoo.com 

 
Pagrindinės sąvokos: abipusio pripažinimo (mutual recognition) principas, 
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Santrauka 
 

Šiame pranešime plėtojama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurispru-
dencijoje suformuluotas ir Europos Komisijos aiškinamuosiuose Komunikatuose 
įtvirtintas abipusio pripažinimo principas. Pranešime taip pat pabrėžiamos pro-
blemos, susijusios su šio principo taikymu įgyvendinant laisvą prekių judėjimą tose 
srityse, kur nėra Europos Bendrijos lygmeniu suderintų priemonių. Abipusio pri-
pažinimo principo nauda įgyvendinant laisvą prekių judėjimą yra plačiai vertinama 
dėlto, kad šio principo veikimas padeda išvengti prekybos kliūčių tarp valstybių 
narių daugybei prekių. Pažymėtina, kad įpareigojamasis šio principo laikymasis iš-
plaukia iš Europos Bendrijos Steigimo Sutarties, kuri valstybėms narėms yra priva-
loma vykdyti, todėl valstybių narių diskrecija taikyti nacionalinės teisės aktus čia 
galima tik tuo atveju, kai pati Sutartis tiksliai numato tokią išimtį. Atsižvelgiant į 
tai, kad valstybės narės linkusios apsaugoti savo nacionalines rinkas nuo kitų vals-
tybių narių prekių importo į jas ir kad Europos Bendrijos Steigimo Sutartis vis dėl-
to numato šio principo išimtį, kur galima valstybių narių diskrecija, akivaizdu, kad 
kyla šio principo taikymo problemų. Kartu abipusio pripažinimo principo svarba 
suponuoja kalbėti apie šiais problemas, siekiant išvengti Sutarties pažeidimo atvejų 
ir galimos valstybės narės atsakomybės pagal Bendrijos teisę.  
 

I. ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPAS IR JO TAIKYMAS 
 

Kertinis bendrosios rinkos pamatas yra laisvas prekių judėjimas, reiškiantis, 
kad prekės Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse eksportuojamos 
ir importuojamos netaikant muito mokesčio ir tai, kad valstybių narių tarpusavio 
prekyboje yra draudžiami kiekybiniai apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio 
priemonės, galinčios sudaryti kliūtis laisvai prekybai ES erdvėje. Kitaip nei dau-
gelis galėtų pamanyti, bendrosios rinkos įkūrimas nėra tik ES teisės aktų išlei-
dimas pastarajai funkcionuoti per nustatytą terminą. Kur kas teisingiau teigti, kad 
bendrosios rinkos sukūrimas ir jos plėtotė – tai nenutrūkstamas procesas, reika-
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laujantis plataus supratimo ir nuoseklaus vystymosi, prisitaikant prie naujų rin-
kos poreikių [1, p. 7]. Šiame kontekste atsiranda poreikis kalbėti apie abipusio 
pripažinimo principą ir suvokti jo esmę todėl, kad dėl ES plėtros integracinių 
veiksnių, bendros tarptautinės prekybos liberalizavimo tendencijų bei sparčios 
gamybos ir technologijos progreso pažangos bendrojoje rinkoje veikiančių spe-
cifinių kategorijų prekių technines taisykles (produkto sudėtis, prekės kokybė, 
dydis, įpakavimas ir pan.), praktiškai neįmanoma, o kartu ir neefektyvu preciziš-
kai suderinti ES teisės lygmens priemonėmis [2].  

Abipusio pripažinimo principas, kaip ir daugelis kitų ES teisės specifinių prin-
cipų, pirmą kartą buvo suformuluotas ir apibrėžtas ES Teisingumo Teismo (to-
liau – Teismas) jurisprudencijoje. Žymioje Cassis De Dijon byloje, susijusioje su 
vaisių likerio importo iš Prancūzijos į Vokietiją uždraudimu dėl pastarojoje taiko-
mo didesnės minimalios tūrinės alkoholio koncentracijos procento nei šio alko-
holinio gėrimo kilmės šalyje, Teismas konstatavo, kad „nėra jokios priežasties 
neįsileisti į valstybę narę gėrimų, teisėtai pagamintų ir pardavinėjamų bet kurioje 
kitoje valstybėje narėje, ir prekybai šiomis prekėmis negali būti taikomas teisės 
aktuose nustatytas draudimas pardavinėti gėrimus, kurių tūrinė alkoholio kon-
centracija yra mažesnė už nacionaliniu teisės aktu nustatytąją ribą“ [3]. Iš esmės 
šis Teismo sprendimas patvirtino, kad vienašališkas minimalios tūrinės alkoholio 
koncentracijos reikalavimas, nustatytas valstybės narės nacionaliniu teisės aktu 
alkoholinių gėrimų prekyboje, yra prekybos kliūtis ir prieštarauja Europos Bendri-
jos Steigimo Sutarties (toliau – EB Sutarties) 28 straipsniui, draudžiančiam kie-
kybinius eksporto ribojimus ir visas lygiaverčio poveikio priemones. Taigi Cassis 
de Dijon bylos principas reiškia, kad valstybė narė negali uždrausti pardavinėti 
savo rinkoje prekės, kuri yra teisėtai pagaminta ir pardavinėjama kitoje valstybė-
je narėje, net jeigu ši prekė yra pagaminta pagal skirtingus techninius ir kokybės 
reikalavimus. Akivaizdu, kad šis principas remiasi efektyvumo ir pasitikėjimo 
prielaidomis: pagal pirmąją – valstybė narė, į kurią eksportuojama tam tikra pre-
kė iš kitos valstybės narės, negali taikyti savo nacionalinių techninių taisyklių 
prieš tai neįsitikinusi, kad šių taisyklių taikymas yra būtinas ir proporcingas; pa-
gal antrąją – valstybėms narėms vienodai aktuali ir svarbi vartotojų apsauga, to-
dėl kiekviena valstybė narė panašiu lygmeniu reglamentuoja vartotojų apsaugą 
kaip vieną iš svarbiausių Europos Komisijos (toliau – Komisija) strategijos tikslų 
siekiant gerinti ES piliečių gyvenimo kokybę. Pažymėtina, kad Komisija, moty-
vuodama tuo, kad Teismas pateikė bendrą laisvo prekių judėjimo kliūčių definici-
ją bei siekiu užtikrinti griežtą EB Steigimo 28 ir 30 straipsnių taikymą, po Cassis 
de Dijon sprendimo išleido aiškinamąjį komunikatą dėl šio sprendimo padarinių, 
kuriame išskyrė Teismo suformuluotas galimas abipusio pripažinimo išimtis [4]. 
Remiantis minėtu Komisijos komunikatu ir Teismo praktika po Cassis de Dijon 
sprendimo [5], galima teigti, kad abipusio pripažinimo principas yra metodas, už-
tikrinantis laisvą prekių judėjimą ES pagal EB Sutarties 28 ir 30 straipsnius ten, 
kur nėra suderintų ES lygmeniu teisės aktų, ir kad šis principas susideda iš dvie-
jų skirtingų ramsčių: pirma bendros taisyklės, kad tam tikrai prekei garantuojama 
EB Sutarties 28 straipsnyje įtvirtinta laisvo judėjimo laisvė ir antra, išimties, kad 
tam tikra prekė neturi šios teisės, nes valstybė, kurioje norima tam tikrą prekę 
parduoti, įrodo, kad yra iš esmės svarbios priežastys, kodėl ji turi taikyti ekspor-
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tuojamai iš kitos valstybės narės prekei savo nacionalinių teisės aktų nustatytas 
technines taisykles.  

Remiantis bendra laisvo prekių judėjimo taisykle, išplaukiančia iš EB Sutar-
ties 28 straipsnio galima teigti, kad abipusio pripažinimo principas bus taikomas 
preziumavus, kad: 1) prekė jau yra teisėtai pagaminta ar parduodama vienoje 
valstybėje narėje, o tam tikram verslo subjektui, ketinančiam parduoti šią prekę 
kitoje valstybėje narėje teoriškai techninės šios valstybės narės taisyklės nacio-
nalinėje teisėje užkerta kelią šiai prekei patekti į rinką; 2) priimančios valstybės 
narės kompetentingos institucijos, nustačiusios, kad kitos valstybės narė prekė 
neatitinka pastarosios nacionalinių teisės aktų techninių taisyklių, privalo išanali-
zuoti šių taisyklių atiktį EB Sutarties 30 straipsniui arba viešo intereso privalo-
miems reikalavimas [6]; 3) tam tikros prekės techninės taisyklės nėra suderintos 
ES antrinės teisės lygmeniu; 4) nustatančius, kad nacionalinės teisės aktų nu-
statytos techninės taisyklės prieštarauja EB Sutarties 28 ir 30 straipsniams, na-
cionaliniai teismai ir nacionaliniai administravimo subjektai privalo taikyti abipu-
sio pripažinimo principą, t.y. atverti rinką kitos valstybės narės teisėtai pagamin-
tai ir pardavinėjamai prekei ir netaikyti savo nacionalinių teisės aktų, ribojančių 
laisvą prekių judėjimą. Taigi pažymėtina, kad tuo atveju, kai priimančios valsty-
bės nacionalinės teisės nustatytos techninės taisyklės atitinka EB Sutarties 28 ir 
30 straipsnių nuostatas, ji privalo įrodyti verslo subjektui, kad dėl viešo intereso 
yra būtinybė suvaržyti šio subjekto teisėtai pagamintos ar parduodamos vienoje 
valstybėje narėje prekės patekimą į priimančios valstybės narės rinką ir kad šis 
suvaržymas yra proporcingas siekiamam tikslui. Vadinasi, abipusio pripažinimo 
principas šiomis aplinkybėmis netaikomas ir ši išimtis ES praktikoje remiasi šiais 
postulatais: 1) jeigu priimančios valstybės narės nacionalinės techninės taisyk-
lės yra būtinos siekiant pateisinti privalomus reikalavimus (visuomenės sveikata, 
vartotojų ar aplinkos apsauga ir pan.); 2) jeigu techninės taisyklės pateisinamos 
viešuoju interesu, kuris svarbesnis už fundamentalią laisvo prekių judėjimo lais-
vę; 3) jeigu techninės taisyklės yra būtinos tikslui pasiekti, t.y. jos atitinka pro-
porcingumo kriterijų ir mažiausiai suvaržo prekybą. Tai suponuoja, kad abipusio 
pripažinimo principas ne visada taikomas automatiškai: yra galimybė, kad na-
cionalinės techninės taisyklės taikymo ypatumas laisvo prekių judėjimo plotmėje 
gali būti pagrįstas išvardytomis prielaidomis (būtinybės ir proporcingumo), o tai 
sudaro pagrindą taikyti EB Sutarties 30 straipsnyje įtvirtintą išimtį. Kartu reikia 
atkreipti dėmesį, kad nors valstybės narės dažnai remiasi šia taisykle teisiniuose 
ginčuose, tokiu būdu bandydamos apsaugoti savo nacionalines rinkas, tačiau iš-
lieka tik maža galimybė, kad EB Sutarties 30 straipsnio išimtis arba privalomieji 
reikalavimai bus priimtini, eliminuojant abipusio pripažinimo taikymą.  
 
II. ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPO TAIKYMO PROBLEMOS. EUROPOS 

KOMISIJOS POŽIŪRIS. NAUJESNĖ TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKA 
 

EB Sutarties 28 ir 30 straipsnių formuluotės trumpos ir apibrėžtos bendromis 
sąvokomis, o tinkamai šiuos straipsnius taikyti iš esmės reikia remtis Teismo 
plėtojama praktika ir Komisijos interpretaciniais komunikatais dėl praktinio abi-
pusio pripažinimo principo taikymo. Be to, EB Sutarties 30 straipsnyje nustatyta 
išimtinė abipusio pripažinimo principo taikymo taisyklė, kuria, kaip jau minėta, 
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valstybės narės praktiškai beveik visada remiasi siekdamos pateisinti savo na-
cionalinių techninių taisyklių atitiktį šiam straipsniui, kartu apsaugoti savo nacio-
nalines rinkas nuo eksportuojamų prekių. Tai esmingai sąlygoja tam tikrų abipu-
sio principo pripažinimo taikymo problemų egzistavimą. Pirma reikėtų paminėti, 
kad labai dažnai lieka neaišku, kurioms prekėms taikomas šis principas. Antra, 
pats abipusio pripažinimo principo turinys be Teismo jurisprudencijos plėtotės 
patektų į teisinio neapibrėžtumo sritį, o, kaip žinoma, ne kiekvienas verslo sub-
jektas gali ir turi sąnaudų detaliai jurisprudencijos analizei. Trečia, Vokietijos vy-
riausybė Cassis de Dijon byloje [7] iškėlė aštrią šio abipusio pripažinimo principo 
problemą: lenktynes iki žemiausio lygio prekės standartų. Abipusio pripažinimo 
principo padarinys tas, kad dvigubo produkto reguliavimas (kilmės valstybėje ir 
priimančioje valstybėje) pakeičiamas vienu reguliavimu (kilmės valstybėje), todėl 
skirtingos teisinės sistemos yra verčiamos konkuruoti. Pavyzdžiui, priimančioji 
valstybė galėtų sumažinti savo reiklius standartus, savo ruožtu kilmės valstybė 
galėtų pasielgti adekvačiai, dėl to prasidėtų lenktynės, kol bus pasiektas že-
miausias lygis ir standartų suvienodinimas esant šiam žemam lygiui. Todėl šioje 
situacijoje priimančiai valstybei leidžiama taikyti kontrolės priemones privalomų 
reikalavimų pavidalu (EB Sutarties 30 straipsnis), kai kyla svarbaus priimančios 
valstybės intereso klausimas. Tačiau ir tai neišsprendžia problemos, nes valsty-
bės narės bet kuriuo atveju norėdamos sėkmingai taikyti privalomuosius reikala-
vimus pirmiausia turi įrodyti savo veiksmų proporcingumą. Be to, pati prekė sa-
vaime gali sukurti tam tikras teisinio neapibrėžtumo prielaidas, nes nacionalinės 
valdžios institucijos ne visada gali būti tikros, kad prekė buvo teisėtai pagaminta 
ir parduodama vienoje iš valstybių narių. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad jei-
gu valstybės narės taikydamos savo nacionalinės teisės aktus, neatsižvelgia į 
EB Sutarties 28 ir 30 straipsnius, tai dažniausiai reiškia, kad prekė, eksportuo-
jama iš vienos valstybės narės į kitą, pastarojoje bus sankcionuota. Vienintelis 
metodas verslo subjektui paneigti nacionalinių teisės aktų techninių taisyklių tai-
kymą, yra bylinėjimasis valstybės narės, į kurios rinką siekiama patekti, teisme. 
Pažymėtina, kad daugeliu atvejų taip pat nepateikiama alternatyvių ginčo spren-
dimo būdų tarp verslo subjektų ir nacionalinių valdžios institucijų. Pavyzdžiui, 
pagrindinis laisvo prekių judėjimo nuostatas įtvirtinantis 2003 m. spalio 9 d. Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir 
pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo„ taip pat ne iš-
imtis [8]. Plėtojant abipusio principo pripažinimo taikymo problematiką, reikėtų 
pridurti, kad, neatsižvelgiant į EB Sutarties 28 ir 30 straipsnių tiesioginį veikimą, 
priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nesiryžta taikyti šių 
straipsnių, argumentuojama, kad nėra teisinio pagrindo, įtvirtinto nacionaliniuose 
teisės aktuose, kuriais remiantis būtų galima įvertinti prekės tinkamumą. Dėl 
šios priežasties Komisija mano esant tikslinga nustatyti valstybių narių pareigą į 
nacionalinius teisės aktus įtraukti abipusio pripažinimo principo taikymą. Byloje 
Europos Komisija v. Prancūzijos Respublika (foie gras byla) [9], kurioje Komisija 
pareiškė ieškinį Prancūzijai dėlto, kad ši neįvykdė savo pareigos pagal EB Su-
tarties 30 straipsnį, nes priimdama nacionalinės teisės aktą, susijusį su žąsų ir 
ančių kepenų pašteto paruošimu (foie gras), ji neįtraukė nuostatų dėl abipusio 
pripažinimo principų. Teismas patenkino Komisijos ieškinį, motyvuodamas, kad 
nacionalinės teisės aktas, kuriame nėra nuostatų dėl abipusio pripažinimo prin-
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cipo, turi būti pripažintas kaip priemonė, galinti sukurti kliūtis laisvai valstybių na-
rių prekybai. 

Europos Komisija, siekdama užtikrinti verslo subjektų interesą patekti į kitų 
valstybių narių nacionalines rinkas bei išspręsti teisinio neapibrėžtumo proble-
mas abipusio pripažinimo principo taikymo praktikoje, 2003m. priėmė aiškina-
mąjį komunikatą „Dėl produktų patekimo į kitų valstybių narių rinkas palengvini-
mo: praktinis abipusio pripažinimo principo taikymas“ [10], kuriame apibrėžia-
mos verslo subjektų teisės ir sąlygos tinkamai taikyti abipusio pripažinimo prin-
cipą. Šiame komunikate įtvirtinama, kad abipusio pripažinimo principas reiškia, 
jog kiekviena prekė gali būti be jokių ribojimų teikiama į kitos valstybės narės 
rinką, jeigu tokia prekė teisėtai pagaminta ES valstybėje narėje, Europos laisvo-
sios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės 
sutartį (toliau – EEA), arba Turkijoje ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje 
arba teisėtai importuota iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arba Turkiją ir 
ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje. Komisijos Komunikatas svarbus tuo, 
kad Komisija apibrėžė Teismo jurisprudencijos suformuluotas nuostatas dėl abi-
pusio pripažinimo principo. Pavyzdžiui, Komisija patvirtino Teismo byloje 45/87 
Komisija v. Airija [11] padarytas išvadas, kad valstybės narės nustatyta techninė 
taisyklė sudaro kliūtis laisvam prekių judėjimui, jeigu joje nėra išlygų dėl alterna-
tyvių techninių standartų, net ir tuo atveju, jeigu šios taisyklės taikomos visoms 
prekėms, platinamoms šios valstybės teritorijoje, įskaitant ir EEA/Turkijos pre-
kes. Kitas pavyzdys – byloje 188/84 Komisija v. Prancūzijos Respublika Teisin-
gumo Teismas nusprendė, kad „valstybė narė neturi teisės sudaryti kliūtis į jos 
nacionalinę rinką patekti kitoje valstybėje narėje pagamintai prekei, jei prekės 
kilmės valstybėje narėje taikomi ekvivalentūs vartotojų apsaugos reikalavimai, o 
esant šiai ekvivalencijai ir valstybei narei reikalaujant, kad tokia prekė atitiktų 
griežtai jos nacionalinių teisės aktų technines taisykles, pastaroji pažeistų pro-
porcingumo principą“. [12]. Šis teiginys atitinka Komisijos suformuluotą nuosta-
tą, jog valstybė narė negali reikalauti, kad importuojama prekė atitiktų pastaro-
sios nacionalinių techninių taisyklių, jeigu prekės kilmės valstybėje narėje taiko-
mi ekvivalentūs prekių kokybės reikalavimai.  

Tačiau Komisijos Komunikatas atlieka svarbų vaidmenį sukurdamas išsamų 
mechanizmą, padedantį valstybei narei patikrinti, ar yra galimas abipusio pripa-
žinimo principo taikymas, ar jam vis dėlto gali būti pritaikyta EB Steigimo Sutar-
ties 30 straipsnyje numatyta išimtis. Komunikatas įtvirtina tris etapus, kurie vals-
tybei narei privalomi nustatant, ar jos nacionalinių teisės aktų įtvirtinti techniniai 
reikalavimai (ne-)prieštarauja EB Sutarties 28 ir 30 straipsniams. Būtent šiuo 
aspektu šis Komunikatas skiriasi nuo Komisijos Komunikato dėl Cassis de Dijon 
sprendimo, kuriami tik bendrais pagrindais buvo apibrėžtos EB Sutarties 30 
straipsnio taikymo prielaidos. Esant ribotai pranešimo apimčiai nebus aptarta in-
formacijos rinkimo (pirmasis etapas) ir rezultatų įvertinimo bei jų pranešimo (tre-
čiasis etapas) etapai, bet bus koncentruotasi ties svarbiausiu antruoju etapu – 
prekės apsaugos ekvivalentiškumo patikrinimu. Visų pirma, Komisija pabrėžė, 
kad nacionaliniuose teisės aktuose reglamentuojamas prekių apsaugos lygmuo 
gali būti vienas iš šios prekės tinkamumo priimančioje valstybėje narėje įrody-
mų, tačiau tai ne visa nulemiantis įrodymas, nes gamintojas gali taikyti aukštes-
nius kokybės standartus, nei to reikalaujama pagal prekės kilmės valstybės na-
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rės nacionalinius teisės aktus. Toliau Komisija kalba apie tai, kad valstybė narė 
turi teisę patikrinti, ar taikyti, jei taip, kokiu mastu, nacionalines technines taisyk-
les tam tikrai prekei. Šioje dalyje yra pabrėžiama, kad nesant specialių techninių 
taisyklių priimančioje valstybėje narėje, ji vis dėlto gali uždrausti tam tikrų prekių 
platinimą tuo atveju, jeigu kyla problemų dėl šios prekės saugumo pagal 
2001/95/EB direktyvą dėl bendros gaminių saugos [13] arba Reglamentą (EB) 
178/2002 [14]. Svarbiausia šiame etape yra tai, kad valstybė narė yra saistoma 
proporcingumo principo: valstybė narė turi teisę nustatyti, kokiu lygiu ji siekia už-
tikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą ir pan., tačiau bet kuriuo atveju nu-
statytų techninių taisyklių taikymas turi atitikti proporcingumo principą, o jo 
adekvatumas turi būti nustatomas remiantis: 1) būtinybe taikyti šias taisykles – 
tokių taisyklių taikymas galimas remiantis moksliniais tyrimais, technologijomis 
arba siekiant apsaugoti vieną ar kelis tikslus pagal EB Steigimo Sutartį ar legiti-
mizuotas Teisingumo teismo jurisprudencijoje; 2) taisyklių taikymo adekvatumu 
– techninių taisyklių taikymas nebus adekvatus, jeigu tikslai, kurių jomis siekia-
ma, gali būti apsaugoti vienodai ir veiksmingai priemonėmis, kurios sudaro ma-
žesnes kliūtis laisvam prekių judėjimui. 

 
IŠVADOS 

 
1. Pagal Cassis de Dijon byloje suformuluotą abipusio pripažinimo principą 

valstybė narė negali taikyti tam tikrų techninių nacionalinėje teisėje įtvirtintų tai-
syklių iš kitos valstybės importuojamoms prekėms, jeigu jos yra teisėtai paga-
mintos ir parduodamos jų kilmės valstybėje narėje. Šis principo taikymas yra 
privalomas tol, kol priimančioji valstybė neįrodo, kad tam tikrų prekių patekimas į 
jos nacionalinę rinką prieštarautų tam tikriems viešojo intereso reikalavimams.  

2. Šio principo veikimo prielaida – pripažinimas, kad Europos Sąjungos vals-
tybės narės ekvivalentišku lygmeniu reglamentuoja vartotojų apsaugą ir sveika-
tą, aplinkos apsaugą, todėl negalima apriboti laisvo prekių judėjimo remiantis 
vien tuo, kad nacionalinės teisės nustatyti techniniai reikalavimai kiekvienoje 
valstybėje pagamintai ir parduodamai prekei skiriasi.  

3. Abipusio pripažinimo principas vaidina lemiamą vaidmenį įgyvendinant 
laisvą prekių judėjimą ir užtikrinant bendrosios rinkos veikimą todėl, kad šio 
principo dėka prekės gali būti parduodamos laisvai tarp valstybių narių tuo atve-
ju, kai nėra suderintų ES institucijų teisės aktų. Tai iš esmės sudaro prielaidas, 
kad laisvas prekių judėjimas praktiškai efektyviai funkcionuotų. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad laisvas prekių judėjimas yra esminis bendrosios 
rinkos elementas, ir tai, kad valstybės narės yra linkusios apsaugoti savo nacio-
nalines rinkas nuo kitų valstybių narėse pagamintų ir parduodamų prekių ant-
plūdžio, Komisija ir Teismas vaidina svarbų vaidmenį, kad šis principas praktiš-
kai veiktų. Visų pirma, pažymėtina, kad Komisija ir Teismas laikosi bendros 
nuomonės dėl šio principo turinio, taikymo svarbos, ir šių institucijų plėtojama 
praktika papildo viena kitą. Svarbu pažymėti, kad nors Teismas dažnai keičia 
savo diskursą plėtojamoje praktikoje atsižvelgdamas į pačią ES dinamiką, tačiau 
bylose, susijusiose su abipusio pripažinimo principo taikymu, Teismo praktika 
yra nuosekli. Komisija, būdama EB Sutarties sergėtoja, plėtoja abipusio pripaži-
nimo praktiką leisdama aiškinamuosius komunikatus dėl šio principo teisinio 
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aiškumo, taip pat aktyviai reaguoja pareikšdama ieškinius valstybėms narėms, 
kurių veiksmai pažeidžia abipusio pripažinimo principą ir sukuria laisvos preky-
bos kliūtis. 

5. Svarbu tai, kad kitaip nei valstybės pagalbos sektoriuje, įgyvendinant lais-
vą prekių judėjimą negalimas de minimis principo taikymas. Tai reiškia, kad net 
ir tuo atveju, kai nacionalinės teisės aktų nustatyti techniniai reikalavimai šiek 
tiek apriboja laisvą prekių judėjimą, valstybė narė negali nei tuo remtis pateisin-
dama savo nacionalinės teisės aktus, nei tai gali užkirsti kelią taikyti abipusio 
pripažinimo principą. 
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Santrauka 
 

Straipsnyje nagrinėjamas Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės viršenybės prin-
cipo turinys, raidos tendencijos, jo įgyvendinimas valstybėse narėse (iš jų ir Lietu-
voje). Šis principas nėra tiesiogiai įtvirtintas Steigimo sutartyse, tačiau jį suformu-
lavo ir plėtoja Europos Teisingumo Teismas (toliau – ETT). Nagrinėjant principo 
turinį pateikiami jo pagrindai – sutartinis, kurį sudaro materialinės ir procesinės 
Europos Bendrijos (toliau – EB) steigimo sutarties ir ES sutarties, nuostatos bei 
ETT praktika. 

Pagal šio principo įgyvendinimo prielaidas valstybes nares būtų galima suskirs-
tyti į dvi grupes: a) šalis, kuriose prielaidos, numatytos nacionalinėse konstitucijo-
se, ir b) šalis, kurios prielaidas sukūrė specialiomis Konstitucijos pataisomis ar pa-
našaus pobūdžio teisės aktais. Remiantis šia klasifikacija Lietuvą būtų galima pri-
skirti prie antrosios valstybių narių grupės. 
 

ĮŽANGA 
 

Kartu su Europos Bendrijų (toliau – EB) susikūrimu atsirado tiek teorinė, tiek 
praktinė EB ir ją sudarančių valstybių narių teisinių sistemų santykio problema. 
Šio principo problemiškumas siejamas su keliais aspektais. Visų pirmą, ES tei-
sės viršenybės principas nėra tiesiogiai įtvirtintas Steigimo sutartyse, tačiau jį 
suformulavo ir plėtoja Europos Teisingumo Teismas (toliau – ETT). Visų antrą, 
skiriasi ES valstybių narių požiūris į šį principą ir jo įgyvendinimas nacionalinėje 
teisėje. 

Šio straipsnio tyrimo objektas – EB ir ES steigimo sutartys, ETT praktika, 
ES valstybių narių nacionalinės teisės sistemos ir jų teismų praktika tarp jų ir 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo praktika. 

Šio straipsnio tikslai yra per ES teisės viršenybės principo pagrindus (sutar-
tinį ir ETT praktiką) atskleisti jo turinį bei apžvelgti principo įgyvendinimo prielai-
das valstybėse narėse tarp jų ir Lietuvoje. 

Rašant straipsnį taikyti lyginamasis, sisteminis, analitinis ir kiti metodai. 
 

VIRŠENYBĖS PRINCIPO TURINYS IR PRIGIMTIS 
 

„Viršenybė (angl. primacy/supremacy, pranc. suprėmatie/primautė, vok. 
Vorrang) – tai vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos teisės principų. Pagal šį 
principą, jei iškyla prieštaravimas tarp Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės 
teisės, taikoma ES teisė“ [1]. Manytina, kad būtų tikslinga pradėti nuo viršeny-
bės principo pagrindų išskyrimo. Juos sąlygiškai būtų galima suskirstyti į dvi 
grupes – sutartinius ir ETT praktiką. 

Sutartiniai ES teisės viršenybės pagrindai – EB ir ES sutarčių nuostatos, ku-
riomis remdamasis ETT kūrė ir plėtojo ES teisės viršenybės principo koncepciją. 
Materialų pagrindą sudaro EB steigimo sutarties 10, 249 straipsniai ir ES sutar-
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ties 34 straipsnis. Šis pagrindas numato valstybių narių pareigas ir privalomų ES 
teisės aktų, kurie turi viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu, galią ir statusą. 

ETT jau Costa v. Enel byloje [2] nurodė, kad ES teisės viršenybės principo 
kilmės pagrindą galima rasti EB sutarties 10 straipsnyje: „Kad užtikrintų šios su-
tarties ir Bendrijos institucijų nustatytų pareigų vykdymą, valstybės narės imasi 
visų atitinkamų bendrų ar specialių priemonių. Jos padeda atlikti Bendrijos už-
davinius (pozityvi pareiga). Jos nesiima jokių priemonių, kurios gali trukdyti siekti 
šios Sutarties tikslų (negatyvi pareiga)“ [3]. ETT savo jurisprudencijoje teikia di-
delę reikšmę EB sutarties 10 straipsnio aiškinimui [4] bei taikymui, siekdamas 
užtikrinti vieningą ES teisės taikymą valstybėse narėse. 

Ne mažiau svarbus materialiam viršenybės principo pagrindui yra EB sutar-
ties 249 straipsnis, apibrėžiantis EB antrinės teisės aktų rūšis ir statusą valsty-
bėse narėse. Remiantis šiuo straipsniu reglamentas yra privalomas visa apimti-
mi visoms valstybėms narėms ir jų nacionalinėje teisėje turi būti taikomas tiesio-
giai. Tai reiškia, kad įsigalioję reglamentai savaime tampa kiekvienos nacionali-
nės teisės sistemos dalimi, jiems įgyvendinti nereikia priimti jokių nacionalinės 
teisės aktų [5, p. 59]. 

Nustatydamas direktyvų vietą nacionalinėje teisės sistemoje ETT Pubblico 
Ministero v Ratti [6] ir Van Duyn [7] bylose patvirtino, kad visos direktyvos yra 
privalomos valstybei narei, tačiau tik tos, kurios yra per nustatytą laiką neįgy-
vendintos arba neteisingai įgyvendintos, arba tiesiogiai nustato asmenų teises ir 
pareigas, veikia tiesiogiai. Teismai turi taikyti tiesiogiai veikiančią direktyvą, o ne 
nacionalinės teisės aktą, kuris jai prieštarauja arba netinkamai ją įgyvendina [8, 
p. 130]. Taigi minėtas sąlygas atitinkanti direktyva yra ne tik tiesiogiai veikianti, 
bet ir turi viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu. 

Dar vienas su viršenybės principu susijęs ES teisės aktas – pamatinis 
sprendimas. Pagal savo formuluotę1 jį būtų galima lyginti su direktyva. Šio teisės 
akto svarbą patvirtina ES sutarties 35 straipsnis, išplečiantis ETT jurisdikciją III 
ramsčiui, t.y. suteikiantis jam galimybę priimti preliminarius nutarimus dėl pama-
tinių ir kitų sprendimų teisėtumo bei išaiškinimo, dėl konvencijų, sudarytų pagal 
šią antraštinę dalį išaiškinimo ir jas įgyvendinančių priemonių teisėtumo ir išaiš-
kinimo. Remdamasis aptartais straipsniais ETT 2005 m. Maria Pupino [9] byloje 
pamatinius sprendimus prilygino direktyvai ir taip pirmą kartą pripažino, kad 
sprendimas, priimtas dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo, taip pat turi virše-
nybę nacionalinėje teisėje. 

Procesinis pagrindas, susidedantis iš EB sutarties 220, 234, 68 straipsnių ir 
ES sutarties 35 straipsnio, yra susijęs su ETT kompetencija, leidusia jam sufor-
muluoti ir išplėtoti ES teisės viršenybės principą. Minėti straipsniai logiškai pa-
pildo vienas kitą ir suteikia ETT galimybę priimti nacionaliniams teismams priva-
lomus sprendimus ir taip užtikrinti ES teisės viršenybės principo veikimą nacio-
nalinėje teisėje. 

Bendriausio pobūdžio, apibrėžiantis ETT uždavinį – užtikrinti, kad aiškinant ir 
taikant Sutartį būtų laikomasi teisės, yra EB sutarties 220 straipsnis. Šiam užda-

                                                 

1 Pamatiniai sprendimai valstybėms narėms yra privalomi rezultatų, kuriuos reikia pa-
siekti atžvilgiu, bet palieka valdžios institucijoms galimybę pasirinkti jų įgyvendinimo formą 
ir būdus. Jie nėra tiesiogiai veikiantys. 
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viniui vykdyti ETT skirtos kelios funkcijos – ginčų sprendimas tarp EB subjektų, 
sankcijų skyrimas ir t.t. Nagrinėjamo principo atžvilgiu aktualiausi ETT įgaliojimai 
teikiant preliminarius nutarimus. Tokia ETT funkcija įtvirtinta EB sutarties 234, 
68 straipsniuose ir ES sutarties 35 straipsnyje.  

EB sutarties 234 straipsnyje nurodomi preliminaraus nutarimo teikimo pa-
grindai. Būtent per šį institutą ETT aiškina EB teisę ir Europos integracijos pro-
cesus, nes kitaip kiltų pavojus, kad kiekviena valstybė narė savaip aiškins ir tai-
kys ES teisę [10, p. 86 – 87]. Vadovaudamasis šia nuostata ETT ir suformulavo 
ES teisės viršenybės principą ir kitus ES teisei būdingus principus. ES teisės 
doktrinoje ši ETT kompetencija dar vadinama „brangakmeniais Bendrijos teismo 
karūnoje“ [11, p. 432]. Šiuos „brangakmenius“ papildo EB sutarties 68 straipsnis 
ir ES sutarties 35 straipsnis, kuriais po Mastrichto sutarties įsigaliojimo išplėsta 
ETT kompetencija. Preliminarių nutarimų priėmimas tapo įmanomas šiose srity-
se: 

1) dėl EB institucijų sprendimų vizų, prieglobsčio, imigracijos, kitų su laisvu 
asmenų judėjimu susijusių politikos sričių klausimais, nurodytais EB sutar-
ties IV antraštinėje dalyje;  

2) dėl pamatinių ir kitų sprendimų bei konvencijų, priimtų policijos ir teismų 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje.  

Aptarti sutartiniai pagrindai sudaro prielaidas kitam ES teisės viršenybės 
principo pagrindui – ETT praktikai. Pirmasis reikšmingas šiam principui suformu-
luoti buvo ETT preliminarus nutarimas Van Gend en Loos byloje. Nors šioje by-
loje viršenybės principas dar neminimas, bet ETT padarė svarbią išvadą, kuria 
remiantis ir buvo suformuluotas viršenybės principas: „Bendrija yra nauja tarp-
tautinės teisės teisinė sistema, kurios labui valstybės, nors ir ne visose srityse, 
apribojo savo suverenias teises, ir kurios subjektai yra ne tik valstybės narės, 
bet ir jų piliečiai... Bendrijos teisė nustato ne tik pareigas asmenims, bet ir sutei-
kia jiems teises, kurios tampa jų teisinio paveldo dalimi“ [12]. Iš šio sprendimo 
tampa aišku, kad ETT EB teisinę sistemą traktuoja kaip sui generis (prigimtinės 
teisės) teisės sistemą.  

EB teisės viršenybės doktrina buvo išvesta Costa v. Enel byloje: „vidaus tei-
sės nuostatos, nesvarbu, kokio pobūdžio jos būtų, negali būti viršesnės už iš 
Sutarties – atskiro teisės šaltinio – kylančią teisę dėl jos ypatingos ir savitos pri-
gimties, nes kitaip būtų paneigiamas jos, kaip Bendrijos teisės, pobūdis ir kiltų 
abejonių dėl paties Bendrijos teisinio pagrindo“ [2]. Šiuo sprendimu ETT sufor-
mulavo ir pagrindė EB steigimo sutarčių nuostatų viršenybės nacionalinių įsta-
tymų atžvilgiu principą ir patvirtino EB teisės viršenybės principo ir pačios EB 
teisės kaip sui generis sistemos atsiradimą. Sprendimas Costa v. Enel byloje 
tapo atrama vėlesnei ETT jurisprudencijai, kurioje ETT plėtojo viršenybės princi-
po turinį. 

Costa v. Enel byloje ETT nustatė, kad EB steigimo sutarčių nuostatos turi 
viršenybę vėliau priimtiems nacionaliniams įstatymams. 1970 m. Internationale 
Handelgesellschaft mbH v. EVGF [13] byloje konstatavo, o 2000 m. Tanja Kreil 
[14] byloje dar kartą patvirtino, kad EB teisės aktas turi viršenybę nacionalinėms 
konstitucijoms. Tačiau ETT neapsiribojo vien tik Steigiamųjų sutarčių viršenybės 
pripažinimu. Politi [15] ir Internationale Handelgesellschaft mbH v. EVGF [13] 
bylose jis nustatė reglamentų viršenybę, Kupferberg [16] byloje– suteikė priorite-
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tą EB sudarytoms tarptautinėms sutartims, o Maria Pupino [9] byloje išplėtė 
principo taikymo apimtį III ramsčiui, t. y. pamatiniams sprendimams, priimtiems 
pagal ES 34 straipsnio 2 dalies b punktą. Nustatant principo apimtį pažymėtinas 
ir ETT sprendimas Factortame [17] byloje, laiduojantis pirmenybę EB teisei net ir 
tuo atveju, kai jos ir nacionalinės normos kolizija tik numanoma. 

Suformulavęs principo turinį ETT žengė dar toliau – aptarė šio principo tai-
kymo padarinius nacionalinei teisei. Commission v. Italy [18] ir Simenthal SpA II 
[19] bylose ETT imperatyviai nurodė, kad prieštaraujančios EB teisei nacionali-
nės normos yra savaime netaikomos ir valstybės narės pareiga ne tik pakeisti 
kiekvieną aktą, prieštaraujantį EB teisei, bet ir netaikyti tokio akto, kol jis nepa-
keistas. French Merchant Seamen byloje [20] Teismas dar labiau sugriežtino 
savo poziciją ir nustatė, kad situacija, kai nacionalinės teisės aktas, prieštarau-
jantis EB teisės normai, nėra panaikintas, sukuria „teisinio neaiškumo būseną“, 
kuri gali sukelti teisinio santykio subjektų „neužtikrintumą“ dėl EB teisės teikiamų 
galimybių. Todėl toks nacionalinės teisės aktas turi būti „anuliuotas“. Vėliau ETT 
žengė dar toliau ir 1996 m. Security International byloje [21] pareiškė, kad na-
cionalinės teisės norma netaikoma ne tik tada, kai ji nesuderinama su EB teise, 
bet ir tada, kai ji priimta pagal procedūrą, kuri prieštarauja nustatytai EB teisėje 
[22]. EB teisės viršenybės principo raidai ir turiniui svarbios 1991 m. ETT su-
jungtos Francovich, Danila Bonifaci v. Italian State bylos [23]. Šiais sprendimais 
Teismas EB teisės viršenybės principą susiejo su valstybės atsakomybės prin-
cipu ir nustatė sąlygas, pagal kurias valstybė narė yra materialiai atsakinga as-
menims už jų teisių pažeidimus, kurie kilo laiku neįgyvendinus ar netinkamai 
įgyvendinus direktyvą.  

Kalbant apie nagrinėjamo principo raidos perspektyvas, pažymėtina, kad 
ETT išvesta ES teisės viršenybės doktrina įtvirtinama Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai I-6 straipsnyje: „Konstitucija ir teisės aktai, kuriuos priima Sąjungos ins-
titucijos, naudodamosi joms suteiktais įgaliojimais, turi viršenybę prieš valstybių 
narių teisę“ [3]. Atrodo, kad ES teisės viršenybės principas ES Konstitucijoje yra 
aiškiai įtvirtintas, todėl ginčų dėl ES ir nacionalinės teisės kolizijos, priėmus ES 
Konstituciją, turėtų kilti mažiau. 
 

2. ES TEISĖS VIRŠENYBĖS PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS  
VALSTYBĖSE NARĖSE 

 
ES narės yra 27 valstybės. Kiekviena valstybė turi savas teisines tradicijas ir 

jomis pagrįstas nacionalines Konstitucijas. Todėl ir viršenybės principo įgyven-
dinimas kiekvienoje valstybėje turi ypatybių. Pagal šio principo įgyvendinimo 
prielaidas valstybes nares būtų galima suskirstyti į dvi grupes: a) šalis, kuriose 
prielaidos numatytos nacionalinėse konstitucijose, ir b) šalis, kurios prielaidas 
sukūrė specialiomis Konstitucijos pataisomis ar panašaus pobūdžio teisės ak-
tais. 

Pirmąją grupę, kuriai priklauso tokios šalys – Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Beneliukso šalys, būtų galima suskaidyti pagal nacionalinių konstitucijų normų 
pobūdį dar į dvi grupes: a) šalis, kurios viršenybės principo pripažinimą kildina iš 
galimybės perduoti savo suverenias galias tarptautinėms organizacijoms (Vokie-
tija, Italija, Danija, Ispanija, Liuksemburgas); b) šalis, kurios viršenybės principą 
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pripažįsta remiantis ypatinga tarptautinių sutarčių vieta nacionalinėje teisės si-
stemoje (Prancūzija, Graikija, Nyderlandai, Portugalija). 

Antrąją grupę sudarančios šalys – Airija, Austrija, Didžioji Britanija, Švedija, 
Suomija, Čekija, Slovėnija, Belgija, Latvija, atsižvelgdamos į būsimą ar esamą 
narystę EB (ES), pataisė savo konstitucijas. Pirmoji šia pripažinimo priemone 
pasinaudojo Airija.  

Analizuojant ETT ir valstybių teismų praktiką galima daryti išvadą, kad na-
cionaliniai teismai pripažino ES teisės viršenybę, bet su tam tikromis išlygomis. 
Pažymėtinos tokios nacionalinių teismų padarytos išlygos: a) pagrindinių žmo-
gaus teisių apsaugos apimtis; b) EB institucijų demokratinis legitimumas; c) 
kompetencijos tarp EB ir valstybių narių pasidalijimas.  

Jau minėtoje Internationale Handelsgesellschaft [13] byloje Vokietijos tei-
smas, iš ETT gavęs preliminarų nutarimą, kad Bendrijos teisės normų teisėtumo 
klausimas negali būti sprendžiamas remiantis nacionalinėmis konstitucinėmis 
normomis, nepakluso šiam sprendimui. Jis pažymėjo, kad tol, kol Bendrijos tei-
sės sistema neužtikrins pagrindinių laisvių apsaugos, Vokietijos teismas pasilie-
ka teisę netaikyti Bendrijos normų. Taigi Vokietijos teismas atkreipė dėmesį į dvi 
pagrindines problemas – pagrindinių žmogaus teisių apsaugos užtikrinimą Ben-
drijos lygmeniu ir patį Bendrijos institucijų demokratinį legitimumą. Praėjus dau-
giau negu dešimčiai metų Vokietijos Konstitucinis Teismas iš dalies pakeitė sa-
vo poziciją. Visų pirma todėl, kad ETT išplėtojo gana nuoseklią pagrindinių žmo-
gaus teisių apsaugos Bendrijos lygmeniu doktriną. Tuo metu jau visos Bendrijos 
valstybės narės buvo tapusios Europos žmogaus teisių konvencijos dalyvėmis. 
Be to, nuo 1979 m. Europos Parlamento nariai pradėti rinkti tiesiogiai, o paties 
Parlamento galios buvo išplėstos. 

Trečioji išlyga susijusi su kompetencijos tarp EB ir valstybių narių pasidaliji-
mu. Vokietijos Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad jei EB institucijos aiškins ir 
plėtos ES sutartį taip, kad ji nesutaps su Sutartimi, kurios pagrindu buvo priimtas 
Prisijungimo aktas, juo remiantis priimti teisės aktai nebus laikomi teisiškai priva-
lomais. Vokietijos Konstitucinis Teismas pasiliko teisę peržiūrėti Bendrijos insti-
tucijų priimtus teisės aktus ir tikrinti, ar jie priimti neviršijant Bendrijai perleistos 
kompetencijos. Teismas nurodė, kad pati ES sutartis numato tam tikras integra-
cijos stadijas – remdamiesi Sutarties pataisomis valstybės gali plėsti Bendrijos 
kompetencijos ribas. Todėl jis pažymėjo, kad jei bus nukrypta nuo Sutartyje įtvir-
tinto suverenių teisių perleidimo ribotiems tikslams principo ir Sutarties peržiūrė-
jimo mechanizmo, Vokietijos institucijos negalės taikyti teisės aktų, priimtų pe-
ržengiant suteiktos kompetencijos ribas [24]. Panašios pozicijos laikėsi ir Italijos 
Konstitucinis Teismas [24]. Pažymėtina, kad kompetencijos perleidimo klausi-
mas ir dabar nepraranda savo aktualumo. 

 
ES TEISĖS VIRŠENYBĖS PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS  

LIETUVOJE 
 

Remiantis pirmiau pateikta klasifikacija, Lietuvą būtų galima priskirti prie 
valstybių narių, kurios santykius su ES reglamentavo priimdamos Konstitucijos 
pataisas. Konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjun-
goje [25] įsigaliojo Lietuvai jau tapus ES nare, t. y. 2004 m. liepos 13 d., ir, re-
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miantis nauja Konstitucijos 150 straipsnio redakcija [25], yra jos sudedamoji da-
lis. Nagrinėjamo principo atžvilgiu svarbios dvi šio akto nuostatos: 1) Lietuvos 
Respublika dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją 
sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, 
kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų 
narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis; 2) 
Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės 
sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, 
Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o kilus teisės normų kolizi-
jai jos turi viršenybę Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

Nors Konstituciniu aktu viršenybės principas pripažįstamas tiesiogiai, įžvel-
giami du šio akto trūkumai: a) viršenybė pripažįstama tik pirminei ES teisei; b) 
viršenybė pripažįstama tik Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės ak-
tams. Konstitucinio Teismo pirmininko Egidijaus Kūrio manymu, nėra pagrindo 
teigti, kad konstitucinio akto sąvoka „kiti teisės aktai“ apima ir Konstituciją tol, kol 
referendumu nebus pakeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnis. 
Kalbėti apie Europos Sąjungos teisės viršenybę nacionalinės Konstitucijos at-
žvilgiu teisiškai nėra pagrindo. Nacionalinių konstitucijų viršenybė – teisiškai ne-
paneigtas principas [26, p. 36]. Konstitucijos aukščiausią poziciją pripažįsta ir 
Konstitucinis Teismas: „Konstitucijoje ne tik yra įtvirtintas principas, kad tais at-
vejais, kai nacionalinis teisės aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konku-
ruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis, 
bet ir – Europos Sąjungos teisės atžvilgiu – yra expressis verbis nustatyta kolizi-
jos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais at-
vejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis 
grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju 
Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išsky-
rus pačią Konstituciją“ [27]. Taigi, kaip matyti iš šio nutarimo, Konstitucinis Tei-
smas ES teisės viršenybės principą pripažįsta siauresne apimtimi nei ETT prak-
tika. 

Be Konstitucinio akto, yra ir kitų ES teisės viršenybės principo įgyvendinimo 
prielaidų – Konstitucijos [28] 136 straipsnis, 138 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo [29] 11 straipsnio 2 dalis. Konstituci-
jos 136 straipsnyje numatoma, jog „Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse 
organizacijoje, jeigu tai neprieštarauja Valstybės interesams ir jos nepriklauso-
mybei“. Atsižvelgiant į ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintus šios organizacijos 
tikslus galima teigti, kad jie tikrai neprieštarauja Lietuvos interesams. Dėl Konsti-
tucijos 136 straipsnyje įtvirtinto reikalavimo, kad Lietuvos dalyvavimas tarptauti-
nėje organizacijoje neprieštarautų nepriklausomybei, reikia pažymėti, kad šiuo 
atveju kalbama tik apie dalies kompetencijos perleidimą ES, o ne apie suvereni-
teto apribojimą [24]. Būtent dalinį kompetencijos perleidimą įtvirtino konstitucinis 
aktas dėl narystės ES [25]. 

Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos Respublikos tarptautinių su-
tarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalis sudaro pagrindą pripažinti ES teisės aktų 
viršenybę nacionaliniams įstatymams ir kitiems teisės aktams. Tačiau šis pa-
grindas taikytinas tik pirminei ES teisei, nes antrinės ES teisės nuostatos negali 
būti laikomos tarptautinės teisės normomis. Taigi lieka neaiški tiek antrinės tei-
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sės tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos vieta įgyvendinant ES teisės virše-
nybės principą. 

Pagrindinis vaidmuo taikant ES teisę priklauso teismams, todėl būtent jų 
rankose yra viršenybės principo įgyvendinimas Lietuvoje. Teismai laikosi nuo-
monės, kad nacionalinės teisės normos turi būti aiškinamos pagal ES teisę, t. y. 
jie pripažįsta netiesioginį ES teisės veikimą [29, p. 398 – 402]. Kol kas yra ma-
toma nepalanki ES teisei tendencija, kai aukščiausieji teismai nemato pagrindo 
kreiptis į ETT preliminaraus nutarimo. Kol kas yra žinomas tik vienas atvejis, kai 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į ETT preliminaraus nuta-
rimo ir tik dėl to vienos iš bylos šalių reikalavimu [30, p. 29]. Taigi dar sunku ver-
tinti tik užsimezgusią Lietuvos teismų praktiką taikant ES teisės viršenybės prin-
cipą. 

Teorinis ES teisės viršenybės principo pagrindas Lietuvoje yra suformuotas, 
tačiau tik teismų praktika galės parodyti jo įgyvendinimo apimtį mūsų šalyje. 
 

IŠVADOS 
 

1.  Nors Steigimo sutartyse nėra nuostatų, apibrėžiančių ES teisės viršeny-
bės principo turinį ir taikymo apimtį, principą suformulavo ir plėtoja ETT.  

2. Pagal viršenybės principo įgyvendinimo prielaidas valstybes nares būtų 
galima suskirstyti į dvi grupes: a) šalis, kuriose prielaidos numatytos nacionali-
nėse konstitucijose, ir b) šalis, kurios prielaidas sukūrė specialiomis konstitucijos 
pataisomis ar panašaus pobūdžio teisės aktais. Pirmąją grupę būtų galima su-
skaidyti pagal nacionalinių konstitucijų normų pobūdį dar į dvi grupes: a) šalis, 
kurios viršenybės principo pripažinimą kildina iš galimybės perduoti savo suve-
renias galias tarptautinėms organizacijoms; b) šalis, kurios viršenybės principą 
pripažįsta remdamasi ypatinga tarptautinių sutarčių vieta nacionalinėje teisės si-
stemoje. 

3. Pagal ES teisės viršenybės principo įgyvendinimo prielaidas Lietuvą būtų 
galima priskirti prie valstybių narių, kurios santykius su ES reglamentavo priim-
damos konstitucijos pataisas. Principo įgyvendinimo prielaidos: a) Konstitucinis 
aktas dėl Lietuvis Respublikos narystės Europos Sąjungoje; b) Konstitucijos 136 
straipsnis; c) Konstitucijos 138 straipsnio 3 d. ir Lietuvos Respublikos tarptauti-
nių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalis; d) Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 
14 d. nutarimas. 
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Zusammenfassung 
 

Europäische Gemeinschaft (EG) ist eine supranationale zwischenstaatliche Einrich-
tung mit eigene Rechtsystem. Der Vertrag der EG hat keine Normen um eine Kollision von 
Gemeinschaftsrecht mit einfachem nationalem Recht zu lösen. Princip der Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts ist auf die gesetzliche Begründung und auf die Rechtsprechung des 
EuGH begründet. Der EuGH vertritt einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts kraft Eigen-
ständigkeit. Grundlegend dafür ist das Urteil im Fall Costa/ENEL. 

Vorrang des Gemeinschaftsrechts hat verschiedenen Grundlagen in den Mitgliedstaa-
ten: einige stützen sich auf die Verfassung, andere auf den Verfassungszusatz. Zur Aner-
kennung dieses Princip hat Litauen specielle Verfassungzusatz gemacht.  
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Santrauka 
 

Europos Bendrijų sutarties 49 straipsnyje yra įtvirtinta laisvė teikti paslaugas ki-
toje valstybėje narėje nei asmuo yra įsisteigęs, tačiau nėra tiesiogiai minima teisė 
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gauti paslaugas. Teisė gauti paslaugas, o tiksliau teisė būti paslaugų gavėju kitoje 
valstybėje narėje, yra numatyta 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos Nr. 
64/221/EB 1 straipsnyje [2]. Nors ši direktyva turi labiau istorinę reikšmę, nes ji 
jau pakeista, tačiau toks paslaugų gavėjų paminėjimas leidžia teigti, kad Europos 
Bendrijų (toliau – EB) sutarties 49 straipsnis yra taikomas ne tik laisvei teikti, bet 
ir laisvei gauti paslaugas kitoje valstybėje narėje. 

Europos Teisingumo Teismas savo praktikoje tokią nuostatą taip pat išvedė iš 
EB sutarties 49 straipsnio aiškinimo. Luisi and Carbone byloje jis patvirtino, kad 
paslaugų judėjimo laisvės neatskiriama dalis yra ir paslaugų gavėjo teisė vykti į kitą 
Europos Sąjungos valstybę narę siekiant pasinaudoti joje teikiama paslauga. Todėl 
visi ribojimai įgyvendinti šią teisę turi būti laikomi laisvo paslaugų judėjimo suvar-
žymu ir yra draudžiami [10].  

Paslaugų gavėjui yra suteikiamos atitinkamos teisės, be kurių laisvė gauti pa-
slaugas būtų neveiksminga. Todėl tikslinga išsiaiškinti šias teises ir apibrėžti pa-
slaugų gavėjo sąvoką. 2006 m. gruodžio 12 d. buvo priimta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje, todėl toliau bus remiamasi šia di-
rektyva siekiant nustatyti paslaugų gavėjo sąvoką ir jam suteiktas teises. 

 

ĮVADAS 
 
Pagrindinis tyrimo objektas – teisės gauti paslaugas reguliavimas Europos 

Bendrijų vidaus rinkoje. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti laisvės gauti paslaugas teisinį reguliavimą Eu-

ropos Bendrijų vidaus rinkoje. 
Problemos ištyrimo laipsnis ir darbo naujumas. Laisvė gauti paslaugas 

nėra tiesiogiai numatyta EB sutartyje, todėl mokslinėje literatūroje jai nėra ski-
riama pakankamai dėmesio. Ši teisė dažniausiai minima laisvės teikti paslaugas 
nagrinėjimo kontekste. Pirmąkart šią teisę išvedė ETT savo praktikoje, tačiau 
šios teisės aspektai nebuvo reglamentuojami Europos Bendrijų teisyne. Tik 
2006 m. gruodžio 12 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
dėl paslaugų vidaus rinkoje, kur yra reglamentuojami laisvės gauti paslaugas 
pagrindiniai aspektai. Todėl darbo tema yra ne tik mažai tiriama, bet ir pakan-
kamai nauja. 

 
PASLAUGŲ GAVĖJO SAMPRATA 

 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau 

– Paslaugų direktyva) priėmimo procesas truko apie dvejus metus. 2004 m. va-
sario 6 d. Europos Bendrijų Komisija pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl šios Paslaugų direktyvos priėmimo. Direktyvos pataisose, kurias pri-
ėmė Europos Parlamentas (daugiau kaip 200), atsisakyta kai kurių principinių di-
rektyvos nuostatų arba jos iš esmės susilpnintos, tačiau nuostatos, susijusios su 
paslaugų gavimo teise, daugiausia išliko nepakitusios.  



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

124 

Paslaugų direktyvos 4 straipsnio 3 punkte yra pateikiama tokia paslaugų ga-
vėjo sąvoka:,,paslaugų gavėjas – tai bet koks fizinis asmuo, kuris yra valstybės 
narės pilietis arba kuris naudojasi Bendrijos teisės aktuose jam suteiktomis tei-
sėmis, arba juridinis asmuo, kaip nurodyta Sutarties 48 straipsnyje, ir kuris yra 
įsisteigęs valstybėje narėje, ir kuris profesiniais arba neprofesiniais tikslais nau-
dojasi arba pageidauja naudotis paslauga“.  

Iš pateikto apibrėžimo matyti, kad paslaugų gavėju gali būti tiek fizinis, tiek 
juridinis asmuo, kuris vyksta į kitą valstybę narę turėdamas tikslą gauti paslaugą 
ar kitoje valstybėje narėje jau naudojasi paslauga. Paslaugų direktyvos pream-
bulės 36 punkte yra numatyta, kad paslaugų gavėjo sąvoka taip pat turėtų apim-
ti trečiųjų šalių piliečius, kurie jau naudojasi Bendrijos teisės aktų suteiktomis 
teisėmis, pavyzdžiui, 2004/38/EB direktyva dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos na-
rių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ir kt. Be to, valstybės 
narės gavėjo sąvoką gali išplėsti ir ją taikyti kitiems trečiųjų šalių piliečiams, jau 
esantiems jų teritorijoje. Taigi galima išskirti du paslaugų gavėjo požymius: 

• tai fizinis asmuo, kuris yra valstybės narės pilietis, ar juridinis asmuo, kuris 
yra įsisteigęs valstybėje narėje, arba tai trečiųjų šalių pilietis, kuris jau 
naudojasi Bendrijos teisės aktų suteiktomis teisėmis; 

• ir profesiniais arba neprofesiniais tikslais naudojasi arba pageidauja nau-
dotis paslauga kitoje valstybėje narėje.  

Paslaugų direktyvos IV skyriaus 2 skirsnis apima paslaugų gavėjų teises. Šį 
skirsnį priimant buvo atitinkamų pakeitimų (išbraukti pirminio direktyvos projekto 
numatyti 23, 24 ir 25 straipsniai), susijusių su teise gauti patirtų gydymo išlaidų 
kompensaciją, darbuotojų komandiravimu. Vadovaujantis šiuo skirsniu galima 
išskirti tokias pagrindines paslaugų gavėjų teises: teisė išvykti, siekiant gauti pa-
slaugą kitoje valstybėje narėje; teisė į nediskriminavimą; teisė į informaciją. To-
liau nagrinėjama kiekviena teisė atskirai. 

 
TEISĖ IŠVYKTI 

 
Vienas iš pagrindinių Komisijos tikslų, siūlant Paslaugų direktyvą, buvo siekis 

didinti paslaugų gavėjų teises, nes jie negali gauti tarpvalstybinių paslaugų. Kyla 
didelių teisinių ir administracinių sunkumų, nepakanka informacijos apie kitos 
valstybės narės bendrovių teikiamas paslaugas ir trūksta pasitikėjimo. Teorijoje 
teigiama, kad Europos Bendrijų Komisija pateikė šios direktyvos pasiūlymą pir-
miausiai atsižvelgdama į Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) jurispru-
denciją, susiformavusią paslaugų teikimo srityje [6]. Tęsiant šią mintį reikia pa-
sakyti, kad teisė išvykti siekiant gauti paslaugą į kitą valstybę narę ETT buvo su-
formuluota Luisi and Carbone byloje. Šiame sprendime ETT pareiškė, kad laisvė 
gauti kitoje valstybėje narėje įsisteigusio teikėjo paslaugas buvo laisvės teikti 
paslaugas neatskiriama dalis, todėl turistams, medicininio gydymo paslaugas 
gaunantiems asmenims ir asmenims, keliaujantiems (privačių) studijų ar verslo 
tikslais, turi būti suteikta teisė laisvai judėti be jokių suvaržymų, netgi susijusių 
su mokėjimais [10].  

Teisė išvykti suteikia paslaugų gavėjui keliauti į kitą valstybę narę gauti pa-
slaugą, kuri jo kilmės valstybėje yra pripažįstama kaip draudžiama dėl prieštara-
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vimo moralės normoms. Grogan byloje ETT konstatavo, kad abortas gali būti 
laikomas paslauga pagal EB sutarties 49 straipsnį, tačiau valstybės narės gali 
riboti šios ir panašių paslaugų teikimą, siekdamos apsaugoti viešąją moralę [8]. 
Nepaisant tokios ETT nuostatos, svarbu pabrėžti, kad kiekviena valstybė narė 
gali nustatyti, kas jos valstybėje pripažįstama moralu, o kas ne, tačiau tai savo 
ruožtu nesuteikia valstybei narei teisės riboti savo piliečių laisvės išvykti į kitą 
valstybę narę turint tikslą gauti tokią paslaugą.  

Taigi teisė išvykti laiduoja paslaugų gavėjui laisvę keliauti į kitą valstybę narę 
gauti ne tik tokias paslaugas, kurios yra laisvai teikiamos jo kilmės valstybėje, 
bet ir tas, kurios yra jo kilmės valstybėje pripažįstamos kaip draudžiamos ir 
prieštaraujančios moralės normoms. 

 
TEISĖ Į NEDISKRIMINAVIMĄ 

 
Paslaugų direktyvoje pažymima, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog pa-

slaugos gavėjui nebūtų taikomi diskriminaciniai reikalavimai, susiję su jo piliety-
be arba gyvenamąja vieta [1]. Skirtingo traktavimo pagrindai gali būti įvairūs 
(kalba, lytis, politiniai įsitikinimai ir kt.), tačiau ES teisėje diskriminacijos pagrindu 
visų pirma yra pilietybė ir, kaip direktyvoje dar nurodoma, gyvenamoji vieta. Aiš-
kindamas bendrą diskriminacijos sampratą ETT savo sprendime Komisija/Italija 
nurodė, kad diskriminacija yra tada, kai vienodomis aplinkybėmis asmenys trak-
tuojami skirtingai arba skirtingomis aplinkybėmis asmenys traktuojami vienodai 
[9].  

Tradiciškai yra skiriamos dvi diskriminacijos rūšys: tiesioginė ir netiesioginė 
diskriminacija. Tiesioginė diskriminacija reiškia, kad dėl pilietybės asmenys yra 
skirtingai ir paprastai mažiau palankiai traktuojami. O netiesioginės diskriminaci-
jos pagrindas yra reikalavimai, kurie išoriškai pilietybės atžvilgiu atrodo neutra-
lūs, tačiau faktiškai turi didesnį poveikį kitų valstybių narių piliečiams [4]. Teorijo-
je teigiama, kad ETT laisvo paslaugų judėjimo srityje draudžia ne tik diskrimina-
ciją, bet ir nediskriminacinio pobūdžio ribojimus, kurie draudžia, kliudo arba daro 
paslaugų judėjimo laisvę mažiau patrauklią [5]. Dėl nediskriminacinio pobūdžio 
ribojimų draudimo paslaugų judėjimo srityje ETT pasisakė Säger byloje [11].  

Toliau Paslaugų direktyvoje pateikiama, kad valstybės narės užtikrina, jog 
bendrosiose paslaugos gavimo sąlygose, kurias viešai skelbia paslaugų teikė-
jas, nebūtų diskriminacinių nuostatų, susijusių su gavėjo pilietybe arba gyvena-
mąja vieta, tačiau neatmetant galimybės numatyti skirtingas paslaugos gavimo 
sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai. Kas turėtų 
patekti į objektyvių kriterijų sąvoką, išsamaus sąrašo nėra, tačiau ETT Gebhard 
sprendime yra nurodęs tokių objektyvių kriterijų pateisinimo sąlygas: 

• tokie objektyvūs kriterijai privalo būti taikomi nediskriminuojamai; 
• jie privalo būti pagrįsti būtinaisiais bendrojo intereso poreikiais; 
• jie privalo užtikrinti, kad jais siekiamas tikslas bus pasiektas; 
• tai privalo būti tik tokie objektyvūs kriterijai, kurie būtini tikslui pasiekti [7]. 
Į būtinųjų bendrojo intereso poreikių sampratą patenka tos priežastys, kurios 

tokiomis pripažintos ETT praktikoje, įskaitant socialinės apsaugos sistemos fi-
nansinės pusiausvyros išsaugojimą; vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų 
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apsaugą; aplinkos ir miesto aplinkos apsaugą; nacionalinio istorinio ir meninio 
paveldo išsaugojimą ir kt. [1]. Tokie būtini bendrojo intereso poreikiai yra ETT 
pripažįstami atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, į jų taikymo sąlygas, t. 
y. tokių bendrųjų interesų pateisinamumą ETT tikrina kiekvienoje byloje, nes jie 
nėra numatyti iš anksto. 

Taigi teisė į nediskriminavimą apima ne tik tiesioginės ir netiesioginės disk-
riminacijos, bet ir nediskriminacinio pobūdžio priemonių draudimą. Tačiau lieka 
galimybė pateisinti nediskriminacinio pobūdžio ribojimus remiantis objektyviai-
siais kriterijais, kurių pateisinamumo sąlygos yra numatytos Gebhard bylos 
sprendime. 
 

TEISĖ Į INFORMACIJĄ 
 

Paslaugų direktyvoje yra numatytos priemonės, stiprinančios vartotojų teises 
nustatant informacijos, kurią privalo pateikti paslaugų teikėjas paslaugų gavėjui, 
sąrašą. Direktyvos V skyriaus 22 straipsnyje yra nurodoma, kad valstybės narės 
privalo užtikrinti, jog paslaugų teikėjai teiktų gavėjui informaciją apie paslaugų 
teikėjo pavadinimą, jo teisinį statusą ir formą, geografinį jo buveinės adresą ir 
duomenis, kurie leistų greitai su juo susisiekti ir bendrauti tiesiogiai, o prireikus ir 
elektroninėmis priemonėmis ir kt. Privalu užtikrinti, kad ši informacija būtų pa-
slaugų gavėjui lengvai prieinama toje vietoje, kur teikiama paslauga ar tai elekt-
roninių priemonių pagalba. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad paslaugų 
gavėjo prašymu jam turėtų būti teikiama papildoma informacija apie paslaugos 
kainą, o jeigu tikslios kainos neįmanoma pateikti, tai kainos apskaičiavimo me-
todą ir kt. Svarbu pabrėžti, kad informacija turi būti teikiama arba pranešama 
aiškiai ir nedviprasmiškai, prieš pakankamai laiko iki sutarties sudarymo, arba, 
jeigu sutartis raštu nesudaroma, prieš teikiant paslaugą.  

Teisei į informaciją įgyvendinti turėtų būti steigiami kontaktiniai centrai, juose 
paslaugų gavėjams būtų teikiama informaciją apie teisių gynimo priemones, ku-
riomis paprastai galima naudotis iškilus ginčams tarp kompetetingų institucijų ir 
paslaugų gavėjo arba tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo. Valstybės narės taip pat 
privalo užtikrinti, kad paslaugų gavėjai, paprašę, gautų kompetetingų institucijų 
pagalbą, t. y. informaciją, kaip turėtų būti aiškinami ir taikomi paslaugų teikėjams 
taikomi reikalavimai norint gauti galimybę teikti paslaugas. Informacija privalo 
būti teikiama aiškia ir suprantama kalba. 

Paslaugų direktyva užtikrina geresnes sąlygas spręsti paslaugų teikėjo ir ga-
vėjo ginčus. Direktyvoje numatyta, kad valstybės narės turi imtis bendrų priemo-
nių, būtinų, kad teikėjai pateiktų savo kontaktinius duomenis, visų pirma pašto 
adresą, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kuriais 
visi paslaugų gavėjai, įskaitant gyvenančius kitose valstybėse narėse, galėtų si-
ųsti skundus arba reikalauti informacijos apie teikiamas paslaugas. Valstybės 
narės turėtų taip pat užtikrinti, kad būtų stengiamasi kuo greičiau į tokius skun-
dus atsakyti ir būtų kuo skubiau priimtas teisingas sprendimas. 

Taigi Paslaugų direktyva numato plačias teisės į informaciją įgyvendinimo 
priemones, o tai suteikia galimybę paslaugų gavėjui gauti kokybišką paslaugą, 
išsamią informaciją apie paslaugų teikėją ir jo teikiamą paslaugą bei galimybę 
ginti savo pažeistas teises, atsiradusias dėl paslaugos teikimo.  
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IŠVADOS 
 

Nors paslaugų gavimo teisė nėra tiesiogiai numatyta EB sutarties 49 
straipsnyje, tačiau ji yra neatskiriama paslaugų teikimo laisvės dalis, tai patvirti-
na ETT savo jurisprudencija. 2006 m. gruodžio 12 d. priimta Europos Parlamen-
to ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje suteikia paslaugų gavėjams 
teisę išvykti, teisę į nediskriminavimą ir teisę į informaciją. Šios teisės turėtų už-
tikrinti veiksmingą laisvės gauti paslaugas įgyvendinimą. 
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Hauptbegriffe: Dienstleistungsempfänger, Rechte des Dienstleistungsempfängers, 
Recht zur Ausreise, Diskrieminierungsverbot, Recht auf Information. 
 

Zusammenfassung 
 

Im Artikel 49 Europäischen Gemeinschaften des Vertrags stellt dar, dass die Mitglied-
staaten alle Hindernisse für den freien Dienstleistungsverkehr beseitigen dürfen. Dieser 
Artikel ersieht nur die Freiheit der Dienstleistungsanbot. Der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften hat in seiner Entscheidung Luisi und Carbone festgestellt, dass dieser 
Artikel auch für Dienstleistungsempfang gielt. 

Am 25.2.2004 schlug Kommission der Europäischen Gemeinschaften eine Richtlinie 
über Dienstleistungen im Binnenmark dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Am 
12.12.2006 war diese Richtlinie angenommen. Nach dieser Richtlinie ein Dienstleistungs-
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empfänger ist jede natürliche oder juristische Person mit der Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates, oder eine Person, der die Rechtakte der Europäischen Gemeinschaften 
einige Rechte gewährleisten, und die für berufliche oder andere Zwecke eine Dienstleis-
tung in Anspruch nimmt oder nehmen möchte. In dieser Richtlinie sind dem Dienstleis-
tungsempfänger solche Rechte wie Recht zur Ausreise, Diskrieminierungsverbot, Recht 
auf Information gewährleistet. Durführung dieser Rechte müsst die entsprechende Siche-
rung der Freiheit des Diensleistungsempfangs erreichen. 
 
 

 

 
 
 

MOKYMOSI ATOSTOGŲ TEISINIS REGULIAVIMAS 
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Pagrindinės sąvokos: atostogos, tikslinės atostogos, mokymosi atostogos, dar-
buotojas, darbdavys 
 

Santrauka 
 

Lietuvai integravusis į Europos Sąjungą, vis dar lieka daugybė spragų, kurias 
užpildant būtina remtis kitų šalių narių pavyzdžiais. Mokymosi atostogos – opi 
šiandienos problema, kai dėl griežto, nelankstaus reguliavimo dažnas negauna 
menkų trijų dienų pasirengti egzaminui. Ne visose šalyse taip griežtai nustatomas 
dienų skaičius, ne visur mokymosi atostogos yra nemokamos. Autorės nuomone, 
nemokamos mokymosi atostogos neskatina darbuotojo tobulėti, kelti kvalifikaci-
jos. Be to, vykstant sparčiam emigracijos procesui iš Lietuvos, darbdaviai privalo 
pradėti gerbti darbuotojų teises, ypač jų teisę į mokslą. 

Darbe analizuojamas mokymosi atostogų reguliavimas 2003 m. Lietuvos Res-
publikos darbo kodekse, 1978 m. Belgijos Karalystės darbo kodekse, 1942 m. Itali-
jos civiliniame Kodekse, 1995 m. Ispanijos darbuotojų įstatyme, 2001 m. Suomi-
jos Įdarbinimo sutarčių įstatyme. 
 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

129 

ĮVADAS 
  

Atostogos paprastai yra apibrėžiamos kaip laiko tarpas, per kurį darbuotojas 
laikinai neatlieka savo darbo funkcijų, tačiau jam yra išsaugoma ir užtikrinama 
darbo vieta ir visos socialinės garantijos, kylančios iš darbo sutarties ir kitų įsta-
tymų. Tiek įvairių šalių teisės aktuose, tiek darbo teisės doktrinoje yra skiriamos 
dvi atostogų rūšys: paprastosios, kai darbuotojas savo laisva valia su darbdaviu 
suderintu laiku nutaria pailsėti, nekeldamas atostogoms tam tikro tikslo, ir tiksli-
nės – kai atostogos suteikiamos tam tikram tikslui: vaiko priežiūrai, kūrybinės 
atostogos, mokymosi atostogos ir kt. Šiame darbe aptariamos mokymosi atos-
togos. 

Mokymosi atostogos – laiko tarpas, kai darbuotojas laikinai nevykdo savo 
darbo funkcijų, tačiau jam yra išsaugoma darbo vieta ir visos priklausančios so-
cialinės garantijos, ir per kurį jis siekia tam tikrų mokymosi rezultatų: išlaikyti 
įskaitas, egzaminus ir pan. Taigi tai nėra atostogos tradiciniu supratimu, kai jos 
suteikiamos darbuotojui pailsėti. Iš tiesų per šias atostogas vyksta procesas 
procese: dirbantis asmuo laiko įskaitas, egzaminus, vykdo kitus atsiskaitymus. 
Dėl šios priežasties mokymosi atostogas galbūt reikėtų laikyti teisės į mokslą už-
tikrinimo dalimi, darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojui teisę siekti žinių, bet ne 
atostogomis tikrąja šio žodžio reikšme, nes nėra įgyvendinama tikroji atostogų 
paskirtis – pailsėti. Tačiau tai nėra šio darbo nagrinėjimo dalykas, tačiau kuris 
atveria kelią platesnėms diskusijoms. 

Mokymosi atostogas paprastai reguliuoja darbo sutarčių įstatymai: taip yra 
Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje ar Suomijoje. O, pavyzdžiui, Italijoje, mokymosi 
atostogų suteikimo klausimai reguliuojami šios šalies Civiliniame kodekse.  

 
MOKYMOSI ATOSTOGŲ SAMPRATA 

 
Lietuvoje mokymosi atostogos yra viena iš tikslinių atostogų rūšių, skirta sto-

jamiesiems egzaminams į aukštąsias universitetines ar aukštąsias neuniversite-
tines mokyklas laikyti, o besimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose ar nusta-
tyta tvarka įregistruotose aukštosiose neuniversitetinėse ir universitetinėse mo-
kyklose – įskaitoms, egzaminams ir kitiems studijų programoje numatytiems 
tikslams, siekiant sudaryti palankias sąlygas besimokantiems darbuotojams įgyti 
išsilavinimą, specialybę, kelti kvalifikaciją [1]. 

Dėl pačios mokymosi atostogų sąvokos ir apskritai sampratos nagrinėjamų 
Europos Sąjungos šalių darbo įstatymuose problemų nekyla. Prasmingiau yra 
panagrinėti, kuriam laikui jos yra suteikiamos, taip pat jų apmokėjimo galimybes. 
 

MOKYMOSI ATOSTOGŲ TRUKMĖ 
 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas [2] numato, kad stojamiesiems egza-
minams į visų rūšių aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti, taip pat pasirengti ir 
laikyti eiliniams egzaminams skiriamos trys darbo (įskaitant švenčių ir poilsio 
dienas), o įskaitoms pasirengti ir laikyti skiriamos dvi dienos. Didžiausias dienų 
skaičius, kuriam gali būti suteikiamos mokymosi atostogos, yra trisdešimt kalen-
dorinių dienų – diplominiam bakalauro ar magistro darbui baigti ir ginti. Taigi ga-
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lima daryti išvadą, kad Lietuvoje mokymosi atostogų trukmė varijuoja nuo dviejų 
iki trisdešimties kalendorinių dienų, įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Tai nėra 
labai sveikintina, nes nesudaromos realios galimybės darbuotojui pailsėti. Būtina 
apžvelgti kai kurių kitų Europos Sąjungos šalių praktiką, kur šių tikslinių atostogų 
trukmė daug ilgesnė. Tiesa, panaši situacija yra Belgijoje, kur egzaminui ar 
įskaitai skiriama 120 – 180 valandų, t. y. nuo penkių iki septynių su puse dienos, 
jei tai yra susiję su dirbamos profesijos ar kitu profesiniu mokymusi (bet nebūti-
nai profesinėse mokyklose), ir 80 – 120 valandų, jei asmuo laiko bendrojo lavi-
nimo mokyklos egzaminus ar netgi lanko užsienio kalbos kursus (tai yra pažangi 
naujovė, įtvirtinta 1978 m. Belgijos darbo kodekse [3]). Taigi pastariesiems eg-
zaminams ar kursams suteikiamos 3 – 5 dienos. Valandinis tarifas Belgijos dar-
bo kodekse taip pat yra labai pažangus dalykas: asmuo gali skaičiuotis valandas 
ir keletą valandų per dieną dirbti, o kitas skirti mokymuisi. Lietuvoje tai nėra 
praktikuojama: egzaminui ar įskaitai suteikiamas tam tikras dienų skaičius ir die-
nos nėra skaidomos valandomis. Be abejo, visada lieka galimybė padaryti tam 
tikras išlygas kolektyvinėje darbo sutartyje, tačiau tenka apgailestauti, kad Lietu-
voje ir kolektyvinės sutartys nėra itin paplitęs dalykas, juo labiau kad mažesnėse 
įmonėse apskritai gana dažnai neveikia arba yra neveiksmingos profesinės są-
jungos. 

Pažangiausios mokymosi atostogų reguliavimo srityje, autorės manymu, yra 
Suomija ir Italija. Suomijoje aukštasis mokslas, kaip ir pas mus, dažniausiai 
trunka 3 – 4 metus. Iš jų net dveji metai gali būti skirti mokymosi atostogoms, 
tiesa, su sąlyga, kad negalima imti visų atostogų iš karto: šis laikotarpis privalo 
būti išskaidytas dalimis. Be abejo, tai didžiausia atostogų trukmė, ir jei darbuoto-
jas sudaro darbo sutartį, kai jam studijuoti yra likę vos metai, garantija, kad dve-
jus metus per savo studijų laikotarpį jis galės naudotis mokymosi atostogomis, 
nebus taikoma vien dėl elementarios logikos. Kitas ribojimas yra tas, kad dvejų 
metų atostogų trukmė taikoma konkrečiam studijų laikotarpiui [4] (bakalaurui ir 
magistrui gauti), bet tai nesudaro pagrindo darbuotojui stoti į vis naujas specia-
lybes, naudotis Darbo kodekso suteikta teise į dvejų metų atostogas ir praktiškai 
nedirbant turėti visas socialines garantijas, nes toks piktnaudžiavimas yra tiesio-
giai uždraustas. 

Italijoje padėtis yra panaši, tik ten nustatytas vienuolikos mėnesių terminas, 
kuris gali būti pratęsiamas kolektyvine sutartimi. Šioje šalyje, kaip ir Ispanijoje, 
ypač daug laisvės palikta kolektyvinių sutarčių nuostatoms, tačiau jos, be abejo, 
negali bloginti besimokančio darbuotojo padėties, riboti jo teisių [6]. Pavyzdžiui, 
Ispanijos 1995 m. Darbuotojų įstatyme [5] mokymosi atostogos, kaip atostogų 
rūšis, yra paminėta, tačiau visas reguliavimas paliktas kolektyvinei sutarčiai, dėl 
to šioje šalyje praktika mokymosi atostogų srityje gali būti labai nevienoda. Vie-
nintelis bendras dalykas yra tas, kad mokymosi atostogos yra nemokamos atos-
togos, tačiau ir šiuo atveju, susitarus su darbdaviu, jos gali tapti mokamos. 
 

MOKYMOSI ATOSTOGOS: MOKAMOS AR NEMOKAMOS? 
 

Pagirtinas pavyzdys ir čia gali būti 1978 m. priimtas Belgijos darbo kodeksas 
[3], nes jis vienintelis iš šiame straipsnyje analizuojamų įstatymų numato tiesio-
ginę darbdavio pareigą mokėti besimokančiam darbuotojui tokį atlyginimą, kokį 
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jis būtų gavęs, jei nebūtų nedirbęs. Tai nepriklauso nuo to, kelias valandas ar 
dienas asmuo nedirbo dėl pasiruošimo egzaminui ar įskaitai, svarbu, kad jis ne-
viršija leistinų nedirbti valandų limito. Lietuvoje, Suomijoje, Ispanijoje ir Italijoje 
mokymosi atostogos yra nemokamos atostogos, taigi mažiau pinigų uždirbantis 
asmuo visiškai nėra skatinamas mokytis ir tobulėti. Manytina, kad Belgijos darbo 
kodekso nuostatos būtų puikus pavyzdys derinant Europos Sąjungos darbo tei-
sę, įvedant bent minimalius laiko tarpus, už kuriuos turi būti mokama. 

Žinoma, visada išlieka galimybė susitarti su darbdaviu ir gauti tam tikrą atly-
gį, tačiau tai yra greičiau svajonė nei tikrovė: darbdavys nebus suinteresuotas 
mokėti darbuotojui už laiką, kada jis neatlieka savo darbo funkcijų. Vienintelė 
paskata mokėti už mokymosi atostogas kaip už išdirbtą laiką, autorės manymu, 
galėtų būti noras išlaikyti itin kvalifikuotą darbuotoją savo vadovaujamoje darbo-
vietėje. Ypač tai aktualu Lietuvai, kur labai stinga paslaugų sferos darbuotojų dėl 
didelės migracijos į kitas Europos Sąjungos šalis. 
 

KAI ARTĖJA EGZAMINAS... 
 

Visų aptariamų valstybių teisinėse sistemose darbuotojui išlieka pareiga 
pranešti darbdaviui apie artėjantį egzaminą ar įskaitą prieš gana didelį laiko tar-
pą iki jo. Pavyzdžiui, Suomijoje apie tai reikia pranešti likus keturiasdešimčiai 
dienų iki egzamino, įskaitos ar kitiems studijų programoje numatytiems tikslams; 
Italijos darbo įstatymas nustato ne mažesnį, kaip trisdešimties dienų terminą. 
Tai visiškai suprantama, žinant, kokios trukmės atostogos yra garantuojamos tų 
šalių gyventojams – besimokantiems darbuotojams. Nors ir Italijoje [6], ir Suomi-
joje [4] negalima pasiimti atitinkamai vienuolikos mėnesių ar dvejų metų trukmės 
atostogų iškart, o leidžiama tik dalimis, vis vien darbo ritmas toje darbovietėje 
laikinai sutrinka. Mėnesio ar net didesnis terminas, autorės manymu, yra ir pa-
teisinamas, ir logiškas, ir netgi būtinas, nes darbdavys turi surasti žmogų, kuris 
laikinai pakeistų besimokantį darbuotoją. 

Ispanijos darbo įstatyme yra tik nurodoma, kad pranešti apie ketinimą imti 
tokias atostogas reikia likus bent penkiolikai dienų iki mokymosi atostogų sutei-
kimo, o Lietuvoje toks laikas nereglamentuojamas. Manytume, kad vis dėlto yra 
bendra teisinė pareiga pranešti darbdaviui per protingą terminą, kad būtų galima 
operatyviai užbaigti skubius darbus ar perduoti juos tęsti kolegoms. Kad ir kaip 
būtų keista, Belgijoje galima pranešti apie mokymosi atostogų poreikį ir žodžiu, 
o Italijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir Suomijoje įsakmiai nurodoma rašytinė prašymo 
forma. Esminis pranešimo žodžiu trūkumas būtų tas, kad, esant darbuotojo kal-
tei, būtų sunku įrodyti, kad jis protingu laiku pranešė apie ketinimą imti mokymo-
si atostogas. Kita vertus, šios šalies Darbo kodeksas nenumato net elementarių 
pranešimo terminų. 
 

PASTABOS IR PASIŪLYMAI 
 

Dėl ribotos darbo apimties buvo apžvelgtos tik penkios autorės pasirinktos 
šalys mokymosi atostogų aspektu. Pažymėtina, kad kai kurios Europos Sąjun-
gos valstybės tokios rūšies atostogų neturi, ir čia nesektinas pavyzdys yra Olan-
dija. Vadinasi, jau vien mokymosi atostogų įtvirtinimas teisės aktuose yra didelis 
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pranašumas, nes darbuotojas neturi aukoti jam priklausančių atostogų, apskritai 
skirtų pailsėti, mokymuisi. Kita vertus, Lietuvos sistema šioje srityje yra itin ne-
lanksti. Suomijoje ir Italijoje tinkamiau reglamentuota mokymosi atostogų truk-
mė, kai darbuotojas gali pats spręsti, kiek dienų jam reikės konkrečiai mokslo 
užduočiai pasirengti ir atlikti. Taigi Lietuvos pozicija, nustatanti konkretų dienų 
skaičių, pavyzdžiui, pasiruošti stojamajam egzaminui, tris dienas, yra kritikuoti-
na, nes asmenų gebėjimai nėra lygūs. Belgija savo ruožtu sukūrė unikalią Euro-
pos Sąjungos šalyse sistemą, kada už mokymosi atostogas mokama kaip už iš-
dirbtą laiką. Be abejo, darbdaviai tik itin išsivysčiusiose šalyse gali sau leisti „fi-
nansuoti“ darbuotojų studijas, tačiau, manytume, elementarus užmokestis vis 
vien turėtų būti mokamas, nes kitaip darbuotojas nėra skatinamas tobulėti. 

Pabrėžtina tai, kad Lietuvoje į šias atostogas įskaitomos ir poilsio bei švenčių 
dienos, o taip būti neturėtų. Tai kyla iš aplinkybės, kad darbuotojas negali pasi-
rinkti ilgesnės nei numatyta darbo kodekse pasiruošimo įskaitai ar egzaminui 
trukmės. 

Apibendrinant tai, kas pasakyta, siūlytina siektinu pavyzdžiu laikyti Belgijos 
sistemą. Autorės manymu, dabar nepalankiausia darbuotojui mokymosi atosto-
gų galimybių sistema yra suteikiama Lietuvoje, tačiau būtent šioje šalyje labiau-
siai užtikrinami darbdavio interesai. 

Belgijos, Suomijos ir Italijos teisinės sistemos konkrečioje srityje yra labiau-
siai skirtos darbuotojo interesų apsaugai. 
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Summary 
 

Lithuania has been integrated into the European Union since 2004, however a lot of 
problems concerning the security of workers' rights in Lithuania are still arising. Also, there 
are a lot of problems in harmonization of legal acts concerning the regulation of labour re-
lationships.  

The bases of this article are the Labour Code of Lithuania (2003), the Labour Code of 
Belgium (1978), the Civil Code of Italy (1942), the Worker’s Statute of Spain (1995), and 
the Employment Agreements’ Statute of Finland (2001). 
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One of harmonization problems is study leave, which becomes more and more pro-
blematic in our fast-moving world. This is especially important in Lithuania because the 
Labour Code of Lithuania which came into force in 2003 and other labour laws dealing 
with study leaves are inflexible and very inconvenient for employees. As a result, people 
are restricted in choice of the duration of their study leave. 

After analyzing the situation in several European Union countries, the author thinks 
that the most flexible system from the point of view of employee is the Belgian one, where 
people can decide how many hours they can take to prepare for their examinations. Des-
pite the fact that Belgian time credit system is very effective, the employer has a strict ob-
ligation to pay salary to the employees who are studying at the time they did not work or 
have reduced their working hours. 

It is necessary to talk about Finnish and Italian systems in the aspect of study leave. 
The advantage of these countries’ legal regulation is that people can take study leave for 
maximum of 2 years (in Finland) or 11 months (in Italy). Employees can decide on their 
own about the need of the duration of their leave. However, they must take study leave in 
portions. 
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Santrauka 
 

Šiame darbe aptariama flexicurity koncepcija – darbo rinkų politikos priemo-
nių sistema, skirta iš viena vertus, skatinti darbo rinkų lankstumą ir konkurencin-
gumą, o kita vertus – užtikrinti aukštą įdarbinimo ir socialinės saugos lygį darbuo-
tojams. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama flexicurity samprata ir pagrindiniai 
požymiai, aptariamos pagrindinės teisinės ir ekonominės priemonės, naudojamos 
šiam lankstumo ir saugumo ryšiui pasiekti. Antrojoje dalyje apžvelgiamos Danijos 
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ir Nyderlandų įdarbinimo ir socialinės saugos sistemose naudojamos priemonės už-
tikrinančios darbo rinkų lankstumą ir didelį saugumą. Trečiojoje darbo dalyje 
trumpai aptariama Lietuvos situacija ir galimos perspektyvos. 

 

ĮVADAS 
 

Europos ekonomika, o kartu ir darbo rinkos jau keletą dešimtmečių susiduria 
su šiais pagrindiniais iššūkiais – globalizacija, technologijų kaita ir populiacijos 
senėjimu. Ekonomistai pripažįsta, kad vienas iš pagrindinių veiksnių, siekiant 
spręsti šias problemas ir užtikrinti ilgalaikę sėkmingą ekonomikos raidą yra sta-
bilios ir subalansuotos darbo rinkos. Tačiau darbo rinkų dalyvių – darbuotojų, 
darbdavių, valstybių, galiausiai Europos Sąjungos lūkesčiai yra prieštaringi. Vie-
na vertus, tikimasi darbo rinkų, įdarbinimo ir darbo organizavimo lankstumo. Kita 
vertus, pripažįstama, kad net ir labai lanksčiose darbo rinkose darbuotojams, o 
ypač lengvai pažeidžiamoms jų grupėms, turi būti garantuojamas stabiliai au-
gantis saugumo lygis [13; 1 p.]. 

Šis darbo rinkų lankstumo ir saugumo ryšys tapo ypač svarbus Europos Są-
jungos raidai Lisabonos strategijoje deklaravus siekį „tapti konkurencinga ir di-
namiška žinių ekonomika, galinčia stabiliai augti, sukurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų bei užtikrinti socialinės partnerystės raidą“[10].  

Sąvoka flexicurity pradėta vartoti praėjusiame dešimtmetyje, norint apibrėžti 
teisinių ir ekonominių priemonių, kuriomis užtikrinamas darbo rinkos lankstumas 
ir aukštas darbuotojų saugumo lygis, kompleksą. Tai – gana nauja koncepcija, 
todėl nestebina, kad neturima vykusio lietuviško šio termino vertimo. Lietuvoje ši 
koncepcija teisininkams apskritai yra menkai žinoma ir beveik nenagrinėta. 

Šio darbo tikslas – pateikti flexicurity sampratą ir pagrindinius aspektus. Eu-
ropoje egzistuoja keletas gerovės valstybės modelių, todėl nacionalinės priemo-
nės kuriant lanksčias darbo rinkas dažnai skiriasi, o Europos Sąjunga iki šiol 
tvirtai nepasirinko vieno ar kito metodo. Be pretenzijų į išsamią lyginamąją anali-
zę darbe apžvelgiami pagrindiniai Danijos ir Nyderlandų sistemų bruožai. Dėl ri-
botos darbo apimties negalima plačiai analizuoti Lietuvos situacijos ir perspekty-
vų, todėl apsiribojama keletu bendrų pastabų. 
  

1. SAMPRATA 
 

Pirmą kartą teisinių ir ekonominių priemonių kompleksas, kuris vėliau bus 
apibrėžtas terminu flexicurity buvo įgyvendintas beveik lygia greta Danijoje ir 
Nyderlanduose praėjusio dešimtmečio viduryje. Septintajame – dešimtajame 
dešimtmečiais šių valstybių darbo rinkos išgyveno recesijos ir krizės fazes – 
1993 metais nedarbo lygis Danijoje tapo aukščiausias per visą šalies istoriją ir 
pasiekė beveik 10 procentų [5; p. 74]. Ne ką geresnė situacija tuo metu buvo ir 
Nyderlanduose. Tačiau aktyvi darbo rinkos politika (nors ir visiškai skirtingos 
priemonės) leido šioms šalims jau 2000 metais pasiekti žemą nedarbo lygį ir re-
formuoti darbo rinką. 

1995 metų Nyderlandų socialinės apsaugos ir darbo ministro Ad Melkert 
memorandume Flexibiliteit en Zekerheid (Lankstumas ir saugumas) pirmą kartą 
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buvo pabandyta apibrėžti tinkamą rinkos lankstumo ir socialinės saugos prie-
monių santykį ir pasiūlyta šias priemones diegti kompleksiškai [13; p. 8]. O ter-
miną flexicurity pirmą kartą pavartojo Danijos premjeras Poulis Nyrupas Ras-
smusenas, kalbėdamas apie Danijos darbo rinkos reformą. Gana greitai šis ter-
minas pradėtas vartoti doktrinoje (Wilthagen, 1998; Gorter, 2000) apibrėžiant 
aktyvią valstybės darbo rinkos politiką derinančią lankstumą su saugumu ir visų 
pirma turint omenyje Danijos ir Nyderlandų sistemas. 

Pats žodis flexicurity yra angliškų žodžių flexibility (lankstumas) ir security 
(saugumas) junginys. Net ir etimologinė termino reikšmė yra gana sudėtinga. 
Kaip nurodo Ton Wilthagen [13; p. 10], žodžio „security“ vartojimas reiškia ne 
statinę saugumo ir lankstumo pusiausvyrą, o tik tas darbo rinkos priemones, ku-
rios garantuoja aukštą saugumo lygį, siekiant skatinti tolesnį rinkų lankstumo 
augimą. Taigi jau iš pavadinimo aiškus pagrindinis šios politikos tikslas – užtik-
rinti nuolatinį darbo rinkų lankstumo ir konkurencingumo didėjimą. 

Flexicurity – dar labai nauja praktikos ir tyrimų sritis. Ekonomistai linkę šią 
sampratą supaprastinti ir pabrėžti tik ekonominę lanksčių darbo rinkų naudą, o 
priemones, garantuojančias darbuotojų saugumą, laikyti kliūtimi rinkos augimui. 
Tačiau reikia pažymėti, kad šioje koncepcijoje lankstumas ir saugumas nėra vi-
siškai priešingi darbo rinkos aspektai. Maža to, priemones, skatinančias rinkų 
lankstumą ir užtikrinančias darbuotojų saugumą, reikėtų laikyti neatsiejamomis ir 
sąveikaujančiomis. Rinkos lankstumas nėra vien darbdavių monopolis, o sau-
gumas – darbuotojų. Šiuolaikinėse darbo rinkose dauguma darbdavių vertina 
tai, kad jų darbuotojai yra socialiai saugūs, o dauguma darbuotojų patiria tiesio-
ginę naudą veikdami lanksčioje darbo rinkoje [3; p. 19]. Taigi, flexicurity – komp-
leksinis tyrimo objektas, dominantis teisininkus, ekonomistus, sociologus ir kt. 

Negausioje literatūroje nerandama vienodo ar bent kiek nusistovėjusio sąvo-
kos flexicurity apibrėžimo. Kaip pažymima Įdarbinimo reikalų komiteto komuni-
kaciniame dokumente [4], skirtingus apibrėžimus formuluoja praktika, o ji dažnai 
atspindi tik vieną ar kelis aspektus, tačiau ne visumą. Todėl net ir ES institucijos 
remiasi keletu apibrėžimų. 

Peter Auer (ILO) siūlo gana lakonišką apibrėžimą: „aktyvi [iniciatyvi] darbo 
rinkos politika siekianti lankstumo ir saugumo balanso [..]. užtikrinanti aukštą 
darbuotojų mobilumą“[4; p. 4] 

Kur kas išsamiau flexicurity apibrėžia Ton Wilthagen ir Frank Tros [13]: 
„1) Darbo, įdarbinimo ir darbuotojų pajamų saugumo lygis, garantuojantis 

lengvai pažeidžiamų darbo jėgos grupių karjerą darbo rinkoje ir užtikrinantis jų 
ilgalaikį ir stabilų buvimą rinkoje bei socialinį užimtumą, kartu užtikrinant: 

2) Kiekybinį (vidinį ir išorinį), funkcinį ir darbo apmokėjimo lankstumą, pakan-
kamą, kad darbo rinkos ir atskiros įmonės laiku ir tinkamai prisitaikytų prie kin-
tančių sąlygų ir užtikrintų savo konkurencingumo ir produktyvumo didėjimą“. 

Šis apibrėžimas bene išsamiausias doktrinoje ir rodo pagrindinius funkcinius 
instrumentus sudarančius flexicurity koncepcijos esmę. Pirmoji definicijos dalis 
įvardija pagrindinius darbuotojų saugumo aspektus, o antroji – darbo rinkos ir 
tam tikrų jos subjektų lankstumo būdus. Vertėtų aptarti atskirus saugumo ir 
lankstumo instrumentus, minimus šiame apibrėžime. 

Darbo pozicijos saugumas (angl. job security) apima priemones, užtikri-
nančias, kad konkreti darbo vieta išliks patraukli konkrečiam darbuotojui [4; p. 
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20]. Galima paminėti tokias konkrečias priemones: lanksti darbo sutarčių siste-
ma ir ankstyvos pensijos. 

Įdarbinimo saugumas (angl. employment security) – priemonės, garantuo-
jančios, kad darbuotojas ilgai išliks darbingas ir patrauklus darbdaviams – įdar-
binimo tarnybos, visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir kita [13; p. 10].  

Pajamų saugumas (angl. income security) – tai priemonės, užtikrinančios 
darbuotojo pajamų apsaugą darbdavio bankroto atveju ir kompensacijas, iš es-
mės pasikeitus darbo sąlygoms.  

Suderinamumas (angl. combination security) – apima priemones, užtikri-
nančias, kad darbuotojas galės tinkamai derinti darbinę veiklą su šeimos ir kito-
mis socialinėmis pareigomis [13; p. 8]. Tai įvairios atostogų rūšys, motinystės ir 
tėvystės pašalpos ir kita. 

Išorinis kiekybinis lankstumas (angl. external numerical flexibility) – šis 
darbo rinkos lankstumo rodiklis rodo, kaip lengvai darbuotojas gali būti atleistas 
ar priimtas į darbą. Pagrinde apima teisines priemones, nustatančias priėmimo į 
darbą ir atleidimo procedūras bei terminus, todėl gali būti lengvai išreikštas kie-
kybiniu matu (pvz. – keturiolikos dienų terminas) [5; p. 21]. 

Vidinis kiekybinis lankstumas (angl. internal numerical flexibility) reiškia 
galimybę lanksčiai planuoti darbo laiką atsižvelgiant į sezoniškumą, pakaitinį 
darbą, darbą ne visą darbo dieną ir lanksčią viršvalandžių sistemą.  

Funkcinio lankstumo (angl. functional flexibility) lygis rodo darbdavio gali-
mybę perkelti darbuotoją į kitas pareigas ar pakeisti dirbamo darbo pobūdį įmo-
nės viduje. Kaip konkrečios priemonės pavyzdį galima paminėti Suomijos darbo 
teisėje egzistuojantį perįdarbinimo (angl. outsourcing) institutą. Darbdavys turi 
teisę darbuotojo sutinkimu perkelti jį į kitą įmonės padalinį ar laikinai „perleisti“ 
kitai įmonei konkrečiam darbui atlikti ar darbui nustatytam terminui. Tokiu atveju 
darbo teisiniai santykiai išlieka nepasikeitę [11; p. 254; 12; p. 95]. 

Darbo apmokėjimo lankstumas (angl. wage flexibility) reiškia galimybę 
lanksčiai keisti darbo užmokestį atsižvelgiant į individualius darbuotojo darbo re-
zultatus. 

Aptarti darbo rinkos lankstumo ir saugumo rodikliai apima ne vien teisines 
priemones, kurios gali būti įgyvendintos keičiant teisės aktus, reglamentuo-
jančius įdabinimą, darbo procesą ir socialines darbuotojų garantijas. Dalis iš ap-
tartųjų priemonių (ypač funkcinio lankstumo ir suderinamumo) nepatenka į teisi-
nio reglamentavimo sritį ir gali būti įgyvendinamos tik vidinėmis atskirų įmonių 
vadybos priemonėmis ir pritariant darbuotojams. Taigi flexicurity strategija gali 
būti veiksminga tik visų socialinių partnerių pastangomis. Todėl neatsitiktinai kai 
kurie mokslininkai flexicurity, o ypač Nyderlandų „polderių sistemą“ kuri ypač yra 
pagrįsta konsultacinėmis procedūromis, nagrinėja kartu su socialinės partnerys-
tės koncepcija (pavyzdžiui Klamer, 2005 [8]). 

Aptartos priemonės neturėtų būti suvokiamos kaip atskiri nesusiję vienos po-
litikos aspektai. Kaip jau minėta, flexicurity koncepcijos esmė – skirtingų lanks-
tumo formų ir darbuotojų apsaugos priemonių derinimas. Todėl analizuojant vie-
nos ar kitos valstybės darbo teisės ir socialinės saugos sistemos lankstumo lygį, 
paranku naudotis vadinamąja Wilthagen matrica [4; p. 6; 13; p. 6], parodančia 
atskirus galimus lankstumo ir saugumo suderinamumo lygmenis. 
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Wilthagen‘o flexicurity matrica (pagal Wilthagen ir Tross 2004) 
 

Lankstumas/saugumas 
Darbo po-

zicijos 
saugumas 

Įdarbinimo 
saugumas 

Pajamų 
saugumas 

Suderinamumas 

Išorinis kiekybinis 
lankstumas 

    

Vidinis kiekybinis 
lankstumas 

    

Funkcinis lankstumas     
Darbo apmokėjimo 

lankstumas 
    

  
Kiekviena iš šešiolikos tuščių šios matricos skilčių gali būti užpildyta tam tik-

romis priemonėmis, derinančiomis vieną lankstumo ir vieną saugumo aspektą. 
Pavyzdžiui pats Ton Wilthagen funkcinį lankstumą ir įdarbinimo saugumą deri-
nančia priemone mano esant kelias vieno darbuotojo profesijas (angl. multiski-
ling), darbo pozicijų rotaciją ir panašiai [13; p. 17]1. Užpildžius matricą gauna-
mas aiškus vaizdas, kaip viena ar kita darbo rinkos politikos priemonė sąveikau-
ja su kitomis ir kokią įtaką daro rinkoje vykstantiems procesams. 

Taigi, apibendrinant išdėstytus teiginius galima teigti, kad flexicurity yra 
kompleksas aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užtikrinančių rinkos lanks-
tumą ir stabilų augimą, didelį darbuotojų saugumą. Kiekviena priemonė gali būti 
veiksminga pati savaime, tačiau tik kompleksas glaudžiai sąveikaujančių prie-
monių gali būti laikomas baigta iniciatyvia ir aktyvia (angl. proactive) darbo rin-
kos politika. Europos Sąjunga pripažino flexicurity koncepciją viena iš prioriteti-
nių priemonių įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus [7]. Tačiau iki šiol vyks-
ta diskusijos, kokį „socialinės Europos“ modelį pasirinkti, todėl antrojoje darbo 
dalyje trumpai apžvelgiami labiausiai pasiteisinę nacionaliniai modeliai. 
 

2. ĮVAIRIOS PRIEMONĖS – VIENAS TIKSLAS. PAŽANGIAUSI 
NACIONALINIAI MODELIAI 

 
Istorijos eigoje Europoje susiformavo gana daug skirtingų darbo teisės tradi-

cijų. Rolf Birk nurodo, kad didesnę nei kitų privatinės teisės šakų įvairovę lėmė 
išskirtinis darbo teisės pobūdis – ji daugiau nei kitos teisės šakos priklausė nuo 
valdžioje esančių partijų valios, buvo labiau veikiama politinių procesų [2; p. 
680]. Taip pat Europoje remiantis Esping – Andersen tipologija galima suskai-
čiuoti keturis skirtingus gerovės valstybės tipus2 [5; 5 – 6 p.]. Taigi ieškoti ben-
drų paradigmų Europoje išties sudėtinga. 

                                                 

1 Dėl ribotos darbo apimties negalima pateikti užpildytos matricos. Pavyzdinė užpildyta 
matrica, kurioje yra apie 50 skirtingų priemonių, pateikiama Įdarbinimo komiteto komuni-
kaciniame dokumente [4]. Šia matrica dažnai remiamasi doktrinoje, lyginant atskirų valsty-
bių sistemas.  

2 Šalia tradicinių režimų šioje tipologijoje išskiriamas ir rudimentinis Viduržemio jūros 
regiono režimas. Nagrinėjant flexicurity koncepciją šis režimas labai įdomus, nes jam pri-
skiriamos valstybės susiduria su specifinėmis problemomis, pavyzdžiui, sezoninio darbo 
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Šiame darbe aptarsime dvi nacionalines sistemas – Daniją ir Nyderlandus. 
Norint atlikti detalią lyginamąją analizę, dėl nacionalinių sistemų savitumo reikė-
tų aptarti kiekvieną valstybę atskirai. Danija ir Nyderlandai yra valstybės, kurios 
skirtingomis priemonėmis, tačiau efektyviai sprendžia pagrindines darbo rinkos 
ir socialines problemas ir laikomos flexicurity koncepcijos pradininkėmis. ES iki 
šiol nėra apsisprendusi dėl ateities „socialinės Europos“ modelio. Nors ir galima 
prognozuoti gerą Skandinavijos sistemų ateitį, tačiau, autoriaus manymu, Lietu-
vai aktuali mažesnių valstybių patirtis.  

 
Danijos „auksinis trikampis“ 

 
Dabartinė darbo rinkos sistema Danijoje dažnai pavadinama „auksiniu tri-

kampiu“. Šis modelis jungia didelį darbuotojų mobilumą1 su plačiu socialinės 
saugos priemonių tinklu bedarbiams ir aktyvia darbo rinkos politika. Didelis dar-
buotojų mobilumas siejamas su dideliu socialinio užtikrintumo lygiu darbo rinko-
je. Darbo pakeitimas ir pereinamasis nedarbo laikotarpis jau tapo nebe išskirti-
niu įvykiu darbuotojo gyvenime, o įprasta karjeros darbo rinkoje faze [3; p. 5].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danijos „auksinis trikampis“. Pagal Bredgaard T, Larsen F, Madsen P, K, 2005 

 
Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė Danija iki reformos, buvo dide-

lis jaunimo nedarbas ir žema darbuotojų kvalifikacija, menka dirbančiųjų moty-
vacija kelti kvalifikaciją ir keisti profesiją, nedidelis darbo rinkos apyvartumo 
(angl. transition) lygis [3; p. 12]. Iš dalies tokias problemas, matyt, lėmė labai 
dosni socialinio aprūpinimo sistema. 

                                                                                                            

reglamentavimas. Pavyzdžiui, daugiau kaip 30 proc. Ispanijos dirbančiųjų dirba sezoninį 
darbą. Įdomios ir taikomos priemonės. Ko verta vien Italijos darbo teisės sistema, kurioje 
suskaičiuojama iki 45 darbo sutarčių tipų. 

1 Darbo ciklas Danijoje priartėjo prie rekordinės 18 mėnesių žymos. Per trejus metus 
darbą pakeičia absoliuti dirbančiųjų dauguma (pagal The Evolution of Labour Law, 2005 ir 
Wilthagen & Tross, 2004 ) . 
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Dabartinė sistema vertintina kaip kompromisas išorinio kiekybinio lankstumo 
ir didelio pajamų saugumo atžvilgiu. Danijos dirbantiesiems numatyta minimali 
apsauga nuo atleidimo iš darbo, tačiau garantuojamos didelės pajamos iš socia-
linių pašalpų. Taigi atleistas iš darbo darbuotojas nepatiria finansinio sukrėtimo. 
Tinkamos perkvalifikavimo priemonės leidžia bedarbiams greitai įgyti rinkos pa-
geidaujamą kvalifikaciją, o aktyvus valstybės institucijų tarpininkavimas suran-
dant darbą sutrumpina pereinamąjį nedarbo laikotarpį.  

Kartu pradėta įgyvendinti aktyvi darbo rinkos politika. Valstybė skatina dar-
buotojus persikvalifikuoti ir įgyti rinkoje paklausią profesiją. Šis priemonių komp-
leksas leido sumažinti tiek struktūrinį, tiek slenkamąjį nedarbą ir užtikrinti aukštą 
darbo rinkos apyvartumą, pavertė darbo keitimą rutinine procedūra. Kasmet Da-
nijoje sukuriama 10 proc. naujų darbo vietų [5; p. 201]. Dėl didelio darbo rinkos 
apyvartumo ir efektyvių socialinės saugos priemonių Danijos sistema laikoma li-
beralios ir socialdemokratinės sistemos hibridu [3; p. 18].  

Reikia paminėti, kad Danijos laimėjimai neturėtų būti grindžiami vien pritaiky-
tu „flexicurity“ modeliu. Kartu su nauja darbo rinkos politika Danija pasiekė ir ge-
rą makroekonominį balansą bei sėkmingai pasinaudojo pasaulinės ekonomikos 
cikliškumu. 
 

Nyderlandų „polderių sistema“ 
 

Nyderlandai dažnai pavadinami pirmąją pasaulyje ekonomika, sukurta ne vi-
są darbo dieną dirbančių darbuotojų. Iš tiesų, sunku surasti kitą sistemą, kurioje 
darbas ne visą darbo dieną būtų tapęs taisykle, o ne išimtimi. Tačiau Nyderlan-
dų sistema įdomi ir tuo, kad ši valstybė stabilizavo darbo rinką, kitaip nei Danija, 
ją decentralizuodama. Esminis 1995 metais pradėtos reformos tikslas buvo su-
teikti darbdaviams galimybę vietoj vieno visą darbo dieną dirbančio darbuotojo 
samdyti grupę darbuotojų, dirbančių pagal netipines darbo sutartis. Iš čia kilo ir 
„polderių sistemos“ pavadinimas – keletas specializuotų darbuotojų kaip tradici-
niai olandų vėjo malūnai gali geriau atlikti jiems keliamas užduotis. Be to, darb-
daviai patiria mažiau išlaidų.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decentralizuota Nyderlandų darbo rinka. Schema autoriaus,  

pagal Wilthagen & Tross, 2004. 
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Reforma įgyvendino keletą lankstumo priemonių – „tipiniai“ darbuotojai pra-
dėti skatinti sudarinėti terminuotas darbo sutartis, iki vieno mėnesio sumažintas 
įstatymo nustatytas įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminas tipinių darbo su-
tarčių atveju (buvo šeši mėnesiai), supaprastinta ir pagreitinta Viešosios įdarbi-
nimo tarnybos1 informavimo apie nutrauktus darbo santykius tvarka, atsisakyta 
laikino darbo leidimų sistemos [8; p. 17]. Kartu įgyvendintas ir saugumo priemo-
nių kompleksas – sustiprinta darbuotojų, dirbančių pagal netipines darbo sutar-
tis, apsauga, nustatytas minimalus atlygis darbuotojams pagal iškvietimą (angl. 
on-call workers), darbo sutartis sudaroma su Viešąja įdarbinimo tarnyba pradėta 
laikyti nuolatine darbo sutartimi, nustatyta papildoma profesinėms sąjungoms 
priklausančių darbuotojų teisių apsauga, skatinama sudaryti kolektyvines darbo 
sutartis [4; p. 12]. 

Apskritai ši sistema vertintina kaip kompromisinė išorinio kiekybinio lankstu-
mo / įdarbinimo saugumo poros santykio atžvilgiu, nes reforma sumažino „tipi-
nių“ darbuotojų apsaugą. Liberalizuota darbo rinka ėmė veikti kaip decentrali-
zuotas ir save reguliuojantis mechanizmas. Dar vienas svarbus aspektas yra 
tas, kad decentralizavus ir padalijus darbo funkcijas įmonės gali greitai reguliuoti 
darbuotojų skaičių ir taip kovoti su trumpojo laikotarpio ekonomikos fluktuacijo-
mis [14; p. 20]. 
 

3. KĄ GALI EUROPA? 
 

Vertinga nacionalinė patirtis 
 

Antrojoje darbo dalyje trumpai apžvelgėme du sėkmingus nacionalinius mo-
delius. Abi valstybės pasiekė labai neblogų rezultatų liberalizuodamos savo dar-
bo rinkas ir užtikrindamos stabilų jų raidą. Tačiau nė viena iš šių sistemų toli 
gražu nėra lengvai perimama ir pritaikoma kitoje valstybėje ar Europos Sąjun-
gos mastu. Sunku įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, istoriškai liberali Didžioji Britanija 
sėkmingai perimtų dosnią Danijos socialinio aprūpinimo sistemą, arba Vokietijo-
je prigytų decentralizuotos darbo rinkos modelis. Konkrečios priemonės ir for-
mos galbūt nebūtų gajos kitose sistemose, tačiau bendra patirtis gali praversti 
formuojant naują, visą Europą apimančią koncepciją. 

Wilthagen & Tross [13] išanalizavę Danijos ir Nyderlandų sistemas, pateikia 
pagrindines flexicurity koncepcijos įgyvendinimo sąlygas. Visų pirma autoriai 
pabrėžia socialinio dialogo svarbą. Tik esant visų socialinių partnerių bendram 
sutarimui galima tikėtis, kad reguliacinės darbo rinkos priemonės bus efektyvios. 
Apie to priežastis jau kalbėta pirmojoje darbo dalyje. Maža to, darbdaviai turi su-
vokti, kad aukštas darbuotojų saugumas ilguoju laikotarpiu jiems yra naudingas 
ir skatina rinkos lankstumą. Pagrindinis koncepcijos sėkmės garantas – sociali-
nių partnerių tarpusavio pasitikėjimas. 

Danijos ir Nyderlandų pavyzdžiai taip pat rodo, kad darbo rinkos politikos 
decentralizavimas turi teigiamą efektą diegiant flexicurity priemonių kompleksą. 
Tačiau svarbu, kad decentralizacija būtų tinkamai derinama su nacionalinėmis ir 

                                                 

1 Nyderlandų Viešoji įdarbinimo tarnyba iki reformos turėjo teisę darbdaviui uždrausti 
atleisti darbuotojus. 
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viršnacionalinėmis priemonėmis. Tik nacionalinis koordinavimas gali garantuoti 
vyriausybės ir verslo sektoriaus dialogą, derinti nacionalinę politiką su Europos 
raidos tendencijomis ir užtikrinti strateginių valstybės interesų prioritetą prieš 
marginalinius interesus. 
 

„Mėnesio prekė“ Europos Sąjungoje 
 

Debatai dėl to, kokį „socialinės Europos“ modelį pasirinkti, Europos Sąjungo-
je netyla nuo pat Lisabonos viršūnių susitikimo. Beniliukso valstybių atstovai ak-
tyviai reklamuoja aptartus Danijos ir Nyderlandų modelius. P. N. Rasmussenas 
pažymi, kad atėjo laikas atsisakyti „valstybės auklės“, garantuojančios aukštą 
socialinės apsaugos lygį ir nieko už tai nereikalaujančios, įvaizdžio. „Socialinė 
Europa“, jo teigimu, turėtų būti „įgalinanti“ – suteikianti visiems vienodas starto 
galimybes [7]. Tokiam požiūriui pritaria ir mokslininkas T. Wilthagen, teigdamas, 
kad aukšto socialinio aprūpinimo užtikrinimas yra ne vien asmens teisė gauti 
dosnias socialines išmokas ir aukštą saugumo lygį, tačiau ir pareiga aktyviai 
reintegruotis į darbo rinką [13; p. 18]. 

Kita vertus, panašu, kad oficialioji Europos Sąjunga bent jau kol kas orien-
tuojasi į skandinaviškąjį modelį. Neatsitiktinai komisaras Špidla pavadino Skan-
dinavijos sistemas „mėnesio perkamiausia preke“ [7]. Komisaro nuomone, 
flexicurity turi derinti ekonomikos konkurencingumą su socialinėmis ir aplinko-
sauginėmis aplinkybėmis. Taip pat pabrėžiamas žmogiškojo kapitalo gausini-
mas. Apskritai, galima teigti, kad flexicurity vis dar yra terra incognita daugeliui 
Europos valstybių ir pačiai ES. Kad ir kaip būtų, kol kas aišku tik viena – darbo 
rinkų valdymo srityje ES turi tik koordinacinę kompetenciją ir geriausiu atveju ga-
li tapti trečiuoju, viršnacionaliniu, lygmeniu decentralizuojant rinkų politiką ir tai-
kant iniciatyvias (angl. proactive) priemones, sudarančias flexicurity esmę.  
 

Keli žodžiai apie Lietuvą 
 

Rytų Europos valstybių darbo rinkos doktrinoje nėra plačiau analizuotos re-
miantis flexicurity tyrimo metodologija. Tačiau bendra tendencija yra ta, kad Ry-
tų ir Vidurio Europos sistemos koncentruojasi ties išorinio funkcinio lakstumo ir 
darbuotojų pajamų saugumo deriniu. Tai reiškia, kad viena vertus valstybių dar-
bo rinkos politika garantuoja darbdaviams gana liberalias darbuotojų atleidimo 
procedūras, o kita vertus – bando aktyviai skatinti darbuotojų reintegraciją į rinką 
ir suteikia santykinai dosnias socialines išmokas [13; p. 14]. Tačiau šios siste-
mos skiria mažai dėmesio vidiniam funkciniam lankstumui – lanksčios darbo or-
ganizavimo schemos ir darbuotojų motyvavimas paliekamas vien įmonių perso-
nalo vadovų kompetencijai. 

Lietuva šiame kontekste vargu ar gali būti vertinama kaip išskirtinė. Į Pasau-
lio banko sudarytą lanksčiausių ES 25 valstybių darbo rinkų dešimtuką Lietuva 
patenka tik pagal vieną parametrą – atleidimo iš darbo lankstumą [op. cit. pgl. 1; 
p. 6]. Ir toks rodiklis daugiau ar mažiau būdingas visoms Rytų Europos šalims. 
Tiesa, verta pažymėtina, kad į šį reitingą apskritai pakliuvo tik trys naujosios ES 
25 narės. 

Galima ilgai diskutuoti, kokia Lietuvos darbo teisės perspektyva Europoje 
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vykstančių procesų kontekste. Sunku vienareikšmiškai vertinti vieną ar kitą teisi-
nio reguliavimo pataisą neatsižvelgiant į bendrą flexicurity lygį Lietuvoje. Socra-
tes / Erasmus projekte „FLEXEM Bis“ („Lankstumas darbo teisiniuose santy-
kiuose“), kuriame autoriui teko dalyvauti, prieita prie išvados, kad Lietuva, lygi-
nant su „senosiomis“ ES narėmis, kol kas yra tarytum starto pozicijoje lankstu-
mo – saugumo santykio atžvilgiu. Tačiau tai jau kito darbo ir išsamių tyrimų 
tema.  
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Summary 

 
In this paper author analyzes the new proactive labour market policy concept – 

flexicurity. The term flexicurity itself is a portmanteau of flexibility and security. This con-
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cept is a welfare state model with a pro-active labour market policy. The model is a com-
bination of easy hiring and firing (flexibility for employers) and high benefits for the unemp-
loyed (security for the employees). It was first implemented in Denmark and the Nether-
lands in the 1990s. 

In the first part of paper the definition of the concept is given and the main functional 
instruments are analyzed. Author examines flexicurity as an integrated policy for labour 
markets and social security of individuals. The well known Wilthagen matrix is employed to 
stand as the key-guidance for analysis.  

The second part of the paper examines two most successful and foregoing national 
flexicurity models – the “golden triangle” of Denmark and “polder system” of the Nether-
lands’ decentralised labour market policy. Both models enjoy great positive results in libe-
ralising labour markets and ensuring well balanced flexibility – security nexus. But asto-
nishing success in both countries was achieved by using completely different approaches 
and methods. 

The third part of this paper concentrates on the European prospects. The main points 
of two national models are raised again here and the general idea that the policy concept 
of flexicurity can be successfully implemented only employing the trust and cooperation of 
social partners is emphasized. Moreover a short glance to Lithuania’s prospect is given. 
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Summary  
 

Lithuania became a member of European Union (EU) family two years ago. It 
is a very young country, only sixteen years ago recovered from the Soviet Union 
and only now trying to build its own democratic Labour market and Social securi-
ty system, which differs from the other EU countries.  

In comparison of social benefits (child, unemployment and old – age benefits), 
we took Lithuania and two other EU countries: the Netherlands and Portugal, be-
cause all these countries belong to the different types of welfare state: the Nether-
lands to Social – Democratic type, Portugal -Corporatist and Lithuania – Corpo-
ratist with direction to Liberal type.  

After research, we made a conclusion that financially the Netherlands get the 
highest benefits and Lithuania – the lowest. Historical, economical and social fac-
tors determine these differences. Therefore, according to our job, we can say that 
the level of demmodification in the Netherlands is high, in Portugal lower and 
Lithuania is very low. We also drew inference that people who get low benefits are 
enforced to come back to the labour market. Active or passive belonging to the la-
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bour market show the level of decommodification. According to used resources we 
see that high level of decommodification is in the Netherlands, medium in Portu-
gal and the lowest – in Lithuania. 
 

INTRODUCTION 
 

The European Union (EU) is a family of democratic European countries 
working together to improve lives for their citizens and to build a better world. It 
has grown from six to twenty – five members. All the members of this treaty are 
interested in making equal economical and social systems in each country of the 
EU. However, there are still many disparities between the member states.  

The biggest differences might be recognized between the first and the latest 
countries, which joined the EU (the Netherlands (1951), Portugal (1986), and 
Lithuania (2004)). The purposes of this research are to find out: 

● the differences of Social security systems in these countries; 
● the types of the welfare state in these countries; 
● how the Social security programmes decommodify the labour power. 

 
 

TYPES OF WELFARE STATE  
(by G. Esping – Anderson) 

 
LIBERAL. In countries of this welfare state type, the priorities are given to 

labour and services market. Everybody works in purpose to have a good life and 
good living conditions. The level of the benefits is very low. If a person needs 
some kind of benefits, he has to prove it. The level of decommodification is low. 

CONSERVATIVE – CORPORATIST. Conservative welfare states appear to 
be relatively less dedicated to achieving a high level of solidarity through go-
vernment intervention. It reminds an “authoritarian regime”. In this model family 
takes a traditional form. There are no women in the labour market. They are 
housewives. Also, a church has a big influence. The providers of the benefits 
are employers. The level of decommodification is modest. 

SOCIAL – DEMOCRATIC. The citizens of social democratic welfare state 
take a positive view of government intervention to achieve a high level of solida-
rity. The priority is given for the state. In the social democratic welfare state re-
gime, individual independence is promoted. The level of the benefits is high. 
Despite the fact that the level of decommodification is high, everyone is encou-
raged to participate in the labour market. 
 

BENEFITS 
 

The Netherlands, Portugal and Lithuania have their different Social security 
policies because of economical and social aspects. There will be taken family, 
old age and unemployment benefits in this paper to see the main differences of 
Social security systems in these countries.  
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CHILD BENEFITS 
 

The example will be taken to show the real situation in these countries:  
Family with three children aged 17, 14 and 6 years old. Both parents are 

working and getting minimal wages. 
a) Family from the Netherlands will receive: 2 • 205,45€ + 71,49€ = 482,39€ 

per month; 
b) Family from Portugal will get: 3 • 25,63€ = 76,89€ per month; 
c) Lithuanian family will receive: 3 • (0,4 • 37€) = 44,4€ per month. 
 

The Netherlands Portugal Lithuania 
482,39€ 76,89€ 44,4€ 

 
 

UNEMPLOYMENT 
 
Example: man who has worked for 10 years is unemployed now. He is loo-

king for a new job. He has received the minimum wage from his previous work. 
a) Man from the Netherlands will get: 0,7 • 1273€ = 891,1€ per month. 

Unemployment benefit will be paid for 9 months. 
b) Portuguese will receive: 0,65 • 437€ = 284,05€ per month for 12 months. 
c) Lithuanian will get: B = SI + (2 • MSL – SI) • (r/R) 
B = 45€ + (2 • 37€ – 45€) • (10/25) = 52,25€ per month; This benefit will be 

paid for 6 months. 
The final amount from benefits: 
 

The Netherlands Portugal Lithuania 
8019,9€ 3408,6€ 313,5€ 

 
 

OLD AGE PENSIONS 
 

Example: a single retired person, whose insured income in 2006 is 15 000€ 
(1250€ per month) has worked for 35 years. 

a) Dutch’s pension will be: 932.67€ per month; 
b) Portuguese will get: 0,02 • 35 • 1250€ = 875€ per month; 
c) Lithuanian’s pension will be: 67€ + 0,005 • 35 • 3,56 • 351€ = 285,67€ per 

month. 
K = 15 000€/12/351€ = 3,56 
 

The Netherlands Portugal Lithuania 
932,67€ 875€ 285,67€ 

 
 

CONCLUSIONS 
 

After this research with examples conclusions have been made: 
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1. Lithuanians receive the lowest benefits from these three countries. (Lithu-
ania is independent only for 16 years. It is still building and improving its own 
social security system different from the previous, Soviet Union regime.). The 
highest child benefits are paid in the Netherlands and the lowest in Lithuania. 
The highest unemployment benefits are paid in the Netherlands. The highest ra-
te of old – age pension is in the Netherlands and the lowest in Lithuania. 

2. Concerning to the types of the welfare states above, the Netherlands is 
Social – Democratic type country, Portugal is Corporatist type country and 
Lithuania is transitive from Corporatist to Liberal welfare state type.  

3. The lowest level of decommodification is in Lithuania, higher is in Portugal 
and the highest – in the Netherlands. 
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Santrauka 
 

Prieš dvejus metus Lietuva tapo Europos Sąjungos (ES) nare. Lietuva dar labai jauna 
šalis, tik prieš šešiolika metų atgavusi nepriklausomybę, vis dar tebekurianti savo demok-
ratišką darbo rinkos ir Socialinės apsaugos sistemą, kuri skiriasi nuo kitų ES šalių. 
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Norėdami atskleisti Lietuvos, kuri atitinka korporatistinį, pereinantį į liberalų gerovės 
valstybės tipą, socialinę sistemą, pasirinkome Olandiją, kuri atstovauja socialiniam – de-
mokratiniam tipui bei Portugaliją, atstovaujančią korporatistiniam. Skirtumams išryškinti 
naudojome tris socialinių išmokų rūšis: vaiko pašalpas, nedarbo išmokas, senatvės pensi-
jos išmokas. 

Tyrimo metu padarėme išvadą, jog finansiniu atžvilgiu didžiausios išmokos skiriamos 
Olandijoje, mažiausios – Lietuvoje. Tai lemia istoriniai, ekonominiai, socialiniai faktoriai. 
Taip pat padarėme išvadą, kad gaudami mažas socialines išmokas gyventojai skatinami 
kuo greičiau grįžti į darbo rinką. Aktyvus ar pasyvus priklausymas nuo darbo rinkos rodo 
dekomodifikacijos lygį. Remiantis naudota literatūra bei tyrimais įrodėme, kad Olandijoje 
dekomodifikacijos lygis yra aukštas, Portugalijoje vidutinis, Lietuvoje labai žemas.  
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Santrauka 
 

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2004 m. 14–17 metų nepilnamečiai 
padarė 4,3 tūkst. nusikaltimų ir 0,7 tūkst. baudžiamųjų nusižengimų. Vaikų nusi-
kalstamumas dažnai siejamas su paauglystės krize. Psichologiniu požiūriu šis am-
žiaus tarpsnis yra vienas iš sudėtingiausių, prieštaringiausių ir įdomiausių. Siekiant 
sumažinti paauglių nusikalstamumą, šalyje vykdomos įvairios prevencinės progra-
mos. Vidaus reikalų ministerijos 1999 – 2010 ilgalaikiame strateginiame veiklos 
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plane kontroliuojant nepilnamečių nusikalstamumą numatyta siekti dviejų tikslų: 
gerinti vaikų teisių apsaugą ir mažinti jaunimo nusikalstamumo lygį bei sukurti 
veiksmingą nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos sistemą, kuri kontroliuotų 
kriminogeninius procesus ir reiškinius, nulemiančius vaiko teisių pažeidimus. Sie-
kiant padėti delikventinio elgesio paaugliams, dažniausiai yra remiamasi bihevio-
rizmo ir realybės terapijomis. Biheviorizmo modelis socialiniame darbe pradėtas 
taikyti XIX amžiuje. Pagrindinė šio modelio prielaida – žmogaus elgesiui turi įta-
kos įvykiai, vykstantys jo aplinkoje. Bihevioristai daugiausia dėmesio skiria tam, ką 
žmonės daro ir kokios aplinkybės juos priverčia vienaip ar kitaip pasielgti. Realybės 
terapijoje pabrėžiamas švietimo sistemos keitimas, siekiant ją sukurti tinkamą jau-
niems žmonėms, kur būtų pabrėžiamas mąstymas, o paaugliai domėtųsi kokybiško 
mokslo siekimu. 
 

ĮVADAS 
 

Mokslinio tyrimo temos aktualumas. Lietuvoje vis aktualesnė tema tampa 
nepilnamečių nusikalstamumas. Vis labiau atkreipiamas dėmesys į nepilname-
čių daromų nusikaltimų didėjimą, kuris lenkia bendrojo smurtinio nusikalstamu-
mo didėjimo tempus. Palyginus 2004 m. ir 2003 m., nepilnamečių, įtariamų (kal-
tinamų) padarius nusikaltimus, skaičius padidėjo (2003 m. – 3274 nusikaltimai, 
2004 m. – 4232 nusikaltimai) [6]. Visa tai verčia ieškoti veiksnių, kurie lemia de-
linkventinį paauglių elgesį, tinkamų problemos sprendimo būdų, nes kuo jau-
nesnis yra žmogus, padaręs nusikaltimą, tuo didesnė tikimybė, kad jis vėl nusi-
kals.  

Tyrimo tikslas – atkreipti dėmesį į socialinę pagalbą, kurios reikia šios rizi-
kos grupės paaugliams. Išanalizuoti ir rasti kuo tinkamesnius darbo būdus, kurie 
padėtų psichologams, socialiniams darbuotojams, teisininkams ir kt. sričių spe-
cialistams išspręsti paauglių nusikalstamumo problemą. 

Tyrimo uždaviniai:  
1. Išsiaiškinti vaikų delinkventinio elgesio sampratą. 
2. Išskirti dažniausiai vaikų dienos centruose naudojamus socialinės pagal-

bos būdus.  
3. Įvertinti pagalbos būdų veiksmingumą.  
 
Vaikai, kurių elgesys dažnai neatitinka visuomenėje esamų normų, vadinami 

delinkventinio elgesio vaikais. Delinkventinį elgesį apibūdina tokios sąvokos: ag-
resyvus, prievartaujantis, kriminalinis elgesys, smulkios vagystės, pasikartojantis 
elgesio nuokrypis ir kt. Tai dažniausiai pasireiškia paauglystės laikotarpiu. Pa-
auglystė – amžiaus tarpsnis nuo 12 metų iki brandos. Tai saviraiškos laisvės ir 
savęs ieškojimo metas. Paaugliai bando spręsti savęs pažinimo problemą, save 
laiko suaugusiais ir siekia tai įtvirtinti. Yra manoma, kad paaugliai elgiasi išskirti-
nai norėdami pabrėžti savąjį Aš ir parodyti savo nepriklausomybę. Jie nori sava-
rankiškai, nepriklausomai veikti, sukurti naujus emocinius ryšius, santykius, rasti 
savo vietą visuomenėje. Ši visuomenės grupė dažnai yra konfliktiška ir turi elge-
sio problemų, tačiau tai reikėtų vertinti kaip normą. 
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Siekiant padėti paaugliams, kuriems būdingas delingventinis elgesys, Lietu-
voje vis labiau atkreipiams dėmesys į vaikų dienos centrus. Šiuose centruose 
socialiniai darbuotojai ir savanoriai teikia socialinę pagalbą vaikams iš rizikos 
šeimų.  

Ši socialinė pagalba siejama su įvairių teorijų taikymu, siekiant padėti paaug-
liams, turintiems elgesio problemų. Dažniausiai naudojamos dvi teorijos: bihe-
viorizmo ir realybės terapijos.  

Biheviorizmo teorijoje svarbiausi aspektai, aiškinant paauglių (nuo 12 m. iki 
brandos) nusikalstamumą, yra elgesys, aplinka ir praeitis. Jausmai čia neliečia-
mi. Šios teorijos šalininkai paauglių delinkventinį elgesį aiškina keliais būdais – 
klasikine sąlygine reakcija, operantiniu sąlygojimu ir socialinio išmokimo teorija. 
Dažniausiai taikoma – operantinio sąlygojimo teorija, kurioje akcentuojami tei-
giami ir neigiami pastiprinimai, bausmės įtaka elgesio korekcijai.  

Realybės terapijoje egzistuoja dvi asmenybės raidos teorijos: kontrolės ir 
identiteto (tapatybės). Kontrolės teorijoje paauglių delinkventinis elgesys aiški-
namas remiantis idėja, kad kiekvienas vaikas savo galvoje turi supratimą, kokia 
yra realybė ir norimo turėti pasaulio vaizdą. Skirtumas, kuris atsiranda dėl šių 
paveikslų skirtingumo, yra viena iš priežasčių, verčiančių paauglį pasirinkti ne-
tinkamo elgesio modelį. Identiteto teorijos šalininkų teigimu, paauglių delinkven-
tinis elgesys yra jų nesėkmingos tapatybės rezultatas. 
 

IŠVADOS 
 

Nesunku pastebėti, kad gyvenimo tempai pastarąjį dešimtmetį yra gerokai 
greitesni nei anksčiau. Šiuo metu greta neigiamų socialinių ir politinių procesų – 
didėjančio alkoholizmo, narkomanijos, šeimų nestabilumo – keičiasi ir visuome-
nės vertybinės orientacijos. Jaunimas, o ypač paaugliai, yra jautrūs minėtiems 
neigiamiems procesams. Galima teigti, jog jaunas žmogus šiuo metu dažnai at-
siduria tam tikrame įtampos lauke, kai visuomenėje egzistuojančios vertybės 
susiduria su paauglio nesugebėjimu ar nepajėgumu jas užsitikrinti. Šie jaunuoliai 
dažnai jaučiasi nesuprasti, todėl gali pašlyti jų santykiai su tėvais, draugais, kilti 
mokymosi sunkumų, pasireikšti nerimas, nuotaikų kaita. Dėl šių priežasčių ši vi-
suomenės grupė gana sunkiai atsispiria pagundai savo poreikius ir visuomenės 
reikalavimus įgyvendinti neteisėtai. Kai siekiai ir poreikiai yra didesni nei galimy-
bės, atsiranda pavojus, jog, ieškodamas išeities, paauglys sulaužys socialines 
normas ar įstatymus, todėl jam reikalinga socialinė pagalba ir parama.  
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Summary 

 
Juvenile delinquency is a serious problem in our society. This is one of the fields, 

where social workers practice. Usually, juvenile offender is a teenager, who breaks the 
law. 

The main role of social workers is to change objectionable behaviour into desirable 
one. For this reason, they use behaviourism and reality therapy in social work with juvenile 
delinquency.  

There are two methods which are used to solve juvenile delinquency problems most 
often. Reality Therapy is the method of counselling that Dr. Glasser has been teaching 
since 1965. Some of the basic premises of Reality Therapy are as follows:  

• Focus on the present and avoid discussing the past.  
• Encourage teenagers to judge their actions by "Is what I am doing getting me closer 

to what I need?"  
• Help teenagers create specific, workable plans to succeed in fulfilling their needs, 

and then follow through by helping them evaluate their progress. 
On the other hand, behaviorism is committed in its fullest and most complete sense to 

the truth of the following two sets of claims: 
• It is the science of behavior, not the science of mind.  
• Behavior can be described and explained without making reference to mental 

events or to internal psychological processes. The sources of behavior are external 
(in the environment), not internal (in the mind).  

There are many similarities and differences between these therapies. Nevertheless, 
social workers, who use these methods, try to help juvenile delinquents to cope with pro-
blems.  
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Pagrindinės sąvokos: 
1. Grupės psichoterapijos sąvoka vartojama dviem prasmėmis: 
a) siaurąja – kaip grupių metodo naudojimas gydymo tikslais, paprastai įvai-

riems psichikos sutrikimams gydyti (klinikinė grupinė psichoterapija); 
b) plačiąja – kaip psichoterapijos metodas, naudojantis grupių dinamikos 

veiksnius žmonių emocinėms, asmenybės, elgesio problemoms spręsti, taip 
pat asmenybei tobulinti. 

2. Grupė – tai individų, palaikančių tarpusavio santykius, kurie daro juos 
reikšmingai priklausomus vienas nuo kito, ir siekiančių bendro tikslo, sambūris. 

3. Psichoterapijos veiksniai – tai grupės terapijos elementai, kurie lemia 
kliento būsenos ar situacijos pagerėjimą. Jų poveikį sąlygoja grupės terapeuto, kitų 
grupės dalyvių ir paties nario veiksmai. 

4. Katarsis (iškrova) − tai intensyvus anksčiau slopintų ar slėptų jausmų iš-
reiškimas. 

5. Grupės sutelktumas – tai grupės susietumas, pasireiškiantis atvirumu, pasi-
tikėjimu tarpusavio santykiuose, bendru dalyvių darbu siekiant panašaus tikslo. 

6. Konfrontavimas − dalyvių skatinimas atkreipti dėmesį į prieštaravimus tarp 
jų žodžių ir veiksmų, jų žodinės ir nežodinės pasisakymo išraiškos, tarp atskirų tei-
ginių. 

7. Empatija − susitapatinimas su grupės dalyviais, gebėjimas matyti įvykius per 
jų subjektyvaus pasaulio prizmę. 
 

Santrauka 
 

Grupinės psichoterapijos metodai skverbiasi į pačias įvairiausias gyvenimo sritis 
ir efektyviai taikomi. Tai lemia daug priežasčių. Pirmiausia darbas grupėmis yra 
ekonomiškesnis nei individualus darbas – per tą patį laiką galima padėti didesniam 
skaičiui žmonių. Grupėje realiau kuriamas kasdienis žmogaus gyvenimas – kiek-
vienas čia toks, koks paprastai būna palaikydamas santykius su kitais žmonėmis. 
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Tai leidžia tikroviškiau pamatyti jų gyvenimo problemas ir sunkumus. Dauguma 
žmogaus psichologinių sunkumų ir sutrikimų turi ryškų tarpasmeninį kontekstą, 
todėl ir pagalba tokiais atvejais būna daug efektyvesnė panaudojant grupės dalyvių 
tarpasmeninį bendravimą vadovaujant terapeutui (socialiniam darbuotojui). Tar-
pasmeninis mokymasis taip pat veiksmingesnis, nes teikia galimybę pasinaudoti ki-
tų žmonių patirtimi. 

 
ĮŽANGA 

 

Tema pasirinkta, nes pasirodė labai aktuali socialiniams darbuotojams. So-
cialinis darbas yra labai plati veikla, galima dirbti individualiai su klientu ir grupė-
je. Šiame straipsnyje plačiau dėstoma apie tai,kas įtakoja efektyvų darbą grupė-
je.  

Taigi šio pranešimo tikslas yra atskleisti socialinio darbuotojo funkcijas ir 
įgūdžius, kurie užtikrintų sėkmingą darbą grupėje. Tyrimo objektas – grupės 
vadovo ir grupės sąveika. Tyrimo dalykas – psichoterapinių veiksnių, kuriuos 
įtakoja pačių klientų ir grupės vadovo veiksmai, efektyvumas,tikslingumas ir 
funkcionalumas. Tikslui pasiekti išsikelti keli uždaviniai: 

1) Apžvelgti grupės darbo fazes. 
2) Atskleisti grupės psichoterapinį poveikį. 
3) Pristatyti kokia turi būti socialinio darbuotojo asmenybė, kokius jis turi tu-

rėti įgūdžius dirbant su grupe. 
 

GRUPĖS RAIDOS FAZĖS 
 

„Darbas su klientų grupe yra savita socialinio darbo intervencijos forma. Tai 
tokia intervencija, kurią įgyvendinti pasitelkiamas grupės procesas, nes tinkamai 
vadovaujamame ir vykstančiame grupės procese slypi labai stipri poveikio as-
meniui galimybė“ [1, p. 76]. 

Grupės narių, grupės narių ir vadovo tarpusavio santykis priklauso nuo tam 
tikrų dėsningumų, kurie panašiai pasireiškia visose grupėse bei padeda grupės 
vadovui geriau suprasti procesą ir atitinkamai veikti. 

„Grupė vystosi pagal penkių fazių – orientacijos, kovos dėl valdžios, pasitikė-
jimo, diferenciacijos ir išsiskyrimo – modelį“ [4, p. 7]. Vienos grupės raida skiriasi 
nuo kitos grupės raidos, nes skiriasi įvairių asmenų lytis, kultūra, religija, kilmė, 
amžius, profesija, išsilavinimas ir interesai. Todėl grupės raidos fazės gali kar-
tais greičiau, kartais lėčiau išsiskleisti. Tad suprantama, kad grupės proceso 
stebėjimas yra vienas iš svarbiausių grupės vadovo uždavinių. „Grupės proceso 
stebėjimas ir skatinimas tinkamomis intervencijomis yra vadinamas grupės di-
namika“ [4, p. 8].  

1. Orientacijos fazė. Pirmąkart susirinkus į grupę, viskas yra nauja ir neį-
prasta: aplinka, grupės nariai, vadovas, tikslas, dėl kurio buvo susirinkta, ir ži-
noma, asmeninė kiekvieno dalyvio būsena. Šioje fazėje grupės vadovai turi be-
sąlygiškai vadovauti, nes to nori grupės dalyviai. Gerai suplanuodami programą 
ir pasiūlydami aiškų darbo planą, jie gali garantuoti grupės nariams saugumą, 
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kol šie susigyvens. „Remdamasis reliatyviu saugumu, grupės vadovas turi ska-
tinti dalyvius susipažinti, stengtis pašalinti grupės narių būgštavimus ir pasiūlyti 
jiems teigiamus patyrimus naujoje grupėje“ [4, p. 8]. 

2. Kovos dėl valdžios fazė. Vadovo vadovaujama grupė susipažino ir prade-
dama kartu dirbti. Bet grupėje vyraujančią pusiausvyrą keičia įtampa. Išryškėja 
grupės lyderiai, vyksta tam tikra kova dėl pozicijų ir vaidmenų, kitaip – dėl savo 
vietos grupėje. Kova gali būti labai neryški, tačiau galimi ir konfliktai, stiprus ne-
pasitenkinimo jausmas. Vadovas šioje fazėje turėtų elgtis ramiai, atidžiai stebėti 
ir atvirai su dalyviais aptarinėti tai, kas vyksta. Jis kartu su grupe turėtų susitarti 
dėl visiems priimtinų grupės normų. Svarbu, kad nė vienas grupės narys nesi-
jaustų išstumtas iš grupės proceso. 

3. Pasitikėjimo fazė. Grupės nariai džiaugiasi kiekvienu susitikimu. Bendru-
mo jausmas vis didėja, tarpusavio santykiai tampa intensyvesni – atvirai kalba-
masi, tiesiogiai bendraujama. Pasitikėjimas stiprina savimonę ir pasitenkinimą. 
Grupės vadovas turi pasiūlyti tai, kas suformuoja ir išsaugo pasitikėjimą. Atsi-
randa temos, kurios gali būti nagrinėjamos tik esant pasitikėjimo atmosferai, 
pvz., seksualumas, baimė, mirtis. Tai metas, kai grupės nariams patikima vis 
daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta grupėje. 

4. Diferenciacijos fazė. Tai darbingiausioji grupės fazė. Kiekvienas grupės 
narys suranda savo vietą grupėje. Grupės nariai pripažįsta vienas kitą kaip skir-
tingas asmenybes su individualiais sugebėjimais, kurie yra svarbūs. Grupės na-
riai prisiima atsakomybę už grupės darbą. Grupės vadovui tenka grupės patarė-
jo vaidmuo. Jis sukuria erdvę grupės refleksijai, pateikia grupei grįžtamąjį ryšį, 
remia grupę esant konfliktinėms situacijoms ir pataria grupei metodiškai. 

5. Išsiskyrimo fazė. Šioje fazėje būtinas didesnis vadovo įnašas, aktyvumas 
nei prieš tai buvusioje fazėje. Grupėje gali kilti susierzinimas, neramumas, nes 
jaučiama proceso pabaiga, gal net išsiskyrimo baimė. „Svarbu aiškiai įvardyti, 
kad grupės procesas baigiasi, būtina aptarti visą grupės raidą, analizuoti, kuo ji 
buvo gera, o kas nepasisekė, taip pat reikėtų, kad dalyviai asmeniškai apmąsty-
tų, ką jiems ši grupė, ko jie išmoko, ką suprato. Be to, grupės vadovas turėtų 
domėtis, klausti dalyvių, ką jie veiks artimiausioje ateityje, kokie jų planai ir min-
tys, galbūt jiems reikalinga kokia nors pagalba“ [1, p. 94]. 

„Taigi grupės vadovas negali tinkamai vadovauti grupės procesui, jei jis nuo-
lat neanalizuoja ir neinterpretuoja, kas šiuo metu vyksta grupėje. Kitaip tariant, 
grupės vadovo gebėjimas analizuoti grupės procesą yra esminis jo vadovavimo 
grupei instrumentas. Tik analizuodamas vyksmą vadovas gali žinoti, ko iš tiesų 
reikia grupei ir kokia linkme kreipti jos darbą“ [1, p. 95]. 
 

GRUPĖS PSICHOTERAPIJOS POVEIKIS 
 

Grupės psichoterapijos poveikis remiasi trimis svarbiausiais psichoterapijos 
procesą apibūdinančiais komponentais: jausmais, mąstymu ir elgesiu. Psichote-
rapijos grupėse vadovas visų pirma skatina grupės dalyvius įvardyti savo jaus-
mus bei juos išreikšti. Emocinė iškrova (katarsis) sudaro svarbią psichoterapijos 
poveikio dalį. Taip pat svarbu yra suprasti savo gyvenimo situaciją, išgyvenimų 
prasmę. „Pagaliau tam tikru momentu svarbiausiu dalyku tampa realus veiks-
mas, elgesys, kuris ir yra tikrųjų pokyčių garantas. Sujungiant jausmus ir supra-
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timą bei naują patyrimą realizuojant konkrečiu elgesiu ir įvyksta pokyčiai, kurių 
siekia grupinė psichoterapija“ [3, p. 34]. 

Tačiau ši grupės psichoterapijos poveikio samprata per daug plati. Specifinis 
grupės psichoterapijos poveikis paprastai apibūdinamas per konkrečius grupės 
terapijos veiksnius. Psichoterapijos veiksniai apibrėžiami kaip grupės terapijos 
elementai, kurie lemia kliento būsenos ar situacijos pagerėjimą, ir jų poveikį ska-
tina grupės terapeuto, kitų grupės dalyvių ir paties nario veiksmai.  

R. Kočiūno knygoje išskiriama 11 svarbiausių grupės psichoterapijos veiks-
nių. Šiais veiksniais remiasi daugelis grupės psichoterapijos tyrinėtojų ir prakti-
kų. 

1. Vilties skatinimas. Tai esminis psichoterapijos dalykas. Tyrimai rodo, kad 
kuo daugiau žmogus tikisi iš pagalbos, tuo geresni galutiniai rezultatai.  

Pirmiausia pats darbuotojas privalo pakankamai pasitikėti savimi ir tikėti tuo, 
ką daro, t. y. tikėti grupės psichoterapijos veiksmingumu. Vadovas turėtų aiškiai 
apibrėžti savo nuostatą būsimo darbo atžvilgiu per pirmąjį susitikimą. Vėliau, kai 
dalyviai turi galimybę pamatyti akivaizdžius vienas kito pokyčius, vilties skatini-
mas tampa labiau pačios grupės nei darbuotojo rūpesčiu. 

2. Problemų universalumas. „Psichoterapinėje grupėje nuo pat pradžios la-
bai svarbus gyvenimo problemų unikalumo nuvainikavimas, t. y. nepaneigiant 
pačių žmonių unikalumo, atkreipti dėmesį į išsakomų problemų ir sunkumų uni-
versalias, bendrąsias puses“ [3, p. 37]. Grupės socialiniam darbuotojui svarbu 
pastebėti šiuos panašumus ir atkreipti į juos grupės dalyvių dėmesį. Universa-
lumo atskleidimas grupėje skatina dalyvių atsiskleidimą, o kartu ir grupės telki-
mąsi. 

3. Grupės dalyvių informavimas. R. Kočiūno knygoje informavimas apibūdi-
namas kaip „informacijos apie psichikos sveikatą, sutrikimus bei bendruosius 
psichodinamikos dėsningumus suteikimas, kurį atlieka grupės terapeutas, bei 
įvairaus pobūdžio gyvenimo problemų patarimai, kuriuos gali duoti tiek terapeu-
tas, tiek kiti grupės dalyviai“ [3, p. 38].  

4. Altruizmas. Psichoterapijos grupėje dalyviai vienas kitam gali duoti labai 
daug – paramą, įtaigą, nuraminimą, supratimą, jausmus. Šis keitimasis yra vie-
nas svarbiausių psichoterapinio keitimosi garantų.  

5. Pirmosios šeimos patyrimo korekcija. „Socialinio darbuotojo vadovaujama 
grupė daugeliu atvejų panaši į šeimą – grupės narių santykiams būdingas arti-
mumas, jie gali būti patys savimi, atvirai reikšti savo mintis ir emocijas – pyktį, 
susierzinimą, džiaugsmą ar susižavėjimą“ [1, p. 78]. Tai suteikia galimybę dar-
buotojui pamatyti dalyvių elgesio stereotipus, susidariusius dėl auklėjimo šeimo-
je.  

6. Socialinių įgūdžių tobulinimas. Daugelis į grupės psichoterapiją patekusių 
žmonių stokoja artimų, intymių santykių patirties ir, grupėje patirdami kitų dalyvių 
nuoširdumą, jie pamato, kaip atsiranda ir užsimezga artimi santykiai. „Išlavėję 
socialinio elgesio įgūdžiai – mokėjimas harmoningai įsijungti į bendravimo „tink-
lą“, būti atlaidžiam kitiems žmonėms, produktyviai konfrontuoti ir spręsti tarpas-
meninius konfliktus, mažiau vertinti, o daugiau įsijausti, suprasti ir gerbti kitų 
žmonių poreikius – galėtų būti, ir dažniausiai yra, vienas iš svarbiausių efekty-
vios psichoterapinės grupės darbo rezultatų“ [3, p. 42]. 
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7. Mėgdžiojimas. Šis psichoterapijos veiksnys, pasireiškia, kai grupės narys 
mėgdžioja tam tikrus teigiamus grupės vadovo ar kitų dalyvių elgesio aspektus, 
įžvelgdamas juose vertingą modelį savo elgesiui keisti. 

8. Koreguojantis emocinis patyrimas ir iškrova (katarsis). Klientas, dalyvau-
damas grupėje, privalo patekti į panašias sunkias emocines situacijas, su ku-
riomis negalėjo susitvarkyti ankstesniame gyvenime. Iškrova dažniausiai pati-
riama išreiškiant su praeitimi arba dabartimi susijusius liūdesio, meilės ir pykčio 
jausmus. 

9. Tarpasmeninis (socialinis) mokymasis. Kadangi tarpasmeniniai santykiai 
sudaro asmenybės raidos pagrindą, jie gali būti ir įvairių sutrikimų priežastis. 
Vienas iš svarbiausių grupės vadovo uždavinių yra suprasti dalyvio psichologi-
nes problemas ir pabandyti atrasti jų priežastis santykiuose su kitais žmonėmis. 

10. Grupės sutelktumas. Grupės sutelktumo dėka dalyviai pradeda laisviau 
reikšti savo jausmus, mintis, aiškiau suvokia realybę, t. y. save, kitus žmones ir 
aplinką, geba aiškiau pamatyti savojo patyrimo ir savo įvaizdžio neatitiktį, pra-
deda atrasti ir suprasti jausmus, kuriuos anksčiau slopindavo, atmesdavo arba 
iškreipdavo, vis mažiau vadovaujasi kitų įvertinimais, pradeda labiau pasitikėti 
savimi.  

11. Egzistenciniai veiksniai. Tam tikrose grupėse, pvz., pacientų, sergančių 
vėžiu ar kitomis gyvybei grėsmingomis ligomis, patyrusių artimo žmogaus netek-
tį grupėse, mirties, laisvės, izoliacijos ir beprasmybės temos tampa svarbiausios 
grupės darbe. 

Kadangi keičiasi dalyvių poreikiai ir tikslai, keičiasi ir psichoterapijos veiksnių 
svarba. Grupės darbo pradžioje ypač svarbus yra vilties skatinimas, problemų 
universalumo pabrėžimas ir informavimas. Vėliau didėja altruizmo ir grupės su-
telktumo psichoterapijos vertė.  
 

REIKALAVIMAI GRUPĖS VADOVO ASMENYBEI  
 

Svarbiausias grupės vadovo uždavinys – kurti sąlygas, kuriomis kiek įma-
noma labiau atsiskleistų grupės psichoterapijos jėga. Jis turėtų nuolat prisiminti, 
kad psichoterapijos grupės veiksmingumo pagrindas – pačių dalyvių darbas, tad 
ir turėtų kurti tokią atmosferą, kurioje sąveika būtų kuo veiksmingesnė. 

Kyla klausimas – kokie asmenybės bruožai galėtų užtikrinti sėkmingą socia-
linio darbuotojo darbą su grupėmis? 

Bene išsamiausiai efektyvaus grupės vadovo asmenybė apibūdinta R. Ko-
čiūno knygoje. Taigi šie asmenybės bruožai yra: 

1. Drąsa. Ji labai reikalinga susipažįstant su grupe nepažįstamų žmonių ir vi-
liantis juos suburti į grupę, kuri padėtų sužinoti, kaip efektyviau tvarkyti savo gy-
venimą, spręsti problemas, įveikti krizes. 

2. Būti pavyzdžiu grupės dalyviams. „Teigiamas pavyzdys, autoritetas yra 
labai svarbūs asmens pokyčiui“ [1, p. 78]. Pirmiausia pats grupės vadovas turi 
nuolat save tobulinti, kad narius paskatintų keistis ir tobulėti. Kitaip tariant, grupė 
dirbs veiksmingai, kai matys socialinį darbuotoją darant tai, ko jis reikalauja iš ki-
tų, o ne vien apie tai kalbant.  

3. Emocinis dalyvavimas grupėje. Tai reiškia grupės darbuotojo įsijautimą į 
dalyvių abejones, baimes, skausmą, džiaugsmus, susigaudimą jų išgyvenimuo-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

158 

se. „Todėl į grupę vadovas turėtų ateiti apsivalęs nuo kasdienybės rūpesčių 
(pvz, 5 − 10 min pabūti vienam, susikaupti, atsipalaiduoti, prisiminti prieš tai bu-
vusį susitikimą), tai leidžia ateiti į grupę emociškai švaresniam, pasiruošusiam 
visiškai įsitraukti į bendravimą grupėje“ [3, p. 60]. 

4. Atvirumas. Šis bruožas apima atvirumą ne tik grupės dalyviams, bet ir sau 
pačiam, naujam patyrimui ir skirtingiems gyvenimo stiliams bei vertybėms. Va-
dovas turėtų atvirai reikšti savo jausmus grupėje ir tinkamai reaguoti į grupės 
dalyvius.  

5. Mokėjimas priimti agresiją. Grupės vadovas turėtų mokėti tinkamai rea-
guoti į grupės dalyvių kritiką, priešiškas reakcijas. „Pirmiausia reikėtų išsakyti 
savo jausmus ir, nepuolant grupės dalyvių, atvirai aptarti emocijas, slypinčias už 
kritikos, priekaištų, atskirti realius, vadovo sukeltus ir grupės dalyvių fantazijos 
pagimdytus jausmus“ [3, p. 60].  

6. Humoro jausmas. Mokėjimas pamatyti juokingas puses net labai sunkiose 
situacijose turi labai didelę psichoterapinę vertę. Grupės darbe pasitaikančiomis 
sunkiomis krizinėmis situacijomis juokas gali sumažinti įtampą, padėti išspręsti 
problemas.  

7. Išradingumas. Daug dirbant su grupėmis, atsiranda kartojimosi, stereoti-
pų, monotonijos grėsmė. Grupės vadovui būtinas spontaniškumas ir kūrybišku-
mas, kurie galėtų padėti rasti išeitis iš unikalių ir keblių situacijų, taip pat ieškoti 
ir atrasti naujų kasdieninio grupės darbo būdų.  

8. Savęs pažinimas. „Tai esminis dalykas darbuotojui, apimantis tikslų savo 
identiškumo, motyvų, poreikių, stipriųjų ir silpnųjų pusių, jausmų problemų, ver-
tybių pažinimą. Daugelis tyrinėtojų pabrėžia, kad ribotai save pažįstantis grupės 
terapeutas yra ne tik neefektyvus, bet gali ir pakenkti“ [3, p. 62]. 
 

GRUPĖS SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINIAI ĮGŪDŽIAI 
 

Nors grupės vadovo asmenybės bruožai yra labai svarbūs, tačiau veiksmin-
gam darbui grupėje reikalingi ir tam tikri mikroįgūdžiai: 

1. Aktyvus klausymasis. Klausydamasis grupės socialinis darbuotojas priva-
lo suprasti, kaip kitas žmogus mato pasaulį ir konkrečias situacijas jame.  

2. Teiginių performulavimas. Tai grupės dalyvio teiginio pakartojimas savais 
žodžiais, neiškreipiant minties, tačiau, norint pasitikrinti, ar teisingai buvo su-
prasti jo žodžiai. Tai įgūdis, kuris labai gerai papildo aktyvų klausymąsi. 

3. Paaiškinimas. Kai grupės vadovas išskiria dalyvio teiginio esmę, norėda-
mas supaprastinti patį pasisakymą. Tai padeda dalyviams geriau susigaudyti 
neapibrėžtuose ir prieštaringuose jausmuose bei mintyse, taip pat geriau su-
prasti, apie ką kalbama. Paaiškinimas ypač vertingas grupės pirmojoje fazėje, 
formuluojant dalyvių norimas spręsti problemas ir individualius tikslus. 

4. Apibendrinimas. „Atskirų tarpasmeninio bendravimo momentų ar grupės 
darbo elementų susiejimas. Jis suteikia kryptį grupės darbui ir jį daro nuosekles-
nį. Apibendrinimas ypač vertingas po atskirų temų aptarimo ir baigiantis grupės 
susitikimui“ [3, p. 71]. Apibendrinimas. „Atskirų tarpasmeninio bendravimo mo-
mentų ar grupės darbo elementų susiejimas. Jis suteikia kryptį grupės darbui ir jį 
daro nuoseklesnį. Apibendrinimas ypač vertingas po atskirų temų aptarimo ir 
baigiantis grupės susitikimui“ [3, p. 71]. 
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5. Klausinėjimas. Tai kėlimas klausimų, kurie skatina savianalizę. Klausi-
mais skatinamas tolesnis pokalbis, gaunama informacija, stimuliuojamas mąs-
tymas (kartais tinkamas ir laiku pateiktas klausimas gali sukelti įžvalgą). Tačiau 
dažno klausinėjimo vertė abejotina. Grupės darbo proceso intensyvumą ypač 
mažina klausimai „kodėl?“. Juos reikėtų pakeisti klausimais „kas?“ ir „kaip?“ 

6. Konfrontavimas. „Tai dalyvių skatinimas atkreipti dėmesį į prieštaravimus 
tarp jų žodžių ir veiksmų, jų žodinės ir nežodinės pasisakymo išraiškos, tarp at-
skirų teiginių“ [3, p. 72]. Konfrontavimas padeda įsisąmoninti prieštaravimus, o 
tai gali padėti grupės dalyviams nuoširdžiau save analizuoti. 

7. Jausmų atspindėjimas. Tai jausmų turinio atskleidimas dalyviams. Jis lei-
džia grupės dalyviams žinoti, kad darbuotojas juos išgirdo ir suprato, kas slypi 
už jų pasisakymų.  

8. Įsijautimas (empatija). Tai susitapatinimas su grupės dalyviais, gebėjimas 
matyti įvykius per jų subjektyvaus pasaulio prizmę. Jis skatina grupės sutelktu-
mą, rodo darbuotojo pastangas suprasti dalyvius. 

9. Tikslų iškėlimas. Tai konkrečių grupės darbo tikslų suformulavimas ir da-
lyvių konkrečių asmeninių tikslų įvardijimas. Tai suteikia apibrėžtesnę kryptį gru-
pės aktyvumui. 

10. Įvertinimas. Tai nuolatinis vykstančio grupės proceso, atskirų dalyvių el-
gesio ar nuostatų keitimosi įvertinimas. Po kiekvieno grupės susitikimo vertinga 
įvertinti, kas atsitiko dalyviams ir tarp jų, apsvarstyti, kas turėtų vykti kito susiti-
kimo metu. Reikėtų ir dalyvius skatinti vertinti, kas vyksta grupėje. Tai plečia 
grupės dalyvių savimonę ir padeda geriau suprasti, kas vyksta grupėje.  

11. Reagavimas. Grupės vadovas turi nuolat nuoširdžiai reaguoti į grupės 
dalyvių poelgius, jausmus, išsakytas mintis. Tai padeda dalyviams susidaryti 
aiškesnį vaizdą, kaip jų elgesys atrodo kitiems, kartu skatina savimonės plėtrą. 

12. Informavimas. Tai mokėjimas tinkamu laiku suteikti grupės dalyviams 
reikalingų žinių ar duoti patarimų, kurie galėtų jiems padėti atrasti alternatyvius 
elgesio būdus. 

13. Apsaugojimas. „Tai grupės dalyvių apsaugojimas nuo nereikalingos 
psichologinės rizikos grupės darbe, sulaikymas nuo ūmių poelgių ir neapgalvotai 
gilaus atsiskleidimo, kai jo suprasti nepasiruošę kiti grupės dalyviai“ [3, p. 74]. 

14. Modeliavimas. Tai vadovo pageidaujamo grupėje elgesio demonstravi-
mas savo veiksmais. Toks socialinio darbuotojo elgesys skatina dalyvius pro-
duktyviau elgtis. 

15. Tylos pauzių panaudojimas. Grupės terapeuto iniciatyva atsirandančios 
tylos pauzės padeda dalyviams susikoncentruoti, pergalvoti ir giliau išgyventi 
emociškai svarbius įvykius grupėje, geriau susigaudyti savyje ir grupės procese. 

16. Blokavimas. Tai neproduktyvaus elgesio grupėje sustabdymas, pavyz-
džiui, nuolatinio klausinėjimo, plepėjimo, įkyraus kišimosi į kitų dalyvių asmeninį 
gyvenimą, ir kt. Blokavimas ne tik užtikrina kryptingesnį grupės darbą, bet ir ap-
saugo dalyvius nuo netinkamų kitų dalyvių veiksmų. 

17. Užbaigimas. Tai pagalba grupės dalyviams užbaigti atskirą grupės susiti-
kimą ar visą grupės psichoterapijos kursą. Grupės vadovas turėtų padėti grupės 
dalyviams apibendrinti įgytą patyrimą, skatinti juos tęsti saviugdą tarp grupės 
susitikimų, paruošti dalyvius galimiems psichologiniams sunkumams, su kuriais 
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jie gali susidurti pasibaigus grupės darbui ir informuoti juos, kur galėti gauti pa-
pildomos pagalbos. 
 

VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS 
 

Diskusijos yra grupės bendravimo būdas. Darbuotojas skatina diskusijas, kol 
atsiranda grupės lyderis. L. C. Johnsono teigimu, skatinti diskusijas darbuotojui 
padeda tokios priemonės: 

1. Klimato sukūrimas. Darbuotojas atkreipia dėmesį į fizinę atmosferą. Kė-
dės išdėstomos taip, kad visi nariai matytų vienas kitą, nebūtų per toli ar per arti. 
Atmosfera turi būti šilta, draugiška, neįtempta. 

2. Stimuliavimas. Darbuotojas žino, kaip svarbu paskatinti pasidalyti minti-
mis, tai padeda grupės nariams esant nesutarimų. 

3. Abipusės pagarbos ir supratimo skatinimas. Darbuotojas padeda nariams 
suprasti bendrumus ir skirtingumus. Žmonės turi teisę būti skirtingi. Darbuotojas 
rodo pagarbą visiems grupės nariams ir jų mintims. Taip ir nariai gerbia vienas 
kitą. 

4. Priklausomumo mažinimas. „Darbuotojas skatina grupę kurti savo funk-
cionavimo būdus, siekia suprasti visų idėjas ir mintis ir padeda jiems atlikti svar-
bius vaidmenis“ [2, p. 195]. 

5. Pasyviųjų įtraukimas. Darbuotojas padeda nelabai aktyviems nariams, ra-
gina juos prisidėti prie diskusijos, teikti savo pasiūlymus. Bet reikėtų nepamiršti, 
kad „jei žmogus nieko nesako, nereiškia, kad jis nieko negalvoja ir nejaučia. Tai 
reikėtų analizuoti, ką sako jų tyla apie grupę ir apie juos“ [1, p. 106]. 

6. Kontroliuoja, kad nebūtų per daug aktyvių agresyvių narių. Darbuotojas 
nurodo grupei, kad būtina leisti dalyvauti visiems nariams. 

7. Padeda grupei nustatyti ir verbalizuoti tikslus bei problemas. „Darbuotojas 
stimuliuoja grupinį mąstymą ir padeda grupei spręsti problemas“ [2, p. 195]. 

8. Padeda grupei kitokiais būdais. Darbuotojas patikslina klausimus, anali-
zuoja problemas, pasiūlo ir apibūdina galimus sprendimus, juos vertina, priima 
sprendimus ir neleidžia grupei nukrypti nuo temos. 

9. Padeda grupei išspręsti konfliktą. Darbuotojas nurodo artėjančio konflikto 
požymius, padeda išsiaiškinti požiūrius, nusistatyti pozicijas ir ieško bendrumų. 

Vadovaudamas grupės diskusijoms vadovas moko jos narius, kaip patiems 
imtis atsakomybės už diskusijas. „Darbuotojas padeda nariams įžvelgti spaudi-
mo, perdėto savitarpio priklausomumo, žalingų ir nepagrįstų atsiliepimų apie ki-
tus narius, netoleruoja labai plepių narių. Pajutęs, kad nariai gali imtis atsako-
mybės, lyderiavimą perduoda grupei ir lieka tik diskusijų skatintojas“ [2, p. 195]. 

Būdamas grupės narys, socialinis darbuotojas gali daryti įtaką, įpareigoti 
grupę atlikti užduotį ar funkciją. Kai kurie pateikiami L. C. Johnsono būdai, ku-
riais galima siekti įgalinimo, yra: 

1. Matyti, kaip priimami sprendimai (bet ne priimti sprendimus grupės var-
du); 

2. Būti užtikrintam, kad grupė žino, ką daro: ar turi tikslus? Ar tikslai žinomi 
visiems nariams? Ar grupė žino, dėl ko susirinko? Ar žinomos grupės 
normos? 
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3. Būti užtikrintam, kad grupė žino, kaip ji dirba: ar visi nariai prisideda prie 
veiklos ir ar tai priimtina? Ar bendravimas atviras ir visiems suprantamas? 

4. Žinoti, kad jei kas nors vyksta ar kažkas jaučiasi negerai, grupė pamėgins 
išsiaiškinti priežastį. 

Kaip jau minėta, grupės vadovas padeda išspręsti grupėje kylančius konflik-
tus. Konflikto tikimybė didžiausia, kai susiduria skirtingo išsilavinimo ir patirties 
žmonės. Nereikia vengti konfliktų, juos reikia kelti viešumon ir spręsti kartu. Bū-
tina aptarti grupės funkciją, užduotis, vaidmenų pasiskirstymą, grupės normas. 
Svarbu derybos. „Derybos – tai procesas, kai abi konfliktuojančios šalys gina 
savo požiūrį ir jį pagrindžia“ [2, p. 188]. Požiūriai atidžiai išanalizuojami, ieškant 
klaidingų minčių, stengiamasi pašalinti nesutarimus ir priimti bendrą susitarimą. 
Dažna nesutarimo priežastis – netinkamas bendravimas.  

Patarimai socialiniam darbuotojui, kaip išspręsti konfliktą [2, p. 188]: 
1. Apibrėžti konfliktą ne kaip vieno žmogaus, o visos grupės problemą. 
2. Išklausyti kiekvieno nario nuomonę, stengtis rasti panašumų ir skirtumų. 
3. Stengtis viską išsiaiškinti iki galo, kad būtų gerai suprantama kiekviena 

nuomonė. 
4. Stengtis išvengti tokių sprendimų „laimėti arba pralaimėti“. 
5. Neignoruoti prasidedančio konflikto užuominų, o patikrinti jas. 
6. Dirbti, kad būtų sukurtas kooperatyvus, bet ne konkurencinis klimatas. 
Kadangi socialinis darbuotojas turi įgūdžių suprasti žmones ir jų elgesį, bū-

damas grupės nariu gali padėti grupei pripažinti konfliktą. Konflikto pripažinimas 
yra pirmasis žingsnis siekiant valdyti ir spręsti konfliktą. Konflikto nepripažinimas 
gali turėti labai neigiamų padarinių grupės sąveikai.  
 

IŠVADOS 
 

1. Grupės vadovas turi nuolat stebėti ir analizuoti grupės procesą, žinoti 
grupės fazių ypatumus, nepamiršti, kad grupės raidos gali skirtis, atsižvelgiant į 
rasę, išsilavinimą, kultūrą, religiją ir t.t. − tai užtikrina kryptingą grupės darbą. 

2. Grupės dalyvių situacijos ar būsenos pagerėjimą lemia tokie psichoterapi-
jos veiksniai: vilties skatinimas, altruizmas, grupės sutelktumas ir pan., kurie da-
ro įtaką pačių klientų ir grupės vadovo veiksmai. 

3. Pagrindinis grupės vadovo uždavinys – kurti sąlygas, kuriomis jo ir grupės 
dalyvių sąveika būtų kuo efektyvesnė. 

4. Grupės darbuotojo asmenybės bruožai turi didelės įtakos grupės darbo 
procesui ir galutiniam rezultatui, jie turėtų skatinti dalyvius atsiskleisti. Ir geriau-
sias būdas ko nors mokyti kitus – būti pavyzdžiu grupės dalyviams, tai vienas iš 
svarbiausių vadovo asmenybės bruožų, norint pasiekti gerų rezultatų. 

5. Geriausias būdas padėti klientams, užtikrinti sėkmingą sąveiką su jais, tai 
pačiam socialiniam darbuotojui patirti tai, ką patiria grupės dalyviai, t. y. dalyvau-
ti grupėje ir patirti baimę, pasipriešinimą ir suprasti, kaip sunku naujai pažvelgti į 
save, ir į pasaulį. 

6. Efektyviam darbui grupėje reikia ir tam tikrų profesinių įgūdžių: mokėjimo 
reikšti jausmus, gero nežodinio elgesio supratimo, tinkamai klausinėti – visa šių 
profesinių įgūdžių sistema, derėdama su grupės vadovo asmenybe, sudaro tik-
rojo profesionalumo esmę. 
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7. Vadovaudamas diskusijoms grupės vadovas padeda visiems nariams įsi-
traukti į pokalbį, skatina dalyvius reikšti savo mintis, imtis atsakomybės, taip pat 
sprendžia iškilusius konfliktus. Šis aktyvus dalyvavimas grupės diskusijose, ku-
ris trunka kol grupė prisiima lyderiavimą, užtikrina visų grupės dalyvių ir vadovo 
bendravimą. 
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Summary 
 

Group psychotheraphy (encounter group) methods nowadays are widely applied in ve-
ry different areas of life. Group work is more economical than individual, because at the 
same time we can help for group of people, not for one individual. During this process in-
dividuals can help each other better than social worker, because they all have similar pro-
blems and similar experiance. They can learn from each other, but it is very important that 
they need to be controlled by somebody.  

Social work as we know is very wide pactice, we can work individually or in groups. 
We are interested in group work. During this process group leader, social worker, must 
continually follow and analyse group process. There are five main phases of group deve-
lopement and each of them is very important. First is orientation pase; next – fight for 
power pase; trust; differentiation and parting phases. Improvement of al group situation 
and state of mind depends from psychoterapical elements, and we can mention the most 
important of them. They are: stimulation of hope, universality of problems, briefing of 
group members, altruism, developement of social skills, emulation, catharsis, social lear-
ning, group saturation, existential elements etc.  

The most important task for group leader is to make conditions, where group can work 
with all potency and reach the best results. For this porpouse, he must have such personal 
touches as courage, openness, self power, sence of humoru, ingenuity, he must be a 
good example for all, must know how to take an aggression, he must participate emotional 
in all work with group, must cognize himself, seek new experiance in his life.. All these pe-
rsonal touches help to reach the main purpuse, to work efectively. Of course, nothing can 
be done without good professional skills. We can find a lot of skills, that is very important 
and such are active listening, remould of affirmations, summing- up, questioning, interpre-
tation, confrontation, offering of support, empathy, formating of purposes, evaluation, res-
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pons, protection, display, modelling, interference, finishing and etc. At the same time, 
group leader must be hearty, but think carefully what and how to say. He must find the 
way, how to express himself right.  

Work in group for group leader is very hard and require a lot of practice. The best way 
to learn is to participate in such kind of group by him, feel the same way, as his cliants can 
feel.  
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Santrauka 
 

Straipsnyje aptariama mediacijos instituto įdiegimo Lietuvoje svarba. Nagrinė-
jami ir išaiškinami skirtumai, pasireiškiantys kriminalinį ginčą nagrinėjant teisme 
ir pasitelkiant mediaciją. Aptariamas aukos ir teisės pažeidėjo santykis mediacijos 
proceso metu tarpininkaujant mediatoriui, išanalizavus pažangią užsienio šalių 
praktiką, pateikiama mediacijos metodika. Šiame straipsnyje bandoma įrodyti, kad 
yra įmanoma pasiekti asmens pataisymo bei recidyvų mažinimo tikslu, konstrukty-
via aukos ir pažeidėjo sąveika, taikant alternatyvias laisvės atėmimo priemones, ne-
nuvertinant aukos, o atvirkščiai, – sureikšminant ją. Išanalizavę restoratyvinio at-
kuriamojo teisingumo sąvoką, galime teigti, jog nusikaltimas yra laikomas žmonių 
tarpusavio (kriminaliniu) konfliktu. Taikant mediaciją, šis konfliktas paliekamas 
spręsti patiems piliečiams, be valstybės institucijų (policijos, prokuratūros, teismų) 
įsikišimo, dalyvaujant mediatoriui.  
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ĮVADAS 
 

Temos aktualumas ir problematika. Atkurti aukos ir nusikaltėlio santykius 
per tarpininką – nelengva užduotis kiekvienai valstybei. Lietuvoje tokia politika 
dar tik pradedama plėtoti ir yra tik pradinėje stadijoje. Pagrindinis mediacijos ins-
tituto etapas yra šalių derybos dalyvaujant mediatoriui. Šiame straipsnyje ban-
dysime įrodyti, kad yra įmanoma pasiekti asmens pataisymo ir recidyvizmo ma-
žinimo tikslų, konstruktyvia aukos ir pažeidėjo sąveika, sureikšminant ir išklau-
sant auką.  

Panagrinėsime nusikaltėlių pataisymo galimybę mediacijos pagalba, įsigilin-
dami į antrąjį mediacijos instituto etapą – šalių darybas dalyvaujant mediatoriui. 

Darbo objektas – užsienio valstybėse vykdomas mediacijos procesas: teo-
rinės prielaidos ir praktinio taikymo ypatumai, įgyvendinimo galimybės Lietuvoje. 

Darbo tikslas – išanalizuoti bei įvertinti mediacijos instituto Lietuvoje įgy-
vendinimo reikalingumą, pateikti pasiūlymus galimam kriminalinių konfliktų 
sprendimui taikant mediacijos institutą. 

 
Mediacija – tarptautinis lietuvių kalboje vartojamas terminas, kilęs iš lotynų 

kalbos (lot. mediatio – tarpininkavimas) ir reiškiantis tarpininkavimą sprendžiant 
ginčą. Mediatorius – tarpininkas, dalyvaujantis kitų šalių ginče (lot. mediator – 
tarpininkas). [1] Teismų tarybos priimtame nutarime [2] mediacija apibūdinama 
kaip ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti 
ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). 
Mediacija nuo teismo ar arbitražo skiriasi tuo, jog trečioji derybų šalis – mediato-
rius-koordinatorius neturi sprendimo galios. Derybos baigiamos sutartimi, kurią 
patvirtina teisėjas arba prokuroras. Galima paminėti keletą mediacijos pranašu-
mų, palyginti su teismu: mediacijos forma – laisvos derybos: ir šalys, ir mediato-
rius nėra varžomi griežtų procesinių taisyklių. Dėl to procesas gerokai lankstes-
nis ir laisvesnis, ginčai dažniausiai išsprendžiami greičiau ir efektyviau. Teismo 
procesas paprastai trunka ilgai ir yra brangus, jo metu įrodinėjama ir nustatoma 
kaltė. Spartesnis mediacijos procesas leidžia sutaupyti nemažai žmogiškųjų ir 
materialiųjų išteklių. Teismo procesas yra viešas, o mediacijos metu šalys gali 
susitarti dėl viso proceso ir pasiektų rezultatų konfidencialumo. Išsaugoti patikė-
tos informacijos slaptumą yra mediatoriaus pareiga, o duomenų pateikimas me-
diatoriui yra laisvas ir nereglamentuotas. Teisėjai yra teisės, o ne socialinio dar-
bo specialistai, todėl dažnai įsigilinti į tikruosius nusikaltėlio motyvus ir santykį su 
padaryta nusikalstama veika yra neįmanoma teisminio proceso metu. Išanaliza-
vus užsienio šalių praktiką, galima teigti, jog mediatorius yra socialinio darbo, 
psichologijos ir teisės specialistas. Taigi ginčas sprendžiamas greičiau efekty-
viau. Byla teisme išsprendžiama vadovaujantis tik įstatymo normomis. Šalys, 
dalyvaujančios mediacijos procese, iš esmės konfliktą išsprendžia tarpusavyje, 
vadovaujant mediatoriui. Taip atsiranda galimybė atsižvelgti ne tik į įstatymų rei-
kalavimus, bet ir suformuluoti problemas, visapusiškai jas išanalizuoti (aptarti, 
suprasti ir įvertinti) ir rasti visiems ginčo dalyviams priimtiną sprendimą. Mediaci-
ja gali vykti sėkmingai tik jei tarpininkas gerbs abiejų šalių nuomonę, bus joms 
nešališkas ir vienodai bandys padėti ir aukai, ir nusikaltėliui. 
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Teismo sprendimas yra galutinis ir nė viena šalis negali jo pakeisti. O media-
cijos metu ginčas paprastai išsprendžiamas sutartimi, kurią šalys gali keisti tar-
pusavio susitarimu, atsižvelgdamos į naujas atsiradusias aplinkybes ir suderinus 
su prokuroru arba teisėju. Mediacija nė vienai šaliai neužkerta galimybės dėl 
ginčo pakartotinio sprendimo kreiptis į teismą. Mediatorius dažniausiai yra didelę 
patirtį turintis specialistas, ekspertas. Jis taip pat turi laikytis etikos normų, gali 
profesionaliai įsigilinti į ginčo objektų esmę, atlikti reikiamus tyrimus ir duoti išva-
das, kuriomis remiantis šalys protingai ir nevaržomai gali susitarti ir pasirašyti 
naudingą susitarimą, neįsiveldamos į ilgai trunkančius ir brangiai kainuojančius 
ginčus teismo instancijose.  

Atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką, paprastai mediacijos institutą sudaro 
šie etapai:  

1. Susipažinimas su problema ir ginčo esmės ir spręstinų klausimų nustaty-
mas.  

2. Šalių derybos dalyvaujant mediatoriui, diskusijos ir sprendimų paieška.  
3. Šalių susitarimas ir jo užfiksavimas raštu. 
Pagrindinis mediacijos instituto etapas yra šalių derybos dalyvaujant media-

toriui. Šiame straipsnyje bandysime įrodyti, kad yra įmanoma pasiekti asmens 
pataisymo ir recidyvizmo mažinimo tikslų, konstruktyvia aukos ir pažeidėjo są-
veika, sureikšminant ir išklausant auką. 

Panagrinėsime nusikaltėlių pataisymo galimybę mediacijos pagalba, įsigilin-
dami į antrąjį mediacijos instituto etapą – šalių darybas dalyvaujant mediatoriui. 

Atkurti aukos ir nusikaltėlio santykius per tarpininką – nelengva užduotis 
kiekvienai valstybei. Lietuvoje tokia politika dar tik pradedama plėtoti ir yra tik 
pradinėje stadijoje. Jau yra parengtas probacijos koncepcijos projektas, taip pat 
yra vykdomas bandomasis mediacijos instituto įgyvendinimo projektas Vilniaus 
miesto antrajame apylinkės teisme. Šio projekto tikslas – padėti šalims išspręsti 
civilinį ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar dviems mediatoriams (tarpinin-
kams). Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialiai apmokyti teisė-
jai arba teisėjų padėjėjai.  

Mūsų manymu, vykdomo projekto idėja turėtų būti įgyvendinta nagrinėjant 
ne tik civilines bet ir baudžiamąsias bylas. Lietuvoje dar apskritai nėra galimybės 
kriminalinį konfliktą spręsti taikant mediaciją nepriklausomai nuo ikiteisminių pa-
reigūnų (BK 38 str. numato susitaikymo galimybę atsižvelgiant į konkrečius 
straipsnyje nurodytus kriterijus, tačiau neatsižvelgiant į konflikto priežastis, ir jį 
išsprendžiant). Atsiradus galimybei ginčą spręsti taikant mediaciją, būtų išven-
giama teismo institucijų kišimosi į šalių ginčą, o tai daugelio mokslininkų many-
mu ir yra pagrindinė mediacijos instituto veiksmingumo sąlyga. 

Svarbiausias atkuriamojo (restoratyvinio) teisingumo tikslas – atkurti pažeis-
tus santykius, kai nusikaltėlis pats atlygina nukentėjusiajam padarytą žalą, atsi-
prašo, susitaiko [3; p. 279]. Konfliktus siekiama išspręsti ne teisme, o būtent ne-
formalioje aplinkoje, nes baudžiamasis procesas gilina konfliktus ir yra pažeidėjo 
socialinės degradacijos ir išstūmimo iš normalios visuomenės procesas [4; p. 
141]. Dar blogiau yra tai, kad tokių įvykių padariniai yra beveik neatkuriami mo-
raliniu požiūriu. Be to, vykstant ikiteisminiam tyrimui, visa valdžia atiduodama 
pareigūnams, ir visuomenė bei paprasti piliečiai, o ypač auka, beveik nebevaidi-
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na jokio vaidmens šiame procese. Nusikaltėlio atžvilgiu pagrindinis mediacijos 
instituto tikslas – išvengti šio asmens nusikaltimų ateityje, palikti jį visuomenėje. 

Nagrinėjamame procese bandoma rasti ryšį tarp nusikaltimo ir socialinės 
kontrolės derinant gėdinimo dėl padarytų nusikalstamų veikų, kurias atliko pa-
žeidėjas, bei reintegracijos ir atsiprašymo metodus. 

Kiekvienų derybų pradžioje tiek auka, tiek pažeidėjas turi susidarę nuomonę 
vienas apie kitą, ji dažnai prieštaringa. Derybų metu šalims turi būti perteikiama 
reikiama ir teisinga informacija, ir nusikaltėlio nuomonė apie save kaip apie „kie-
tą vyruką“, taip pat aukos nuomonė apie nusikaltėlį kaip niekuo nesirūpinantį 
asmenį, pamažu keičiasi. Nusikaltėlį reikia įvardyti kaip teisingą žmogų, pasuku-
sį klaidingu keliu. Mediacijos metu bandoma pasiekti, kad nusikaltėlis neidentifi-
kuotų savęs kaip nusikaltėlio, sugėdyti nusikalstamą veiką, bet ne nusikaltėlį, 
pamažu pereinama prie paties pažeidėjo asmens statuso pagarbos. Bandoma 
parodyti, jog toks asmuo kaip jis gali tapti puikiu studentu ar perspektyviu sporti-
ninku. Nusikaltėlio statusas jokiu būdu negali užgožti teisingo visuomenės nario 
statuso. Mediacijos metu susitikimai vyksta neformalioje aplinkoje. Tiek su nusi-
kaltėliu, tiek su auka yra kviečiami atvykti asmenys, kuriuos jis gerbia, artimi gi-
minaičiai. Pažymėtina, kad artimi šalims asmenys į mediacijos procesą yra kvie-
čiami ne teisti pažeidėjo, bet jį palaikyti ir aiškintis aukos, nusikaltėlio ir padaryto 
nusikaltimo santykį. Susitikimų pradžioje daugelis pažeidėjų atsiriboja nuo atsa-
komybės ar gėdos už padarytus nusikaltimus jausmo. Tačiau kai šie jausmai 
tiesiogiai nepaliečia pačių nusikaltėlių, jie gali sujaudinti asmenis, atėjusius juos 
palaikyti. 

Nusikalstama veika ir pats asmuo turi būti atskirti, o ne sulyginami kaip 
nusikaltėlis ir jo veiksmų padarinys. Asmuo turėtų būti apibūdinamas teigiamu, o 
ne neigiamu aspektu. Jo veiksmai turi būti pripažįstami atsitiktiniu nukrypimu 
nuo normalaus visuomeninio elgesio, atsakomybė už kurį gali būti ne tik indivi-
duali, bet ir bendra – nusikaltėlio ir jo rėmėjų mediacijos procese[4; p. 146]. 

Tokiu atveju, kai nusikaltėlis yra atskiriamas nuo veikos, galima diskusija ap-
ie daugiaasmenę atsakomybę, į kurią gali būti įtraukiama ir šeima. Tai sumažin-
tų visuomenės nepritarimą ir spaudimą vienam asmeniui. Strategija galėtų būti 
tokia: dėmesį sutelkti į problemą, o ne į konkretų asmenį ir grupės pagalbą, 
bandant išspręsti problemą. Tačiau šeimos atsakomybės negalima menkinti, 
mažinti ar apskritai pašalinti paties individo atsakomybės. Tai gali būti tik pagal-
binė priemonė ją vykdant, siekiant palengvinti nusikaltėlio reintegraciją.  

Mūsų nuomone, sėkmingas mediacijos procesas yra tada, kai į procesą 
įtraukiama auka ir ji sugeba pripažinti, išreikšti savo išgyvenimus ir netekimus 
patirtus dėl padarytos nusikalstamos veikos. Būtina sąlyga, kad auka „atsigręž-
tų“ į nusikaltėlį. Vienas iš pagrindinių mediacijos tikslų yra aukos sureikšmini-
mas. Mediacijos proceso metu ji turi veto teisę ir gali bet kada nutraukti ginčo 
sprendimą ar jau pasiektą susitarimą. Tačiau prieš pasinaudojant šia teise priva-
lu išklausyti kitos šalies argumentus. 

Visa mediacijos eigos kontrolė turėtų būti atiduodama proceso dalyviams, 
siekiant išvengti teismo institucijų kišimosi į šį procesą. Mediacija turi būti lanks-
čios formos ir kultūriškai pliuralistinė. Derybų forma, stilius bei eiga priklauso 
nuo pačių dalyvių valios, jų požiūrio į tam tikras vertybes, charakterių, kultūrinių 
ar tautinių ypatumų. Šiuo aspektu beveik visi susitikimai yra skirtingi ir savitai 
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unikalūs. Pasaulyje yra tiek mediacijos modelių, kiek yra mediatorių [5; p. 25]. 
Lankstus procesas yra pagrindinis raktas, užtikrinantis šiuolaikiniam pasauliui 
būtiną bendravimo laisvę ir mediacijos sėkmę. Pasiekti mediacijos proceso nuo-
seklumą nepaprastai sudėtinga ir tai iš esmės nėra specifinis tikslas [6; p. 54]. 
Praktika rodo, kad aukos teismo proceso metu nepatenkina savo lūkesčių ir ne-
turi galimybės išreikšti tikrųjų savo jausmų bei nuomonės apie iškilusią proble-
mą. Taip pat teismo metu viena šalis, kaip yra įprasta, siekia kuo griežtesnės 
bausmės. O profesionaliai suplanuotą, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, me-
diacija aukai suteikia pasitenkinimą, teismas to niekada nesuteiks. Mediacijos 
metu visada yra suteikiama proga visų pirma pažeidėjui paaiškinti, kas įvyko ir 
ko yra siekiama šiomis derybomis, skirtingai nei teismuose. Tai galimybė pradėti 
dialogą ir padėti nusikaltėliui pačiam įvertinti savo veikos rimtumą. Mediatoriaus 
vaidmuo seminare visada yra neutralus. Kalbų ir diskusijų laikas yra neriboja-
mas, tačiau mediatoriaus, kaip socialinio darbuotojo, psichologo ir teisininko, pa-
reiga yra užtikrinti, jog visos diskusijos kryptų ginčo išsprendimo ir susitaikymo, 
o ne dar didesnio konflikto kryptimi. Mediacijos metu aukos visada yra klausia-
ma, kokių tikslų ir ko yra siekiama dalyvaujant jame. Daugeliu atvejų aukos ne-
nori, kad nusikaltėlis būtų nuteistas realia laisvės atėmimo bausme. Dažniausiai 
yra prašoma atlyginti patirtus nuostolius, siekiant suteikti nusikaltusiam asmeniui 
progą pasitaisyti. Pažeidėjas turi parodyti derybų dalyviams, kad jis palaiko ir 
gerbia tiek aukos, tiek valstybės interesus ir normas. 

Atsiprašymas. Atsiprašydamas žmogus „skyla“ į dvi dalis. Viena jų jaučiasi 
kalta, kita – atsiriboja nuo nusikalstamos veikos ir pripažįsta pažeistą įstatymą. 
Nusikaltėliui gali būti sunku iš karto atsiprašyti aukos. Dažnai pažeidėjai parašo 
atsiprašymo laišką ar aplanko auką ir jos šeimą vėliau. Atsiprašydamas ir susi-
taikydamas su auka, pažeidėjas turi pripažinti ir būtinumą gerbti viešąjį interesą. 
Tai pasireiškia ne tik atsiprašant aukos, bet ir atliekant tam tikrus darbus visuo-
menės naudai bei pripažįstant, jog buvo pažeistos ir visuomenės nustatytos tei-
sės normos. O teismo metu dažniausiai nėra susitaikoma ir aukos neatsiprašo-
ma, tai pastūmėja į dar didesnę krizę, baimę ir nesantaiką tarp aukos ir nusikal-
tėlio. 

Nuotolis tarp dviejų šalių turi būti artimas. Tai sustiprina vienas kito empatiją 
ir suteikia galimybę nusikaltėliui ar aukai parodyti netikėtą užuojautą vienas ki-
tam. Pagrindinė esmė yra pasiekti atvirą nukentėjusio ir nusikaltėlio dialogą. Tai 
yra sunkiai pasiekiama teisminio nagrinėjimo metu, nes dažnai būna, jog tėvai 
žino, ko nežino policija, ir atvirkščiai, taip pat pažeidėjai linkę nuslėpti daug kitų 
faktų. To negalima išvengti mediacijos seminaro metu, dalyvaujant neformalioje 
aplinkoje, be valstybės pareigūnų, dalyvaujant nukentėjusiam ir jo artimiesiems. 

Teismo, skirtingai nei mediacijos metu, auka su nusikaltėliu beveik nebe-
ndrauja, dėl šios priežasties ir požiūris abiejų šalių yra kitoks. Tokiais atvejais 
aukos reikalauja griežtesnių bausmių nei dalyvaudamos mediacijoje. Mediacija 
pasiekia tikslą tada, kai viena iš šalių pasmerkia savo veiksmus ar pradeda dėl 
jų gailėtis. Tai gali padaryti ir nusikaltėlis ir auka. Dažni atvejai, kai nusikaltėlio 
artimieji patys pradeda jį kaltinti ir nukentėjęs net prašo pažeidėjo šeimos taip 
stipriai nebausti jo, kartais netgi pripažįsta ir dalį savo kaltės. 

Pagrindinis tikslas, kuriuo siekiama, sustiprinti empatijos jausmą, parodyti, 
kaip asmuo gali kentėti panašioje situacijoje.  
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Mediacijos dalyviams rekomenduojama susėsti taip, kad nusikaltėlio vieta 
būtų tarp dalyvių, o ne šalia ar už jų. Susėsti yra rekomenduojama pasagos for-
ma. Vienoje pusėje sėdi nusikaltėlis, už jo artimieji, kitame gale – nukentėjęs su 
savo artimaisiais. Pasagos forma padeda sustiprinti atmosferą, jog vyksta semi-
naras, kurio dalyvius sieja tam tikras ryšys ir bendri tikslai, taip pat tų tikslų ir po-
žiūrių į problemą skirtumus. Formaliau atsiprašyti pažeidėjas gali būti paprašy-
tas atsistoti per vidurį dalyvių. Iš praktikos yra žinoma, jog auka daug atlaidžiau 
reaguoja į nusikaltėlį, jeigu pastarasis jai parodo išskirtinį dėmesį. Pavyzdžiui, 
netikėtai atneša gėlių. 

Visi nemalonūs jausmai, aukos patirti dėl nusikaltėlio veikos, turi būti nugalė-
ti iki mediacijos ciklo pabaigos. Sėkminga mediacija yra tada, kai ji vyksta kon-
centruotai ir centre yra auka. Jaunoms aukoms ypač būdingas nepasitikėjimo 
savimi ir menkavertiškumo jausmas dėl kiekvieno jiems padaryto nusikalstamo 
veiksmo. Nusikaltėlio atsiprašymas gali tiesiogiai paveikti auką ir ją reabilituoti, 
padėti atgauti savigarbą. Po kiekvieno susirinkimo gali būti rengiami trumpi pa-
pildomi aptarimai, neoficialūs, visiems neprivalomi. Tokie trumpi susitikimai kar-
tais duoda daugiau naudos nei pats mediacijos procesas ir padeda labiau atsi-
verti jo dalyviams. 

Konfidencialumas yra vienas iš pirminių pamatinių principų, mediacijos 
procesui suteikia vientisumo, o interakcijos šalims garantiją, kad jų duomenys 
bus apsaugoti [7; p. 13]. Mediatorius turi išlaikyti paslaptyje visą informaciją, su-
sijusią su mediacija. Visiems mediacijos dalyviams turėtų būti suteiktos tam tik-
ros konfidencialumo garantijos, siekiant užtikrinti produktyvų, atvirą ir sąžiningą 
procesą. Bet kokia vienos šalies konfidencialiai mediatoriams atskleista infor-
macija negali būti atskleista kitoms šalims nesant leidimo, išskyrus teisės aktų 
numatytas išimtis [8]. Tokios situacijos įmanomos, kai, pavyzdžiui, būtina įrodyti, 
kad mediacijos metu pasiektas susitarimas buvo priimtas sukčiaujant ar varto-
jant prievartą. 

Mediacijos metu turi būti išlaikomas balansas metodų, kurie naudojami me-
diatorių ir taikomi jauniesiems pažeidėjams. Nei sugėdinimo, nei reintegracijos 
metodas negali vyrauti mediacijos metu [4; p. 156]. Mediacijos esmė – ne vien 
tai, jog nusikaltėlis turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, bet ir jo palaiky-
mas toliau integruojantis į visuomenę, esamos padėties supratimas. Mediacijos 
metu yra kuriamas ir visuomenės solidarumo jausmas. Juk teikiant pagalbą pa-
žeidėjui, kuris asmeniškai paprašė asmens, kurį jis gerbia, atstovauti jam me-
diacijos procese, yra labiau žmogų motyvuojanti veikla nei visuomenės iniciaty-
vos, kuriomis siekiama didinti saugumą ar mažinti nusikalstamumą, nematant 
konkrečių tokios veiklos rezultatų. Konflikto sprendimas, nors ir paverčiamas sa-
vitu ritualu, tačiau jis tikrai vienija bendruomenės narius [10; p. 5]. Kadangi visa 
mediacija yra pagrįsta lankstaus proceso principu, konkrečios teisės normos čia 
negali dominuoti. Svarbiausia yra tai, kad pažeidėjas, neigiantis padaręs nusi-
kaltimą, turi teisę būti traukiamas atsakomybėn pagal teisės aktų numatytą tvar-
ką, įprastu keliu – teismo. Nusikaltusiam asmeniui kartais net nereikia prisipažin-
ti esant kaltam, norint dalyvauti mediacijos procese, jam užtenka neneigti kalti-
nimų, kuriuos jam pateikia policija.  

Kuomet vienas susirinkimas nepasiekia tikslo arba žlunga, turi būti rengiami 
nauji, nenuleidžiama rankų, kol tikslas yra pasiekiamas [4; p. 161]. Valstybė, 
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vykdydama tradicinę baudžiamąją politiką, daro dvi klaidas: dažniausiai norima 
jaunimui suteikti dar vieną šansą, o kartu siekiama įspėti, jog kitą kartą atsako-
mybės išvengti nepavyks. Šios dvi taikomos politikos priemonės kertasi su tikro-
ve ir realia situacija, kai yra nustatyta, jog paaugliai per savo nusikaltimų darymo 
piko amžių prasižengia ne kartą ir ne du. Dauguma paauglių šį periodą pergy-
vena ir netampa nusikaltėliais – recidyvistais, tačiau teisėsaugos institucijos sa-
vo veiksmais, galima sakyti, netiesiogiai skatina asmenis nusikalsti. Pirmą kartą 
įspėja, antrą kartą įspėja ir teigia, jog tai paskutinis šansas, ir trečią kartą galuti-
nai nuteisia, teigdami jog buvo paskutinis šansas jau „išnaudotas“. 

Pasitaiko atvejų, kai pažeidėjai dalyvauja jau šeštame ar net septintame 
mediacijos procese. Gali atrodyti kad tai mediacijos instituto taikymo nesėkmė. 
Tačiau kokia tai nesėkmė? Ar mediacijos seminarų? Tai labiau panašu į nesėk-
mę pačių sunkiausių bylų, ar net asmens nesėkmę, siekiant bylą nagrinėti įpras-
tame teisme. 

Žinoma, būtų naivu tikėtis, kad vienas ar du mediacijos susirinkimai apvers 
aukštyn kojom ir panaikins visas problemas. Mediacijos teorija visada skiriasi 
nuo praktikos, nes yra neįmanoma nuspėti seminarų eigos ir dalyvių elgesio, tai 
galima tik prognozuoti ir modeliuoti, siekiant pasirinktų tikslų. Mediacija – socia-
linė veikla. Nepasiekti veiklos rezultatai išryškina netinkamą bendruomenės pa-
galbą nuteistajam ar aukai. Dėl to po kiekvieno žlugusio ir tikslo nepasiekusio 
seminaro negalima sustoti. Reikia keisti tam tikras metodikos dalis ir toliau ban-
dyti pataisyti prasikaltusius asmenis. Netgi asmens mirties atveju, dar nebaigus 
prevencijos programos, koordinatorius turėtų būti įsitikinęs, kad ši programa 
sumažina asmens kriminalinės karjeros akceleraciją iki jo mirties. 

Visada yra geriau uoliai dirbti ir ruošti vis naujas programas, nesvarbu, jos 
pasiseka ar žlunga, nei stovėti vietoje ir smerkti žlugusią programą. Kaskart da-
lyvaujant naujuose mediacijos procesuose, asmeniui darosi vis sunkiau daryti 
naujus nusikalstamus veiksmus, vėl prarasti artimų žmonių pasitikėjimą. Netgi 
labai sunkiose bylose, kuriose nusikaltėliai yra ypač pavojingi ir rodo nenorą tai-
sytis, negalima nutraukti reintegracijos proceso, netgi jei jie ir teisiami pagal 
įprastas valstybės baudžiamojo įstatymo normas. 

Mediacijos procesas svarbus tiek aukai, tiek aukos ar nusikaltėlio šeimai ir jų 
artimiems. 

Įgyvendinta mediacijos reforma Lietuvoje suteiktų šeimoms galimybę išmok-
ti, kaip susidoroti su tam tikromis iškilusiomis problemomis, taip pat labai padėtų 
aukai, o tai beveik neįmanoma teismo keliu. Tokia programa sukurtų tam tikrą 
geranoriškumą tarp bendruomenės, asmenų, dalyvaujančių tokioje programoje, 
ir teisėsaugos pareigūnų. 

Mediaciniai susitarimai turi būti teisėjų patvirtinti ir turėti teisinę galią. 
Mediacijos pagalba pasiekti susitarimai yra žymiai efektyvesni nei pasiekti tei-
smo metu, nes mediacijos atveju visi susitarimai ir įsipareigojimai yra pasiekti ir 
pasirašyti savanoriškai. Teisėjo patvirtinti, tokie susitarimai įgyja teisinę galią ir 
šių susitarimų vykdymo kontrolę gali atlikti mediatorius, kuris visada užtikrins ir 
paskirs nuteistojo atstovą – laiduotoją, šis garantuos, jog visi susitarimai ir įsipa-
reigojimai bus atlikti laiku ir iki nustatyto termino pabaigos. Reikalavimas teisėjui 
patvirtinti mediacijos metu pasiektą susitarimą yra įtvirtintas ir Teisminės media-
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cijos taisyklėse, patvirtintose teismų tarybos nutarimu dėl bandomojo teisinės 
mediacijos projekto [2]. 

Pasiekus susitarimą mediacijos metu, yra nustatomi įsipareigojimai, kurių 
nusikaltėliai turi laikytis. Kai žala atlyginama tiek aukai, tiek valstybei, nusikaltęs 
asmuo jaučiasi visiškai išpirkęs kaltę. Tokiu atveju jis atgauna savigarbos jaus-
mą, taip pat pagarbą įstatymams ir visuomeninei santvarkai.  

 
IŠVADOS 

 
• Vykstant ikiteisminiam tyrimui ar teismo procesui, visa valdžia atiduodama 

pareigūnams, ir visuomenė bei paprasti piliečiai, o ypač auka, beveik nebevaidi-
na jokio vaidmens šiame procese. 

• Lankstus mediacijos procesas, dalyviams suteikiama susirinkimų kontrolė 
– tai pagrindinis raktas, užtikrinantis šiuolaikiniam pasauliui būtiną bendravimo 
laisvę ir mediacijos sėkmę. 

• Nusikaltėlį reikia įvardyti kaip teisingą žmogų, pasukusį klaidingu keliu. 
Mediacijos metu bandoma pasiekti, kad nusikaltėlis neidentifikuotų savęs kaip 
nusikaltėlio. 

• Jo veiksmai turi būti laikomi atsitiktiniu nuokrypiu nuo normalaus visuome-
ninio elgesio. 

• Mediacijos metu turi būti išlaikomas balansas metodų, kurie naudojami 
mediatorių ir taikomi jauniesiems pažeidėjams. Nei sugėdinimo, nei asmens 
reintegracijos metodas negali vyrauti mediacijos metu. 

• Mediaciniai susitarimai turi būti teisėjų patvirtinti ir turėti teisinę galią. 
 

LITERATŪRA 
 

1. Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 2000. 
2. Teisminės mediacijos taisyklės. Teismų tarybos nutarimas dėl bandomojo teisminės 

mediacijos projekto 2005 m. gegužės 20 d. Nr. 13 P – 348. Vilnius. 
3. Justickis V. Kriminologija. I dalis. Vilnius, 2001.  
4. John Braithwaite and Stephen Mugford. Conditions of successful reintegration cere-

monies. Restorative Justice.  
5. Ordever A. Alternative to litigation: Mediation. National Institute for trial. 1994. 
6. Ericsson K. Alternativ konfliktlosning. Oslo: Norwegian University Press, 1982.  
7. Umbreit M. S. Victim-offender mediation training manual. University of Minesota, 

1998. 
8. Europos mediatorių elgesio kodeksas (iš anglų kalbos vertė Rimantas Simaitis). 2005. 
9. Uscila R. Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacija Skandinavijos šalyse // Jurispru-

dencija 2002, t. 29(21); p. 93–108. 
10. Http://www.mediation.com/HTML/mediation/medfaq.html 

 
 

MEDIATION – THE PROCES OF CRIMINAL DISPUTE SOLUTION 
 

Julius Paulikas 
Mykolas Romeris University 

 
Keywords: mediation, reintegration, victim, offender, mediator, crime, mediation. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

171 

Summary 
 

In this article we discuss about the possibilities to infix the mediation institute into 
Lithuanian’s law system. We analyze and construe the differences between solving crimi-
nal disputes in courtroom and using the mediation the mediation process. We try to detect 
and analyze the relation between the victim and offender during the mediation process, 
and find out how to make mediation ceremonies more successful. We prove, that it is real-
ly possible to achieve the reintegration and correction of offender using the mediation ser-
vice. The main point of mediation ceremonies is to make the victim feel important after the 
crime is made, also to achieve the conciliation between offender and the victim., without 
the influence of legal institutions.  
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Santrauka 
 

Straipsnyje apžvelgiamas narkomanijos plitimo prevencijos Lietuvos pataisos 
įstaigose vykdymas, su tuo susijusios problemos, teikiami galimo vykdomų procesų 
tobulinimo pasiūlymai. Siekiant šio tikslo išanalizuota narkomanijos paplitimo 
būklė, tendencijos ir priežastys, Vilniaus mieste esančiose pataisos įstaigose taiko-
mų prevencinių priemonių ypatumai, užsienio valstybių patirtis vykdant narko-
manijos prevenciją pataisos įstaigose. 
 

ĮVADAS 
 

Temos aktualumas ir problematika. Kasmet vis daugėja asmenų, 
vartojančių narkotines medžiagas. Šis reiškinys neaplenkia ir pataisos įstaigų: 
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1999 metų pradžioje dispanserinėje įskaitoje dėl narkotinių medžiagų vartojimo 
įrašyti asmenys sudarė 6,6 proc. visų įkalinimo įstaigose tuo metu laikomų 
asmenų, šis skaičius dar tų pačių metų pabaigoje išaugo iki 7,5 proc. O 2006 
metų pradžioje laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, priklausomų nuo 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičius ir jo procentinė išraiška iš visų 
šiose įstaigose kalinčių asmenų pasiekė net 18, 1 proc. (1476 asmenys). 

Darbo objektas – pataisos įstaigose vykdoma narkomanijos prevencija: 
teorinės prielaidos ir praktinio taikymo ypatumai bei problemos. 

Darbo tikslas – išanalizuoti bei įvertinti narkomanijos plitimo prevencijos 
Lietuvos pataisos įstaigose įgyvendinimo problemas, pateikti pasiūlymus gali-
mam jų sprendimui bei vykdomos prevencijos tobulinimui. 

 
XX amžiuje sukūrus naujas technologijas, teikiančiais galimybę gaminti ne 

tik natūralias, bet ir sintetines narkotines bei psichotropines medžiagas, pagerė-
jus susisiekimo priemonėms, išnykus teritorijų geografinės padėties problemai, 
atsirado neribotų galimybių plisti narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms. 
„Narkotikai yra vienas iš Europos piliečiams didžiausią susirūpinimą ir didelę 
grėsmę Europos visuomenės saugumui bei sveikatai keliančių reiškinių. Pro-
bleminių narkotikų vartotojų skaičius ES siekia du milijonus. Narkotikų vartoji-
mas, ypač jaunimo tarpe, pasiekė iki šiol neregėtai didelį mastą“ [1]. 

Deja, narkomanijos problema neaplenkė ir Lietuvos. 2005 metų Jungtinių 
Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro ataskaitoje Lietuva minima kaip šalis, 
kurioje vyksta nelegali amfetaminų ir ekstazio gamyba [2]. Socialiniai veiksniai, 
didelis pelnas, gaunamas iš narkotikų verslo, narkotikų pasiūla ir paklausa lemia 
narkomanijos plitimą ir su tuo susijusį nusikalstamumą. Narkotinės medžiagos 
itin sparčiai plinta laisvės atėmimo vietose. Taigi narkomanijos plitimo prevenci-
jos vykdymo problemų aktualumas yra neabejotinas, o jos poreikis ir reikšmė 
nuolat didėja. 

Nors įvairiose srityse ir skirtingais lygmenimis vykdoma narkomanijos pre-
vencija turi bendrų bruožų, prevencija pataisos įstaigose neabejotinai išsiskiria iš 
bendros grupės. Svarbu tai, kad, keičiantis narkotikų vartojimo pataisos įstaigo-
se įpročiams ir galimybėms, išryškėja besikeičiančių ir atitinkančių nūdienos rei-
kalavimus prevencijos priemonių poreikis. 

Paminėtina, kad atskiri šios temos aspektai nagrinėjami moksliniuose leidi-
niuose (L. Bulotaitės (2004) [3; 4], A. Kestenio (2002) [5; 6], V. Justickio (2000, 
2004) [7; 8], M. Čaplinskienės (2002) [9] ir kitų autorių moksliniuose darbuose), 
tačiau literatūros narkotikų vartojimo ir narkomanijos plitimo prevencijos vykdy-
mo ypatumų pataisos įstaigose klausimais nėra daug. Šiuos klausimus nagrinė-
jo J. Dermontas (2002) [10], I. Čaplinskienė, S. Čaplinskas, A. Griškevičius [11; 
12], A. Juozulynas (2004) [13], L. Narkauskaitė (2005) [14]. Vis dėlto paminėti-
na, kad narkomanijos plitimo pataisos įstaigose problemoms nėra skiriama rei-
kiamo dėmesio ir šis klausimas iki šiol nėra pakankamai išanalizuotas. 

Grįžtant prie narkomanijos paplitimo problemos pataisos įstaigose, svarbu 
pasakyti, kad statistikos duomenys (žr. grafiką) rodo, kad asmenų, esančių dis-
panserinėje įskaitoje dėl narkotikų vartojimo laisvės atėmimo vietose, skaičius 
nuo 1999 m. per septynerius metus nuo 6,6 proc. padidėjo iki 19,1 proc.  
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Įkalintų asmenų, sergančių priklausomybe nuo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų, skaičiaus kaita 1999-2006 metais (proc.)
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Taigi nagrinėjamu laikotarpiu vartojančiųjų narkotikus skaičius padidėjo net 
12,5 proc. 2002 m. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų narkoti-
kus vartojančių asmenų skaičius buvo apie 0,13 proc. visų šalies gyventojų. O 
priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų koncentracija laisvės atėmimo 
vietose beveik šimtą kartų viršijo bendrą valstybės vidurkį [15]. „Laisvės atėmi-
mo vietose laikomi asmenys yra visuotinai pripažinti aukštos rizikos grupe nar-
kotinių medžiagų vartojimo bei platinimo atžvilgiu, todėl nenuostabu, kad laisvės 
atėmimo vietose narkomanijos problema labiau akcentuota negu bendrai vi-
suomenėje.“ [16] Vis dėlto reikia pasakyti, kad nors narkotikus vartojančių as-
menų pataisos įstaigose skaičius grėsmingai didėja, tačiau registruotų priklau-
somybe sergančių asmenų skaičiaus didėjimas gali reikšti ne tik tai, kad ši pro-
blema pataisos įstaigose didėja, bet ir atspindėti prevencinių priemonių laisvės 
atėmimo vietose taikymo teigiamus padarinius. Paminėtina, kad problemos 
mastas įvairiose laisvės atėmimo vietose skiriasi: 2002–2006 metais didžiausias 
buvo laisvės atėmimo vietose esančių asmenų, priklausomų nuo narkotinių me-
džiagų, buvo Alytaus, Marijampolės, Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose ir 
Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. 

Atkreiptinas dėmesys, kad norint sėkmingai vykdyti narkomanijos plitimo pa-
taisos įstaigose prevenciją, būtina išsiaiškinti šio reiškinio priežastis. Psichologi-
nį poreikį vartoti narkotikus dažniausiai išprovokuoja įvairios nesėkmės, stresai 
šeimoje, buityje, darbe ir kt., o fiziologinį poreikį – narkotikų vartojimas, kuris jau 
galėtų būti įvardijamas ne tik kaip kvaišalų vartojimo priežastis, bet ir kaip pada-
rinys. Pasak amerikiečių sociologo R. Mertono, narkomanija, kaip ir alkoholiz-
mas bei valkatavimas, yra socialinės adaptacijos forma, kurią pasirenka patyręs 
nesėkmę ir atsisakęs socialinių siekių žmogus [17]. 

Svarbu pasakyti, kad šių medžiagų vartotojų uždarymas į pataisos įstaigas, 
siekiant juos nubausti, nepašalina problemos, neatbaido nuo tolesnio vartojimo. 
Atvirkščiai, pataisos įstaigos yra palanki terpė tęsti laisvėje pradėtą narkotikų 
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vartojimą, vieta, kurioje kai kurie žmonės pirmą kartą pavartoja narkotikų ir daž-
nai įklimpsta į pražūtingą liūną. 

Akivaizdu, kad narkotikų vartojimas dažnai sukelia skaudžius padarinius, 
kompleksą įvairiausių grėsmių šalies saugumui ir tautos raidai, kurių išvengti ar-
ba bent jau sumažinti jų mastą bei sušvelninti jų poveikį atskiro asmens gyveni-
mui, o ir visai visuomenei, siekiama įvairioms institucijoms vykdant prevencijos 
priemones. „Pats geriausiais būdas pažaboti narkotikų vartojimą – laiku užkirsti 
kelią šiam negatyviam reiškiniui. Tačiau ne visada tai pavyksta ir pavyks. Tada 
su tuo reiškiniu reikia kovoti. Negalint jo iki galo įveikti, būtina jį kontroliuoti, kad 
jis padarytų kuo mažiau žalos ir kuo mažiau paplistų.“ [18] 

Narkomanijos prevencija laisvės atėmimo vietose – tai narkomanijos plitimo 
laisvės atėmimo vietose ribojimo priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią narko-
manijai atsirasti, nustatant ir pašalinant bendrąsias narkomanijos plitimo šiose 
vietose priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant nuteistuosius (suim-
tuosius), kurie linkę vartoti neteisėtus narkotikus, daryti su tuo susijusius teisės 
pažeidimus ar ateityje gali tapti priklausomi nuo narkotikų [15]. Narkomanijos pli-
timo prevencijos vykdymą pataisos įstaigose reglamentuoja daug tarptautinių, 
Europos Sąjungos ar nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, iš jų paminėtini: 
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir prevencijos 2004–2008 metų programa ir 
Nacionalinė prevencijos ir narkotikų kontrolės 2004–2008 metų strategija. Nar-
komanijos plitimo prevencijai pataisos įstaigose vykdyti taip pat labai svarbi Nar-
komanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose koncepcija.  

Sprendžiant narkomanijos problemas, prioritetai turi būti teikiami bendradar-
biavimui visuomenės sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo, teisingumo ir vi-
daus reikalų srityse, taip pat bendradarbiauti su kitomis valstybėmis ir tarptauti-
nėmis organizacijomis. Tai rodo horizontalų šios problemos sprendimo pobūdį. 
Būtina parengti ir nuosekliai įgyvendinti prevencines priemones, rizikos gru-
pėms. Numatomos priemonės turi apimti ne tik neteisėtų narkotikų vartojimą, bet 
ir rizikingą elgesį, kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų prevenciją. Preven-
cija turi būti suprantama kaip įvairių sričių veikla, apimanti visą visuomenę, ska-
tinanti institucijų bendradarbiavimą, bendrų strategijų ir projektų kūrimą ir įgy-
vendinimą, įvairių sektorių specialistų mokymą. 

Pagrindinis narkomanijos prevencijos laisvės atėmimo vietose tikslas – su-
stabdyti ir sumažinti narkomanijos plitimą, užkirsti kelią neteisėtų narkotikų apy-
vartai laisvės atėmimo vietose, gerinti kalinių gyvenimo sąlygas, diegti žalos 
mažinimo metodus (teikti švarius švirkštus, adatas ir dezinfektantus), teikti 
psichologinę paramą, informuoti ir šviesti tiek laisvės atėmimo bausmę atliekan-
čius asmenis, tiek įkalinimo įstaigų darbuotojus apie tai, kaip išvengti rizikos, 
nuosekliai ir kompleksiškai šalinant narkomanijos atsiradimo ir plitimo priežastis 
ir sąlygas, racionaliai naudojant finansinius bei žmoniškuosius išteklius. 

Pažymėtina, kad tik įvertinus padėtį visose Lietuvos laisvės atėmimo vietose 
galima parengti ir įgyvendinti būtinas žalos mažinimo priemones. Nėra vienos 
veiksmingos išeities, galinčios pašalinti narkomanijos plitimą. Atsižvelgiant į su-
sidariusią situaciją reikia naujų darbo formų bei glaudesnės ir labiau integruotos 
įvairių institucijų ir visuomenės koordinuotos, pagrįstos mokslu ir praktika veik-
los. 
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Pagrindinės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo 
vietose kryptys yra pirminė narkomanijos prevencija, asmenų, vartojančių narko-
tikus, tinkama sveikatos priežiūra, reabilitacija ir socialinė reintegracija (antrinė 
narkomanijos prevencija), laisvės atėmimo vietų apsaugos bei suimtųjų ir nuteis-
tųjų priežiūros stiprinimas, moksliniai tyrimai ir informacinės sistemos plėtra. 

Narkomanijos plitimo prevencijos priemonių ypatumus įvairiose pataisos 
įstaigose nulemia narkomanijos paplitimo lygis, laikomų asmenų kontingentas, 
jų laikymo sąlygos ir kt. Išanalizavus Vilniaus mieste esančiose pataisos įstaigo-
se vykdomą narkomanijos prevenciją, paaiškėjo, kad plačiausia yra vykdoma 
pirminė prevencija. Paminėtina, kad vykdomos prevencijos efektyvumui didžiau-
sia kliūtis yra finansavimo stoka. 

Atlikus Vilniaus mieste esančių pataisos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų, 
vykdančių narkomanijos plitimo prevenciją, apklausą, paaiškėjo, kad dauguma 
jų turi pakankamai žinių apie galimas narkomanijos plitimo prevencijos priemo-
nes, tačiau daugiau kaip trečdalis respondentų nurodė, kad jos išnaudojamos 
mažai arba visai neišnaudojamos. Apklausoje dalyvavę respondentai gydymą ir 
reabilitacijos grupes įvardijo kaip efektyviausias prevencijos priemones.  

Paminėtina, kad iš kai kurių Europos Sąjungos valstybių vykdomos preven-
cinės veiklos [19–22] analizės matyti, kad narkomanijos prevencija vykdoma tei-
kiant įvairias socialines, psichologines ir pedagogines paslaugas suimtiesiems ir 
nuteistiesiems laisvės atėmimo vietose, kuriant specialius padalinius, kuriuose 
gali atlikti bausmę nuteistieji, norintys atsisakyti narkotikų vartojimo, taip pat tai-
kant gydymą ir reabilitaciją ir už laisvės atėmimo vietų ribų, konsultuojant suim-
tuosius ir nuteistuosius, vykdant socialines švietimo, gydymo, reabilitacijos 
programas. Taip pat pažymėtina, kad visose Europos valstybėse, ir Lietuvoje, 
daugiausia dėmesio skiriama narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 
prevencijai, poreikiui mažinti, nes tai pats efektyviausias ir ekonomiškiausias 
veiklos modelis. Kitų valstybių patirties šioje srityje įvertinimas gali būti naudin-
gas tobulinant prevencijos vykdymą Lietuvoje, nes tai gali atskleisti esamus trū-
kumus, taip pat išryškinti stiprybes, kurias reikėtų ir toliau plėtoti. Kita vertus, jo-
kios valstybės narkomanijos plitimo prevencijos pataisos įstaigose modelis ne-
gali būti automatiškai perkeliamas nepritaikius jo prie mūsų laisvės atėmimo są-
lygų, ypatumų ir pan. 

Siekiant visapusiškiau įgyvendinti prieinamas prevencijos priemones ir ieško-
ti naujų galimybių, būtina peržiūrėti visas pataisos įstaigose taikomas ir galimas 
taikyti narkomanijos prevencijos priemones, įvertinti jų efektyvumą, pranašumus 
ir trūkumus. Taip pat būtų tikslinga skirti kuo daugiau dėmesio narkomanijos pli-
timo prevenciją vykdančio šių įstaigų personalo tiksliniam mokymui. Kartu būtina 
užtikrinti vykdomų narkomanijos plitimo prevencijos pataisos įstaigose priemonių 
tęstinumą ir kompleksiškumą, taip pat vadovautis veiklos lankstumo ir novatoriš-
kumo principu: atsižvelgti į besikeičiančias narkomanijos plitimo tendencijas, 
prognozes, kitų šalių geriausios praktikos pavyzdžius, taikant naujas narko-
manijos plitimo mažinimo poveikio formas. 
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IŠVADOS 
 

• Nuolat didėjantis ir gerokai didesnis už paplitimą bendrojoje populiacijoje 
narkomanijos paplitimas pataisos įstaigose yra aktuali šių dienų Lietuvos ir kitų 
valstybių problema. Tačiau registruotų priklausomybe sergančių asmenų skai-
čiaus didėjimas gali reikšti ne tik tai, kad ši problema pataisos įstaigose didėja, 
bet taip pat gali atspindėti laisvės atėmimo vietose taikomų prevencijos priemo-
nių veiksmingumą. 

• Narkomanijos ir su ja susijusių problemų plitimo mastai, šio reiškinio prie-
žastys ir sukeliami padariniai skatina vis daugiau dėmesio skirti šio reiškinio ne-
atidėliotinai prevencijai ieškant atitinkamų veiksmingų prevencijos priemonių. 
Būtina imtis labiau integruotos įvairių institucijų ir visuomenės koordinuotos, pa-
grįstos mokslu bei praktika veiklos. 

• Pagrindinės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atė-
mimo vietose kryptys yra pirminė narkomanijos prevencija, asmenų, vartojančių 
narkotikus, tinkama sveikatos priežiūra, reabilitacija ir socialinė reintegracija 
(antrinė narkomanijos prevencija), laisvės atėmimo vietų apsaugos bei suimtųjų 
ir nuteistųjų priežiūros stiprinimas, moksliniai tyrimai ir informacinės sistemos 
plėtra. 

• Pataisos įstaigose vykdomai narkomanijos prevencijai turi įtakos narko-
manijos paplitimo lygis, laikomų asmenų kontingentas, jų laikymo sąlygos ir kt. 
Plačiausia yra vykdoma pirminė prevencija. Tačiau veiksmingai prevencijai vyk-
dyti nepakanka skiriamų lėšų. 

• Siekiant didesnio narkomanijos prevencijos pataisos įstaigose efektyvumo, 
svarbu laikytis veiklos tęstinumo, kompleksiškumo, lankstumo ir novatoriškumo 
principų. 
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Summary 
 

Due to this topic the main goal of this article is to specify particularities and evaluate 
the problems of implementing the measures of drug habit prevention in correctional institu-
tions and to give some offers of possible solution of them and of improving underway pre-
vention. Although drug habit prevention, implemented in different spheres and levels has 
common features, drug habit prevention in correctional institutions has some particulari-
ties. It is important that prevention would fulfil the changes of habits and opportunities of 
using drug in correctional institutions. 

For attaining this object the up-to-date state of drug habit spread in correctional institu-
tions, tendencies, the reasons, the particularities of prevention measures applied in Vil-
nius’ correctional institutions as well as the experience of implementing drug habit preven-
tion measures in some foreign countries are here overviewed.  
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Santrauka 
 

Pranešime analizuojama aplinkos apsaugai, žmonių sveikatai teisiniu, ekono-
miniu ir kitais požiūriais reikšminga geriamojo vandens kokybės problema. Temos 
aktualumas pasireiškia ne tik tinkamu šios svarbios administracinio teisinio regu-
liavimo srities sureguliavimu, kad būtų užtikrinta Lietuvos gyventojų teisė vartoti 
kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, bet ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių vandens sektorių, suderinamumu su Eu-
ropos Sąjungos (toliau – ES) direktyvomis.  

Pranešimo pirmame skyriuje atskleidžiamos su tyrimo problema susijusios są-
vokos. Antrame skyriuje apžvelgiami geriamojo vandens kokybės priežiūros ir 
kontrolės teisinio reglamentavimo ypatumai, atskleidžiamos esamos geriamojo 
vandens kokybės užtikrinimo problemos, siūlomi galimi jų sprendimo būdai. Pra-
nešime panaudoti dokumentų analizės, sisteminės analizės ir lyginamosios analizės 
moksliniai metodai. 

 
ĮVADAS 

 
Tyrimo problema ir jos formulavimas. Tyrimo problema susijusi su vienu 

iš valstybės tikslų – užtikrinti Lietuvos gyventojų teisę vartoti sveiką ir švarų ge-
riamąjį vandenį. Siekiant šio tikslo, reikalinga tinkama aplinka. Pirmiausia turi 
būti veiksmingi teisės aktai. Teisės aktai, reglamentuojantys geriamojo vandens 
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kokybę, jos priežiūrą ir kontrolę turi būti dinamiški, neprieštaringi, juose išdėstyti 
aiškūs reikalavimai. Šiuo požiūriu galima sutikti su prof. dr. A. Urmonu, kad 
„administracinė teisė turi gebėti konstitucinių principų kontrolės pagrindu strate-
giškai reaguoti į aplinkos permainas. Ji turi naujai įvertinti ir lanksčiai modeliuoti 
jos funkcijas įgyvendinančių teisinio reguliavimo priemonių ir metodų taikymą 
nuo pat administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo ištakų“ [11].  

Dabar tik apie 70 proc. šalies gyventojų aprūpinama kokybišku geriamuoju 
vandeniu. Kiti, arba apie 1 mln. gyventojų, vartoja šachtinių šulinių vandenį, ku-
ris neatitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimų. Netolygi vandens sekto-
riaus plėtra ir vandenį tiekiančių įmonių išskaidymas neleidžia patenkinti vartoto-
jų lūkesčių (taip pat ir dėl geriamojo vandens kokybės), o esamas teisinis regu-
liavimas nesudaro veiksmingo šio sektoriaus funkcionavimo prielaidų.  

Mokslinio tyrimo temos aktualumas. Geriamasis vanduo – mitybos pa-
grindas, todėl jo kokybė turi neabejotinai didelę reikšmę žmogaus sveikatai. Lie-
tuvos geriamojo vandens kokybės klausimai dažnai aptariami žurnalistų, sveika-
tos priežiūros, aplinkos apsaugos specialistų, vartotojų teisių gynėjų diskusijose, 
tačiau ir teisės teoretikai, ir praktikai šiai temai beveik neskyrė dėmesio. Ypač 
trūksta mokslinių straipsnių, kuriuose būtų analizuojami teisiniai šios temos as-
pektai. 

Tyrimo tikslas – administraciniu teisiniu požiūriu įvertinti geriamojo vandens 
kokybės užtikrinimo problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus. 

Tyrimo objektas – įvairių dokumentų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės ak-
tų nuostatos, susijusios su geriamojo vandens kokybės, jos priežiūros ir kontro-
lės reglamentavimu. 
 

1. GERIAMOJO VANDENS IR JO KOKYBĖS SAMPRATA 
 

Geriamojo vandens kokybės, jos programinės priežiūros ir kontrolės regla-
mentavimas yra svarbi administracinio teisinio reguliavimo sritis, grindžiama Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 46, 54 straipsniuose įtvir-
tintomis nuostatomis dėl valstybės pareigų reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tar-
nautų visuomenės interesams ir bendrai tautos gerovei, rūpintis natūralia gamti-
ne aplinka, gyvūnijos ir augalijos apsauga, prižiūrėti, kad su saiku būtų naudo-
jami gamtos ištekliai. Konstitucijos 54 straipsnyje nustatytas draudimas niokoti ir 
teršti vandenis. Šios nuostatos skirtos užtikrinti asmenų teisę vartoti sveiką ir 
švarų geriamąjį vandenį [1].  

Norint atskleisti geriamojo vandens kokybės problematiką, pirmiausia reikia 
išnagrinėti su šia sritimi susijusias sąvokas. Vanduo yra neatskiriama visatos 
dalis, gyvybiškai svarbus cheminis elementas, labiausiai paplitęs mineralas. Ap-
linkos apsaugos terminų žodyne pateikiami tokie geriamojo vandens (ang. drin-
king/potable water) apibrėžimai: „tai gėlas vanduo, kuris natūraliame būvyje ar 
atitinkamai paruoštas yra tinkamas vartoti gėrimui ir naudoti higieninėms reik-
mėms, neatsižvelgiant į tai, ar jis patiekiamas vandentiekio vamzdžiais, ar fa-
suotas, taip pat vanduo, kuris naudojamas maisto produktų gamybai, apdoroji-
mui, konservavimui, tiekimui į rinką su maistu ar maisto medžiagomis, arba ga-
lintis kitaip įtakoti maisto saugą (kai vanduo naudojamas garų ar ledo pavidalu); 
gėlas vanduo, kuris išgautas iš gamtinių (natūralių) šaltinių arba paruoštas, ati-
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tinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens standartą; tinkamas gerti van-
duo“ [10, p. 145].  

Atlikus Geriamojo vandens įstatymo 2 straipsnio, kuriame pateiktos šiame 
įstatyme vartojamos sąvokos, analizę, galima išskirti šias geriamojo vandens rū-
šis pagal žemiau nurodytus klasifikavimo kriterijus: 1) pagal gavybą – gamtinis ir 
paruoštas; 2) pagal paskirtį – skirtas gerti, virti, ruošti valgiui namų ūkio reik-
mėms ir maisto įmonėms maisto produktams gaminti, perdirbti, konservuoti arba 
tiekti į rinką; 3) pagal tiekimo būdą – tiekiamas vandentiekio skirstomaisiais tink-
lais, laikomas talpyklose, buteliuose, kitose pakuotėse; 4) pagal gavybos šalti-
nius – iš požeminių vandenų ir paviršinių telkinių [3]. Pažymėtina, kad Geriamojo 
vandens įstatyme vartojama geriamojo vandens sąvoka iš esmės atitinka Euro-
pos Sąjungos Tarybos 1998 m. lapkričio 3 d. direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms 
vartoti skirto vandens kokybės (toliau – Direktyva 98/83/EB) nuostatas. Direkty-
va 98/83/EB buvo priimta siekiant apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo bet 
kokio vandens užterštumo poveikio užtikrinant, kad tas vanduo būtų sveikas ir 
švarus. Direktyvos 98/83/EB 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „žmonėms var-
toti skirtas vanduo” – tai: a) bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, 
virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms, neatsižvelgiant į tai, ar 
jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, talpyklų, buteliais ar kitomis talpomis; b) bet 
koks vanduo, vartojamas maisto gamybos įmonėje žmonių mitybai skirtiems 
produktams ar medžiagoms gaminti, perdirbti, konservuoti arba tiekti į rinką, jei 
kompetentingos institucijos įsitikina, kad šio vandens kokybė nepakenks galuti-
nio maisto produkto saugai“ [8]. 

Geriamojo vandens įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 32 dalyje nustatyta, kad: 
„vandens kokybė – vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti, kiek jis 
atitinka vandensaugos tikslus ir (arba) kiek tinka konkrečioms vandens naudoji-
mo sritims; vandens kokybės norma – nustatyta žmogui ir aplinkai nekenksmin-
ga tam tikro teršalo ar teršalų grupės vandenyje, nuosėdose ar biotoje koncent-
racija, kurios negalima viršyti“ [4]. Geriamojo vandens įstatymo 2 straipsnio 5 
dalyje geriamojo vandens kokybė apibrėžiama kaip teisės aktų nustatyta geria-
mojo vandens savybių visuma, leidžianti tenkinti išreikštus ir numanomus van-
dens vartotojų poreikius. Šią įstatymų leidėjo nuostatą detalizuoja sveikatos ap-
saugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-445 patvirtinta Lietuvos hi-
gienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
(toliau – Higenos norma) [7]. Higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių 
institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams, geriamojo vandens vartotojams, 
imantiems geriamąjį vandenį iš viešojo ar kitų vandens išteklių naudotojų van-
dentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, gręžtinių ar šachtinių šulinių ir naudojan-
tiems jį maisto tvarkymo įmonėse, viešojo naudojimo pastatuose bei pastatų bui-
tinio karšto vandens sistemose. Pripažįstama, kad geriamasis vanduo yra sau-
gus ir sveikas vartoti, jei: 1) jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, 
savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių svei-
katai; 2) geriamasis vanduo atitinka minimalius mikrobinius ir toksinius (chemi-
nius) rodiklius; 3) užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens 
apsauga nuo taršos, o vandens programinė priežiūra geriamojo vandens tiekėjų 
vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo atitinka mikrobinius 
ir toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens vartojimo vietose; 4) atitinka 
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kitus Higienos normoje numatytus reikalavimus. Tačiau ne visi šalies gyventojai 
vartoja geriamąjį vandenį, kuris atitinka Higienos normos reikalavimus, todėl, 
įvertinus šio reiškinio neigiamą poveikį žmonių sveikatai, geriamojo vandens ko-
kybės užtikrinimo problemas būtina aptarti detaliau. 
 

2. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROBLEMOS IR 
GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 
Geriamojo vandens kokybės užtikrinimo sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos gyventojų teisę vartoti sveiką ir švarų geriamąjį vandenį bei gauti 
informaciją apie jo kokybę, nustato Geriamojo vandens įstatymas. Šis įstatymas 
taip pat reglamentuoja valstybės, savivaldybės institucijų, vandens tiekėjų ir 
vandens vartotojų funkcijas ir santykius, susijusius su geriamojo vandens koky-
bės kontrole. Tuo tikslu atliekama geriamojo vandens programinė priežiūra ir 
valstybinė kontrolė. Geriamojo vandens programinė priežiūra suprantama kaip 
teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas programuotas pasirinktinis vandens 
bandinių ėmimas, mėginių tyrimas ir tam tikrų vandens rodiklių registravimas ir 
(ar) perdavimas siekiant įvertinti, ar šie rodikliai atitinka saugos ir kokybės reika-
lavimus. Šią funkciją atlieka geriamojo vandens tiekėjai, kurie nuolat teikia pro-
graminės priežiūros metines ataskaitas atitinkamos savivaldybės merui ir Vals-
tybinei maisto ir veterinarijos kontrolės tarnybai. Geriamojo vandens tiekėjai turi 
nedelsdami pranešti vartotojams ir Valstybinei maisto ir veterinarijos kontrolės 
tarnybai apie vandens kokybės blogėjimą vartotojams priklausančių pastatų vi-
daus vandentiekyje, to priežastis ir veiksmus, kurių vartotojai turi imtis, kad ge-
riamasis vanduo atitiktų teisės aktų nustatytus kokybės reikalavimus. 

Valstybinę geriamojo vandens kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinari-
jos kontrolės tarnyba. Šios funkcijos tikslas – kontroliuoti, kaip vykdomi teisės 
aktų reikalavimai, duoti nurodymus priežiūros vykdymo srityje, tikrinti geriamojo 
vandens saugos ir kokybės rodiklius, vandens ruošimo procesus ir priemones. 
Kontrolės rezultatai kasmet teikiami Sveikatos apsaugos ministerijai ir skelbiami 
viešai. Nustačiusi kokybės reikalavimų pažeidimus, Valstybinė maisto ir veteri-
narijos kontrolės tarnyba privalo imtis priemonių, kad nebūtų viešai tiekiamas ar 
individualiai naudojamas vanduo, keliantis potencialų pavojų žmonių sveikatai.  

Pažymėtina, kad veikianti geriamojo vandens kokybės priežiūros ir kontrolės 
sistema savaime neužtikrina visiško geriamojo vandens kokybės reikalavimų 
laikymosi. Šiuo kontekstu galima išskirti keletą geriamojo vandens kokybės pro-
blemų. Viena iš jų – tai padidėjusi geležies mangano ir fluoro koncentracija po-
žeminiame vandenyje (šiuo metu geležis šalinama 64 Lietuvos miestuose arba 
70 proc. viso centralizuotai tiekiamo vandens). Vanduo, kuriame padidėjusi fluo-
ro koncentracija, tiekiamas apie 128 000 gyventojų Šiaurės – Vakarų regione 
[6]. Įvertinus neigiamų šių problemų poveikį žmonių sveikatai, būtina renovuoti 
vamzdynus (tam reikia investuoti apie 800 mln. litų), ieškoti kitų geriamojo van-
dens šaltinių arba statyti fluoro šalinimo įrenginius. Kita problema – centralizuo-
tai tiekiamu vandeniu Lietuvoje aprūpinama tik apie 66 proc. visų šalies gyvento-
jų (90 – 95 proc. didžiųjų miestų gyventojų ir apie 20 – 30 proc. kaimo gyvento-
jų), o apie 1 mln. gyventojų naudoja gruntinį kastinių šulinių vandenį, kuris daž-
nai neatitinka Higienos normoje nustatytų geriamojo vandens kokybės reikala-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

183 

vimų. Be to, nevalomos arba nepakankamai valomos mažų miestelių ir kaimų 
nuotekos (apie 600 nuotėkų valymo įrenginių yra susidėvėję), todėl ten būtina 
modernizuoti ar pastatyti naujus vandens valymo įrenginius. Lietuvoje centrali-
zuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslauga prieinama tik 55 proc. visų gyven-
tojų, tačiau kaimo vietovėse šis rodiklis daug mažesnis. Dar viena problema, 
negatyviai veikianti geriamojo vandens kokybę, yra pernelyg didelis vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus išskaidymas, t. y. paslaugas teikia dau-
giau nei 700 įmonių (apie vandens sektoriaus plėtros netolygumus žr. 1 lentelė). 
 
1 lentelė. Vandens sektoriaus plėtros netolygumai Lietuvos Respublikoje ir ES٭. 
 
Analizuojamas 
rodiklis (pagal 

prioritetą) 
Rodiklio matmuo Metai

Rodiklio 
vertė  

Lietuvoje 

Rodiklio 
vertė ES 
(vidurkis)

Netoly- 
gumo 

laipsnis
Nuotekų išvaly-
mas iki nustatytų 
reikalavimų 

Iki nustatytų reikalavimų išvalo-
mų nuotekų dalis, procentais 2003 69% 492% didelis 

Centralizuotai 
tiekiamo geria-
mojo vandens 
kokybė 

Centralizuotai tiekiamo reikala-
vimus atitinkančio geriamojo 
vandens dalis, procentais 

2003 63% 90% didelis 

Centralizuotas 
vandens tieki-
mas kaimo gy-
venvietėse 

Kaimo gyvenvietėse (iki 2000 
gyventojų) centralizuotai tiekia-
mo vandens vartotojų skaičius, 
procentais nuo visų tokių gyven-
viečių gyventojų skaičiaus 

2003 34% 80% didelis 

 
 .Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymas Nr ٭

D 1-23 „Dėl Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategijos 
patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2005, Nr. 8-245 

 
 
Lietuvoje vandens ūkis išskaidytas į labai įvairaus dydžio ir pajėgumo įmo-

nes, iš kurių dauguma (ypač mažosios) nepajėgios investuoti (skolintis) bei už-
tikrinti reikiamą tiekiamo vandens kokybę, vykdyti susidėvėjusios, neatitinkan-
čios poreikių infrastruktūros plėtrą bei priežiūrą (apie kai kurių Lietuvos miestų 
geriamojo vandens kokybę žr. 2 lentelė).  

Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiųjų Lietuvos miestų geriamojo vandens 
kokybė yra gana gera, vandens tiekimo įmonės turi vandens valymo įrenginius, 
laboratorijas, kuriose nuolat atliekami tiekiamo vandens tyrimai. Tačiau mažes-
nių miestų geriamojo vandens kokybė nėra patenkinama, vandens tiekimo įmo-
nės (Pasvalyje, Kretingoje, Šilutėje) neturi vandens valymo įrenginių, o kaimo 
gyvenvietėse tiekiamo geriamojo vandens kokybė dar blogesnė. 

Įvertinus tendenciją, kad vandens tiekimo įmonės dydis (finansinis pajėgu-
mas) atvirkščiai proporcingas tiekiamo vandens kokybei, reikėtų teisinio regulia-
vimo priemonėmis sudaryti sąlygas stambinti vandens tiekėjus, stiprinti jų veik-
los priežiūrą ir kontrolę, mažinti miestų ir kaimų vietovėse tiekiamo geriamojo 
vandens kokybės skirtumus, pritraukti lėšų iš ES fondų. 
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2 lentelė. Penkių didžiųjų miestų ir atsitiktinės atrankos būdu pasirinktų kitų Lietuvos  
                miestų geriamojo vandens kokybės lyginamoji analizė٭. 
 

Miesto pavadini-
mas/ Geriamojo 

vandens kokybės 
rodikliai 

Kokybės reikalavimų neatitin-
kančio geriamojo vandens da-
lis (rodiklis nustatytas pagal 

atsitiktinės atrankos būdu pa-
sirinktos dienos tyrimus) 

Gerinto vandens 
dalis/Vandens geri-
nimo įrenginių skai-

čius 

Matavimų, kuriuose 
kokybės koncentraci-
ja viršija leistiną, dalis

Vilnius 26.39 % 74.49 % /11 8.8 % 
Kaunas 82.21 % 8.47 % /2 8.8 % 
Klaipėda 90.94 % 91.85 % /2 0.8 % 
Šiauliai 50.52 % 93.14 % /3 12.8 % 

Panevėžys 0.71 % 99.32 % /1 3.1 % 
Radviliškis 99.52 % 76.13 % /2 60.9 % 
Akmenė 82.32 % 50.49 % /1 31.6 % 

Pasvalys 95.09 % 
Vanduo negerin-
tas/ Valymo įren-

ginių nėra 
40.7 % 

Kretinga 100 % 
Vanduo negerin-
tas/ Valymo įren-

ginių nėra 
7.6 % 

Šilutė 76.46 % 
Vanduo negerin-
tas/ Valymo įren-

ginių nėra 
16.1 % 

 
-Šaltinis: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 metų duomenys (ne ٭

publikuota). 
 
 

Tokios priemonės atitiktų visuotinumo, tęstinumo, paslaugų kokybės, priei-
namumo ir vartotojų apsaugos principus, kuriais grindžiami ES valstybių van-
dentvarkos valdymo modeliai, bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 
nuostatas [9]. Atkreiptinas dėmesys, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas, kaip ir kitos bendro intereso paslaugos, turi lemiamą įtaką šalies gy-
ventojų gyvenimo kokybei, aplinkai ir ekonomikai. 

Šių problemų aktualumą ilgalaikėje perspektyvoje patvirtina dabar vykstan-
tys esminiai vandens sektoriaus teisinio reguliavimo pokyčiai. 2007 m. sausio 1 
d. įsigaliojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymas, kuriame suformuluoti pasiūlymai Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 
komisijai (toliau – Komisija), savivaldybėms dėl konkrečių norminių teisės aktų 
rengimo ir įgyvendinimo [4]. Siekdamas užtikrinti geriamojo vandens ir nuotekų 
tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat visuomenės interesus ati-
tinkančią plėtrą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims apsirūpinti 
tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarky-
mo paslaugas, Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. liepos 13 d. priėmė Ge-
riamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymą. Vienas iš šio įstatymo tikslų yra 
užtikrinti, kad kuo daugiau asmenų galėtų apsirūpinti visuomenės sveikatos 
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saugos reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu [3]. Viena iš šio įstatymo 
naujovių – viešojo vandens tiekimo licencijavimas. Įstatymo 19 straipsnio 1 daly-
je nustatyta, kad kiekvienos savivaldybės teritorijoje galės būti išduodama tik 
viena licencija viešojo vandens tiekimo veiklai vykdyti. Tuo siekiama stambinti 
įmones ir kartu gerinti tiekiamo vandens kokybę. Licencijavimo, viešojo vandens 
tiekimo kainų derinimo funkcijas atliks nepriklausomas reguliatorius – Komisija, 
tačiau šis procesas užtruks mažiausiai kelerius metus. Nors Geriamojo vandens 
ir nuotekų tvarkymo įstatymas įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d., tačiau jame kelia-
mų tikslų (ir dėl geriamojo vandens kokybės) greitai pasiekti neįmanoma ne tik 
dėl objektyvių priežasčių (didelių investicijų poreikio mažesnių miestų ir kaimo 
gyvenvietėse ir pan.), bet ir dėl to, kad nėra priimta įstatymui įgyvendinti poįsta-
tyminių aktų. Pavyzdžiui, šio įstatymo 13 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad 
95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų turės būti aprūpinta viešojo vandens 
tiekėjo tiekiamu vandeniu, tačiau toks paplitimas turi būti pasiektas iki 2014 m. 
gruodžio 31 dienos. Siekiant paslaugų tiekėjų stambinimo, viešojo vandens tie-
kimo teritorijos nustatomos pagal vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros 
planus, o juos savivaldybės turi patvirtinti iki 2008 m. birželio 30 dienos. Esant 
tokiai situacijai ir teisiniam reguliavimo nebaigtumui, galima prognozuoti, kad ar-
timiausiais metais didelė dalis mažesniuose miestuose ir kaimo gyvenvietėse 
gyvenančių asmenų vartos Higienos normos reikalavimų neatitinkantį geriamąjį 
vandenį. 
 

IŠVADOS 
 

1. Vandens sektoriaus teisinio reguliavimo netobulumas negatyviai veikia 
geriamojo vandens kokybę, o veikianti geriamojo vandens kokybės priežiūros ir 
kontrolės sistema dėl objektyvių priežasčių (susidėvėję vamzdynai, nuotekų va-
lymo įrenginiai, didelis vandens sektoriaus išskaidymas) negali užtikrinti visiško 
geriamojo vandens kokybės reikalavimų laikymosi. 

2. Geriamojo vandens kokybę, jos programinę priežiūrą ir kontrolę reglamen-
tuojantys teisės aktai atitinka ES direktyvų reikalavimus, tačiau dauguma nuo-
statų į nacionalinę teisę perkelta tik formaliai, nes jos de facto neveikia dėl ob-
jektyvių priežasčių (didelių investicijų poreikio ir pan.) 

3. Didelis vandens sektoriaus išskaidymas (paslaugas teikia daugiau nei 700 
tiekėjų), netolygi didžiųjų miestų ir kaimo gyvenviečių infrastruktūros plėtra (su-
sidėvėję vamzdynai, vandens valymo įrenginių trūkumas mažesnių miestų ir 
kaimo gyvenvietėse) apsunkina Valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės tar-
nybos ir vandens tiekėjų galimybes visiškai užtikrinti Higienos normos reikalavi-
mus atitinkančio geriamojo vandens kokybę. 

4. Vandens sektoriaus teisinės bazės keitimas vertintinas kaip pozityvus įsta-
tymų leidėjo žingsnis siekiant sudaryti prielaidas gerinti Higienos normos reika-
lavimus ir vartotojų poreikius atitinkančio geriamojo vandens kokybę, tačiau 
straipsnio autoriai atsargiai vertina galimybes greitai pasiekti teigiamų rezultatų 
šioje srityje, nes nėra reikiamų poįstatyminių teisės aktų ir dėl minėtų objektyvių 
priežasčių. 
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THE CONCEPTION QUALITY OF DRINKING WATER: RISING PROBLEMS AND 
POSSIBLE WAYS OF THEIR DECISIONS 
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Summary 
 

This article is dedicated to the analysis of the conception and problems of quality of 
drinking water. 46th and 54th articles of the Constitution are the basic to guarantee human 
rights of healthy environment, also to get and use clean drinkable water. In order to reach 
proper regulation of drinking water sector, local legal acts are coordinated with legal acts 
of European Union. 
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This theme was not chosen accidentally. Water sector is very important part of admi-
nistrative regulation. Proper regulation of quality of drinkable water should be one of the 
main purpose of the Government. Problems of quality of drinking water rebound on envi-
ronmental damage, human health, juridical, economic, social fields. Saltatory development 
of water sector can not satisfy wants of customers and legal regulation needs changes. 
Authors of this work analyse notions of drinking water and the system of controlling quality 
of drinking water comparing situation in Lithuanian cities and villages and analysing legal 
acts concerned with drinkable water. 

 In this work there were used several methods of the science research: document ana-
lysis, systematic analysis, comparison analysis. At the end there are formulated the conc-
lusions of the analysis, provided suggestions, what and how is it needed to change see-
king effective legal regulation in water sector and protection the rights of customers. 
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Pagrindinės sąvokos: pasyvus rūkymas, teisė į sveiką aplinką, draudimas rūky-
ti viešose ir darbo vietose. 

 
Santrauka  

 
Viso pasaulio pritarimą pamažu užkariaujantys rūkymo viešose vietose riboji-

mai atitinka šiuolaikinės visuomenės teisėtus lūkesčius, nes XXI amžiaus gyventojai 
atsakingiau vertina asmens ir visuomenės sveikatos problemas. Straipsnyje anali-
zuojama vieną opiausių šiuolaikinio pasaulio socialinių teisinių ir medicinos pro-
blemų – pasyvus rūkymas. Būtinybė nustatyti vietas rūkantiesiems yra neapibrėžta 
koncepcija, kurią sunku įgyvendinti ir tai visiškai neapsaugo nerūkančiųjų, nes oras 
iš rūkančiųjų patalpos maišosi su oru nerūkančiųjų patalpoje. Visiškas rūkymo už-
draudimas viešose vietose lemtų geriausią pasirinkimą. Lietuvos Respublikoje nuo 
2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymas, uždraudęs rūkyti viešose (ir darbo) vietose. 
Straipsnyje analizuojama užsienio šalių praktika, nagrinėjamos šio įstatymo įgy-
vendinimo problemos. 

 
ĮVADAS 

 
Tyrimo objektas – visuomeniniai santykiai, kylantys dėl draudimo rūkyti vie-

šose ir darbo vietose: pasyvaus rūkymo problema pasaulyje ir Lietuvos Respub-
likoje, Tabako kontrolės įstatymo pakeitimai, draudžiantys rūkyti viešose ir darbo 
vietose.  

Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įsta-
tyme 2007 m. sausio mėn. įsigaliojusių pakeitimų reglamentinių nuostatų, kurios 
uždraudė rūkyti viešose ir darbo vietose, įgyvendinimo veiksmingumą. 

Problemos ištyrimo laipsnis ir darbo naujumas – straipsnyje nagrinėja-
mas Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos teisės aktų, ribojan-
čių pasyvų rūkymą, intervencinis poveikis Lietuvos Respublikos teisės sistemai. 
Šios problemos aktualumas yra siejamas su žmonių socialinėmis teisinėmis ver-
tybėmis, žmonių teise į sveiką aplinką. Straipsnyje atskleidžiamas galiojančio 
teisinio reglamentavimo mechanizmas, nurodomi reglamentavimo trūkumai ir jo 
priežiūros nepakankamumas, aptariami šių trūkumų šalinimo būdai.  

 
PASYVAUS RŪKYMO PROBLEMA LIETUVOJE IR PASAULYJE 

 
Vienas iš svarbiausių valstybės vertybinių prioritetų – rūpintis savo gyventojų 

sveikata. Tai pati didžiausia ir labiausiai atsiperkanti investicija, ką jau kalbėti 
apie tai, kad žmogaus gyvybė apskritai yra neįkainojama. Rūkymas yra vienas iš 
pagrindinių šių dienų žmonių mirties ir fizinės negalios šaltinių. Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos 28 straipsnyje pabrėžiama, kad „Įgyvendindamas savo teises 
ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių“ [1]. Todėl kyla 
klausimas, ar vienų asmenų teisė laisvai pasirinkti savo gyvenimo būdą nevaržo 
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kitų asmenų teisės gyventi sveikoje neužterštoje aplinkoje? Tuo požiūriu pasy-
vus rūkymas tampa viena iš žmonių priešpriešos problemų daugelyje pasaulio 
šalių. Jis kelia didelę grėsmę tiek asmenų sveikatai, tiek aplinkai. Pradedant 
analizuoti šią problemą, tikslinga apibrėžti pasyvaus rūkymo sąvoką ir kuo jis 
toks pavojingas.  

Pasyvus rūkymas yra rūkančiųjų asmenų nerūkančiųjų atžvilgiu, prievartinės 
agresyvios elgsenos žalingas pastarųjų sveikatai padarinys, nes nerūkantieji, 
būdami toje pačioje mikroaplinkoje, objektyviai, prieš savo norą privalo įkvėpti 
tabako dūmus. Kaip žinoma, sveikata yra žmogaus socialinė teisinė vertybė, ku-
rią turi apsaugoti galiojanti teisė. Teisė į sveikatą yra viena iš svarbiausių žmo-
gaus teisių, sukurianti pareigas šių santykių dalyviams, t. y. rūkantiesiems. Ko-
kia pasyvaus rūkymo žalingų padarinių esmė? Tai, ką įkvepia nerūkantieji, suda-
ro degančio tabako dūmas ir rūkančiojo iškvepiamas oras. Tik 15 procentų ciga-
retės dūmo yra įkvepiama rūkant, o visa kita pasiskirsto artimiausioje aplinkoje ir 
gali būti įkvepiama kitų ten pat esančių žmonių. Nors apie pasyvaus rūkymo da-
romą fizinę žalą nerūkantiesiems buvo žinoma jau gerokai seniau, tačiau tik 
pastaraisiais metais imta atsižvelgti į moksliniais įrodymais pagrįstus rūkymo 
padarinius žmogaus sveikatai. Konkretūs tyrimai parodė, kad asmuo, stovėda-
mas šalia rūkančiojo žmogaus, įkvepia daugiau pavojingų kietųjų dalelių nei sto-
vėdamas šalia judrios gatvės. 2004 metais Pasaulio sveikatos organizacijos at-
liktų tyrimų metu buvo išsiaiškinta rūkančių žmonių daroma žala nerūkantie-
siems. Pasyvus rūkymas sukelia plaučių vėžį net žmonėms, kurie niekada nerū-
kė, be to, žmonės, gyvenantys su rūkančiaisiais, 25 procentų dažniau suserga 
širdies ligomis, nei tie, kurie nesusiduria su pasyviu rūkymu. Tabako dūmai ypač 
veikia vaikus, kurie gyvendami su rūkančiais tėvais, dažniau serga kvėpavimo 
takų infekcinėmis ligomis, bronchine astma. Visi šie duomenys apie pasyviojo 
rūkymo daromą žalą sveikatai rodo, jog būtina nustatyti griežtesnes taisykles bei 
leisti įstatymus nerūkančiųjų sveikatos apsaugai gerinti.  

Nuo 2004 m. vasario 27 d. įsigaliojo Pasaulio sveikatos organizacijos Taba-
ko kontrolės pagrindų konvencija. Tai – tarptautinis dokumentas, skirtas apsau-
goti dabartinę ir būsimąsias kartas nuo kenksmingų tabako vartojimo ir priversti-
nio kvėpavimo tabako dūmais sukeltų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonomi-
nių padarinių. Pagal šią konvenciją tabako kontrolės socialinėje teisinėje politi-
koje išskirtini keli pagrindiniai aspektai: draudimas realizuoti, remti bei reklamuo-
ti tabako gaminius, didelis šių gaminių apmokestinimas, gyventojų apsauga nuo 
pasyviojo rūkymo viešosiose ir darbo vietose, metodikų ir priemonių, padedan-
čių norintiems mesti rūkyti, rengimas, griežta tabako kontrabandos kontrolė. 
Šios socialinės teisinės politikos pagrindinis tikslas – formuoti požiūrį į gyvybę 
kaip į didžiausią vertybę bei apsaugoti esamas ir būsimas kartas nuo tabako 
vartojimo padarinių ir pasyviojo rūkymo, užtikrinti piliečių teisę į laisvą nuo taba-
ko dūmų aplinką. Šiuo metu iš 192 Pasaulio sveikatos organizacijos šalių narių 
šią konvenciją yra pasirašiusios 168 šalys, net 124-ose šalyse ji yra ratifikuota. 
Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidento teikimu, šią konvenciją ratifikavo 2004 
m. rugsėjo 28 d. Visiškas draudimas rūkyti viešojo maitinimo įstaigose galioja 
šiose pasaulio šalyse – Airijoje (nuo 2004 m. kovo 29 d.), Norvegijoje (nuo 2004 
m. birželio 1 d.), Italijoje (nuo 2005 m. sausio 10 d.), Naujoje Zelandijoje (įgy-
vendintas nuo 2003 m. gruodžio 3 d. iki 2004 m. gruodžio 10 d.), Butane ir 
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Urugvajuje, 11 JAV valstijų, 9 Kanados provincijose, 7 Australijos valstijose ir 
teritorijose, taip pat Škotijoje ir Bermuduose. Malta, Švedija, Suomija ir Estija 
uždraudė rūkyti patalpose, kur tiekiamas maistas. 

Lietuvai, įstojus į Europos Sąjungą, tapo privalomi ir Europos Sąjungos di-
rektyvose numatyti tikslai. Europos Sąjungoje pasyvaus rūkymo atžvilgiu veikia 
direktyvos ir rekomendacijos. Direktyvoje dėl sveikos ir saugios darbo aplinkos 
(89/391/EEB) teigiama, jog poilsio kambariuose turi būti imamasi tinkamų prie-
monių apsaugoti nerūkančiuosius nuo tabako dūmų [5]. 2002 metais Taryba 
patvirtino rekomendaciją, skatinančią šalis nares imtis teisinių priemonių tinka-
mai apsaugoti nerūkančiuosius nuo pasyvaus rūkymo darbo vietose, uždarose 
viešosiose vietose ir viešajame transporte. Kaip žinoma, rekomendacijos nėra 
privalomo pobūdžio norminiai aktai, tačiau, mūsų nuomone, tai yra reikšmingas 
dokumentas, kuriame nurodomos įvairios teisinio pobūdžio priemonės, skirtos 
apsaugoti nerūkančiųjų žmonių teisę gyventi sveikoje nuo tabako dūmų aplinko-
je. Dabartinis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas yra suderintas su 
dauguma Europos Sąjungos direktyvų, reglamentuojančių pasyvaus rūkymo, 
tabako kontrolės klausimus. 

 
TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR ĮGYVENDINIMO 

PROBLEMOS 
 

Dar 1995 metais Lietuvos Respublikos priimtos Pasaulio sveikatos organiza-
cijos rekomendacijos buvo įgyvendinamos palaipsniui. Visų pirma, pamažu didi-
nami mokesčiai tabako gaminiams, visiškai uždrausta tabako reklama. Prieš ke-
lerius metus ant cigarečių pakelių atsirado įvairūs užrašai, įspėjantys apie rūky-
mo sukeliamas ligas, pavojų sveikatai, sau ir aplinkiniams ir pan. Kavinėse, res-
toranuose ir baruose atsirado daugiau vietų nerūkantiems žmonėms. 2004 m. 
įsigaliojusi Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konven-
cija, kuri įpareigojo Seimą kuo greičiau priimti įstatymo pataisas, o Vyriausybei 
savo prioritetine veiklos sritimi pripažinti asmens teisę į sveiką, nuo tabako dū-
mų apsaugotą aplinką, tik pradedama įgyvendinti. Draudimas rūkyti viešose vie-
tose tapo labai diskutuotinu klausimu tiek tarp politikų, tiek tarp verslininkų, tiek 
tarp įvairių visuomenės sluoksnių. Neabejojama tik vienu – būtinybe užtikrinti 
asmens teisę į sveiką aplinką. 2006 metų pradžioje Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuoto nutarimo dėl Tabako 
kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo nuostatomis, draudžiančiomis rūkyti 
klubuose, diskotekose ir viešojo maitinimo įstaigose, projektui. Galiausiai, atsi-
žvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų kon-
vencijos nuostatas bei Europos Komisijos 2004 m. vasario 25 d. sprendimą 
2004/192/EB, patvirtinantį Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje pro-
gramą (2003 – 2008 m.), Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. gegužės 11 d. 
priėmė Tabako kontrolės įstatymo pakeitimus, kurie visiškai uždraudė rūkyti res-
toranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, dis-
kotekose. Šie pakeitimai įsigaliojo nuo 2007 m. sausio 1 d. Draudimu siekiama 
apsaugoti ne tik nerūkančius šių vietų lankytojus, bet ir tose vietose dirbančius 
asmenis.  



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

191 

Šio įstatymo priėmimas turėtų sudaryti prielaidas mažiau rūkyti viešose vie-
tose, ribojamas žalingas tabako dūmų poveikis Lietuvos gyventojų sveikatai, taip 
pat skatinama sveikos gyvensenos elgsena, tabako gaminių vartojimo mažini-
mas, o kartu ir jo daroma žala visuomenei ir ūkiui. Vis dėlto egzistuoja, mūsų 
nuomone, keletas kliūčių visapusiškai įgyvendinti šį įstatymą.  

Visų pirma, įstatymo pataisose numatyta išlyga, kad rūkyti bus uždrausta 
restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, 
diskotekose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ar pypkių klubus. Ši nuostata yra 
labai liberali, nes pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtą šių klu-
bų steigimo tvarką, tokius klubus atskirose patalpose galės įsirengti kiekviena 
viešojo maitinimo įstaiga. Galiausiai susidarys tokia pat situacija, kaip ir dabar. 
Įsigaliojus įstatyme numatytai išimčiai, bus pažeista restoranų, kavinių, barų ir 
kitų viešojo maitinimo įstaigų, klubų, diskotekų darbuotojų teisė į sveiką ir saugią 
aplinką. Įstatymo nuostatos neapsaugos nerūkančiųjų darbuotojų nuo pasyvaus 
rūkymo darbo vietose, o to iš esmės buvo siekiama šio įstatymo pakeitimo nuo-
statomis. Tai, kad daugelis mano, jog ventiliacijos sistema pajėgi apsaugoti nuo 
kenksmingų dalelių, patenkančių į orą kartu su cigarečių dūmais yra visiškai ne-
pagrįstas teiginys. Jokia ventiliacijos sistema nėra pajėgi pašalinti iš oro pavo-
jingų junginių ir tai yra moksliškai įrodyta. Pagrindiniai barų, restoranų, klubų ir 
kavinių darbuotojai yra jauni žmonės, iš jų dauguma merginos. Nė vienas rūko-
rius per dieną negauna tiek pavojingų medžiagų iš tabako dūmų, kiek gauna to-
kiose prirūkytose įstaigose dirbantys žmonės. Kaip Vyriausybė visiškai įgyven-
dins įstatymo nuostatą, draudžiančią rūkyti viešose vietose, iki šiol yra neaišku.  

Antra, norint pasiekti visapusišką Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimą 
reikia sukurti šio įstatymo įgyvendinimo mechanizmą ir sugriežtinti jo vykdymo 
priežiūros kontrolę. Kol kas vienintelė patikrinimo priemonė yra Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministe-
rijos, apskričių ir savivaldybių administracijų, Valstybinės tabako ir alkoholio 
kontrolės tarnybos ataskaitos ir socialinių tyrimų duomenys. Kyla klausimas, ar 
tai veiksminga? Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse 
yra vienintelis straipsnis, numatantis atsakomybę už rūkymą viešose vietose, 
kur tai yra draudžiama. Pažymėtina, kad didžiausia bauda, kuri skiriama už šį 
pažeidimą yra 50 litų. Šią baudą privalo mokėti fiziniai asmenys. Reikėtų pami-
nėti kad, išanalizavus užsienio šalių praktiką, darytina išvada, jog kitose šalyse 
baudos yra daug griežtesnės. Štai, pavyzdžiui, Airijoje už rūkymą viešose vieto-
se skiriama net iki 3 000 eurų bauda. Italijoje restorano savininkui už neprane-
šimą tarnyboms apie rūkančius klientus skiriama bauda iki 2200 eurų. Kanadoje 
Toronto mieste už rūkymą baruose, lošimų namuose baudžiama nuo 205 iki 
5000 JAV dolerių. Mūsų nuomone, norint užtikrinti veiksmingą Tabako kontrolės 
įstatymo funkcionavimą, reikia visų pirma sukurti tokią draudimų sistemą ir jos 
įgyvendinimo mechanizmą, kad nekiltų jokių pagundų pažeisti šio įstatymo nor-
mas.  

Kauno medicinos universiteto studentai atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nu-
statyti studentų patiriamą pasyvų rūkymą, palyginti rūkančių, nerūkančių ir pasy-
viai rūkančių KMU studentų savijautą bei CO kiekį iškvepiamame ore. 2006 m. 
gruodžio mėnesį buvo atliktas momentinis epidemiologinis tyrimas. Imtį sudaro 
tikslinė grupė – po 20 respondentų iš grupių, kurie rūko, nerūko ir patiria pasyvų 
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rūkymą. Pasyviai rūkančiais laikyti tie asmenys, kurie tyrimo dieną buvo rūkyti 
skirtose patalpose su rūkančiaisiais. Respondentų buvo prašoma užpildyti anke-
tą bei atlikti CO kiekio matavimo iškvepiamame ore testą, naudojant CO analiza-
torių.  

Pasyvų rūkymą patiria 65 proc. respondentų, akių peršėjimu, dirglumu skun-
džiasi 64,4proc. studentų, o diegimu širdies plote ar dusuliu po fizinio krūvio – 
18,4 proc. Per pastaruosius 12 mėnesiu užsitęsęs kosulys vargino 34,8 proc. 
rūkančiųjų ir 18,8 proc. nerūkančių, sloga ar čiaudulys, nesusijęs su peršalimu, 
atitinkamai 39,1 proc. ir 25 proc., naktinis sausas kosulys, nesusijęs su peršali-
mu, atitinkamai 30,4 proc. ir 18,8 proc., diagnozuotas bronchitas, atitinkamai – 
17,4 proc. ir 15,6 proc. Astma serga po vieną respondentą iš rūkančių ir nerū-
kančių grupės, o alergija skundžiasi 36,4 proc. nerūkančių ir 21,7 proc. rūkančių.  

Įstatymą dėl rūkymo uždraudimo viešo maitinimo ir pasilinksminimo vietose 
teigiamai vertina 60,9 proc. rūkančiųjų ir 90,6 proc. nerūkančių (p<0,05), kad 
bauda pakankama, mano atitinkamai 87 proc. ir 54,5 proc. (p<0,05), kad didinti 
tabako gaminių kainas yra geras tabako kontrolės būdas, teigia atitinkamai 39,1 
proc. ir 81,8 proc. (p<0,05). Kad šis įstatymas pakenks verslui, mano 48,3 proc. 
respondentų, kad tai pažeidžia rūkančiųjų teises, teigia 52,5 proc. apklaustųjų, o 
galimybė steigti cigarų namus iškreipia paties draudimo esmę, mano 25 proc. 
studentų.  

Pabaigoje paminėtina, kad yra ir kita visuomenės dalis, kuri nepritaria šiam 
įstatymui, tai rūkantieji ir verslo srities atstovai. Rūkančioji visuomenės dalis ma-
no, jog draudimas rūkyti viešose vietose pažeidžia jų teises. Norint paneigti šią 
jų poziciją, reikia išsiaiškinti, kurios vertybės yra didesnės: teisė į sveiką aplinką 
ar teisė laisvai pasirinkti gyvenimo būdą. Viso pasaulio pritarimą pamažu užka-
riaujantys rūkymo viešose vietose ribojimai atitinka šiuolaikinės visuomenės lū-
kesčius, nes XXI amžiaus gyventojai atsakingiau žiūri į asmens ir visuomenės 
sveikatos problemas. Asmens teisė gyventi sveikoje neužterštoje aplinkoje yra 
didesnė vertybė, kuri apima ne tik pavienius asmenis, bet ir visą visuomenę. Da-
rytina išvada, kad iš dviejų teisių prioritetas teikiamas tai, kuri yra visa apimančio 
pobūdžio, kurios užtikrinimas apsaugos dabartines ir būsimas kartas. Taigi, mū-
sų nuomone, priėmus įstatymą, draudžiantį rūkyti viešose vietose, nebus pa-
žeistos asmens teisės laisvai pasirinkti priimtiną gyvenimo būdą. Tačiau ar Lie-
tuva taip pat taps valstybe, kurioje bus visiškai įgyvendintas rūkymo draudimas 
viešojo maitinimo vietose, priklauso ne tik nuo valdžios atstovų, bet ir nuo mūsų 
pačių.  

 
IŠVADOS 

 
1. 2007 m. sausio 1 d. įsigalioję įstatymo pakeitimai, uždraudę rūkyti viešose 

ir darbo vietose, turėtų sudaryti prielaidas daromai žalai žmogaus sveikatai, vi-
suomenei ir šalies ūkiui mažinti. 

2. Įstatymo nuostatas, kurios numato galimybę steigti pypkių ir cigarų klu-
bus, pavesta įgyvendinti Vyriausybei, parengusiai gana liberalią šių klubų stei-
gimo tvarką.  

3. Atsakomybė (50 litų bauda) už draudimo rūkyti viešose vietose pažeidimą 
yra nepakankama. Be to, šią baudą moka tik fiziniai asmenys.  
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4. Asmens teisė gyventi sveikoje aplinkoje turi prioritetą prieš asmens teisę 
laisvai pasirinkti savo gyvenimo būdą. 
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Summary 
 

The whole world has been favouring restrictions for smoking in public places gradually 
and they meet expectations of modern society because the people living in 21st century re-
fer to the problems of personal and public health with more responsibility. Passive smo-
king is one of the sorest global problems and it is analyzed in the article. The necessity to 
establish locations for smoking people is an intangible concept which is difficult to imple-
ment. Moreover, this cannot prevent nonsmoking people since the air coming from the 
premises of smoking people is mixed with the air in the ones of nonsmoking. Complete 
prohibition is one of the best solutions. In the Republic of Lithuania the law prohibiting 
smoking in public and work places came into force on the 1st of January in 2007.  

The paper delves into the impact of legislation of World Health Organization and Eu-
ropean Union regarding passive smoking on the law system of the Republic of Lithuania. 
The relevance of this problem is incontrovertible for the right of every human being to 
healthy environment has taken the main position recently. The paper proposes the me-
chanism of the current regulation, specifies disadvantages and insufficiency of regulation 
control, as well as the ways to eliminate these disadvantages.  
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Passive smoking is a process when nonsmoking people inhale the smoke of tobacco 
which is exhaled by smoking people around them. The smoke inhaled by nonsmoking pe-
ople consists of burning smoke of tobacco and the exhaled air of smoking person. Only 15 
percent of cigarette smoke is inhaled while smoking and the rest part is spread in the envi-
ronment, therefore, it can be inhaled by other people present. Although the issue of harm 
of passive smoking has been known for quite long, the consequences of passive smoking 
on health based on scientific evidence has been taken into consideration during the recent 
years.  

World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, according to 
which the Parliament is obliged to enact the amendments of the law as soon as possible 
and the government – to acknowledge the issue of right to healthy and free from tobacco 
smoke environment as one of the priority fields of activity, is being implemented.  

Law enactment should allow preconditions of smoking less in public, restrict harmful 
impact of tobacco smoke on health of Lithuanian citizens, promote healthy life and reduce 
the consumption of tobacco products, as well as the damage on society and economy. 
However, a few obstacles for complete operation of the law exist.  

First of all, the government, which framed rather liberal procedures for establishing the 
clubs of pipes and cigars, will be dealing with implementation of law provisions that provi-
de for the possibility to establish such clubs. Almost all owners of the cafes or clubs will be 
allowed to establish such clubs. 

Secondly, the charge (a fine of 50 litas) for the breach of restriction not to smoke in 
public places is insufficient. Moreover, this fine is imposed only to physical entity. The 
owners are not imposed for the breach of law.  

Finally, the law prohibiting smoking in public and work places do not violate the rights 
of smoking people and clubs and cafes owners because the right of every human being to 
live in healthy environment has a priority against the personal right to choose own way of 
life.  
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Santrauka 

 
Straipsnyje apžvelgiama ES politika atliekų tvarkymo srityje, pateikiami ir ap-

žvelgiami ES ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Taip 
pat analizuojamas vienos iš svarbiausių ES direktyvų dėl atliekų tvarkymo perkėli-
mas į nacionalinę teisės sistemą. Ši analizė atlikta keliais aspektais: visų pirma, įver-
tinant ES teisės daromą įtaką Lietuvos aplinkos teisei ir nustatant daromo poveikio 
mastą; antra, įvertinant direktyvos perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę kokybę ir 
pateikiant kokybiškesnio perkėlimo alternatyvas. 
 

ĮVADAS 
 

Tyrimo tikslas – atlikti bendrosios atliekų direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisės sistemą teisinį vertinimą ir nustatyti problemiškus direktyvos perkėlimo ir 
jos įgyvendinimo aspektus. 

Tyrimo objektas – atliekų tvarkymo, kaip vieno iš teisės į sveiką aplinką 
įgyvendinimo aspektų, reglamentavimas nacionaliniu ir ES mastu; ES teisės ak-
tų perkėlimo būdai ir kokybė. 

Problemos ištyrimo laipsnis ir darbo naujumas – didėjant komunalinių at-
liekų srautui kyla atliekų tvarkymo problema. Tai daro įtaką aplinkos taršos mas-
tui, kartu ir teisei į sveiką aplinką užtikrinti. Straipsnyje daugiausia analizuojami 
teisės aktai, jų perkėlimas ir įgyvendinimas, tačiau, norint plačiau atskleisti tem-
os problematiką reikėtų ištirti ir visuomenės požiūrį į atliekų tvarkymą, tokį požiū-
rį lemiančius veiksnius bei tai, ar visuomenė pakankamai informuojama apie tei-
sinį atliekų tvarkymo reglamentavimą bei juo įgyvendinamą politiką atliekų tvar-
kymo srityje. 
 

ES POLITIKA ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 
 

Atliekų tvarkymas ES mastu visada buvo viena iš prioritetinių aplinkos sričių 
ir Komisijos pranešimuose, ir veiklos programose, ir kt. Pati pirmoji atliekų tvar-
kymo veiklos programa nustatė gaires, kaip derėtų administruoti atliekų tvarky-
mą ES mastu ir kokių priemonių imtis derinant teisės aktus atliekų tvarkymo sri-
tyje [1]. Strateginiu pranešimu atliekų tvarkymo srityje yra laikomas 1989 m. 
Komisijos pranešimas, kuriame buvo pabrėžti penki prioritetai [2]: 
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• atliekų gamybos prevencija. Akcentuojant šį prioritetą pažymėtina, viena 
vertus, pažangesnių technologijų naudojimo atliekų tvarkymo srityje svar-
bą, kita vertus, būtinybė naudoti aplinkai „mažiau kenkiančią“ produkciją, o 
tai galėjo būti garantuojama tik įdiegiant ekologiškai pažangias schemas; 

• pakartotinio naudojimo skatinimas, kuris turėtų būti vykdomas skatinant ty-
rimus ir plėtrą, gerinant atliekų surinkimo ir rūšiavimo schemas, mažinant 
išorines išlaidas ir tobulinant perdirbtos ir pakartotinai naudojamos pro-
dukcijos realizavimo rinką. 

• atliekų tvarkymo optimizavimas. Komisija pasiūlė įvairius atliekų sąvartynų 
tobulinimo mechanizmus ir pavojingų atliekų deginimo būdus. 

• atliekų transportavimas. Atliekų transportavimo gerinimo pasiūlymų Komi-
sija nepateikė, tačiau akcentavo tuo metu buvusius atliekų transportavimo 
pranašumus ir trūkumus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenims. 

• koreguotinos priemonės. Komisija paskelbė tyrimus, kurie buvo atlikti iša-
nalizavus užterštas teritorijas, ir pateikė finansinės paramos pasiūlymus 
mažinant atliekų sukeliamą taršą apleistuose sąvartynuose. 

Minėtame pranešime Komisija taip pat išreiškė pageidavimą, kad ES teritori-
joje susidarančios atliekos čia pat būtų tvarkomos ir eksportuojamos tik išimti-
niais atvejais. Būtent šis Komisijos pasiūlymas buvo artimumo principo susifor-
mavimo prielaidas [3, p. 314]. 

Atsižvelgiant į tai, kad ES teisės įtaka Lietuvos aplinkos teisei pasireiškia tai-
kant ir perkeliant į Lietuvos teisę ES aplinkos teisės principus ir perkeliant į Lie-
tuvos teisės sistemą aplinkos apsaugos direktyvas, siekiant atsekti direktyvų pe-
rkėlimo į nacionalinę teisės sistemą socialines technologijas, pateiktinas prakti-
nis pavyzdys – direktyvos dėl atliekų perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę analizė 
ir teisinis vertinimas. 
 

DIREKTYVOS DĖL ATLIEKŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS NACIONALINĘ 
TEISĖS SISTEMĄ  

 
Pagrindinės direktyvos atliekų srityje yra šios: a) Bendroji atliekų direktyva 

(75/442/EEB); b) Pavojingų atliekų direktyva (91/698/EEB); c) Atliekų sąvartynų 
direktyva (99/31/EB); d) Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva (94/62/EEB); e) 
Naudotų automobilių direktyva (2000/53/EB) ir f) Atliekų deginimo direktyva 
(2000/76/EB). Siekiant įsigilinti į bendrosios atliekų politikos gaires, tikslinga 
įvertinti, kaip Lietuvos kompetentingos institucijos, tiesiogiai atsakingos už teisės 
aktų aplinkos srityje suderinimą, perkėlė bendrosios atliekų direktyvos 
75/442/EEB [4] nuostatas į Lietuvos aplinkos teisę. 

Atliekant bendrosios atliekų direktyvos perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę 
analizę autorės remtasi konsoliduotu direktyvos tekstu [4]. 

Iš bendrosios atliekų direktyvos perkėlimo analizės darytina išvada, kad Lie-
tuva gali būti priskirta prie tų ES valstybių narių, kurios direktyvas perkelia į ne 
vieną, o į kelis nacionalinės teisės aktus. Tai galėtų būti vertinama, viena vertus, 
kaip pranašumus, kita vertus, kaip didelis trūkumas. Pranašumu tokio perkėlimo 
modelio pasirinkimas gali būti laikomas dėl tos priežasties, jog itin svarbias gai-
res nustatančios direktyvos nuostatos yra perkeliamos į vieną pagrindinį direkty-
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vos dvasią labiausiai atitinkantį įstatymą, kuris savo ruožtu turi įvairių dar labiau 
jį konkretinančių įgyvendinamųjų teisės aktų. Kita vertus, didžiulis trūkumas gali 
būti tai, jog plati įstatyminė bazė (neturėtų būti pamirštama, jog direktyvų kasmet 
į Lietuvos aplinkos teisę perkeliama ne viena ir ne dvi, todėl įstatymų ir poįsta-
tyminių aktų skaičius turėtų būti atitinkamai padauginamas) sukelia nemažai 
sumaišties institucijoms, kurios tiesiogiai atsakingos už šių teisės aktų nuostatų 
įgyvendinimą. ES lygmeniu dar vienas trūkumas perkeliant direktyvų nuostatas į 
įgyvendinamuosius teisės aktus yra tai, jog šių aktų juridinė galia yra žemesnė 
nei įstatymų. Atsižvelgiant į tai gali automatiškai susidaryti klaidinga išvada, jog 
direktyva yra perkelta ir įgyvendinama ydingai, t.y. neteikiant jos teisingam įgy-
vendinimui pernelyg didelės reikšmės nacionaliniu lygmeniu. Šis ES valdymo 
institucijų nuogąstavimas yra pagrįstas, jei būtų pritarta nuomonei, jog tik įstaty-
mais perkeliamos direktyvų nuostatos, sudarančios sąlygiškai nedidelę dalį visų 
nuostatų, pereina išsamiausią teisėkūros filtrą. 

Rengiant šį straipsnį atliktas dviejų direktyvų perkėlimo į Lietuvos aplinkos 
teisę testas – vienos iš direktyvų (bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB) pe-
rkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę analizė yra pateikiama šiame straipsnyje. Ant-
rosios direktyvos – pavojingų atliekų direktyvos 91/689/EEB [5] perkėlimo į 
Lietuvos aplinkos teisę analizė taip pat parodė, kad Lietuvos įstatymų leidėjas 
direktyvas perkelia daugiausia į specialius įgyvendinamuosius teisės aktus. 
Atkreiptinas dėmesys, jog analogiško pobūdžio direktyvų perkėlimo į 
nacionalines teisės sistemas analizes periodiškai užsako Europos Komisija. 
Skirtumas tik tas, kad Europos Komisija užsako direktyvų perkėlimo į 
nacionalines teisės sistemas lenteles ne siekdama įvertinti ES teisės poveikį 
valstybių narių aplinkos teisei, o turėdama tikslą įsitikinti, ar valstybės narės per 
joms suteiktą pereinamąjį laikotarpį perkėlė direktyvas ir įgyvendina jas tinkamai 
ir visa apimtimi. Komisijai nustačius, jog ES valstybė narė padarė direktyvos 
perkėlimo ir įgyvendinimo pažeidimų, tokio pobūdžio diskusijos perkeliamos į 
ETT. Atlikti direktyvų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą analizę ir su-
daryti direktyvų nuostatų perkėlimo lenteles trunka daug laiko, nes, jau minėta, 
dažnai direktyvų nuostatų tenka ieškoti ne tik Lietuvos Respublikos įstatymuose, 
bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymuose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba kitų 
kompetentingų institucijų patvirtintose taisyklėse, tvarkos aprašuose ir kt. Pasi-
taiko, jog nepavyksta rasti absoliučiai visų konkrečios direktyvos atitikmenų Lie-
tuvos teisėje. Tokiu atveju galima arba tikėtis, kad didžiuliame teisės aktų skai-
čiuje tiesiog nepavyko atsekti, kokiame akte yra perkeltos vienos ar kitos konk-
rečios direktyvos nuostatos. Be abejo, yra galimybė, kad įstatymų leidėjas direk-
tyvos nuostatas perkėlė ne visa apimtimi (pažymėtina, kad kai ES palieka kai 
kurių direktyvos nuostatų perkėlimą pačių ES valstybių narių diskrecijai – už to-
kių nuostatų neperkėlimą jokia ES valstybė narė negali būti baudžiama) arba 
neteisingai. 

Bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę 
analizė pasirinkta neatsitiktinai: visų pirma, tai yra labai seniai priimta direktyva, 
daug kartų keista, pildyta ir derinta vadovaujantis nūdienos aktualijomis ir kas-
met besikeičiančia padėtimi. Antra, ši direktyva yra bendriausia, reglamentuo-
janti kertinius atliekų tvarkymo principus, todėl šios direktyvos analizė leidžia iš 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

198 

dalies palengvinti ir visų kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių direktyvų ben-
drųjų reikalavimų suvokimą. Trečia, bendrajai atliekų direktyvai 75/442/EB turėjo 
įtakos ES susiformavę aplinkos teisės principai, todėl būtent šios direktyvos 
analizė padeda geriau įsigilinti į tikrojo ES teisės poveikio nacionalinėms teisės 
sistemoms apraiškas. 

Bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę 
rezultatus derėtų aptarti dviem aspektais – a) įvertinti ES teisės daromą įtaką 
Lietuvos aplinkos teisei ir nustatyti daromo poveikio mastą; b) įvertinti direktyvos 
perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę kokybę ir pateikti kokybiškesnio perkėlimo al-
ternatyvas. 

Vertinant bendrąją atliekų direktyvą 75/442/EB pirmuoju aspektu galima pa-
daryti tokias išvadas: 

• ES teisės daroma įtaka Lietuvos aplinkos teisei yra itin didelė, nes ypač 
įgyvendinamieji teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą, daugiau-
sia atkartoja ES bendrosios atliekų direktyvos nuostatas, ir nenumato jokių 
alternatyvių atliekų tvarkymo priemonių; 

• visi bendrojoje atliekų direktyvoje 75/442/EB įžvelgiami ES aplinkos teisės 
principai savo ruožtu padarė didžiulę įtaką Lietuvos aplinkos teisei, nes to-
kie principai: „teršėjas moka“, artimumo, subsidiarumo, proporcingumo, 
prevencijos ir kt. yra atkartojami visoje Lietuvos aplinkos politikoje ir jau 
seniai yra įtraukiami į periodiškai atnaujinamas ir papildomas nacionalines 
aplinkos apsaugos strategijas; 

• esant tokiai didelei ES teisės įtakai Lietuvos aplinkos teisei neišvengiamai 
Lietuvos atliekų tvarkymo politikai trūksta savarankiškumo, nes nuolatinis 
poreikis perkelti papildytas ir pakeistas bendrosios atliekų direktyvos nuo-
statas skatina mechaninį direktyvos nuostatų perkėlimą ir slopina alterna-
tyvių atliekų tvarkymo priemonių įdiegimą. Be abejo, alternatyvių atliekų 
tvarkymo priemonių įdiegimas yra susijęs su tokiais papildomais veiks-
niais: technologinės galimybės ir finansinis savarankiškumas, tačiau nuo-
latinis atliekų tvarkymo politikos administravimas „budėjimo režimu“ (bai-
minantis laiku ir tinkamai perkelti ES teisę į Lietuvos Respublikos aplinkos 
teisę) neabejotinai turi neigiamą grįžtamąjį ryšį. 

Vertinant bendrąją atliekų direktyvą 75/442/EB antruoju aspektu galima pa-
daryti tokias išvadas: 

• Lietuvos įstatymų leidėjas perkėlė šią direktyvą visa apimtimi (išimtis – al-
ternatyvios direktyvos nuostatos, kurias perkelti yra paliekama išimtinai 
Lietuvos įstatymų leidėjo diskrecijai) ir kokybiškai, nes visos perkeltos 
nuostatos nustato imperatyvius reikalavimus atliekų gamintojams, tvarky-
tojams ir turėtojams Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme [6], 
kurį atitinkamai sukonkretina ir detalizuoja įvairūs įgyvendinamieji teisės 
aktai – Atliekų tvarkymo taisyklės [7], Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės [8] ir kt.; 

• dažnai į įvairių direktyvų nuostatas įtraukiamas reikalavimas ES valsty-
bėms narėms įgyvendinant direktyvų nuostatas bendradarbiauti su Euro-
pos Komisija ir kitomis ES valstybėmis narėmis. Toks reikalavimas yra iš-
reikštas ir bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB 7.2 straipsnyje [4]. Di-
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delis Lietuvos atliekų tvarkymo politikos trūkumas yra tai, jog jokie Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai nenumato galimo ben-
dradarbiavimo su Europos Komisija ir kitomis ES valstybėmis narėmis gai-
rių ir būdų. Tai yra, viena vertus, jau minėto direktyvos 7.2 straipsnio ne-
tinkamas įgyvendinimas, kita vertus, didelis Lietuvos įstatymų leidėjo veik-
los trūkumas, nes, nesukūrus oficialaus tokio pobūdžio bendradarbiavimo 
pagrindo Lietuva, palyginti su kitomis šį reikalavimą vykdančiomis ES vals-
tybėmis narėmis, turi nepalyginti prastesnes sąlygas tobulinti savo atliekų 
tvarkymo politiką, nes paprasčiausiai ne visada gali įsigilinti į kitų ES vals-
tybių narių atliekų tvarkymo pažangą. Autorių nuomone, šis trūkumą priva-
lu nedelsiant ištaisyti pačios Lietuvos labui; 

• bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB 12 straipsnyje [4] numatomas rei-
kalavimas ES valstybėms narėms periodiškai teikti ataskaitas Europos 
Komisijai. Nors ataskaitų teikimas Europos Komisijai yra tiesioginė Lietu-
vos Respublikos aplinkos ministerijos atsakomybė, Lietuvoje yra susiklos-
čiusi tokia praktinė padėtis, jog, siekiant objektyvesnio informavimo lyg-
mens, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai savo ruožtu ataskaitas iš 
savo kompetencijos sričių teikia daug kitų institucijų – Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo depar-
tamentas, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
arba jų įgaliotos kitos institucijos. Tai yra itin teisinga ir skatintina praktika, 
nes, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įvai-
rius uždavinius atliekų tvarkymo srityje deleguoja kitoms institucijoms, šios 
institucijos taip pat turėtų talkinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
teikti ataskaitas Europos Komisijai. 

 
IŠVADOS 

 
1. Konkreti ES teisės įtaka Lietuvos aplinkos teisei pasireiškia tuo, kad į Lie-

tuvos nacionalinę teisės sistemą reguliariai perkeliami, taikomi ir įgyvendinami 
ES aplinkos teisės principai ir ES teisės aktų nuostatos. 

2. Atliekant bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB teisinį vertinimą, pada-
ryta išvada, jog ši direktyva yra perkelta į Lietuvos aplinkos teisę be didesnių 
nukrypimų nuo tikrosios direktyvos dvasios, o įstatymų leidėjo pasirinkimas su-
telkti didžiąją dalį direktyvos nuostatų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose yra 
įprasta pasirinkta panašaus pobūdžio direktyvų perkėlimo taktika, todėl tokį pe-
rkėlimo modelio pasirinkimą derėtų vertinti ne tiek teisinės technikos, kiek pa-
kankamo visuomenės informavimo užtikrinimo požiūriu. 

3. Privalu užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė imtųsi teisinių 
priemonių įteisinti aplinkos teisę Lietuvoje įgyvendinančių institucijų bendradar-
biavimą su Europos Komisija ir kitų ES valstybių narių kompetentingomis institu-
cijomis siekiant tinkamai perkelti bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB 7.2 
straipsnį ir kitų direktyvų, kuriose įtrauktas analogiškas pageidavimas dėl ben-
dradarbiavimo, nuostatas. 
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Summary 

 
The authors of the article emphasize the influence of the EU law to the environmental 

law of the Republic of Lithuania – i.e. the influence of EU environmental law principles and 
EU environmental regulation. There are evident problems of correct transposition of the 
EU law provisions into the national legal system of Lithuania and the problem of insuffi-
cient society information level in respect of the environmental requirements set by the EU. 
The problematical situation of the EU law influence to Lithuanian environmental law may 
be described in three ways: firstly, EU environmental law and international environmental 
law integrity and double influence to Lithuanian environmental law; secondly, the adjust-
ment and harmonization with the EU law of the Lithuanian legislation in separate fields of 
environment; thirdly, insufficient information of Lithuanian society in the field of the envi-
ronmental requirements set by the EU and as a consequence an incomparably lower level 
of correct EU law transposition, application and implementation in Lithuania. 

The article “Waste management regulation within the European Union as one of the 
aspects of the right to healthy environment implementation“ includes the analysis of the 
quality of the transposition of the Directive on Waste into the national legal system of the 
Republic of Lithuania. Having carried out the analysis of the transposition of this directive 
the authors have come to the conclusion that overall the directive is transposed correctly, 
containing no serious breaches of the EU law. However, there is a lack of understanding 
within the authorities of the Republic of Lithuania that the most important EU directives, 
covering a wide range of theoretical norms (as in the case with the general directive on 
waste), should be transposed into one major specialized act instead of many acts of lower 
and higher legal obligation. The agreement to such a recommendation would eventually 
help to make the EU law principles easily known as all the necessary norms and principles 
could be found within one major act covering the basic principles and requirements. 
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Santrauka 
 

Straipsnyje nagrinėjama triukšmo valdymas ir prevencija gyvenamojoje ir darbo 
aplinkoje, atsižvelgiant į norminių teisės aktų keliamus reikalavimus ir praktinius 
triukšmo lygio Kauno miesto prekybos centruose tyrimo rezultatus. Taip pat ap-
žvelgiama Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto studentų anke-
tinės apklausos rezultatai. Apklausa atlikta siekiant išsiaiškinti jaunimo informuo-
tumo lygį ir susidomėjimą triukšmo problemų sprendimu Kauno mieste. Autoriai 
daro išvadą, kad, siekiant mažinti triukšmo rodiklius, o jie artėja prie didžiausios 
leistinos ribos pagal higienos normą HN 33-1:2003, nepakanka vien techninių 
priemonių, slopinančių triukšmą jau pačiame triukšmo šaltinyje, bet būtinas ir ak-
tyvus visuomenės įsitraukimas, nes triukšmą sukeliantys veiksniai yra tiek patys 
žmonės, tiek įvairūs prietaisai, priemonės, įrenginiai ir įrengimai. Pažymėtina, kad 
visuomenės abejingumas triukšmo keliamoms problemos siejamas su nepakanka-
mu informuotumu apie valstybės institucijų vykdomą triukšmo valdymo politiką 
ir prevencines priemones.  

 
ĮVADAS 

 
Tyrimo problema ir jos ištyrimo lygis. Pastaruosius metus sparčiai didė-

jantys triukšmo rodikliai jau artėja prie pavojingo žmogaus sveikatai lygio. Šian-
dien triukšmas laikomas viena iš svarbiausių ekologinių problemų, bloginančių 
gyvenimo kokybę. Akcentuojant triukšmo poveikį žmogui, labai svarbu atsižvelg-
ti į tai, kad triukšmas vargina nervų sistemą ir nepastebimai gali sukelti rimtų 
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žmogaus organizmo pokyčių. Ilgas sistemingas silpno triukšmo poveikis sukelia 
ne tik nervinių ląstelių, bet ir centrinės nervų sistemos funkcinius pokyčius, o tai 
silpnina organizmo prisitaikymo prie aplinkos sąlygų galimybes. Lietuva tarp 
naujųjų Europos Sąjungos narių laikoma viena iš nedaugelio valstybių narių lai-
ku ir tinkamai į nacionalinę teisę įtraukusia Europos Sąjungos direktyvas dėl 
triukšmo valdymo [1, 2, 3, 4, 5]. Tačiau vien mechaninis direktyvų perkėlimas į 
norminius teisės aktus nėra pakankamas pagrindas siekiant užkirsti kelią 
triukšmo sukeliamiems padariniams mažinti, būtina užtikrinti ir šių normų dina-
minį veikimą erdvėje.  

Tyrimo tikslas. Sistemiškai išanalizuoti galiojantį triukšmo gyvenamojoje ir 
darbo aplinkoje teisinį reglamentavimą, atskleisti ir įvertinti praktinio teisės aktų 
nuostatų įgyvendinimo būklę, taip pat galimą visuomenės įtaką triukšmo valdy-
mui ir prevencijai.  

Tyrimo objektas. Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, 
reglamentuojančių triukšmo valdymą ir prevenciją gyvenamojoje ir darbo aplin-
koje, nuostatos ir jų įgyvendinimo teisinė praktika.  

 
TRIUKŠMO LYGIS GYVENAMOJOJE IR DARBO APLINKOJE 

 
Lietuvoje pagrindinis norminis aktas, nustatantis didžiausius leidžiamus 

akustinio triukšmo lygius gyvenamojoje ir darbo aplinkoje, yra 2003 m. rugsėjo 3 
d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-520 patvir-
tinta higienos norma HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyve-
namojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai" (Toliau 
tekste – higienos norma HN 33-1:2003) [6]. Ši higienos norma yra privaloma ju-
ridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems ir eksploatuojan-
tiems įvairios paskirties pastatus ir statinius, rengiantiems miestų ir kitų gyven-
viečių, gyvenamųjų rajonų, mikrorajonų planavimo, užstatymo ir rekonstravimo 
projektus, kuriantiems technologijas, projektuojantiems, gaminantiems, eksploa-
tuojantiems transporto priemones, darbo priemones bei technologinę ir inžineri-
nę įrangą, buitinius prietaisus, taip pat institucijoms, vykdančioms akustinio 
triukšmo stebėjimus ir kontrolę. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal higienos normą 
HN 33:1-2003 didžiausias leidžiamas triukšmo lygis visuomeniniuose pastatuo-
se ir jų teritorijoje skiriasi, pavyzdžiui, kavinėse, restoranuose, valgyklose lei-
džiamas didžiausias garso lygis yra 70 dBA, koncertų metu leidžiamas didžiau-
sias garso lygis – 85 dBA. Didžiausia leidžiama garso lygio riba – 90 dBA, kon-
certų ar šokių salėse estradinių renginių metu. Tuo tarpu prekybos salės pa-
rduotuvėse leidžiamas didžiausias garso lygis yra 75 dBA. 

Siekiant įvertinti esamą padėtį prekybos centruose buvo atliktas tyrimas, ku-
rio tikslas – ištirti triukšmo lygį Kauno miesto prekybos centruose. Tyrimui buvo 
pasirinkta trys skirtingo dydžio prekybos centrai (mažo, vidutinio, dide-
lio).Triukšmomačiu “Radio Shack 33-2050” tirti triukšmo lygiai prekybos cent-
ruose (orientaciniame patalpų centre). Norint įvertinti, ar triukšmo lygis skiriasi, 
skirtingomis savaitės dienomis bei paros metu tyrimai atlikti pirmadienį, trečia-
dienį ir penktadienį, ryte (8 – 10 val.), bei vakare (18 – 20 val.). Tyrimas kartotas 
tris savaites. Rodiklių skirtumo patikimumas vertintas Chi kvadrato (χ2) ir Stju-
dento kriterijai (t), rodiklių skirtumai laikyti statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.  
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Tyrimo rezultatai parodė, kad vidutinis triukšmo lygis: mažame prekybos 
centre ryte – 59,3 dBA, vakare – 61 dBA. Vidutinio dydžio prekybos centre ryte 
– 65,6 dBA, vakare – 67,6 dBA. Dideliame prekybos centre ryte – 67,6 dBA, va-
kare – 72,9 dBA. Nustatytas statistiškai reikšmingas triukšmo lygių skirtumas: 
tarp mažo ir vidutinio dydžio prekybos centro p<0,001; mažo ir didelio prekybos 
centro p<0,001, vidutinio ir didelio prekybos centro p<0,001. Nėra statistiškai 
reikšmingų triukšmo skirtumų prekybos centruose skirtingomis savaitės dieno-
mis (pirmadienį, trečiadienį, penktadienį) p>0,05. Didžiausias užfiksuotas 
triukšmo lygis buvo 75 dBA, mažiausias 57 dBA.  

Atsižvelgiant į tai, kad didžiausias leidžiamas triukšmo lygis prekybos cent-
ruose pagal higienos normos HN 33:1-2003 14 punktą yra 75 dBA [6], pažymė-
tina, jog tyrimo metu du kartus didžiuosiuose prekybos centruose buvo užfiksuo-
tas didžiausias leistinas garso lygis, t.y. 75 dBA. Pasaulio sveikatos organizaci-
jos Europos regiono biuro atlikti 2005 metais triukšmo lygio skaičiavimai taip pat 
patvirtina, kad Kauno centrinėje dalyje triukšmo lygis dieną siekia iki 75 dBA, 
naktį iki 64 dBA. Tai turėtų būti rimtas signalas atsakingoms už triukšmo valdy-
mą institucijoms. Veiksniai, turintys įtakos tokiam triukšmo lygiui prekybos cent-
ruose, yra pačių lankytojų, darbuotojų keliamas triukšmas, taip pat prietaisų, 
priemonių, įrenginių ir įrengimų skleidžiamas triukšmas. Vienas iš efektyviausių 
triukšmo slopinimo būdų yra triukšmo mažinimas taikant technines priemones 
triukšmo šaltiniuose mažinant garso perdavimą (t.y. mažesnį triukšmą sklei-
džiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas 
poveikio vietoje).  
 

VISUOMENĖS ĮTAKA TRIUKŠMO VALDYMUI IR PREVENCIJAI 
 

Vien techninėmis priemonėmis sumažinti triukšmo lygį beveik neįmanoma, 
šiuo atveju būtinas ir visuomenės įsitraukimas. Tai, jog visuomenei triukšmo 
problema kasmet tampa vis aktualesnė, rodo nuolat didėjantis pateiktų prašymų 
(skundų) ištirti triukšmo lygį skaičius. Kauno visuomenės sveikatos centro duo-
menimis, 2000 m. buvo gauta 11 skundų, 6 skundai pasitvirtino; 2001 m. gauta 
25 skundai pasitvirtino 7 skundai; 2002 m. gauta 39 skundai, pasitvirtino 15 
skundų, 2003 m. gauta 36 skundai, pasitvirtino 15 skundų, 2006 m. gauta 43 
skundai, trečdalis pasitvirtino [8]. Dažniausiai gyventojai skundėsi dėl kavinių, 
restoranų, barų keliamo triukšmo (37,2 proc.), gamybinio triukšmo (14,9 proc.), 
parduotuvių, prekybos centrų keliamo triukšmo (6,4 proc.), šalia vykstančių sta-
tybų keliamo triukšmo (5,3 proc.), kaimynų keliamo triukšmo (4,3 proc.). 

Norėdami išsiaiškinti jaunimo informuotumo lygį, požiūrį į triukšmo keliamas 
problemas ir jų indėlį mažinant triukšmo lygį buvo sudarytos ir išplatintos ap-
klausos anketos Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto studen-
tams. Apklausos rezultatai parodė, kad respondentams trūksta informacijos apie 
triukšmo valdymo principus ir priemones (62,6 proc.), respondentų, manančių, 
jog turi pakankamai informacijos, yra tris kartus mažiau (30,4 proc.), kiti (7,0 
proc.) nežino ir jiems tai neįdomu.  

Į klausimą, kokiu būdu norėtų gauti daugiau informacijos apie triukšmo pro-
blemas ir prevencijos priemones, dauguma respondentų pabrėžė, jog tai turėtų 
būti daroma per žiniasklaidos priemones – televiziją, radiją, laikraščius, žurnalus 
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(85,5 proc.), organizuojant specialius seminarus ar susirinkimus su gyventojais 
(12,5 proc.), platinant informacinius lankstinukus ir skrajutes (2,0 proc.). Atsi-
žvelgdami į tai, manytume, kad vietos savivaldos institucijos turėtų ypač atkreipti 
dėmesį į gyventojų pageidavimus ir nuolat teikti jiems išsamią informaciją, rengti 
ataskaitas apie triukšmo lygį įvairiose miesto vietose ir viešai jas skelbti, supa-
žindinti gyventojus su „geros praktikos“ pavyzdžiais, savivaldybės vykdomomis 
triukšmo prevencijos programomis, triukšmo strateginio kartografavimo rengia-
ma programa (Kauno miesto savivaldybė triukšmo strateginio kartografavimo 
programą įpareigota parengti iki 2007 m. birželio 30 dienos).  

Apibendrinant anketinės apklausos rezultatus, galima teigti, kad viena iš pa-
grindinių priežasčių, kodėl visuomenė yra abejinga triukšmo problemomis, ne-
pakankamas gyventojų informuotumas apie vykdomą triukšmo valdymo ir pre-
vencinių priemonių politiką. Gyventojai nėra abejingi triukšmo keliamoms pro-
blemomis, tačiau išsamios informacijos stygius ir tai, kad nėra glaudaus valdžios 
institucijų ir visuomenės bendradarbiavimo, užkerta kelią gyventojams aktyviai 
įsitraukti į triukšmo valdymo ir prevencijos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą.  
 

IŠVADOS 
 

1. Nors Lietuva priskiriama prie tų Europos Sąjungos valstybių narių, kurios 
laiku perkėlė į nacionalinė teisę Europos Sąjungos direktyvas dėl triukšmo val-
dymo, tačiau siekiant tinkamai įgyvendinti norminius teisės aktus ir užtikrinti juo-
se keliamų reikalavimų laikymąsi, būtina ne tik mechaninis Europos Sąjungos 
teisės aktų perkėlimas, bet ir dinaminis šių aktų veikimas. 

2. Visuomenės abejingumas triukšmo keliamoms problemoms yra dėl nepa-
kankamo informuotumo apie valstybės institucijų vykdomą triukšmo valdymo po-
litiką ir prevencines priemones, todėl kompetetingos institucijos turėtų pradėti 
vykdyti informacijos kampanijas ir detaliau supažindinti visuomenę su vykdoma 
triukšmo valdymo politika ir prevencinėmis priemonėmis. 

3. Slopinant triukšmą gyvenamojoje ir darbo aplinkoje būtinas ne vien nau-
doti technines priemones, mažinančias triukšmo lygį triukšmo šaltinyje, bet ir ak-
tyvus visuomenės įsitraukimas sprendžiant šią visiems aktualią problemą. 
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Summary  

 
There is analyzed a noise controlling and prevention on the living and working envi-

ronment in the article according to the requirements of legislation and practical results of 
level of noise in the city of Kaunas centers of trade. Also, the results of students’ 
questionnaire of the Mykolo Romerio University the faculty of Kaunas police department. 
The purpose of the questionnaire is to ascertain the level of student's knowledge and the 
interest on caused noise problems in the city of Kaunas. The authors come to a conclu-
sion, that in order to lower the level of noise, which actually reaches a maximum of the pe-
rmissible limits in accordance of the Hygienic legislation HN 33-1:2003, it is not enough to 
apply technical measures to muffle noise, but necessary to stir to activity society’s invol-
vement, because noise is cause by human, various devices, or other means. Important, 
that the indifference on noise caused problems of the society is based on lack of informa-
tion and knowledge about the regulations of noise of governmental institutions and it does 
prevent remedies. 
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Santrauka 
 

Įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) aplinkos teisę yra ypač sudėtinga, tam rei-
kia tinkamų administracinių gebėjimų. Per ES suderėtus pereinamuosius laikotar-
pius turi būti stiprinami aplinkos institucijų administraciniai gebėjimai, tačiau net 
ir šiais laikotarpiais institucijos turi turėti pakankamus projektų valdymo, planavi-
mo, lėšų naudojimo gebėjimus. Dabar svarbu stiprinti (institucionalizuoti) institu-
cijas, suteikti joms pakankamus įgaliojimus, suderinti institucijų tarpusavio įgalio-
jimus. Pranešime analizuojamos administracinių gebėjimų trūkumų priežastys ir 
pasekmės, pateikiama praktiniai pavyzdžių: analizuojamas kuriant atliekų tvarky-
mo sistemą dalyvaujančių institucijų ir už vandens nuotekų sektorių atsakingų ins-
titucijų administracinių gebėjimų lygis bei pobūdis, pateikiamos administracinių 
gebėjimų stiprinimo rekomendacijos. 
 

ĮŽANGA 
 

Straipsnio tyrimo objektas: Europos Sąjungos aplinkos teisės įgyvendini-
mas Lietuvos teisėje. 

Straipsnio tyrimo tikslas: atskleisti administracinių gebėjimų svarbą įgy-
vendinant Europos Sąjungos aplinkos acquis, paaiškinti administracinių gebėji-
mų trūkumų padarinius. 

Problemos ištyrimo laipsnis: naujųjų ES valstybių narių pajėgumą tinka-
mai įgyvendinti ES aplinkos acquis nagrinėjo Kirstyn Inglis straipsnyje „Enlar-
gement and Environment acquis“ [1]. Šioje publikacijoje paminėta administraci-
nių gebėjimų svarba įgyvendinant ir rengiantis įgyvendinti ES aplinkos teisę. Ta-
čiau konkretūs administraciniai gebėjimai detaliau neanalizuoti.  
 

1. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ POREIKIS ĮGYVENDINTI ES  
APLINKOS ACQUIS 

 
Akivaizdu, kad valstybės, įstojusios į ES 2004 m. gegužės 1 d., gerokai atsi-

lieka nuo kitų ES valstybių narių aplinkos apsaugos srityje, visų pirma jos neturi 
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reikiamos aplinkos apsaugos infrastruktūros, todėl kyla pagrįsta abejonė, ar šios 
valstybės narės, kartu ir Lietuva, turi administracinių gebėjimų, reikalingų tinka-
mai laikytis ir visiškai įgyvendinti acquis communautaire aplinkos dalį. Lyginant 
skirtingas acquis communautaire dalis, galima daryti išvadą, jog sudėtingiausia 
įgyvendinti ES aplinkos teisę (aplinkos acąuis sudaro daugiau kaip 300 regla-
mentų ir direktyvų). Ją tinkamai įgyvendinti reikia ypač gerų administracinių ge-
bėjimų [1, p. 135 – 136]. Todėl galima prognozuoti, jog pereinamųjų laikotarpių, 
išsiderėtų aplinkos skyriuje, naujosioms valstybėms narėms gali neužtekti, kad 
jos gebėtų gauti finansavimą ir laiku įgyvendinti svarbiausias aplinkos direkty-
vas. Pripažįstama, kad kandidačių investicijų planavimo gebėjimai ir gebėjimai 
absorbuoti lėšas yra nepakankami. Šiuo atveju svarbios ir subjektyvios (silpni 
metodologiniai gebėjimai (turima galvoje finansavimo ir planavimo metodologi-
ja), ir objektyvios (didžiulis lėšų poreikis) aplinkybės. 

2003 m. gegužės 21 d. Europos Audito rūmai [2] paskelbė ataskaitą „Dėl 
Phare ir ISPA finansuojamų aplinkos projektų valstybėse kandidatėse“, kurioje 
konstatavo, jog būsimos valstybės narės neturi ir artimiausiu laikotarpiu neturės 
reikiamų institucinių galimybių įgyvendinti aplinkos projektus ir sukurti veiksmin-
gas finansavimo strategijas. Valstybės narės taip pat nesugeba parengti aplin-
kos infrastruktūros projektų ir tinkamai juos pateikti ES finansavimui gauti, ką jau 
kalbėti apie išorinio finansavimo galimybes.  

Po naujųjų valstybių narių įstojimo į ES problema dėl administracinių gebėji-
mų trūkumų išlieka aktuali. Beveik visose naujose valstybėse narėse susiduria-
ma su problemomis skelbiant konkursus bei sudarant sutartis dėl finansuojamų 
projektų statybos, įrengimo, dėl to vėluojama pradėti įgyvendinti projektus (gerai 
Lietuvoje žinomas pavyzdys dėl Kauno vandens nuotekų valymo įrenginių staty-
bos). Paramos administravimo institucijų teigimu, projektai yra techniškai labai 
sudėtingi, parengti technines specifikacijas ir kitą konkurso medžiagą yra sudė-
tinga. Šiuo atveju matome, jog pačios institucijos konstatuoja, kad jų administra-
ciniai gebėjimai yra nepakankami. Nuo 2004 m. sausio mėn. naujosios valsty-
bės narės įgijo teisę gauti struktūrinę paramą iš Europos regioninės plėtros fon-
do bei Europos socialinio fondo. Tačiau, kaip pažymi Europos Komisija, naujo-
sios valstybės narės pateikia nedaug kokybiškų projektų. Menką projektų skaičių 
sąlygoja silpni administraciniai gebėjimai. 
 

2. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI ES APLINKOS ACQUIS 
POBŪDIS 

 
Neadekvatūs administraciniai gebėjimai (nepakankami vienai ar kitai funkci-

jai vykdyti ar uždaviniui įgyvendinti) priklauso ne tik nuo finansavimo. Kaip rodo 
jau stojimo strategijos1, užtikrinant administracinius gebėjimus, labai svarbu, kad 
atitinkamoje institucijoje dirbtų pakankamai kvalifikuoto personalo. Dauguma 
strategijų valstybėms narėms rekomenduojama laikytis vadinamojo institucinio 
požiūrio į administracinius gebėjimus, t.y. deleguoti užduotis atskaitingoms, pa-

                                                 

1 Europos Komisijos nuo 1997 m. Agenda 2000 dokumentu nubrėžtos naujos strategi-
jos valstybėms kandidatėms 
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kankamai įgaliojimų ir tam tikrą sprendimų priėmimo laisvę turinčioms instituci-
joms. 

Naujosios valstybės narės susitarė dėl pereinamųjų laikotarpių, kurių metu 
laikinai netaikomos ES teisės nuostatos. Tokie laikotarpiai numatyti Stojimo akto 
prieduose (nuo V iki XIV). Kiekvienas priedas skirtas skirtingai valstybei narei, 
jame nurodoma, kokia apimtimi šalis gali nukrypti nuo ES teisės reikalavimų. 
Nagrinėjant įvairių naujųjų valstybių narių pereinamuosius laikotarpius, galima 
konstatuoti, kad daugiausiai pereinamųjų laikotarpių buvo paprašyta tose srity-
se, kurioms reikia didelių administracinių institucijų tęstinių pastangų ir didelių fi-
nansinių injekcijų, t.y. kurios imlios administracinių gebėjimų. Pereinamieji susi-
tarimai dėl aplinkos acquis yra antroje vietoje po žemės ūkio pagal susitarimų 
skaičių. Taigi pereinamieji laikotarpiai aplinkos srityje nustatyti valstybėms na-
rėms siekiant laimėti laiko pritraukti investicijų infrastruktūrai, sukurti naujas insti-
tucijas, įgyvendinimo ir stebėsenos sistemas, kurios yra ir reikalingos įgyvendinti 
aplinkos direktyvas. Tokį mechanizmą galima pavadinti lėšų, reikalingų aplinkos 
apsaugai, kad ji atitiktų ES standartus, išdėstymų per tam tikrą laiką. Šie laiko-
tarpiai jokiu būdu nekompensuoja valstybių narių administracinių gebėjimų trū-
kumų. Atvirkščiai, šiuo laikotarpiu valstybė narė turi sugebėti sukurti finansavimo 
strategiją, išanalizuoti finansavimo šaltinius, panaudoti lėšas (pirmiausiai, aišku, 
iš ES struktūrinių ir sanglaudos fondų), nustatyti institucines ir teisines struktūras 
(pavyzdžiui, nustatyti atliekų tvarkymo organizavimo sistemą). Taigi valstybė na-
rė turi turėti tinkamus gebėjimus, kad pasirengtų po pereinamojo laikotarpio vi-
siškai taikyti ES aplinkos teisės aktus. 

Dar iki narystės kandidatės turėjo užbaigti horizontaliųjų teisės aktų (oro, 
vandens kokybės acquis, atliekų tvarkymas, genetiškai modifikuoti organizmai) 
perkėlimą, sukurti integralaus pobūdžio aplinkos politiką (įtraukti aplinkos aspek-
tą į visų kitų sektorių raidos planus, t. y. priimti darnios plėtros koncepciją), su-
stiprinti administracinius gebėjimus aplinkos srityje, t. y. padidinti tarnautojų šioje 
srityje skaičių, vykdyti intensyvią žmogiškųjų išteklių politiką. Jeigu atitinkamose 
srityse nebuvo suderėti pereinamieji laikotarpiai, valstybė narė turi gebėti tinka-
mai įgyvendinti ES aplinkos teisę, turėti tam reikalingus administracinius gebėji-
mus. Štai, pavyzdžiui, jeigu valstybė nesuderėjo pareinamojo laikotarpio geria-
mojo vandens kokybę užtikrinantiems teisės aktams įgyvendinti, tai jos instituci-
jos privalo turėti atitinkamus administracinius gebėjimus: gebėti vykdyti vandens 
kokybės stebėseną (stebėsenos gebėjimai); atitinkamos institucijos privalo turėti 
reikiamą technologinę įrangą, tose institucijose turi dirbti reikiamas skaičius kva-
lifikuotų specialistų, visose laboratorijose turi būti užtikrinama galimybė išmatuoti 
visus parametrus, numatytus Geriamojo vandens direktyvoje, ir t. t. 

 
3. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ TRŪKUMŲ LEMIAMOS PROBLEMOS 

 
3.1. Atliekų sektorius 

 
Aplinkos acquis įgyvendinimo sudėtingumą ir kompleksinių administracinių 

gebėjimų reikalingumą galima iliustruoti štai tokiu pavyzdžiu. Direktyva 
2004/12/EB [3] buvo daugiau nei dvigubai padidintas minimalus pakuočių atliekų 
perdirbimo kiekis (25 proc.). Šis reikalavimas įsigalios nuo 2008 metų. Daugiau 
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nei 10 metų valstybės narės diskutavo dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos. 
Galiausiai buvo nuspręsta, kad valstybės narės negali įskaičiuoti į privalomą pe-
rdirbti atliekų kiekį tų atliekų, kurios yra sunaikinamos. Ir Europos Teisingumo 
Teismas pasisakė, jog sunaikintos atliekos negali būti laikomos perdirbtomis at-
liekomis, tinkamomis naudoti iš naujo [4]. Taip valstybės, kurios neturi reikalin-
gos atliekų perdirbimo infrastruktūros, susidūrė su sudėtinga situacija. Ypač tai 
pasakytina apie naująsias valstybes nares, kurios jaučia didelę finansų ir inves-
ticijų išteklių bei administracinių gebėjimų poreikių naštą.  

Maža to, prireiks dar didesnių administracinių gebėjimų įgyvendinant ES ap-
linkos teisę, nes bus imamasi miestų planavimo, vandens išteklių kiekybinio val-
dymo, žemės naudojimo, energijos išteklių pasirinkimo, energijos pasiūlos struk-
tūros ir kt. priemonių. [5, p. 127 – 130]. 

Pavyzdžiui, ES direktyvos numato, jog iki 2009 m. liepos mėn. turi būti už-
draustas atliekų šalinimas reikalavimų neatitinkančiuose sąvartynuose. Tačiau 
jau dabar aišku, kad ne visi regioniniai atliekų tvarkymo projektai bus įgyvendinti 
iki šio termino: Utenos ir Tauragės regionų atliekų tvarkymo projektus numato-
ma baigti iki 2009 m. gruodžio 31 d., o Panevėžio regiono – tik 2010 metais. [6]. 
Atliekų tvarkymo sistemos projektams įgyvendinti 2001 – 2009 metais numatyta 
85,8 milijono eurų ES paramos lėšų. Iki 2005 metų pabaigos projektams vykdyti 
pasirašytų sutarčių suma siekė 39,6 milijono eurų, o darbams apmokėti panau-
dota viso labo tik 9 proc. lėšų. 

Įgyvendinant regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimo projektus, vėluoja-
ma atlikti įvairių projektų etapų darbus: dažniausiai vėluojama atlikti projektavi-
mo ir statybos darbus. Kai kurių projektų vykdymas vėluoja dėl ilgai užtrunkan-
čių sprendimų priėmimo procedūrų, nekokybiškai parengtų projektų ir konkursi-
nės dokumentacijos. Ne visada aiškus projektų dalyvių funkcijų pasiskirstymas, 
nepakankama projektų dalyvių patirtis, aiški konstruktyvaus (protingo (pruden-
tial)) bendradarbiavimo stoka. Visos projektų vėlavimo priežastys yra neatsieja-
mai susijusios su atsakingų institucijų administracinių gebėjimų stoka: instituci-
jos nesugeba valdyti projektų eigos: nepakankamai kontroliuoja projektų vykdy-
mo eigą, institucijų darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos rengti sudėtingą 
projektinę dokumentaciją ir t.t. Čia reikėtų paminėti, kad Aplinkos ministerija, 
kaip aplinkos apsaugos sektoriaus tarpinė institucija, yra atsakinga už projektų 
planavimą, koordinuoja projektų rengimą ir užtikrina jų kokybę. Įgyvendinančioji 
institucija yra Aplinkos projektų valdymo agentūra, atsakinga už konkursų skel-
bimą, vertinimą, sutarčių pasirašymą. Pažymėtina, kad valdant šalies komunali-
nių atliekų tvarkymo sistemą dalyvauja daug įvairaus lygio institucijų: Aplinkos 
ministerija, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių institucijos, regioni-
nių atliekų tvarkymo centrai (t. y. savivaldybių įsteigti vienetai, kuriems pavesta 
organizuoti regioninių atliekų tvarkymą) [7]. Todėl ypač svarbu užtikrinti konst-
ruktyvų vertikalų institucijų bendradarbiavimą. Šiuo atveju svarbu komunikaciniai 
ir kooperaciniai administraciniai gebėjimai. Jų trūkumas lemia disfunkcijas, ku-
rios paskui perkeliamos į visą sistemą, ir ji pradeda veikti nesklandžiai. 

Apskritai regioninės atliekų tvarkymo sistemos kuriamos etapais. Pirmajame 
etape reikia parengti techninius projektus ir konkursinius dokumentus. Antraja-
me būtina sukurti infrastruktūrą (įrengti sąvartynus, atliekų priėmimo aikšteles, 
nupirkti sąvartynų atliekų surinkimo ir gabenimo įrangą), uždaryti senus sąvarty-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

210 

nus. Be abejo, tuo pačiu metu reikia rengti atliekų tvarkymo planus, taisykles, 
regioninių atliekų tvarkymo centrų verslo planus, kitus dokumentus. Akivaizdu, 
jog kiekviename etape reikalingi itin geri visų komunalinių atliekų tvarkymo si-
stemos valdymo dalyvių administraciniai gebėjimai, pavyzdžiui, rengiant doku-
mentus (derinti tarp institucijų), vykdant statybos darbų priežiūrą, visuomenės in-
formavimą ir kt. Be viso to, visos institucijos šiuo pereinamuoju laikotarpiu turi 
gebėti nuosekliai siekti vieno tikslo: efektyviai panaudoti ES paramą ir organi-
zuoti visos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, o ją sukūrus – tinkamai vykdyti 
atliekų tvarkymą. Be to, turi būti apsispręsta dėl atliekų surinkimo ir vežimo, dėl 
atsiskaitymo už atliekų tvarkymą būdų bei sistemos ir t. t. Dėl administracinių 
gebėjimų stokos institucijos laiku neatlieka jų kompetencijai priskirtų darbu, dėl 
to stringa visos atliekų tvarkymo sistemos kūrimas. Pavyzdžiui, Alytaus regioninį 
centrą įsteigusios savivaldybės pavedė jam sukurti regioninę atliekų tvarkymo 
sistemą. Centras, nežinodamas, kas vykdys atliekų surinkimo, pervežimo, są-
vartyno operatoriaus ir kitas funkcijas (dėl to turi apsispręsti atitinkamos savival-
dybės), negali identifikuoti savo funkcijų tvarkant atliekas, o nežinodamas savo 
konkrečių funkcijų ir uždavinių, negali nustatyti darbuotojų skaičiaus, jų paruošti, 
negali nustatyti materialinių išteklių poreikio. Be aiškaus minėtų funkcijų paskirs-
tymo ir jų tinkamo perdavimo, negali būti laiku išspręsti atliekų tvarkymo siste-
mos kūrimo ir paruošimo veiklai klausimai.  
 

3.2. Vandens nuotekų sektorius 
 

Kitas pavyzdys yra susijęs su vandens nuotekų surinkimu. Lietuva įsiparei-
gojo visus ES vandens apsaugos sektoriaus reikalavimus, išskyrus miestų nuo-
tekų surinkimo ir valymo reikalavimus, vykdyti nuo įstojimo į ES dienos. Van-
dens apsaugos srityje didžiausią kaštų dalį sudaro Direktyvos 91/271/EEB dėl 
miestų nuotekų valymo įgyvendinimas. Derybose su Europos Komisija šiai di-
rektyvai įgyvendinti Lietuvai skirtas pereinamasis laikotarpis (visus įsipareigoji-
mus Lietuva turi įgyvendinti iki 2010 m.). Į direktyvos reglamentavimo sritį pa-
tenka 87 Lietuvos miestai [8]. Šiuo metu azoto ir fosforo šalinimas taikomas 16 
nuotekų valymo įrenginių (NVĮ), biologiškai nuotekos valomos 64 NVĮ, tik me-
chaniniu būdu nuotekos valomos penkiuose miestuose, o iš dviejų miestų nuo-
tekos išleidžiamos nevalytos. Pagal Direktyvos reikalavimus visuose 87 mies-
tuose nuotekos turi būti valomos taikant biologinius valymo metodus, o dides-
niuose miestuose (45 miestai) – taikant azoto ir fosforo šalinimo technologijas. 
Šių reikalavimų įgyvendinimas turėtų itin didelį teigiamą poveikį visuomenės 
sveikatai ir aplinkai. Dėl to galima konstatuoti valstybės interesą, kad už šios di-
rektyvos įgyvendinimą atsakingos institucijos turėtų reikiamus administracinius 
gebėjimus rengti įgyvendinimo planus, investicinius projektus, gebėtų gauti pa-
ramą tiems projektams ir t. t. 
 

IŠVADOS 
 

1. Tinkami administraciniai gebėjimai yra būtina sąlyga įgyvendinti ES aplin-
kos acquis. Pereinamieji laikotarpiai aplinkos sektoriuje suteikia laiko sukurti ati-
tinkamus administracinius gebėjimus visiškai įgyvendinti ES teisės normas. Ta-
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čiau net ir pereinamojo laikotarpio metu institucijos turi turėti tam tikrus administ-
racinius gebėjimus pasirengti visiškai įgyvendinti ES acquis. 

2. Administraciniai gebėjimai įgyvendinti ES aplinkos apsaugos acquis yra 
silpni, nepakankami. Lietuva gali nespėti laiku įgyvendinti visų ES aplinkos ap-
saugos teisės aktų. Jau dabar aišku, kad iki 2009 m. liepos mėn. (pereinamojo 
laikotarpio pabaigos) Lietuva nespės įgyvendinti visų atliekų tvarkymo sistemų 
projektų. Iškyla bendrųjų sankcijų taikymo grėsmė ir išlieka teorinė galimybė, jog 
Lietuvai iki 2007 m. pabaigos gali būti pritaikytos Stojimo akto 38 straipsnyje 
numatytos sankcijos.  
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Summary 

 
In order to implement the EU environment acquis administrative capacity is required. 

During the transitional periods, negotiated with EU administrative capacity of environmen-
tal administrative institutions must be strengthened. However those institutions must have 
adequate project management, planning, fund-absorbing capacity during transitional peri-
ods. At the moment it is vitally important to strengthen the institutional basis, to provide 
institutions with relevant resources, to empower them with adequate authority. The lack of 
administrative capacity may cause dysfunctions within various administrative systems. 
The outcome of the lack of administrative capacity is analyzed in the presentation. The 
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reasons of inadequate administrative capacity are also analyzed. The practical examples 
of administrative capacity of institutions, participating in the development of waste mana-
gement system and water run-out system are presented. The nature and structure of ad-
ministrative capacity is also examined. Presentation also provides with capacity building 
recommendations. 
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Santrauka 
 

Pranešime nagrinėjami Lietuvos Respublikos ir neišvengiamai su jais susiję Eu-
ropos Sąjungos (ES) teisės aktai, kurie reglamentuoja radioaktyviųjų atliekų tvar-
kymą, analizuojamos esminės problemos ir esama padėtis. Radioaktyviosios atlie-
kos pasaulyje laikomos pavojingiausiomis tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Savo 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

213 

atominę elektrinę turinčiai Lietuvai ši problema ypač aktuali. Jau kelis dešimtme-
čius mokslininkai sutelktomis pastangomis ieško būdų saugiai sutvarkyti radioak-
tyviąsias atliekas. Radioaktyviosios atliekos skleidžia radiacinę (jonizuojančiąją 
spinduliuotę), todėl jos turi būti tvarkomos taip, kad nekeltų grėsmės aplinkai ir 
žmonėms. Radioaktyviųjų atliekų laidojimo požiūriu priklausomai nuo radionuk-
lidų kiekio atliekos skirstomos į tris srautus: 

� labai mažo aktyvumo atliekos; 
� mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžės atliekos; 
� panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės atliekos. 
Šiame darbe nesiekiama atlikti išsamios teisės aktų analizės, nes darbo apimtis 

neleidžia to padaryti. Daugiausia dėmesio skiriama pavojingiausiai radioaktyviųjų 
atliekų rūšiai – panaudotam branduoliniam kurui ir ilgaamžėms radioaktyviosioms 
atliekoms, nes artėjant Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymui ši problema 
įgauna vis didesnę svarbą. Taip pat neužmirštamos ir mažiau pavojingos radioakty-
viosios atliekos bei jų keliama grėsmė aplinkai ir sveikatai. Pranešime pažymima, 
kad visuomenės informavimas – viena iš svarbiausių šio proceso sudedamųjų dalių.  
 

ĮVADAS 
 

Mokslinio tyrimo objektas – radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinis regla-
mentavimas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir su jais susijusiuose Europos 
Bendrijos aktuose. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinį regla-
mentavimą ir jo įgyvendinimo praktiką, nustatyti ir teisiškai įvertinti kylančias 
praktines šios srities problemas, atskleisti esamą situaciją Lietuvos Respublikoje 
artėjant IAE uždarymui. 

Tyrimo metodai. Daugiausia naudojamas teisės aktų analitinis metodas, 
nes darbe siekiama atskleisti esamą situaciją ir problemas per teisės mokslą. 
Taip pat, bendradarbiaujant su Kauno medicinos universiteto studentėmis Kris-
tina Kairiūkštyte ir Ivita Pinkule buvo atliktas vienmomentinis anketinis tyrimas 
„Ignalinos rajono gyventojų ir IAE darbuotojų nuomonės bei žinių apie radioakty-
viąsias atliekas, jų poveikį sveikatai ir aplinkai, IAE uždarymą bei elektros ener-
gijos gavybą ateityje“. Apklausai atlikti naudota anoniminė 32 klausimų anketa. 
Įtraukiami klausimai apie amžių, lytį, išsilavinimą, radioaktyviąsias atliekas, jų 
poveikį sveikatai ir aplinkai, požiūrį į IAE uždarymą, alternatyvių energijos šalti-
nių panaudojimą elektros energijos gavybai ateityje. Taikyta aprašomoji statisti-
ka ir lyginamoji duomenų analizė. Apklausti 88 respondentai: 67 Ignalinos ligo-
ninės pacientai, 21 IAE darbuotojas. Dauguma tiriamųjų yra 30 – 60 metų. 

Nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis. Radioaktyviųjų atliekų tvar-
kymas yra viena iš opiausių valstybės, aplinkosaugos ir pačios visuomenės pro-
blemų. Būtina nustatyti esmines gaires, kad ateityje būtų išvengta sunkių pada-
rinių. Šiuo darbu nepretenduojama išanalizuoti ir ištirti visa apimančias radioak-
tyviųjų atliekų tvarkymo problemas. Darbe akcentuojama visuomenės informa-
vimo svarba, aptariama esama padėtis ir analizuojami teisės aktai. 
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RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SAMPRATA IR JŲ TVARKYMO PRINCIPAI 
 

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme radioaktyviosios atlie-
kos apibrėžiamos kaip panaudotas branduolinis kuras ir kitos radioaktyviosios 
medžiagos, kurių tolesnis technologinis naudojimas yra netikslingas arba nega-
limas [1, 2 str.]. Kitame teisės akte – Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įstatyme šios atliekos suprantamos kaip nenumatomi toliau naudoti 
panaudotas branduolinis kuras ir kitos medžiagos, užterštos radionuklidais arba 
turinčios jų savo sudėtyje, kai radionuklidų koncentracija arba jų aktyvumas vir-
šija švarumo lygį [2, 2 str.]. Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tikslas – 
tvarkyti šias atliekas taip, kad dabar ir ateityje būtų apsaugotas žmogus, visuo-
menė ir aplinka nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Vado-
vaujantis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomenda-
cijomis, radioaktyviosios atliekos turi būti tvarkomos laikantis šių pagrindinių ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo principų: 

• visose radioaktyviųjų atliekų tvarkymo grandyse kiekvienas asmuo ir aplin-
ka turi būti apsaugoti nuo pavojaus, kurį gali sukelti radioaktyviosios atlie-
kos;  

• radioaktyviosios atliekos turi būti tvarkomos taip, kad būtų išvengta pada-
rinių, pavojingesnių ateities kartoms nei dabartinei kartai, ir nepalikti atei-
ties kartoms nepelnytos naštos;  

• radioaktyviųjų atliekų turi susidaryti kiek įmanoma mažiau; 
• būtina atsižvelgti į radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atskirų etapų tarpusavio 

priklausomybę;  
• radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių sauga turi būti garantuojama per 

visą įrenginio veikimo laikotarpį ir po to.  
Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje 

[2] yra numatyti tokie pat šių atliekų tvarkymo principai kaip ir TATENA reko-
mendacijose. Be to, Lietuva, siekdama įgyvendinti tarptautiniu mastu priimtas 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo nuostatas, 2003 metų pabaigoje pasirašė ir rati-
fikavo Jungtinę panaudoto kuro saugaus tvarkymo ir radioaktyviųjų atliekų tvar-
kymo saugos konvenciją. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas suprantamas kaip 
veikla, susijusi su valdymu ir naudojimu, atliekant pradinį apdorojimą, galutinį 
apdorojimą, vežant, saugant, laidojant radioaktyviąsias atliekas, nutraukiant ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploataciją, taip pat visiškai uždarant 
kapinyną [2, 2 str.].  

Atliktas tyrimas parodė, kad ir IAE darbuotojai, ir gyventojai žino apie radio-
aktyviąsias atliekas: 85,2 proc. darbuotojų ir gyventojų žino, kas yra radioakty-
viosios atliekos. Taigi visuomenė puikiai supranta šių pavojingų atliekų radiacinį 
poveikį. 
 

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ KOMPETENCIJA RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMO SRITYJE 

 
Siekiant įgyvendinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus ir užtikrinti gy-

ventojų radiacinę saugą, valstybės institucijos ir įstaigos privalo imtis imperaty-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

215 

vaus pobūdžio veiksmų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų at-
liekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais galima išskirti šias institucijas ir 
įstaigas, kurios savo žinioje įgyvendina joms pavestas funkcijas: 

• Vyriausybė priima konkrečių saugyklų ir (arba) kapinynų projektavimo, sta-
tybos ir jų eksploatavimo nutraukimo sprendimus; kas penkeri metai tvirti-
na Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją [2, 4 str.] ir atlieka kitas funk-
cijas. 

• Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra svar-
biausia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą reglamentuojanti institucija. 
VATESI suderinusi su Radiacinės saugos centru ir Aplinkos ministerija, 
nustato radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo ir priimtinumo kriterijus; kontro-
liuoja ir užtikrina, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų tvarkant ra-
dioaktyviąsias atliekas; išduoda licencijas [2, 5 str.]. 

• Ūkio ministerija Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros siūlymu, sude-
rinusi su Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir VATESI, 
teikia Vyriausybei tvirtinti trejų metų Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agen-
tūros programą, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją; organizuoja 
dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo srityje; teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl konkrečių saugyklų ir 
(arba) kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo [2, 6 str.]. 

• Aplinkos ministerija, suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, nustato 
švarumo lygius bei deaktyvuotų medžiagų pakartotinio naudojimo ir šali-
nimo sąlygas; suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija ir VATESI, 
nustato didžiausią leidžiamą aplinkos teršimą radionuklidais [2, 7 str.] bei 
atlieka kitas funkcijas. 

• Radiacinės saugos centras (RSC) vykdydamas Radiacinės saugos įstaty-
me, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės 
aktuose jam pavestas funkcijas nustato radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
reikalavimus smulkiesiems gamintojams bei kontroliuoja, kaip jų laikomasi; 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda licencijas tvarkyti radioaktyviąsias 
atliekas; dalyvauja licencijuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir laidoji-
mo įrenginius [3]. 

• Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) atlieka pradinį apdoroji-
mą, apdorojimą, galutinį apdorojimą, saugo ir laidoja priimtas iš radioakty-
viųjų atliekų gamintojų radioaktyviąsias atliekas; atlieka pradinį apdoroji-
mą, apdorojimą, galutinį apdorojimą, saugo ir laidoja priimtas iš radioakty-
viųjų atliekų gamintojų radioaktyviąsias atliekas; transportuoja radioakty-
viąsias atliekas [4] ir atlieka kitas funkcijas. 

Tai yra pagrindinės institucijos ir įstaigos, atsakingos už tinkamą ir saugų ra-
dioaktyviųjų atliekų saugojimą ir tvarkymą. Jų priimami sprendimai gali turėti di-
delės reikšmės tiek aplinkai, tiek pačiai visuomenei. 
 

ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. gruodžio 13 d. pagaliau priėmė 
nutarimą „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės labai mažo akty-
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vumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir kapinyno projektavimo“. Labai mažo ak-
tyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyną planuojama statyti prie IAE. Pirmąjį laido-
jimo pilkapį numatoma pastatyti 2010 metais. Kada bus pastatyti bei užpildyti kiti 
pilkapiai, priklausys nuo to, kada bus išmontuota 2009-ųjų pabaigoje numatytos 
uždaryti IAE įranga. Pirmasis projekto etapas finansuojamas iš ES IAE uždary-
mo programos lėšų – tam skirta 11,3 mln. litų, bei iš valstybės biudžeto ir IAE 
eksploatavimo nutraukimo fondo (4,4 mln. litų). Uždarant Ignalinos AE susi-
kaups apie 60 tūkst. kubinių metrų labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioak-
tyviųjų atliekų. Tačiau, tikėkimės, kad labai mažo aktyvumo atliekų tvarkymo 
darbai po truputį pajudėjo iš sąstingio būsenos. Iki šiol tiek labai mažo aktyvumo 
radioaktyviosios atliekos, tiek ir mažo bei vidutinio aktyvumo atliekos buvo sau-
gomos IAE. Dėl labai mažo aktyvumo atliekų būtina pažymėti, kad Lietuvoje yra 
dar iš sovietinių laikų paveldėta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, kuri 
yra Širvintų rajone Bartkuškio miške. Saugykla buvo skirta pramonėje, medicino-
je ir atliekant įvairius tyrimus susidarančioms radioaktyviosioms atliekoms sau-
goti. Įgyvendinus ES PHARE projektą (2002) ,,Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 
saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“ labai pagerėjo šio objekto apsau-
ga ir priežiūra. Iki tol Maišiagalos saugyklos būklė buvo arti kritinės. 

Renkant vietą mažai ir vidutiniškai radioaktyviosioms atliekoms laidoti, susi-
duriama su kai kuriais nesklandumais. Ignalinos rajono savivaldybė, kurios teri-
torijoje yra dvi tinkamiausios aikštelės – Gilialaukės ir Apyvardų, kelia didelius 
reikalavimus kompensuoti neigiamą psichologinį poveikį rajonui, o šalys kaimy-
nės protestuoja dėl nedidelio kapinyno atstumo iki sienos. Todėl, be šių dviejų 
aikštelių, pradėta tirti 2005 m. balandžio gegužės mėn. Visagino savivaldybės 
teritorijoje esanti Stabatiškės vietovėje [5]. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stra-
tegijoje numatyta, kad IAE saugyklose sukauptas atliekas reikės išimti, apibūdin-
ti bei galutinai sutvarkyti, nes tai nėra saugu[6]. Būtent šios strategijos vienas iš 
svarbiausių tikslų ir yra įrengti trumpaamžių mažai bei vidutiniškai radioaktyviųjų 
atliekų kapinynus. Šioje srityje yra atlikta daug tyrimų, eksperimentų, ir tai yra 
pagirtinas dalykas. Tačiau konkretūs darbai nepradėti ir net neaišku, kada juos 
planuojama pradėti, nors laikotarpis iki IAE uždarymo ne toks ir ilgas.  

Pati opiausia problema – panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioak-
tyviųjų atliekų saugojimas, nes Lietuva yra viena iš branduolinių valstybių. Dide-
lio aktyvumo ilgaamžės radioaktyviosios atliekos ir panaudotas branduolinis ku-
ras dėl juose esančių radionuklidų savybių turi būti laidojamas gelminiuose ka-
pinynuose (ne taip kaip mažai ir vidutiniškai radioaktyviosios atliekos). Jie yra 
įrengiami ne mažesniame negu 500 m gylyje po žeme. Projektuojant IAE buvo 
planuota, kad panaudotas branduolinis kuras perdirbti bus išvežtas į Rusiją ir 
ten palaidotas. Tačiau Lietuvai atgavus nepriklausomybę šis būdas nebegalėjo 
būti įgyvendintas. Šiuo metu panaudotas branduolinis kuras saugomas IAE spe-
cialiuose konteineriuose. Vyriausybės 2002 m. patvirtintoje Radioaktyviųjų atlie-
kų tvarkymo strategijoje numatyta, jog, siekiant kuo patikimiau palaidoti panau-
dotą branduolinį kurą, būtina: 

• parengti ir vykdyti ilgalaikę mokslinių tyrimų programą „Galimybės laidoti 
Lietuvoje panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes didelio aktyvumo radio-
aktyviąsias atliekas"; 
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• analizuoti galimybes kelių valstybių bendromis pastangomis įrengti regio-
ninį kapinyną; 

• analizuoti galimybes palaidoti panaudotą branduolinį kurą kitose valstybė-
se, nustatyti ekonominį tokio laidojimo pagrįstumą; 

• išnagrinėti galimybes pratęsti panaudoto branduolinio kuro saugojimo 
saugyklose laiką iki 100 metų ir ilgiau [6]. 

Tačiau padėtis Lietuvoje yra itin bloga. Panaudotas branduolinis kuras yra 
pačios pavojingiausios atliekos tiek aplinkai, tiek žmonėms. Šiuo metu valdinin-
kai dažnai kalba apie naujos atominės elektrinės statymą Lietuvoje. Tačiau kaip 
galima planuoti tokio objekto statybą, neišsprendus ilgaamžių radioaktyviųjų at-
liekų ir panaudoto branduolinio kuro saugojimo problemos. Visų pirma reikia iš-
spręsti esamas problemas, o tada imtis naujų darbų.  

Kita svarbi šio proceso dalis – visuomenės informavimas. Atliko tyrimo „Igna-
linos rajono gyventojų ir IAE darbuotojų nuomonės bei žinių apie radioaktyvią-
sias atliekas, jų poveikį sveikatai ir aplinkai, IAE uždarymą bei elektros energijos 
gavybą ateityje“ rezultatai parodė, kad tik 25,8 proc. gyventojų žino, kur planuo-
jama laidoti radioaktyviąsias atliekas po IAE uždarymo, o 72,4 proc. gyventojų – 
nežino. Visiškai kitaip informuoti yra IAE darbuotojai, iš jų 80 proc. Žino, kur pla-
nuojama laidoti radioaktyviąsias atliekas, o 20 proc. – nežino. Gauti rezultatai 
skiriasi akivaizdžiai. Taigi atliktas tyrimas dar kartą parodė, kad visuomenė ne-
žino, ką rengiamasi daryti su atliekomis, kurios gali turėti didelę reikšmę tolesnei 
jos plėtrai ir darnai. 
 

IŠVADOS 
 

1. Radioaktyviosios atliekos pasaulyje laikomos pavojingiausiomis tiek aplin-
kai, tiek žmonių sveikatai. Mūsų šaliai tai ypač aktualu. Labai mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymas po truputį pajudėjo iš vietos, o mažo ir vidutinio 
radioaktyvumo trumpaamžių atliekų tvarkymas,,nejuda iš vietos“, nors tyrimai 
šioje srityje atliekami. Pavojingiausių atliekų – panaudoto branduolinio kuro ir il-
gaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesas apskritai esti sąstingio būse-
nos, nors tam reikia daugiausia darbo ir dėmesio. Radioaktyviosios atliekos yra 
neišvengiamas atominės energetikos palydovas ir jos „Achilo kulnas“, todėl joms 
turi būti skiriama ypač daug dėmesio.  

2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose gana aiškiai ir detaliai reglamentuo-
jamas radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, kiekviena įstaiga ir institucija turi aiškias 
savo kompetencijos ribas.  

3. Atliktas tyrimas tik patvirtino, kad visuomenė žino, kas tai yra radioakty-
viosios atliekos, tačiau ji neinformuojama apie šių atliekų tvarkymą. Manytume, 
kad deramas Lietuvos Respublikos ir šalių kaimynių visuomenės informavimas 
apie darbus, aplinkos kokybę ir galimus padarinius turi būti svarbi šio proceso 
sudedamoji dalis.  
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Summary 

 
Radioactive waste is considered is to be the most dangerous both to the environment 

and the health of human beings. This problem is especially actual to Lithuania which has 
its awn nuclear power station. Ignalina Nuclear Power Station is the main source of nu-
clear waste. Regulation of radioactive waste management are delaited and clear in Lithu-
ania law instruments, where each establishment and institution has got its own limits of 
competence. During the work and shutdown of Ignalina Nuclear Power Station nascent 
nuclear waste should be managed according to strict environmental conservation and ra-
diation safety law instruments requirements. Radioactive waste is an inevitable part of this 
process. Radioactive waste radiates ionized beaming, so that is the reason why it should 
be managed so that it would not endanger the environment and people. Proper conveyan-
ce of the society both in Lithuania and neighboring countries about the works, the quality 
of the environment and possible results has to be especially important part of the process. 
It has to be expected that responsible state institutions and establishments will stand firmly 
to all environmental conservation and radiation safety law instruments requirements con-
cerning the radioactive waste management processes. 
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Santrauka 
 

Straipsnyje pateikiami ES ir nacionaliniai ES valstybių narių piliečių informa-
vimo įvairiais aplinkos klausimais pagrindai ir praktinis anketinio tyrimo rezulta-
tais grindžiamas netinkamo Lietuvos visuomenės dalies informavimo apie ES ke-
liamus reikalavimus atliekų srityje pavyzdys. Daroma išvada, kad kompetentingos 
aplinkos institucijos siekdamos užtikrinti tinkamą ES teisės įgyvendinimą privalo 
pasitelkti ir Lietuvos visuomenę, o tai visų pirma gali būti padaroma užtikrinus 
tinkamą visuomenės informuotumą. Būtina sudaryti sąlygas, kad į ES teisės įgy-
vendinimą ir tinkamą taikymą būtų aktyviai įtraukiami visų Lietuvos miestų gy-
ventojai, užtikrinti jų informuotumą apie ES reikalavimus ir standartus, tikslius 
reikalavimų įgyvendinimo būdus, praktinę ES teisės taikymo naudą ir reikšmę vie-
tos lygmeniu. Šio tikslo turėtų būti siekiama platinant informaciją atskirų miestų 
bendruomenėms žiniasklaidos priemonėmis ir įpareigojant apskritis ir savivaldybes 
nuolat teikti ataskaitas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apie gyventojų 
aktyvumo įgyvendinant ES teisę pažangą ir statistinius rodiklius. 

 

ĮVADAS 
 

Tyrimo problema – nepakankamas Lietuvos visuomenės informuotumas 
apie ES aplinkos standartus bei teisinę aplinką ir būtinybė didinti jos informuo-
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tumą, siekiant užtikrinti maksimalią Lietuvos visuomenės pagalbą tinkamai įgy-
vendinant ES teisės keliamus reikalavimus. 

Problemos ištyrimo laipsnis ir darbo naujumas – didėjant komunalinių at-
liekų, patenkančių į sąvartynus srautui, kartu su atliekomis didėja ir perdirbti tin-
kamų (popieriaus, stiklo, plastmasės, metalo) medžiagų kiekis. Visa tai didina 
sąvartynų plotus, aplinkos taršą, gamtinių išteklių naudojimą. Siekiant suprasti, 
kaip galima pakeisti esamą komunalinių atliekų tvarkymo modelį, būtina išsiaiš-
kinti, kokie demografiniai ir psichologiniai veiksniai turi įtakos gyventojų požiūriui 
ir elgsenai, taip pat koks yra gyventojų informuotumo apie ES komunalinių atlie-
kų politiką lygmuo. Gyventojų požiūris į komunalinių atliekų rūšiavimą ir tam tu-
rinčius poveikį veiksnius bei jų informuotumas apie ES atliekų politiką yra itin 
mažai analizuoti, todėl šios informacijos stoka buvo viena iš priežasčių šio 
straipsnio autorėms atlikti straipsnyje detalizuojamą tyrimą. 

Tyrimo tikslas – naudojant anketinį metodą nustatyti visuomenės informuo-
tumo apie ES aplinkos standartus dėl atliekų rūšiavimo lygmenį ir su atliekų rū-
šiavimu susijusios elgsenos priežastis. 

Tyrimo objektas – Lietuvos visuomenės informuotumo apie ES aplinkos 
standartus ir reikalavimus lygmuo. 
 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE APLINKOS POLITIKĄ –  
TEISINIAI PAGRINDAI 

 
Konstatuoti, kad ES teisė daro didelę įtaką Lietuvos aplinkos teisei, nepa-

kanka. Ne mažiau svarbu yra išanalizuoti visuomenės informavimo atskirose ap-
linkos politikos srityse lygį, nes tik gerai informuota visuomenė gali padėti užtik-
rinti tinkamą ES aplinkos teisės įgyvendinimą. 

ES yra du visuomenės informavimo apie aplinkos politiką lygmenys – 1. na-
cionalinis lygmuo ir 2. europinis lygmuo: 

1. 1990 m. ES buvo priimta direktyva, reglamentuojanti „laisvą prieigą“ prie 
informacijos apie aplinką [1]. 2003 m. ši direktyva buvo pakeista kita direktyva, 
suteikusia „viešą prieigą“ prie informacijos apie aplinką [2]. Informacijos apie ap-
linką sąvoka yra labai plati – informacija apie aplinką laikomi ir duomenys apie 
visuomenės sveikatą ir apsaugą, maisto užkrėtimą, radioaktyviąsias atliekas ir 
kt. Direktyva dėl viešos prieigos prie informacijos apie aplinką numato atvejus, 
kada informacija apie aplinką negali būti suteikiama. Neteiktina informacija yra 
šie duomenys – informacija, susijusi su tarptautiniais santykiais, viešuoju sau-
gumu ar krašto apsauga. Neteiktinos informacijos sąraše yra ir ganėtinai neaiš-
kių apibūdinimų – pavyzdžiui, neteikiama informacija apie nebaigtus dokumen-
tus, vidaus korespondenciją ir teisingumo įgyvendinimo eigą [2]. Atsisakymas 
suteikti informaciją apie aplinką visada privalo būti argumentuotas. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad informacija apie aplinką gali būti teikiama ne tik kompetentin-
goms ES valstybių narių institucijoms, bet ir ES piliečiams ir įvairioms asociaci-
joms. Ši vieša prieiga buvo suteikta įsigaliojus direktyvai 90/313/EB, nes būtent 
šia direktyva teisė į informaciją apie aplinką buvo legitimizuota kaip žmogaus 
teisė [3, p. 138]. 

2. Direktyvos 90/313/EB ir 2003/4/EEB yra skirtos ES valstybėms narėms ir 
ES valdymo institucijoms nėra taikomos. 1998 m. Danijoje buvo pasirašyta 
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Jungtinių Tautų konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (ši 
konvencija pagal pasirašymo vietą dažnai dar vadinama Aarhus konvencija). 
Konvencija buvo pasirašyta visų ES valstybių narių ir pačios ES. Būtent ši kon-
vencija suteikia teisę visiems ES piliečiams ir aplinkos institucijoms gauti visą su 
aplinka susijusią informaciją, kuri yra ES valdymo institucijų žinioje. Konvencijos 
pasirašymas yra sveikintinas dalykas, nes turėti kuo išsamesnės informacijos 
reiškia ir administracinių gebėjimų tobulinimą bei bendro žinojimo lygio kėlimą, 
tačiau svarbu nepamiršti, kad dalijimasis informacija reiškia ir dalijimąsi valdžia, 
todėl netgi ir ES lygmeniu „atviros visuomenės“ tradicijos formuosis dar ne vie-
nerius metus. 
 

TINKAMAS VISUOMENĖS INFORMAVIMAS – TINKAMO ES TEISĖS 
ĮGYVENDINIMO PAGRINDAS 

 
Nuo pat įstojimo į ES Lietuvai pradėti taikyti įvairūs europiniai aplinkos ap-

saugos standartai ir reikalavimai. Kasmet Lietuvoje susidarančių komunalinių at-
liekų kiekis yra ne mažiau kaip 1 mln. tonų per metus (palyginti – JAV didmiesty-
je Niujorke per metus susidaro apie 3 mln. tonų komunalinių atliekų). Siekdama 
įgyvendinti ES direktyvų reikalavimus komunalinių atliekų tvarkymo srityje, Lie-
tuva skiria daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Atliekų tvarkymo kokybė tiesio-
giai priklauso ne tik nuo technologinių ir materialinių komunalinių atliekų tvarky-
mo galimybių, bet ir nuo visuomenės narių vertybinių nuostatų, pajamų, išsilavi-
nimo ir nuo informuotumo lygmens. 2006 metais buvo atliktas anketinis tyrimas 
apklausiant Anykščių miesto gyventojus. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti gyven-
tojų informuotumą apie komunalinių atliekų rūšiavimą ir elgesį tvarkant komuna-
lines atliekas. 

Pažymėtina, kad Anykščių mieste komunalines atliekas rūšiuoja 58,6 proc. 
gyventojų. Tyrimo duomenimis, namuose daugiausia sukaupiama plastmasės 
(42 proc.), organinių atliekų (27 proc.), popieriaus (18 proc.), stiklo (10 proc.), kiti 
– maisto likučių. 

Daugiausia dėmesio gyventojai skiria stiklui ir plastmasei atskirti nuo bendro 
atliekų srauto (tai atitinkamai 46,3 proc. ir 22,2 proc. gyventojų), o popierių nuo 
bendro atliekų srauto skiria 17,7 proc. apklaustųjų ir tik 8,9 proc. skiria metalą. 
Tarp apklaustųjų buvo ir 4,9 proc. gyventojų, kurie nuo bendro komunalinių at-
liekų srauto skiria maisto atliekas. 

Siekiant įvertinti gyventojų informuotumą apie komunalinių atliekų rūšiavimą 
buvo atkreiptas dėmesys ne tik į visuomenės informavimo priemonių apie ES 
politiką atliekų tvarkymo srityje bei vietos valdžios institucijų naudojamas prie-
mones, bet ir į tokius svarbius veiksnius: gyventojų išsilavinimas, gyvenamojo 
būsto tipas ir amžius bei rezultatų priklausomumą nuo šių veiksnių. Atsakydami į 
klausimą apie ES komunalinių atliekų rūšiavimo principus, tik 19,1 proc. respon-
dentų teigė turintys pakankamai informacijos, dauguma (73,3 proc.) apklaustųjų 
teigė, jog norėtų gauti daugiau informacijos, o 7,6 proc. respondentų nurodė, 
kad tai jiems neaktualu. 

Nustatytas statistiškai patikimas išsilavinimo, amžiaus ir informacijos atliekų 
rūšiavimo tema ryšys. Tarp vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų 
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dauguma buvo žinančių, tačiau norinčių gauti daugiau informacijos (tai atitinka-
mai sudaro 58,8 proc. ir 58,3 proc.). Lyginant su kitokį išsilavinimą turinčiais gy-
ventojais, nieko nežino, tačiau apie ES komunalinių atliekų rūšiavimo principus 
labiausiai norėtų sužinoti, vidurinįjį išsilavinimą turintys gyventojai. Mažiausiai 
besidomintys ES komunalinių atliekų rūšiavimo principais yra aukštesnįjį išsila-
vinimą turintys ir vyresni nei 40 metų gyventojai. 

Butuose gyvenantys respondentai ES komunalinių atliekų rūšiavimo princi-
pus žino daugiausiai. Dauguma bendrabučių gyventojų nežino, tačiau norėtų 
gauti informacijos apie ES komunalinių atliekų rūšiavimo principus. Labiausiai 
nesidomi ir mano komunalinių atliekų rūšiavimą esant neaktualiu individualių 
namų gyventojai. 

Nepakanka užtikrinti komunalinių atliekų rūšiavimo tobulinimo visos Lietuvos 
mastu vadovaujantis naujausiais europiniais standartais ir ES reikalavimais. Ne 
mažiau svarbu yra informuoti gyventojus apie komunalinių atliekų rūšiavimo 
reikšmę, komunalinių atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų panaudojimą, nes, 
vadovaujantis atlikto anketinio tyrimo duomenimis, tik 54,2 proc. gyventojų žino, 
kur yra panaudojamos antrinės žaliavos (popierius, stiklas ir plastmasė), atskir-
tos nuo bendro komunalinių atliekų srauto, o 45,8 proc. – nežinojo. 

Gyventojai informaciją apie ES komunalinių atliekų rūšiavimo principus dau-
giausia gauna per televiziją – 79,1 proc., spaudą – 37,3 proc. ir radiją – 32,9 
proc. Tuo tarpu 20,9 proc. gyventojų informacijos ieško internete, 5,1 proc. – da-
lyvaudami renginiuose, 2,5 proc. – pašte. Dauguma gyventojų pageidautų, kad 
informacija apie ES komunalinių atliekų rūšiavimo principus būtų teikiama per 
žiniasklaidą, skelbimus viešose vietose ir paskambinus specialiu telefonu. 

Respondentai taip pat nurodė pagrindinius šaltinius, iš kurių jie gauna dau-
giausia informacijos apie aplinkos problemas. Vyraujantis informacijos apie ap-
linkos problemas šaltinis taip pat yra visuomenės informavimo priemonės – tele-
vizija (86,7 proc.), spauda (60,8 proc.), radijas (48,7 proc.) bei tikslingos paieš-
kos reikalaujančios priemonės – internetas (26,6 proc.), renginiai (8,9 proc.) ir 
paštas (3,2 proc.). 

Anykščių miesto gyventojai nėra pakankamai informuoti apie vietos valdžios 
institucijų vykdomą veiklą ir ES politiką atliekų tvarkymo srityje. Didžioji daugu-
ma teigė nieko nežinantys apie savivaldybės vykdomą veiklą ir ES politiką atlie-
kų tvarkymo srityje.  

Dauguma gyventojų nurodė, kad suteikta išsamesnė informacija ir mažesnis 
mokestis už rūšiuotų komunalinių atliekų išvežimą paskatintų juos atskirti antri-
nes žaliavas iš bendro atliekų srauto. 

Dėl tyrimo rezultatų pažymėtina, kad apklausos duomenys patvirtino, jog 
viena iš svarbiausių komunalinių atliekų nerūšiavimo priežasčių Anykščių mieste 
yra informacijos stoka. Nepaisant to, kad Lietuvoje decentralizacijos principu 
nemažai funkcijų yra deleguojama apskričių institucijoms, būtent pagrindinės 
valstybės valdžios institucijos privalo imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti pa-
kankamą gyventojų informuotumą. Tik užtikrinus pakankamą gyventojų infor-
muotumą atskirose aplinkos politikos srityse bus sudarytos visos sąlygos teisingi 
ir tinkami įgyvendinti ES aplinkos teisės reikalavimus ir bus maksimaliai išvengta 
galimų sankcijų už ES teisės nesilaikymą. 
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Būtina užtikrinti, kad į ES teisės įgyvendinimą ir teisingą taikymą būtų akty-
viai įtraukiami visų Lietuvos miestų gyventojai užtikrinant jų informuotumą apie 
ES reikalavimus ir standartus, tikslius reikalavimų įgyvendinimo būdus, praktinę 
ES teisės taikymo naudą ir reikšmę vietos lygmeniu; šio tikslo turėtų būti siekia-
ma platinant informaciją atskirų miestų bendruomenėms žiniasklaidos priemo-
nėmis ir įpareigojant apskritis ir savivaldybes nuolat teikti ataskaitas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijai apie gyventojų aktyvumo įgyvendinant ES teisę 
pažangą ir statistinius rodiklius. 
 

IŠVADOS 
 

1. Viena iš svarbiausių nekokybiško ES teisės įgyvendinimo priežasčių – in-
formacijos apie privalomą perkelti ir įgyvendinti ES teisę stoka, dėl to tik užtikri-
nus reikiamą gyventojų informuotumą atskirose aplinkos politikos srityse (šiuo 
atveju – komunalinių atliekų tvarkymo) gali būti sudarytos visos sąlygos teisingai 
ir tinkamai įgyvendinti ES aplinkos teisės reikalavimus siekiant išvengti galimų 
sankcijų už ES teisės nesilaikymą. 

2. ES teisės įtaka nacionalinėms teisės sistemoms yra nekvestionuojama, 
keliamas tik klausimas, kaip kokybiškai yra įgyvendinama ES aplinkos teisė, o 
remiantis tuo, kad ES valstybės narės yra įpareigotos imtis maksimaliai tinkamų 
priemonių ES teisei įgyvendinti ir taikyti visa apimtimi – privalu užtikrinti pa-
kankamą visų ES valstybių narių visuomenių informuotumo lygmenį ir ES 
valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų administracinius gebėjimus 
įgyvendinant ES aplinkos teisės reikalavimus. 
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Summary 

 
The authors of the article emphasize the influence of the EU law to the environmental 

law of the Republic of Lithuania – i.e. the influence of EU environmental law principles and 
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EU environmental regulation. There are evident problems of correct transposition of the 
EU law provisions into the national legal system of Lithuania and the problem of insuffi-
cient society information level in respect of the environmental requirements set by the EU. 
The problematical situation of the EU law influence to Lithuanian environmental law may 
be described in three ways: firstly, EU environmental law and international environmental 
law integrity and double influence to Lithuanian environmental law; secondly, the adjust-
ment and harmonization with the EU law of the Lithuanian legislation in separate fields of 
environment; thirdly, insufficient information of Lithuanian society in the field of the envi-
ronmental requirements set by the EU and as a consequence an incomparably lower level 
of correct EU law transposition, application and implementation in Lithuania. 

The article includes the practical example of improper information of the society in 
respect of the EU requirements set to the sorting of the waste, the analysis of the research 
which was carried out aiming to find out the reasons of wrong waste management and 
sorting as well the level of society information in respect of EU waste management and 
policy principles and standards. The results of the research, detailed in this article, prove 
the influence of such factors as accommodation type, age and education. 

The authors makes a conclusion that every EU member state institutions must invoke 
total society in order to ensure the proper implementation of the EU law and this should 
primarily be assured by the assurance of full information. 
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Santrauka 
 

Didelė nūdienos globali problema yra klimato kaita. Atsižvelgiant į tai, kad di-
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džiąją dalį CO2

1 išmeta energetikos sektorius, klimato kaitos problemų sprendimas 
yra neatsiejamas nuo visų šalių ateities energetikos politikos. Šiuo metu tiek Euro-
pos Sąjunga (ES), tiek Lietuvos Respublika, tiek kitos pasaulio šalys (nors ir ne vi-
sos) yra įsipareigojusios prisidėti prie visuotinio žemės atmosferos atšilimo stabdy-
mo ir atsinaujinančių energetikos išteklių skatinimo. 

1992 metais Rio de Žaneire (Brazilija) buvo priimta Jungtinių Tautų bendro-
sios klimato kaitos konvencija, kurioje pramoninės pasaulio valstybės iškėlė tikslą 
stabilizuoti šiltnamio dujų emisijų kiekį. Vėliau buvo prieita prie išvados, kad šis 
tikslas gali būti pasiektas tik esant griežtiems išsivysčiusių šalių teisiniams įsiparei-
gojimams, ir 1997 metais Kiote (Japonija) išsivysčiusių pasaulio šalių atstovai iškėlė 
konkretų tikslą 2008 – 2012 metais sumažinti klimato atšilimą veikiančių dujų 
emisijų kiekį vidutiniškai 5,2 proc., palyginti su 1990 metų lygiu [1].  

Šiuo pagrindu ES buvo pradėtas visokeriopas atsinaujinančių energetikos ištek-
lių ir Kioto protokoluose nustatytų tikslų siekimo skatinimas. Tačiau pagrindinė 
problema yra ta, kad tokiu pagrindu priimtų teisės aktų tinkamą ir efektyvų įgy-
vendinimą ypač ribojo ir riboja visų pirma politinė ekonomika, ekonominiai ro-
dikliai, nustatyti įkainiai, energetikos ištekliai ir kt., o kita vertus, dar neištobulin-
ta, trumpalaikė (vos dešimtmetį gyvuojanti) praktika. 
 

ĮVADAS 
 

Tyrimo problema – pagal priimtą Kioto protokolą – CO2 yra natūralus ir ne-
išvengiamas organinio kuro degimo produktas. Šių emisijų sumažinimas yra 
įmanomas tik efektyviau naudojant energiją, mažinant energijos nuostolius ga-
mybos, transportavimo ir vartojimo srityse, vietoje naftos produktų ir akmens 
anglies deginant gamtines dujas arba CO2 atžvilgiu neutralų atsinaujinantį kurą. 
Tačiau įgyvendinant tokios politikos iškeltus tikslus pastebimas didelis atotrūkis 
tarp teisės aktuose reglamentuojamų ir praktikoje įgyvendinamų nuostatų. 

Tyrimo objektas – ES ir Lietuvos Respublikos energetikos teisinis regla-
mentavimas įgyvendinant Kioto protokolą ir skatinant atsinaujinančių energeti-
kos išteklių naudojimą. 

Tyrimo dalykas – ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojan-
tys Kioto protokolo nuostatų ir atsinaujinančių energetikos išteklių aktyvesnį įgy-
vendinimą. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti ES ir mūsų šalies teisės aktus santykio su Kioto 
protokolo nuostatomis aspektu ir įvertinti atsinaujinančių energetikos išteklių 
skatinimo teisinius aspektus Lietuvoje ir ES šalyse. 
 

                                                 

1 Anglies dioksidas (CO2) – bespalvės, bekvapės rūgštaus skonio dujos. Išmetamo 
CO2 kiekis atmosferoje smarkiai didėja deginant Žemės gelmių išteklius elektros ir šilumos 
energijai gaminti. Kadangi ekonomikos lygį, kaip ir žmonių pragyvenimo lygį, lemia energi-
jos sąnaudų lygis, visos šalys didina energijos gamybą. 
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KIOTO PROTOKOLAS IR JO REIKŠMĖ APLINKOSAUGAI 
 

Subalansuota plėtra – tai bendras daugiau nei 180 šalių, 1997 metais pasi-
rašiusių Kioto protokolą, tikslas. Šiuo pagrindu beveik visos pramoninės šalys 
įsipareigojo mažinti bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
2008 – 2012 metais.  

Kioto protokolas įsigaliojo tik 2005 m. vasario 16 d., devyniasdešimtą dieną 
po to, kai protokolą ratifikavo Rusija, kurios CO2 išmetimai sudaro 17,4 proc. 
Tokiu būdu buvo įvykdyta Kioto protokolo sąlyga, pagal kurią jį ratifikuoti turi ne 
mažiau kaip 55 JTBKKK (Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija) ša-
lys, įskaitant išsivysčiusias šalis, kurių daliai tenkantis išmetamų CO2 kiekis su-
daro ne mažiau kaip 55 proc. viso CO2 išmetimo šioje grupėje [1]. 

Pagal Kioto protokolą Lietuva, kaip ir Europos Sąjunga, įsipareigojo iki 2008 
– 2012 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 8 proc. palyginti 
su baziniais 1990 metais. 

Kioto protokolas numato tris mechanizmus, kurių pagrindu valstybės (šalys), 
įtrauktos į protokolo I priedą, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, siekdamos 
mažinti CO2 susiformavimą ir išmetimą į aplinką. Šalių įsipareigojimai gali būti 
vykdomi naudojant šiuos mechanizmus [1]: 

� Bendro įgyvendinamo projektų (toliau – BĮ) mechanizmą;  
� Taršos leidimų prekybos (toliau – TLP) mechanizmą;  
� Švarios plėtros (toliau – ŠP) mechanizmą. 
Bendra šių mechanizmų taikymo vertė yra ta, kad investicijos į taršos maži-

nimą atliekamos toje vietoje (globaliai), kur jos gali būti panaudojamos efekty-
viausiai. Šiais pagrindais labiausiai pasižymėjo ES, priėmusi įvairių direktyvų ir 
teisės aktų, reglamentuojančių ir padedančių kuo efektyviau įgyvendinti pagal 
Kioto protokolą prisiimtus įsipareigojimus mažinti išmetamų šiltnamio efektą su-
keliančių dujų kiekį, dėl to šie teisės aktai buvo perkelti ir į kitų ES šalių narių tei-
sės sistemą. 

 
REMIANTIS KIOTO PROTOKOLU PRIIMTI ES TEISĖS AKTAI IR JŲ 

ĮGYVENDINIMAS 
 

Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių – ypač naudojant vė-
jo, vandens, saulės energiją ir biomasę – plėtra yra pagrindinis Europos Komisi-
jos energetikos politikos tikslas, įgyvendinant Kioto protokolo pasirašytas nuo-
statas. ES teisės aktais siekiama padidinti energijos, pagamintos iš atsinauji-
nančių energijos išteklių, dalį nuo 6 proc. iki 12 proc. iki 2010 metų, lygia greta 
įgyvendinant Kioto protokolo įsipareigojimus sumažinti šiltnamio efektą suke-
liančių dujų emisiją 8 proc [1].  

Šie tikslai daugiausia aprašyti Bendrijos strategijai skirtoje Europos Komisi-
jos Baltojoje knygoje [3] (COM (97) 599, 26/11/97), kurios pagrindu vėliau buvo 
priimtos kelios direktyvos dėl atsinaujinančių energijos išteklių, dėl kogeneraci-
jos1 skatinimo, dėl biodegalų ir kitų atsinaujinančių degalų naudojimo transporte 
skatinimo ir kt. 

                                                 

1 Kogeneracija – tai bendra elektros ir šilumos energijos gamyba. 
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Būtų galima teigti, kad remiantis šiomis direktyvomis ES bandė kuo geriau 
įgyvendinti Kioto protokolu prisiimtus įsipareigojimus ir tuos įsipareigojimus kuo 
greičiau įgyvendinti ES narių teisės aktais. 

Štai, pavyzdžiui, Direktyva dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių ener-
gijos išteklių, rėmimo vidaus elektros rinkoje [4] (Direktyva 2001/77/EB) vado-
vaujasi Baltąja knyga dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, kurioje nustatytas 
tikslas padvigubinti iki 2010 metų energijos, pagamintos iš atsinaujinančių ener-
gijos išteklių, vartojimą. Tai liečia elektros energiją, pagamintą naudojant atsi-
naujinančius energijos išteklius: vėjo, saulės, geoterminę, bangų, potvynių ener-
giją, hidroenergiją, biomasę, energiją, gautą iš biodujų, nuotėkų ir atliekų dujų.  

Šios direktyvos nuostatas šalys narės į nacionalinę teisės sistemą turėjo pe-
rkelti iki 2002 m. spalio 27 d., toliau – kas penkeri metai pateikti ataskaitą, kurio-
je būtų nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos naudojimo dešim-
čiai metų tikslai. Taigi šiais metais jau turėtume išgirsti įvairių pasiūlymų ir įgy-
vendinimo perspektyvų, šios direktyvos nuostatų atžvilgiu. 

2004 m. priimtos Direktyvos dėl kogeneracijos skatinimo remiantis naudingu 
šilumos poreikiu vidinėje energijos rinkoje (Direktyva 2004/8/EB) [5] tikslas yra 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir pagerinti tiekimo stabilumą. Todėl 
sukurtos sąlygos skatinti ir remti efektyvią elektros energijos ir šilumos gamybą 
remiantis naudingu šilumos poreikiu sutaupant pirminės energijos išteklius vidi-
nėje energijos rinkoje. Kartu yra įvertintos ir specifinės aplinkybės kiekvienoje 
šalyje, atsižvelgiant į klimato ir ekonomines sąlygas. Direktyvoje aukšto efekty-
vumo kogeneracija laikoma tokia šilumos ir elektros energijos gamyba, kuri lei-
džia sutaupyti bent 10% energijos, lyginant su šilumos ir elektros energijos ga-
myba atskirai. ES šalys narės turi užtikrinti, kad gamintojui pareikalavus būtų iš-
duodamos kilmės garantijos, patvirtinančios, kad parduodama energija yra pa-
gaminta aukšto efektyvumo kogeneracinuose įrenginiuose. Direktyvoje siūloma 
šalims narėms išanalizuoti pažangą ir potencialą diegiant aukšto efektyvumo 
kogeneraciją.  

Direktyva dėl biodegalų ir kitų atsinaujinančių degalų naudojimo transporte, 
skatinimo (Direktyva 2003/30/EK) [6], siekia paskatinti naudoti tokias biokuro ar 
atsinaujinančių išteklių kuro rūšis, kurios galėtų pakeisti benziną ar dyzelį, nau-
dojamus transportui, kiekvienoje iš Šalių Narių. Tai priartintų prie nustatytų tiks-
lų, tokių kaip įsipareigojimai dėl klimato kaitos, ar atsinaujinančiųjų energijos iš-
teklių naudojimo didinimas. 

Direktyva dėl energetinių produktų apmokestinimo restruktūrizavimo (Tary-
bos direktyva 2003/96/EK) [7] išplečia apmokestinamų energetinių produktų są-
rašą apimdama visus energetinius produktus, įskaitant akmens anglį, gamtines 
dujas ir elektros energiją. Šios direktyvos pagrindu ES šalys narės galės atleisti 
nuo mokesčio atsinaujinančiuosius energijos išteklius bei biokurą, o taip pat 
energiją, naudojamą prekių bei keleivių pervežimui traukiniais, metro, tramvajais 
ar troleibusais. Tai leis sumažinti konkurencijos iškraipymą tarp ES narių, kuris 
atsirado dėl energetiniams produktams taikomų skirtingų mokesčių, taip pat su-
mažinti konkurencijos iškraipymą tarp iškastinio kuro bei kitų energetinių produk-
tų, kurie iki šiol nebuvo Europos Bendrijos mokesčių politikos objektas ir padi-
dinti siekius energiją naudoti efektyviai (taip, kad sumažėtų priklausomybė nuo 
importuojamos energijos ir sumažėtų anglies dvideginio išskyrimai).  
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Kai kurios Europos Sąjungos šalys (Didžioji Britanija ir Danija) jau yra įgy-
vendinusios prekybos taršos CO2 dujomis leidimais sąlygas savo vidaus rinko-
se. Pavyzdžiui, Danijoje elektros energijos gamintojai yra privaloma tvarka įpa-
reigoti nuo 2000 metų kas metai sumažinti CO2 emisijas po 1 mln. tonų. Elektros 
energijos gamintojai gali prekiauti apyvartiniais taršos leidimais tarpusavyje, neį-
vykę įsipareigojimų, jie privalo mokėti 40 Danijos kronų baudą už kiekvieną vir-
šytą teršalų toną. Surinktos šių baudų lėšos yra naudojamos efektyviems ener-
getikos projektams remti [9]. 

Didžiojoje Britanijoje, kitaip nei Danijos, dalyvavimas emisijų taršos leidimais 
rinkoje yra savanoriškas. Šios rinkos dalyviams yra suteikiamos aplinkosaugos 
mokesčių lengvatos. Rinkos dalyvių ratas yra didesnis nei Danijoje. Rinkos da-
lyvis viršijęs jam nustatytas taršos normas, netenka visų pirmiau minėtų aplinko-
saugos mokesčių lengvatų. 2002 m. balandį Didžiojoje Britanijoje prasidėjo pre-
kyba apyvartiniais taršos leidimais [9]. 

2003 metų spalio 13 dieną buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos di-
rektyva 2003/87/EB [10], nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo apyvartiniais taršos leidimais sistemą Bendrijoje.  

Pagal šią direktyvą nė vienos ES valstybės (iš to skaičiaus ir Lietuvos) nu-
statytų ūkio šakų įmonė negalės vykdyti veiklos, susijusios su anglies dvideginio 
emisijomis, nepateikusi atitinkamo skaičiaus apyvartinių taršos leidimų. Taigi 
Europoje formuojasi visai nauja ir unikali rinka, nė viena ES šalis šioje srityje ne-
turi didesnės patirties, ir Lietuva neatsilieka nuo kitų šalių [10]. 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ES 
DIREKTYVŲ, KIOTO PROTOKOLO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGETIKOS 

IŠTEKLIŲ SKATINIMO ĮGYVENDINIMĄ 
  

Pagal Stojimo sutartyje numatytą Direktyvą 2001/77/EK [4] dėl elektros, pa-
gamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros rinkoje 
iki 2010 metų Lietuva turi pagaminti 8 proc. elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių. Lietuvos elektros energetikos įstatymas ir keli kiti teisės aktai 
numato kai kurias prioritetines teises elektros energijai, pagamintai naudojant 
atsinaujinančius, atliekinius ar vietinius energijos išteklius, taigi esama padėtis 
maždaug atitinka Europos Komisijos Elektros energetikos direktyvos reikalavi-
mus ir kiek mažiau atitinka Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvos skyriaus 
reikalavimus. 

Tačiau analizuojant teisės aktus (Elektros energetikos įstatymą) pastebima, 
kad paskirstymo sektoriuje nėra aiškiai apibrėžtos pirmenybės teisės elektros 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių energijos išteklių. Elektros energetikos 
įstatyme nėra bendros taisyklės dėl garantuoto elektros energijos, pagamintos 
naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, perdavimo ir paskirstymo. Įstaty-
me taip pat trūksta paskirstymo pirmenybės teisės, palyginti, pavyzdžiui, su Če-
kijos Respublikos energijos įstatymu [11]. Tačiau prekybos elektros energija tai-
syklės ir pastarosios kasmetės perdavimo tinklų ir paskirstymo tinklų operatorių 
ataskaitos rodo, kad Lietuvoje imtasi veiksmų siekiant, kad elektros energijos 
supirkimo praktika paskirstymo lygmeniu atitiktų Atsinaujinančių energijos ištek-
lių direktyvos reikalavimus. 
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Pagrindinės finansinės priemonės, turinčios įtakos atsinaujinančių energijos 
išteklių vartojimui skatinti, yra: pridėtinės vertės mokestis, akcizai kurui, pajamų 
mokesčiai, gamtos išteklių mokestis, naftos ir dujų išteklių mokestis bei taršos 
mokesčiai. 

Lietuvoje įtakos atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui skatinti gali tu-
rėti ir taršos mokesčiai, nors ir yra ganėtinai nedideli, Pavyzdžiui, energijos, pa-
gamintos naudojant medieną, yra apmokestinamas apytiksliai 126 litais, o toks 
pats energijos kiekis, pagamintas naudojant akmens anglį, apmokestinamas ap-
ytiksliai 659 litais. Nuo 2000 metų buvo bandymų atleisti nuo taršos mokesčio 
biokurą naudojančius stacionarius teršėjus ir sumažinti mokestį tiems vartoto-
jams, kurie naudoja biokurą kartu su naftos produktais, bet po svarstymų Seime 
šios taršos mokesčių pataisos buvo atidėtos vėlesniam laikui [8]. 

Lietuvoje yra tik kelios tiesioginės paramos ir mokesčių priemonės skatinan-
čios atsinaujinančių energijos šaltinių vartotoją. Abiejų tipų priemonės taikomos 
biokurui. Nuo 2003 m. sausio 1 d. 0 proc. PVM tarifas yra taikomas dehidratuo-
tam ir denatūruotam etilo alkoholiui bei rapsų metilo (etilo) esteriui. Juridiniai ir 
fiziniai asmenys, naudojantys biokurą ir pateikiantys tai patvirtinančią dokumen-
taciją, yra atleidžiami nuo taršos mokesčio iš mobilių taršos šaltinių, kuris pri-
klauso nuo kuro suvartojimo ir yra nustatomas kiekvienai tonai sunaudoto kuro. 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas galėtų būti skatinamas nu-
statant naujus aplinkosauginius mokesčius (pav., CO2 arba gaminio mokesčius 
kurui priklausomai nuo kuro anglies dalies). Kartu turėtų būti skatinamas mo-
kesčių sistemos pertvarkymas, kuris remtų energijos efektyvumo didinimą ir 
gamtos apsaugą. Tai būtų galima pasiekti mažinant PVM, pajamų ir kitus mo-
kesčius bei didinant esamus aplinkosauginius mokesčius ir / arba nustatant nau-
jus mokesčius, kuriuos taikant išorinės energijos gamybos ir vartojimo sąnaudos 
būtų įtrauktos į vidinius įmonės kaštus. Nauji aplinkosauginiai mokesčiai sude-
rinti su kitais sumažintais mokesčiais gali sukurti papildomą, ne tik aplinkosaugi-
nę, naudą – skatinti spartesnę ekonomikos plėtrą. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 13 d. nutarimą Nr. 
25 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 
1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstaty-
mui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo nuo 2010 m. elektros energijos gamyba, 
kuriai naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, bus skatinama 
taikant „Žaliųjų sertifikatų“ sistemą [2]. O kaip teigia V. Miškinis ir A. Navickas, 
[14] siekiant sukaupti lėšų tokiai elektros energijai gaminti, visi vartotojai bus tie-
siog įpareigoti pirkti tam tikrą „žaliųjų sertifikatų“ skaičių iš elektros gamintojų, 
naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, pagal kvotą arba fiksuotą ben-
dro elektros vartojimo procentą. Toks, „perspektyvus žvilgsnis“, žinoma, sveikin-
tinas. Belieka laukti, stebėti įgyvendinimo procesą ir tikėtis, kad viskas bus įgy-
vendinta pagal esamus lūkesčius. 

 
IŠVADOS 

 
Apibendrinant tai, kas išdėstyta galima daryti tokias išvadas: 
1. Siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti Kioto protokolu prisiimtus įsipa-

reigojimus, reikia ne tik ES iniciatyva priimamų direktyvų ar kitų teisės aktų, bet 
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ir kitų pramoninių šalių, pavyzdžiui, JAV, iniciatyvos imantis konkrečių ir griež-
tesnių priemonių įgyvendinant Kioto protokolą. 

2. ES priimtomis direktyvomis galėtų taikyti griežtesnes pinigines priemones 
šalims narėms, nesilaikančioms aplinkos apsaugos direktyvų perkėlimo ar įgy-
vendinimo nuostatų, daryti didesnes nuolaidas šalims, visokeriopai skatinan-
čioms atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą. 

3. Lietuva Kioto protokolo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 
teisiniais aspektais, palyginti su kitomis ES šalimis narėmis nėra itin „atsilikusi“, 
kaip ir kitose srityse. Viena vertus, todėl, kad apskritai Kioto protokolo ir atsinau-
jinančių energijos išteklių panaudojimas visoje Europoje ir ne tik yra „sąlygiškai“ 
nauja teisinės raiškos sritis, kurios dar galutinai nė viena šalis narė tinkamai su-
tvarkiusi savo teisės aktų, kita vertus, Lietuva nėra ir tokia didelė pramonės ša-
lis, kuri gerokai viršytų nustatytus CO2 kiekius. Tačiau įžvelgus „gerąsias“ puses, 
nereikėtų pamiršti, kad Lietuvoje teisės aktais dar nėra įtvirtintos ganėtinai geros 
sąlygos propaguojantiems atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, o no-
rintiems ar galintiems pradėti šią veiklą, administraciniu požiūriu nėra gerai iš-
vystyta informacinė sistema. 

4. Kioto protokolo nuostatas dar tik pradedama įgyvendinti – priimti pirmieji 
teisės aktai, kaip juos įgyvendinti ir kokie galimi padariniai, kol kas nėra labai 
aišku visoms valstybėms, todėl tik po kelių dešimčių teisinės ir praktinės veiklos 
bus galima tiksliau ir aiškiau numatyti tinkamą šios srities reglamentavimą. 
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Summary 
 

 Nowadays, a change of climate is a global issue. According to the fact that the sector 
of energetics emits the major part of CO2, the solution of problems related to climatic 
change is a concurrent of all countries' energetics policy. Now, European Union (further 
called-ES), the Republic of Lithuania (further called-LR) and other countries of the world 
(though not all) are obligated to contribute to discontinuation of global warming of the at-
mosphere,and they have to prompt renewal of energetics resources. 

 There was accepted convention of general climactic change by the United Nations in 
1992 in Rio de Janeiro (Brazil), where industrial countries of the world posed the aim to 
stabilize the amounts of greenhouse gas. After some time these countries came to a conc-
lusion that this objective can be achieved only when the developed countries have strict 
juridical obligations.According to this,in 1997 in Kiot (Japan) the representatives of the de-
veloped countries raised the specific objective to reduce the amounts of greenhouse gas 
in 2008-2012,which affects global warming,on the average of 5,2% comparing with the le-
vel which was in 1990. 

 According to this reason,manifold encouragement of the objectives,which were estab-
lished in Kiot's protocol,and shifting energetics reservours began in ES.However,the main 
problem is that the effective and suitable implementation of law instruments,which were 
accepted according to the base,is and was limited by political economy, economical rate, 
fixed tariff,energetics resources and others. 
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Santrauka 
 

Straipsnyje analizuojama ypač opi Lietuvoje pasenusių vaistų utilizavimo pro-
blema. Pasenusių vaistų utilizavimo organizavimas, kuris ypač svarbus aplinkosau-
gai ir žmonių sveikatai, deja, nei teisiniu, nei ekonominiu aspektais Lietuvoje nėra 
tinkamai ir iki galo sureguliuotas. Pažymėtina, kad senų vaistų utilizavimo pagrin-
dai nėra tinkamai reglamentuoti nacionaliniuose teisės aktuose. Be to, tai nėra tin-
kamai suderinta ir su vykdoma farmacijos įstaigų ir gyventojų veikla, o tai lemia 
teisėkūros neatitiktį praktiniams aplinkosaugos poreikiams. Straipsnyje analizuo-
jama senų vaistų utilizavimo samprata ir jų reikšmė žmogaus sveikatai ir aplinkos 
apsaugai, taip pat senų vaistų utilizavimo teisinio reglamentavimo ypatumai, at-
skleidžiamos pagrindinės netinkamo teisinio reglamentavimo ir visuomenės nuo-
monės probleminiai aspektai, siūlomi galimi jų sprendimo būdai. 
 

ĮVADAS 
 

Tyrimo problema ir aktualumas. Viena iš opiausių aplinkos apsaugos pro-
blemų – kur dėti, saugoti ir kaip utilizuoti pasenusius vaistus ir kitas farmacines-
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medicinines atliekas. Iki šiol Lietuvoje nėra tinkamai ir iki galo nustatyta tvarka ar 
priimti teisės aktai, reglamentuojantys tokių atliekų utilizavimo procedūrą, nenu-
matytas ir šioms procedūroms atlikti reikalingas gydymo įstaigų finansavimas. 
Neatliekamas tinkamas gyventojų informavimas, kaip elgtis su tokiomis medici-
ninėmis atliekomis, dėl to galima tikėtis ir susilaukti masinių susirgimų, apsikrė-
timų, aplinkos užterštumo ir kt. Kita vertus, problema yra ir ta, kad, nors ši tema 
gana reikšminga nūdienos Lietuvos aktualijoms, tačiau pasenusių vaistų ar me-
dicininių atliekų probleminiai klausimai analizuojami ir aptariami, deja, tik pavie-
niuose žurnalistiniuose straipsniuose, trumpuose informaciniuose pranešimuo-
se, o teisiniu požiūriu šie klausimai beveik neanalizuoti. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir teisiškai įvertinti senų vaistų utilizavimo pro-
blemas Lietuvoje ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus. 

Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta senų 
vaistų utilizavimo tvarka ir praktinis šios tvarkos įgyvendinimas. 

 
SENŲ VAISTŲ UTILIZAVIMO SAMPRATA  

 
Yra priimtas ne vienas teisės aktas, tačiau Lietuvoje vis dar nėra bendros 

medicininių atliekų tvarkymo sistemos. Dabar, visuomenės sveikatos specialistų 
teigimu, dalis medicininių atliekų tvarkoma ir išvežama iš asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų nesilaikant Lietuvos ir Europos Sąjungos aplinkosaugos reika-
lavimų ir kelia pavojų užsikrėsti ŽIV, hepatitais B ir C. 

Tačiau siekiant giliau pažvelgti į tiriamą problemą, visų pirma, analizuojant 
pasirinktą temą, būtų tikslinga atskleisti pačių analizuojamų sąvokų sampratą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 1 straipsniu 
[1], vaistas (vaistinis preparatas) apibūdinamas kaip – vaistinė medžiaga arba jų 
derinys, paruošti žmonėms gydyti ar ligų profilaktikai. Prie vaistų taip pat priski-
riamos vaistinės medžiagos arba jų deriniai, kurie gali būti vartojami ligų diag-
nostikai in vivo arba fiziologinėms funkcijoms grąžinti, koreguoti arba keisti.  

Taigi tol, kol medikamentas yra žmogui kaip pagalba gyvybinėms funkcijoms 
grąžinti, tinkamas vartoti jis yra naudingas, tačiau pasenęs jis ne tik kad tampa 
pavojingu visuomenei ir aplinkai, bet šiuo atveju jau traktuojamas kaip pavojinga 
atlieka ar medicininė atlieka.  

Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnį atliekos 
traktuojamos kaip bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsi-
krato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms 
[3].  

Vadovaujantis 2000 m. gegužės 3 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2000 „Medicinos atliekų tvarkymas“ tvirti-
nimo“ [7] 5.2. straipsniu medicininės atliekos – tai atliekos, susidarančios teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose, ir klasifikuojamos 
kaip medicininės, iš kurių pagal pastarojo įsakymo A priedą medicininėmis atlie-
komis traktuojami ir kaip netinkami vartoti vaistai: pasibaigusio tinkamumo, laiko, 
nekokybiški arba iš gyventojų surinkti vaistai.  

Tačiau tiksliausias senų vaistų apibrėžimas pateikiamas Lietuvos Respubli-
kos farmacijos įstatymo [4] 2 straipsnyje, jame teigiama, kad (seni vaistai) far-
macinės atliekos – naikintini vaistiniai preparatai (nekokybiški, pasibaigusio tin-
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kamumo laiko, konfiskuoti, surinkti iš gyventojų vaistiniai preparatai ar jų falsifi-
katai, tiriamųjų vaistinių preparatų likučiai) ir vaistinių preparatų tyrimams pa-
naudotos ar netinkamos kokybės, pasibaigusio tinkamumo laiko cheminės me-
džiagos, kurios buvo įsigytos tokiems tyrimams atlikti.  

Pagal 2000 m. rugpjūčio 4 d. Farmacijos departamento prie Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymą „Dėl farmacinių 
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ [5] 3.4. straipsnį farmacinių atliekų tvar-
kymas – farmacinių atliekų surinkimo, apdorojimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo 
veikla.  

Taigi, kaip matyti iš įstatymuose pateiktų apibrėžimų, senų vaistų ir jų utiliza-
vimo klausimais, pastaroji procedūra gana atsakingai reglamentuojama – senų 
vaistų utilizavimas – tai jau nebetinkamų vartoti vaistinių preparatų gyvybės 
funkcijoms atkurti, kitaip tariant, farmacinių atliekų surinkimas, apdorojimas, ve-
žimas ir šalinimo veikla. 

Tačiau pažvelgus į praktikoje taikomas senų vaistų, kaip farmacinių atliekų, 
utilizavimo procesą matyti, kad įvairiose ligoninėse, įstaigose ar namuose pasta-
rosios tvarkomos nevienodai: deginamos, užpilamos chlorkalkėmis arba chlor-
kalkių tirpalu, užkasamos teritorijoje įrengtose išbetonuotose duobėse, ir kt. 

Daugelis farmacinių atliekų nėra rūšiuojamos kaupimo vietose, neįdiegti 
saugaus jų tvarkymo metodai. Infuzinės sistemos, vaistų pakuotės ir kitos kar-
tais patenka į buitinių atliekų konteinerius ir išvežamos į tam nepritaikytus sąvar-
tynus, tačiau apie šias problemas bus kalbama kitame darbo skyriuje. 

 
PAGRINDINĖS SENŲ VAISTŲ UTILIZAVIMO PROBLEMOS IR GALIMI JŲ 

SPRENDIMO BŪDAI 
 
Kaip matyti iš pateiktos analizės, Lietuvoje yra priimtas ne vienas teisės ak-

tas, reglamentuojantis medicininių atliekų tvarkymą, tačiau vis dar nėra bendros 
medicininių atliekų tvarkymo sistemos.  

Vadovaujantis visuomenės sveikatos specialistų teigimu ir atlikta Kauno 
miesto gyventojų ir vaistinių darbuotojų anketine apklausa, galima tvirtinti, kad 
dalis medicininių atliekų tvarkoma ir išvežama iš asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų nesilaikant Lietuvos ir Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimų bei 
kelia pavojų užsikrėsti ŽIV, hepatitais B, C ir kitomis ligomis. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktais duomenimis, praėjusiais me-
tais Kauno apskrityje [9] užregistruota 155,7 t infekuotų medicininių atliekų, 91,9 
t naudotų vienkartinių gaminių, 20,5 t aštrių daiktų, 10,7 t kūno dalių ir organų, 
2,4 t netinkamų vartoti vaistų. Pažymėtina ir tai, kad tų pačių įstaigų duomenys 
rodo, jog daugiau nei pusė šių atliekų buvo nukenksminta, tačiau nemaža jų da-
lis kaip buitinės atliekos išvežtos į bendrus sąvartynus, sudegintos ar kt. 

Atliktus Kauno miesto gyventojų ir vaistinių darbuotojų anketinę apklausą (žr. 
lentelę) nustatyta, kad iš 80 Kauno miesto gyventojų (47 moterys ir 33 vyrai) pa-
sirenka neteisingą vaistų utilizavimo būdą, t. y. iš jų 62,5 proc. senus vaistus 
meta į konteinerį, 22,5 proc. – degina, 11,3 proc. – kita ir tik 2,5 proc. pasirenka 
teisingą vaistų utilizavimo būdą (neša į vaistines). Taip pat pažymėtina, jog iš 
apklaustųjų, kurie mano, kad neva žino, kur reikia utilizuoti senus vaistus, teisin-
gai juos utilizuoja tik 8 proc., o nežinantys ir pasirenka neteisingą vaistų utiliza-
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vimo būdą 100 proc. Tik 10 proc. apklaustųjų žino, kaip yra naikinami seni vais-
tai, o 90 proc. – nežino. 
 
Lentelė 
 

Kur deda senus vaistus Vidurkis Dalis procentais 
1. meta į konteinerį 
2. degina 
3. neša į vaistinę 
4. kita 
5. 1 ir 2 

 Viso: 

50 
18 
2 
9 
1 

80 

62,5 
22,5 
2,5 

11,3 
1,3 

100,0 
 

Taigi, apžvelgus šiuos pateiktus statistikos duomenis, matyti kelios labai aiš-
kios išvados. Visų pirma, kol teisės aktuose nėra imperatyvaus nurodymo, dau-
gelis šalies sveikatos priežiūros įstaigų, remdamosi pasenusiomis Sveikatos ap-
saugos ministerijos patvirtintomis higienos normomis, netinkamai utilizuoja me-
dicinines atliekas ir veža jas į komunalinių atliekų sąvartynus. 

Kita vertus, 2000 m. rugpjūčio 4 d. Farmacijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Farma-
cinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ [5] 23 straipsnyje nustatyta, jog nai-
kintini vaistai iš gyventojų surenkami per būtinojo aprūpinimo vaistinės statusą 
įgijusias vaistines. O jei mieste (miesto seniūnijoje), miestelyje ar rajone nėra 
būtinojo aprūpinimo vaistinių, naikintini vaistai iš gyventojų surenkami per kitas 
to paties miesto (miesto seniūnijos), miestelio ar rajono vaistines. Tačiau kaip 
rodo pateikti statistikos duomenys, daugiausia gyventojų net nežino, kad pasenę 
vaistai surenkami, tad šiuo atveju yra visiškai netinkamai įgyvendinama ar net 
neįgyvendinama gyventojų informavimo funkcija – viena iš svarbiausių administ-
racinės teisės funkcijų. 

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme [4] taip pat labai mažai kalbama 
apie farmacinių atliekų tvarkymą. Visame įstatyme šiai nuostatai skirta tik vos 
šeši straipsniai, kuriuose labai abstrakčiai be konkrečių imperatyvių normų api-
brėžiama ši farmacijos gyvybiškai svarbi veikla visuomenės ir aplinkosaugos at-
žvilgiu.  

 
IŠVADOS 

 
1. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose pa-

teikiama gana išsami ir konkreti senų vaistų utilizavimo samprata. Remiantis at-
likta teisės aktų analize galima teigti, kad senų vaistų utilizavimas – tai jau nebe-
tinkamų vartoti vaistinių preparatų gyvybės funkcijoms sugrąžinti (farmacinių at-
liekų) surinkimas, apdorojimas, vežimas ir šalinimas.  

2. Lietuvoje yra priimtas ne vienas teisės aktas, reglamentuojantis medicini-
nių atliekų tvarkymą, tačiau vis dar nėra bendros medicininių atliekų tvarkymo 
sistemos. Nėra imperatyviai įpareigojančių teisės normų ir konkrečių sankcijų 
farmacinių atliekų surinkimo – utilizavimo atžvilgiu, o tai leidžia gydymo ar far-
macinėms įstaigoms piktnaudžiauti savo teisėmis ir pareigomis. Todėl būtina 
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inicijuoti farmacijos įstatymo, kitų įstatyminio ir poįstatyminio lygmens teisės aktų 
pataisas, t. y. nustatyti imperatyvias normas farmacinių atliekų tvarkymo, surin-
kimo, utilizavimo atžvilgiu, taip pat įtvirtinti kontrolės mechanizmą ir konkrečias 
sankcijas už tokių pareigų neatlikimą. 

3. Įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose tikslinga nustatyti konkrečių 
įstaigų pareigas informuoti gyventojus apie pasenusių vaistų utilizavimo būdus, 
taip pat nustatyti konkrečias žmonių pareigas pasenusius vaistinius preparatus 
pristatyti tik į tam skirtas vietas ar juos priimančias įstaigas. 

4. Labai didelė problema yra ir ta, jog pasenusių vaistų ar medicininių atliekų 
tvarkymo probleminiai klausimai analizuojami ir aptariami tik pavieniuose žurna-
listiniuose straipsniuose, trumpuose informaciniuose pranešimuose apie sveika-
tą, tačiau teisiniu požiūriu beveik neanalizuota, neteiktos jokios teisinės išvados 
vienu ar kitu teisės akto (farmacinių atliekų tvarkymo klausimais) probleminiu 
klausimu, todėl aktyvesnis teisinių analizių spektras galėtų būti viena iš priemo-
nių inicijuojant pastarųjų įstatymų pataisas. 

5. Kasdien tūkstančius pakuočių vaistų gyventojai išmeta į buitinių atliekų 
konteinerius. Tarp jų pasitaiko ir itin pavojingų vaistų, kurie keliauja į sąvartynus 
nenukenksminti. Anot medikų, ypač pavojingi aplinkai yra antibiotikai ir citostati-
kai. Patekę į aplinką, šie medikamentai neigiamai veikia mikroorganizmų pu-
siausvyrą, užteršia vandenį, dirvožemį ir tokiu būdu gali vėl sugrįžti į žmogaus 
organizmą. 
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Summary 
 

In this article are analysing very difficult problem in Lithuania – the utilization of the old 
medicals. The planning of old medical utilization, what is very importamt for environment 
and heals of the people, unfortunately, neither juridical nor economical system are not un-
finished organized in Lithuania.  

At first the ground of the of old medical utilization are not good regulate in the natonal 
low, in another ways, it is not good organized with pharmaceutical organizations and pe-
ople‘s work, what influence legislation. 

At first in this article are analyzed the conception of old medical utilization and they 
meaning for environment and heals of the people. Also are analyzed old medical utiliza-
tion, juridicul grounds.  
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Santrauka  
 

Nepaisant vietinių gyventojų kultūrinių skirtumų, įvairioms jų grupėms visame 
pasaulyje kyla bendrų problemų, susijusių su jų teisių įgyvendinimu ir jų gynyba. 
Amerikos žmogaus teisių teismas savo sprendimuose įtvirtino daugelį svarbiausių 
vietinių gyventojų teisių (teisę į žemę ir kultūrinį identitetą, politines teises ir reli-
gijos laisvę) ir suformulavo pagrindinius principus. Ypač daug dėmesio Amerikos 
žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje skiriama vietinių gyventojų teisei į protė-
vių žemes, nes žemės teisės apima platesnę ir įvairesnę sampratą, kuri susijusi su 
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vietinių gyventojų išlikimu, o jų gyvenamųjų plotų kontrolė yra būtina sąlyga jų 
kultūrai gyvuoti, plėtotis ir išsaugoti. 
 

ĮVADAS  
 

Vietiniai gyventojai (indigenous peoples)1 yra unikalios kultūros ir elgesio su 
kitais žmonėmis bei gamta paveldėtojai. Šie gyventojai išlaikė socialinius, kultū-
rinius, ekonominius ir politinius bruožus, kurie skiriasi nuo dominuojančios ben-
druomenės, kurioje jie gyvena. Nepaisant kultūrinių skirtumų, įvairioms vietinių 
gyventojų grupėms visame pasaulyje kyla bendrų problemų, susijusių su jų tei-
sių įgyvendinimu ir gynyba. Vietinių gyventojų teisės numatytos ne tik teisės ak-
tuose, jos užtikrinamos įvairių teisminių ir neteisminių institucijų sprendimuose. 

Nors Amerikos žmogaus teisių konvencija [1] (American Convention on Hu-
man Rights, toliau – Amerikos konvencija) numato tik individualias teises ir tie-
siogiai neįvardija kolektyvinių teisių, tačiau Amerikos žmogaus teisių teismas (In-
ter-American Court of Human Rights, toliau – Amerikos teismas) išplėtojo pro-
gresyvią precedentų teisę dėl vietinių gyventojų teisių ir suformulavo pagrindi-
nius principus [2; p. 283]. Toliau aptariamos svarbiausios bylos dėl vietinių gy-
ventojų žemės teisių, teisės dalyvauti valdant šalį ir religijos laisvės. 
 

TEISĖ Į ŽEMĘ 
 

Amerikos Teismas Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua 
byloje [3] išaiškino, kad Amerikos žmogaus teisių konvencijos nuostatos, ginan-
čios nuosavybės teisę, yra platesnės nei individuali teisė valdyti nuosavybę. Ji 
taip pat apima teisę kolektyviai valdyti nuosavybę. Teismas pripažįsta, kad vieti-
niai gyventojai dažniausiai valdo nuosavybę kolektyviai. 

Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay byloje [4] Amerikos teismas 
konstatavo, kad „vietinių gyventojų artimas ryšys su jų tradicinėmis teritorijomis 
ir gamtos ištekliais jose yra susijęs su jų kultūra <...> turi būti saugomi pagal 
Amerikos konvencijos teisės į nuosavybę nuostatas“. 

Yakye Axa Indigenous Community byloje Teismas įsakė Paragvajui, jei įma-
noma, grąžinti protėvių žemes mažai vietinių gyventojų, kurie nebegyveno tose 
žemėse, grupei. Po nesėkmingų bandymų atgauti žemes Paragvajuje Yakye 
Axa, Paragvajaus vietiniai gyventojai, pateikė skundą Amerikos žmogaus teisių 

                                                 

1 terminas „indigenous peoples/populations“ magistro baigiamajame darbe bus ver-
čiamas „vietiniai gyventojai“. Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas pateikia kelis galimus 
termino „indigenous“ vertimus: vietinis, vietos, čiabuvis, aborigenas. Darbe pasirinktas 
terminas „vietinis“, kadangi Lietuvių kalbos žodyne terminas „vietinis“ apibūdinamas: 

1. toje vietoje nuolat gyvenantis, iš tos vietos kilęs 
2. esantis kurioje nors vietoje, priklausantis tai vietai. 
Be to, terminas „indigenous peoples“ ir oficialiai verčiamas kaip vietiniai gyventojai, 

toks vertimas numatytas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 30 straipsnyje. 
Terminas „peoples” darbe verčiamas „gyventojai“, nes pažodinis vertimas „tautos” bū-

tų netikslus, kol kas „indigenous peoples” teisių apimtis tarptautinėje teisėje nesutampa su 
tautoms suteikiamoms teisėmis, ypač kalbant apie apsisprendimo teisę. 
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teismui. Vietiniai gyventojai tradiciškai gyveno medžiodami, žvejodami kolekty-
viai valdomose žemėse. XIX a. pabaigoje Yakye Axa ir kitų Paragvajaus vietinių 
gyventojų žemės buvo parduotos Britų pramonininkams. Anglikonų bažnyčia si-
ekė pakeisti vietinių gyventojų tikėjimą ir padaryti juos krikščionimis bei įdarbinti 
grūdų rančose. Taigi vietiniai gyventojai buvo samdomi dirbti savo pačių žemėse 
[4]. 

Praėjusio šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje Anglikonų bažnyčia pirko 
žemes naujoms vietinių gyvenvietėms ir vietiniams gyventojams, kurie ten persi-
kėlė suteikė žemės ūkio, sanitarinę ir švietimo paramą. Tuo tarpu Yakye Axa 
žmonių, kurie kaip darbuotojai tebegyveno jų protėvių žemėse, gyvenimo sąly-
gos buvo ekonomiškai sunkios ir pavojingos. Vyrai už darbą negaudavo jokio 
užmokesčio, moterys buvo seksualiai išnaudojamos, ir visa bendruomenė ken-
tėjo dėl maisto stygiaus ir sveikatos apsaugos neužtikrinimo. Dėl šių sąlygų 
1986 m. Yakye Axa žmonės persikėlė į naują gyvenvietę, tačiau tai nepagerino 
jų gyvenimo sąlygų. Teritorija buvo perpildyta, neužteko plotų medžioti ir rinkti, 
trūko maisto, be to, Yakye Axa nebuvo vietiniai tose žemėse, todėl buvo nu-
stumti vietinių gyventojų [4].  

1993 m. Yakye Axa pradėjo procedūras nacionaliniuose teismuose ir siekė 
susigrąžinti protėvių žemes. Ir nors Paragvajaus Konstitucija numatė, kad vieti-
niai gyventojai turi teisę į protėvių žemes, tačiau turi būti atitinkamos sąlygos: 
žemė priklauso valstybei; savininkas nenaudoja žemės; savininkas sutinka pa-
rduoti žemę valstybei. Kadangi žemės savininkai nenorėjo parduoti žemės vals-
tybei, Paragvajus negrąžino jos Yakye Axa žmonėms. 

Amerikos teismas išaiškino, kad kai yra ginčas tarp privačių nuosavybės tei-
sių ir kolektyvinių vietinių gyventojų teisių toje pačioje žemėje, valstybė turi ana-
lizuoti nuosavybės ribojimo elementus kiekvienu konkrečiu atveju. Teismas pa-
brėžė, kad tokie apribojimai turi būti numatyti nacionalinėje teisėje, būti propor-
cingi ir jais siekiama pagrįstų tikslų demokratinėje visuomenėje. Teismas kons-
tatavo, kad „valstybės turi atsižvelgti į tai, kad vietinių gyventojų žemės teisės 
apima platesnę ir įvairiapusę sampratą, kuri susijusi su vietinių gyventojų išliki-
mu, o jų gyvenamųjų plotų kontrolė yra būtina sąlyga jų kultūrai gyvuoti, plėtotis 
ir gyvenimo planams įgyvendinti. Žemės nuosavybės teisės garantuoja, kad vie-
tiniai gyventojai išsaugos savo kultūrinį palikimą.“ [4]. 

Be to, Amerikos teismas pažymėjo, kad valstybės nesugebėjimas vietiniams 
gyventojams pripažinti jų teisių į protėvių žemes gali paveikti ir kitas pagrindines 
jų teises, pavyzdžiui, teisę į kultūrinį identitetą ir net vietinių bendruomenių ir jų 
narių išlikimą. Todėl gali būti apribotos asmenų privačios nuosavybės teisės, si-
ekiant išsaugoti „demokratinės ir pliuralistinės visuomenės kultūrinį identitetą“ ir 
tokie ribojimai bus proporcingi, jei asmenims, atsisakiusiems savo asmeninės 
nuosavybės, bus teisingai kompensuota [4]. 

Taigi Amerikos teismas pripažįsta, kad vietinių gyventojų nuosavybės teisės į 
protėvių žemes yra ypač svarbios kultūrinei įvairovei išlaikyti demokratinėje vi-
suomenėje, todėl galimi privačios nuosavybės ribojimai dėl visuomenės intere-
sų. Yakye Axa Indigenous Community byloje Teismas praktiškai atkartojo TDO 
konvencijoje Nr. 169 [5] įtvirtintą nuostatą, kad jei valstybė vietiniams gyvento-
jams negali grąžinti jų protėvių žemių, tai jiems sutikus turi būti paskirtos alterna-
tyvios žemės, atsižvelgiant į vietinių gyventojų papročius, vertybes ir žemės pa-
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naudojimo paskirtį. Jei alternatyvios žemės neįmanoma paskirti arba ji nepriimti-
na, tai vietinių gyventojų sutikimu, jiems turi būti skirta kompensacija už prarastą 
žemę.  

Vietinių gyventojų teises į protėvių žemes silpnina tai, kad daugelis jų neturi 
žemės nuosavybės dokumentų arba jų žemių ribos nėra oficialiai pripažintos. 
Tačiau Amerikos žmogaus teisių teismas Mayagna (Sumo) Awas Tingni Com-
munity byloje pažymėjo, kad „atsižvelgiant į paprotinę praktiką, žemės valdymas 
turėtų būti pakankamas pagrindas vietinių gyventojų bendruomenėms, neturin-
čioms tikrų žemės nuosavybės dokumentų, gauti oficialų jų nuosavybės pripaži-
nimą ir registravimą“. [3]. 

Moiwana v. Suriname byloje [6] N‘djuka vietiniai gyventojai neturėjo nuosa-
vybės teisės dokumentų į tradiciškai jų valdomas žemes. Ir nors Surinamo na-
cionalinėje teisėje skelbiama, kad žemė priklauso valstybei, tačiau Amerikos tei-
smas konstatavo, kad N‘djuka vietiniai gyventojai išlaikė svarbų dvasinį, kultūrinį 
ir materialinį ryšį su savo tradicinėmis žemėmis, kurias jie valdė iki 1986 metų ir 
tai turėtų būti pakankamas pagrindas pripažinti jų nuosavybės teises į žemes. 

Net tada, kai valstybės pripažįsta vietinių gyventojų teises į kolektyvinę nuo-
savybę, gali kilti ginčų dėl gamtos išteklių tose žemėse. Gamtos ištekliai dažnai 
yra vietinių gyventojų pragyvenimo šaltinis ir svarbūs jų dvasiniam ir kultūriniam 
gyvenimui. Amerikos teismas pripažįsta, kad „gamtos ištekliai yra ne tik jų [vieti-
nių gyventojų] pagrindinis pragyvenimo šaltinis, bet ir yra neatsiejama jų požiūrio 
į pasaulį, religiją ir pagaliau kultūrinį identitetą dalis“. [6]. 
 

POLITINĖS TEISĖS 
 

Vietiniai gyventojai, kaip ir kiti gyventojai, turi teisę dalyvauti valdant valsty-
bę: balsuoti, būti išrinkti ir dalyvauti politiniuose reikaluose tiesiogiai arba per iš-
rinktus atstovus. Valstybė turi garantuoti šias teises vienodai visiems piliečiams. 
Vienintelėje byloje Yatama v. Nicaragua [7] dėl vietinių gyventojų politinių teisių 
Amerikos žmogaus teisių teismas pripažino, kad Nikaragva pažeidė Atlanto pa-
krantės vietinių ir etninių bendruomenių politines teises per 2000 m. savivaldos 
rinkimus. 

Nikaragvos Atlanto pakrantės vietiniai ir etniniai gyventojai turi skirtingą poli-
tinės organizacijos formą – komunos demokratiją, atstovaujamą Yatama parti-
jos, kurios pagrindiniai tikslai yra apginti vietinių gyventojų ir etninių bendruome-
nių istorines teises į žemę, skatinti savivaldą bei ginti jų interesus. Yatama parti-
jos kandidatams nebuvo leista dalyvauti 2000 m. savivaldos rinkimuose, nes Ya-
tama partija neiškėlė savo kandidatų 80 proc. savivaldybių, o to reikalaujama 
pagal naują rinkimų tvarką. Yatama neturėjo nei ryšių, nei finansavimo iškelti 
savo kandidatus kitose vietovėse. Amerikos žmogaus teisių teismas pareiškė, 
kad Nikaragvos rinkimų tvarka numatė neproporcingus apribojimus, kurie netin-
kamai užkirto kelią Yatama partijos kandidatams. Teismas taip pat konstatavo, 
kad dėl artimo ryšio tarp teisės būti išrinktam ir teisės balsuoti, kandidatų teisės 
dalyvauti rinkimuose pažeidimas taip pat pažeidžia rinkėjų teises. Yatama partija 
siekia išsaugoti ir užtikrinti vietinių gyventojų ir etninių bendruomenių kultūrinį 
identitetą, jos struktūra ir tikslai susiję su šių bendruomenių tradicijomis, papro-
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čiais ir gyvenimo būdu. Todėl draudimas Yatama kandidatams dalyvauti rinki-
muose užkerta kelią vietiniams rinkėjams balsuoti už savo kandidatus [7]. 
 

RELIGIJOS LAISVĖ 
 

Amerikos teismo jurisprudencijoje vietinių gyventojų religijos laisvė dažniau-
siai buvo analizuojama dėl ribojimų vykdyti religines kultūrines laidojimo apei-
gas. Amerikos žmogaus teisių konvencija visiems garantuoja religijos laisvę, kuri 
apima ir specifines vietinių gyventojų laidojimo apeigas, kurios dažnai atspindi jų 
religinį įsitikinimą apie pomirtinį gyvenimą. Bylose, kai valstybės draudė vieti-
niams gyventojams vykdyti tradicines laidotuvių apeigas, Amerikos teismas pri-
pažino, kad buvo pažeistos vietinių gyventojų religinės teisės. 

Bamaca-Velasquez v. Guatemala [8] ir Plan de Sanchez Massacre v. Gua-
temala [9] Amerikos teismas pripažino Gvatemalos indėnų majų religines ir kul-
tūrines vertybes paskelbdamas, kad „tradicijos, apeigos ir papročiai yra svar-
biausi Majų bendruomenės gyvenime. Jų dvasingumą rodo glaudus ryšys tarp 
gyvenimo ir mirties bei išreiškiamas laidojimo apeigose, kurios yra nuolatinio ry-
šio ir vienybės su protėviais palaikymo forma“. [8] Majų Achi gyventojų teisė 
vykdyti jų laidojimo apeigas buvo pažeista Gvatemalos valdžios po Plan de 
Sanchez kaimo žudynių. Majų Achi laidojimo apeigos dažniausiai trunka devy-
nias dienas ir yra detalizuotos bei sudėtingos. Po 1982 m. žudynių, kai daugelis 
aukų buvo palaidotos greitai masinėse kapavietėse, išgyvenusieji negalėjo vyk-
dyti savo religinių apeigų. Amerikos teismas pripažino, kad tai pažeidė aukų ir 
išgyvenusiųjų religinę laisvę [8]. 
 

IŠVADOS 
 

Amerikos žmogaus teisių teismo jurisprudencija yra svarbus pagrindas plėto-
jant tarptautines vietinių gyventojų teises. Kai nacionalinėje teisėje nepripažįs-
tamos vietinių gyventojų teisės arba jos pripažįstamos tik teisės aktuose, o prak-
tiškai neįgyvendinamos, tai Amerikos šalių vietiniai gyventojai gali pasikliauti 
Amerikos žmogaus teisių sistema ir ginti savo pažeistas teises. Teismo jurispru-
dencijoje buvo pripažintos daugelis vietinių gyventojų teisių, įtvirtintų TDO kon-
vencijoje Nr. 169, Amerikos ir JT deklaracijų dėl vietinių gyventojų teisių projek-
tuose ir kai kurių Amerikos šalių (pvz., Paragvajaus, Nikaragvos) konstitucijose. 
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Santrauka 

 
Straipsnyje analizuojama tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinių 

teisių apsauga pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kon-
venciją. Ši tarptautinė sutartis neįtvirtino tautinės mažumos sąvokos ir nesuteikė 
specialių teisių tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims. Tačiau ši Kon-
vencija tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinių teisių apsaugos at-
žvilgiu unikali tuo, kad vienas iš šios tarptautinės sutarties 14 straipsnyje minimų 
draudžiamos diskriminacijos pagrindų yra priklausymas tautinei mažumai. Taip 
pat Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika rodo, kad tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų kalbinės teisės gali būti ginamos pagrindinių žmogaus teisių 
apsaugos kontekste.  

 
ĮVADAS 

 
Tautinių mažumų teisės yra suprantamos kaip sudedamoji tarptautinės žmo-

gaus teisių apsaugos sistemos dalis. Tačiau tautinių mažumų teisės pagrįstos fi-
losofija, kuri skiriasi nuo bendros žmogaus teisių filosofijos. Neužtenka apsaugo-
ti tautinių mažumų narius nuo diskriminacijos, tai yra užtikrinti, kad jie naudotųsi 
visomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos 
spalva, lytis, kalba, religija, politiniai ar kitokie įsitikinimai, nacionalinė ar sociali-
nė kilmė, turtinė, jų gimimo ar kokia nors kitokia padėtis kaip skelbia Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 2 straipsnis [1]. Tautinių mažumų nariams turi būti 
garantuojamos tokios teisės, kurios reikalingos jų identitetui ir savitumui apsau-
goti [2].  

Kalba – vienas iš specifinių bruožų, išskiriančių tautinėms mažumoms pri-
klausančius asmenis iš gyventojų daugumos. Tautinėms mažumoms priklau-
sančių asmenų kalbinių teisių užtikrinimas suteikia galimybę šiems asmenims iš-
reikšti, puoselėti bei saugoti savo tapatybę. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 14 straipsnis [3] suteikia galimybę ginti šių asmenų kalbi-
nes teises šios sutarties ir jos protokolų įtvirtintų savarankiškų teisių kontekste. 

Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinių teisių apsauga nėra 
plačiai nagrinėta tarptautiniu lygiu, Lietuvoje šios teisės taip pat nėra detaliai 
analizuotos. Todėl tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinių teisių 
apsauga buvo pasirinkta šio straipsnio objektu. Dėl analitinės literatūros trūku-
mo, pagrindinis darbo šaltinis yra Europos Žmogaus Teisių Teismo bylos, aktua-
lios minėtų asmenų kalbinių teisių apsaugai.  

 
TAUTINĖMS MAŽUMOMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ KALBINIŲ TEISIŲ 
APSAUGA PAGAL 1950 M. ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ 

APSAUGOS KONVENCIJOS 14 STRAIPSNĮ 
 

Nors Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija neįtvirtina 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių, vis dėlto ši tarptautinė sutar-
tis gali būti veiksminga priemonė šių asmenų teisių apsaugai. Šiuo aspektu 
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svarbus yra Konvencijos 14 straipsnis, įtvirtinantis nediskriminavimo principą – 
esminį reikalavimą tautinių mažumų apsaugos sistemai. Konvencijos 14 straips-
nyje teigiama, kad naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir 
laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, 
odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės 
kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais 
[3]. Konvencijos 14 straipsnyje vartojama tautinės mažumos sąvoka kaip vienas 
iš draudžiamos diskriminacijos pagrindų. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad 
Konvencijos 14 straipsnis – pagrindas ginti tautinėms mažumoms priklausančių 
asmenų kalbines teises. Konvencijos 14 straipsnio taikymo specifiškumą lemia 
šio straipsnio nesavarankiškumas, nes Konvencijos 14 straipsnio taikymas ribo-
jamas savarankiškų teisių, įtvirtintų Konvencijos straipsniuose ir jos protokoluo-
se, gynimu.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konvencijoje nėra įtvirtinta tautinės mažumos 
sąvoka. Šį kausimą Teismas svarstė byloje Gorzelik and others v. Poland [4]. 
Sileziečių tautybės asmenų sąjungos (angl. Union of People of Silesian Nationa-
lity) steigėjai kreipėsi į Teismą tvirtindami, kad Lenkija pažeidė Konvencijos 11 
straipsnį, įtvirtinantį asociacijos laisvę, nes Lenkijos institucijos atsisakė regist-
ruoti šią asociaciją. Tačiau Teismas šios bylos sprendime nurodė, kad ne jo 
kompetencijai yra pareikšti nuomonę, ar sileziečiai gali būti pripažinti tautine 
mažuma Lenkijoje ar ne. Teismas patvirtino, kad pati valstybė, jos nacionalinės 
institucijos yra palankesnėje pozicijoje, kad galėtų apibrėžti, kas valstybėje yra 
laikoma tautine mažuma, be to, Teismas pabrėžė, kad joks tarptautinis doku-
mentas nepateikia tautinės mažumos sąvokos. Taip Teismas pripažino, kad 
valstybės, Konvencijos dalyvės, turi laisvę nacionaliniuose teisės aktuose api-
brėžti asmenų ratą, kurį laiko tautine mažuma. 

1968 m. Belgium Linguistic Case [5] byla yra susijusi su tautinėms mažu-
moms priklausančių asmenų kalbos vartojimu švietimo sistemoje. Minėtu atveju 
kreipėsi į Teismą prancūziškai kalbantys Belgijos gyventojai. Minėti asmenys 
gyvena Belgijos regionuose, kuriuose dominuoja olandiškai kalbantys Belgijos 
gyventojai. Prancūziškai kalbantys Belgijos gyventojai tvirtino, kad jų gyvena-
muosiuose regionuose nėra užtikrinamas prancūzų kalbos vartojimas švietimo 
sistemoje, nesuteikiamas reikiamas finansavimas prancūzakalbių mokykloms, 
nepripažįstami tokių mokymo įstaigų suteikti baigimo sertifikatai, taip pat pareiš-
kėjai, norėdami užtikrinti vaikų mokymą prancūzų kalba, yra priversti išsiųsti sa-
vo vaikus mokytis į kitus Belgijos regionus. Išnagrinėjęs šią bylą, Teismas nenu-
statė diskriminacijos dėl priklausymo tautinei mažumai. Teismas konstatavo, 
kad Belgija pažeidė Konvencijos 14 straipsnį kartu su Pirmojo protokolo 2 
straipsniu vieno iš šešių pareiškėjų reikalavimų atžvilgiu. Teismas pripažino, kad 
prancūziškai kalbantys vaikai yra diskriminuojami dėl gyvenamosios vietos ir nė-
ra visiškai užtikrinama jų teisė į mokslą. Belgium Linguistic Case byla yra svarbi 
tuo, kad Teismas išaiškino pagrindinius Konvencijos 14 straipsnio taikymo prin-
cipus. Teismas pabrėžė, kad ne visada skirtingas elgesys ar skirtinga padėtis 
yra draudžiami pagal Konvencijos 14 straipsnį, tačiau vienodo elgesio principas 
yra pažeidžiamas tada, kai daromi skirtumai nėra pagrįsti objektyviu ir protingu 
pateisinimu. Pateisinimas turi būti įvertintas siekiamo tikslo ir naudojamų prie-
monių santykiu (proporcingumo testo taikymas). 
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EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO JURISPRUDENCIJA TAUTINĖMS 
MAŽUMOMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ KALBINIŲ TEISIŲ KONTEKSTE 

 
Nors Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, tiesiogiai susijusi su tauti-

nėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinėmis teisėmis, nėra gausi, vis 
dėlto analizuojant Teismo praktiką, galima rasti aktualių nuostatų minėtų asme-
nų kalbinių teisių turiniui išsiaiškinti. 

Burghartz v. Switzerland [6] byla svarbi temai nagrinėti tuo, kad Teismas iš-
aiškino, jog tautinei mažumai priklausančio asmens teisės vartoti savo pavardę 
(tėvo vardą) ir vardą mažumos kalba pagrindas – privatus gyvenimas. Minėtoje 
byloje pareiškėjai – du Šveicarijos piliečiai – sudarė santuoką Vokietijoje. Pagal 
Vokietijos teisės aktus sutuoktiniai pasirinko žmonos pavardę kaip bendrą šei-
mos pavardę. Vyras pasinaudojo teise įterpti savo pavardę prieš šeimos pasi-
rinktą žmonos pavardę ir vadintis „Schnyder Burghartz“. Tačiau Šveicarijos re-
gistracijos įstaigoje vyro pavardė Schnyder buvo įtvirtinta kaip bendra šeimos 
pavardė. Sutuoktiniai kreipėsi į Teismą tvirtindami, kad Šveicarija pažeidė jų at-
žvilgiu Konvencijos 8 straipsnį kartu su 14 straipsniu. Sutuoktiniai tvirtino, kad jie 
yra diskriminuojami dėl lyties. Byloje Burghartz v. Switzerland Teismas patvirti-
no, kad Konvencija turi būti aiškinama šiandienos sąlygų kontekste, ypatingą 
dėmesį kreipiant į nediskriminavimo principą. Teismas, pabrėždamas nediskri-
minavimo principo aiškinimą šiandienos šviesoje, pažymėjo, kad diskriminacija ir 
jos pagrindų samprata kinta bei plečia savo apimtį bėgant laikui ir keičiantis vi-
suomeniniams santykiams, todėl nediskriminavimo principas turi būti supranta-
mas plačiausiai įmanoma prasme. Šioje byloje Teismas patvirtino, kad nors 
Konvencijos  

8 straipsnis neįtvirtina aiškių nuostatų dėl vardų, asmens vardas ir pavardė, 
kaip asmens identifikacijos forma ir jungtis su šeima, yra susijęs su jos / jo pri-
vačiu ir šeimos gyvenimu.  

Vardų rašymo klausimas iškilo ir Stjerna v. Finland byloje [7]. Šioje byloje 
Teismas pakartojo Burghartz v. Switzerland byloje suformuluotą nuostatą, kad 
nors Konvencijos 8 straipsnis neįtvirtina tikslios nuostatos dėl vardų vartojimo, 
visgi į Konvencijos 8 straipsnio taikymo apimtį patenka asmens vardo ir pavar-
dės vartojimas, nes asmens vardas yra susijęs su asmens identifikacija ir šei-
mos ryšiais. Šiuo atveju pareiškėjas buvo Suomijos pilietis Stjerna. Pareiškėjas 
tvirtino, kad Suomija pažeidė jo atžvilgiu Konvencijos 8 straipsnį, nes atsakingos 
Suomijos institucijos atsisakė pakeisti jo dabartinę pavardę Stjerna į Tawast-
stjerna – jo protėvio pavardę.  

Nagrinėdamas šią bylą Teismas pabrėžė, kad nėra nusistovėjusios valsty-
bių, Europos Tarybos narių, praktikos dėl asmens vardo, pavardės keitimo. To-
dėl, Teismo manymu, valstybės šiuo klausimu turi plačią vertinimo nuožiūros 
laisvę. Teismo pareiga yra prižiūrėti, ar valstybės neperžengia vertinimo nuožiū-
ros laisvės ribų.  

Atsižvelgiant į minėtų bylų analizę, galima daryti išvadą, kad remiantis Kon-
vencijos 8 straipsnio aiškinimu iš bendrųjų žmogaus teisių (pagarba privačiam 
gyvenimui) yra „išvedamos“ tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbi-
nės teisės, pavyzdžiui, teisė vartoti savo pavardę (tėvo vardą) ir vardą mažumos 
kalba. 
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Brozicek v. Italy [8] byla aktuali tuo, kad Teismas išaiškino Konvencijos 6 
straipsnio 3 dalies a punktą kaip apimantį valstybės pozityvų įsipareigojimą už-
tikrinti kitakalbių teisę būti jiems suprantama kalba informuotiems apie pateikia-
mo kaltinimo pobūdį ir pagrindą. Pareiškėjas – Georg Brozicek, Vokietijos pilie-
tis, gyvenantis Vokietijoje. Pareiškėjas skundėsi, kad Italija jo atžvilgiu pažeidė 
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį ir 3 dalies a punktą. Pareiškėjas buvo sulaikytas 
Italijoje Savonos policijos dėl to, kad jis numetė kelias dekoratyvines vėliavėles, 
iškeltas vienos Italijos politinės partijos. Pareiškėjas tvirtino, kad jis nebuvo in-
formuotas jam suprantama kalba apie sulaikymą, nors jis raštu kreipėsi į Savo-
nos prokuratūrą, nurodydamas, kad jam sunku suprasti pranešimo turinį dėl kal-
binių priežasčių. Pareiškėjas paprašė vartoti jo gimtąją kalbą ar vieną iš oficialių 
Jungtinių Tautų kalbų. Tačiau teisėsaugos institucijos ir toliau siuntė dokumen-
tus ponui Brozicek vien italų kalba. Teismas, nagrinėdamas šią bylą, pabrėžė, 
kad Brozicek nėra italų kilmės ir negyvena Italijoje. Jis aiškiai informavo atitin-
kamas Italijos institucijas, kad dėl nepakankamų italų kalbos žinių jis nesupranta 
jam siunčiamų dokumentų turinio. Italija šioje byloje buvo pripažinta pažeidusi 
Konvencijos 6 straipsnio 3 dalies a punktą, nes neužtikrino asmens teisės jam 
suprantama kalba būti informuotam apie pateikiamo jam kaltinimo pobūdį.  

Konvencijos 6 straipsnio 3 dalies a punktas tiesiogiai neužtikrina tautinei 
mažumai priklausančio asmens teisės vartoti jo / jos mažumos kalbą. Konvenci-
jos 6 straipsnio 3 dalies a punkte nurodomas „suprantamos kalbos“ vartojimo 
reikalavimas. Darytina išvada, kad jeigu situacijoje, kuri patenka į Konvencijos 6 
straipsnio 3 dalies a punkto taikymo apimtį, tautinei mažumai priklausantis as-
muo supranta tik jo / jos mažumos kalbą, jam turi būti garantuojama teisė vartoti 
jo mažumos kalbą.  
 

IŠVADOS 
 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos potencialas tau-
tinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinių teisių kontekste pasireiškia 
per Konvencijos 14 straipsnį, nors jis yra taikomas rezervuotai. Spręsdamas by-
las Europos Žmogaus Teisių Teismas išplėtė Žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių apsaugos konvencijos reglamentuojamų teisių spektrą bendrųjų žmogaus 
teisių „evoliuciniu“ aiškinimu, kuriuo remiantis „išvedamos“ specialios tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų teisės (Konvencijos 8 straipsnio aiškinimas), 
taip pat bendrųjų žmogaus teisių „neutraliu“ taikymu de facto ginant tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų kalbines teise, pavyzdžiui, Konvencijos 6 
straipsnio interpretavimas. 
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Summary 
 

The purpose of this article is to analyze the protection of linguistic rights of persons 
belonging to national minorities in Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. Though this international treaty did not define and establish spe-
cial rights for persons belonging to national minorities, Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms may be effective instrument for the protection 
of linguistic rights of persons belonging to national minorities. The 14th article of this Con-
vention is the background for this protection, because one of the forbidden basis, mentio-
ned in this article, is „association with a national minority“. Also the jurisprudence of Euro-
pean Court of Human Rights represents the protection of linguistic rights of persons be-
longing to national minorities in the context of the protection of fundamental human rights. 
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tarčių laisvės principas, nuosavybės teisės neliečiamumo principas.  

 
Santrauka 

 
Šio darbo tikslas – atskleisti civilinių teisinių santykių subjektų autonomišku-

mo esmę. Straipsnyje aptariama nuosavybės teisės, kaip plačiausios daiktinės teisės, 
pirmapradis pobūdis prievolių teisės atžvilgiu ir per tą santykį parodysime savinin-
ko padėties buvimo neišvengiamumą, kaip esminę prielaidą, asmens autonomiš-
kumui. Sutarčių teisė yra civilinės teisės pošakis, kuriame civilinių teisinių santykių 
subjektų autonomiškumas reiškiasi plačiausiai, konkrečias kontrahento teisės suda-
ro sutarties laisvės principo turinys. Teisiniu ir filosofiniu lygmeniu apžvelgiama į 
asmens valia, kaip būtiną laisvės sąlygą ir sutartinių įsipareigojimų privalomumo 
šaltinis. Pažymėdami, kad sutarties laisvės ir nuosavybės neliečiamumo principų 
absoliutinimas negali nuvesti niekur kitur, kaip tik iš vieno kraštutinumo į kitą, 
aptarsime sutarčių laisvės principo ribojimo bendrąsias tendencijas bei tam tikrus 
atskirus pavyzdžius. Galiausiai pasistengsime pažvelgti į padėtį mūsų šalyje ir pa-
matyti pakitusio požiūrio į civilinės teisės paskirtį raišką Lietuvos Respublikos civi-
liniame kodekse ir teismų praktikoje. 

 
ĮVADAS 

 
Šio darbo tikslas – atskleisti civilinių teisinių santykių subjektų autonomišku-

mo esmę. Norėdami įgyvendinti užsibrėžtą tikslą aptarsime nuosavybės teisės, 
kaip plačiausios daiktinės teisės, pirmapradį pobūdį prievolės teisės atžvilgiu bei 
per tą santykį parodysime savininko padėties buvimo neišvengiamumą, kaip 
esminę prielaidą, asmens autonomiškumui. Sutarčių teisę apžvelgsime, kaip ci-
vilinės teisės pošakį, kuriame civilinių teisinių santykių subjektų autonomišku-
mas reiškiasi plačiausiai, nurodysime konkrečias kontrahento teises, sudaran-
čias sutarties laisvės principo turinį. Teisiniu – filosofiniu lygmeniu pažvelgsime į 
asmens valią, kaip būtiną laisvės sąlygą bei sutartinių įsipareigojimų privalomu-
mo šaltinį. Pažymėdami, kad sutarties laisvės ir nuosavybės neliečiamumo prin-
cipų absoliutinimas negali nuvesti niekur kitur, kaip tik iš vieno kraštutinumo į ki-
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tą, aptarsime sutarčių laisvės principo ribojimo bendrąsias tendencijas bei tam 
tikrus atskirus pavyzdžius. Galiausiai pasistengsime pažvelgti į padėtį mūsų ša-
lyje ir pamatyti pakitusio požiūrio į civilinės teisės paskirtį raišką Lietuvos Res-
publikos civiliniame kodekse bei teismų praktikoje.  

Visą tai svarbu padarytį, norint suvokti laisvės teikiamas galimybes ir tinka-
mai, nepažeidžiant kito asmens teisių bei interesų, jomis pasinaudoti. 

 
1. AUTONOMIŠKUMO SĄVOKA 

 
Pradedant nagrinėti kiekvieną klausimą, paprastai pirmiausia aptariama są-

voka, kuri nusako reiškinio esmę ir apibrėžia analizės kontūrus ir ribas. Tačiau 
šis uždavinys nėra paprastas, nes yra labai sudėtinga koncentruota požymių si-
stema perteikti turtingos tikrovės subtilybes. Taip pat yra rizika, kad definicija 
neaprėps esminių dalyko savybių, taip iš anksto nulemdama būsimų tyrimų klai-
dingumą1. Tačiau nepaisant galimų pavojų, sąvokos yra būtinos, norint, kad da-
lyko supratimas būtų vienodas. Kitaip būtų neįmanoma prieiti jokių išvadų, nes 
jau pirminis problemos regėjimas būtų skirtingas ir vestų skirtingais keliais. To-
dėl Civilinių teisinių santykių subjektų autonomiškumo analizę reikėtų pradėti 
nuo autonomiškumo sąvokos: 

Civilinių teisinių santykių subjektų autonomiškumas – tai teisiškai vienas nuo 
kito nepriklausančių subjektų galimybė laisvai nustatyti tarpusavio teises ir pa-
reigas [1; p 197]. 

 
1.1. Autonomiškumo turinys 

 
Civilinės teisės subjektų autonomiškumas yra prigimtinės žmogaus teisės 

būti laisvam elementas, įtvirtintas civilinės teisės normose. Esant civiliniams tei-
siniams santykiams visi civilinės teisės subjektai yra teisiškai nepriklausomi, kol 
jie savo laisva valia neprisiima kito asmens naudai įsipareigojimų. Prisiimdami 
įsipareigojimų, asmenys paprastai įgyja ir teisių, nes kiekvienas turtinių santykių 
dalyvis veikia siekdamas įgyvendinti savo interesus. Todėl civilinės teisės reg-
lamentuojamiems santykiams būdingas ekvivalentiškumas arba teisių ir pareigų 
pusiausvyros požymis. Asmuo prisiima tiek įsipareigojimų, kiek jis tikisi gauti 
naudos iš priešpriešinių reikalavimų [3; p. 46]. Civilinė teisė faktinius santykius 
reglamentuoja dispozityvumo metodu. Vadinasi, dauguma civilinės teisės normų 
yra dispozityvios, nustato ne vienintelį privalomą elgesio variantą, o tik galimą 
elgesio modelį, palikdamos šalims susitarimu nustatyti jį kitokį. Todėl, kaip elgtis, 
lemia pačių prievolės šalių valia [1; p. 197]. 
 

1.2. Autonomiškumo raiška sutarčių teisėje 
 

Nors civilinių teisinių santykių subjekto autonomiškumo pagrindas yra nuo-
savybė, tačiau ši teisė plačiai reiškiasi sutarčių teisėje. „Prievolės šalių galimybė 
nustatyti tarpusavio teises ir pareigas vadinama šalių autonomijos, o sutarčių 

                                                 

1 Dar senovės Romos teisininkai pažymėjo: „Omnis definitio in jure civili periculosa“ [2; 
p. 44] – kiekviena definicija civilinėje teisėje pavojinga. 
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teisėje – sutarties laisvės principu“ [1; p. 197]. Todėl iš pradžių šio principo es-
mė atskleistina remiantis sutarties laisvės principu. 

„Sutarties idėja yra tokia: sutartyje įtvirtintos sąlygos galioja todėl, kad sutar-
ties šalys, kiekviena savo laisvu apsisprendimu, susitarė, kad taip turėtų būti tei-
singa“ [4; p. 273]. Pažymėtina, kad kalbant tiek apie šalių autonomiškumą, tiek 
apie sutartis, laisvės idėja dominuoja kaip būtina minėtų reiškinių sąlyga – kyla 
klausimas: kaip galima laisvė? Ar egzistuoja pirminė laisvės priežastis? O gal ji 
pati savaime yra duotybė? Į šį klausimą Hėgelis atsako taip: „...laisvumas yra 
valia. Valia be laisvės tuščias žodis, nes laisvė yra tikra tik kaip valia, kaip sub-
jektas.“ Kitaip tariant, tarp laisvės ir žmogaus valios yra abipusis ryšys, kuris 
abiejų fenomenų egzistencijai yra neišvengiamai reikalingas. Valia galima tik ta-
da, kai jos nevaržo jokie išorinio pasaulio ribojimai – kada jos raiškai nėra jokių 
kliūčių, o jos objektyvizacijos turinį lemia tik ji pati. Lygiai taip pat laisvė egzistuo-
ja tik todėl, kad egzistuoja valia, kuri gali išnaudoti laisvės teikiamas galimybes. 
Abi šios kategorijos sąveikaudamos sudaro teisės sistemos esmę1. Valios 
reikšmę sutarčių teisei pabrėžia ir kiti teisininkai bei mąstytojai. Pavyzdžiui. 
„Žmogus yra racionali būtybė ir jo veiklą lemia jo valia. Teiginiai „priežastis, ska-
tina žmogų veikti“ ir „žmogaus valia įgalina pasirinkti veikimo būdą“ buvo du ker-
tiniai postulatai, kuriais remiantis susiformavo valios teorija, aiškinanti sutartį 
kaip valios fenomeną – jos išraišką ar įgyvendinimą“ [5; p. 21] arba „Sutarčių 
laisvė, kaip ypatingas atskiro asmens autonomijos pasireiškimas, istoriškai 
glaudžiai susijęs su vadinamąja „valios teorija“, pagal kurią pirminė priežastis 
sutartiniams įsipareigojimams pripažinti ir užtikrinti yra ta, kad įpareigota sutar-
ties šalis savo „įsipareigojimo“ norėjo pati“ [4; p. 273]. Imanuelis Kantas esminiu 
sutarties elementu taip pat regėjo suderintą šalių valią: „I. Kant nuomone, esmi-
nis sutarties elementas yra suderinta šalių valia. Daiktų perėjimas iš vieno as-
mens valdymo kitam asmeniui yra galimas tik esant suderintai abiejų šalių valiai. 
Pažadas pats savaime neįpareigoja. Jis tampa privalomas, kai suderinama abie-
jų šalių valia. Tada pažadas tampa universalia teise, kurios negalima pažeisti. 
Suvienytos šalių valios aktas, kuriuo daiktas, esantis vienos šalies nuosavybe, 
pereina kitos šalies nuosavybėn, yra sutartis“2.  

Daug dėmesio valiai ir jos raiškai sutarčių teisėje skiriama todėl, kad valios 
doktrina yra tas šaltinis, kuris pagrindžia ir determinuoja sutarties laisvės princi-
pą. Natūralu, kad esminiu sutarties požymiu laikant šalių valią, pripažįstama ša-
lių teisė laisvai apsispręsti, verta ar ne sudaryti sutartį, taip pat laisvai nustatyti 
sutarties turinį. Paprastai sutarties laisvės principas analizuojamas keturiais as-

                                                 

1 „Teisės pagrindas apskritai yra dvasingumas, o artimiausia jos vieta ir pražios taškas 
– valia, kuri yra laisva; taigi laisvė yra teisės substancija ir apibrėžtis, o teisės sistema – 
realizuotos laisvės karalystė, dvasios pasaulis, atsiradęs pats iš savęs, tarsi antroji prigim-
tis.“[Hegel G.W.F. 2000, p.53]. 

2 I. Kantas teigė, kad kiekviena sutartis susideda iš keturių valinios aktų. Pirmuosius 
du valios aktus jis vadino paruošiamaisiais, kitus du – esminiais. Pirmuoju valios aktu laikė 
ofertą, o po jos turi eiti kitos šalies valios aktas – akceptas. Abiejų šalių valia visada turi 
sutapti. Kol reiškiama bendra valia, praeina tam tikras laikas, t.y. tarp ofertos ir akcepto 
yra ilgesnė ar trumpesnė pertrauka. Todėl oferta gali būti atšaukta, kol dar nėra akceptuo-
ta. Tačiau sutarčiai egzistuoti ofertos ir akcepto nepakanka. Turi būti dar du valios aktai – 
turto perdavimas ir jo priėmimas. ( Mikelėnas V. 1996, p. 29)  
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pektais: 1) laisvė sudaryti sutartį; 2) laisvė atsisakyti sudaryti sutartį; 3) laisvė 
laisvai nustatyti sutarties turinį, t. y. jos sąlygas; 4) laisvė sudaryti sutartis, kurių 
įstatymas nenumato, jeigu tokios sutartys neprieštarauja teisei ir gerai moralei. 

Valios doktrina aiškina, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų valios su-
tapimas. Napoleono kodekso 1108 straipsnyje vienas iš keturių būtinų sutarties 
sąlygų laiko priimančio pareiga, dalyvio sutikimas; X tomo 1 dalies 700 straips-
nyje teigiama, kad visi teisių įgijimo darbai, įstatymų nustatyti, tik tada pripažįs-
tami tikri, kai jie paremti asmens laisvu noru ir sutikimu [6; p. 209]. Jeigu šalis 
yra verčiama sudaryti sutartį, pažeidžiamas sutarties laisvės principas. Daugu-
mos valstybių sutarčių teisė nustato negaliojant sutartį, sudaryta grasinant, ap-
gaule ar suklydus. Kitaip tariant, sutarties laisvės principas reiškia, kad asmuo 
sudaro sutartį kada nori ir su kuo nori. Bandymas riboti šią galimybę, jeigu jis yra 
neapibrėžtas įstatymų arba nėra pagrįstas visuomenės interesais, yra drau-
džiamas. 

Apibendrinant sutarčių laisvės principą, pažymėtina, kad ji suformavo XV–
XVI amžiaus Anglijos teismų praktiką ir teisės doktriną. Sutarties laisvės princi-
pas aiškinamas keliais aspektais. Pirma, tai šalių galimybė laisvai sudaryti sutar-
tis su kitais asmenimis ir laisvai pasirinkti kontrahentą. Antra, šalių galimybė 
laisvai nustatyti savo teises ir pareigas. Ir trečia, tam tikrų šalių laisvės ribų nu-
statymas teisėje (apie tai plačiau 2 skyriuje) [7; p. 114]. 
 

1.3. Daiktinė teisė – šalių autonomiškumo prielaida 
 

„Prievolių teisė atlieka aptarnaujantį vaidmenį – ji aptarnauja daiktinę teisę ir 
iš jos atsirandančius absoliutinius santykius. Apyvarta ir joje susiformuojančius 
santykius reglamentuojanti prievolių teisė atsirado vėliau nei daiktinė teisė, o 
daiktinė teisė yra pirminė apyvartos atžvilgiu, nes apyvartoje dalyvauja tik savi-
ninkai ar jų įgalioti asmenys. Be nuosavybės teisės nėra ir apyvartos“ [8; p. 84]. 
Kitaip tariant, iš absoliutinių teisinių santykių (pirmiausia nuosavybes teisės) kyla 
subjektų galimybė laisvai disponuoti savo teisėmis, sudarant sutartis ir taip įgy-
vendinant savo autonomiškumą. Daiktinės teisės objektas yra daiktas, prievolių 
– kitų asmenų (subjektų) veiksmais (neveikiant) teikiama nauda. Prievolių teisė 
užtikrina daiktinių teisių turėtojų mainų santykius. Kadangi, kaip minėta, prievolių 
teisė turi aptarnaujantį pobūdį (o būtent prievolių teisėje ryškiausiai pasireiškia 
teisinių santykių subjektų autonomiškumas), ji ir iš jos kylantys teisiniai santykiai 
yra išvestiniai iš daiktinės teisės, kuri yra pirmapradė ir nuolatinė. Todėl būtina 
atskleisti daiktinės teisės turinį, norint pilnai suprasti civilinių teisinių santykių 
subjektų autonomiškumo reiškinį ir jo prielaidas. 

„Iš daiktinės teisės atsirandantys teisiniai santykiai vadinami absoliutiniais 
teisiniais santykiais. Taip yra todėl, kad absoliučios teisės įgyvendinamos ne kitų 
(pareigas turinčių asmenų), o paties teisės turėtojo veiksmais“ [8; p. 77]. „Visi 
tretieji asmenys turi pareigą daiktinės teisės turėtojui netrukdyti naudotis ar ki-
taip įgyvendinti turimą teisę. Iš čia kyla esminis skirtumas nuo prievolių teisės, 
kurioje teisės subjektas teisėmis ir pareigomis yra susisaistęs su konkrečiu prie-
volės santykio subjektu (skolininku ar kreditoriumi), o daiktiniame teisiniame 
santykyje egzistuoja teisės turėtojo santykis su neapibrėžtu trečiųjų asmenų ra-
tu. Daiktinės teisės turėtojo teisė, siejama su visais asmenimis, t. y. teisė laisvai, 
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neatsižvelgiant į kitus asmenis, valdyti daiktą ar juo naudotis ir teisė iš visų rei-
kalauti, kad nebūtų trukdoma įgyvendinti daiktinę teisę. Daiktinė teisė suponuoja 
visų trečiųjų asmenų pareigą gerbti daiktinės teisės turėtojo teises. Vadinasi, 
daiktinės teisės turinį sudaro teisė reikalauti iš visų pasyvaus elgesio, t. y. susi-
laikyti nuo daiktinės teisės (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų) pažeidimo, o 
prievolinės teisės turinį sudaro kreditoriaus teisė reikalauti aktyvių veiksmų iš 
konkretaus asmens – skolininko“ [1; p. 42]. 

Nagrinėjant daiktinės ir prievolės teisių skirtumus ir bendrybes pažymėtina, 
kad dažniausiai leidžiantis į bet kokį prievolinį teisinį santykį galutinis tikslas yra 
materialus daiktas, kuris yra daiktinės teisės objektas ir tik jis gali tenkinti as-
mens poreikius: „Kita vertus, iš absoliutinių santykių objektų išsiskiria daiktai. Jų 
reikšmė ypatinga, nes tik jie turi vartojamąją vertę, t. y. gebėjimą tenkinti žmonių 
poreikius. [...] Faktiškai tik dėl to, kad prekės ir paslaugos patektų vartotojui, o jų 
gamintojai ir tiekėjai gautų pajamų, kurios padengtų turėtas išlaidas ir duotų pel-
no, funkcionuoja visa civilinė apyvarta. Kiekviename civilinės apyvartos cikle su-
siformuoja civiliniai teisiniai santykiai, kurių objektas gali būti bet kas, kas nuro-
dyta CK 1.97 straipsnyje. Tačiau galutinėje apyvartos stadijoje beveik visada 
teisinių santykiu objektas yra materialios formos vertybė.“ [8; p. 77].  

Nuosavybės teisė yra pirminė daiktinė teisė visų kitų daiktinių teisių atžvilgiu. 
Civilinio kodekso 4.37 straipsnyje nurodyta, kad nuosavybės turinį sudaro trys 
savininko galimybės: nuosavybės teisės objektą valdyti, juo naudotis ir dispo-
nuoti. Visas šias teises savininkas įgyvendina „savo nuožiūra“ – jis yra laisvas 
daryti su daiktu viską, kas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Mi-
nėta, kad savininkas civilinėje apyvartoje dalyvauja pats arba per savo įgaliotą 
atstovą. Apyvartos metu atsiranda prievoliniai santykiai ir subjektų galimybė nu-
statyti būsimo sandorio teises ir pareigas bei pasirinkti kontrahentus. Iš to gali-
ma daryti išvadą, kad būtent turima nuosavybė yra kiekvieno asmens autono-
miškumo pagrindas ir pagrindinė prielaida, kad tik nuosavybė pagrindžia civili-
nės teisės egzistencijos būtinumą ir nulemia jos paskirtį, kuri, pasak profeso-
riaus V. Pakalniškio yra siekis užtikrinti asmens autonomiškumą (Pakalniškis V. 
Civilinės teisės paskaita, 2006 m.). Jei nėra privačios nuosavybės, nėra ir pra-
smės civilinei teisei, nes civilinė teisė reguliuoja nepriklausomų, laisvų asmenų 
turtinius santykius, taip pat neturtinius, susijusius su turtiniais, ir išimtiniais atve-
jais neturtinius, nesusijusius su turtiniais (CK 1.1 str. 1 d.). Kodėl nebelieka civi-
linės teisės egzistencijos prasmės? Visų pirma todėl, kad be nuosavybės negali 
būti laisvo žmogaus: žmogus be nuosavybės – žmogus be valios. Tokio žmo-
gaus lemties iniciatyva pereina į nuosavybę turinčio subjekto rankas (nesvarbu, 
tai būtų valstybė kaip Tarybų Sąjungoje ar kitas privilegijuotas asmuo – feoda-
lizmo laikmetis). Valios trūkumas padaro neįmanomus bet kokius teisinius san-
tykius, kurių pagrindas būtų šalių iniciatyva, nes nebelieka stimulo savanoriškai 
įsipareigoti ir dingsta esminis civilinių teisinių santykių komponentas – apyvartos 
objektas. Dėl viso to faktiškai išnyksta ir civilinės teisės reglamentavimo objek-
tas, kuriam belieka tik visumoj nebūdingi neturtiniai santykiai, nesusiję su turti-
niais. Todėl, kalbant apie sutarties šalių autonomiškumą ir sutarties laisvės prin-
cipą, visada prisimintina, jog jie yra įmanomi tik todėl, kad asmuo turi teisę turėti 
nuosavybę.  
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2.1. Sutarčių teisės principo ribojimai 
 

Mokslui nuo senų laikų gerai žinoma pagunda absoliutinti dėsnius ar teorijas. 
Deja, ši pagunda yra pražūtinga, nes visos pastangos paversti universaliu dy-
džiu formelę, kuri iš principo yra laikina, jai gimti lemtingos buvo istorinės aplin-
kybės, kurios yra laikinos ir nuolat kinta, yra pasmerktos žlugti. Laisvės princi-
pas, kaip ir visos kitos kilnios idėjos, ne išimtis. Aklas revoliucingos, todėl „tobu-
los“ idėjos šlovinimas niekada nieko nenuvedė niekur kitur kaip tik iš vieno kraš-
tutinumo į kitą. O kaip kadaise mokė Aristotelis, visoks kraštutinumas savaime 
yra blogybė, išeitis turėtų būti „aukso vidurio“ paieškos. Todėl ir sutarčių laisvės 
ir nuosavybės neliečiamumo principų absoliutinimas, sukėlęs daugybę socialinių 
konfliktų bei kataklizmų, turėjo paklusti minėtai Aristotelio formulei. Visuomenės 
visaip bandė spręsti užkoduotos nesantaikos problemą – nuo radikalaus priva-
čios nuosavybės suvalstybinimo sovietinėje Rusijoje, iki socialinių valstybių kū-
rimo Vakarų pasaulyje. Vertingiausia pasirodė apriboti sutarties laisvės principą 
socialinio teisingumo vardan, išlaikant jo esmę ir pamatinį turinį1. 

„Sutarties laisvės principo ribos reiškia, kad visuomenė ir valstybė nėra abe-
jingos sutartiniams santykiams ir pasilieka teisę kontroliuoti sutarties šalių 
veiksmus, apimdama ir sutarties turinį, t.y. jos sąlygas“ [5; p. 37]. „Šiandien visur 
gyvai diskutuojama: ar apskritai sutarties laisvė esant dabartiniams santykiams 
gali būti pripažinta teisės sistemos pagrindine atrama? Ar nereikėtų jos visur ap-
riboti imperatyviomis nuostatomis tais atvejais, kai sutarties šalys neturi lygių są-
lygų derėtis, kai pažeidžiamas „sutarties pariteto“ principas ir todėl būtinas sil-
pnesnės sutarties šalies papildomas gynimas? Ar ne laikas sutarties laisvę pa-
keisti ar papildyti „sutarties teisingumo“ principu?“ [4; p. 278].  

„Šiais laikais visuotinai pripažinta, kad laisvi ekonominiai santykiai automa-
tiškai nesukelia pusiausvyros ir darnos, bet labai dažnai veikia ekonominės pe-
rsvaros atsiradimą, ir todėl teisė, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, juos apibrė-
žia konkurencijos apribojimo priemonėmis. Jeigu rinkoje konkrečiai paslaugai 
nepakanka konkurencijos, tas, kuriam nedelsiant reikia paslaugos, dažnai reika-
lauja sudaryti sutartį ir verčia kitą sutarties šalį „būtinai sudaryti sutartį“; šiuo ir 
visais kitais atvejais, pavyzdžiui, aprūpinimo energija ir keleivių vežimo, sutarčių 
turinys turi atitikti valstybines institucijų nustatytas sąlygas arba turi būti patikrin-
tas jų tinkamumas. Daugelį kitų sutarčių, pavyzdžiui, darbo, gyvenamųjų patalpų 

                                                 

1 „Ilgainiui tapo aišku, kad absoliuti sutarties laisvė negalima. Iš tiesų yra daug situa-
cijų, kai sudaryti sutartį asmenį verčia susidariusios aplinkybės. Pavyzdžiui, žmogus, siek-
damas išlaikyti save ir savo šeimą, yra priverstas ieškotis darbo ir sudaryti darbo sutartį 
net ir nelabai sau palankiomis sąlygomis; susirgęs žmogus yra priverstas naudotis ir ypač 
brangiomis gydytojo paslaugomis. Šiais ir kitais panašiais atvejais varomoji jėga sudaryti 
sutartį yra ne tiek žmogaus valia, kiek išorinės objektyvios aplinkybės. Jeigu kita šalis turė-
tų neribotą teisę atsisakyti sudaryti sutartį, tai tam tikrais atvejais žmogaus egzistencijai 
grėstų pavojus, tarkim, gydytojas medicinos paslaugas teiktų tik pasirinktiems ligoniams. 
Absoliuti sutarties laisvė esant verslo santykiams gali varžyti gamybos plėtrą, sukelti įmo-
nių bankrotą ir pan. Pavyzdžiui, jeigu koncernas, esantis rinkoje monopolistas, atsisakytų 
parduoti savo produkciją, daugelis jo produkciją naudojančių įmonių bankrutuotų“ (Mikelė-
nas V. 1996, p.35). Dėl paminėtų ir panašių priežasčių dar XIX amžiaus pabaigoje imta ri-
boti sutarčių laisvės principą. 
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nuomos, draudimo, vartotojų kreditavimo, šiandien reguliuoja imperatyviosios 
nuostatos, kurios minimaliai garantuoja silpnesnės šalies apsaugą. Ši „reguliuo-
jamų“ sutarčių teisė šiandien gali būti pripažįstama savarankiška sutarčių teisės 
dalimi. Kaip ir anksčiau, čia matome iškeltą sutarčių laisvės sudarymo vėliavą, 
nors teritorija, virš kurios ji plevėsuoja, dėl išvardytų sutarties rūšių labai suma-
žėjo“ [4; p. 279]. Iš to, kas pasakyta, galima spręsti, jog sutarčių teisė keičia sa-
vo prioritetus. Taip aukštintą sutarties šalių laisvės principą pildo ir kartu riboja 
nauja tendencija siekti sutarties teisingumo – užtikrinti silpnesnės šalies teisių 
apsaugą, įpareigoti kiekvieną šalį atsižvelgti į plačius partnerio interesus bei pe-
rtvarkyti sutartį į kooperaciją ir tinkamumu besiremiančius teisinius santykius. 

Reikėtų plačiau aptarti pagrindus, kuriais remiantis gali būti ribojama sutar-
ties laisvė. Todėl siekiant išsamumo ir aiškumo, išskirtinos ir aptariamos situaci-
jos, kada toks ribojimas taikomas ir kodėl jis pateisinamas. 

„Pirmiausia pabrėžtina tai, kad sutartis negali prieštarauti viešajai tvarkai, ge-
riems papročiams ir visuomenės moralės principams. Valstybė negali pripažinti 
tokių sutarčių, kurių sąlygos prieštarautų visuomenėje visuotinai pripažintoms 
moralės nuostatoms ar viešajai tvarkai, t.y. bendriems toje valstybėje galiojan-
tiems teisiniams ir moraliniams visuomenės gyvenimo principams. Kitu atveju 
grėstų pavojus visuomenės saugumui, moralei ir dorovei. Vadovaujantis teisių ir 
pareigų vienovės principu išvedamas dar vienas pagrindas, ginčyti sutarties ga-
liojimą – tuo atveju, kai sutarties šalių teisės ir pareigos aiškiai neatitinka, o pra-
stesnėje padėtyje atsidūrusi šalis sutartį sudarė dėl objektyvių jai nepalankių ap-
linkybių. Pirmą kartą tokia norma buvo įtvirtinta 1976 m. Vokietijos CK 138 
straipsnio antrojoje dalyje, ji skamba taip: „sutartis yra niekinė, jei teisė akivaiz-
džiai neatitinka pareigos, o kita šalis sutartį sudarė susiklosčius sunkioms aplin-
kybėms, išnaudojusi nepatyrimą, teismo sprendimų trūkumus ir didelį valios ne-
buvimą“ [4; p. 277]. Šios nuostatos egzistavimas grindžiamas dviem svarbiais 
kriterijais: 1) akivaizdžia (šalių teisės ir pareigos neekvivalenčios daugiau kaip 
du kartus) sutarties šalių teisių ir pareigų disproporcija, kuri determinuoja socia-
linę nelygybę ir 2) procedūriniu sutarties sudarymo netinkamumu, kurį lemia ob-
jektyvios aplinkybės, trukdančios šaliai kompetentingai išreikšti savo tikrąją va-
lią. Taip pat valstybės saugo smulkiųjų įmonių ekonominius interesus, drausda-
mos įmonėms monopolininkėms sudaryti sutartis, jeigu toks atsisakymas ribotų 
sąžiningą konkurenciją. Draudžiama atsisakyti sudaryti sutartis ir įmonėms, tei-
kiančioms viešąsias, gyvybiškai svarbias paslaugas: transporto, elektros, dujų, 
vandens tiekimo ir pan. Ypatingas dėmesys skiriamas vartojimo sutartims: drau-
džiamos vartojimo sutarčių sąlygos, varžančios vartotojų interesus ir teises, 
sunkinančios jų padėtį“ [5; p. 37]. 

Tai, kad pripažįstamas sutarties sąlygų kontrolės būtinumas, nereiškia, kad 
bet kas gali daryti poveikį sutartiniams šalių santykiams. Tokią teisę turi tik įsta-
tyme numatytos institucijos – teismai, vartotojų teisių gynimo organizacijos, kito-
kios kontrolės įstaigos. Neįgalioto asmens kišimasis į sutartinius šalių santykius 
yra sutarties laisvės principo pažeidimas ir daugelyje valstybių užtraukia delikti-
nę civilinę atsakomybę [5; p. 38].1 

                                                 

1 „Valstybės ir visuomenės atliekamos sutarties sąlygų kontrolės negalima vertinti vie-
nareikšmiškai. Sutartiniai santykiai yra privačių asmenų santykiai, kuriuos reguliuoja priva-
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Nematyti ir nepripažinti akivaizdžios sutarties laisvės principo ribojimų ten-
dencijos ir jos reikalingumo negalėtų net aršiausias klasikinio liberalizmo šalinin-
kas. Kadangi sutarties laisvė pastaruoju metu visuotinai keičiama socialinio tei-
singumo civiliniuose teisiniuose santykiuose idėja ir tai yra globali tarptautinio 
masto civilinės teisės tendencija, belieka atsakyti į klausimą, į kokias grupes ir 
formas būtų galima klasifikuoti minėtus ribojimus, siekiant šio reiškinio pažinimą 
padaryti labiau mokslinį ir struktūrinį. Pasak M. Braginskio, reikėtų kalbėti apie 
dvejopus ribojimus: negatyviuosius ir pozityviuosius. „Negatyvieji – įstatymo nu-
statyti atvejai, tarp kokių subjektų ir kokios sutartys negali būti sudaromos. Pozi-
tyvieji – privalomi sutarčių sudarymo atvejai ir privalomas tam tikrų sąlygų numa-
tymas sutartyse. Tiek negatyvieji, tiek pozityvieji ribojimai yra galimi ir pagal sub-
jektus, ir pagal objektus. Ribojimai pagal subjektus reiškia, kad tam tikras sutar-
tis (lizingo, frančizės, faktoringo ir kt.) gali sudaryti tik verslininkai. Gali būti apri-
botos tam tikrų juridinių asmenų galimybės sudaryti tam tikras sutartis, pavyz-
džiui, normos, draudžiančios sudaryti tam tikras sutartis bankams, draudimo 
įmonėms ir kt. Tam tikri galimi subjektų veiklos licencijavimo ribojimai. Kai kurių 
sutarčių (gyvenamosios patalpos nuomos) šalis gali būti tik fizinis asmuo. Sub-
jektams taikomų reikalavimų nesilaikymas gali būti pagrindas pripažinti sutartį 
negaliojančia (niekine arba nuginčijama) arba taikyti tokiai sutarčiai kitokių su-
tarčių modelius ar bendrąsias nuostatas (pvz. jeigu pirkėjas sutartyje yra juridi-
nis asmuo, bet įgyja prekes ne verslo poreikiams, nebus galima taikyti vartojimo 
pirkimo–pardavimo, nei didmeninio pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatų, o rei-
kės taikyti bendrąsias pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatas)“ [11; p. 111]. 

Apibendrinant pažymėtina, kad sutarties laisvės principas, buvęs vienu iš di-
džiausių Prancūzijos revoliucijos laimėjimų ir nepaprastai veržlaus pramonės 
perversmo bei skaudžių perprodukcijos krizių priežastimi, buvo „pažabotas“ so-
cialiai orientuotos valstybės pergalės prieš laukinį liberalizmą. Šią išvadą patvir-
tina V. Mikelėnas knygoje „Sutarčių teisė“: „ribojimai patvirtina, kad sutarties 
laisvės, individualizmo ir orientavimosi į rinką koncepciją keičia solidarumo, alt-
ruizmo ir vartotojų gerovės idėjos. Anot T. Wilhelmsson, sutarčių teisė – tai visų 
pirma vartotojų gerovės teisė.“ 
 

2.2. Sutarčių laisvės principo ribojimo atvejai Lietuvos Respublikos  
civiliniame kodekse bei teismų praktikoje 

 
Toliau apžvelgiamos globalios tendencijos riboti sutarties laisvę socialinio 

teisingumo vardan nacionalinėje teisėje. Tiesa, dėl nedidelės darbo apimties ga-

                                                                                                            

tinė teisė. Todėl bet koks viešosios valdžios kišimasis į juos turi būti pagrįstas ir motyvuo-
tas. Valstybės kišimasis į sutartinius santykius netoleruotinas nesant rimto pagrindo. Pa-
kankamas pagrindas gali būti įvairios priežastys – būtinumas ginti silpnesnės šalies inte-
resus, viešąją tvarką, geros moralės principus. Nustatyti ribą pateisinamam ir nepateisi-
namam kišimuisi į sutartinius santykius atriboti nelengva. Matyt, derėtų vadovautis šalių in-
teresų pusiausvyros principu, turint omenyje, kad vienos šalies interesų suabsoliutinimas 
pažeistų kitos šalies interesus, taip pat galėtų turėti neigiamų padarinių visai visuomenei“( 
Mikelėnas V. 1996, p.38). 
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lima padaryti tik fragmentiškai, atskleidžiant būdingiausius atvejus, numatytus 
Civiliniame kodekse ir susiklosčiusius teismų praktikoje. 

Bendrieji privalomi sandorio pagrindai, yra numatyti CK [9] pirmosios knygos 
II dalyje „Sandoriai“. Kiekvienas sandoris, taip pat ir sutartis, turi tenkinti šias ga-
liojimo sąlygas: 1) fizinis asmuo turi būti veiksnus, o juridinis asmuo turi turėti 
atitinkamą veiksnumą, 2) valios išraiška turi atitikti sandorio dalyvio tikrąją valią, 
3) sandorio turinys turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai 
tvarkai ir gerai moralei, 4) sandoris turi būti išreikštas įstatyme reikalaujama for-
ma. Minėtų kriterijų netenkinantis sandoris negali būti laikomas teisėtu ir gali būti 
teismo tvarka pripažįstamas negaliojančiu (nuginčijamas sandoris) arba apskri-
tai negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojan-
čiu (niekinis sandoris). Sandorių negaliojimo institutas įtvirtintas CK 1.78–1.96 
straipsniuose. Konkrečiai sutarties laisvę ir jos ribas nustato CK šeštosios kny-
gos normos. O pats sutarties laisvės principas tiesiogiai yra įtvirtintas CK 6.156 
straipsnyje, tačiau net ir definicinėje normoje, apibrėžiančioje pamatinį civilinės 
teisės principą, yra nurodytas jo santykinumas – sutarties sąlygas šalys savo 
nuožiūra gali nustatyti tiek, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nor-
moms (CK 6.156 str. 4 d.)1. 

Dar viena K. Zweigert ir H. Kotz išskiriama bendros autonomiškumo civili-
niuose santykiuose ribojimo tendencijos kryptis (ginti šalies, dėl tam tikrų objek-
tyviai nepalankių aplinkybių atsidūrusios akivaizdžiai jai nepalankioje padėtyje, 
kai kita šalis, esant nepagrįstam teisių ir pareigų neproporcingumui, įgyja reikš-
mingą pranašumą) matyti Civilinio kodekso 6.228 (esminė šalių nelygybė), 
6.204 (sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms) ir 6.186 (neti-
kėtos sutarčių standartinės sąlygos) straipsniuose. Bendra minėtų straipsnių 
nuostatoms yra tai, kad, remiantis teisių ir pareigų vienovės idėja kaip siekiamy-
be, neleidžiama sutarčiai tapti ekonominę pusiausvyrą griaunančiu veiksniu, ku-
ris vieną iš kontrahentų pastatytų į nepagrįstai palankią poziciją, o kitą paverstų 
sutarties „įkaitu“. Šių normų koegzistencija atskleidžia socialinio teisingumo sie-
kį. Aptartos normos ne kartą buvo teisių gynimo priemonė ir Lietuvos teismuose. 

                                                 

1 Lietuvos Aukščiausiais Teismas 2005 12 12 Civilinėje byloje R. Bojarovič v. J. Dro-
belienės PKF „Joana“ Nr. 3K-3-609/2005 yra pasisakęs taip: „teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad vien aplinkybė, jog sutarties šalys vienodai supranta ir aiškina sutarties pobūdį ir 
esmę, savaime nereiškia, kad sutartis atitinka įstatymų reikalavimus. Civilinių teisinių san-
tykių subjektų lygiateisiškumo principas neatleidžia šių santykių subjektų nuo pareigos lai-
kytis įstatymų reikalavimų. Sutarties laisvės principas nereiškia, kad sutarties laisvė yra 
absoliuti, nes sutarties šalys neturi teisės savo susitarimu nustatyti imperatyvioms teisės 
normoms prieštaraujančių sutarties sąlygų (CK 6.156 straipsnio 1, 4 dalys, 6.157 straips-
nio 1 dalis). Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras 
sutarties sąlygas nustato imperatyvios teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis). Tokia 
taisyklė taikytina ir sutarties, turinčios kelių rūšių sutarčių elementų, t. y. mišriosios sutar-
ties sudarymo atveju. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios 
teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis), ją sudarančios sutarties šalys neturi teisės 
savo susitarimu nustatyti sąlygų, prieštaraujančių atskiros rūšies sutartį reglamentuojan-
čioms imperatyvioms teisės normoms.“ [10] 
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Dėl esminės šalių nelygybės Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs ci-
vilinėje byloje Nr. 3K-3-413/20061 [10]. 

Glaudžiai su sutarties laisvės principo ribojimais yra susijęs ir formalus sutar-
ties dalyvių lygybės principo iškraipymas. Ypač tai atsiskleidžia viešosiose bei 
vartojimo sutartyse, kurioms būdingas silpnesnės šalies gynimas, kuris supo-
nuoja tam tikras papildomas pareigas „stipriajai“ šaliai. „Viešosios sutarties2 atsi-
radimą CK lėmė ta aplinkybė, kad Lietuvos ūkyje veikia ne viena natūrali mono-
polija, o valstybė specialiai reglamentuoja tam tikras ūkio šakas, kuriose nėra 
pakankamai konkurencijos“ [11; p. 132]. Imperatyvus reguliavimas yra pasitel-
kiamas, siekiant ginti viešąjį interesą, kuris postmodernistinėje visuomenėje lai-
komas didesne vertybe už klasikinio liberalizmo postulatus. Analizuojant CK 
6.161 straipsnį, reguliuojantį viešąsias sutartis, galima išskirti tokius šių sutarčių 
požymius: 1) viena šalis yra juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis transporto, 
ryšių paslaugas, parduodantis šilumos, elektros energiją ir kt., 2) ši šalis yra įpa-
reigota sudaryti sutartį ir teikti paslaugas kiekvienam besikreipiančiam asmeniui, 
3) juridinis asmuo (verslininkas) niekam negali teikti privilegijų, prekių ir paslau-
gų kainos bei kitos sąlygos turi būti vienodos visiems tos pačios kategorijos 
klientams, išskyrus tuos, kuriems gali būti taikomos lengvatinės sąlygos, 4) 
standartinės sutarties sąlygos yra tvirtinamos ir kontroliuojamos valstybės. CK 
6.161 straipsnyje įtvirtintos tik bendrosios viešųjų sutarčių nuostatos, kurios 
konkretinamos atskirų sutarčių rūšių. Tokių kaip vartojimo pirkimo–pardavimo 
(CK 6.350 str.), energijos pirkimo– pardavimo (CK 6.383 str.), banko indėlio (CK 
6.892 str.), privalomojo draudimo sutarties (CK 6.988 str. 3 d.) ir kituose. 

Pažangų įstatymų leidėjo požiūrį į sutarties tikslus rodo CK 6.188 ir 6.193 
straipsniai. CK 6.1883 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad vartotojas gali teismo 
tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis sąžiningumo kriterijų neatitinkančias 
sutarties sąlygas. Šiame straipsnyje nurodytas pavyzdinis sąrašas sąlygų, ku-
rios laikytinos nesąžiningomis, `šis sąrašas nėra baigtinis – teismas turi teisę 
pripažinti nesąžiningomis ir kitas sąlygas. Formalų lygiateisiškumą iškreipia mi-
nėto CK 6.188 straipsnio 7 ir 8 dalys, kur numatomos specialios institucijos, gi-
nančios vartotojo interesus ir turinčios įgaliojimus kontroliuoti bei ginčyti standar-
tines sutarčių sąlygas. CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, favorizuo-
janti silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo ar sutartį prisijungiant sudariusios 
šalies) padėtį interpretuojant sutarties sąlygas, kurios visada turi būti aiškinamos 
pastarosios šalies naudai.  

                                                 

1 CK 6.228 straipsnis reglamentuoja galiojančios sutarties šalių esminės nelygybės 
pašalinimą. Šalys turi teisę sutarties galiojimo metu panaikinti esminę sutarties šalių nely-
gybę, pakeisti sutartį ir toliau ja vadovautis. Jeigu sutartis buvo nutraukta, tai po jos nu-
traukimo netaikomas CK 6.228 straipsnis esminei sutarties šalių nelygybei pašalinti. 

2 Plačiau apie viešąją sutartį: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. 
nutartis civilinėje byloje AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ v. DNSB Tilžės g. 28 Nr. 3K-3-
269/2005 [10]. 

3 Plačiau apie nesąžiningas sąlygas: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 
29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. B. Giedraitienė Nr. 3K-3-651/2004 
[10]. 
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Minėtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos ir Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo nutartys tėra labai paviršutiniškas ir neišsamus bandymas supa-
žindinti su sutarties laisvės principo, kartu ir civilinių teisinių santykių subjektų 
autonomiškumo ribojimo pavyzdžiais nacionalinėje teisėje, tačiau ir iš to, kas 
pasakyta, akivaizdu, kad naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas sėk-
mingai perėmė ir įtvirtino turtingos bei permainingos privatinės teisės minties 
raidos pasiekimus, o Lietuvos teismų praktika nuosekliai juos verčia teisinių ir 
ekonominių santykių tikrove. 
 

IŠVADOS 
 

1. Nuosavybės turėjimas – asmens autonomiškumo pagrindas. Tik nuosa-
vybės teisė pagrindžia civilinės teisės ir civilinės apyvartos egzistencijos būti-
numą. Prievolių teisė reikšminga tiek, kiek ji atlieka daiktinės teisės aptarnaujan-
tį vaidmenį, todėl kad galutinis civilinės apyvartos tikslas visada yra daiktai, kurie 
vieninteliai turi vartojamąją vertę – gebėjimą tenkinti žmonių poreikius. 

2. Sutarties laisvė – tai sutarčių privalomumo ištakos – suderinta šalių valia, 
kuriai būdinga pirminė apsisprendimo laisvė leistis į prievolinius santykius ar ne, 
yra pagrindas pripažinti ir užtikrinti sutartinius įsipareigojimus. 

3. Neriboti nuosavybės teisės neliečiamumo ir sutarčių laisvės principai le-
mia socialinių sluoksnių antagonizmą ir veda į savidestrukciją. Todėl XX amžiuje 
buvo ieškoma protingos pamatinių laisvės idėjų ir visuotinės gerovės pusiausvy-
ros. Nuosavybės teisės doktrina buvo papildyta socialinėmis nuosavybės teisės 
funkcijomis. Nuosavybė nuo šiol tarnauja ne tik savininko, bet ir viešųjų interesų 
labui. O sutarties laisvės principas išplėstas ir kartu apribotas nauja tendencija 
siekti sutarties teisingumo – užtikrinti silpnesnės šalies teisių apsaugą, įpareigoti 
kiekvieną šalį atsižvelgti į plačius partnerio interesus bei pertvarkyti sutartį į koo-
peracija ir tinkamumu besiremiančius teisinius santykius. Minėtais papildymais 
bei ribojimais buvo išsaugoti fundamentalūs civilinės teisės principai ir sudarytos 
sąlygos ginti silpnesnių visuomenės narių interesus. 

4. Naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas sėkmingai perėmė ir 
įtvirtino privatinės teisės minties raidos pasiekimus, garantuojančius socialinį 
teisingumą bei išsaugančius pamatinius principus, o Lietuvos teismų sistema 
užtikrina šių teisinių idėjų viešpatavimą realiuose žmonių santykiuose. 
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Santrauka 
 

Straipsnyje analizuojami įmonės finansiniai sunkumai. Visų pirma aiškinama 
finansinių sunkumų sąvoka, kilimo priežastys, sprendimo būdai. Vienas iš būdų 
įmonei išspręsti finansines problemas ir atkurti mokumą – restruktūrizavimas. Ta-
čiau kartais įmonės finansiniai įsipareigojimai pasiekia tokį mastą, kad net restruk-
tūrizavimas negali padėti, todėl, siekiant apsaugoti kreditorių interesus, reikia iškel-
ti įmonei bankroto bylą. Straipsnyje taip pat atskleidžiama šių dviejų civilinės teisės 
institutų socialinė reikšmė. Įmonės finansiniai sunkumai gali būti pagrindas iškelti 
įmonei tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylą. Straipsnyje ieškoma kriterijų, 
pagal kuriuos būtų galima diferencijuoti finansinius sunkumus restruktūrizavimo 
ir bankroto bylose, nes iš įstatymuose pateiktų sąvokų tai nėra aišku. Ieškant atsa-
kymų į šį klausimą analizuojami įstatymai, Lietuvos teismų praktika, Lietuvos ir 
užsienio šalių mokslininkų darbai. 
  

ĮVADAS 
 

M. Romeris teigė: „Valstybė – tam tikros teritorijos žmonių jų socialiniams 
tikslams siekti sąjunga, savo suvereninės valdžios konsoliduojama į neskaldo-
mąjį funkcionalinį vienetą“ [1, p. 335 – 336]. Remiantis panašiomis idėjomis XX 
a. pradžioje buvo sukurtas socialinės valstybės modelis (būdingas šiuolaikinėms 
demokratinėms valstybėms), pagal kurį valstybės tikslas – jos piliečių gerovė, 
todėl valstybė siekia, kad jos ūkis būtų konkurencingas, gebantis prisitaikyti prie 
rinkos pokyčių ir galintis patenkinti visuomenės interesus. Šiam tikslui pasiekti 
valstybė vykdo atitinkamą socialinę ir ekonominę politiką panaudodama tiesiogi-
nę ir netiesioginę priemonių sistemą, darančią įtaką ūkio subjektų elgesiui [2, p. 
20, 486]. Tačiau šios priemonės ne visada sukuria palankią verslo aplinką. Įmo-
nės dažnai susiduria su vienokiais ar kitokiais finansiniais sunkumais, kurie ją 
gali privesti net iki bankroto. Išsivysčiusiose Vakarų šalyse įmonių bankrotas 
gana įprastas ekonomikos reiškinys. Pavyzdžiui, JAV kasmet bankrutuoja apie 1 
proc. veikiančių įmonių. Vokietijoje per metus bankrutuoja apie 50 proc. naujų 
įsteigtų įmonių. Lietuvoje kasmet dėl bankroto likviduojama keli šimtai įmonių1.  

Įmonių bankrotas yra neigiamas reiškinys valstybės ekonomikai ir pačiai vi-
suomenei. Sumažinti bankrutuojančių įmonių skaičių gali įmonių restruktūrizavi-
mo institutas, kuris buvo sukurtas kaip priemonė padėti laikinų finansinių sun-
kumų turinčioms įmonėms atkurti mokumą ir išvengti bankroto. 

Įmonių restruktūrizavimo įstatymas Lietuvoje buvo priimtas 2001 m., tačiau 
kol kas jis retai taikomas. Per metus Lietuvoje iškeliama tik kelios ar keliolika 
restruktūrizavimo bylų. Vienas iš pagrindų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą – 
finansiniai sunkumai. Tačiau finansiniai sunkumai gali būti pagrindas iškelti įmo-
nei ir bankroto bylą. Tad kur yra riba tarp finansinių sunkumų kaip pagrindo iš-

                                                 

1 JAV, Vokietijos, Lietuvos statistikos duomenys. 
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kelti restruktūrizavimo arba bankroto bylą? Straipsnyje ir ieškoma atsakymo į šį 
klausimą. 

Straipsnio problema – nepakankamas finansinių sunkumų sąvokos apibrė-
žimas Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymuose, todėl neaišku 
kada įmonei galima kelti restruktūrizavimo, o kada – bankroto bylą. 

Straipsnio tikslas – nustatyti kriterijus, pagal kuriuos galima diferencijuoti 
finansinius sunkumus įmonių restruktūrizavimo ir bankroto bylose. 

Metodai. Straipsnyje taikomi analizės, sintezės, loginis ir lyginamasis meto-
dai. 
 

FINANSINIAI SUNKUMAI: SAMPRATA, KILIMO PRIEŽASTYS 
IR SPRENDIMO BŪDAI 

 
Visos įmonės patiria didesnių ar mažesnių finansinių sunkumų. Finansinių 

sunkumų priežastys būna labai įvairios. J. Žvinklys ir E. Vabalas siūlo skirti dvi 
pagrindines: išorines ir vidines priežastis [3, p. 329 – 328]. Prie išorinių priežas-
čių galima priskirti valstybės ūkio krizes, staigų medžiagų kainų didėjimą, nepa-
lankią muitų politiką, nepalankius valiutos kursų svyravimus ir pan. Tačiau daž-
niausiai finansinius sunkumus lemia vidinės priežastys. Pavyzdžiui, apie 90 
proc. bankrotų lemia vadovų nekompetencija1. Kitos vidinės priežastys: nelai-
mės, įmonės vadovų ir kitų darbuotojų apgavystės, sukčiavimai, nerūpestingu-
mas ir kt. Minėtos priežastys lemia įvairaus masto finansinius sunkumus, kurie 
gali įmonę privesti net iki bankroto. 

Finansinių sunkumų sprendimo būdus įmonės pasirenka atsižvelgdamos į 
tai, kokios priežastys lėmė jų atsiradimą, kokio masto jie yra ir pan. Nedideliems 
sunkumams (t. y. tokiems, kurie labai nepažeidžia kreditorių interesų ir / ar ne-
kelia tokios grėsmės) dažniausiai pakanka tam tikrų kiekybinių ar kokybinių pe-
rtvarkymų įmonės viduje. Prie kiekybinių pertvarkymų būtų galima priskirti dar-
buotojų, įrengimų, tam tikrų technologijų skaičiaus keitimą, gamybos apimties 
didinimą ar mažinimą ir pan. Kokybiniai pertvarkymai – tai įmonės vadovybės 
pakeitimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, naujų įrengimų ir technologijų įdie-
gimas, organizacinės struktūros pasikeitimai ir pan. [4, p. 106]. Kai yra didesnių 
finansinių sunkumų, kai įmonė tam tikrą laikotarpį nepajėgia atsiskaityti su kredi-
toriais, jai gali būti keliama restruktūrizavimo byla. Šiuo atveju įmonės pertvar-
kymai, siekiant atkurti jos mokumą, vykdomi pagal restruktūrizavimo planą, ku-
riame kompleksiškiau ir detaliau aptariami įmonės vadovybės veiksmai restruk-
tūrizavimo laikotarpiu. Restruktūrizavimo planas yra tam tikra strategijos atmai-
na, apimanti įvairių priemonių ir metodų visumą bei įmonės veiklos uždavinių 
kaitą [5, p. 53]. 

Tačiau kartais įmonės finansiniai sunkumai pasiekia tokį mastą, kad nei pa-
prasti jos pertvarkymai, nei restruktūrizavimo instituto taikymas nebegali padėti: 
įmonės finansinės problemos yra per didelės, kad būtų galima rizikuoti jas dar 
padidinti vykdant įmonės pertvarkymus. Tada įmonės kreditoriams, siekiantiems 

                                                 

1 1980 m. JAV atliktas 8000 bankrutavusių įmonių tyrimas, kurio metu buvo tiriamos 
vidinės įmonių bankroto priežastys. 
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patenkinti savo interesus, belieka viena išeitis – kreiptis į teismą dėl bankroto 
bylos įmonei iškėlimo. 
 

ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO INSTITUTŲ  
SOCIALINĖ REIKŠMĖ 

 
Minėta, kad įmonių bankrotas yra socialiai neigiamas reiškinys. Roy Goode 

teigia, kad įmonės žlugimas paliečia plačią interesų sritį. Labiausiai dėl to nu-
kenčia įmonės kreditoriai, darbuotojai, vadovybė ir akcininkai. Tačiau įmonės 
bankrotas gali paliesti ir kitus asmenis: vartotojus, tiekėjus ir kt. Be to, bankrotas 
gali sukelti didelių neigiamų padarinių ir visai visuomenei, valstybei. Didelės 
įmonės bankrotas gali paveikti net visos šalies ekonomiką (didėja nedarbas, 
mažėja surenkamų mokesčių, mažėja eksportas ir t. t.) [6, p. 41]. Dėl išvardytų 
priežasčių įmonės bankrotas nėra vien įmonės ir kreditorių reikalas, čia yra ir 
viešas interesas, nepaisant to, kad restruktūrizavimu visų pirma siekiama paten-
kinti kreditorių interesus [6, p. 209].  

Siekiant sumažinti bankrotų skaičių buvo sukurtas įmonių restruktūrizavimo 
institutas. Įmonės restruktūrizavimas pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruk-
tūrizavimo įstatymą (toliau ĮRĮ) – tai ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos 
modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jos dalies pa-
rdavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonomi-
nių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, 
įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio ir vykdymo terminų pakeitimas [7].  

Skirtingos valstybės nevienodu mastu reguliuoja įmonių restruktūrizavimo ir 
bankroto klausimus. Pasak Roy Goode, kontinentinės teisės valstybės labiau 
linkusios sureguliuoti šią sritį ir taip ginti kreditorių (o ypač darbuotojų) interesus. 
Čia tinkamiausias pavyzdys galėtų būti Prancūzija, stipriai reguliuojanti paskolų 
ėmimo tvarką. Bendrosios teisės valstybėse liberaliau žiūrima į įmonių finansi-
nes problemas [6, p. 50]. 

Remiantis minėtais teiginiais, t. y. kad bankrotas yra neigiamas dalykas vi-
suomenėje, reikėtų pritarti įstatymų leidėjui dėl Įmonių restruktūrizavimo įstaty-
mo 8 straipsnyje [7] įtvirtintos nuostatos, kad jei įmonei yra pateikti du pareiški-
mai – iškelti restruktūrizavimo ir bankroto bylą, esant įstatymo reikalaujamoms 
sąlygoms pirmenybė turėtų būti teikiama įmonės restruktūrizavimui. Taigi jeigu 
įmonė turi laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukė ūkinės veiklos, jai turėtų būti 
suteikiama galimybė išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, atkurti mokumą ir išvengti 
bankroto. „Įmonių išsaugojimas reiškia, kad neprarandamos darbo vietos, iš-
saugomi mokesčių mokėtojai, akcininkai gali atstatyti nuvertėjusių akcijų vertę, 
valstybė išvengia socialinio draudimo išmokų bedarbio pašalpoms mokėti ir kt.“ 
[8, p. 156]. 

Restruktūrizavimo ar bankroto byla gali būti keliama tik jeigu įmonė turi dide-
lių finansinių sunkumų: įmonė tam tikrą laiką nebepajėgia atsiskaityti su kredito-
riais, o įsiskolinimų suma yra gana nemaža, palyginti su įmonės turtu. Finansi-
niai sunkumai, pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo ir Įmonių 
bankroto įstatymus gali būti pagrindas įmonei iškelti tiek restruktūrizavimo, tiek 
bankroto bylą, todėl kyla neaiškumų, kada įmonei reikėtų kelti restruktūrizavimo, 
o kada bankroto bylą. Įstatymuose pateikta finansinių sunkumų sąvoka yra per 
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daug abstrakti, kad būtų galima atsakyti į šį klausimą, todėl dėl nepakankamo 
apibrėžtumo reikia nuodugnesnės šios problemos analizės. Kitame straipsnio 
skyriuje bus mėginama diferencijuoti finansinius sunkumus ir atsakyti į klausimą, 
kada įmonei turėtų būti keliama restruktūrizavimo, o kada bankroto byla. 
 

FINANSINIŲ SUNKUMŲ DIFERENCIJAVIMAS ĮMONIŲ 
RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO BYLOSE 

 
Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytos sąlygos, kurioms 
esant įmonei gali būti iškelta restruktūrizavimo byla: 

1) įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (–iais) daugiau kaip 3 mėnesius po 
termino, nustatyto įstatymo, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės 
sutartyse įmonės įsipareigojimams vykdyti, arba praėjus tokiam pat termi-
nui po kreditoriaus (–ių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu 
sutartyse terminas nebuvo nustatytas; 

2) įmonė nėra nutraukusi komercinės veiklos; 
3) įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne tei-

smo tvarka [7]. 
Restruktūrizavimo bylai iškelti būtinos visos trys sąlygos. 
Pagal Įmonių bankroto įstatymą bankroto byla iškeliama esant bent vienai iš 

4 straipsnyje nurodytų sąlygų1 [9]. Paprastai bankroto byla iškeliama, kai įmonė 
nebesugeba laiku atsiskaityti su kreditoriais ir skolų suma sudaro didelę dalį 
įmonės turto vertės. Tada įmonė pripažįstama nemokia, todėl jai iškeliama bank-
roto byla. Įmonės nemokumas apibrėžiamas Įmonių bankroto įstatymo 2 
straipsnyje: „Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kredi-
toriumi (–iais) praėjus 3 mėn. po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, 
taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams vykdyti, arba 
praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (–ių) reikalavimo įvykdyti įsipareigo-
jimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigo-
jimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės“ [9]. 

Viena iš įmonės restruktūrizavimo sąlygų – laikini finansiniai sunkumai, jie 
įstatyme apibrėžiami 3 mėn. terminu. Vadinasi, nepraėjus šiam terminui, nega-
lima kelti ir restruktūrizavimo bylos, nes nėra pagrindo. Didžiausio termino, ku-
riam suėjus įmonės finansiniai sunkumai nebegali būti įvardyti laikinais, įstaty-
mai nenustato, tačiau teismų praktikoje [10; 11] matyti nuostata, kad finansiniai 
sunkumai (neatsiskaitymas su kreditoriais) trunkantys kelerius metus nebegali 

                                                 

1 Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paduodamas, jei yra bent viena iš šių 
sąlygų: 

1) Įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų; 
2) Įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kre-

ditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų įsipareigojimų; 
3) Įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) 

priteistų sumų; 
4) Įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali arba neketina 

vykdyti įsipareigojimų; 
5) Įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios 

priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus. 
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būti laikomi laikinais, todėl šiuo atveju nėra pagrindo įmonei kelti restruktūriza-
vimo bylą. Taigi tai ir yra pirmasis kriterijus, leidžiantis atskirti finansinius sun-
kumus restruktūrizavimo ir bankroto bylose – finansinių sunkumų trukmė. Kele-
rių metus finansiniai sunkumai pripažįstami nuolatiniais, todėl gali būti pagrindas 
kelti tik bankroto bylą. 

Teismų praktikoje taip pat išsakyta nuomonė, kad laikinais įmonės finansi-
niais sunkumais taip pat negalima pripažinti tokių įsipareigojimų, kurie nuolat 
ženkliai didėja t.y. yra gilėjančio pobūdžio [10, 11, 12]. Restruktūrizavimo prie-
monių panaudojimas šiuo atveju gali lemti dar didesnį įmonės įsiskolinimą, o tai 
prieštarautų ĮRĮ numatytiems tikslams. Vadinasi, jei įmonės įsiskolinimai ženkliai 
didėja, jai nebegali būti keliama restruktūrizavimo byla. Todėl, pasak Smith ir 
Keenan, įmonės, susidūrusios su dideliais finansiniais sunkumais, turėtų nelauk-
ti, kol jie pasieks tokį mastą, kad net įmonių restruktūrizavimas nebegalės padėti 
jų išspręsti [13, p. 492]. 

Trečias kriterijus, leidžiantis atskirti finansinius sunkumus restruktūrizavimo ir 
bankroto bylose, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme apibrėžiant įmonės nemo-
kumo sąvoką: nemoki įmonė – tokia, kurios įsiskolinimai viršija pusę į jos balan-
są įrašyto turto vertės [9]. Teismai, keldami restruktūrizavimo ir bankroto bylas, 
atsižvelgia į šią nuostatą ir, jei įmonės įsiskolinimai yra didesni nei pusė įmonės 
turto vertės (balanse), įmonei keliama bankroto, o ne restruktūrizavimo byla [14]. 
Šiuo atveju manoma, kad įmonė su tokiais įsiskolinimais nebeturi galimybių pati 
išspręsti savo finansines problemas ir atsiskaityti su kreditoriais atkurdama savo 
mokumą. Tačiau, kita vertus, laikantis nuostatos, kad įmonė yra nemoki ir jai gali 
būti keliama bankroto byla, jei jos įsiskolinimai viršija pusę į įmonės balansą įra-
šyto turto vertės, bankroto procedūros gali būti inicijuojamos ir toms įmonėms, 
kurios turi tik laikinų (nors ir didelių) finansinių sunkumų, nors apskritai yra pajė-
gios normaliai dirbti ir atsiskaityti su kreditoriais. Todėl yra autorių, nesutinkančių 
su šios Įmonių bankroto įstatymo nuostatos teisingumu [15]. 

Būtina įmonių restruktūrizavimo sąlyga – kad įmonė nebūtų nutraukusi ūki-
nės komercinės veiklos. Nors ši sąlyga yra atskira nuo laikinų finansinių sunku-
mų sąlygos1, tačiau ją galima panaudoti ir finansiniams sunkumams atsikratyti 
bankroto bylose. Teismų praktikoje yra išsakyta mintis, kad finansinių sunkumų 
neįmanoma išspręsti netęsiant įmonės veiklos, todėl esant tokiai padėčiai gali 
būti keliama tik bankroto byla [16]. J. Žvinklio ir E. Vabalo teigimu, restruktūriza-
vimo gali tikėtis tik su laikinais finansiniais sunkumais susidūrusios įmonės, ta-
čiau veikiančios ir turinčios pakankamai rinkų [3, p. 332]. Taigi tai ketvirtas krite-
rijus pagal kurį įmonei, nebetęsiančiai ūkinės veiklos, gali būti keliama tik bank-
roto byla, nes mokumo be ūkinės veiklos atkurti neįmanoma. 
 

IŠVADOS 
 

1. Socialinės valstybės modelis skatina valstybes ieškoti priemonių, kurios 
užtikrintų šalies ūkio konkurencingumą ir patenkintų visuomenės poreikius. Šiam 

                                                 

1 Įmonių restruktūrizavimo įstatyme laikini finansiniai sunkumai ir ūkinės veiklos tęsti-
numas yra atskiros sąlygos, kurioms esant gali būti iškelta restruktūrizavimo byla [2]. 
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tikslui įgyvendinti buvo sukurtas įmonių restruktūrizavimo institutas, kaip galimy-
bė įmonei atkurti mokumą ir išvengti bankroto, o kartu visų neigiamų padarinių. 

2. Finansiniai sunkumai gali būti pagrindas iškelti įmonei tiek restruktūriza-
vimo, tiek bankroto bylą, todėl kyla problemų, sprendžiant, kada įmonei kelti 
restruktūrizavimo, o kada bankroto bylą. 

3. Įstatymai numato, kad pirmenybę, jei dar neiškelta bankroto byla, reikėtų 
teikti įmonių restruktūrizavimui. Kelti įmonei bankroto bylą galima tik jei negalima 
iškelti restruktūrizavimo bylos. 

4. Finansinius sunkumus restruktūrizavimo ir bankroto bylose galima dife-
rencijuoti vadovaujantis keletu kriterijų: 

4.1. Jei įmonės finansiniai sunkumai trunka kelerius metus, juos reikėtų laiky-
ti nuolatiniais pobūdžio, todėl tokie finansiniai sunkumai gali būti pagrin-
das kelti įmonei tik bankroto bylą. 

4.2. Finansiniai sunkumai, kurie laikui bėgant ženkliai didėja (yra gilėjančio 
pobūdžio) nebegali būti pagrindu iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. 

4.3. Jei įmonės finansiniai sunkumai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto 
vertės, jai gali būti keliama tik bankroto byla. 

4.4. Įmonės mokumo neįmanoma atkurti jei įmonė nebevykdo ūkinės komer-
cinės veiklos, todėl tokiu atveju reikėtų įmonei kelti tik bankroto, o ne 
restruktūrizavimo bylą. 
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Summary 
 

The financial difficulties of the company are analysed in this article. First of all, the 
conception of financial difficulties is studied, then its main reasons and the main ways of 
solution. One of these ways if the company seeks to avoid a bankrupt – reconstruction. 
But sometimes the pledges of the company amounts such a degree that reconstruction 
cannot help any more so for seeking to protect the interests of creditors remains one way 
– litigation of bankrupt. It is also exhibited the social importance of reconstruction and 
bankrupt in this article. 

The financial difficulties of company are the base both for reconstruction both for 
bankrupt. In this article it is searched the main criteria which can help to specialize the fi-
nancial difficulties in the litigations of reconstruction and bankrupt, because now the laws 
gives such a conception that it is not clear when to sue for reconstruction or when for 
bankrupt. For trying to answer this question laws, the practice of Lithuanian courts, the 
works of Lithuanian and foreign scholars are analyzed. 
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Santrauka 

 
Ikisutartinių santykių metu susitarimus šalys fiksuoja įvairiose sutartyse. Preli-

minarioji sutartis yra viena iš jų. Tačiau ikisutartiniai santykiai, ir preliminarioji 
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sutartis, turi savo specifiką. Šiai sutarčiai sudaryti keliamas toks pat reikalavimas 
kaip ir sudarant kitas sutartis – būtina suderinta šalių valia. Preliminariosios sutar-
ties forma turi būti rašytinė, tačiau šio reikalavimo nesilaikymo pasekmės kitokios 
nei paprastai būna žodžiu sudarius sutartį, o jai įstatyme numatyta rašytinė forma. 
Įdomu ir tai, kad, jei šalys nenustato termino pagrindinei sutarčiai sudaryti, tai 
numato įstatymas. Nors rankipinigiai pagal preliminariąją sutartį negalimi, Lietu-
vos Aukščiausiasis Teismas išaiškino kitokių mokėjimų pagal preliminariąją sutartį 
galimybes. Kaip ir kitų sutarčių pažeidimo atveju, ir preliminariosios sutarties šalis, 
dėl kontrahento kaltės patyrusi nuostolių, turi teisę reikalauti juos atlyginti. Tai, 
kas gali būti laikoma nuostoliais pagal preliminariąją sutartį, taip pat turi tam tikrų 
ypatumų.  

 
ĮVADAS 

 
Kiekvienas asmuo (ir fizinis, ir juridinis) gali dalyvauti civilinėje apyvartoje, jei 

tik atitinka teisnumo ir veiksnumo reikalavimus. Savo teises asmenys įgyvendina 
sudarydami įvairias sutartis. Vis dėlto sutarčiai sudaryti reikia pasirengti: šalys 
turi suderinti esmines sąlygas, nuspręsti dėl sutarties galiojimo termino, suda-
rymo datos ir pan. Civilinio kodekso 6.159 straipsnyje įtvirtinta, kad sutarties 
elementai, kurių pakanka sutarčiai galioti, yra veiksnių šalių susitarimas, o įsta-
tymų numatytais atvejais – ir sutarties forma [1]. Taigi, jei nėra suderintos šalių 
valios, sutartis nesudaryta. Taip pat, pažymėtina, kad civilinėje teisėje galioja 
proporcingumo principas, kuris reiškia, kad negali būti sudaroma tokia sutartis, 
kuri vienai šaliai būtų itin naudinga, o kitai neatneštų jokios naudos, todėl labai 
svarbu, kad šalys turėtų galimybę apsvarstyti visas būsimos sutarties sąlygas. 
Be to, rengiantis sutarčiai, būtina pasidomėti tokius santykius reglamentuojan-
čiais teisės aktais, nes įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Vi-
siems šiems veiksmams reikia laiko. Derybos gali trukti valandą, kelis mėnesius 
ar net kelerius metus. Derėdamosi šalys tikslina sutarties sąlygas, stengiasi pa-
koreguoti savo interesus, pasiekti kompromisinius sprendimus ir t. t. Tad tradici-
nę sutarties sudarymo schemą „oferta ir akceptas“ dažnai papildo ilgesnė ar 
trumpesnė, paprastesnė ar sudėtingesnė šalių derybų stadija [2, p.122]. Be abe-
jo, dar iki sutarties sudarymo šalys jau būna užmezgusios tam tikrus santykius ir 
todėl turi tam tikras teises ir pareigas viena kitai. Tokie santykiai vadinami ikisu-
tartiniais. Jų metu šalys gali fiksuoti visa, dėl ko pavyko susitarti, sudarydamos 
įvairias organizacines sutartis, iš kurių viena yra preliminarioji sutartis. Šiame 
darbe aptariama preliminariosios sutarties samprata, ypatumai, civilinė atsako-
mybė, taip pat prievolių užtikrinimo pagal preliminariąją sutartį būdai. 
 

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES SĄVOKA 
 

Civilinio kodekso 6.165 straipsnio pirmojoje dalyje pateikiama preliminario-
sios sutarties sąvoka. Ji apibrėžta kaip šalių susitarimas, pagal kurį, jame aptar-
tomis sąlygomis, šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį. 
Pats dokumentas, kuriame būna surašyta preliminarioji sutartis, gali būti pava-
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dintas ir kitaip, pavyzdžiui, ketinimų protokolu. Pasitaiko atvejų, kai šalys pasi-
renka visai ikisutartinių santykių metu sudaromoms sutartims nebūdingą pava-
dinimą, kuris net gali klaidinti. Vis dėlto tai, kaip pavadinta, nėra pagrindinis kri-
terijus, pagal kurį reikia vertinti, kokius santykius savo susitarimu norėjo sukurti 
šalys. Reikia analizuoti sutarties turinį. Svarbiausia yra ne pavadinimas, o šalių 
ketinimai [3, p. 210]. Taigi, net jei šalys pavadintų tokį dokumentą visiškai netei-
singai, tačiau iš sutarties sąlygų būtų aišku, kad abi siekė sudaryti būtent preli-
minarąją sutartį, reikėtų pripažinti dokumentą tokia sutartimi. Tačiau jei bent vie-
na iš šalių siekė kitokio susitarimo, kontrahentai vienas kitą netinkamai suprato, 
sudarant pagrindinę sutartį, paaiškėtų, kad šalys negali to padaryti, nes kiekvie-
nos iš jų netenkina sąlygos, kurių sutartyje reikalauja kontrahentas, nes ikisutar-
tinių santykių metu dėl jų nebuvo tinkamai susitarta. Juk ir Civilinio kodekso pa-
teiktame preliminariosios sutarties apibrėžime minimos „aptartos sąlygos“ tai ne 
kas kita kaip suderinta šalių valia, išreikšta susitarimu dėl sutarties dalyko. Jei 
šalys nesutaria dėl sutarties dalyko, nebuvo sudaryta ir preliminarioji sutartis, 
nes, kaip jau minėta šio darbo įvade, toks susitarimas yra būtina kiekvienos su-
tarties sudarymo sąlyga. Tačiau neužtenka susitarti, kokią sutartį ateityje keti-
nama sudaryti. Akivaizdu, kad nebūtų galima būtų laikyti, jog šalys buvo suderi-
nusios savo ketinimus, jei, susitarusios ateityje sudaryti žemės sklypo pirkimo-
pardavimo sutartį, neaptarė daikto kainos. Tai patvirtina ir Civilinio kodekso ko-
mentaras, kuriame teigiama, kad kitos pagrindinės sutarties esminės sąlygos tu-
ri būti nurodytos preliminariojoje sutartyje, kad būtų aiškūs šalių ketinimai, kokią 
būtent sutartį jos įsipareigojo sudaryti ateityje [3, p. 210].  
 

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES FORMA IR GALIOJIMO TERMINAS 
 

Preliminarioji sutartis privalo būti sudaroma raštu. Tai numatyta net keliose 
Civilinio kodekso straipsniuose, pavyzdžiui, 1.73 straipsnio pirmosios dalies sep-
tintajame punkte, 6.165 straipsnio antrojoje dalyje. Preliminariosios sutarties 
ypatumas yra tas, kad rašytinės formos reikalavimo nesilaikymas (sudarant to-
kią sutartį žodžiu) daro šią sutartį negaliojančią. Taigi šiuo atveju negalios tai-
syklė, kad, sudarius žodžiu sutartį, kuriai įstatyme numatyta privaloma rašytinė 
sandorio forma, prarandama galimybė teisme remtis liudytojų parodymais, įrodi-
nėjant sutarties sudarymo faktą. Preliminariosios sutarties formos reikalavimo 
nesilaikymas daro visą sutartį negaliojančią. Tačiau rašytinė sandorio forma nė-
ra vienintelė, kuria gali būti sudaryta tokia sutartis. Civilinis kodeksas leidžia ša-
lims pasirinkti ir griežtesnę, kartu ir patikimesnę sandorio formą. Tai numatyta 
1.77 straipsnio antroje dalyje [1]. Vis dėlto kyla klausimas, kodėl preliminariosios 
sutarties forma nesiejama su pagrindinės sutarties, dėl kurios ir yra sudaroma, 
forma. Jei pagrindinei sutarčiai numatyta notarinė sandorio forma ar teisinė re-
gistracija, preliminariąją sutartį šalys vis tiek gali sudaryti žodžiu. Viena vertus, 
preliminarioji sutartis yra tik organizacinė, be to, reikalavimas ją sudaryti tokia 
pat griežta forma kaip ir pagrindinę sutartį apsunkintų jos sudarymą, o gal net 
tokios sutarties sudarymas apskritai netektų prasmės, nes reikėtų ne tik surašyti 
dokumentą, bet ir jį tvirtinti pas notarą ar registruoti. Tam tektų paaukoti laiko ir 
pinigų. Kita vertus, privaloma notarinė sandorio forma ar teisinė registracija Civi-
liniame kodekse numatyta ne veltui. Tokie formos reikalavimai keliami tada, kai 
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sudaromi sandoriai būna didesnės reikšmės civilinei apyvartai. Taip ginami tiek 
sutarties šalių, tiek visų kitų civilinės apyvartos dalyvių interesai. Pavyzdžiui, tei-
sinė registracija yra labai naudinga, nes visi registre esantys duomenys yra vie-
ši, ir asmenys gali (būtų galima sakyti, kad tam tikrais atvejais ir turi) pasidomėti, 
ar nėra registruotų sandorių dėl tokių daiktų, dėl kurių jie patys ketina sudaryti 
sutartį. Taip galima apsisaugoti nuo nesąžiningo pardavėjo. Taip pat tai infor-
muotų pirkėją, kad yra labai reali galimybė, jog daiktas jam nebus parduotas ir 
nepatartina planuoti ar net pradėti su tuo daiktu susijusių veiksmų, kartu tai įspė-
jimas, kad naudinga prievolę užtikrinti tinkama netesybų suma. 

Preliminariojoje sutartyje privalu numatyti terminą, per kurį turi būti sudaryta 
pagrindinė sutartis. Tačiau jei, šalys tokio termino nenustato, tai numato Civilinis 
kodeksas, kurio 6.165 straipsnio trečioje dalyje įtvirtinta, kad tokiu atveju pagrin-
dinė sutartis turi būti sudaryta per vienerius metus [1]. Šis terminas yra naikina-
masis – nesudarius pagrindinės sutarties per šalių ar įstatymo numatytą terminą 
pripažįstama, kad šalys nebėra suinteresuotos ir prievolė sudaryti pagrindinę su-
tartį baigiasi [3, p. 210].  
 

SUTARČIŲ LAISVĖS PRINCIPAS IR JO RIBOS 
 

Civilinėje teisėje labai svarbus yra sutarčių laisvės principas, kitaip dar va-
dinamas šalių autonomijos principu. Šis principas yra būtina rinkos funkcionavi-
mo prielaida, nes tik pripažįstant šalių autonomiją yra galima verslo laisvė, grin-
džiama privačia iniciatyva ir atsakomybe [4, p. 198]. Jis itin reikšmingas ir ikisu-
tartiniams santykiams. Sutarčių laisvės principas civiliniuose santykiuose gali 
pasireikšti keturiais aspektais: 1) laisve sudaryti sutartį; 2) laisve atsisakyti suda-
ryti sutartį; 3) laisve nustatyti sutarties turinį (išskyrus imperatyvias normas), taip 
pat laisve sudaryti sutartis, kurių įstatymas nenumato, jei tokia sutartis neprieš-
tarauja teisei, viešajai tvarkai ir gerai moralei [5, p. 110]. Taigi šis principas nėra 
absoliutus. Taip yra todėl, kad reglamentuojant civilinius teisinius santykius sie-
kiama tam tikros pusiausvyros, ir asmuo, naudodamasis savo teisėmis, negali 
nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Ta pusiausvyra užtikrinama rei-
kalavimu šalims veikti laikantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. 
Sąžiningumo principas yra bene svarbiausias principas, ribojantis šalių sutarties 
laisvę, esant ikisutartiniams santykiams [6, p. 18]. Reglamentuojant Civiliniame 
kodekse ikisutartinius santykius, tiek sąžiningumo, tiek sutarties laisvės principai 
yra numatyti tame pačiame (6.163) straipsnyje. Taip tarsi pabrėžiama, kad bet 
koks šalių elgesys derybų metu turi atitikti juos abu ir privalu išlaikyti tokią pu-
siausvyrą. Taigi, laikydamasi tam tikrų apribojimų, šalis pati pasirenka, sudaryti 
preliminariąją sutartį arba tokios sutarties nesudaryti. Taip pat ji pasirenka, dėl 
kokios pagrindinės sutarties nori tartis. Be to, sutarties laisvės principas suda-
rius preliminariąją sutartį pasireiškia ir tuo, kad jos nevykdant, kaltosios šalies 
negalima reikalauti vykdyti šią sutartį natūra. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas 
nenumato galimybės priversti vengiančią šalį sudaryti pagrindinę sutartį. Tačiau 
suprantama, kad negalima derėtis dėl sutarties sudarymo net neturint tikslo tą 
sutartį sudaryti. Toks elgesys akivaizdžiai pažeistų sąžiningumo principą. Tik tuo 
atveju, kai sutartį sudaryti šalis atsisako todėl, kad suvokia, jog nebus pasiektas 
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abi šalis tenkinantis susitarimas, tačiau prieš pradedant derybas tai nebuvo ži-
noma ir ji tikėjosi sėkmingai susitarti, neturi kilti civilinė atsakomybė.  
 

ATSAKOMYBĖ UŽ PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAŽEIDIMĄ 
 

Ikisutartinė atsakomybė grindžiama viena principine teze – derybų pradžioje 
tarp šalių atsiranda tam tikras ryšys – pasitikėjimo santykiai, reikalaujantys iš ša-
lių abipusio sąžiningumo. Todėl neabejotina, kad tokiai bendrai sąžiningumo 
prielaidai yra būtinas teisinis gynimas, nes normali dalykinės apyvartos plėtra 
taptų neįmanoma, jei kiekviena šalis ikisutartiniame procese galėtų elgtis taip, 
kaip jai šauna į galvą [7]. Taigi tas faktas, kad pagal preliminariąją sutartį, šalims 
atsiranda tam tikrų teisių ir pareigų, rodo, jog piktnaudžiaujančiai savo teisėmis 
ar pareigų nevykdančiai, kaltajai šaliai turi kilti civilinė atsakomybė. Tik tokiu at-
veju preliminarioji sutartis teisiškai įpareigojanti ir bus verta ją sudaryti. Civilinio 
kodekso 6.165 straipsnio ketvirtoje dalyje numatyta, kad jeigu preliminariąją su-
tartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji 
privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius [1]. Tokių nuostolių turinys konk-
retinamas Civilinio kodekso komentare, kuriame teigiama, kad nuostolius šiuo 
atveju sudaro šalies turėtos derybų (pvz., kelionės išlaidos, advokato honoraras, 
dokumentacijos rengimo ir pan.) ir kitos išlaidos. Tačiau tokiais atvejais į nuosto-
lius neįskaitomos negautos pajamos, t. y. tos, kurias nukentėjusi šalis būtų ga-
vusi, jeigu sutartis būtų sudaryta [3, p. 211]. Vis dėlto Civilinio kodekso kūrėjai 
ne be priežasties į šį teisės aktą įtraukė nuostatą, kad teismas, aiškindamas 
įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąži-
ningumo principais [1, 1.5 straipsnio 4 dalis]. Teisėjai, matydami, jog besąlyginis 
teisės akto normos taikymas pažeidžia asmenų teises ir interesus, gali nuspręsti 
kiek kitaip aiškinti tą normą, kad jos taikymas atitiktų minėtus principus. Be abe-
jo, teismas negali savavališkai visiškai pakeisti elgesio taisyklės, tačiau jo teisė 
ir pareiga teisės aktus taikyti taip, kad būtų vykdomas tikrasis teisingumas. Civi-
linio kodekso 6.165 straipsnio ketvirtoje dalyje įtvirtintos vertinamosios sąlygos 
yra viena iš priemonių tokiam tikslui pasiekti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
ja pasinaudojo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartyje, kurioje pažymėjo, kad ir ikisutar-
tinių prievolių pažeidimo atveju galimos tokios faktinės ir teisinės aplinkybės, kai 
pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus reikėtų, kad nukentėju-
siai sąžiningai ikisutartinių santykių šaliai būtų kompensuotos ne tik tiesioginėse 
derybose dėl sutarties sudarymo turėtos išlaidos, bet ir prarastos konkrečios ga-
limybės piniginė vertė, kurios realumą ši šalis sugebėtų pagrįsti. Sprendžiant, ar 
nukentėjusioji ikisutartinių santykių šalis turi teisę reikalauti piniginio atlyginimo 
už prarastą galimybę, esminę reikšmę turėtų šalies, atsisakančios sudaryti pa-
grindinę sutartį, veiksmai sąžiningumo požiūriu: jei derybas be pakankamo pa-
grindo nutraukusi šalis savo elgesiu sukūrė kitai šaliai pagrįstą pasitikėjimą ir įsi-
tikinimą, kad sutartis tikrai bus sudaryta, tai ji, kaip nesąžininga šalis, privalėtų 
atlyginti kitai šaliai nuostolius už pagrįsto pasitikėjimo sugriovimą – ne tik derybų 
metu turėtas išlaidas, bet ir prarastos galimybės piniginę vertę [8]. Remiantis 
šiuo nutarimu, teismas, tam tikrais atvejais nuo preliminariosios sutarties pažei-
dimo nukentėjusiai šaliai gali priteisti ne tik tiesioginius, bet ir netiesioginius nuo-
stolius. Kartu pažymėtina, kad civilinėje teisėje galioja principas, jog neteisė iš 
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teisės nekyla. Tai reiškia, kad neteisėtais veiksmais įgytos teisės negali būti pri-
pažįstamos ar net ginamos. Dėl šios priežasties Lietuvos Aukščiausiasis Tei-
smas pabrėžė, kad, kai nesąžininga ikisutartinių santykių šalis iš savo neteisėto 
elgesio gauna naudos, sąžininga šių santykių šalis galėtų reikalauti pripažinti šią 
naudą jos nuostoliais, nes faktiškai nesąžiningos šalies gauta nauda ir yra sąži-
ningos šalies patirti nuostoliai [8].  
 

MOKĖJIMAI PAGAL PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ 
 

Preliminariojoje sutartyje šalys gali numatyti netesybas. Pažymėtina, kad ne-
tesybų prigimtis yra dvejopa, jos yra ir prievolių užtikrinimo būdas, ir sutartinės 
civilinės atsakomybės forma [5, p. 66]. Netesybos yra dažnos civilinėje apyvar-
toje, nes tai yra labai patogu, kadangi sutarties nevykdant ar netinkamai vykdant 
nereikia įrodinėti patirtų nuostolių. Šalys gali pačios savo nuožiūra nustatyti jų 
dydį, tačiau pagal proporcingumo principą reikia, kad jos būtų protingos, o jei šio 
reikalavimo nesilaikoma, teismas gali jas sumažinti iki patirtų nuostolių dydžio. 
Tai grindžiama tuo, kad netesybos atlieka kompensacinę, o ne baudos funkciją. 
2006 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimas yra labai reikš-
mingas tiek teisėjams, tiek tiek kitiems teisininkams, tiek dažnam civilinės apy-
vartos dalyviui, nes pagaliau buvo apibendrinta preliminariosios sutarties sam-
prata ir šios sutarties ypatumai, dėl kurių ankstesnėje teismų praktikoje buvo su-
siduriama su tam tikrais neaiškumais. Ypač problemiškas buvo piniginių mokė-
jimų pagal tokią sutartį klausimas. 2005 m. sausio 5 d. nutartyje Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas išaiškino, kad viena iš esminių preliminariosios sutarties są-
lygų yra ta, kad pagal šią sutartį nėra atliekami jokie piniginiai atsiskaitymai, mo-
kėjimai. Tokia išvada darytina iš CK 6.165 straipsnio, kuriame nenumatyti jokie 
mokėjimai būsimosios – pagrindinės – sutarties sąskaita. Preliminarioji sutartis 
negali būti užtikrinta ir rankpinigiais (CK 6.98 straipsnis), nes ši sutartis yra or-
ganizacinė (parengiamoji). Tai – sutartis dėl sutarties sudarymo ateityje, pagal 
kurią mokėjimo pareiga neatsiranda [9]. Taigi buvo suformuotas precedentas, 
kad preliminariojoje sutartyje negalimi nei rankpinigiai, nei avansas. Civiliniame 
kodekse aiškiai išreikštas tik rankpinigių pagal preliminariąją sutartį draudimas 
[1, 6.98 straipsnio 2 dalis]. Jokių avanso ribojimų nėra.  

Minėtoje byloje sutartis buvo kvalifikuota kaip pagrindinė, o ne preliminarioji, 
remiantis tuo, kad buvo mokėtas avansas, nors, kaip jau aptarta šio darbo pra-
džioje, sutartis turi būti vertinama atsižvelgiant į tai, ko siekė šalys ją sudaryda-
mos. Perkvalifikuojant sutartį, susiduriama su sutarties formos reikalavimo ne-
silaikymu, nes ne visos sutartys gali būti sudaromos žodžiu. Reikalas tas, kad, 
nors teismas, pripažindamas sutartį pagrindine sutartimi, privalo taikyti būtent 
šiai pagrindinei sutarčiai keliamus reikalavimus (vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos civilinio kodekso 1.93 str. 3 dalimi notarinės formos reikalavimų nesilaiky-
mas daro sandorį negaliojančiu), tačiau avanso sumokėjimas išsprendžia ir šią 
problemą – tokiu atveju ieškovui (pirkėjui) būtų taikytinos Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 1.93 straipsnio 4 dalyje numatytos taisyklės, nes avanso su-
mokėjimas būtų laikomas sandorio įvykdymu iš dalies [10, p. 4].  

2006 m. lapkričio 6 d. nutartyje kitaip išaiškinta mokėjimų pagal preliminarią-
ją sutartį galimybė. Iš CK 6.165 straipsnyje pateiktos preliminariosios sutarties 
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sampratos galima daryti išvadą, kad preliminariąja sutartimi nesukuriama pinigi-
nė prievolė, t. y. prievolė, kurioje pinigai atlieka mokėjimo–atsiskaitymo funkciją. 
Minėta, kad preliminariąja sutartimi (siaurąja jos samprata) nė viena šalis neįgy-
ja turtinės naudos, taigi ir dėl šios priežasties neatsiranda mokėjimo–
atsiskaitymo santykio. <...> teiginys, kad pagal preliminariąją sutartį jokie pinigi-
niai mokėjimai ar atsiskaitymai tarp šalių neatliekami, savaime yra teisingas. Ta-
čiau šios išvados negalima suabsoliutinti, apskritai neigiant pinigų perdavimo 
pagal preliminariąją sutartį galimybes. Sutarties laisvės principas, galiojantis ir 
ikisutartiniuose santykiuose, leidžia šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, ne-
prieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai 
moralei [8]. Taigi mokėjimai pagal preliminariąją sutartį negali atlikti mokėjimo–
atsiskaitymo funkcijos, tačiau negalima pamiršti, kad jie dar gali atlikti skatina-
mąją ir užtikrinamąją funkcijas. Tokie mokėjimai ne tik neprieštarauja prelimina-
riosios sutarties esmei, bet net yra labai naudingi. Nors, kaip minėta, rankpinigiai 
pagal preliminariąją sutartį yra uždrausti, iš tikrųjų šalys gali susitarti dėl tokių 
pačių sąlygų tiesiog numatydamos, kad yra sumokamas avansas, kuris atiteks 
avansą gavusiai šaliai kaip bauda, jei avansą davusi šalis būtų kalta dėl prelimi-
nariosios sutarties nevykdymo. Ir atvirkščiai, šalys gali numatyti, kad, jei sutartis 
bus neįvykdyta dėl avansą gavusios šalies kaltės, ši turės grąžinti avansą ir dar 
sumokėti tokio pat dydžio baudą. 
 

IŠVADOS 
 

Preliminariosios sutarties esminė sąlyga yra suderinta šalių valia ateityje su-
daryti kitą – pagrindinę sutartį. Būtent šis susitarimas yra pagrindinis kriterijus, 
įrodantis, kad buvo sudaryta tokia sutartis. Nereikėtų santykių kvalifikuoti pagal 
dokumentui parinktą pavadinimą, taip pat pagal mokėjimus, numatytus sutartyje. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje išaiškino, kad preliminariojoje 
sutartyje gali būti susitarta dėl tam tikrų mokėjimų, tačiau jie atliks ne mokėjimo 
atsiskaitymo funkciją. Vis dėlto rankpinigius tokioje sutartyje draudžia įstatymas. 
Minėta nutartimi teismas išsprendė daugelį su preliminariąja sutartimi susijusių 
klausimų. Neabejotina, kad tai vienas iš pagrindinių šaltinių, kuriuo asmenys turi 
remtis, sudarydami tokias sutartis. 
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Summary 
 

The participants of civil turnover can draw up various contracts during the stage of 
pre-contractual relationship. Preliminary contract is one of them. The concept of it is pre-
sented in Civil Code of Lithuanian Republic. It can be described as contract, in which par-
ties agree to draw up another – main contract. All essential conditions of main contract 
have to be discussed in preliminary contract to consider that the agreement has been 
reached. Moreover, the most important criterion during the analysis of preliminary contract 
is the will of parties, which has to adjust. Freedom of contracts and the pricipal of honesty 
are essential in preliminary contract. What is more, it is vital, that theese principals would 
be in balance. The preliminary contract has to be written. The contract is invalid, if it is 
verbal. According to the Civil Code, there has to be a term in preliminary cimtract, during 
which, the main contract has to be drawn up. However, if that kind of term is not men-
tioned, parties have one year to draw up the contract. There can not be any earnest 
money in preliminary contract, but, according to the newest interpretation, which has been 
presented by the Highest Courtof Lithuanian Republic, parties can agree about payment 
on account or forfeit. If a dishonest party does not execute the contract, the other party 
has right to demand to compensate the loss.  
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Santrauka 
 

Straipsnyje nagrinėjama sandorio negaliojimo samprata, aptariami pagrindiniai 
sandorio elementai, analizuojami negaliojančių sandorių teisiniai padariniai sando-
rio šalims ir tretiesiems asmenims. Įsigaliojus 2001 m. Lietuvos Respublikos civili-
niam kodeksui atsirado pakeitimų, susijusių su restitucijos taikymu, todėl daug 
dėmesio šiame straipsnyje skiriama restitucijos taikymo klausimams. Straipsnyje 
stengiamasi išsiaiškinti, kaip yra ginamos sąžiningo įgijėjo teisės, nes teismuose pa-
daugėjus ginčų dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, šis sąžiningo įgijėjo teisių 
apsaugos klausimas, tapo ypač aktualus.  
 

ĮVADAS 
 

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti sandorio negaliojimo pasekmės, t.y. kaip 
ir kada galima taikyti restitucija, kokioms aplinkybėms restitucijos taikyti yra neį-
manoma. Taip pat apžvelgiama teismų praktika siekiant pamatyti, kaip veikia 
2001 m. Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios sąžiningo įgijėjo teises.  

Straipsnio objektas – savininko ir sąžiningo įgijėjo interesų sankirtos proble-
ma. Ši problema yra analizuojama taikant lyginamąjį, istorinį ir kitus mokslinio ty-
rimo metodus.  

Atkreiptinas dėmesys, kad tokio pobūdžio problemos jau analizuojamos ir 
bandyta jas spręsti užsienio teisės literatūroje, tačiau lietuviškojoje teisės litera-
tūroje tokio pobūdžio klausimams tinkamo dėmesio dar nėra skirta. Todėl ši 
tema yra labai aktuali jurisprudencijai.  
 

1. SANDORIŲ NEGALIOJIMAS. RESTITUCIJA IR JOS TAIKYMAS 
 

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tam, kad būtų 
konstatuotas sudaryto sandorio negaliojimas, reikia nustatyti patį suklydimo fak-
tą, o paskui vertinti, ar suklydimas buvo esminis. Esminio suklydimo faktui kons-
tatuoti, būtina nustatyti, kokia buvo sandorį sudariusios, o dabar jį ginčijančios, 
šalies valia sudarant sandorį. Tik esminis suklydimas ir dėl šio suklydimo atsira-
dusi sandorį sudariusios šalies valios yda gali būti pagrindas pripažinti sandorį 
negaliojančiu. Ar suklydimas esminis, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Ver-
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tinant ar suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t.y. šalies, teigiančios, kad ji 
suklydo, elgesį būtina vertinti atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį 
tokiomis pat aplinkybėmis [1]. 

Kad sandoris galiotų, pagrindiniai jo elementai turi atitikti tam tikrus reikala-
vimus. Kiekvieno sandorio būtini elementai yra: sandorio objektas, arba dalykas, 
sutarties pagrindas (turinys) ir šalių valia bei jos išreiškimo būdas [2; p. 211]. Šie 
pagrindiniai sandorio elementai buvo žinomi jau romėnų teisėje. Sudarydami 
sandorius asmenys siekia tam tikrų padarinių, kitaip sakant, konkrečių civilinių 
teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. Ne visada šie padariniai 
atsiranda, o ir atsiradę gali išnykti dėl to, kad sandoris pripažintas neteisėtu – 
negaliojančiu [3; p. 26]. Anot rusų teisininko Matvėjevo (Матвеев), nepaisant to, 
kad įgyvendinant sandorį viena šalis yra nesąžininga, o kita nukentėjusioji, tei-
sės pažeidimu reikia laikyti visą sandorį, o ne tik nesąžiningos šalies veiksmus, 
nes nukentėjusioji sąžininga sandorio šalis nesulauks tų pasekmių, kurių tikėjo-
si, sudarydama sandorį. Taigi visas sandoris yra laikomas teisės pažeidimu, 
įtraukiant ir sąžiningąją sandorio šalį [4; p. 20 – 21].  

Civilinės teisės doktrinoje skiriamos keturios sąlygos, kurios yra reikalingos, 
kad sandorį būtų galima laikyti galiojančiu: 1) sandorį sudarantys asmenys turi 
būti veiksnūs, o juridiniai asmenys turi turėti atitinkamą teisnumą; 2) sandorio tu-
rinys turi atitikti įstatymuose nurodytus reikalavimus; 3) sandorio dalyvių valios 
išraiška turi atitikti tikrąją jų valią; 4) sandoris turi būti išreikštas įstatymų nustaty-
ta forma [5; p. 195 – 196]. Iš to darytina išvada, kad negaliojančiu laikomas toks 
sandoris, kuris pažeidus įstatymo reikalavimus nesukelia tų teisinių pasekmių, 
kurių siekė jo dalyviai, sudarydami sandorį.  

Susipažinus su sandorio negaliojimo samprata ir jo elementais, galima ženg-
ti kitą žingsnį ir aptarti pasekmes, kurios kyla iš sandorio negaliojimo. Civilinės 
teisės doktrinoje sandoriui, kaip valios išraiškai ar asmenų veiksmams, kuriais 
tiesiogiai siekiama konkrečių teisinių pasekmių, tradiciškai priešinamas kitas ju-
ridinis faktas – teisės pažeidimas, t.y. veiksmas, kuris nors ir sukelia teisines 
pasekmes, tačiau ne tas, kurių norėjo asmuo [6; p. 82].  

Nagrinėjant teismų praktiką, susijusią su sandorių pripažinimu negaliojan-
čiais, svarbu nustatyti prievolių teisės ir daiktinės teisės santykį. Vienas iš san-
dorio negaliojimo padarinių, taip pat pažeistų prievolinių teisių, gynimo būdų yra 
restitucija. Tačiau restitucija gali ir turi būti taikoma atsižvelgiant į daiktinės tei-
sės nuostatas, nes asmuo, įgijęs daiktą pagal sandorį, taip pat tampa jo savinin-
ku. Taigi restitucija yra daikto išreikalavimas iš vieno asmens ir jo perdavimas ki-
tam asmeniui, vadinasi, ji galima tik tais atvejais, kai ją leidžia daiktinė teisė [7]. 
Svarbu yra tai, kad restitucija, kaip prievolinis teisinis pažeistos teisės gynimo 
būdas, yra galima tik tada, jei šalis sieja teisiniai prievoliniai santykiai. Jeigu ša-
lių teisiniai prievoliniai santykiai nesieja, tai restitucijos klausimas apskritai negali 
kilti, o daiktas iš kito asmens gali būti išreikalautas tik pagal CK 4.96 straipsnio 
taisykles [8]. Pagal restitucijos taikymą negaliojančius sandorius galima skirstyti 
į tris grupes: 1) sandoriai, kuriuos pripažinus negaliojančiais taikoma dvišalė res-
titucija; 2) sandoriai, kuriuos pripažinus negaliojančiais taikoma vienašalė resti-
tucija; 3) sandoriai, kuriuos pripažinus restitucija netaikoma [3; p. 56]. Palyginant 
su senuoju CK, matomas vienas esminis pakeitimas. 1964 m. CK 48 straipsnis 
numatė galimybę negaliojančio sandorio, sudaryto, abiejų šalies tyčios atveju, į 
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valstybės pajamas išieškoti visa tai, ką šalys yra gavusios pagal sandorį [9]. 
Naujame CK išieškojimo į valstybės pajamas instituto nebeliko.  

Restitucijos institutu yra ginamos turto savininko teisės, nes jis turi galimybę 
per sandorio pripažinimo negaliojančiu procesą, restitucijos eigoje išsireikalauti 
turtą iš asmens, kuris įgijo šį turtą pagal negaliojantį sandorį. Tačiau turtas, bu-
vęs negaliojančio sandorio dalyku kitos šalies jau gali būti perleistas trečiajam 
asmeniui, tada kyla klausimas – ar gali būti toks turtas išreikalautas iš trečiojo 
asmens? Atsakant į šį klausimą reikia turėti omenyje, kad savininko turto išreika-
lavimas visais atvejais be išimties galėtų labai apsunkinti civilinę apyvartą, nes 
tada kiekvienam įgijėjui kiltų grėsmė netekti gauto turto ir todėl jam reiktų papil-
domų garantijų. Kartu negali būti palikti be civilinės teisinės gynybos ir savininko 
teisėti interesai, kurių yra nukreipti į konkretų turtą, o ne į piniginę kompensaciją 
už jį [10; p. 617]. 

Jei nebūtų patikimų ir stabilių santykių garantijų, be abejonės, tai trukdytų 
sklandiems prekių mainams ir neskatintų civilinės apyvartos plėtotės. Pripažįs-
tant šią vertybę ir siekiant ją užtikrinti, iškyla sąžiningo įgijėjo figūra ir įstatymo 
lygiu įtvirtintas sąžiningumo principas. Civiliniame kodekse skirstomi įgijėjai į są-
žiningus ir nesąžiningus. Sąžiningumas, vertinamas pagal kriterijus, pagal ku-
riuos yra vertinamas asmens elgesys. Sąžiningumas vertinamas pagal du krite-
rijus – objektyvųjį ir subjektyvųjį. Sąžiningas objektyviuoju požiūriu yra toks 
žmogaus elgesys, kuris atitinka protingumo ir teisingumo principų reikalavimus. 
Objektyviuoju požiūriu asmuo yra sąžiningas ar ne, nustatoma analizuojant at-
sakymą į klausimą, ar asmuo turėjo ką nors žinoti, daryti ar nedaryti [12; p. 77]. 
Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkre-
čioje situacijoje. Jis nustatomas analizuojant atsakymą į klausimą, ar asmuo ga-
lėjo ką nors žinoti, daryti ar nedaryti, atsižvelgiant į jo amžių, išsilavinimą, išpru-
simą, gyvenimo patirtį, faktines bylos aplinkybes ir t. t. [ten pat].  
 

2. SĄŽININGAS ĮGIJĖJAS 
 

Asmuo, įgijęs nuosavybės teisę iš kito asmens, kuris neturėjo teisės perleisti 
turtą, tačiau įgijėjas to nežinojo ar negalėjo žinoti, laikomas sąžiningu įgijėju. Tai 
yra preziumuojama [13]. Deja, iš šio teiginio išplaukia daug svarbių klausimų. 
Visų pirma, ar asmuo, įgyjantis daiktą iš kito asmens, neturėjusio teisės jo pe-
rleisti, įgyja nuosavybės teisę. Antra, ar vėlesni sandoriai, kuriuos jis sudaro dis-
ponuodamas tokiu daiktu, gali būti pripažįstami tinkamu nuosavybės teisės pe-
rleidimo tretiesiems asmenims pagrindu ir kokiomis materialinės teisės normo-
mis gali remtis pradinis savininkas, siekdamas atkurti savo pažeistas teises, ar 
jis turi galimybę išsireikalauti savo daiktą, ar turi teisę reikalauti tik kompensaci-
jos iš jo teises pažeidusių asmenų [11; p. 24]. 

Taigi sąžiningas įgijėjas yra asmuo, kuris sandorį sudarant veikė sąžiningai, 
laikydamasis imperatyvių įstatymo normų, negalėjo ir neturėjo žinoti, kad kita ša-
lis yra nesąžininga. Šiuo atveju įstatymas gins tokį asmenį. Tačiau CK 4.96 
straipsnyje numatoma galimybė, kada pradinis turto savininkas turi teisę išreika-
lauti daiktą iš sąžiningo įgijėjo. Atkreiptinas dėmesys į tokią situaciją, kurioje 
asmuo, įsigijęs turtą, gali jaustis užtikrintai ir nebijoti, kad atsiras kitas turto savi-
ninkas. Įstatymas draudžia išreikalauti daiktą iš asmens, kuris jį įsigijo varžytinė-
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se. Tokia įstatymo leidėjo nuostata aiškinama tuo, kad varžytinėse daiktą prieš 
savininko valią realizuoja valstybė teismo pareigūno – anstolio – asmenyje. Ant-
stolis, realizuodamas turtą varžytinėse, veikia ex officio. Aplinkybė, jog daiktą 
realizuoja valstybė, sukuria daikto pardavimo teisėtumo prezumpciją, t. y. prie-
laidą, kad daiktas iš savininko paimtas ir realizuojamas prieš jo valią teisėtai. 
Asmuo, pirkdamas daiktą varžytinėse, privalo turėti garantiją, kad nupirktas 
daiktas iš jo nebus išreikalautas. Kitaip varžytinės prarastų prasmę, gerokai kris-
tų jose realizuojamų daiktų kaina, o tai pažeistų tiek kreditorių, kurių interesu or-
ganizuojamos varžytynės, tiek skolininkų interesus. Todėl asmuo, nusipirkęs 
daiktą varžytinėse, preziumuojamas esantis sąžiningas įgijėjas. Asmens nusipir-
kusio daiktą, antstolio organizuotose varžytinėse, interesai ginami, neatsižvel-
giant į tai, dėl kokių priežasčių savininkas prarado turtą. Tokiu atveju daikto įgijė-
jas įgyja nuosavybės teisę, o buvęs savininkas netenka vindikacijos teisės. To-
dėl įstatymų leidėjas numatė išimtį, draudžiančią išreikalauti daiktą iš asmens, 
įsigijusio jį varžytynėse [8]. Antstoliui su pirkėju pasirašius turto realizavimo aktą, 
sukuriamos teisės ir pareigos ne tik jiems, bet ir institucijai, kuriai atstovauja ant-
stolis – teismo antstolių kontorai, taip pat skolininkui, kurio turtas realizuotas, ta-
čiau šio sandorio subjektais tampa skolininkas ir pirkėjas. Būtent šios sutarties 
pagrindu skolininkas praranda nuosavybės teisę į realizuotą turtą, o pirkėjas to-
kią teisę įgyja [14]. 

Tokiu atveju kyla klausimas ar nėra pažeidžiamos pirmojo savininko teisės. 
Ar praradęs savo turtą, tarkime, apgaule, praranda teisę į gynybą? Nejau jis lie-
ka be daikto ir jokio atlygio už jį? LAT civilinėje byloje Nr. 3K-3-1096/2000, kate-
gorija 42 yra atsakęs i šį klausimą – „asmeniui, neleidžiant išieškoti daiktą iš jį 
varžytinėse įsigijusio asmens, nereiškia, kad turtą prieš savo valią praradusio 
asmens teisių negalima apginti daiktiniais teisiniais pažeistos teisės gynimo bū-
dais, tačiau galima ir privalu jas apginti kitais pažeistų teisių gynimo būdais. To-
kiais atvejais asmens, praradusio turtą prieš savo valią, teisės ginamos reiškiant 
ieškinį dėl žalos atlyginimo asmeniui, dėl kurio kaltės asmuo turtą prarado prieš 
savo valią. Žalos atlyginimo institutas, kurio pagrindinis principas – visiškas ža-
los atlyginimas, leidžia grąžinti nukentėjusį asmenį į tą padėtį, kurioje jis buvo iki 
jo nuosavybės teisės pažeidimo“. Todėl, kai prarasto daikto iš jo įgijėjo išreika-
lauti negalima, buvusiam turto savininkui turi būti visiškai atlyginami nuostoliai.  

Tačiau kiekviena taisyklė turi išimtį. Pirkimo – pardavimo iš varžytinių sutartis 
taip pat teismo keliu gali būti pripažinta negaliojančia ir sandorio šalys bus su-
grąžintos į pirminę padėtį, t. y. bus taikoma abišalė restitucija. Atsakymas į klau-
simą, kodėl taip gali atsitikti, yra labai paprastas: dėl antstolių padarytų Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimų ir kitų įstatymų reikalavimų 
pažeidimų parduodant turtą iš varžytinių sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis 
gali būti pripažinta negaliojančia. Tokiu atveju sąžiningo įgijėjo interesai nebus 
ginami.  

 
IŠVADOS 

 
1. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – užtikrinti civilinių santykių teisė-

tumą, stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Be to, įstatymų leidė-
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jas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų 
pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą.  

2. Restituciją civilinėje teisėje galima suprasti trejopai – procesą, kaip rezul-
tatą ir kaip civilinę atsakomybę. Restitucija kaip procesas – turto grąžinimas iš 
vieno asmens kitam, kai yra nustatyti grąžinimo pagrindai. Restitucija kaip rezul-
tatas – šalių atsidūrimas ankstesnėje status quo. Restitucija kaip atsakomybė ir 
teisių gynimo būdas – kaltoji ar nesąžininga šalis patiria neigiamas turtines pa-
sekmes. 

3. Siekiant užtikrinti patikimus ir stabilius turtinius santykius bei skatinti civili-
nės apyvartos raidą, įstatymuose įtvirtintas sąžiningumo principas, kuris taip pat 
sustiprina ir sąžiningo įgijėjo apsaugą. 

4. 2000 m. CK daug labiau užtikrina sąžiningo įgijėjo apsaugą, palyginanti 
su 1964 m. CK, nes savininkui numatyta galimybė susigrąžinti jam priklausantį 
daiktą tik įrodžius, kad daikto jis neteko dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo.  
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Summary 

 
The article deals with the invalid transactions subsequences between transaction par-

ties and third members. The definition of invalid transactions is being analyzed, as well as 
the main elements of transaction. 

Since the adoption of the new Civil Code of the Republic of Lithuania and its novelties 
in the field of restitution a big attention is separate for the norms which are regulating resti-
tution. The article also deals with the rights of possessor in good faith. The article is trying 
to find out how the rights of possessor in good faith is protecting. The increasing amount 
of cases in courts concerned with invalid transactions compels to give more attention to 
such cases.  

Comparative, historic and other scientific methods have been used for the analysis of 
the topic; the theoretical part of the article has been complemented with the case material.  
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Santrauka 

 
Teisėtų lūkesčių principas labai svarbus ginant ikisutartinių santykių dalyvių 

teises. Šio principo veikimas atskleidžiamas nagrinėjant ikisutartinių pareigų, elgtis 
sąžiningai ir informuoti turinį. Teisėti lūkesčiai – tai tikėjimas, kad ikisutartinių 
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santykių šalys elgsis sąžiningai. Pareigos elgtis sąžiningai pažeidimas suteikia šaliai 
teisę gauti kompensaciją už nuostolius, patirtus ikisutartinių santykių metu. Parei-
ga informuoti suprantama kaip įpareigojimas ikisutartinių santykių šalims suteikti 
viena kitai žinomą informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarčiai sudaryti. Minėta 
pareiga užtikrina sandorio galiojimą, sutarčių laisvės principą ir teisėtus ikisutarti-
nių santykių šalių lūkesčius. Teisėtų lūkesčių principo taikymas ikisutartiniams 
santykiams neturėtų būti iš anksto nustatytas, tai turėtų lemti konkrečios aplinky-
bės, ikisutartinių santykių specifika. 
 

ĮŽANGA 
 

Atsižvelgiant į civilinių santykių reguliavimo visa apimantį pobūdį ir jų sudė-
tingumą, reikia užtikrinti tinkamą civilinių teisinių santykių subjektų teisių apsau-
gą. Plečiantis civilinės teisės reguliavimo sričiai ir vykstant aktyviai civilinei apy-
vartai, tapo ypač aktuali civilinių santykių gynyba bei galimybė ginti pažeistas 
teises ne tik sudarius sutartį, bet ir tada, kai šalys derasi dėl sutarties, t. y ikisu-
tartinių santykių metu. Vykstant deryboms šalys pagrįstai tikisi, kad viena kitos 
atžvilgiu elgsis sąžiningai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 
6.163–6.164 straipsniuose [1] įtvirtintos šalių pareigos, kuriomis siekiama užtik-
rinti ikisutartinių santykių šalių teisėtų lūkesčių apsaugą. Teisėtų lūkesčių gyny-
ba ypač aktuali, kai derybos trunka gana ilgai ir sutartis nėra pasirašoma, o ša-
lys dėl to patiria nuostolių.  

Šio darbo tikslas yra atskleisti teisėtų lūkesčių principo taikymo galimybes 
bei šalių atsakomybę esant ikisutartiniams santykiams. Tyrimo objektas – teisė-
tų lūkesčių principo pasireiškimas ikisutartinių santykių metu ir šių santykių šalių 
pareigų sąžiningai elgtis bei informuoti sąveika su teisėtų lūkesčių principu. Nag-
rinėjant teisėtų lūkesčių principą stengiamasi atskleisti, šis principas taikomas 
konkretiems ikisutartiniams santykiams ar jo taikymas turėtų priklausyti nuo 
kiekvienos bylos turinio ir aplinkybių.  

Norint atskleisti teisėtų lūkesčių principo veikimą, būtina panagrinėti ikisutar-
tinių santykių šalių pareigų turinį. Šiuo atveju bus nagrinėjamas pareigos elgtis 
sąžiningai ir pareigos informuoti esant ikisutartiniams santykiams turinys ir kai 
kurios funkcijos. 
 

TEISĖTŲ LŪKESČIŲ IR PAREIGOS BŪTI SĄŽININGAM SANTYKIS 
 

Ikisutartiniai santykiai susiklosto prasidedant deryboms dėl būsimos sutar-
ties. LR CK 6.163– 6.164 straipsniuose [1] įtvirtintos šalių pareigos turėtų užtik-
rinti civilinių santykių stabilumą, teisėtus lūkesčius ir įpareigoti abi šalis iki sutar-
ties sudarymo elgtis sąžiningai. Ikisutartiniams santykiams yra taikomi civilinės 
teisės principai. Sutarties laisvės principas, galiojantis ir ikisutartiniams santy-
kiams, leidžia šalims susitarti dėl visų sąlygų, neprieštaraujančių imperatyvioms 
įstatymų normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Kiekviena šalis derėdamasi 
dėl sutarties sudarymo turi teisę rinktis – sudaryti sutartį ar ne, pradėti darybas 
ar jas baigti. 
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Ikisutartinių santykių reguliavimo specifika numato galimybę išieškoti nuosto-
lius iš nesąžiningai vedusios derybas šalies, kai kita šalis dėl to patiria nuostolių. 
Galimybę ginti šalių teises ikisutartinių santykių metu numato teisėtų lūkesčių 
principas (angl. legitimate expectations). Teisėtų lūkesčių principas yra vienas iš 
Europos Bendrijos principų, įtvirtintų įsigaliojusiame naujajame Civiliniame ko-
dekse 1.2 str. [1]. „Viena svarbiausių teisės funkcijų – suteikti pasitikėjimą, kad 
bus užtikrinti teisėti lūkesčiai“ [2, p. 43]. Pažymėtina, kad teisėtų lūkesčių princi-
pas yra skirtas ne tik saugoti asmenį nuo valstybės veiksmų, bet ir ginti privačių 
asmenų civilinius teisinius santykius. Teisėti lūkesčiai ginami ir esant ikisutarti-
niams santykiams. Europos Teisingumo Teismas, pasinaudodamas jam suteikta 
teise, aiškino Bendrijos teisę ir nustatė, kad taikant šį principą reikia vadovautis 
tokiu asmens veikimu, kai jis elgiasi „protingai ir nuovokiai“ [3, p. 63]. Teisėti lū-
kesčiai padeda įtvirtinti civilinių santykių pastovumą bei stabilumą. Teisėtų lū-
kesčių vaidmuo ikisutartiniuose santykiuose yra svarbus, nes tikima, kad šalys 
elgsis sąžiningai. Šalių abipusė pareiga elgtis sąžiningai numatyta LR CK 1.5, 
6.4, 6.158 ir 6.163 straipsniuose [1]. Sąžiningumo pareigos nesilaikymas dery-
bose suponuoja nesąžiningai šaliai pareigą kompensuoti nukentėjusiajai šaliai 
nuostolius, patirtus ikisutartinių santykių metu, jei šalis pagrįstai tikėjo, jog dery-
bos pavyks sėkmingai. Teisėtų lūkesčių veikimas ikisutartiniuose santykiuose 
neįmanomas neišaiškinus pareigos būti sąžiningam. 

Pareiga būti sąžiningam pažeidžiama, kai nesiekiama sudaryti sutarties: 
„...šalis neturėtų vesti derybų, jeigu ji apskritai neketina sudaryti sutarties“ [4]. 
Šiuo atveju šalis nesiekia derybomis sukurti teisinių santykių, o siekia kitų tikslų, 
pvz. nepagrįstai praturtėti. Besiderančios šalys pagrįstai tikisi, kad yra siekiama 
teisinių padarinių, t. y. sudaryti sutartį.  

Nesąžiningi veiksmai pasireiškia, kai yra vilkinamos derybos ar vengiama 
pasirašyti sutartį. Tai reiškia, kad nepagrįstai yra apsunkinamas derybų proce-
sas, nukėlinėjama arba vengiama pasirašyti sutartį, taip pažeidžiant derybų šalių 
teisėtus lūkesčius. 

Ikisutartinių santykių šalys turi pareigą atskleisti svarbią informaciją. Šalies 
nesąžiningumą rodo svarbios sutarčiai informacijos nutylėjimas arba sąmonin-
gas kitos šalies suklaidinimas apie pagrindinę derybų objekto charakteristiką ar 
būsimos sutarties sąlygas. 

Ikisutartiniuose santykiuose yra ribojama šalių teisė be pakankamos priežas-
ties nutraukti derybas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teigimu: „...nors ir nėra 
šalių pareigos sudaryti sutartį, tačiau sąžiningumas reikalauja, kad toli pažengu-
sios derybos nebūtų nutrauktos be pakankamos priežasties, nes tokiose dery-
bose viena ar kita šalis jau turi visiškai pagrįstą pagrindą tikėtis, jog priešingos 
šalies ketinimai yra rimti ir sutartis tikrai bus sudaryta“ [4]. Atsakomybė derybų 
šaliai gali kilti, jei derybos yra nutraukiamos be pakankamos priežasties. Ar prie-
žastis nutraukti derybas yra pakankama, sprendžia teismas. Toks požiūris vy-
rauja kontinentinės teisės tradicijos šalyse, o bendrosios teisės tradicijos šalyse 
ikisutartinių santykių dalyviai gali nutraukti derybas be jokio pagrindo ar priežas-
ties [5, p. 178] ir atsakomybė už tai nekyla. Lietuvos teismų praktikoje atlyginami 
tik tiesioginiai nuostoliai (pvz., transporto išlaidos, sutarties rengimo išlaidos). 

Teisėtų lūkesčių principas ir kartu pareiga būti sąžiningam suteikia galimybę 
atskleisti situacijas, kada ikisutartinio santykio šalys turi galimybę pagrįstai tikė-
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tis, kad derybų metu patirti nuostoliai bus atlyginami. Šio principo taikymas visa-
da priklauso nuo ikisutartinio santykio specifikos. Konkrečiu atveju nesąžinin-
gumo faktą nustato teismas. Šiame skyriuje aptartos esminės sąlygos, kada de-
rybų šalis elgiasi nesąžiningai. Be pareigos elgtis derybų metu sąžiningai, teisė-
tų lūkesčių gynyba tampa ypač aktuali, kai yra pažeidžiama pareiga informuoti 
derybų šalį. 
 

TEISĖTI LŪKESČIAI BŪTI TINKAMAI INFORMUOTAI 
 

Derybų metu ypatingas dėmesys yra kreipiamas į pareigą informuoti, kuri yra 
įtvirtinta LR CK 6.163 straipsnyje 4 dalyje. Čia teigiama, kad ikisutartinių santy-
kių šalys turi pareigą atskleisti viena kitai joms žinomą informaciją, kuri turi es-
minę reikšmę sutarčiai sudaryti. Kokia informacija turi būti atskleista? Kokia ap-
imtimi šalys turi atskleisti informaciją? Kokia informacija yra laikoma turinti „es-
minę reikšmę“?  

Teisėti lūkesčiai šiuo atveju yra tikėjimas, kad pareiga informuoti bus tinka-
mai įgyvendinta, t. y. bus pateikta aiški, išsami, teisinga informacija. Pareigos in-
formuoti apimtis priklauso nuo sutarties rūšies ir nuo šalių teisminės padėties. 
Viena informacija bus svarbi sudarant rangos, kita – sudarant paskolos sutartį. 
Atitinkamai dar atsižvelgiama į šalių teisinį statusą: ar ikisutartinių santykių šalys 
turi teisinį išsilavinimą, specialių žinių, reikalingų sudaryti sutartį. Nagrinėdamas 
bylas, teismas atsižvelgia į šalių padėtį, kai yra būtina ginti ikisutartinių santykių 
silpnesniąją šalį, pvz., labiau yra ginami vartotojo nei gamintojo interesai, dėl ne-
lygiavertės jų tarpusavio padėties, t. y. skirtingo tų pačių dalykų išmanymo. Var-
totojui nėra keliama pareiga išmanyti apie derybų objektą tiek, kiek tai turi žinoti 
gamintojas, kuris yra savo srities profesionalas. Nuo šių kriterijų priklauso šalių 
pareigos informuoti apimtis. Ši pareiga yra tol, kol kita šalis siekia išgirsti tą in-
formaciją. Kiekvienu atveju atsižvelgiama į protingumo ir aktyvumo kriterijus, t. y. 
ką iš pateiktos informacijos vidutinio protingumo žmogus galėjo suprasti ir siekė 
sužinoti. 

Ši pareiga svarbi ne tik ikisutartiniams santykiams, bet ir sutarčiai vykdyti ir 
galioti. Įpareigojanti yra ta sutartis, kuri buvo sudaryta suderinta šalių valia. Šiuo 
atveju svarbu išsiaiškinti informavimo pareigos funkcijas ir teisėtų lūkesčių gy-
nimo galimybes derybų metu. 

Viena iš esminių pareigos informuoti funkcijų yra būsimo sandorio galiojimo 
užtikrinimas. Šalys turi tinkamai informuoti apie savo valią sudaryti sandorį, kad 
abi šalys galėtų pagrįstai tikėti, kad derybomis siekiama sudaryti sandorį. Vadi-
nasi, turi būti siekiama teisinių padarinių, kurie yra sandorio pagrindas. Pareiga 
informuoti reiškia suteikimą šalims tiek informacijos, kiek joms jos pakaktų suda-
ryti sandorį. Sandoris turi būti sudarytas laisva ir suderinta kontrahentų valia, 
nes tik tokį sandorį galima vadinti „tikru”, t. y. įpareigojamuoju. Tinkamai infor-
muoti reiškia, kad šalys viena kitos neturi klaidinti, apgaudinėti, nutylėti svarbios 
informacijos. Informavimas apie esmines sutarties sąlygas – tai informacijos ap-
ie susitarimo dalyką, svarbias sandoriui sudaryti aplinkybes, kurios turi esminės 
įtakos sudarant sandorį, atskleidimas. Kokios aplinkybės yra svarbios?  

Svarbu pateikti išsamią informaciją apie derybų šalį, su kuria deramasi dėl 
sutarties objekto. Tai padaryti svarbu, kad kita sandorio šalis galėtų įvertinti pir-
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mosios šalies patikimumą, t. y. ar ji gali prisiimti ir įvykdyti sutartyje prisiimtus 
įsipareigojimus. Tai ypač svarbu, kai sutartis susijusi su pačiu asmeniu, pvz., 
rentos, paskolos sutartyse. Jei tokios išsamios informacijos nėra, tai gali būti 
traktuojama, kaip sandorio šalies pasirinkimo suvaržymas, nepagrįstas sutarčių 
laisvės principo ribojimas, kuris pasireiškia ir ikisutartiniuose santykiuose. Re-
miantis LR CK 6.163 straipsnio 2 dalimi [1] šalims yra suteikiama teisė laisvai 
pradėti ir baigti derybas ir nėra įtvirtinta atsakomybė, jei susitarimo nepasiekia-
ma. Šalis atsako, jei ji derasi nesąžiningai pagal LR CK 6.163 straipsnio 3 dalį 
[1]. 

Minėtą informaciją apie reikšmingas būsimam sandoriui aplinkybes ir infor-
maciją apie kitą šalį svarbu pateikti aiškiai. Pareiga aiškiai informuoti yra svarbi 
tiek derybose, tiek po sutarties sudarymo, kai sandoris yra vykdomas. Tik aiškiai 
suprantami ir įvardyti būsimi įsipareigojimai, sąlygos bei išsiaiškinti derybose 
vartojami terminai suteikia šalims galimybę tinkamai įvykdyti sutartyje numatytas 
prievoles. Svarbu, kad informacija, kurią suteikia šalys viena kitai, būtų aiški, 
vienodai suprantama. Ribotos arba nepakankamos informacijos pateikimas apie 
būsimąjį sandorį rodo aiškumo stoką, pareigos tinkamai informuoti derybų šalį 
pažeidimą. Kiekvienu atveju informacijos apimtis priklauso nuo būsimojo sando-
rio, dėl kurio deramasi, ir nuo šalių teisinės padėties. Šiuo atveju pareiga infor-
muoti užtikrina sandorio galiojimą, sutarčių laisvės principą bei teisėtus ikisutar-
tinių santykių šalių lūkesčius.  

Informavimo pareiga gali būti suprantama kaip „įrankis“, apsaugantis šalis 
nuo nesąžiningų sutarties sąlygų [6, p. 18]. Nesąžiningais veiksmais laikoma 
apgaulingos informacijos pateikimas ar negatyvios informacijos neatskleidimas. 
Šalių pareiga ikisutartiniuose santykiuose yra išaiškinti visas su sutartimi susiju-
sias esmines sąlygas ir draudimas slėpti negatyvią informaciją. Kai kurie autoriai 
įvardija moralinę pareigą būti atviram derybų metu [6, p.18]. Tokią pareigą la-
biau vertėtų įvardinti kaip vertybę, kuri skatina šalių bendradarbiavimą, pasitikė-
jimą. Pareiga informuoti pažeidžiama kai konkrečioje situacijoje, žinant ikisutar-
tinių santykių dalyvių savybes ir santykių specifiką, vengiama informuoti taip, 
kad informacija pasiektų kitą šalį, ir tiek, kiek reikalauja vidutinio protingumo as-
mens poreikiai. Nesąžiningumas pasireiškia tada, kai dėl informacijos nesutei-
kimo priešinga šalis negalėtų sudaryti sandorio [6, p. 22]. Šis nematomas „įran-
kis“ reikšmingas sutartinių santykių pastovumui, civilinės apyvartos stabilumui. 
Šiuo atveju informavimo pareiga atlieka sąžiningumo kontrolės [6, p. 18] vaid-
menį.  

Šalių pareiga informuoti ikisutartiniuose santykiuose užtikrina būsimo sando-
rio galiojimą, sutarčių laisvės principą ir šalių interesų apsaugą derybų metu. 
 

IŠVADOS 
 

Teisėtų lūkesčių principas yra vienas iš Europos Bendrijos principų. Jis įtvir-
tintas ir LR CK 1.2 straipsnyje plačiai pasireškiantis ikisutartiniuose santykiuose, 
ginant šalių teises. Lūkesčiai laikomi teisėtais, kai turi įtvirtintą teisinį pagrindą. 
Šiuo atveju minėto principo veikimas pasireiškia per ikisutartines pareigas, įtvir-
tintas LR CK 6.163 straipsnyje Teisėti lūkesčiai – tai tikėjimas, kad šalys derybų 
metu elgsis sąžiningai. Sąžiningumo pareigos nesilaikymas yra pagrindas kitai 
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šaliai reikalauti atlyginti nutraukus derybas padarytą žalą. Per pareigą elgtis są-
žiningai ir pareigos informuoti turinį atsiskleidžia ikisutartinio santykio šalių gali-
mybė ginti savo teises vadovaujantis teisėtais lūkesčiais. Tokie lūkesčiai turi būti 
pagrįsti ir teisingi. Derybose šalys gali prisiimti įsipareigojimus, už kurių nevyk-
dymą gali atsirasti civilinė atsakomybė, ir nukentėjusi šalis, vadovaudamasi tei-
sėtais lūkesčiais, gali pagrįstai reikalauti atlyginti kilusius nuostolius. Ikisutarti-
niuose santykiuose teisėti lūkesčiai – tai tikėjimas, kad šalis elgsis sąžiningai ir 
tinkamai informuos priešingą šalį apie savo ketinimus sudaryti sandorį. 

Teisėtų lūkesčių taikymo ribos ikisutartiniuose yra diskutuotinos. Pažymėti-
na, kad neturėtų būti bendros taisyklės, kokiomis konkrečiomis situacijomis turė-
tų būti vadovaujamasi šiuo principu, t. y. neturėtų būti iš anksto nustatyto teisėtų 
lūkesčių principo taikymo ribų. Tai turėtų nulemti konkrečios aplinkybės, šalių 
ikisutartinių santykių specifika. Svarbu, kad šio principo taikymas netaptų perne-
lyg platus. Taikant teisėtų lūkesčių principą ikisutartiniams santykiams turėtų būti 
išlaikytas abiejų šalių interesų proporcingumas, atsižvelgiant į vienos šalies tei-
sėtus lūkesčius ir į kitos – sąžiningumą. 
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Summary 
 

The principle of legitimate expectations plays essential role in protecting the rights of 
parties during precontractual negotiations. The operation of the principle is clear when the 
content of the precontractual duties to act fairly and to inform is revealed. Legitimate ex-
pectations – the faith that parties during negotiations will act fairly. The breach of duty to 
act fairly enables other party to claim compensation for the loss. The duty to inform means 
that negotiation parties are obliged to give information which is substantial for the contract. 
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This duty ensures the validity of contract, the freedom of contract and legitimate expecta-
tions. The limits of the legitimate expectation should not be determined, It should depend 
on particular circumstances and the specifity of the negotiations between the parties. 
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ties šalys. 
 

Santrauka 
 

Sporto veiklos sutartis (angl. sports contract) – tai profesionaliojo sportininko ar 
trenerio ir sporto organizacijos susitarimas, kuriuo sportininkas įsipareigoja ruoštis 
sporto varžyboms ir dalyvauti jose paklusdamas nustatytai sporto organizacijos vi-
daus tvarkai, o sporto organizacija įsipareigoja mokėti sportininkui darbo užmo-
kestį, užtikrina sąlygas pasiruošti ir dalyvauti varžybose, taip pat vykdyti kitas su-
tartyje numatytas sąlygas [3]. Atkreiptinas dėmesys, kad ši minėta įstatymo sąvoka, 
o kartu ir susiklosčiusi praktinė situacija neduoda tikslaus atsakymo teisininkams 
teoretikams ir praktikams, kas yra sporto veiklos sutartis. Ar tai yra išimtinai civili-
nė sutartis, pagal kurią asmuo, sportininkas, įsipareigoja už tam tikrą užmokestį at-
likti tam tikrą veiklą (manytina, atlygintinę veiklą), ar tai yra darbo sutartis, kuriai 
turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos. Pažymėtina, 
kad vadovaujantis pirmiau minėtu sporto veiklos sutarties apibrėžimu ir tokios 
veiklos reguliavimu pačiose sporto veiklos sutartyse Lietuvos Respublikoje ir re-
miantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio komentaru [7], būtų ga-
lima daryti išvadą, kad tai darbo teisės reguliavimo sritis, tačiau sumaišties įneša ar-
gumentas, kad sportininkas, galima manyti, nėra pavaldus sporto organizacijai, t.y. 
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sporto organizacija perka sportininko paslaugas tam tikram tikslui pasiekti. Taigi 
šiame pranešime bus nagrinėjama argumentai, kurie leis iš arčiau pažvelgti į Lietu-
vos Respublikos viešojoje erdvėje dar retai aptinkamas sporto veiklos sutartis ir jų 
ypatybes. 

 
ĮVADAS 

 
Kas yra sportas? Nuo atsakymo į šį klausimą priklauso ir tokios srities kaip 

sporto teisė atskyrimas. Sportas gali būti suprantamas ir kaip laisvalaikio veikla 
nuo pagrindinio asmens darbo, bet kartu sportas yra veikla, duodanti pajamų. 
Manytina, kad sportas gali būti suskirstytas į mėgėjišką ir profesionalų sportą. 
Pastaroji rūšis reikalauja aukščiausio reglamentavimo lygmens. Todėl net ir ne-
norint reikia išskirti atskirą visuomeninių santykių reguliavimo sritį – sporto teisę. 
Vyksta daug diskusijų – kas yra sporto teisė? Ar nacionalinė sporto teisė – tai 
visuma normų, reglamentuojančių sportininkų, sporto organizacijų, pavienių, 
asmenų užsiimančių sportine veikla, santykius? Ar tai tik dirbtina teisės šaka, o 
iš tikrųjų tai tik normų visuma, reguliuojanti ne tik minėtus visuomeninius santy-
kius, bet jungianti šalies civilinę, darbo, viešąją teisę, nustatančią sportininkų su-
tarčių sąlygas, susitarimų sudarymo ypatumus, privalomus reikalavimus. Ka-
dangi šis pranešimas nėra skirtas nagrinėti sporto teisę per se, čia bus aptaria-
ma konkreti sporto teisės (taip vadinsime šias normas, reguliuojančias sportinin-
ko licencijas turinčių asmenų teisinius santykius su juos „įdarbinančiais“ asme-
nimis) sritis – sporto veiklos sutartis. Atkreiptinas dėmesys, kad pranešime 
stengiamasi atskleisti šios sutarties prigimtį – kas tai – civilinis ar darbo teisės 
susitarimas, o gal tai atskira sui generis susitarimo rūšis? Galbūt ir nerasime tin-
kamo atsakymo, kaip turėtume traktuoti sporto veiklos sutartis Lietuvos Respub-
likoje, tačiau tikėtina, kad šis pranešimas padarys šių sutarčių prigimties analizę 
šiek tiek aiškesnę. 
 

1. SPORTO VEIKLOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.154 
straipsniu sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar 
nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja ki-
tam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikala-
vimo teisę [4]. Taip sutartys yra suprantamos civilinėje teisėje. Kadangi šiame 
pranešime nagrinėjama sporto veiklos sutartis per se, iš pradžių neturint atsa-
kymo, kokia tai yra sutartis, būtina paminėti ir sutarties apibrėžimą darbo teisi-
niuose santykiuose. Taigi darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
(toliau – DK) 93 straipsnyje yra apibrėžiama kaip darbuotojo ir darbdavio susita-
rimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, 
kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nu-
statytai tvarkai [5]. Taigi matyti, kad darbo sutartys nuo civilinių sutarčių skiriasi 
tuo, jog darbo sutarties šalys yra darbdavys (įmonė, įstaiga ar organizacija) ir 
darbuotojas (fizinis asmuo, turintis veiksnumą ir teisnumą, dirbantis pagal darbo 
sutartį už atlyginimą). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog remiantis darbo sutar-
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timi atsirandantiems santykiams yra būdingas tęstinumas, nes dažniausiai suda-
romos neterminuotos darbo sutartys, o terminuotas leidžiama sudaryti tik išimti-
niais atvejais [8]. Skiriant darbo sutartis nuo civilinių sutarčių svarbus yra ir atly-
ginimo ir užmokesčio skirtumas. Užmokestis paprastai yra mokamas sistemiš-
kai, ir tas mokėjimas yra tęstinio pobūdžio [8], o atlyginimas būdingas civiliniams 
teisiniams santykiams ir mokamas tinkamai vykdant sutartį [8]. Svarstant atsa-
komybės klausimą, svarbu atkreipti dėmesį, jog civiliniuose teisiniuose santy-
kiuose atsakomybė galima be kaltės, o darbo teisiniuose santykiuose reikia įro-
dyti darbuotojo kaltę [8], norint nutraukti darbo sutartį vienašališkai. Tokių civili-
nių sutarčių ir darbo sutarčių skirtumų išskyrimas leis toliau detaliau atskirti mū-
sų nagrinėjamų sutarčių panašumus ar skirtumus civilinės ir darbo teisės atžvil-
giu.  

Nagrinėdami sporto veiklos sutartį matysime, jog iš pažiūros ji gali būti trak-
tuojama tiek kaip darbo sutartis, tiek civilinė sutartis. Kalbant apie sutartis pir-
miausiai, reikia išskirti jų esmines ir standartines sąlygas.  

Kaip žinoma, sutarčių sąlygos gali būti: (a) esminės, kurios būtinos ir pakan-
kamos, kad sutartis būtų sudaryta ir sukurtų šalims teises ir pareigas (tai taiko-
ma tiek civiliniuose teisiniuose santykiuose, tiek darbo teisiniuose santykiuose), 
(b) standartinės (įprastos) sąlygos – neturi įtakos sutarčiai sudaryti. Esminės są-
lygos yra sutarties dalykas (darbo teisiniuose santykiuose – susitarimas dėl dar-
bovietės ir darbo funkcijų), taip pat tos sąlygos, be kurių sutartys negaliotų ir 
praktiškai taptų nevykdytinomis. Standartinės (įprastos) sutarties sąlygos (pagal 
DK – „kitos darbo sutarties sąlygos”[5]) – tokios, kurios nebūtinai turi būti nuro-
dytos šalių sutartyse. Taigi jei jos nebūtų nurodytos, konkrečios sutarties stan-
dartinės (įprastos) sąlygos būtų reglamentuojamos įstatymu. 

Kokios yra sporto veiklos sutarčių sąlygos? Jas taip pat būtų galima skirti į 
esmines ir įprastas. Esminės sporto veiklos sutarties sąlygos yra sportininko įsi-
pareigojimas paklusti nustatytai sporto klubo tvarkai, rengtis sporto varžyboms ir 
dalyvauti jose pagal numatytą sporto klubo vidaus tvarką. Taip pat atkreiptinas 
dėmesys, kad sporto klubas įsipareigoja mokėti sportininkui nustatytą atlygini-
mą. Pažymėtina, kad sporto veiklos sutartyse galima rasti kitą esminę sąlygą – 
sportininkas įsipareigoja laikytis tarptautinių sporto veiklą reglamentuojančių tei-
sės aktų, pavyzdžiui, Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) taisyklių, 
Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos įstatų ir nuostatų (įskaitant žaidimo 
taisykles). Atsakant į klausimą, ar tai yra esminė sporto veiklos sutarties sąlyga, 
reikia priminti, kad nuostata, jog tam tikrai sporto veiklos sutarčiai taikomi ir tarp-
tautiniai teisės aktai, neturėtų būti laikoma esmine sutarties sąlyga, o tiesiog 
tarptautinės privatinės teisės norma. Sporto veikla, ypač profesionalaus sporto, 
retai kada apsiriboja vienos valstybės „rinka“, bet peržengia į tarptautinę erdvę, 
kur neapsieinama be tarptautinių sportininkų veiklą reglamentuojančių teisės ak-
tų. Pažymėtina, kad šie teisės aktai gali būti pagrindiniu šaltiniu sprendžiant tarp 
sportininko ir jį samdančio asmens kylančius teisinius ginčus (Byla C-415/93 
Union Royal Belge de Societes de Football v. Bosman [1995] ECR I-4921)[1]. 
Taigi, į esmines sporto veiklos sutarties sąlygas nebūtina įtraukti nuostatas iš 
tarptautinių tą sporto šaką reguliuojančių teisės aktų, tačiau patartina nurodyti, 
jog šiai sutarčiai taikomi ir tarptautiniai teisės aktai, tačiau, kaip žinoma, tai nėra 
esminė sporto veiklos sutarties sąlyga. Jei tokia nuostata nebūtų įtraukta į sutar-
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ties sąlygas, sporto veiklos sutartis savaime netaptų negaliojančia (tai rodo, kad 
ši sąlyga nepriskirtina prie esminių sporto veiklos sutarties sąlygų), tačiau, sie-
kiant tikslesnio sutartinių santykių reglamentavimo, patartina tokią nuostatą 
įtraukti į sutarties skyrių, kuriame reglamentuojama ginčių tarp šalių sprendimo ir 
nagrinėjimo tvarka.  

Standartinės (įprastos) sporto veiklos sutarties sąlygos yra panašesnės į tas, 
kurias galima aptikti atlygintinių paslaugų sutartyse. Tačiau dar nedarome išva-
dos, kad sporto veiklos sutartis yra išimtinai civilinis sandoris. Taigi standartinės 
(įprastos) sporto veiklos sąlygos gali būti šios: šalių teisės ir pareigos (sportinin-
ko teisės ir pareigos, sporto klubo teisės ir pareigos), fiksuotas atlyginimas, taip 
pat gali būti numatytos papildomos premijos, o tai jau rodo, kad darbo teisės įta-
kos sporto veiklos sutartyse, kas yra susiję su užmokesčiu, nėra matyti (pavyz-
džiui premija nuo parduotų į sporto varžybas bilietų skaičiaus; premija už ko-
mandos laimėjimus) ar jų sistema už pasiektus asmeninius rezultatus. Atkreipti-
nas dėmesys, kad sporto veiklos sutartyse numatant sportininko įsipareigojimus 
sporto klubui – jo įsipareigojimai yra labiau siekiamybė, o ne garantija atlikti tam 
tikrą veiksmą, kad būtų pasiektas tam tikras rezultatas, pavyzdžiui, sąžiningai 
naudoti visą savo energiją ir sportinius gebėjimus sporto klubo naudai, daryti vi-
sa, kas įmanoma, palaikant ir stiprinant sporto klubą, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veikų, kurios galėtų būti sporto klubui nuostolingos, palaikyti gerą fizinę formą ir 
t. t. Taip pat galima susitarti dėl įvairių kitų sąlygų – sporto klubo komercinės pa-
slapties neatskleidimo, nedalyvavimo reklamos kampanijose be sporto klubo 
leidimo ir pan. Matyti, kad, kaip minėta, tai yra labiau siekiamybė atlikti tam tik-
rus pozityvius veiksmus sporto klubo naudai nei įsipareigojimas juos atlikti, nes, 
pavyzdžiui, niekas negalės esant ginčui įvertinti, ar sportininkas sąžiningai nau-
doja visą savo energiją ir sportinius gebėjimus sporto klubo naudai. Atkreiptinas 
dėmesys, kad sportininko įsipareigojimai, neskaitant įsipareigojimų susilaikyti 
nuo tam tikrų veikų (komercinės paslapties neatskleidimas, atvaizdo naudojimas 
be sporto klubo leidimo ir kt.), yra labiau neapibrėžti ir jie niekada negalės būti 
vertinami objektyviausiai. Todėl vien tai rodo civilinės teisės įtakos, principų do-
minavimą sporto veiklos sutartyse, nes darbo sutartyse yra susitariama dėl 
konkrečių darbo funkcijų, pavaldumo santykių. Vargu ar sporto veiklos sutartis 
atitiktų protingumo ir sąžiningumo kriterijus, jei sportininkas įsipareigotų sutartyje 
klubui per vieną sezoną įmušti tam tikrą įvarčių skaičių ar įmesti taškų ar pasiekti 
tam tikrus išmatuojamus rezultatus. Nors galioja sutarčių laisvės principas, ta-
čiau sportininkas naudoja savo asmeninius gebėjimus tam tikriems rezultatams 
siekti, o ne „pasiekti“ ar atlikti tam tikras funkcijas. Tai ir daro sporto veiklos su-
tartį išskirtine iš civilinių ar darbo sutarčių. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sporto veiklos sutartyje galima susitarti ir dėl 
sportinės veiklos kokybės, sportininko atvaizdo naudojimo, sportininko elgesio, 
draudžiamų susitarimų, priemonių, atostogų, draudimo sąlygų, kitos sportininko 
veiklos. Minint susitarimą dėl sportininko veiklos kokybės, pažymėtina, kad spor-
tininkas gali įsipareigoti siekti jam keliamus protingumo principais atitinkančius 
tikslus. Sportininkai tampa viešais asmenimis, todėl sporto klubo ir sportininko 
susitarimas dėl asmeninių neturtinių teisių, bet galinčių turėti turtinę vertę, taip 
pat yra pakankamai išplėtotos sporto veiklos sutarties būtina sąlygą, nors ir ne-
esminė. Tinkamas sportininko atvaizdo naudojimas sporto klubo veiklos tikslais 
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ir to naudojimo reglamentavimas gali padėti išvengti nereikalingų ginčų ir nesu-
tarimų tarp sportininko ir jį samdančio klubo.  

Svarbu atkreipti dėmesį, jog sportininkas būdamas viešas asmuo, ne tik at-
stovauja sau kaip žaidėjui, bet ir klubui, jis tampa klubo „veidu“. Susitarimas dėl 
sportininko elgesio laisvu nuo treniruočių ar varžybų metu taip pat yra galimas ir 
gali padėti klubui išvengti nereikalingų problemų sutarties galiojimo metu, o nu-
sižengus šios sąlygoms aiškiai įvertinti sutarties pažeidimą ir prarastą klubo 
naudą, prestižą ir taip lengviau išspręsti susidariusią situaciją. Pažymėtina, kad 
tokių nuostatų nėra nei CK, nei DK, taigi, galiojant sutarčių laisvės principui, ku-
ris turi nesikirsti su sutarties sąžiningumu ir protingumu, galima susitarti dėl mi-
nimų sąlygų.  

Manytina, kad sportininko veiklos sutartis yra ypatinga tuo, jog sportininko 
atostogų klausimas yra išsprendžiamas ne remiantis DK, o atskiru šalių susita-
rimu. Svarbu pažymėti, kad DK 162 straipsnis [5] nustato šventinių dienų sąra-
šą, t.y. numato atvejus, kada organizacijose nedirbama tam tikromis dienomis, 
kurios Lietuvos Respublikoje laikytinos švenčių dienomis. DK nėra šios normos 
išimčių. Būtina pažymėti, kad vadovaujantis šia kodekso nuostata, sporto klubas 
dažnai pažeistų ne tik sportininkų teises, įstatymus, bet ir tarptautinius įsiparei-
gojimus, nes yra atvejų, kai sporto klubas dalyvauja varžybose būtent švenčių 
dienomis, nesvarbu tai būtų tarptautinės ar nacionalinės varžybos. Tas pat pa-
sakytina dėl atostogų ir viršvalandžių. DK 165 straipsnis [5] reglamentuoja, kad 
kasmetinės atostogos yra laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui 
susigrąžinti <…> mokant vidutinį darbo užmokestį. Pažymėtina, kad sporto veik-
los sutartyse atlyginimas už sportininko veiklą yra nustatomas tam tikram laiko-
tarpiui, pavyzdžiui, dviem metams, todėl sportininkui būtų nelogiška taikyti DK 
165 straipsnio nuostatą, nes sportininkas neturėtų tikslo sudarinėti sporto veik-
los sutarčių, kuriose atlyginimas už atostogas yra tik vidutinis, o ne nuolatinis už 
atostogų laiką. Viršvalandžius reglamentuojančias DK normas taip pat būtų ab-
surdiška taikyti sporto veiklai, nes sporto klubas negali ir neturi kontroliuoti, kaip 
ir kiek laiko sportininkas tobulėja siekiant įgauti tam tikrą sportinę formą. Todėl 
tai yra dar keli punktai, rodantys, jog sporto veiklos sutartis, manytina, negalėtų 
būti teismo pripažinta darbo sutartimi.  

Atkreiptinas dėmesys, kad sąlygą dėl sportininko sveikatos draudimo įmokų 
mokėjimo yra patartina naudoti minimose sutartyse siekiant aiškiai reglamentuo-
ti klubo ir sportininko atsakomybė už galimą sportininko traumą sutarties galioji-
mo metu. Rizikos paskirstymas tarp sportininko ir klubo būtinas siekiant regla-
mentuoti atvejus, kada klubas galėtų nutraukti sutartį, pavyzdžiui, jei sportinin-
kas, pažeisdamas sutarties sąlygas, gavo traumą ir tinkamas sutarties vykdy-
mas nėra įmanomas, o sporto klubas patiria tam tikrų nuostolių (negautos paja-
mos, prarastas prestižas ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, kad sporto veiklos sutar-
tyse dažnai susitariama dėl draudžiamų preparatų vartojimo sportininko veikloje. 
Manytina, kad tokių preparatų vartojimas yra esminis sutarties pažeidimas, ir 
sporto klubas galėtų nutraukti sutartį vienašaliu sprendimu ir neišmokėti sporti-
ninkui kompensacijos. Žinoma, tokių preparatų draudimas yra tarptautinės tei-
sės įtakos rezultatas.  

Pažymėtina, kad sporto veiklos sutartyse, nes tam tikras sporto klubas daly-
vauja tarptautinėse varžybose (sporto veikloje tai tarptautinio pripažinimo sieki-
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mas yra vienas iš esminių sporto veiklos tikslų), gali būti numatyta, jog tam tikri 
ginčai sprendžiami tarptautinėse institucijose. Atkreiptinas dėmesys, kad regu-
liuojant ginčų, galinčių kilti iš sporto veiklos sutarties, nagrinėjimo tvarką šalims 
suteikiama nemažai laisvės. Tiek Europoje, tiek pasaulyje veikia įvairūs tam tik-
rų sporto šakų arbitražai, todėl sporto veiklos sutartyje būtų galima pasirinkti ne 
tik sporto veiklos sutarčiai taikomą kitos šalies materialinę teisę, pavyzdžiui, jei 
sportininkas Lietuvos Respublikos klube yra užsienio fizinis asmuo, bet galima 
pasirinkti ir kitų šalių sportininkų ginčus nagrinėjančias institucijas ar tarptauti-
nius organus (FIBA arbitražo teismas ir kt.).  

Būtina pažymėti, jog sporto veiklos sutarčių, manytina, negalima priskirti prie 
darbo sutarčių dar ir dėl tos priežasties, kad DK numatyta, jog terminuota darbo 
sutartis negali būti sudaryta ilgiau nei penkeriems metams. Tai yra imperatyvi 
norma. Tačiau tokią normą būtų nelogiška taikyti sporto veiklai, nes, manytina, 
jog esant tam tikroms sąlygoms sportininkas ir sporto klubas gali susitarti ir dėl 
ilgesnio sporto veiklos sutarties termino. Žinoma, kad yra galimybė ir išvengti to-
kios situacijos ir teigti, kad buvo sudaryta terminuota sporto veiklos sutartis, ne-
pažeidžiant DK reikalavimų, pavyzdžiui, sudaryti terminuotą sporto veiklos sutar-
tį ketveriems metams ir numatyti galimybę ją pratęsti dar ketveriems metams 
esant tam tikroms sąlygoms – nors iš pažiūros sporto veiklos sutartis atitiks DK, 
tačiau, manytina, kad galima įžvelgti šalių nesąžiningumą tarpusavio santykiuo-
se ir sporto veiklos sutarties prieštaravimą DK. Taigi būtų aiškiausia, jei tokia 
norma, minima DK 109 straipsnyje [5], nebūtų taikoma sporto veiklos sutartims, 
dar kartą parodant, kad sporto veiklos sutartis turi daugiau civilinių sutarčių 
bruožų.  

Darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme 
[3] (toliau – Kūno kultūros ir sporto įstatymas) numatytos pagrindinės būtinosios 
sporto veiklos sutarčių sąlygos gali būti išplėstos šalių susitarimu ir, žinoma, jei 
tokios sąlygos neprieštarauja kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, tarp-
tautiniams teisės aktams, viešajai tvarkai, gerai moralei, sąžiningumo ir protin-
gumo principams. Nustatant sporto veiklos sutarčių sąlygas būtina atkreipti dė-
mesį į tai, jog sportininkas įsipareigoja naudoti savo fizinius gebėjimus tam tik-
ram rezultatui siekti, o ne „pasiekti“, tik numatant tokią sąlygą galima protingai 
tikėtis tinkamo sporto veiklos sutarties vykdymo. Nors sporto veiklos sutartyje ir 
gali būti numatytos sportininko kvalifikacijos lygis, tačiau fizinių pastangų naudo-
jimas nėra funkcijų ar pareigų atlikimas kaip tai suprantama darbo teisėje, todėl 
galbūt net ir iš pažiūros netinkamas sporto sutarties vykdymas nebus jos pažei-
dimas. 

 
2. SPORTO VEIKLOS SUTARTIS – SUI GENERIS SUSITARIMAS TARP 

SPORTO VEIKLOS SUTARTIES ŠALIŲ?  
 

Nagrinėjant sporto veiklos sutarties sąlygas ir CK, DK, kitų specialių teisės 
aktų nuostatas galima daryti kelias svarbias išvadas. Jei atsirastų teigiančių, kad 
sporto veiklos sutartis – tai išimtinai darbo teisės reguliavimo dalykas, nes tarp 
sporto veiklos sutarties šalių susiklosto pavaldumo santykiai, tam nebūtų galima 
pritarti. Pagal DK darbas yra suprantamas kaip nuolatinis tam tikrų darbo funkci-
jų, pareigų atlikimas, pavaldumo santykių susiklostimas. Remiantis tokia logika, 
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jog sporto veiklos sutartis yra darbo sutartis, nes susiklosto pavaldumo santy-
kiai, tada būtų galima samprotauti, kad galbūt net rangos ar atlygintinių paslau-
gų sutartys yra darbo sutartys pagal DK. Taigi reikėtų pripažinti, jog sporto veik-
los sutartis, kurioje sportininkas sulygsta su sporto klubu dėl tam tikrų pastangų 
dėjimo sporto klubo naudai, negali būti darbo sutartimi. Tokią išvadą lemia ne tik 
pati sutarties esmė, kurioje nematyti susiklostančių pavaldumo santykių tarp 
sporto klubo ir sportininko, bet ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mo-
kesčio įstatymo 6 straipsnis [6], kuriame nustatyta, jog pajamų mokesčio 15 pro-
centų tarifas yra nustatomas sportininkų pajamoms, gautoms iš sporto veiklos, 
įskaitant ir pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, 
jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sporti-
ninko vardu (turimi omeny sportininkų atstovai – agentai). Kaip žinoma, minėtas 
mokesčio tarifas nėra taikomas darbo sutartims, todėl minėta įstatymo nuostata 
dar karta paneigia tą nuomonę, jog sporto veiklos sutartis galėtų būti darbo su-
tartis, reguliuojama pagal DK ir leidžia artėti prie tokios nuomonės, kad sporto 
veikla – tai atskira, išimtinė veikla, kuriai negalėtų būti taikomos DK nuostatos. 

Priėjus prie išvados, kad sporto veiklos sutartis, manytina, nėra darbo teisės 
reguliavimo dalykas, reikia atsakyti į klausimą – kokiu teisės aktu būtų galima 
remtis sudarant sporto veiklos sutartį – CK, Kūno kultūros ir sporto įstatymu, o 
gal tarptautiniais teisės aktais? Atsakant į šį klausimą – būtina remtis civilinės 
teisės teorija. Civilinės teisės paskirtis yra reglamentuoti asmenų turtinius santy-
kius. Civilinės teisės reglamentavimo objektas yra trejopo pobūdžio santykiai: 
(a) turtiniai santykiai, (b) asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais san-
tykiais, (c) asmeniniai neturtiniai santykiai, nesusiję su turtiniais santykiais [2]. 
Darytina išvada, kad sportininko ir sporto klubo santykiai galėtų būti pripažįstami 
asmeniniais neturtiniais santykiais, susijusiais su turtiniais reguliavimo objektu. 
Galbūt kyla klausimas, kodėl tokioje naudos principu pagrįstoje visuomenėje 
sporto veiklą galima manyti esant neturtinių santykių objektu. Manytina, kad 
sporto tikslas visų pirma yra kultūros, šviečiamosios, ugdomosios funkcijos atli-
kimas, nepaisant to, ar tuo užsiima viešasis juridinis asmuo, privatusis juridinis 
asmuo ar pavienis sportininkas. Tik tinkamai atliekant šviečiamąją ir ugdomąją 
funkciją, kuri yra neturtinė teisė, galima sporto veiklą kreipti komerciniais tikslais. 
Bet pažymėtina, kad, registruojant sporto klubą viešajame registre, daromas įra-
šas, jog tai yra pelno siekianti organizacija ir kad ji veikia, kad siektų pelno, iš-
skyrus įstatymų numatytus atvejus. Žinoma, įregistravus privatų juridinį asmenį 
preziumuojama, jog tai yra pelno siekiantis teisės subjektas, bet pirmiausiai to-
kia veikla, kaip jau minėta, yra skirta visuomenei, jai lavinti ir ugdyti.  

Svarbu pabrėžti, kad civilinė teisė gali reguliuoti tokius santykius, kuriuos re-
guliuoja viešosios teisės normos. Kaip žinoma, Kūno kultūros ir sporto įstatymas 
nustato pagrindines sporto veiklos sutarties sąlygas. Taigi, manytina, kad pir-
miausiai šiuo teisės aktu, kuris nėra tobulas ir iš esmės keistinas aiškumo var-
dan, siekiant išvengti dviprasmybių dėl sporto veiklos sutarties kilmės, reikėtų 
remtis sudarant sporto veiklos sutartis, o tik nesant tam tikrų nuostatų minėtame 
įstatyme, bandyti sureguliuoti civilinius santykius remiantis CK. Pastarajame tei-
sės akte nėra išskirta atskiro skyriaus, kuris galėtų reglamentuoti sporto veiklos 
sutartis. Manytina, kad tam tikroms sporto sutarčių sąlygoms galima taikyti tam 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

293 

tikrus CK skyrius, jei tokio reglamentavimo galimybės nesuteikia Kūno kultūros ir 
sporto įstatymas.  

Būtina atkreipti dėmesį, kad pati sporto veikla, šių santykių specifika tiek vie-
šojoje, tiek privačiojoje erdvėje lemia, jog sporto veiklos sutartis laikytina sui ge-
neris susitarimu, kurio tikslas yra daugiau nei gauti tam tikrą turtą. Sporto veiklos 
sutarties esmė – vykdyti viešojo pobūdžio ugdomąsias funkcijas, įnešant įdirbį, 
kuris priklauso nuo asmens fizinių savybių. Pažymėtina, kad sporto veiklos su-
tartis – tai civilinė sutartis, kurios sudarymą reguliuoja viešosios teisės normos, 
o jų nesant CK. 
 

IŠVADOS 
 

• Sporto veiklos sutarties sąlygos gali būti esminės ir standartinės (įprastos). 
Esminėmis sąlygomis laikomas susitarimas dėl sportininko įsipareigojimo atlikti 
tęstinio pobūdžio veiksmus ruošiantis tam tikros sporto šakos varžyboms, o 
sporto klubas – sumokėti už sportininko įdirbį.  

• Standartinės (įprastos) sporto veiklos sutarties sąlygos yra numatytos Kū-
no kultūros ir sporto įstatyme ir dėl jų galima atskirai ir susitarti, jei tai nepriešta-
rauja sutarties protingumo ir sąžiningumo principams. 

• Standartinės (įprastos) sporto veiklos sutarties sąlygos yra susitarimas dėl 
sporto veiklos sutarties šalių teisių ir pareigų, sportininko draudimo, draudžiamų 
medžiagų vartojimo, sportininko kvalifikacijos patvirtinimo, dėl sportininko atlygi-
nimo, pajamų iš intelektinės veiklos, sportininko neturtinių teisių naudojimo, at-
sakomybės sąlygų reglamentavimo, ginčų sprendimo formų ir būdų, kt. 

• Sporto veiklos sutartis nėra darbo teisės reguliavimo dalykas, nes tarp 
sporto veiklos sutarties šalių nesusiklosto pavaldumo santykiai, o sportininkas 
neįsipareigoja atlikti tam tikras darbo funkcijas. Nelogiška taikyti ir DK nuostatas, 
reglamentuojančias sporto veiklos sutarties terminą, atostogas, viršvalandžius, 
poilsio dienas. 

• Sporto veiklos sutartis – sui generis sutartis tarp sportininko ir jį samdančio 
sporto klubo, siekiant visų pirma atlikti viešąsias šviečiamąsias, ugdomąsias 
funkcijas, užtikrinti neturtinių teisių įgyvendinimą, o tik paskui numatyti atlygį 
sportininkui už tam tikrų neturtinių teisių įgyvendinimą. 
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Summary 

 
Sports contract is sui generis contract which regulates legal relations between the par-

ties of the contract – the sportsman and the club. The provisions of the sports contract in 
the Republic of Lithuania are regulated in the Law of Physical Culture and Sports of the 
Republic of Lithuania. The fundamental provisions of the sports contract is the obligation 
of the sportsman to maintain working duties to the club and also to maintain the educa-
tional function in the society and to get the remuneration for it. What is more important, a 
sportsman obliges to reach for better results of the club and to act only in the interests of 
the club. Noteworthy, that a sports contract may include standard provisions, which are: 
an agreement of rights and obligations of the parties of contract, the order of dispute set-
tlement between the parties, rights and obligations regarding the use of restricted materi-
als, liability forms, the use of non-property rights of the sportsman, etc. The sports contract 
is regulated according to the Law of Physical Culture and Sports of the Republic of Lithua-
nia and of course by the Civil Code of the Republic of Lithuania, when there is a need to 
regulate a contract according to the rules set in the Civil Code of the Republic of Lithuania. 
It is important to note, that dispute settlement in case of breach of the contract may in-
clude a provision to settle disputes between the parties of the contract in the international 
sports organizations and disputes settlement bodies. 
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veikų daugėtas, tapatūs veiksmai, vieninga tyčia, vienas šaltinis. 
 

Santrauka 
 

Tęstinės nusikalstamos veikos sampratos ir jos požymių analizė yra aktuali pro-
blema tiek baudžiamosios teisės teorijoje, tiek Lietuvos teismų praktikai, nors Lie-
tuvos baudžiamosios teisės specialistai deramo dėmesio šiai problemai spręsti nes-
kyrė. Šiame pranešime remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, Lietuvos 
ir Rusijos mokslininkų nuomonėmis yra pateikiama tęstinės nusikalstamos veikos 
samprata. Analizuojami pagrindiniai tęstinės nusikalstamos veikos požymiai – 
veiksmų tapatumas ir nusikalstamumas, vieninga tyčia, vienas objektas ir šaltinis. 
Analizuojant šiuos požymius yra kritikuojami dabartinėje Lietuvos teismų prakti-
koje nusistovėję tęstinės nusikalstamos veikos požymiai, atsižvelgiant į įvairių bau-
džiamosios teisės specialistų nuomones yra siūloma būdų tobulinti tęstinės nusi-
kalstamos veikos požymius ir keliamos problemos, reikalaujančios detalesnio bau-
džiamosios teisės mokslininkų dėmesio. 
 

ĮVADAS 
 

Tęstinė nusikalstama veika, –tai tokia pavienės veikos rūšis, kuri pagal po-
būdį yra labai panaši į nusikalstamų veikų daugėtą ir jos atribojimas kelia daug 
problemų Lietuvos teismų praktikoje. Pasitaiko net Lietuvos Aukščiausiojo Tei-
smo nutarčių, kuriose šis teismas prieštarauja baudžiamosios teisės teorijai ar 
net savo suformuluotai teismų praktikai, o tai kelia didelių problemų formuojant 
vienodą teismų praktiką. Savo ruožtu pavienės veikos atribojimas nuo nusikals-
tamų veikų daugėto turi esminės įtakos kaltinamojo baudžiamajai atsakomybei: 
tinkamai kvalifikuoti veiką, nustatyti senaties terminus, veikos padarymo laiką, 
skirti tinkamą bausmę ir t.t. Taigi tęstinės nusikalstamos veikos požymių ir krite-
rijų, leidžiančių atriboti tęstinę nusikalstamą veiką nuo nusikalstamų veikų dau-
gėto, analizė yra aktuali tiek teoriniu, tiek praktiniu atžvilgiu. 

Šio pranešimo tikslas – suformuluoti pagrindines problemas susijusias su 
tęstinės nusikalstamos veikos atribojimu nuo nusikalstamų veikų daugėto. Tyri-
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mo objektas –Lietuvos teismų praktika, Lietuvos ir užsienio valstybių baudžia-
mieji įstatymai bei baudžiamosios teisės teorija. 
 

TĘSTINĖS NUSIKALSTAMOS VEIKOS SAMPRATA 
 
Baudžiamosios teisės teorijoje kol kas nėra suformuluota vieningo tęstinės 

nusikalstamos veikos apibrėžimo. Įvairūs autoriai skirtingai suvokia tęstinės nu-
sikalstamos veikos požymius ir pačią tęstinės veikos esmę. Anksčiau netgi buvo 
laikomasi nuomonės, kad tęstinė nusikalstama veika tai yra daugėto rūšis, o ne 
pavienė nusikalstama veika. A. F. Kistiakovskij teigė, kad yra tokios nusikaltimų 
sutapčių rūšys: a) idealioji, b) realioji, c) tęstinis nusikaltimas [1, p. 301], [2, p. 
83]. A. A. Piontkovskij nuomone tęstinis nusikaltimas gali būti tiek daugėto rūšis, 
tiek pavienis nusikaltimas [1, p. 301]. Tačiau pastaruoju metu beveik visi bau-
džiamosios teisės specialistai sutinka, kad tęstinė nusikalstama veika yra pavie-
nės veikos rūšis. Lietuvos baudžiamosios teisė teorijoje tęstinės nusikalstamos 
veikos požymiams ir sampratai nebuvo skirtas išskirtinis dėmesys, apsiribota 
trumpa analize. Vilniaus universiteto baudžiamosios teisės vadovėlyje pateikia-
mas toks apibrėžimas – „tęstiniu nusikaltimu laikoma veika, kuri susideda iš ta-
pačių veiksmų, esant vieningai kaltei ir siekiant vieningo rezultato“ [3, p. 317]. 
Pagal prof. V. Piesliako knygoje [4, p. 252] pateiktus tęstinės nusikalstamos vei-
kos požymius galima suformuluoti kiek tikslesnį tęstinės nusikalstamos veikos 
apibrėžimą. Tęstinė nusikalstama veika – tai tokia veika, kuri susideda iš kelių 
tapačių kūno judesių, iš kurių kiekvienas atskiras kūno judesys turi atitikti to pa-
ties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požymį ir atskirai paėmus gali 
sudaryti nusikalstamos veikos sudėtį, visi tie kūno judesiai nukreipti į tą pačią 
baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę ir padaryti iš vieno šaltinio bei visus 
tuos judesius jungia vieninga kaltininko tyčia. Šis apibrėžimas atitinka ir Lietuvos 
teismų praktikoje suformuluotą tęstinės nusikalstamos veikos sampratą bei jos 
požymius. Tačiau Lietuvos autorių pateikiama tęstinės nusikalstamos veikos 
samprata, manytume, nėra visiškai tiksli ir neapima visų tęstinės veikos pasi-
reiškimo galimybių. Priimtinesnė būtų T. E. Karajevo pateikta tęstinės veikos 
samprata: „kaip tęstinę veiką reikėtų suprasti tapačių arba vienarūšių veiksmų, 
kurių kiekvienas atskirai paimtas gali būti laikomas kaip ir nusikaltimu, taip ir tei-
sės pažeidimu, nesančiu nusikalstamu, apjungtų vieninga kaltės forma, kuri sa-
vo turiniu apima visus epizodus, atlikimą, kurie sutaptyje sudaro vieną nusikalti-
mą“ [5, p. 10]. 

Tačiau norint tinkamai suformuluoti tęstinės nusikalstamos veikos apibrėži-
mą, reikia kuo tiksliau ir išsamiau apibrėžti tęstinės nusikalstamos veikos požy-
mius, kurie leidžia pastarąją atriboti, nuo kitų pavienės veikos rūšių ir nusikals-
tamų veikų daugėto. 

 
TĘSTINĖS NUSIKALSTAMOS VEIKOS POŽYMIAI 

 
Baudžiamosios teisės teorijoje įvairūs autoriai skirtingai vertina tęstinę nusi-

kalstamą veiką ir nurodo skirtingus tęstinės veikos požymius. Išskiriami tokie 
tęstinės veikos požymiai: eilė tapačių ar vienarūšių nusikalstamų veiksmų, tie 
veiksmai turi būti nusikalstami [4, p. 252] (arba gali būti ir teisės pažeidimas [1, 
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p. 302], [5, p. 10]), nusikalstamų padarinių vieningumas [6 p. 24], vieninga tyčia 
[4, p. 252], [7 p. 71] (vieninga kaltė [3, p. 317], vieningas sumanymas [8, p. 
326]), vieningas motyvas ir tikslas [1, p. 302], vienas objektas [4, p. 252], vienas 
dalykas [1, p. 302], tas pats kėsinimosi šaltinis [1, p. 303], [4, p. 252], veiksmų 
tęstinumas [6, p. 25], neilgas laiko tarp atskirų veiksmų tarpas, tas pats veiksmų 
atlikimo būdas [1 p. 302 – 304], vienas nukentėjusysis [9, p. 50], nėra teisinių 
kliūčių patraukti baudžiamojon atsakomybėn už epizodus [8, p. 326] ir t. t. Taigi 
teorijoje jaučiamas labai skirtingas ir nevienalytis tęstinės nusikalstamos veikos 
suvokimas. Tačiau iš šios tęstinės nusikalstamos veikos požymių gausos Lietu-
vos teismų praktikoje ir teorijoje yra tik keletas požymių, kurie toliau analizuojami 
šiame darbe: 

1. turi būti padaryti keli kūno judesiai, iš kurių kiekvienas atskiras kūno jude-
sys turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požy-
mį, o atskirai paėmus, t. y. net nesant kitų kūno judesių, yra pagrindas lai-
kyti veiką esant nusikalstama; 

2. visus kūno judesius turi sieti vieninga kaltininko tyčia; 
3. visi kūno judesiai nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą ver-

tybę ir nusikalstamos veikos padarytos iš vieno šaltinio [4, p. 252]. 
Pradėti reikia nuo to, kad turi būti padaryti keli kūno judesiai, iš kurių 

kiekvienas atskiras kūno judesys turi atitikti to paties BK straipsnio dispo-
zicijoje aprašytą veikos požymį, o atskirai paėmus, t.y. net nesant kitų kū-
no judesių, yra pagrindas laikyti veiką esant nusikalstama. Tai pirmasis po-
žymis, kuris yra būtinas pripažinti nusikalstamą veiką tęstine. Būtent šis požymis 
ir yra tęstinės nusikalstamos veikos sąvokos atsiradimo pagrindas, nes esant 
tokioms aplinkybėms, kai yra daromi tapatūs ar panašūs veiksmai, atitinkantys 
vieną BK straipsnį, iškyla pavienės veikos atribojimo nuo daugėto problema. 
Kadangi tęstinė nusikalstama veika yra pavienės veikos rūšis, tai atliekant atski-
rus kūno judesius turi būti įgyvendinama tik viena nusikalstamos veikos sudėtis, 
todėl vienas iš sudedamųjų šio požymio elementų yra tai, kad visi kūno judesiai 
turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požymį. Šį teiginį 
puikiai iliustruoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų Senato nutarimas Nr. 49 
dėl teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo baudžiamosiose by-
lose, kuriame rašoma, jog „negali būti laikomas vienu tęstiniu nusikaltimu toks 
atvejis, kai asmuo turėdamas vieningą sumanymą padaro BK 149 ir 150 
straipsniuose numatytas veikas, t. y. lytiškai santykiauja ir tenkina lytinę aistrą 
su nukentėjusiuoju“ [10]. Tais atvejais, kai tame pačiame BK straipsnyje yra 
numatyta ir kvalifikuota sudėtis, kurioje kvalifikuojantis požymis yra dalyko ar 
padarinių dydis (pvz. BK 178 str. 3 d. vagystė stambiu mastu, BK 129 str. 2 d. 5 
p. nužudymas dviejų ar daugiau žmonių ir t.t.), tęstinė veika gali peraugti iš pa-
prastos nusikalstamos veikos sudėties į kvalifikuotą ir kvalifikuojama pagal sun-
kiausią kvalifikuojantį požymį. 

Tačiau pažymėtina, kad reikalavimas, jog kiekvienas atskiras kūno judesys 
turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požymį, yra nevi-
siškai tikslus. Visų pirma Baudžiamajame kodekse gali būti numatyta tokių atve-
jų, kai kvalifikuotos sudėtys bus įtvirtintos kitame BK straipsnyje, taip pavyzdžiui 
buvo 1961 m. BK, kai pagrindinė nužudymo sudėtis buvo numatyta BK 104 
straipsnyje, o kvalifikuotas dviejų ar daugiau asmenų nužudymas 105 straipsny-
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je. Antra, kai kurios nusikalstamos veikos pagal padarinių sunkumą gali būti iš-
skirtos į atskirus Baudžiamojo kodekso straipsnius, pavyzdžiui, smurtiniai 
veiksmai išskiriami į atskirus BK straipsnius, atsižvelgiant į kilusių padarinių sun-
kumą (BK 140 str. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdy-
mas, BK 138 nesunkus sveikatos sutrikdymas, BK 135 str. sunkus sveikatos su-
trikdymas ir 129 str. nužudymas). Taigi pakartotiniai smurtiniai veiksmai, siekiant 
tam tikro apibrėžto galutinio sveikatos sutrikdymo laipsnio, atskirai paėmus gali 
ir nesudaryti siekiamo sveikatos sutrikdymo laipsnio, tačiau jų visuma galutinį 
rezultatą pasiekia. Pavyzdžiui, siekiant nunuodyti asmenį taip, kad niekas neįtar-
tų, jis yra nuodijamas mažomis dozėmis, kuri kiekviena atskirai sukelia nesunkų 
sveikatos sutrikdymą, tačiau galutinis rezultatas –asmuo miršta dėl kūno intoksi-
kacijos. Kiekvienas atskiras veiksmas, t.y. nuodų dozės davimas, nekreipiant 
dėmesio į tyčią, sudaro BK 138 straipsnio sudėtį, tačiau visi kartu jie jau turėtų 
būti kvalifikuojami kaip vienas tęstinis nusikaltimas, t. y. nužudymas pagal BK 
129 straipsnio 1 dalį. 

Taigi, siekiant tinkamai išspręsti nagrinėjamą problemą, siūlytina keisti pir-
mojo tęstinės nusikalstamos veikos požymio dalį ir suformuluoti ją taip: 

turi būti padaryti keli kūno judesiai, iš kurių kiekvienas atskiras kūno judesys 
turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požymį, tačiau kai 
dėl kiekybiškai apibrėžtų padarinių ar dalyko kvalifikacija keičiasi, veika gali ati-
tikti ir keliuose BK straipsniuose numatytas sudėtis. 

Antras nagrinėjamo požymio elementas yra tas, kad kiekvienas tęstinės nu-
sikalstamos veikos kūno judesys atskirai paėmus, t.y. net nesant kitų kūno jude-
sių, gali būti laikomas nusikalstamu. Tai reiškia, kad kiekvienas kūno judesys jau 
realizuoja nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius. Tačiau tokia 
šio požymio formuluotė ir vėl nėra visiškai tiksli, nes teismų praktikoje pasitaiko 
atvejų, kai atskiri kūno judesiai dėl sukeltų padarinių ar dalyko kiekybinės išraiš-
kos nesudaro nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų požymių visumos. Tai 
ypač būdinga tais atvejais, kai analogiškos veikos gali užtraukti ir administracinę 
(ar drausminę), ir baudžiamąją atsakomybę. Šią problemą puikai iliustruoja Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos pavyzdys: 

V.S. nuteistas už tai, kad per 16 kartų, laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 28 d. 
iki 2003 m. liepos 6 d., įvairiose Kauno miesto ir rajono degalinėse pagrobė įvai-
rų kiekį benzino. Kartais prisipildavo degalų už mažesnę nei 1 MGL sumą, o kar-
tais už didesnę. Tai reiškia, kad vienais atvejais V.S. atskiri veiksmai turėjo tik 
administracinio teisės pažeidimo požymių, o kitais jau ir baudžiamojo nusižen-
gimo požymių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje teigė, kad tęstinio 
„[...] nusikaltimo ypatumas yra tas, kad jis daromas ne ištisai, o susideda iš at-
skirų veiksmų, kurie kitomis aplinkybėmis sudaro savarankiškus nusikaltimus“ 
[11], tačiau net tais atvejais, kai atskiri veiksmai atitikdavo tik administracinio tei-
sės pažeidimo požymius, šioje byloje tai buvo įvertinta kaip vieno tęstinio nusi-
kaltimo epizodai. Tokiu atveju reikėtų sutikti su kai kuriais baudžiamosios teisės 
specialistais, kad atskiri veiksmai gali būti ne tik nusikalstami, bet gali atitikti ir ki-
tokio teisės pažeidimo požymius [1, p. 304], [5, p. 10] (nagrinėjamu atveju – 
administracinį teisės pažeidimą, o pavyzdžiui, piktnaudžiavimo atveju, BK 228 
str. – drausminį nusižengimą). 
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Apibendrinus visas nagrinėjamo tęstinės nusikalstamos veikos požymio pro-
blemas, siūloma patikslinti šį požymį ir suformuluoti jį taip: 

turi būti padaryti keli kūno judesiai, iš kurių kiekvienas atskiras kūno judesys 
turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požymį, tačiau kai 
dėl kiekybiškai apibrėžtų padarinių ar dalyko kvalifikacija keičiasi, veika gali ati-
tikti ir keliuose BK straipsniuose numatytas sudėtis, be to, kiekvienas atskiras 
kūno judesys turi būti nusikalstamas arba sudaryti teisės pažeidimą. 

Kitas tęstinės nusikalstamos veikos požymis – visus kūno judesius turi si-
eti vieninga kaltininko tyčia. Toks reikalavimas suformuluotas net tik bau-
džiamosios teisės teorijoje, bet ir Lietuvos teismų praktikoje [12], [13]. Vieninga 
tyčia „reiškia, kad kaltininkas turi vieną sumanymą ir visus kūno judesius suvo-
kia ne kaip atskiras veikas, o kaip vieną veiką, vieną nusikalstamą veiką“ [4, p. 
252]. Be to, pažymėtina, kad kaltininko tyčia turi susiformuoti iki pirmo veiksmo 
darymo arba jo darymo metu. Tais atvejais, kai tyčia susiformuoja iš naujo po 
kiekvieno veiksmo atlikimo, nusikalstama veika negali būti laikoma tęstine ir su-
daro nusikalstamų veikų daugėtą. Minėtą atvejį galima pagrįsti Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo kasacine byla, kurioje D.Ą. buvo kaltinamas tuo, kad per ketu-
ris kartus įsibraudamas į patalpą iš kaimynų pagrobė atitinkamai 300 litų, 200 li-
tų, 420 litų ir 280 litų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad šiuo atveju 
veika nebuvo tęstinė, nes „kaltininko tyčios vieningumą paneigia ir paties kasa-
toriaus parodymai, kad jis nuspręsdavo įsibrauti į nukentėjusiosios namą tik ta-
da, kai jam prireikdavo pinigų. Tai rodo, kad kiekvienu vagystės atveju susifor-
muodavo savarankiška tyčia“ [14]. 

Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir visa Lietuvos 
teismų praktika kaip tęstinės nusikalstamos veikos požymį pripažįsta tik vieningą 
tyčią. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimu Nr. 46 dėl tei-
smų praktikos nusikaltimų žmogaus gyvybei bylose 16 punktu „nužudymas kva-
lifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punktą (dviejų ar daugiau žmo-
nių), kai kaltininkas nužudo bent du asmenis [...] skirtingu laiku, veikdamas tie-
siogine tyčia pagal bendrą nusikalstamą sumanymą nužudyti bent du asmenis“ 
[12]. O neatsargus gyvybės atėmimas dviems ir daugiau asmenų kvalifikuoja-
mas pagal BK 132 str. 2 d. „tada, kai gyvybė atimama ne mažiau kaip dviem 
žmonėms viena kaltininko veika“ [12], o tai iš esmės reiškia, kad neatsargus gy-
vybės atėmimas dviem ir daugiau asmenų negali būti tęstinis ir susidėti iš kelių 
atskirų veikų. Nors štai kai kurie autoriai savo darbuose teigia, kad tęstiniai nusi-
kaltimai gali būti padaromi ne tik tyčia, bet ir neatsargiai [1, p. 304 – 305], [5, p. 
10], [15, p. 156]. Kaip pavyzdį galima pateikti situaciją, kai medicinos seselė 
elgdamasi nerūpestingai paima netinkamus vaistus ir suleidžia juos trims paci-
entams, ko pasėkoje, jie miršta. Akivaizdu, kad čia padarytos trys skirtingos vei-
kos, tačiau visas jas jungia tas pats nusikalstamas nerūpestingumas, kuris pasi-
reiškė neatsargiai paimant netinkamus vaistus, todėl tas nerūpestingumas, su-
kėlęs trijų asmenų mirtis, turėtų būti vertinamas kaip tęstinis neatsargus nusikal-
timas pagal BK 132 straipsnio 2 dalį kaip neatsargus gyvybės atėmimas dviems 
ir daugiau asmenų. Kaip tęstinės nusikalstamos veikos pavyzdį galima pateikti ir 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį kasacinėje byloje, kurioje J. P. nuteistas 
už tai, kad 1998 m. nuo kovo 21 d. iki kovo 28 d. savo individualios sveikatos 
priežiūros įmonės (duomenys neskelbtini) patalpose, esančiose Vilniuje (duo-
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menys neskelbtini), ligonės D.K. melanomos diagnozės nepatvirtinęs jokiais 
morfologiniais tyrimais ir nežinodamas naviko išplitimo laipsnio, nepakankamai 
ištyręs ligonės bendrą sveikatos būklę, neįvertinęs galimų komplikacijų pavo-
jaus, nesiėmęs jokių priemonių jų išvengti ir tinkamai neinformavęs D.K. apie 
galimas komplikacijas ir jų požymius, nesant reikalo skirti chemoterapijos, atliko 
D.K. priešoperacinės chemoterapijos kursą – daugiau nei dvigubai viršydamas 
vienkartinę ir suminę didžiausias pasaulinėje praktikoje leistinas dozes nederin-
damas su kitais vaistais paskyrė per penkis kartus suleisti D.K. į veną medicini-
nio preparato VELBE (vinblastino) po 10 mg kiekvieną kart. Pavaldžiam medici-
nos personalui tai įvykdžius, D.K. prasidėjo komplikacijos – agranuliocitozė ir 
sepsis, ir tuo D.K. dėl neatsargumo buvo nužudyta [16]. Vertinant šią bylą at-
kreiptinas dėmesys į tai, kad D.K. neatsargus gyvybės atėmimas buvo sukeltas 
ne vienu veiksmu, bet keliomis netinkamai paskirtomis ir atliktomis chemoterapi-
jomis, per penkis kartus suleidžiant VELBE vaistų. Taigi pacientės mirtį sukėlė 
visų šių atskirų veiksmų visuma, kurią jungia ta pati neatsargi J.P. kaltė. Taigi 
tokį J.P. elgesį galima vertinti kaip tęstinį neatsargų gyvybės atėmimą, nors Lie-
tuvos Aukščiausiasis Teismas nuomonės apie tokį vertinimą nepareiškė. 

Reikėtų pritarti kai kurių baudžiamosios teisės mokslininkų nuomonei, kad 
tęstinis nusikaltimas gali būti padaromas ir neatsargiai. Tačiau kaip tada tinka-
mai suformuluoti subjektyvų tęstinės nusikalstamos veikos požymį, kuris jungtų 
visus atskirus kūno judesius ir kuriuo remiantis būtų galima konstatuoti buvus 
tęstinę nusikalstamą veiką. Pavyzdžiui, A. M. Jakovlevas teigia, kad tęstinis nu-
sikaltimas gali būti padaromas vieninga kaltės forma [6, p. 24]. Tačiau tokia for-
muluotė yra per plati ir neatskleidžia tęstinės nusikalstamos veikos esmės, nes 
vieninga kaltės forma gali būti bet kuriuose veiksmuose, kurie tarpusavyje gali 
būti ir visai nesusiję. Tad reikėtų pritarti T. E. Karajevo nuomonei, kuris vietoj 
vieningos tyčios siūlo naudoti vieningos kaltės formos, kuri savo turiniu jungia 
visus epizodus, požymį [5, p. 10]. 

Atsižvelgus į išdėstytus motyvus, siūlytina keisti vieningą tyčią, kaip tęstinės 
nusikalstamos veikos požymį ir teismų praktikoje bei baudžiamosios teisės teori-
joje antrąjį tęstinės nusikalstamos veikos požymį suformuluoti taip: 

visus kūno judesius turi sieti vieningos kaltės formos vieningas turinys. 
Paskutinis tęstinės nusikalstamos veikos požymį apibūdina tai, kad visi kū-

no judesiai nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę ir 
nusikalstamos veikos padarytos iš vieno šaltinio. Šio požymio aiškinimas 
sukelia nemažai problemų tiek teorijoje, tiek praktikoje. Skirtingose bylose tei-
smai ne visada vienodai vertina vieno šaltinio požymį. Pavyzdžiui, Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas kasacinėje nutartyje išnagrinėjęs D. Ą. kasacinį skundą, 
konstatavo, kad vienas iš tęstinio nusikaltimo požymių yra „grobimas iš vieno 
šaltinio (vieno savininko)“ [14]. Nors nagrinėdamas kitą, jau minėtą bylą [11], kai 
V. S. buvo nuteistas už tai, kad per 16 kartų, laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 28 
d. iki 2003 m. liepos 6 d., įvairiose Kauno miesto ir rajono degalinėse pagrobė 
įvairų kiekį benzino, vieno šaltinio kaip tęstinės nusikalstamos veikos požymio 
netaikė. Analizuojant V. S. bylą akivaizdu, kad šiuo atveju nėra vienos tęstinės 
nusikalstamos veikos, nes kaltininkas kurą vogė iš skirtingų degalinių, priklau-
sančių skirtingiems savininkams, t. y. iš skirtingų šaltinių.  
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Paprastai vieno šaltinio samprata yra taikoma turtinėms nusikalstamoms 
veikoms. Kitokio pobūdžio veikoms vietoj vieno šaltinio yra vartojama vieno nu-
kentėjusiojo sąvoka. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų Senato 
nutarimu Nr. 49 dėl teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo 
baudžiamosiose bylose yra teigiama, kad „jei asmuo per tam tikrą laiko tarpą ke-
lis kartus lytiškai santykiauja arba kelis kartus tenkina lytinę aistrą su tuo pačiu 
nukentėjusiuoju prieš jo valią esant vieningai tyčiai, keli lytiniai santykiavimai ar-
ba keli lytinės aistros tenkinimo veiksmai vertinami kaip vienas tęstinis nusikal-
timas. [...] Jei asmuo lytiškai santykiauja ar tenkina lytinę aistrą su keliais nuken-
tėjusiaisiais, padarytos veikos sudaro nusikaltimų sutaptį ir kiekvieno nukentėju-
siojo išžaginimas ar seksualinis prievartavimas kvalifikuojamas kaip atskiras nu-
sikaltimas“ [10]. Tačiau tais atvejais, kai pačioje normoje yra numatyta, kad nu-
kentėjusiaisiais gali būti keli asmenys, vieno šaltinio ar nukentėjusiojo požymis 
netaikomas (pavyzdžiui, nužudymas dviejų ar daugiau asmenų). 

Akivaizdu, kad tiek Lietuvos tesimų praktikoje, tiek baudžiamosios teisės teo-
rijoje nėra bendros nuomonės apie šį tęstinės nusikalstamos veikos požymį. 
Vieni autoriai siūlo vieno šaltinio sampratą, tačiau jai reikia detalesnės apibrėž-
ties ir sąvokos turinio išaiškinimo, kiti siūlo nusikalstamas tęstines veikas sieti su 
vienu nukentėjusiuoju, tačiau tai nelabai tinkamas požymio formulavimas, ypač 
tais atvejais, kai konkretaus nukentėjusiojo nėra, treti sieja su vienodais padari-
niais, o ketvirtieji su vienu dalyku. Taigi tinkamas šio tęstinės nusikalstamos vei-
kos požymio suformulavimas yra svarbi problema, kuriai reikia detalesnės bau-
džiamosios teisė teorijos ir teismų praktikos analizės. 

 
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

 
1. Lietuvos baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje suformuluoti 

tęstinės nusikalstamos veikos požymiai nėra visiškai tikslūs ir nevisiškai atspindi 
tęstinės nusikalstamos veikos esmę. 

2. Pirmas tęstinės nusikalstamos veikos požymis turėtų būti formuluojamas 
taip: turi būti padaryti keli kūno judesiai, iš kurių kiekvienas atskiras kūno jude-
sys turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje aprašytą veikos požymį, ta-
čiau kai dėl kiekybiškai apibrėžtų padarinių ar dalyko kvalifikacija keičiasi, veika 
gali atitikti ir keliuose BK straipsniuose numatytas sudėtis, be to, kiekvienas at-
skiras kūno judesys turi būti nusikalstamas arba sudaryti teisės pažeidimą. 

3. Subjektyvusis tęstinės nusikalstamos veikos požymis turėtų apimti ir tyči-
nes, ir neatsargias nusikalstamas veikas, todėl siūloma keisti Lietuvos teismų 
praktikoje suformuluotą vieningos tyčios požymį ir taikyti vieningos kaltės formos 
vieningo turinio požymį. 

4. Vieno šaltinio požymis reikalauja detalesnės tiek teorinės, tiek teismų 
praktikos analizės. 
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criminal acts, unanimous purpose, unanimous object, unanimous source. 
 

Summary 
 

Analysis of notion of continuous criminal conduct and its elements is a very relevant 
problem in Lithuanian courts practice and in theory of criminal law. But specialists of 
Lithuanian criminal law do not give appropriate attention to this problem. Pursuant to the 
practice of Supreme Court of Lithuania and to the opinions of Lithuanian and Russian 
criminal law specialists it is given in this paper the notion of continuous criminal conduct. It 
is also analyzed main elements of continuous criminal conduct, such as sameness of 
criminal acts, unanimous purpose, unanimous object and source. Analyzing these ele-
ments, the author criticizes well-established Lithuanian court practice and accordingly to 
the opinions of various criminal law specialists, the ways of elaborating the elements of 
continuous criminal conducts are proposed. The author also points main problems that 
should be analyzed by specialists of criminal law in the nearest future. 
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Santrauka 
 

Straipsnyje pasitelkiant analizės, lyginamąjį ir apibendrinimo metodus nagrinė-
jamas tyčios ir nepakaltinamumo santykis, analizuojamas nepakaltinamo asmens 
padarytos nusikalstamos veikos teisinio vertinimo klausimas. Teigiama, kad nepa-
kaltinamas asmuo gali veikti tyčia ir suvokti savo veiksmų neteisėtumą. Tokia min-
tis grindžiama Lietuvos ir Vokietijos baudžiamųjų įstatymų ir baudžiamosios teisės 
doktrinos analize ir lyginimu. Daroma išvada, kad, nesvarbu, koks, intelektualinis 
ar valinis momentas, daromoje veikoje buvo pažeistas, nepakaltinamo asmens pa-
daryta veika gali būti pripažinta padaryta tyčia. 
 

ĮVADAS 
 

Tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių teisėsaugai labai dažnai iškyla elgesio vertini-
mo problema, kai tam tikras kriminalizuotas veikas padaro asmenys, sergantys 
psichikos ligomis ar kenčiantys nuo tam tikrų psichikos sutrikimų. Ši problema 
yra labai senai gvildenama, bet kiekvieną kartą, įvykus tokiam įvykiui, vėl yra iš-
keliama. Atrodytų, kad įstatymuose gan aiškiai yra suformuluota taisyklė, kad 
nepakaltinamas asmuo tyčia padaryti nusikalstamos veikos negali, tačiau kartais 
nagrinėjant konkretų įvykį daroma ganėtinai priešinga išvada. Todėl šiame 
straipsnyje nagrinėjamas tyčios ir nepakaltinamumo santykis, siekiant įrodyti, 
kad, vis dėlto, tam tikrais atvejais, esant tam tikroms aplinkybėms, galima teigti, 
kad kaltininko nepakaltinamumas dar nereiškia tyčios nebuvimo veikoje. Norint 
pasiekti šį tikslą lyginama Lietuvos ir Vokietijos baudžiamosios teisės doktrina ir 
praktika. 

 
Kartais Lietuvos Respublikos teismų praktikoje pasitaiko tokių teismų spren-

dimų baudžiamosiose bylose: „pilietis A, sirgdamas chroniška liga – paranoidine 
šizofrenija, <...> tyčia sužalojo kitą asmenį, <...> jo kaltė įrodyta liudytojų paro-
dymais bei nukentėjusiosios parodymais. <...> teismas nutarė: už įvykdytą veiką 
<...> skirti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones“ [1] bei „teismas nu-
statė, kad pilietis B, „sirgdamas lėtine psichikos liga – šizotipiniu sutrikimu, ne-
galėdamas suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti <...> tyčia sudavė smū-
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gius. <...> pilietis B neatsako pagal Baudžiamuosius įstatymus, jam taikytinos 
priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės“ [2]. 

Iš tokių teismų sprendimų išplaukia, kad nepakaltinamu pripažintas asmuo 
gali veikti tyčia. Tačiau Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinoje teigiama, kad 
nepakaltinamas asmuo negali veikti tyčia [3, p. 326]. Atrodytų, kad teismai varto-
ja neteisingas formuluotes nepakaltinamo asmens veiką apibūdindami, kaip ty-
činę. Tačiau baudžiamojoje teisėje galima rasti ir priešingų nuomonių. Pavyz-
džiui, dar 1907 m. vokiečių teisininkas R. Frank darbe „Apibrėžiant kaltės sąvo-
ką“ („Über den Aufbau des Schuldbegriffs”) išsakė tokią mintį, kad psichiškai ne-
įgalus asmuo gali suvokti savo veiksmus ir tai, kad tie veiksmai yra nusikalstami, 
ir netgi siekti pavojingų padarinių [4, p. 729]. Tokios pat nuomonės yra ir Vokieti-
jos Federalinis teismas: „nepakaltinamas <...> asmuo, padarydamas veiką gali 
veikti tyčia ir objektyviąją tam tikro baudžiamojo teisės pažeidimo neteisėtos 
veikos sudėtį gali realizuoti „sąmoningai ir valingai“ [5, p. 65]. Taigi, koks iš tiesų 
yra nepakaltinamumo ir tyčios santykis? 

Tyčia Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinoje apibrėžiama kaip asmens 
psichinis santykis su daroma veika ir jos padariniais, kuris pasireiškia daromos 
veikos pavojingumo suvokimu, pavojingų padarinių numatymu ir jų siekimu arba 
nesiekimu [3, p.338].  

Nepakaltinamumo sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos baudžiamojo ko-
dekso (toliau LR BK) 17 straipsnyje – nepakaltinamumu pripažįstamas asmuo, 
jeigu darydamas draudžiamą baudžiamųjų įstatymų veiką dėl psichikos sutriki-
mo negalėjo suvokti jos pavojingumo arba valdyti savo veiksmų. Taip pat toks 
asmuo nėra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ir bausmė jam nėra skiria-
ma, tačiau gali būti skirtos priverčiamosios medicinos priemonės [6]. 

Pagal Vokietijos baudžiamojo kodekso 20 straipsnį asmuo nėra traukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn, jei darydamas veiką, dėl psichikos ligos ar sutriki-
mo arba dėl sąmonės aptemimo, arba silpnaprotystės arba kitos rimtos psichi-
nės patalogijos, buvo nepajėgus suprasti savo veiksmų neteisėtumą [7]. Šios 
nepakaltinamumo definicijos esmė ta pati kaip ir pateiktos LR BK, t.y. asmuo dėl 
psichinės ligos nesuvokia savo veiksmų pavojingumo (neteisėtumo) arba nesu-
geba jų valdyti.  

Analizuojant LR BK pateiktą nepakaltinamumo definiciją, galima išskirti tam 
tikrus jį sudarančius elementus, iš kurių vienas yra privalomas – psichikos liga, o 
antras, taip pat privalomas, gali būti alternatyvus:  

1) arba susidėti iš abiejų elementų, t.y. nusikalstamos veikos pavojingumo 
suvokimo ir galėjimo valdyti savo veiksmus; 

2) arba nusikalstamos veikos pavojingumo suvokimo, arba galėjimo valdyti 
savo veiksmus. 

Nusikalstamos veikos pavojingumo suvokimas yra vadinamas intelektualiniu 
momentu, o galėjimas valdyti savo veiksmus – valiniu momentu. Tai, kad tyčia ir 
nepakaltinamumas turi labai aiškų ryšį per intelektualinį momentą, t. y. gebėjimą 
suprasti savo veiksmus, yra akivaizdu. Iš tyčios ir nepakaltinamumo apibrėžimų 
matoma, kad suvokimas suponuoja tyčią, o nesuvokimas dėl psichikos sutrikimo 
(ligos) – nepakaltinamumą. Taigi, jei tiriant baudžiamąją bylą yra nustatoma, kad 
asmuo suvokė, ką daro, ir žinojo, kad tai pavojinga (neteisėta), galima kalbėti 
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apie tyčinę veiką, o jei nesuprato savo veikos pavojingumo dėl psichikos sutri-
kimo (ligos), – apie nepakaltinamumą. 

Tačiau kyla klausimas, koks tyčios ir nepakaltinamumo santykis per valinį 
momentą? 

Tyčiai, kaip kaltės formai, būdinga tai, kad asmuo, darydamas nusikalstamą 
veiką, suvokė jos pavojingą pobūdį, numatė pavojingų padarinių kilimo galimybę 
ir/arba norėjo, kad šie padariniai kiltų, arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems 
kilti. 

Nepakaltinamumui būdingas arba nusikalstamos veikos pavojingumo nesu-
vokimas, arba nusikalstamos veikos pavojingumo suvokimas, bet negalėjimas 
savo veiksmų valdyti. 

Taigi, valinis tyčios momentas pasireiškia padarinių siekimu arba sąmoningu 
leidimu jiems kilti, o nepakaltinamume – negalėjimu savo veiksmų valdyti.  

Kalbant apie asmens valią ir galėjimą susilaikyti nuo veiksmų, kai suvokia-
ma, kad tie veiksmai yra neteisėti, kyla klausimas, ar įmanoma ko nors siekti 
nesugebant savęs sukontroliuoti, atsispirti savo potraukiams, norams. Jei tai yra 
įmanoma, galima kalbėti apie tyčią kaltininko veiksmuose, kurių jis nesugeba 
valdyti (kontroliuoti). Jei negalėjimas valdyti savo veiksmų nesuderinamas su 
nusikalstamos veikos padarymo noru (siekiu), tokiu atveju negalima kalbėti apie 
tyčios galimybę. 

Vienas iš pavyzdžių, pagrindžiančių mintį, kad ir psichikos liga sergantis as-
muo gali veikti tyčia, yra kleptomanija sergančio asmens padaryta vagystė. 
Kleptomanijai būdingas nevaldomas potraukis, noras imti, savintis svetimus „ne 
vietoje padėtus“ daiktus. Kaip rodo praktika ir įvairūs tokių asmenų psichikos ty-
rimai kleptomanai dažniausiai žino, kad jiems negalima savintis svetimų daiktų, 
jie žino, kad tai neteisėta ir draudžiama, tačiau jie vistiek tai daro. Kodėl? Pa-
grindinė priežastis ir yra esminis ligos požymis – nenugalimas noras savintis 
svetimus daiktus. 

Taigi, kleptomanas pasisavindamas svetimą daiktą, suvokia, kad tai įstatymo 
draudžiama veika, jis nori tai daryti ir negali sukontroliuoti savo noro (potraukio). 
Kitaip tariant, jis vagia tyčia, bet pripažįstamas nepakaltinamu dėl psichikos ligos 
– kleptomanijos ir negalėjimo valdyti savo veiksmų. 

Kitas pavyzdys galėtų būti išžaginimus ir seksualinius prievartavimus pada-
riusių asmenų, kurie serga įvairiomis psichikos ligomis (pvz.: manijom), bau-
džiamosios atsakomybės klausimas. Jei yra nustatoma, kad asmuo serga tam 
tikra manija ir, pavyzdžiui, yra pripažįstamas seksualiniu maniaku, jis pripažįs-
tamas nepakaltinamu. Tačiau manijoms būdingas veiksmų suvokimas, jų noras, 
bet negalėjimas atsispirti savo potraukiams, kurie dažnai yra neteisėti. 
Manyčiau, tokiais atvejais asmuo turi būti pripažįstamas nepakaltinamu ir jam 
skiriamos priverstinės medicinos priemonės, tačiau jo veika gali būti pripažįsta-
ma padaryta tyčia. 

 
IŠVADOS 

 
1. Jei tiriant nusikalstamą veiką paaiškėja, kad asmuo nesuprato savo vei-

kos pavojingumo dėl psichinės ligos, jis yra nepakaltinamas ir jo veikoje nėra ty-
čios. 
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2. Tais atvejais, kai asmuo suvokia savo veiksmų pavojingumą ir netgi siekia 
atitinkamų padarinių, tačiau dėl psichikos sutrikimo (ligos) negali susivaldyti, ga-
lima teigti, kad asmuo yra nepakaltinamas ir nėra traukiamas baudžiamojon at-
sakomybėn, tačiau nusikalstama veika buvo padaryta tyčia. Tokiais atvejais tei-
smai, teigdami, kad nepakaltinamas asmuo veikė tyčia, yra visiškai teisūs. 
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Summary 

 
The article deals whit relation of intention and insanity, analysing question can mentaly 

ill person to be responsible for commiting a crime intentionally. 
The author states that mentaly ill person is able to commit a crime intentionally and act 

with the knowledge of wrongfulness of his actions. This point is based on analysis of the-
ory of Lithuanian and German criminal law. 

The author states that in those cases when the crime is commited by the person who 
was mentally ill and couldn‘t realize that his actions were dangerous and unwarranted, the 
person can‘t be responisible for intentional crime. In other cases when the person realises 
the dengerousness of his actions and the unwarranted result is his aim but he is not able 
to control himself because of mental illness, we can point that he acted intentionally but 
can be excused by the court. 
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Pagrindinės sąvokos: kaltės formos, tyčia, tiesioginė tyčia, netiesioginė tyčia, 
neatsargumas, nusikalstamas pasitikėjimas, nusikalstamas nerūpestingumas. 
 

Santrauka 
 

Šio straipsnio objektas – alternatyvus požiūris į kaltės formas pagal Lietuvos, 
Vokietijos ir Anglijos baudžiamosios teisės doktrinas. Lyginimo ir analizės metodu 
nagrinėjami tyčios (direct/oblique intention, Absicht, Wissentlichkeit, bedingte Vor-
satz), neatsargumo (negligence, Bewusste/Unbewusste Fahlässigkeit) aspektai. Kaltės 
formų problematika ta, kad skirtingose teisinėse sistemose skirtingai apibrėžiamos 
kaltės formų sąvokos, yra tam tikros kaltės formų rūšys, kurių atitikmens kitos 
valstybės teisės sistema neturi. Tačiau turinio požiūriu galima rasti daug panašu-
mų.  
 

ĮŽANGA 
 
Kaltės formos nustatymas – vienas aktualiausių klausimų kiekvienoje bau-

džiamojoje byloje. Nuo teisingo kaltininko kaltės formos nustatymo iš esmės pri-
klauso jo baudžiamosios atsakomybės griežtumas, o neretai – ir tai, ar asmeniui 
apskritai turėtų kilti baudžiamoji atsakomybė. Moksliškai nagrinėjant kaltės for-
mas, kaip ir bet kurį kitą baudžiamosios teisės institutą, visuomet yra naudinga 
susipažinti su užsienio šalių baudžiamosios teisės pasiekimais. Kaltės formų 
samprata Vakarų valstybių (Vokietijos, Anglijos, JAV) yra praktiškai nenagrinėta 
Lietuvos baudžiamojoje  teisėje. Užpildyti šią spragą yra straipsnio tikslas. 
Straipsnio uždaviniai, kurių siekiama pasitelkiant lyginamąjį ir loginį – sisteminį 
metodus, yra: 1) aprašyti Vokietijos, Anglijos, JAV baudžiamojoje  teisėje išski-
riamas kaltės formas, 2) palyginti jas su Lietuvos baudžiamojoje  teisėje išski-
riamomis kaltės formomis.   
 

Lietuvos baudžiamojoje teisėje skiriamos dvi kaltės formos – tyčinė ir neat-
sargi kaltė. Jos įtvirtintos Lietuvos baudžiamajame įstatyme (Lietuvos Respubli-
kos baudžiamojo kodekso (toliau LR BK) 15 ir 16 str.) [1, p. 45–46].  

LR BK 15 straipsnyje skiriamos dvi tyčinės kaltės rūšys: tiesioginė tyčia ir ne-
tiesioginė tyčia. Nusikalstama veika padaroma tiesiogine tyčia, jeigu ją daryda-
mas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį ir (a) norėjo taip veikti arba (b) nu-
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matė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti kodekse numatyti padariniai 
ir jų norėjo. Kalbant apie tiesioginę tyčią, pažymėtina, kad užsienio baudžiamo-
sios teisės sistemoje ją apibūdina dvi sąvokos. Štai pavyzdžiui Vokietijos bau-
džiamosios teisės doktrinoje skiriamos dvi tiesioginės tyčios sąvokos – Absicht ir 
Wissentlichkeit, t. y. pirmo laipsnio tiesioginė tyčia (siekis, ketinimas realizuoti 
nusikalstamos veikos sudėtį) ir aukštas apskaičiavimo (numatymo) laipsnis (tie-
sioginė tyčia siauruoju požiūriu). Anot Vokietijos baudžiamosios teisės teoretiko 
Johano Wessels, tiesioginė tyčia (siauruoju požiūriu) yra tada, kai kaltininkas ži-
no arba garantuotai numato, jog savo veiksmais įgyvendins įstatyme numatytą 
veikos sudėtį. Tiesioginė tyčia apima visa tai, ką asmuo įsivaizduoja kaip būtiną 
ar neišvengiamą jo poelgio padarinį, nors vieno ar kito veiksmų padarinio jis ga-
lėjo ir nenorėti [3, p. 84]. Tokie atvejai pripažįstami tiesiogine tyčia ir Lietuvos 
baudžiamojoje teisėje [2, p. 352]. Iš esmės tokios pačios tiesioginės tyčios rūšys 
išskiriamos ir Anglijos baudžiamosios teisės doktrinoje. Viena iš tiesioginės ty-
čios rūšių – direct intention – tai kaltininko tikslas ir ketinimas, t. y. asmuo suvo-
kia, kad veikia neteisėtai, numato, kad savo veika sukels pavojingus padarinius, 
ir tai yra jo tikslas (nori taip elgtis). Kita – oblique intention – pasireiškia tokiose 
bylose, kur kaltininkas, kurio tikslas nėra sukelti pavojingus padarinius, suvokia, 
kad yra neabejotinai didelė tikimybė, jog pavojingi padariniai kils dėl jo veiksmų 
[4, p. 79–80].  

Lietuvos baudžiamojoje teisėje netiesioginė tyčia esti tada, kai nusikalstama 
veika padaroma asmeniui suvokiant daromos veikos pavojingumą, numatant 
pavojingų padarinių kilimą, ir, nors tokių padarinių nenori, tačiau sąmoningai lei-
džia jiems kilti. Savo turiniu nedaug skiriasi netiesioginės tyčios (dolus eventua-
lis) samprata Vokietijos baudžiamojoje teisėje. Pagal Vokietijos teisės moksle 
vyraujančią nuomonę ir teismų praktiką, netiesioginė tyčia yra tada, kai kaltinin-
kas nepaiso labai realios galimybės padariniams atsirasti, neatsisako padaryti 
veikos, ir kaltininko toks elgesys patvirtina išvadą, kad, siekdamas tikslo, jis su-
sitaikė su veikos sudėties realizavimo tikimybe, t. y. suvokė, kad padarinių atsi-
ras, bet neatsisakė veikos. Tuo netiesioginė tyčia atribojama nuo nusikalstamo 
pasitikėjimo, kuris yra tada, kai kaltininkas yra įsitikinęs, jog pavojingų padarinių 
nekils – jam pavyks išvengti gresiančių padarinių bei įstatyme numatytos veikos 
sudėties įgyvendinimo [3, p. 84–87].  

Lietuvos ir Vokietijos teismams dažnai kyla problemų sprendžiant netiesiogi-
nės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atskyrimo klausimą. Tačiau Anglijos tei-
smai su tokiomis problemomis nesusiduria. Anglijos baudžiamojoje teisėje įsi-
tvirtinusi recklessness sąvoka, kuri apima netiesioginę tyčią ir nusikalstamą pa-
sitikėjimą. Teorijoje pateikiamas toks recklessness kaltės formos turinys: 

1. asmuo beatodairiškai, lengvabūdiškai, neapgalvotai nepaiso atsiradusios 
ar atsirasiančios rizikos padarinių atžvilgiu, arba  

2. nepaiso / neatižvelgia į padarinius, kai elgiasi rizikingai, ir, nors jis juos 
numato, sąmoningai elgiasi rizikingai [5, p.146].  

Kitaip sakant, recklessness gali būti verčiama kaip rizikingas elgesys. Tačiau 
tai nėra vienos iš neatsargios kaltės formos rūšių – nusikalstamo pasitikėjimo – 
atitikmuo. Lietuvos ir Vokietijos teisės sistemoje nėra recklessness atitikmenų. 
Lietuvos baudžiamojoje teisėje asmuo padaro nusikalstamą veiką dėl nusikals-
tamo pasitikėjimo, jei numato, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti pa-
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darinių, numatytų LR BK, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti. Tai reiškia, 
kad padariniai numatomi kaip labai mažai tikėtini, suvokiamas rizikingas veikos 
pobūdis; tokie asmens apskaičiavimai ir tikėjimas yra lengvabūdiški – tai bene 
svarbiausias šios kaltės rūšies elementas [2, p. 377–389].  

Vokietijos baudžiamojoje teisėje nusikalstamas pasitikėjimas (bewusste 
Fahlässigkeit) apibrėžiamas bene taip pat kaip Lietuvoje: nusikalstamas pasiti-
kėjimas esti tada, kai asmuo numato tam tikrą įstatyme nustatytą veikos sudė-
ties realizavimo tikimybę, tačiau tikisi, jog ši veikos sudėtis nebus įgyvendinta [3, 
p. 215].  

O recklessness, kaip minėta, apima ir netiesioginės tyčios, ir nusikalstamo 
pasitikėjimo atvejus. 

Pagal LR BK 16 straipsnio 3 dalį nusikalstama veika dėl nusikalstamo nerū-
pestingumo padaryta laikoma tada, kai kaltininkas nenumatė, kad dėl jo veikimo 
ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes 
ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti. Esminis momentas, ski-
riantis nusikalstamą nerūpestingumą nuo kitų kaltės formų, yra tai, kad dėl nusi-
kalstamo nerūpestingumo asmuo nesuvokia daromos veikos nei pavojingo, nei 
rizikingo pobūdžio [2, p. 390–393]. Iš esmės, nusikalstamo nerūpestingumo turi-
nys Lietuvoje, Vokietijoje ir Anglijoje nesiskiria, skiriasi tik sampratų lingvistinės 
formuluotės. Vokietijoje nusikalstamas nerūpestingumas (unbewusste Fahläs-
sigkeit) apibūdinanas kaip nusikalstamos veikos sudėties ribose nustatytas ob-
jektyviai būtino rūpestingumo nesilaikymas, t. y. nustatant kaltės formą, patikri-
nama, ar kaltininkas, atsižvelgiant į jo individualaus suvokimo ribas, galėjo laiky-
tis objektyvių rūpestingumo reikalavimų [3, p. 215]. Angliškoji baudžiamosios 
teisė doktrina nusikalstamą nerūpestingumą (negligence) apibūdina taip: kalti-
ninko nesugebėjimas atlikti rūpestingus veiksmus, pritaikyti įgūdžius, numatyti 
riziką kaip tai objektyviai turi sugebėti atlikti protingas, racionalus žmogus[5, p. 
142].  
 

IŠVADOS 
 

1. Kaltės formų rūšys, lyginant Lietuvos, Vokietijos ir Anglijos baudžiamosios 
teisės sistemas, apibrėžiamos skirtingai, kadangi kiekvienoje valstybėje jos turi 
savitą sampratą, dažnai išreiškiamą ne viena sąvoka (pvz. Vokietijoje). Tai ypač 
ryšku žvelgiant į tiesioginę ir netiesioginę tyčias. Tačiau savo turiniu nagrinėtos 
kaltės formos yra panašios, ypač Lietuvos ir Vokietijos. 

2. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos ir Vokietijos teismams kyla pro-
blemų sprendžiant netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atskyrimo 
klausimą, o Anglijos teismams tokių keblumų neiškyla, nes jie turi tokią kaltės 
formą, apimančią netiesioginę tyčią ir nusikalstamą pasitikėjimą (pvz. reckles-
sness). 

3. Analizuojant neatsargumo institutą, darytina išvada, kad tiek Lietuvos, tiek 
užsienio baudžiamosios teisės doktrinos pateikia iš esmės vienodas sampratas, 
šios kaltės formos turinį. 
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Summary 
 

The conceptions related to mental element of a crime (forms of fault) in Lithuanian, 
German and English criminal Law are very sightworthy because in different law systems 
exist different definitions of elements of an offence. In some ways it seems unlike to each 
other because of difference of the notions (for example definition of Intention in different 
law systems), but on the other hand, especially when we look at the content of mental 
element of a crime, we can find a lot of similarities, for example in Lithuanian and German 
Criminal Law.  

There comes a problem comparing different law systems - it is that Lithuanian and 
German Criminal Law doesn’t have equivalent to recklessness (which exists in English 
Criminal Law) and sometimes it confuses the courts.  

Analyzing the institute of negligence we can deduce that Lithuanian, German and 
English Criminal Law systems give almost equal definitions and contents of this form of 
fault. 

 
 
 
 

 

 

 
 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

311 

NEAPIBRĖŽTOS TYČIOS SAMPRATA 
 

Veronika Veršilo  
 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto magistrantūros I kursas 
Telefonas +370 674 45528 
El. paštas ver.veronika@gmail.com 
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Santrauka  

 
Šio pranešimo objektas yra neapibrėžta tyčia. Baudžiamosios teisės doktrinoje 

vyksta nemažai diskusijų, susijusių su neapibrėžtos tyčios samprata. Neapibrėžta 
tyčia, nors ir nėra juridiškai įtvirtinta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodek-
se, tačiau turi didelę reikšme kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Labiausiai disku-
tuojama, ar pagrįstai yra šalia apibrėžtos ir neapibrėžtos tyčios išskiriama alternaty-
vi tyčia. Ši problema aktuali ir Lietuvos teismų praktikai, nes joje pastebimas tam 
tikras nenuoseklumas, susijęs su neapibrėžtos tyčios samprata. Doktrinoje taip pat 
diskutuojama, ar neapibrėžta tyčia galima tik tiesioginės tyčios atveju, ar apie ne-
apibrėžtą tyčią galima kalbėti ir asmeniui veikiant netiesiogine tyčia. Šiame prane-
šime siekiama išnagrinėti šias neapibrėžtos tyčios sampratos problemas.  

 
ĮVADAS  

 
Šio tyrimo objektas yra neapibrėžta tyčia. Neapibrėžta tyčia, nors ir nėra juri-

diškai įtvirtinta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, turi didelę prakti-
nę reikšmę. Norint teisingai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, tam tikrais atvejais 
būtina nustatyti kokia tyčia asmuo veikė – apibrėžta ar neapibrėžta. Šio tyrimo 
tikslas yra išnagrinėti neapibrėžtos tyčios sampratos problemas, kurios yra ak-
tualios kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Pirmoji problema yra susijusi su al-
ternatyvios tyčios išskirimo pagrįstumu, t.y. būtina nustatyti alternatyvios ir ne-
apibrėžtos tyčios santykį. Antroji neapibrėžtos tyčios sampratos problema susi-
jusi su tiesiogine ir netiesiogine tyčia. Sprendžiant šią problemą, būtina išsiaiš-
kinti, ar neapibrėžta tyčia galima tik tiesioginės tyčios atveju, ar apie tokią tyčią 
galima kalbėti ir asmeniui veikiant netiesiogine tyčia. 

Neapibrėžta tyčia, kaip jau buvo minėta, turi didelę praktinę reikšmę, tačiau 
baudžiamosios teisės doktrinoje skiriamas dėmesys šiam klausimui, manytume, 
yra nepakankamas. Neapibrėžtos tyčios samprata paprastai aptariama visuose 
baudžiamosios teisės vadovėliuose, tačiau atskirų mokslinių darbų, kuriuose bū-
tų gvildenamos minėtos neapibrėžtos tyčios sampratos problemos, nėra. Todėl 
šiame straipsnyje išnagrinėsime minėtas neapibrėžtos tyčios sampratos pro-
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blemas, aptardami skirtingus baudžiamosios teisės doktrinoje egzistuojančius 
požiūrius šiais klausimais. 

 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 15 straipsnyje 

išskiriamos tik dvi tyčios rūšis: tiesioginė ir netiesioginė. Tačiau tiek baudžiamo-
sios teisės teorijoje, tiek teismų praktikoje kaip teisiškai reikšmingos išskiriamos 
dar dvi, o kartais trys tyčios rūšys, kurios turi esminę reikšmę nusikalstamai vei-
kai kvalifikuoti, o būtent: apibrėžta, neapibrėžta ir alternatyvi tyčia. 

Esant apibrėžtai tyčiai, veika kvalifikuojama pagal tą BK straipsnį, kuris nu-
mato padarinius, kuriuos asmuo numatė ir kurių siekė. Tais atvejais, kai atsiran-
da padarinių, kurių neapėmė kaltininko tyčia, veika kvalifikuojama kaip pasikėsi-
nimas į tą nusikalstamą veiką, kurios padarinių kaltininkas siekė. Esant neapi-
brėžtai tyčiai, veika kvalifikuojama pagal faktiškai atsiradusius padarinius. 

Neapibrėžtą tyčią apibūdina tai, kad kaltininkas turi ne individualų – apibrėž-
tą, bet bendrą supratimą apie savo veikos objektyviuosius požymius, t.y. jis su-
pranta tik jos rūšinius požymius. Pavyzdžiui, suduodamas stiprius smūgius į gal-
vos, krūtinės, pilvo sritį, kaltininkas numato, kad tuo bus sutrikdyta nukentėjusio-
jo sveikata, tačiau nesuvokia šios žalos masto, t.y. sveikatos sutrikdymo sun-
kumo laipsnio. 

Nemažai ginčijamasi dėl tyčios skirstymo į rūšis pagal padarinių detalizavimo 
laipsnį. Vieni autoriai siūlo skirstyti tyčią į apibrėžtą ir neapibrėžtą, kiti dar įvardi-
ja alternatyvią tyčią. Autoriai, išskiriantys alternatyvią tyčią, mano ją esant api-
brėžtos tyčios rūšimi kartu su paprasta tyčia, tačiau tokiu atveju kyla alternaty-
vios ir neapibrėžtos tyčios atskyrimo problema. 

L. Prochorovo nuomone, alternatyvi tyčia yra tada, kai kaltininkas numato 
dviejų ar daugiau rūšių padarinių kilimo galimybę. Bet tie galimi pavojingi pada-
riniai kaltininko sąmonėje yra apibrėžti. Kaip pavyzdį jis nurodo tokį atvejį: kalti-
ninkas peiliu smogia smūgį nukentėjusiajam į krūtinės sritį; jis numato, kad taip 
gali padaryti sunkų sveikatos sutrikdymą arba nužudyti nukentėjusįjį ir nori bet 
kokios rūšies padarinių arba sąmoningai leidžia bet kokios rūšies tokiems pada-
riniams atsirasti [2, p. 78]. Apibūdindamas neapibrėžtą tyčią, L. Prochorovas tei-
gia, kad neapibrėžtos tyčios atveju kaltininkas, numatydamas pavojingų padari-
nių kilimo galimybę, nekonkretina jų. Jis turi tik bendrą supratimą apie tą žalą, 
kurią sukels savo veiksmais. L. Prochorovas nurodo, kad ši tyčios rūšis būdinga 
muštynių metų padaromiems sveikatos sutrikdymams [2, p. 78]. Manytume, kad 
jau vien iš L. Prochorovo pateiktų pavyzdžių galima daryti išvadą, kad neapi-
brėžta ir alternatyvi tyčia yra tas pats dalykas. Juk muštynių metu asmenys taip 
pat numato, kad savo veiksmais nukentėjusiesiems padaro sveikatos sutrikdy-
mų arba net gali nužudyti, t.y. jie numato galimus savo veiksmų padarinius, bet 
jų nekonkretina – nesiekia apibrėžtų padarinių, juos tokiu atveju tenkina bet ko-
kie atsiradę padariniai. 

P. Dagelis kiek kitaip argumentuoja alternatyvios tyčios egzistavimo pagrįs-
tumą. Jis pažymi, kad neapibrėžta tyčia dažniausiai būna susijusi su vieno ar ki-
to nusikalstamos veikos objektyviojo požymio kiekybine charakteristika (pvz., 
padarytos žalos dydis, sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnis); o alternatyvi ty-
čia – susijusi su kokybine požymio charakteristika arba su tuo požymio buvimo 
arba nebuvimo faktu (pvz., buvo moteris nėščia arba ne, grobiamo turto priklau-
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somybė – tai privačių asmenų ar valstybės turtas) [3, p. 112]. Todėl P. Dagelis 
teigia, kad tyčia vienu metu gali būti ir neapibrėžta (pvz., turto vertės atžvilgiu), ir 
alternatyvi (pvz., turto priklausymo atžvilgiu). Tačiau būtina pažymėti, kad 2000 
m. LR BK neskirstoma grobiamo turto į privataus asmens ar valstybės turtą; pa-
grobimo objektas yra svetimas turtas, nepriklausomai nuo to, kam jis priklauso. 
Taigi P. Dagelio duotas vienintelis pavyzdys šiuo klausimu mūsų dienomis ne-
gali būti pritaikytas.  

Prof. V. Piesliako nuomone, alternatyvi tyčia nėra atskira tyčios rūšys, tai yra 
ta pati neapibrėžta tyčia. Savo nuomone jis argumentuoja tuo, kad esant neapi-
brėžtai tyčiai asmens numatymo pobūdis nėra visiškai abstraktus – jis numato 
galimų padarinių rūšį, jų pobūdį, tik jų nekonkretina [4, p. 366]. Iš tikrųjų asmuo, 
darydamas nusikalstamą veiką, negali visiškai nenumatyti jokių padarinių. Jis 
gali jų nekonkretinti, nesiekti kažkokių jo sąmonėje apibrėžtų padarinių, tačiau 
visais atvejais, manytume, jis numato galimų padarinių pobūdį, rūšį 

 Lietuvos teismų praktikoje taip pat yra tam tikros painiavos dėl nagrinėjamų 
tyčios rūšių. Vienose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) bylose mini-
ma ir alternatyvi tyčios rūšis, kitose – vartojamas tik neapibrėžtos tyčios termi-
nas. Pavyzdžiui., LAT 2004 metų lapkričio 16 d. nutartyje baudžiamojoje byloje 
Nr. 2k–586, nurodoma, kad neapibrėžta tyčia yra tada, kai kaltininkas suvokia 
savo nusikalstamos veikos pobūdį, numato padarinius, tačiau jų neindividuali-
zuoja. Tačiau toliau aiškinama, kad jeigu J. R. turėjo tikslą tiek sužaloti V. Š., 
tiek ją nužudyti, tai reiškia buvo alternatyvi apibrėžta tyčia. Jeigu neapibrėžtos 
tyčios atveju kaltininkas atsako tik už atsiradusius padarinius, tai apibrėžtos ty-
čios atveju veika kvalifikuojama pagal tyčios kryptingumą ne tik tada, kai tikslas 
pasiekiamas, bet ir kai nepasiekiamas [5]. Taigi LAT vartodamas terminą „alter-
natyvi apibrėžta tyčia“ iš esmės supranta jį kaip neapibrėžtą tyčią, prilygina 
šiuos terminus vieną kitam, tačiau tokiu atveju jis supainioja skirtingus dalykus – 
pripažįstant, kad tyčia gali būti apibrėžta ir neapibrėžta, ir prilyginant terminus 
„neapibrėžta tyčia“ ir „alternatyvi apibrėžta tyčia“, gaunama išvada, kad neapi-
brėžta tyčia yra apibrėžtos tyčios rūšis. Tačiau taip negali būti, būtinai reikia skir-
ti apibrėžtą ir neapibrėžtą tyčią, nes tai turi didelės reikšmės nusikalstamai vei-
kai kvalifikuoti. 

Kitose nutartyse LAT aiškiai pažymi, kad tyčia gali būti arba apibrėžta, arba 
neapibrėžta. Terminą „alternatyvi tyčia“ jis nevartoja ir, manytume, tokia praktika 
yra teisinga. Pavyzdžiui, LAT 2006 metų gegužės 30 d. nutartyje baudžiamojoje 
byloje Nr. 2k–324 aiškiai nurodė, kad tyčia pagrobti svetimą turtą gali būti tiek 
apibrėžta, tiek ir neapibrėžta – asmuo gali kėsintis į konkretų arba neindividuali-
zuotą svetimą turtą [6].  

LAT teisėjų senato 2004 metų birželio 18 d. nutarimo „Dėl teismų praktikos 
nusikaltimų žmogaus gyvybei bylose“ 6 punkte išaiškinta, kad nužudymas gali 
būti padarytas tiesiogine apibrėžta tyčia, kai veikiama siekiant atimti gyvybę, ir 
neapibrėžta tyčia, kai veikiama siekiant, ar sutrikdyti žmogaus sveikatą, ar atimti 
gyvybę. Neapibrėžtos tyčios atveju kaltininkas galimybę atsirasti įvairiems pavo-
jingos veikos padariniams (nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymams ar net mir-
čiai) numato bendrai, tų padarinių savo sąmonėje nedetalizuoja ir vienodai nori 
bet kurio iš jų atsiradimo [7]. Vadinasi, LAT pripažįsta tyčios skirstymą į apibrėž-
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tą ir neapibrėžtą. Esamas tam tikras teismų praktikos nevienodumas turėtų būti 
pašalintas pripažįstant tyčios skirstymą į dvi rūšis: apibrėžtą ir neapibrėžtą. 

Baudžiamosios teisės doktrinoje taip pat diskutuojama, ar neapibrėžta tyčia 
galima tik esant tiesioginei tyčiai, ar ji galima ir asmeniui veikiant netiesiogine ty-
čia. Prof. V. Piesliakas teigia, kad neapibrėžta tyčia yra tiesioginės tyčios atmai-
na. Esant neapibrėžtai tyčiai asmuo suvokia pavojingą veikos pobūdį ir numato 
padarinius, jų nori, tačiau jų nedetalizuoja. Kai yra netiesioginė tyčia, asmuo pa-
darinių nesiekia, jis abejingas, atsiras padarinių ar ne [4, p. 371]. Kiti mokslinin-
kai, pvz., A. Rarogas, teigia, kad tyčios skirstymas į apibrėžtą ir neapibrėžtą ty-
čią gali būti panaudojamas ir netiesioginės tyčios atžvilgiu. Jo nuomone, kriteri-
jus pripažinti tyčią apibrėžta, neapibrėžta ar alternatyvia yra asmens supratimo 
apie pagrindinius veikos socialinius požymius konkretumo laipsnis. Šis kriterijus, 
anot A. Rarogo, yra intelektualaus tyčios momento aspektas, o valinis momen-
tas esant tam pačiam apibrėžtumo laipsniui gali skirtis. Remdamasis tuo A. Ra-
rogas daro išvadą, kad neapibrėžta tyčia galima ir netiesioginės tyčios atveju [8, 
p. 689-690]. Su tokia nuomone sutinka ir P. Dagelis, kuris taip pat teigia, kad 
neapibrėžta tyčia gali būti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės tyčios atveju [3, p. 
113]. 

Reikėtų pažymėti, kad tiesioginė ir netiesioginė tyčia skiriasi valiniu momen-
tu, t.y. pagal tai, ar asmuo norėjo pavojingų padarinių (BK 15 str. 2d.), ar nors jų 
ir nenorėjo, tačiau sąmoningai leido jiems atsirasti (BK 15 str. 3d.). Intelektuali-
niai momentai šiuo atveju nesiskiria. Turint omenyje, kad apibrėžta ir neapibrėž-
ta tyčia išskiriamos pagal intelektualinį momentą (t.y. pagal pavojingų padarinių 
detalizavimo laipsnį), galima teigti, kad neapibrėžta tyčia visgi galima ir netiesio-
ginės tyčios atveju. Tokią išvadą būtų galima pailiustruoti ir LAT praktika. Antai 
baudžiamojoje byloje Nr. 2k–288/2005, K. Z. buvo kaltinamas tyčiniu nužudymu, 
padarytu netiesiogine tyčia. Remiantis bylos faktinėmis aplinkybėmis, K. Z. su-
davė nukentėjusiajam A. A. smūgius rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, 
tame tarpe ne mažiau devynių smūgių rankomis ir kojomis į galvos ir veido sritį, 
dėl ko išsivystė plaučių ir smegenų pabrinkimas, sąlygojęs nukentėjusiojo mirtį. 
LAT išaiškino, kad veika buvo padaryta netiesiogine neapibrėžta tyčia, nes kalti-
ninkas suvokė, jog kelia pavojų nukentėjusiojo gyvybei, numatė, kad dėl jo 
veiksmų šis gali mirti, ir nors šių padarinių nenorėjo, sąmoningai leido jiems kilti 
[9]. Taigi šiuo atveju kaltininkas, veikdamas netiesiogine tyčia (padarinių jis ne-
norėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti), tuo pat metu veikė neapibrėžta ty-
čia – jis numatė, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis gali mirti arba jam bus pada-
rytas sveikatos sutrikdymas, tačiau šių padarinių nedetalizavo ir nesiekė kažko-
kių konkrečių padarinių. 
 

IŠVADOS 
 

Baudžiamosios teisės doktrinoje greta apibrėžtos ir neapibrėžtos tyčios rūšių 
kartais išskiriama dar alternatyvi tyčia, kuri laikoma viena iš apibrėžtos tyčios rū-
šių. Tačiau lyginant neapibrėžtą ir alternatyvią tyčios formas paaiškėja, kad tai 
yra ta pati tyčios rūšis, nes nepavyko rasti jokių įtikinamų argumentų pagrįsti al-
ternatyvios tyčios išskirimo būtinumą. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

315 

Nemažai vyksta diskusijų ir dėl kitos problemos: neapibrėžta tyčia galima tik 
kai yra tiesioginė ar ir netiesioginė tyčia. Remiantis tuo, kad apibrėžtos ir neapi-
brėžtos tyčios skirimo pagrindas yra intelektualinis momentas, o tiesioginės ir 
netiesioginės tyčios – valinis momentas, o intelektualinis momentas nesikeičia, 
darytina išvada, kad neapibrėžta tyčia galima ir esant netiesioginei tyčiai. 
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Veronika Veršilo 
Mykolas Romeris University 

 
Keywords: indefinite intention, alternative intention, direct intention, indirect intention. 

 
Summary 

 
This article contains the analysis of the conception of indefinite intention. The concep-

tion of indefinite intention in the doctrine of criminal law is being widely discussed and 
there are many disputes about it. This type of intention is not included in the Criminal 
Code, but it is very significant in the process of the qualification of criminal offences. The 
article is focused on the two problems related to indefinite intention. The first is, whether it 
is necessary to distinguish alternative intention and indefinite intention. The author sup-
ports the concept that alternative intention and indefinite intention are the same and it is 
not necessary to distinguish these two types. The second problem is connected with direct 
and indirect intention and with the question, whether it is possible to act with indirect and 
indefinite intention at the same time. The author of the article maintains the idea that in-
definite intention can exist alongside with indirect intention. 
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Santrauka  
 

Remiantis statistiniais duomenimis, vagystės sudaro didžiąją dalį nusikaltimų, 
todėl jų tyrimas ir prevencija turi didelę reikšmę mažinant nusikalstamumą Lietu-
voje. Vagystės įsibraunant į patalpas dažniausiai įvykdomos įveikiant spyną, todėl 
vagysčių tyrimo bylose dažnai skiriama spynų ekspertizė, nes ekspertas gali identi-
fikuoti konkretų įrankį, kuriuo buvo atrakinta ar išlaužta spyna. Darbe apžvelgia-
mos pagrindinės spynų ir jų atraktų mechanizmų rūšys, detaliai aprašomi jų veiki-
mo principai, kuriuos būtina žinoti, norint suprasti spynų įveikimo galimybes, taip 
pat aprašomi dažniausiai Lietuvoje naudojamų spynų tipų įveikimo būdai bei nu-
rodomos jų kriminalistinio identifikavimo galimybės. Apžvelgiamos ir naujausios 
spynų technologijos bei dabar galiojantys spynų saugumo standartai. Taigi darbo 
tikslas – nagrinėjant pagrindines spynų klasifikacijas, atskleisti ne tik dažniausiai 
naudojamų spynų įveikimo būdus, bet ir naujausių apsaugos technologijų įdiegimo 
galimybes. 
 

ĮVADAS 
 

Tiriant vagystes įsibraunant į patalpas neretai skiriama trasologinė spynų 
ekspertizė, nes spyna yra tas objektas, kuris dažniausiai įveikiamas siekiant įsi-
brauti į patalpą. Ekspertas (specialistas) atlikdamas ekspertinius tyrimus gali nu-
statyti keletą sėkmingam bylos ištyrimui būtinų klausimų, kaip antai, nustatyti įsi-
laužimo būdą, identifikuoti konkretų įrankį, kuriuo buvo atrakinta ar išlaužta spy-
na ir pan.  

Šiandien rinkoje siūloma daug skirtingų spynų ir jų atraktų mechanizmų rū-
šių. Tačiau gamintojų pateikiama klasifikacija dažnai būna netobula, supapras-
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tinta ir neatitinkanti objektyvių klasifikavimo kriterijų. Pateikiamos klasifikacijos 
nepadeda vartotojui pasirenkant spyną, kuri užtikrintų jo saugumo poreikius. 
Todėl šio darbo objektas – spynų ir atraktų mechanizmai bei jų įveikimo būdai. 
Darbe aprašomi spynų veikimo principai, kuriuos būtina žinoti, norint suprasti 
spynų įveikimo galimybes. Straipsnyje keliamas tikslas – nagrinėjant pagrindi-
nes spynų klasifikacijas, atskleisti ne tik dažniausiai naudojamų spynų įveikimo 
būdus, bet ir naujausių apsaugos technologijų įdiegimo galimybes. 

Iškeltam tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai: 
- išnagrinėti pagrindinės spynų ir jų atraktų mechanizmų rūšis, aprašant jų 

veikimo principus; 
- išanalizuoti dažniausius atskirų spynų tipų įveikimo būdus Lietuvoje bei 

apibrėžti jų kriminalistinio identifikavimo galimybės; 
- apžvelgti naujausias spynų technologijos bei galiojančius spynų saugumo 

standartus. 
 

SPYNOS SĄVOKOS IR SPYNŲ BEI JŲ ATRAKTŲ KLASIFIKACIJOS 
ANALIZĖ 

 
Apibrėžiant spynos sąvoką, reikėtų pažymėti, kad ji gali būti suprantama ir 

apibrėžiama keliomis prasmėmis. Plačiąja prasme spyna suprantama kaip visas 
mechanizmas, kuriuo yra perstumiama velkė ir užrakinamas ar atrakinamas ati-
tinkamas mechanizmas, neskirstant jo į sudedamąsias dalis. Siaurąja prasme 
spyna dažnai suprantama kaip atrakto sinonimas [1], tačiau kriminalistiniu požiū-
riu taip teigti klaidinga, nes spyna susideda iš daug sudedamųjų dalių. Taigi 
spyna reiktų vadinti patį užrakinimo įtaisą, korpusą su sudedamosiomis dalimis, 
atskirai išskiriant atraktą. Kriminalistikoje atraktas turėtų būti suprantamas kaip 
autonominis objektas, kuris priklausomai nuo savo konstrukcijos atlieka užraki-
nimo funkciją. Toks sąvokos pakitimas atsirado dėl modulinių spynų sistemų at-
siradimo, t.y. galimybės pasirinkti ne iš karto sumontuotą ir nekeičiamą korpuso 
ir atrakto komplektą, o konstruojant spyną rinktis atskiras jos dalis, kurios užtik-
rintų, jog mechanizmas bus neįveikiamas neturint jam skirto rakto.  

Šiandien rinkoje siūloma daug skirtingų spynų ir jų atraktų mechanizmų rū-
šių. Pažymėtina, kad vartotojams gamintojų pateikiama klasifikacija dažnai būna 
netobula, supaprastinta ir neatitinkanti objektyvių klasifikavimo kriterijų, todėl vi-
sos pateikiamos klasifikacijos tėra sąlyginės. Spynos ir spynų atraktai gali būti 
klasifikuojamos įvairiais pagrindais. Pagal mechanizmo sistemą spynos skirsto-
mos į spyruoklines, skląstines, cilindrines, sraigtines, ląstelines, magnetines, su 
šifruota užrakinimo sistema, su skanavimo sistema. Pagal tvirtinimo būdą išski-
riamos šios spynos: pritvirtinamosios, įleidžiamosios, pakabinamosios [2; 9-10]. 
Toks skirstymas yra sąlyginis, nes, pavyzdžiui, spyruoklės būna beveik visose 
spynose, o skląstis yra ne tik skląstinėse spynose, bet ir cilindrinėse. Todėl prieš 
skirstant reikia išsiaiškinti, ar spynoje yra besisukantis cilindras. Jei yra, spyna 
bus cilindrinė, nepriklausomai nuo to, ar joje bus skląstis, ar ne. Jei spynoje ne-
bus cilindro, tuomet spyna priskiriama prie skląstinių arba spyruoklinių. Jei spy-
noje yra skląstis, ji bus vadinama skląstine. Jei spynoje velkė laikoma ir fiksuo-
jama tik spyruokle, nėra skląsčio ir cilindro, tokia spyna priskiriama prie spyruok-
linių [3; 65]. Sraigtinėse spynose vietoj velkės yra sraigtas, kuris užrakinimo me-
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tu yra įsukamas į išpjovą velkei. Pagal užrakinimo mechanizmo sudėtingumą iš-
skiriamos keturių rūšių spynos:  

1) paprastos (spyruoklinės, kai kurios skląstinės (baldų), cilindrinės) – šių 
spynų raktų variantų skaičius vyrauja nuo kelių vienetų iki šimto, vidutiniš-
kai apie 25; 

2) vidutinio sudėtingumo (dauguma skląstinių spynų (durų), kai kurios cilind-
rinės ir magnetinės) – raktų variantų skaičius svyruoja nuo šimto iki kelių 
tūkstančių; 

3) sudėtingos – tai dauguma cilindrinių spynų, kodinės spynos, specialios 
skląstinės spynos. Raktų variantų yra dešimtys tūkstančių.  

4) labai sudėtingos (cilindrinės spynos su diskiniu užrakinimo mechanizmu, 
kodinės spynos) – raktų ar kodų variantų skaičius viršija šimtą tūkstančių 
[2; 11]. 

Vertėtų apibūdinti dažniausiai Lietuvos rinkoje siūlomas spynų rūšis, dėmesį 
skiriant jų atraktų mechanizmų veikimo principui, kadangi tik suvokus spynų at-
raktų veikimo principus galima detaliau analizuoti jų įveikimo būdus.  

Spyruokliniame mechanizme pagrindinis fiksuojatis elementas yra spyruoklė, 
joje nėra nei skląsčio, nei cilindro. Šias spynas lengva įveikti, nes sklendė turi 
būti nuožulni, kad leistų durims užsitrenkti ir užsirakinti automatiškai. Todėl no-
rint įveikti tokią spyną, t.y. sklendę atstumti į pradinę padėtį ir atleisti, pakanka 
panaudoti ploną metalinį ar celiulioidinį strypelį, kuris spaudžiamas nuožulnumo 
kryptimi [4].  

Skląstinio mechanizmo esmė ta, jog skląsčių komplektas naudojamas tam, 
kad neleistų judėti velkei. Šios spynos buvo patobulintos dar XVIII amžiuje, ir jo-
se skląstį reikia pakelti iki konkretaus aukščio (tam naudojamos įpjovos ant 
skląsčių). Taigi pakėlus skląstį ar per daug, ar per mažai, yra neįmanoma atra-
kinti spyną [5]. Šioms spynoms naudojamas raktas su vienu ar dviem liežuvė-
liais. Ypatinga šio tipo spynų atmaina yra Chubb‘o ieškiklio (Chubb detector) tipo 
spynos, kuriose, bandant atrakinti netinkamu raktu, skląsčiai užsiblokuoja ir to-
kią spyną galima atrakinti tik specialiu skląsčius sureguliuojančiu raktu (vėliau ši 
sistema buvo patobulinta taip, jog specialaus rakto nebereikėjo) [6].  

Naudojant cilindrinius mechanizmus spyna atrakinama tada, kai pasukamas 
cilindro formos mechanizmas. Cilindrinių mechanizmų ypatumas tas, kad juos 
galima keisti neišardant viso spynos mechanizmo, bei tai, kad galima vieno rak-
to, rakinančio visas spynas, sistema [7]. Cilindriniai mechanizmai skirstomi į dvi 
pagrindines rūšis: kaištelinius ir diskinius. 

Cilindriniame kaišteliniame mechanizme, kuris pagrįstas vienu iš seniausių 
pasaulyje rakinimo principų, naudojami skirtingo ilgio kaišteliai, apsaugantys nuo 
netinkamo rakto panaudojimo. Šiame mechanizme dėžutė turi ertmę, į kurią 
įstatomas cilindras, kuriam sukantis ir atrakinamas atraktas. Cilindras iš vienos 
pusės turi skylutę raktui, o iš kitos – „svertą“, kuris atitraukia į pradinę padėtį vel-
kę (vienpusis cilindras). Vertikaliai dėžutėje yra išgręžtos kelios skylės (dažniau-
siai 5 ar 6), kuriose įdėti skirtingo ilgio kaišteliai, kurių galai suapvalinti, kad 
lengviau slystų raktas. Virš kiekvieno kaištelio yra viršutinis, dar vadinamas „va-
rančiuoju“, kaištelis, kurį stumia spyruoklė. Paprastuose cilindruose apatinių ir 
juos stumiančių kaištelių skaičius sutampa, tačiau atraktuose, kurie gali būti at-
rakinami vienu raktu („Karališkojo“ rakto sistema), turi būti papildomi stumiantieji 
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kaišteliai, dar vadinami „tarpiniais“ kaišteliais. Kai cilindro ir dėžutės sienelės 
padėtis sutampa, kaišteliai yra stumiami žemyn spyruoklių, taigi kaišteliai yra įsi-
kišę į cilindro ertmę ir blokuoja cilindro sukimąsi. Linija, kurioje dėžutės išorinė 
sienelė susigretina su voleliu, yra vadinama poslinkio linija. Kai įkišamas tinka-
mas raktas, kaišteliai yra pakeliami į tokį aukštį, kad visi išsirikiuoja vienoje linijo-
je ir nebeblokuoja cilindro sukimosi. Karališkojo rakto sistemos spynos turi vieną 
poslinkio linijų „komplektą“, kuris yra identiškas tuo pačiu raktu atrakinamoms 
spynoms [8]. Vamzdelinis kaištelinis mechanizmas (dar vadinamas ašiniu arba 
radialiniu) yra kaištelinio mechanizmo atmaina, kurios esmė ta, jog kaišteliai yra 
išdėstyti ratu ir stumiami spyruoklių į priekį. Kaištelių ertmės čia yra ne vertika-
lios rakto atžvilgiu, o horizontalios ir poslinkio linija tokiu atveju yra išsidėsčiusi 
ratu. Raktas yra cilindro formos, su reljefiniu (atitinkančiu kaištelių išsidėstymą) 
galu. Šis mechanizmas laikomas saugesniu už paprastą kaištelinį mechanizmą, 
tačiau yra būdų, kaip jį įveikti. Pagrindiniai įveikimo būdai yra atrakinimas spe-
cialiu cilindriniu visrakčiu bei cilindro išgręžimas. Pažymėtina, kad apsaugant 
spyną nuo išgręžimo vidurinysis kaištelis gaminamas iš grūdinto plieno ar įde-
damas rutuliukas, besilaikantis kaištelyje [9]. Dar viena kaištelinio mechanizmo 
atmaina – atraktas, rakinamas kryžminiu raktu, kuriame kaišteliai yra ne pake-
liami ar pastumiami, bet išslankiojami į skirtingas puses. Šios spynos ypatumas, 
kad kaišteliai yra gana trumpi ir dažnai tuščiaviduriai, o tai leidžia vietoj rakto 
panaudojus tvirtesnio metalo strypelį, juos nulaužti ir taip atrakinti spyną.  

Cilindrinio diskinio mechanizmo veikimo sistema pagrįsta tuo, kad plokščios 
diskinės plokštelės neleidžia cilindriniam kaiščiui judėti. Plokštelės yra vertikalio-
se ertmėse, esančiose dėžutės sienelėje, ir yra stumiamos spyruoklių į diamet-
raliai priešais esančius plačius griovelius. Tol, kol nors viena iš plokštelių yra 
tuose grioveliuose, sukimasis yra blokuojamas. Taip yra, kol neįkišamas joks 
raktas arba kai įkišamas netinkamas raktas. Raktas yra tinkamas, jei jo danteliai 
atitinka kiekvienos plokštelės padėtį ir gali jas pakelti taip, kad nė viena iš jų ne-
blokuotų sukimosi. Jei nors viena plokštelė pakeliama per aukštai ar nepakelia-
ma pakankamai, plokštelės dalis bus griovelyje ir blokuos disko sukimąsi, todėl 
spyna nebus atrakinta [10].  

Nauja cilindrinių spynų atmaina – spynos su magnetinės apsaugos cilindrais. 
Magnetinis kaištelis nėra stumiamas spyruoklės, o yra pritraukiamas magneto, 
esančio pačiame rakte. Raktą ištraukus iš cilindro, kaištelis sugrįžta į savo pra-
dinę padėtį cilindro korpuse ir neleidžia atrakinti spynos visrakčiu ar vibratoriumi. 
Šių cilindrų raktai yra dvipusiai, t.y. rakinti galima bet kuria puse įkišus raktą į ci-
lindrą [11]. Kita naujovė Lietuvos rinkoje – Mul-T-Lock cilindrai, kuriuose sau-
gumą užtikrina teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir 
išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai užtikrina apsaugą nuo grę-
žimo. Mul-T-Lock “Karališko rakto” sistema leidžia atidaryti bet kurias tos siste-
mos duris, o kitiems vartotojams bus leidžiama atrakinti tik tam tikras duris. Be 
to, Mul-T-Lock patentuotas raktas leidžia kontroliuoti rakto gamybą, pasiekiant 
didesnį rakto saugumo lygį, nes raktų dublikatai gaminami tik pateikus Mul-T-
Lock rakto kortelę [12]. 

Šifruotos užrakinimo sistemos mechanizmas ypatingas tuo, kad spynai atra-
kinti naudojama skaičių ar simbolių seka. Ši seka gali būti suvedama naudojant 
sukimą, kuris padeda susisiekti keletui diskų ar „pirštų“, arba naudojant komp-
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lektą besisukančių diskų su juose įrėžtais skaičiais ar simboliais, kurie tiesiogiai 
kontaktuoja su atrakinančiu mechanizmu. Šifruotos užrakinimo sistemos yra šių 
rūšių: daugkartinio rinkimo ir vienkartinio rinkimo. Daugkartinio rinkimo tipo at-
rakto mechanizmuose naudojami keli besisukantys diskai su įpjovomis. Atraktas 
yra saugomas kaiščio, turinčio keletą dantelių, kurie įsikabina į besisukantį dis-
ką. Kai įpjovos diske sutampa su danteliais ant kaiščio, atraktas yra atrakintas. 
Šis atraktas laikomas vienu iš nesaugiausių, nes jį atrakinti galima nežinant rei-
kiamos skaičių ar simbolių kombinacijos. Tokio atrakinimo galimybė priklauso 
nuo mažiausių mechaninių netikslumų. Taigi, jei atraktas nėra preciziškai tiksliai 
pagamintas ir techniškai tvarkingas, šią spyną galima atrakinti taip: kai kaištis 
traukiamas išorėn, dantelis sau atitinkantį diską trauks stipriau nei kiti danteliai, 
todėl diskas suksis tol, kol pasigirs trakštelėjimas, reiškiantis, kad dantelis įslydo 
į įpjovą. Šis veiksmas kartojamas tiek kartų, kiek yra diskų. Ir kai visi danteliai 
bus jiems skirtose įpjovose, atraktas bus atrakintas. Vieno rinkimo atraktai daž-
niausiai montuojami seifuose, pakabinamose spynose. Juose naudojamas vie-
nas ciferblatas, sąveikaujantis su keletu diskų ar „pirštų“. Šio tipo atraktas atra-
kinamas sukant ciferblatą pagal laikrodžio rodyklę į vieną pusę iki pirmojo skait-
mens ar simbolio, paskui priešais laikrodžio rodyklę iki antrojo ir taip iki tol, kol 
nustatomas paskutinis numeris. „Pirštai“ dažniausiai turi įpjovą ir, kai suvedama 
tinkama kombinacija, įpjovos išsirikiuoja į vieną liniją, leisdamos skląsčiui tilpti į 
diskus ir atrakinti atraktą. Nors tokie atraktai laikomi saugesniais, tačiau pirmieji 
pagamintieji modeliai, naudoti pakabinamoms spynoms, buvo įveikiami traukiant 
lankelį ir sukant ciferblatą tol, kol jis sustoja. Naujesni modeliai dėl mechaninio 
kai kurių detalių netobulumo gali „išduoti“ paskutinįjį kombinacijos skaitmenį, 
matematiškai susijusį su dviem pirmaisiais skaitmenimis, taigi tokiu būdu labai 
sumažinamas galimų kombinacijų skaičius (netgi iki galimo greitai patikrinti) [13]. 
 

SPYNOS ĮVEIKIMAS ATRAKINIMO BŪDU 
 

Analizuojant spynos kaip kliūties, siekiant įsibrauti į patalpą, įveikimą atraki-
nimo būdu, reikėtų pažymėti, kad spynų atrakinimas suprantamas kaip veiks-
mai, kai spyna įveikiama kaip kliūtis perstumiant joje velkę pačios spynos neiš-
ardant. Nusikaltėliai spynas atrakina parinktais arba padirbtais raktais, visrak-
čiais, pašaliniais daiktais, specialiais atrakinimo įrankiais (specialiomis žnyplė-
mis ar vamzdeliais) arba atspausdami velkę. 

Atrakinant spyną parinktu raktu poveikis spynos detalėms praktiškai toks 
pats, kaip ir rakinant raktu, skirtu konkrečiai spynai. Spyruoklinėse spynose rak-
tas turi atitikti tokias sąlygas: rakto skylutės formą ir dydį, atstumą tarp pagrindi-
nės atrakto dalies ir dėžutės šoninės sienelės, atstumą tarp rakto skylutės ir vel-
kės. Skląstinėse spynose – rakto skylutės formą ir dydį, atstumą tarp pagrindi-
nės atrakto dalies ir dėžutės šoninės sienelės, atstumą tarp rakto skylutės ir vel-
kės su skląsčiais „ skląsčiuose esančių išpjovų dydžius, skląsčių skaičių, storį, 
tarpusavio išsidėstymą, o taip pat velkės storį ir jos buvimo vietą skląsčių atžvil-
giu. Cilindrinėse spynose – rakto skylutės formą ir dydį, kaištelių arba plokštelių 
skaičių ir jų išsidėstymą, kaištelių arba plokštelių matmenis[3; 62]. Rakinant 
spyną su pasirinktu raktu, jis įkišamas į rakto skylutę ir visomis kryptimis judina-
mas bandant pasukti atrakto volelį. Tokiu būdu atrakinus spyną ant jos detalių, 
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t.y. spynos dėžutės vidinių sienelių, spyruoklinėse arba skląstinėse spynose liks 
ratu einantys slydimo pėdsakai, kurie atsiranda nuo rakto dantelių ir kurie daž-
niausiai nesutampa su tikrojo rakto paliktais pėdsakais. Taip pat lieka slydimo 
pėdsakai nuo rakto dantelių ant velkės, skląsčių, kur tikrojo rakto danteliai ir tar-
pinė mechanizmo detalių padėtis nesiliečia. Tačiau praktikoje spynos atrakina-
mos parinktu raktu labai retai, tai galima paaiškinti tuo, kad spynų rakinimo me-
chanizmai gaminami tiksliai, todėl juos atrakinti parinktu raktu sudėtinga. 

Padirbtas raktas (originalaus rakto kopija), skirtingai nuo pasirinkto rakto, 
pagaminamas specialiai tam tikrai spynai. Rakto kopija gaminama pagal origina-
lą, pasinaudojant turimu raktu, arba pagal jo atspaudą, išmatavimus ar brėžinį. 
Atspaudai daromi naudojant plastiliną, vašką, muilą, duonos minkštimą. Nusikal-
timo vietoje raktas padengiamas vašku ar kita medžiaga, įkišamas į rakto skylu-
tę ir truputį pasukamas. Ištraukus ant rakto matyti velkės ar skląsčių atspaudai, 
o cilindrinėse spynose – kaištelių atspaudai. Tos vietos išdildomos dilde ir tokiu 
būdu pagaminamas panašus į originalą raktas, kuriuo galima bandyti spyną at-
rakinti. 

Visrakčiai skiriami ne vienai konkrečiai spynai, o spynų grupei. Patys pa-
prasčiausi yra skirti spyruoklinėms spynoms atrakinti. Jie gaminami iš plonos, 
stiprios vielos. Vienas galas užsukamas, padaromas žiedelis, kurio paskirtis to-
kia pati, kaip ir rakto galvutės. O kitas galas kampu užlenkiamas ir yra skirtas 
rakinti. Skląstinių spynų visrakčių, palyginus su originaliais tokių spynų raktais, 
danteliai yra labai įvairiai išsikišę ir išsidėstę. Į rakto skylutę įkištas visraktis judi-
namas įvairiomis kryptimis ir taip mėginama atrakinti spyną. Atrakinus spyną vis-
rakčiu, ant jos dėžutės vidinių sienelių ir detalių (skląsčių, velkės) dažniausiai 
lieka įbrėžimai. Mechanoskopijos ekspertui nesunku atskirti raktų paliktus pėd-
sakus nuo visrakčio pėdsakų, siekiant įsilaužti, nes tik bandymas atrakinti spyną 
visrakčio pagalba palieka matomus pėdsakus. Cilindrinėse spynose nuo visrak-
čio dažniausiai pėdsakų nelieka, kadangi tiesiogiai veikiami kaišteliai. Atrakinant 
visrakčiu spyruoklines ir skląstines spynas velkė iki galo nesulenda į spynos dė-
žutę, todėl spynos detalės būna tarsi tarpinėje rakinimo padėtyje. Šis rakinimo 
būdas dabar praktikoje retas dėl spynų sudėtingumo ir pagaminimo tikslumo.  

Spynoms atrakinti naudojami ir specialūs atrakinimo įrankiai, tokie kaip uisti-
ti. Uistiti (žnyplės su pusapvaliais pailgintais galais) naudojami tik tada, kai, pa-
vyzdžiui, skląstinėse spynose raktas yra paliktas spynos skylutėje. Iš kitos durų 
pusės paėmus uistiti rakto galiuką ir pasukus, spyna atrakinama.  

Spynos gali būti atrakinamos ir atspaudžiant velkę. Velkė yra stumiama ir su-
lenda į spynos dėžutę. Toks atrakinimo būdas dažnas tose nusikaltimo vietose, 
kai duryse būna įstatytos įleidžiamos arba pritvirtinamos spynos, kurių užrakini-
mui raktas nereikalingas [3; 77-78]. Visose spynose, užrakinamose be rakto, 
velkės vienas šonas yra nuožulnus, 45 laipsnių kampas. Velkę užrakintoje spy-
noje fiksuoja spyruoklė, todėl ją įveikti nėra sunku. Jeigu spynos velkė į lauko 
pusę atsukta nuožulniąja puse, jai atspausti dažniausiai naudojama peilio gelež-
tė arba kitas plonas įrankis, kuris įkišamas į plyšį tarp durų staktos ir durų. Slys-
damas nuožulniąja velkės puse, įrankis įstumia velkę į spynos dėžutę. Jeigu 
velkės nuožulnioji pusė nusukta į objekto vidų, paprastai atspaudžiama palaips-
niui, t. Y, storesnės geležtės peiliu ar kitu įrankiu padarius įbrėžimą velkės plokš-
tumoje, ji truputį įstumiama į spynos dėžutę. Tokioje padėtyje velkė išlaikoma, 
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kad spyruoklė jos negrąžintų į pradinę padėtį. Praktikoje nusikaltėliai velkės at-
spaudimą naudoja gan dažnai, tačiau atspaudžiamos ir pačios durys, kurios iš-
laužiamos su visa spyna.  
 

SPYNŲ ĮVEIKIMO IŠLAUŽIMO BŪDU PĖDSAKAI 
 

Spynos įveikimas ją išlaužiant yra suprantamas kaip veiksmai, kuriais spyna 
pašalinama kaip kliūtis ne perstumiant joje velkę, o pažeidžiant spyną. Spyna 
bus išlaužta ir tada, kai velkė perstumiama, bet prieš tai spyna išardoma. Nusi-
kaltėliai spynas išlaužia išraudami lankelį (pakabinamose spynose), perpjauda-
mi lankelį (pakabinamose spynose), sugadindami, suardydami ar sugniuždyda-
mi spynas arba nuspausdami spynos dėžutės kraštą. Praktikoje dažniausiai pa-
sitaiko lankelio išrovimas pakabinamose spynose ir spynos atrakto sulaužymas 
įleidžiamose seno modelio spynose.  

Išlaužimo objektas dažniausiai būna pakabinamos spynos, kurios išlaužia-
mos išraunant lankelį. Tokiais atvejais nusikaltėliai naudoja įvairius tvirtus įran-
kius, kaip antai: laužtuvus, strypus, veikdami jais kaip svertu. Įrankis įkišamas 
tarp lankelio ir spynos dėžutės ir stipriai truktelėjus išsitraukia tas lankelio galas, 
kuris laikosi silpniau. Spynos laužimo metu įrankis remiamas į duris, staktą, sie-
ną ar kitą pertvarą, todėl toje vietoje lieka jo įspaustas pėdsakas. Laužimo metu 
lankelis dažniausiai deformuojamas, ant jo lieka laužimo įrankio paliktų įbrėžimų, 
tačiau jie netinka identifikacijai, nes neatsispindi individualus įrankio reljefas. De-
formuojami ir blokuojantys įtaisai, ant kurių kabinama spyna, pavyzdžiui, kabliai. 
Lankelį galima išrauti ir stambiu, masyviu daiktu smūgiuojant į spynos dėžutę. 
Tada pėdsakai lieka smūgiavimo vietoje. Kitas pakabinamų spynų išlaužimo bū-
das – lankelio perpjovimas pjūkleliu arba dilde. Po spyna, jeigu ji pjauta čia pat, 
lieka metalo dalelių. Dilde perpjauto lankelio galų paviršiai dažniausiai būna 
nuožulnūs, pjūkleliu – laiptiški, kadangi ant pjovimo plokštumų susidaro dantyti 
laipteliai. Pjovimo metu pjūklo dantys nuosekliai pereina pjovimo trasą ir panai-
kina pirmesnių dantų pėdsakus. Kartais lankelio pjovimo metu procesas iki galo 
nebaigiamas, likusi nenupjauta lankelio dalis nulaužiama. Tokiu atveju galima 
nustatyti, iš kurios pusės buvo pradėtas pjovimas, įrankio rūšį ir pagal paliktus 
dinaminius linijinius pėdsakus, susidedančius iš vagelių ir kauburėlių, atsklei-
džiančių įrankio ašmenų mikrodefektus, identifikuoti jį [14; 125]. Naudojant pjo-
vimo būdą, ant spynos ir šalia jos lieka metalinės drožlės, kurias galima aptikti ir 
ant nusikaltėlio drabužių, kūno ir jo naudoto įrankio. Tačiau dažniausiai pakabi-
namos spynos išlaužiamos pergnybus žnyplėmis spynos lankelį. Pergnybus 
lankelį nugnybimo galuose lieka smailėjantys pleištai, kurių galai nukreipti vie-
nas į kitą. Ant pleištų plokštumų gnybimo metu lieka pėdsakai, kuriuose užsifik-
suoja įrankio forma, matmenys, mikroreljefas, pagal kuriuos galima identifikuoti 
įrankį. Pakabinamos spynos neretai išlaužiamos nudilinant ir išmušant spynos 
lankelį laikančias kniedes.. Ant spynos lieka dilinimo žymės, o ant kniedės galo 
– atitinkami įrankio įspaudimai.  

Cilindrinės spynos išlaužiamos išgręžiant atrakto volelį, panaudojus dantrati-
nį gręžtuvą. Gręžiama aukščiau arba žemiau rakto skylutės, priklausomai nuo 
to, kur yra kaišteliai. Po tokio spynos sugadinimo lieka gręžimo drožlės, įbrėži-
mai aplink spynos rakto skylutę. Literatūroje minimas ir toks būdas kaip chemi-
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nių medžiagų į atraktą pylimas, dažniausiai sieros rūgšties, kuri sunaikina kaiš-
telius, todėl spyną galima atrakinti bet kokiu atsitiktiniu įrankiu. Dažniausias se-
no modelio spynų išlaužimo būdas – atrakto sulaužymas cilindrinėse kaištelinė-
se ar diskinėse spynose. Apsauginė plokštelė (furnitūra), kuri būna labai silpnai 
pritvirtinta iš lauko pusės, nuplėšiama tam, kad būtų galima lengviau prieiti prie 
atrakto. Po to atraktas dažniausiai nulaužiamas įrankiu, turinčiu žiaunas, ir spy-
na lengvai atrakinama atstumiant velkę bet kokiu įrankiu.. Panašus laužimo bū-
das naudojamas ir cilindrinėse spynose su diskiniu užrakinimo mechanizmu. Iš 
durų išsikišęs atraktas nulaužiamas dažniausiai santechniniu raktu arba numu-
šamas stambiu masyviu daiktu, ir spyna atrakinama. Nuo atrakto nulaužimo ga-
lima apsisaugoti montuojant didesnio saugumo durų furnitūrą, kuri susukama 
varžtais iš vidinės pusės, ir dėl to nėra lengva ją nuimti ir prieiti prie išsikišusio 
atrakto [15].  

Atrakinant ar išlaužiant spynas pėdsakai paliekami ne tik ant spynos dalių, 
bet ir ant užrakinimo mechanizmo, ant durų. Tokiais atvejais skiriamos trasolo-
ginės ekspertizės. Visos žymės, kurios gali charakterizuoti spynos išlaužimą ar 
jos atrakinimą, turi būti kruopščiai užfiksuotos, o daiktai ar jų dalys su pėdsakais 
ir pažeidimais paimti kartu su spyna, kad vėliau būtų galima identifikuoti įsilau-
žimo įrankius. Apžiūrint įvykių vietas griežtai draudžiama mėginti atrakinti ar už-
rakinti spyną, kadangi gali pasikeisti spynos detalių padėtis ir išnykti atskiri pėd-
sakai ar kitos svarbios žymės [16; 16]. Paimant įleidžiamas spynas tikslinga ko-
kiu nors sutartiniu ženklu pažymėti išorinę spynos pusę pagal jos padėtį duryse. 
Reikia turėti omenyje, kad paimamoje spynoje gali būti mikrodalelių, todėl reikia 
imtis priemonių joms išsaugoti. Darant trasologines spynų ekspertizes, kai spy-
noms įveikti naudojami gręžimo ir pjovimo įrankiai, galima nustatyti laiką, per ku-
rį spyna atrakinama, ir tai, ar nusikaltėlis žinojo spynos konstrukcines ypatybes. 
Trasologinei spynų ekspertizei pateikiamas įvykio vietos apžiūros protokolas bei 
ant spynų paviršiaus ir durų likusių pėdsakų fotonuotraukos. 
 

NAUJAUSIOS SPYNŲ APSAUGOS NUO ĮVEIKIMO TECHNOLOGIJOS 
 

Sparčiai besivystant gamtos ir technikos mokslams, pastaruoju metu didelis 
dėmesys skiriamas naujausių technologijų pritaikymui siekiant užtikrinti didesnį 
patalpų saugumą. Įeigos kontrolės sistema (ĮKS) – tai visuma įrenginių, kontro-
liuojančių žmonių, mašinų patekimą į tam tikras patalpas ar teritorijas bei nusta-
tančių asmens tapatybę: surenkant kodą, nuskaitant koduotą informaciją nuo 
tam tikrų informacijos laikmenų arba pagal individualius asmens parametrus 
(piršto atspaudą, balso tembrą ir kt.). Sistemos pagrindinė paskirtis yra patekimo 
į objektą apribojimas ir asmens identifikavimas bei tokios identifikacijos patvirti-
nimas. Įėjimo kontrolė taikoma vietose, kurios dėl saugumo turi būti prieinamos 
tik tam tikrai žmonių grupei. Šiuolaikinės įeigos kontrolės sistemos ne tik apsau-
gai naudojamos, bet ir darbo disciplinai, buhalterinės apskaitos automatizacijai. 
Be to, ĮKS žymiai palengvina apsaugos personalo darbą [17]. Pasaulinėje prak-
tikoje įeigos kontrolės sistemų privalumai įvertinti jau seniai. Lietuvoje situacija 
sparčiai keičiasi. Kontroliuoti klientų ir darbuotojų judėjimą pageidauja vis dau-
giau Lietuvos įmonių, bankų, organizacijų, parduotuvių. 
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Pagal identifikavimo būdą įeigos kontrolės sistemų tipus sąlygiškai galima 
suskirstyti į kodinę, kortelinę, biometrinę ir universalios įeigos kontrolės sistemas 
[18]. 

Įeigos kontrolės klaviatūra (kodinė spyna) – tai mechaninė spyna, atrakina-
ma klaviatūroje surinkus vartotojo kodą. Priklausomai nuo sistemos galimybių, 
spyna gali būti atrakinama vienu ar skirtingais, suteikiamais kiekvienam vartoto-
jui, kodais. Aukštesnių klasių elektroninėse kodinėse spynose įmontuojami pa-
pildomą apsaugą garantuojantys mechanizmai – neatšaukiamo laiko uždelsimo 
nuo teisingo kodo surinkimo iki atsidarymo užprogramavimas, užkertantis kelią 
momentinei vagystei, spynos atidarymo datos ir net laiko programavimas. 

Kortelinė įeigos kontrolės sistema (kortelių skaitytuvas) – tai elektroninė spy-
na, atrakinama atpažinus nuskaitytą kortelės kodą. Kodas gali būti nuskaitomas 
perbraukiant kortele ar tiesiog priartinus ją prie skaitytuvo (atstuminiai skaitytu-
vai). „Informaciniu raktu“ gali būti plastikinės, magnetinės kortelės, žetonai-
pakabukai, radiobangės klaviatūros-pakabukai ar kitos informacijos laikmenos. 
Sistema atpažįsta atvykusį ar išvykstantį asmenį ir visus duomenis specialia 
programa perduoda į kompiuterį [19]. 

Biometrinė įeigos kontrolės sistema – tai elektroninė spyna, nuskaitanti tam 
tikrus individualius, fizinius vartotojo duomenis. Pagal nuskaitomų fizinių duo-
menų pobūdį biometrinės įeigos kontrolės sistemos yra skirstomos į piršto, plaš-
takos atspaudo, akies tinklainės rašto, veido bruožų bei balso tembro įeigos 
kontrolės sistemas.  

Piršto, plaštakos atspaudo sistema yra paremta papiliarinio rašto, fleksorinių 
linijų, raukšlių, porų nepakartojamumu. Elektroninė spyna geba nuskaityti ir 
identifikuoti nuo 50 iki 310 (priklausomai nuo sistemos kokybės) piršto ar plašta-
kų atspaudų, kiekvieną jų identifikuodama per sekundę. Nors gamintojai teigia, 
kad tikimybė, jog spyna bus „apgauta“ yra mažesnė nei 0,0001%, praktika rodo 
kitaip. Sustiprinto režimo Glenochil kalėjimas Škotijoje atsisakė piršto atspaudo 
sistemos paaiškėjus, jog kaliniai nesunkiai ją įveikia [20]. Spynos jutiklis nesu-
geba atpažinti, ar pirštas yra gyvo, ar mirusio asmens, ar tiesiog klastotė [21], 
todėl, pavyzdžiui, nupjovus pirštą (kaip neseniai įvyko apiplėšimo metu Italijoje) 
galima patekti į patalpą [22].  

Tradicinė veido atpažinimo sistema yra paremta veido geometrija arba at-
stumais tarp veido dalių (pvz., burnos ir nosies). Naujausi odos moksliniai tyri-
mai išplečia veido atpažinimo sistemos sąvoką bei užtikrina patikimesnę apsau-
gą. Odos paviršiaus elementų nuskaitymas ir identifikavimas padeda atpažinti 
net identiškus dvynius, ko padaryti neįmanoma naudojant tradicinę veido atpa-
žinimo sistemą [23]. Biometrinė veido atpažinimo sistema nuo 2001 metų buvo 
pradėta naudoti JAV oro uostuose, siekiant apsisaugoti nuo galimų teroristinių 
išpuolių. Tačiau JAV, skirtingai nei Didžiojoje Britanijoje bei kitose valstybėse, 
kuriose naudojamos asmenų stebėjimo priemonės, veido atpažinimo, kitų bio-
metrinių sistemų naudojimas kasdieniniame gyvenime sukėlė ypač didelį asme-
nų, ginančių pagrindines žmogaus teises ir laisves, pasipiktinimą [24]. 

Akies tinklainės rašto sistema yra viena patikimiausių modernių įeigos kont-
rolės sistemų: nėra užfiksuotų atvejų, kad ši sistema būtų įveikta pasitelkus klas-
totę. Vartotojo tapatybė yra nustatoma lyginant nufotografuotą akies rainelę (fo-
tografuojama priartinant pačius smulkiausius elementus) su sistemos duomenų 
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bazėje esančiais akies tinklainės žemėlapiais. Lyginant su kitomis biometrinėmis 
sistemomis, akies tinklainės rašto sistema yra iki 1000 kartų patikimesnė už 
piršto, iki 10000 kartų už plaštakos apsaugos sistemas ir net 30000 tikslesnė už 
balso tembro įeigos kontrolės sistemą [25]. 

Balso tembro sistema – tai elektroninė spyna, nustatanti vartotojo tapatybę 
pagal individualias balso tembro ypatybes spektrogramoje. Balso tembro įeigos 
kontrolės sistemos pagal naudojamą raktą-slaptažodį yra skirstomos į: 

1. Fiksuoto slaptažodžio sistemą – asmenų grupės vartojamas tas pats sa-
kinys/žodis -slaptažodis; 

2. Asmeninio slaptažodžio sistemą – vartotojas turi asmeninį slaptažodį; 
3. Nuoseklių slaptažodžių sistemą – slaptažodį sudaro keli žodžiai, kuriuos 

sistema sugrupuoja vis kita tvarka;  
4. Sistemos pasiūlyto slaptažodžio sistemą – sistema pasiūlo slaptažodį, ku-

rį vartotojas turi ištarti; 
5. Individualią sistemą – vartotojai gali naudoti bet kokį tekstą. 
Balso tembro įeigos kontrolės sistema nėra itin aukštos kokybės, ji nesuge-

ba atpažinti vartotojo pakitus jo balsui, pvz., peršalus, tačiau naudojant geros 
kokybės mikrofoną, kitus papildomus įrenginius galima pašalinti veiksnius, da-
rančius įtaką kokybei ir maksimaliai sumažinti klaidų tikimybę. Balso tembro įei-
gos kontrolės sistema dažniausiai naudojama kaip pagalbinė priemonė, pade-
danti užtikrinti pagrindinės sistemos patikimumą [26]. 

Universali įeigos kontrolės sistema – tai sistema, sudaryta iš įvairių prieš tai 
išvardintų būdų kombinacijų. Spyna gali būti atrakinama panaudojus vieną iš 
būdų (supaprastintas identifikavimas) arba panaudojus visų būdų kompleksą 
[27]. 

Pagrindiniai biometrinių įeigos kontrolės sistemų privalumai – neįmanoma 
pamesti ar užmiršti “informacinio rakto”, be to, durys visuomet būna užrakintos 
(uždaromos durys užsirakina automatiškai). Tačiau tai, kad mokslininkai dar ne-
sukūrė biometrinės ĮKS, kuri galėtų atpažinti_ gyvo ar jau mirusio asmens duo-
menis – klastotę (pvz, piršto atspaudo klastotė, balso tembro įrašas), ne tik ne-
sumažina nusikaltimų skaičiaus, bet ir prisideda prie žiauresnių nusikalstamų 
veikų padarymo (pavyzdžiui, piršto, siekiant panaudoti piršto atspaudą, nupjo-
vimas). 
 

SPYNŲ STANDARTIZACIJOS PROBLEMA 
 

Spynų patikimumas ir saugumas oficialiai nustatomas atsižvelgiant į spynų 
standartus, kurie yra tarptautiniai ir Europos Sąjungos. Tarptautinius standartus 
tvarko Tarptautinė standartų organizacija ISO (angl. International Standard Or-
ganization). Atskirų sričių standartus kuria atitinkami moksliniai komitetai bei 
darbo grupės. Tarptautinių standartų pavadinimai prasideda raidėmis ISO. Eu-
ropos standartus tvarko Europos standartų komitetas CEN (pranc. Comité 
Européen de Normalisation). Jo sukurtų standartų pavadinimai prasideda rai-
dėmis EN. Atskiros valstybės gali turėti ir savo standartus. Šiuo metu Europos 
šalys pereina prie spynų sertifikavimo pagal bendrus Europos standartus, ku-
riuos suinteresuoti gamintojai ar platintojai gali nusipirkti. Lietuvos standartizaci-
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jos departamentas taip pat jau yra patvirtinęs keletą Europos standartų, susiju-
sių su spynomis ir durų furnitūra, iš kurių svarbiausi: 

1) LST EN 1303 (Statybiniai apkaustai. Spynų šerdys. Reikalavimai ir ban-
dymų metodai.),  

2) LST EN 12209 (Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų 
atraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai.).  

Cilindrų klasifikacija nustatyta pagal EN 1303 standartą, kur išskiriamos to-
kios kategorijos: naudojimo kategorija, bandymo ciklai (atsparumas), durų masė; 
atsparumas ugniai, sauga, atsparumas korozijai, saugumas. Pagal šį standartą 
nustatytos 5 saugumo klasės, matuojamos tokiais vienetais kaip, pavyzdžiui, 
numeriai (pagal tokius reikalavimus kaip minimalus esminių skirtybių skaičius, 
minimalus judamųjų aretyrų skaičius, atsparumas įsilaužimui su kaltu bei su suk-
tuvu), kurie žemiausioje klasėje yra 100, o aukščiausioje (penktoje) – 100 000, 
arba laikas, kuriuo matuojamas atsparumas išgręžimui (penktojoje klasėje – 5-
10 min). 

Mechaninių spynų, sklasčių ir plokštelių atraktų klasifikacijoje pagal EN 
12209 standartą yra 11 kategorijų: naudojimas, patvarumas ir liežuvėlio apkro-
va, durų masė ir uždarymo jėga, tinkamumas naudoti durims, atsparioms tem-
peratūrai, ugniai, dūmams, sauga, atsparumas korozijai ir gręžimui, saugumas ir 
atsparumas, durų taikymo sritis, rakto veikimo ir užrakinimo tipas, stūmiklio vei-
kimo tipas, rakto atpažinimas. Kiekviena iš šių kategorijų skirstoma į smulkesnes 
kategorijas. Pagal jas sudaromas spynos sertifikacijos kodas, t.y. jei spyna yra 
sertifikuota, tai ją parduodant rašomas sertifikacijos kodas, pagal kurį galima 
nustatyti, kokius standartus ji atitinka. Pavyzdžiui, 2H510E5AF2C yra kodas, ku-
riame antroji raidė H reiškia tai, jog spynos liežuvėlis turi atlaikyti 200 000 ciklų 
su 10 N apkrova, o, pavyzdžiui, priešpaskutinis skaičius 2 reiškia tai, kad spyna 
gali būti komplektuojama su nespyruokline svertine rankena. Pagal LST EN 
12209 standartą yra nustatytos 7 saugumo klasės, taikomos spynų korpusams ir 
atrakto plokštelėms. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos standartai nėra skel-
biami viešai kaip kiti Europos Sąjungos aktai. Juos suinteresuoti asmenys gali 
tik nusipirkti. Taigi tiksli informacija apie tai, kokią turėtų būti saugi spyna, nėra 
prieinama paprastam vartotojui. 
 

IŠVADOS 
 

1. Atliktas tyrimas parodė, kad nėra vienos objektyvios mokslinės klasifikaci-
jos, kuri sistemiškai apimtų visas Lietuvos rinkoje parduodamas spynas bei už-
raktus (atraktus). Painiojamos pačios spynos ir užrakto sąvokos, klaidingai trak-
tuojant jas kaip sinonimus. Vartotojams pateikiama klasifikacija dažniausiai nu-
sako neesminius saugumo požymius (skirstoma tik pagal paskirtį). Mokslinėje li-
teratūroje spynų saugumo, patikimumo aspektai nagrinėjami gan plačiai, tačiau 
saugumą atspindinti spynų klasifikacija yra labai abstrakti.  

2. Spynos atrakinamos ir išlaužiamos dėl jų konstrukcinių ypatumų bei me-
chaninio neatsparumo, kadangi nusikaltėliai žinodami spynos mechanizmo 
konstrukciją ir sudėtingumą naudoja vieną ar kitą spynos atrakinimo arba išlau-
žimo priemonę ir būdą. Spynų nepatikimumą nulemia jų konstrukcijos silpniau-
sia vieta. Spynos turi būti suklasifikuotos pagal kategorijas, atsižvelgiant į jų pa-
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tikimumo lygį, turi būti nustatyti standartai, reguliuojantys svarbių objektų patiki-
mą apsaugą (kokios spynos kokiems objektams turi būti naudojamos). 

3. Modernios įeigos kontrolės sistemos, kurių veikimas paremtas kriminalis-
tiniais asmens identifikavimo būdais ir metodais, dar nėra ištobulintos taip, kad 
užtikrintų patikimą objektų apsaugą. Tobuliausia įeigos kontrolės sistema šiuo 
metu yra universali spyna, kurioje derinamos viena kitą papildančios bei kom-
pensuojančios viena kitos trūkumus biometrinė, kortelinė/kodinė bei tradicinė si-
stemos. Spynos atrakinimui naudojamas sistemų kompleksas užtikrina itin aukš-
tos kokybės objektų apsaugą bei maksimaliai sumažina klastočių panaudojimo 
galimybę. 

4. Europos Sąjungos spynų standartai yra neskelbiami viešai, o parduodami 
spynų gamintojams ir platintojams, todėl kvestionuotina yra šių standartų reikš-
mė eiliniam vartotojui, kuris savarankiškai negali spręsti apie spynos patikimu-
mą, o turi pasitikėti parduoti suinteresuotais konsultantais. 
 

PASIŪLYMAI 
 

1. Kaip rodo praktika, paprasta spyna nesudaro nusikaltėliui ypatingos kliū-
ties, taigi labai svarbu duryse įmontuoti patikimą spyną. Svarbu, kad spynos 
konstrukcija būtų kuo sudėtingesnė, kad spyna turėtų apsaugines plokšteles, 
dengiančias spynos mechanizmą, kuris būtų iš kieto metalo ir neleistų spynos 
išlaužti ar išgręžti. Be to, patikimesnių spynų skląsčiai gaminami iš kelių sluoks-
nių tvirto metalo, kurį sunkų pjauti.  

2. Rekomenduojama naudoti spynas su apsauginiais cilindrais. Cilindrai yra 
labai tikslūs ir sudėtingi, jie gali sumažinti galimybę padirbti bei parinkti raktą. 
Taip pat jie apsaugo nuo visiško rakto kopijavimo, gręžimo, nesankcionuoto ra-
kinimo bei teikia dalinę apsaugą nuo cheminių medžiagų intervencijos.  

3. Reikėtų laikytis tvarkos užrakinant duris: užraktą pasukti tiek kartų, kiek 
tai yra numatyta spynos konstrukcijoje, nes, raktą pasukus tik vieną kartą, daž-
nai sumažinamas užrakto efektyvumas. 
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Summary  

 
According to statistical data, theft is one of the most popular crimes. Because of this, 

the investigation and prevention of this crime is very important for decreasing the crime 
rates in Lithuania. Theft from premises are mostly committed by defeating the lock, so, 
during the investigation of there crimes the expertise of the lock is necessary, because 
only the expert can identify particular instrument, which was used for unlocking or picking 
the lock. In this research the main types of the locks are reviewed, the main principles of 
their operation are explained, because this information is necessary for understanding the 
ways of defeating the locks. The most common ways of defeating locks and the possibili-
ties of identification are described. The newest lock technologies and the safety standards 
are also presented. So the purpose of this research is, by using the existing classifications 
of locks, to reveal not only the ways of defeating most commonly used locks, but also the 
operation of newest lock technologies. 
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Santrauka 
 

Vienas dažniausiai padaromų nusikaltimų ne tiktai Lietuvoje, bet ir kitose pa-
saulio šalyse — tai vagystė. Nuosavybės neliečiamumo užtikrinimas reiškia savi-
ninko, kaip subjektinių teisių turėtojo, teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų 
jo teisių ir kad valstybė gintų bei saugotų nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją.  

Norint ištirti kuo daugiau tokio pobūdžio vagysčių, reikia nuolat tobulinti šių 
nusikaltimų tyrimą, metodus, o visų pirma svarbu pažinti patį nusikaltimą. At-
skleidžiant vagystes, kai įsibraunama į gyvenamąsias patalpas, itin svarbi šios nusi-
kaltimų rūšies kriminalistinė charakteristik, kuri čia bus nagrinėjama ne tik teori-
niu, bet ir praktiniu lygmeniu. 

Vagysčių įsibraunant į gyvenamąją patalpą tyrimo problemos dažnai pastebi-
mos tokiuose reikšminguose ir sudėtinguose pirminiuose ikiteisminio tyrimo 
veiksmuose kaip įvykio vietos apžiūra, apklausa. Straipsnyje trumpai apžvelgiama 
įsibrovimo inscenizavimo galimybė. 
 

ĮVADAS 
 

Vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas nagrinėjimas yra aktualumas, 
nes kasmet tokių nusikaltimų daugėja, sudėtingėja ir įvairėja jų padarymo būdai, 
naudojamos naujos, pažangios technologijos. Vagystė įsibraunant į patalpą yra 
laikoma kvalifikuojančiu požymiu dėl savo įžūlumo, dėl svarbiausių konstitucinių 
vertybių – nuosavybės, būsto ir privataus gyvenimo neliečiamumo – pažeidimo. 
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Nuo pat Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo nusikaltimų skai-
čius Lietuvoje didėjo. Nors per paskutinius trejus metus bendras nusikalstamų 
veikų skaičius ir ėmė mažėti nuo 93 419 nusikalstamų veikų 2004 metais iki 82 
155, įvykdytų 2006 metais, nusikalstamų veikų ištyrimas per tą patį laikotarpį 
padidėjo 3,1 procentine dalimi., To paties negalima pasakyti apie vagystes, pa-
darytas įsibraunant į gyvenamąją patalpą. Tokių vagysčių skaičius kiekvienais 
metais svyruoja, tačiau jų mažėjimo tendencijos nepastebimos [1]. Be to, verti-
nant vagysčių, kaip sudedamosios kriminalinių nusikaltimų rūšies, dinamiką bū-
tina pažymėti, kad šiai nusikaltimų rūšiai būdingas labai didelis latentiškumas. 
Tokia susiklosčiusi situacija pagrįstai kelia tiek mokslininkų, tiek praktinių dar-
buotojų susidomėjimą. 

Šio darbo tikslas – atskleidžiant vagysčių, padarytų įsibraunant į gyvenamąją 
patalpą, padarymo procesą ir jo dėsningumus, išskirti ir išanalizuoti šių nusikal-
timų tyrimo praktikoje kylančias problemas. Tyrimas buvo atliktas taikant ben-
druosius mokslinio pažinimo (analizė, sintezė, apibendrinimas) bei empirinius 
(dokumentų analizės) metodus.  
 

I. VAGYSČIŲ ĮSIBRAUNANT Į GYVENAMĄSIAS PATALPAS 
KRIMINALISTINĖS CHARAKTERISTIKOS ANALIZĖ 

 
Kriminalistinę nusikaltimų charakteristiką galima apibrėžti kaip visumą krimi-

nalistiškai svarbių nusikaltimo požymių, išryškinančių nusikaltimą, jo padarymo 
mechanizmą ir dėsningumus [2; 21]. Kriminalistinė charakteristika — tai yra teo-
rinė – mokslinė sistema, sėkmingai taikoma nusikalstamų veikų tyrimo praktiko-
je: pagal nusikaltimo būdą galima spręsti apie asmenis, tarp kurių reikėtų ieškoti 
nusikaltėlio, atskirais atvejais nusikaltėlio savybės gali nurodyti, kokiu būdu jis 
galėjo padaryti nusikaltimą, o dar kitu atveju nusikaltimo situacija gali atskleisti 
būdą arba — atvirkščiai. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika dažnai yra 
naudojama nusikaltimo sudėčiai (kaip baudžiamosios teisės kategorijai) nustaty-
ti. Kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūros klausimu mokslininkai 
nėra vienodos pozicijos. Tačiau šiuolaikinėje kriminalistinės nusikaltimų charak-
teristikos koncepcijoje šios mokslinės kategorijos struktūros pagrindu laikoma 
nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėties elementai kriminalistikos tikslais atitin-
kamai transformuojami į tokius kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos ele-
mentus: nusikaltimo subjektas — į asmenį, padariusį nusikalstamą veiką, sub-
jektyvioji nusikaltimo pusė — į nusikaltimo situaciją, nusikaltimo objektas — į 
pasikėsinimo dalyką ir (arba) nukentėjusįjį, objektyvioji nusikaltimo pusė — į nu-
sikaltimo būdą. [3; 51]. 

Remiantis tokiu kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūros mode-
liu atliksime vagysčių įsibraunant įgyvenamąją patalpą analizę. Siekiant pagrįsti 
pateikiamas teorines nuostatas bei jas iliustruoti praktiniais pavyzdžiais, buvo at-
likta vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas baudžiamųjų bylų analizė. 
Buvo išanalizuotos 82 baudžiamosios bylos.  
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1. Asmuo padaręs vagystę, įsibraunant į gyvenamąją patalpą 
 

Išaiškinant asmenį, įvykdžiusį nusikalstamą veiką, nėra taikomi baudžiamo-
sios teisės apribojimai nusikaltimo subjektui (tokie kaip amžius, pakaltinamumas 
ir pan.). Čia pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į fizines, dvasines ir kitas savybes 
atskleisti žmogaus gebėjimą padaryti nusikaltimą. Prie šių savybių galima pri-
skirti fizinę jėgą, gabumus, patirtį, išsilavinimą, amžių, lytį, profesiją, psichiką ir 
kitas, tačiau mes atkreipsime dėmesį ne į visas, o tik į dominuojančias.  

Asmenis, padariusius vagystes įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, galima 
skirstyti į: 

1. Primityvius nusikaltėlius, darančius vagystes be išankstinio pasiruošimo, 
nenaudojančius techninių priemonių, susiklosčius tam tikrai konkrečiai si-
tuacijai (pvz., neužrakintos buto durys). Baudžiamojoje byloje Nr. 86-1-
003-92 vagystę įsibraunant į gyvenamąją patalpą įvykdęs asmuo galėtų 
būti priskiriamas šiai subjektų kategorijai, nes ketinimas įvykdyti vagystę 
jam kilo spontaniškai (beeinant namo).  

2. Kvalifikuotus nusikaltėlius, kurie turi įgūdžių ir vagystes vykdo gerai ap-
galvotu būdu, panaudoja įsilaužimo įrankius. Jie linkę naudoti tą patį bū-
dą, pvz., apvogti butą pritaikius raktą. Paprastai šie asmenys būna teisti 
už vagystes ar kitus nusikaltimus.  

3. Profesionalius nusikaltėlius, kuriems vagystės yra pagrindinis pajamų šal-
tinis. Beveik visi jie būna teisti už analogiškus nusikaltimus. Turėdami pa-
tirtį ir įgūdžių, jie vagystes stengiasi daryti kokiu nors gerai apgalvotu ir 
"atidirbtu" būdu.[4; 29-31]. Baudžiamojoje byloje Nr. 2K-585/2002 už va-
gystę įsibraunant į gyvenamąją patalpą nuteistas asmuo tokio pobūdžio 
nusikaltimus jau buvo įvykdęs 21 kartą. 

Mūsų atlikta baudžiamųjų bylų analizė parodė, kad daugiausia vagysčių, įsi-
braunant į patalpą, padaro vyriškos lyties asmenys: iš 75 nuteistųjų moterų yra 
tik 4. Tokį skirtumą lemia tai, kad įsibrauti į patalpą reikia daugiau fizinės jėgos. 
Moterys dažniausiai pasitelkiamos norint įsibrauti į gyvenamąją patalpą apgau-
lės būdu, taip pat įsibraunant į patalpą pro neužrakintas duris arba pasinaudojus 
rastu raktu. Pastebima tendencija, kad dažniausiai vagystes padaro asmenys, 
kurie jau buvo teisti už tyčinius nusikaltimus, recidyvistai (teisti už vagystes), taip 
pat asmenys, kurių teistumas neišnykęs, o “jų padaryti nusikaltimai yra rečiau 
išaiškinami, kadangi jie jau turi kriminalinę patirtį slepiant nusikaltimo pėdsakus, 
yra įžūlesni, nebijo sulaikymo ar pataisos įstaigų.”[5; 23] Dažnai nusikalsta as-
menys, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, kurie lygtinai atleisti nuo laisvės 
atėmimo bausmės prieš terminą arba lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Be to, 
neretai vagystes padarę asmenys niekur nedirba, nesimoko, gyvena asocialiai.. 
Pasitaiko nemažai atvejų, kada vagystės darymo momentu asmenys būna ne-
blaivūs.  

 
2. Nusikaltimo situacija 

 
Kriminalistinė tiriamo nusikaltimo esmė paprastai pradedama aiškinti nuo 

nusikaltimo situacijos, nes jos savitumas turi esminės įtakos nustatant nusikalti-
mo būdą, mechanizmą, nusikaltėlio elgesį. Etimologiškai terminas „situacija“ su-
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prantamas kaip tam tikrų aplinkybių visuma. Nusikaltimo situacija – „tai į nusikal-
timą įtrauktų asmenų santykių įvairovės visuma prieš nusikalstamą veiką, reali-
zuojant ją ir po nusikaltimo padarymo“ [2; 132]. Šie santykiai gali atskleisti vali-
nius nusikaltėlio priežastinius ryšius su veika, veikos formas ir motyvus, tiesiogi-
nes priežastis ir pan.  

Vagystė įsibraunant į gyvenamąją patalpą visada yra tyčinis nusikaltimas, 
kurio motyvai gali būti savanaudiški ir altruistiniai. Kai kurie nuteistieji teigia, kad 
vagystę padarė būdami beviltiškoje padėtyje, nes reikia išlaikyti šeimą, sergantį 
vaiką ir pan., o darbo susirasti neturi galimybių. Tačiau didžioji dalis nuteistųjų 
padaro vagystes dėl savanaudiškumo. Vagystės tikslas – pažeisti nuosavybės 
neliečiamumą, padaryti žalą savininkui pasiliekant svetimą daiktą sau arba pa-
rduodant jį kitiems, kitaip tariant, gauti materialinę naudą. 

Dažnai apsisprendimui įsibrauti turi įtakos tam tikros palankiai susiklosčiu-
sios aplinkybės. Kaip pavyzdys galėtų būti baudžiamoji byla Nr. 15-1-3000-01, 
kurioje įtariamieji teigia, kad nusikaltimui nebuvo iš anksto ruoštasi, o nusikalti-
mo objekto pasirinkimą lėmė neužrakintos namelio durys, kurios buvo truputį 
praviros. Žmonių balsai, sklindantys iš kiemo, esančio už namelio, leido manyti, 
kad nieko viduje nėra. Kitoje byloje Nr. 88-1-0228-01 įtariamasis per apklausą 
teigė, kad padaryti nusikaltimą jį pastūmėjo šios aplinkybės: pamatęs, kad nu-
kentėjusysis, pažįstamas jam iš matymo, išeina su dideliu lagaminu iš namo, 
sėda į automobilį ir nuvažiuoja. Įtariamasis žinojo, kad jis gyvena vienas, turi 
daug pinigų, o iš lagamino dydžio nusprendė, kad nukentėjusysis išvažiuoja il-
gam. Neretai pasitaiko vagysčių šeimoje: nukentėjusioji, gyvenanti kartu su mo-
čiute ir broliu viename name, 2 aukšte su atskiru įėjimu, nusikaltimo dieną buvo 
išvažiavusi, duris užrakino. Atsarginis raktas buvo laikomas pas močiutę virtuvė-
je, spintelės stalčiuje. Nusikaltimą įvykdė nukentėjusiosios brolis, kuris gyvena 
kartu su močiute pirmame aukšte, dažnai pas nukentėjusiąją lankydavosi, žino-
jo, kur yra atsarginis raktas (b/b Nr. 64-1-0070-01). 

Kaip rodo baudžiamųjų bylų analizė, Lietuvoje daugiausia vagysčių įvykdo-
ma butuose: net 64 atvejai iš 117, gyvenamuosiuose namuose – 31 vagystės 
atvejis, sandėliukai, rūsiai – 8, sodo nameliai, vasarnamiai – 8, garažai – 6 va-
gysčių, įsibraunant į patalpą atvejais. Tai rodo, kad Lietuvoje daugiausia vagys-
čių padaroma miestuose ir didmiesčiuose.  

Nusikaltimo situacijoje taip pat svarbus yra paros metas, kada yra padaro-
mas nusikaltimas. Parą suskirstėme į tokius laikotarpius: rytas 6 – 12 h, diena 
12 – 18 h, vakaras 18 – 24 h, naktis 24 – 6 h. Bylų analizė parodė, kad daugiau-
sia vagysčių iš gyvenamųjų patalpų padaroma dieną ir vakare, derėtų atkreipti 
dėmesį į tai, jog vienoje byloje, kurioje profesionalus nusikaltėlis padarė 21 va-
gystę įsibraudamas į butą, net 20 iš šių vagysčių buvo padarytos apie 22 h. va-
karo (2K-17/2003). Tačiau paprastai vagys stengiasi į gyvenamąją patalpą įsi-
brauti dienos metu, dažniausiai darbo dieną, kadangi tuo metu šeimininkų pa-
prastai nebūna namie, jie būna darbe, mokykloje ar kitur. 

Gana palankus metas nusikaltėliams – pavasaris ir vasara, kai atšilus orams 
dauguma žmonių išvažiuoja atostogauti ar apsigyvena sodų nameliuose, palik-
dami be priežiūros butus miestuose. Atlikus tyrimus, mokslininkų buvo nustatyta, 
kad daugiaaukščiuose namuose daugiausiai – 51% – vagysčių padaroma tarpi-
niuose aukštuose, 33% – pirmuose aukštuose, o 16% paskutiniuose aukštuose. 
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Tarpinis aukštas yra palankus nusikaltėliams tuo, kad, išgirdus kažką ateinant, 
galima lengvai pasislėpti arba žemutiniame, arba viršutiniame aukšte. Taip pat 
buvo nustatyta, kad daugiausia vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas 
padaroma nuo 8 iki 16 val. (61%), nuo 16 iki 24 val. padaroma 33%, o naktį, t.y. 
nuo 24 iki 6 val. – tik 6% nusikaltimų. [6; 196-197] Kitur nurodoma, kad nusikal-
tėliai pirmenybę teikia butams, esantiems pirmame arba paskutiniame aukšte.[7]  

Nusikaltimo situacijai taip pat labai svarbus bendrininkavimas – beveik pusė 
išnagrinėtų vagysčių buvo padaryta veikiant bendrininkų grupe. Dažniausiai 
grupėje būna 2 – 3 bendrininkai, tačiau neretai pasitaiko ir 4 – 6 bendrininkų 
grupės. Be abejo, logiška, kad vagystės, įsibraunant į butą, dažniausiai daromos 
kartu su bendrininkais, nes reikia pasirūpinti apsauga, kad niekas nepastebėtų 
daromo nusikaltimo, taip pat pasirūpinti įrankiais, o svarbiausia- pavogto turto 
slėpimu ir realizavimu.  

Paminėtinas dar vienas nusikaltimo situacijos momentas – santykis tarp nu-
sikaltėlio ir nukentėjusiojo. Paprastai nusikaltėlis ir nukentėjusysis vienas kito 
nepažįsta, tačiau besirengdamas vagystei nusikaltėlis išsiaiškina apie potencialų 
nukentėjusįjį viską: kada išeina iš namų, kada grįžta, kokiu būdu galima papras-
čiau įsilaužti, ką būtų galima pagrobti ir pan. Tačiau pasitaiko atvejų, kai vagystę 
padaro pažįstamas asmuo: kaip pavyzdys galėtų būti baudžiamoji byla Nr. 2K-
19/2005, kurioje nukentėjusysis atsivedė nuteistąjį O. L. į namus, norėdamas at-
sidėkoti už jam suteiktą paslaugą, jį pavaišino. Išėjęs iš namų O. L. suprato, kad 
avi buto šeimininko batais, tuomet nukentėjusysis padavė savo buto raktą O. L., 
o pats pasiliko laukti kieme. O. L.,persiavęs batus, paliko buto duris atrakintas, 
nes sumanė grįžti ir apvogti butą. 
 

3. Nukentėjusysis arba pasikėsinimo dalykas 
 

Nukentėjusįjį kitaip dar galime pavadinti pasikėsinimo objektu. Duomenims, 
kurie padeda išaiškinti nusikaltimo padarymo aplinkybes, priežastis ir motyvus 
bei apibrėžti galimų nusikaltėlių ratą, priskiriamas nukentėjusiojo gyvenimo bū-
das, ryšiai, profesija, turtinė padėtis ir kt. Pasikėsinimo dalykas lemia veiksmus, 
kuriuos reikia atlikti norint įgyvendinti nusikaltimo kėslus.  

Vagystės, įsibraunant į gyvenamąją patalpą, pasikėsinimo dalykas yra gyve-
namoji patalpa – tai nuolatinai ar laikinai žmonėms gyventi skirta vieta, kurioje 
yra jų turtas ar turto dalis, taip pat tokios patalpos priklausiniai (pvz. balkonai, 
sandėliukai ir pan.).  

Nusikalstamo kėsinimosi daiktai vagysčių iš butų bylose dažniausiai būna 
pinigai, juvelyriniai dirbiniai, radijo ir video aparatūra, personaliniai kompiuteriai, 
buitinė technika ir kiti smulkūs daiktai, kuriuos nusikaltėliai gali greitai realizuoti, 
ir tai jiems nesudaro labai didelių pastangų. Galima pastebėti, kad vagystės da-
lykas priklauso ir nuo vietovės, kurioje gyvena nukentėjusysis – kaime dažniau 
vagiami gyvuliai, nedidelės pinigų sumos, maistas, o mieste „grobis“ dažniau 
būna vertingesnis ir didesnis. Pavogti daiktai gali charakterizuoti ir nusikaltėlio 
asmenines savybes bei nusikaltimo padarymo būdą. Byloje 2K-17/2003 iš pa-
vogtų daiktų buvo aišku, kad nusikaltėlis žinojo, ko ieško ir pas ką, bei žinojo, ką 
veiks su pavogtais daiktais: pagrobė 300 Lt vertės briedžio ragus, 1500 Lt vertės 
trejus elnio ragus, 1800 Lt vertės keturiolika stirninų ragų, 300 Lt vertės aštuo-
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niolika šerno ilčių ir priklausančius 400 Lt vertės elnio ragus. Neretai pasitaiko, 
kad nusikaltėlis pagrobia ir dokumentus: piliečio pasą, vairuotojo pažymėjimą ir 
kitus. 

Tiriant nusikaltimą, reikia nustatyti tarpusavio ryšį tarp nukentėjusiojo ir nusi-
kaltėlio, nes dažnai būtent nukentėjusiojo viktimologinis elgesys sudaro palan-
kias sąlygas nusikaltėliui įvykdyti vagystę. Kai kurie mokslininkai netgi mano, 
kad neverta pripažinti asmenį nukentėjusiuoju, jeigu jo paties viktimus elgesys 
sukėlė nusikaltimą[8]. Nereikėtų pamiršti ir to, kad kartais pasitaiko nesąžiningų 
nukentėjusiųjų, kurie meluoja apie pavogtų daiktų kiekį ar kokybę. Pasitaiko įsi-
brovimų pro neužrakintas duris (2K-14/2003, 2K-127/2003, 2K-494/2002, 15-1-
300-01). Kartais nusikaltėliai įeina į patalpą suradę pamestus nukentėjusiojo 
raktus (2K-383/2001, 2K-632/2004). Būna atvejų, kai nukentėjusieji po nusikal-
timo sunaikina visus nusikaltėlio paliktus pėdsakus, pvz., po vagystės sutvarko 
visą butą, sudeda daiktus į savo vietas, nušluosto juos drėgnu skudurėliu (64-1-
0070-01). Tačiau visiškai nesuprantamas yra kai kurių nukentėjusiųjų elgesys 
po nusikaltimo. Jie nesiima jokių veiksmų toms aplinkybėms, kurios nulėmė nu-
sikaltimo padarymą, pašalinti. Štai baudžiamojoje byloje Nr. 2K-671/2003 šeima, 
kurią dukart nusikaltėlis apvogė paimdamas iš neužrakintos vasaros virtuvės 
namo raktą, kitąkart vėl buvo apvogta to paties asmens, kuris, nesuradęs rakto 
virtuvėje, į namą įėjo pro neužrakintą rūsį, o po kiek laiko vėl bandė tai pakartoti. 
Galima teigti, jog pačių nukentėjusiųjų neatsakingumas pastūmėjo nusikaltėlį 
pasinaudoti esama situacija.  
 

4. Nusikaltimo būdas 
 

Vienas svarbiausių kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų yra 
nusikaltimo būdas, kuris parodo, kaip padaromas nusikaltimas. Nusikaltimo bū-
das apibrėžiamas kaip asmens, padariusio nusikaltimą, pasirengimo, darymo ir 
slėpimo veiksmų sistema, determinuota subjektyvių ir objektyvių aplinkos veiks-
nių bei sujungtų vieningai tyčia (planu)[2; 59]. Vagystės iš gyvenamųjų patalpų 
gali būti vykdomos pasiruošus arba be išankstinio pasiruošimo. Ruošiantis va-
gystei yra pasirenkami bendrininkai bei pasikėsinimo objektas, atliekama vadi-
namoji “vagių žvalgyba”, kartais užmezgamas kontaktas su nukentėjusiaisiais, 
parenkamos techninės priemonės bei surandamos slėptuvės būsimam grobiui. 
Prieš eidami vogti nusikaltėliai paprastai patikrina, ar butas tuščias: skambinama 
telefonu arba į duris (šiuo atveju įkišamas degtukas į tarpdurį ir vėliau žiūrima, ar 
jis iškritęs, ar ne), tikrinama pašto dėžutė, elektros skaitiklių veikimas ir pan. 
Kartais pasiruošiama ir taip, kad vienas iš bendrininkų skambina į visas duris, 
esančias tam tikrame aukšte, taip išsiaiškindamas, ko nėra namie, o tada lūpų 
dažais išteplioja esančių laiptinėje kaimynų durų akutes ir kviečia bendrinin-
kus[7].  

Į patalpą gali būti įsibraunama įveikiant kliūtis (pvz,. išlaužiant duris, išjun-
giant signalizaciją) ir patenkant be kliūčių (kai objektai palikti be apsaugos arba 
neužrakinti)(2K-617/2005). Dažniausiai vagystės iš gyvenamųjų patalpų daro-
mos įveikus fizines kliūtis, t.y. pro duris ar langus, balkonus. Dažniausiai nusikal-
tėliai panaudoja laužtuvus, atsuktuvus durims, langams išlaužti, langai išdau-
žiami ranka, medinėmis lazdomis ir kitais įrankiais. Pakabinamos sandėliukų, 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

335 

rūsių spynos nukerpamos arba nupjaunamos. Netgi įstiklinti ar grotuoti balkonai 
neapsaugo nuo vagių, nes grotos yra perkerpamos, o stiklai išstumiami. Nema-
žai yra atvejų kuomet nusikaltėliai įsibrauna į patalpą be kliūčių – pro atrakintas 
ar atidarytas duris, atvirus langus, praviras balkono duris.  

Įsibrauti į gyvenamąją patalpą galima ir kitais būdais: panaudojant apgaulę, 
panaudojant padirbtus ar parinktus raktus, panaudojant technines ir kitas prie-
mones (panaudojant meškeres, dresuotus gyvulius, patenkant per praviras an-
gas ar tik įkišant ranką). Pavyzdžiui, baudžiamojoje byloje Nr. 2K-196/2003 nu-
sikaltėliai, norėdami patekti į patalpą apgaulės būdu apsimetė policijos darbuo-
tojais ir tokiu būdu suklaidino nukentėjusiąją ir per atdaras duris įsibrovė į jos bu-
tą. Kitoje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-508/2002 nusikaltėlė, prisistačiusi “Sod-
ros” darbuotoja, išviliojo nukentėjusiąją iš namų į kiemą, o tuo metu jos bendri-
ninkas įsibrovė į namo vidų. Buvo atvejų, kai nusikaltėliai išvilioja nukentėjusįjį į 
lauką, o tuo metu bendrininkai iš namų pavagia durų raktą (2K-672/2004). Kai 
kurie nusikaltėlių pasirinkti būdai atrodo tiesiog įžūlūs: vienam iš bendrininkų 
stovint prie kopėčių, atremtų į antrojo aukšto balkoną, ir stebint, kad niekas ne-
sutrukdytų vykdyti nusikaltimo, kitas bendrininkas kopėčiomis užlipo į antrojo 
aukšto buto balkoną ir atsuktuvu išlaužė įstiklinto balkono lango ir durų rėmus, o 
tai vyko vienoje iš judriausių gatvių kiemų(2K-68/2003). Kita vagystė buvo ban-
dyta įvykdyti nugirdant buto šeimininką alkoholiniais gėrimais, tačiau to padaryti 
nepavykus, kitą dieną nusikaltėliai, sužinoję, kad minėto buto šeimininkas iš-
vyksta, sulaužė durų spyną ir įsibrovė į patalpą (2K-246/2006). 

Remiantis ELTOS informacijos viešosios nuomonės tyrimo duomenimis 64,2 
procentai tyrimo dalyvių mano, kad į namus dažniausiai įsilaužiama pro duris iš-
laužus spyną, 13,7 proc.– įsibraunama pro langą, 13,5 proc. — patenkama pro 
duris jas atrakinus. 30 proc. apklausos dalyvių nuomone, nuo įsilaužimo į namus 
veiksmingiausiai apsaugo signalizacija, 19 proc. mano, kad šuo, ir 14 proc., kad 
geros durys. Tik 4 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad geriausiai namus gali ap-
saugoti spyna. Viešosios nuomonės tyrimas sutampa su policijos pateikiama 
statistika. Vagys į būstą dažniausiai patenka išlaužę spyną (32 proc.), panaudo-
ję nelegalią rakto kopiją arba visraktį (33 proc.), lauždami duris (17 proc.). 

Svarbi nusikaltimo būdo dalis – nusikaltimo slėpimas, kuris gali pasireikšti vi-
sose nusikaltimo stadijose, kadangi jo paskirtis yra aktyviai pasipriešinti tyrimui. 
Nusikaltimo slėpimo būdas yra neatsiejamas nuo pavogtų daiktų atsikratymo. 
Tokie daiktai gali būti parduodami per „savus žmones“, t.y. iš rankų į rankas, gali 
būti susitariama su pardavėjais turguose arba krautuvėse, gali būti bendradar-
biaujama su įmonėmis, kurios už gautus daiktus išduoda padirbtus dokumentus.  

 
II. PIRMINIAI PROCESINIAI VEIKSMAI ATLIEKANT VAGYSČIŲ 

ĮSIBRAUNANT Į GYVENAMĄSIAS PATALPAS TYRIMĄ:  
PRAKTIKOS ANALIZĖ 

 
Pirmas ir bene svarbiausias procesinis veiksmas atliekamas norint išaiškinti 

nusikaltimus yra įvykio vietos apžiūra. Taigi tai neatidėliotinas procesinis veiks-
mas, kurio metu tiesiogiai ištiriama, suvokiama organoleptiniais ir techniniais 
būdais ir užfiksuojama įvykio, turinčio nusikalstamos veikos požymių, vieta, jos 
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aplinka, randami, įtvirtinami, preliminariai ištiriami ir paimami nusikaltimui ištirti 
reikalingi objektai bei jų lokalinės struktūros [9]. 

Galima išskirti šiuos įvykio vietos apžiūros, tiriant vagystes iš butų, tikslus: 
• išaiškinti, ištirti ir užfiksuoti situaciją ir tam tikras aplinkybes vagystės vieto-

je; 
• rasti, fiksuoti, paimti pėdsakus ir objektus; 
• gauti orientacinės informacijos apie nusikaltėlį.  
Tačiau, kaip rodo mūsų atlikta baudžiamųjų bylų analizė, ne visais atvejais 

šie tikslai yra įgyvendinami. Tenka konstatuoti, kad šis procesinis veiksmas, ku-
ris yra labai svarbus ir nuo kurio tinkamo atlikimo priklauso tolesnis vagystės įsi-
braunant į gyvenamąsias patalpas tyrimas, dažnai atliekamas su trūkumais, ne-
atkreipiant dėmesio į svarbius dalykus. Nustatytus įvykio vietos apžiūros trūku-
mus, mūsų požiūriu, tikslingiausia susisteminti pagal šio procesinio tyrimo 
veiksmo stadijas:  

• trūkumai, susiję su pasirengimu įvykio vietos apžiūrai; 
• įvykio vietos apžiūros atlikimo trūkumai; 
• įvykio vietos apžiūros eigos ir rezultatų fiksavimo trūkumai. 
Apžvelgiant parengiamojo etapo trūkumus, derėtų pažymėti, kad įvykio vie-

tos apžiūra prasideda dar neišvažiavus į įvykio vietą, kai yra gaunamas prane-
šimas apie padarytą vagystę. Tuomet tyrėjas nusprendžia, kokie pareigūnai ir 
kokios priemonės yra būtinos tinkamai atlikti šį procesinį veiksmą. Tenka pažy-
mėti, kad dalis vagysčių nėra tinkamai išaiškinamos vien dėl to, kad įvykio vietos 
apžiūroje nedalyvauja kriminalistas specialistas ir nėra naudojamos mokslinės 
techninės priemonės, dėl ko nesurandami ir nepaimami pėdsakai, galintys padė-
ti atskleisti vagystę. Kriminalisto specialisto dalyvavimas tiriant vagystes yra tie-
siog būtinas.  

Dažnai įvykio vietos apžiūra yra atliekama nepasitelkiant visų įmanomų 
mokslinių-techninių priemonių, neišnaudojamos visos pėdsakų suradimo gali-
mybės. Šį teiginį pagrindžia ir mūsų atlikta baudžiamųjų bylų, tiriant vagystes 
įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, analizė. Štai baudžiamojoje byloje Nr. 88-
1-0228-01 į gyvenamąją patalpą buvo įsibrauta per langą, įsibraunant sulaužyta 
palangė. Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad ieškota pirštų atspaudų 
ant palangės ir vietų, iš kur buvo pavogti daiktai. Esant tokiai situacijai, kai įsi-
brauta per langą, tikslinga būtų ieškoti ir kojų pėdsakų. Nusikaltėlis, patekdamas 
į butą, galėjo juos palikti ant palangės ir sofos, pristumtos prie lango. Jie padėtų 
sužinoti daugiau apie nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Kitoje baudžiamojo-
je byloje Nr. 86-1-003-92 atliekant įvykio vietos apžiūrą nedalyvavo kriminalistas 
specialistas, nebuvo ieškoma jokių nusikaltėlio pėdsakų, o pati apžiūra atlikta 
paviršutiniškai. Tokios pat klaidos, atliekant įvykio vietos apžiūrą, padarytos ir ki-
tose baudžiamosiose bylose Nr. 15-1-300-01 ir Nr. 64-1-0070-01. Taigi labai 
sunku tinkamai ištirti vagystę, kai praktiškai neturima duomenų apie nusikaltėlį.  

Atliktos ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausos parodė, kad tiriant vagystes 
iš butų dažniausiai pasitelkiamos tokios techninės priemonės: fotoaparatai – 
73,3 proc., priemones rankų pėdsakams surasti – 35 proc., priemones kvapų 
pėdsakams paimti – 32,5 proc., priemones mikroobjektų surinkimui – 28,3 proc., 
priemones avalynės pėdsakams surasti – 25,83 proc. ir įsilaužimo pėdsakams 
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surasti ir paimti – 14,16 proc. Iš pateiktų duomenų matyti, kad kojų pėdsakų yra 
ieškoma retai. Tai daro įtaką vagysčių ištyrimui. Neretai ieškant nusikaltėlių pirš-
tų atspaudų jų nerandama arba randami butų savininkų atspaudai. Tai lemia va-
gių įgūdžiai ir tobulėjimas, todėl apžiūrint įvykio vietas būtų tikslinga ieškoti ir kitų 
nusikalstamos veikos pėdsakų.  

Nemažai klaidų yra padaroma fiksuojant ir įforminant įvykio vietos apžiūros 
eigą, paimtus objektus. Svarbiausias rezultatų fiksavimo būdas yra įvykio vietos 
apžiūros protokolo surašymas. Deja, bet ir čia nepasieinama be trūkumų. Pro-
cesiniai dokumentai, kurie turėtų teikti daugiausia informacijos apie įvykdytą va-
gystę, yra surašomi paviršutiniškai, iš esmės neatskleidžiant reikalingų duome-
nų. Minėtoje baudžiamojoje byloje Nr. 88-1-0228-01 įsibraunant į patalpą buvo 
panaudoti įsilaužimo įrankiai, bet apie juos beveik neužsiminta, per mažai apra-
šomi įsilaužimo pėdsakai. Aprašant protokolą daugiau dėmesio skirta virtuvės 
aprašymui negu kambario, iš kurio buvo pavogti daiktai.  

Be protokolo surašymo įvykio vietos apžiūra gali būti fiksuojama filmuojant, 
fotografuojant, darant schemas. Analizuodami baudžiamosiose bylose esančius 
įvykio vietos apžiūros protokolus pastebime, kad praktikoje ne visada fotogra-
fuojama pagal dokumentinės fotografijos taisykles, nuotraukos padarytos netin-
kamai, neatskleidžiant įvykio esmės ir neužfiksuojant svarbiausių aplinkybių. 
Baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-300-01 yra įdėtos tik dvi nuotraukos, iš kurių ne-
įmanoma susidaryti išsamaus vaizdo apie įvykio vietą. Didžiausia problema sie-
kiant išsiaiškinti vagystę iškyla, kai nuotraukos dėl tam tikrų priežasčių nėra iš-
ryškinamos (baudžiamoji byla Nr. 88-1-0228-01). Baudžiamojoje byloje Nr. 86-1-
003-92 atliekant įvykio vietos apžiūrą buvo fotografuota, tačiau dėl netinkamai 
įdėtos juostelės nepavyko išryškinti nė vienos nuotraukos iš įvykio vietos. O įvy-
kio vietoje rasti įsilaužimo pėdsakai nebuvo fiksuoti jokiu kitu būdu (nebuvo ma-
tuojami, nebuvo braižomos schemos, nebuvo daromi modeliai, jie net nebuvo 
detaliai aprašyti). Tad nepavykus padaryti nuotraukų įvykio vietos apžiūros pro-
tokole nėra jokios informacijos apie šiuos pėdsakus. 

Kitas sėkmingam vagystės įsibraunant į gyvenamąsias patalpas tyrimui 
svarbus pirminis tyrimo veiksmas yra liudytojų, nukentėjusiųjų bei įtariamųjų ap-
klausa, kurios metu būtina išsiaiškinti tokias aplinkybes: kada, kas ir kokiomis 
aplinkybėmis matė vagiant arba tai, kad būta vagystės, kas pavogta, kokios pa-
vogtų daiktų savybės, ar nėra ant jų numerių ar kokių skiriamųjų ženklų ir pan. 
Svarbu išsiaiškinti, kas dar be nukentėjusiojo žinojo ar galėjo žinoti apie gyve-
namojoje patalpoje laikomus vertingus daiktus ir jų vietą. Kad apklausa duotų 
teigiamų rezultatų, ji turi būti atlikta tiek laikantis baudžiamojo proceso reikala-
vimų, tiek kriminalistikos parengtų taktinių būdų. Baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-
300-01 apklausiant liudytoją nebuvo leidžiama jam laisvu pasakojimu išdėstyti 
visas jam žinomas aplinkybes, o iškart užduodami klausimai. Be to, užduodami 
ne visi klausimai, kurie reikalingi įvykio aplinkybėms atskleisti. Kaip pavyzdį ga-
lima būtų pateikti baudžiamąją bylą Nr. 64-1-0070-01, kada per pirminę apklau-
są nebuvo užduoti klausimai apie pavogtų daiktų individualiuosius požymius, to-
dėl reikėjo atlikti pakartotinę apklausą. Norisi pabrėžti, kad tokiais veiksmais yra 
pažeidžiamas ekonomiškumo principas, vilkinamas ikiteisminis tyrimas. Tas 
pats taktinių rekomendacijų nepaisymas pasikartoja visose minėtose baudžia-
mosios bylos apklausose. Pažymėtina, kad jose taip pat nėra užduodami esmi-
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niai klausimai, kurie galėtų patikrinti visų apklaustų asmenų parodymus, juos pa-
lyginti. Kiekvienam apklausiamajam užduodami skirtingi klausimai ir pan. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 64-1-0070-01, nors apklausos atliekamos laikantis 
apklausos taktikos, leidžiama apklausiamajam pačiam pasakoti apie jam žino-
mas aplinkybes, mūsų požiūriu, atliekant skirtingų proceso dalyvių apklausas 
buvo pasirinkta netinkama taktinė kombinacija: iš pradžių buvo apklaustas tik 
vienas nukentėjusysis, vėliau įtariamasis, po to vėl grįžtama prie nukentėjusiojo. 
Mūsų manymu, iš pradžių turėtų būti apklausiami nukentėjusieji ir tik po jų paro-
dymų galima būtų kelti versijas apie įvykio aplinkybes, suformuluoti jo apklauso-
je pateiktinus klausimus.  

Tolesnis nusikalstamos veikos tyrimas priklauso nuo susiklosčiusios ty-
rimo situacijos. Praktikoje retai pasitaiko, kad vogęs asmuo būtų sulaikytas nu-
sikaltimo vietoje. Todėl, atlikus pirminius tyrimo veiksmus ir nustačius, kad tikrai 
būta vagystės, tolimesni tyrėjo veiksmai turėtų būti susiję su tuo, kad būtų išsi-
aiškintas kaltininkas, surasti pavogti daiktai. Tuo tikslu analizuojami byloje su-
rinkti duomenys, ypač atkreipdamas dėmesį į nusikaltėlio paliktus pėdsakus, įsi-
brovimo į patalpą būdą bei kitas aplinkybes. 
 

III. INSCENIZAVIMAS KAIP VIENA IŠ VERSIJŲ, KELIAMŲ TIRIANT 
VAGYSTES, PADARYTAS ĮSIBRAUNANT Į PATALPAS 

 
Tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su įsibrovimu į patalpą, reikia visuo-

met turėti omeny nusikalstamos veikos inscenizacijos galimybę. Inscenizavimas 
yra priskiriamas prie vieno iš nusikalstamos veikos slėpimo būdų. Ankstesnėje 
kriminalistikos terminijoje buvo vartojamas ne inscenizacijos, o simuliacijos ter-
minas. Pirmąjį šio reiškinio apibrėžimą dar 1945 metais savo metodinėje ap-
žvalgoje „Nusikaltimų simuliacija“ pateikė rusų mokslininkas L. P. Raskazovas. 
Jis teigė, kad „simuliacija yra kokios nors nusikalstamos veikos aplinkybių dirbti-
nis sukūrimas, slepiant kitą nusikalstamą veiką arba palengvinant jos padarymą“ 
[10; 220]. Vėlesnėje apžvalgoje Raskazovas sąvoką patikslino ir nurodė, kad 
simuliavimo tikslas gali būti ne tik kitos nusikalstamos veikos požymių sukūri-
mas, bet ir nenusikalstamo įvykio požymių sukūrimas[10; 220]. Simuliacijos ter-
minas buvo kritikuojamas, nes buvo teigiama, kad žodis „simuliacija“ reiškia ap-
simestinę žmogaus jausmų ir fizinių pojūčių išraišką ir kitame kontekste negali 
būti vartojamas. Todėl šis terminas buvo pakeistas inscenizacijos terminu. Ins-
cenizavimas – sąmoninga veika, kuria siekiama suklaidinti baudžiamojo perse-
kiojimo subjektus slepiant padarytą nusikalstamą veiką arba klastojant jos atski-
ras aplinkybes. Teorijoje išskiriami tokie inscenizacijos tikslai: 

1. Kitos nusikalstamos veikos požymių sukūrimas ir buvusios nusikalstamos 
veikos paslėpimas; 

2. Nenusikalstamos veikos požymių sukūrimas (pvz,. nelaimingas atsitiki-
mas); 

3. Klaidingos nuomonės apie atskirus nusikalstamos veikos elementus su-
kūrimas (pvz., kad veiką padarė kitas asmuo, kitais tikslais ar motyvais); 

4. Nusikalstamos veikos požymių sukūrimas, slepiant nenusikalstamos vei-
kos požymius. Tokiu būdu kaltininkas dažniausiai siekia išvengti visuo-
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menės dėmesio. (pvz., amoralių veiksmų slėpimas, savo pareigų netin-
kamas atlikimas – pvz., turto iššvaistymas ir jo vagystės inscenizavimas); 

5. Nusikalstamos veikos, kurios realybėje nebuvo, sukūrimas. Kaltininko 
tikslas – apkaltinti nekaltą asmenį ir tuo sukelti jam nepageidaujamas pa-
sekmes [11; 325].  

Inscenizavimo galimybė, tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su įsibrovi-
mu į patalpas, visada turi būti keliama kaip viena iš versijų. Informacija tai versi-
jai patvirtinti ar paneigti gaunama įvykio vietos apžiūros metu, nukentėjusiųjų 
apklausos metu, nukentėjusiųjų artimųjų apklausos metu (jei jie sutinka duoti pa-
rodymus), liudytojų apklausos metu. Reikia turėti omenyje 2 situacijas: insceni-
zacijos požymiai atsiranda kaltininkui to nenorint, kai jis labai skuba, jaudinasi ar 
neturi atitinkamų įgūdžių. Kita situacija – asmuo iš anksto apgalvoja nusikalsta-
mos veikos inscenizavimą, iš anksto jai ruošiasi, tačiau dažnai „persistengia“ ir 
palieka per daug nusikalstamos veikos inscenizavimo pėdsakų, dažnai jai net 
nebūdingų. 

Inscenizavimo požymių pagrindas – realios ir vaizduojamos veikos priešta-
ravimas. Tiriant vagystes, padarytas įsibraunant į gyvenamasias patalpas, reikia 
atkreipti dėmesį į tokius požymius: daugybiniai beprasmiai suardymai arba įsi-
brovimo pėdsakų nebuvimas (pvz., pjovimo, spaudimo pėdsakų nebuvimas, me-
talo ar medžio pjuvenų nebuvimas), reikia atkreipti dėmesį į įsilaužimo pobūdį: iš 
kokios pusės įsilaužta (iš išorės ar iš vidaus), ar buvo įtariamasis susipažinęs su 
aplinka, į kurią įsilaužta, ar žinojo kliūčių išsidėstymą, spynos konstrukciją, kiek 
laiko užtruko kliūčių įveikimas; dažnai būna, kad įsilaužta toje vietoje, kur to pa-
daryti neįmanoma (kuri iš išorės yra nepasiekiama); įrankių, esančių patalpos 
viduje, panaudojimas. Taip pat galimos klaidos nukentėjusiojo ar įtariamojo pa-
rodymuose.  
 

IŠVADOS 
 

1. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika – tai abstrakti mokslinė sąvoka, 
tam tikrų nusikaltimų rūšių mokslinės analizės, tipinių požymių ir ypatumų api-
bendrinimo rezultatas. Kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų 
nagrinėjimas ir taikymas yra būtinas norint pažinti vagysčių, padarytų įsibrau-
nant į gyvenamąsias patalpas, mechanizmą, jų dėsningumus, norint nustatyti 
tokius nusikaltimus padarančius asmenis bei asmenis, galinčius tapti tokių nusi-
kaltimų aukomis. Atlikta analizė parodė, kad nukentėjusiųjų viktimologinis elge-
sys neretai yra viena iš aplinkybių, sukėlusių arba paskatinusių įvykdyti nusikal-
timą. 

2. Vagystės įsibraunant į gyvenamąsias patalpas sėkmingas ištyrimas pri-
klauso nuo tinkamai atliktų pirminių tyrimo veiksmų. Šių veiksmų efektyvumas, 
profesionalumas bei rezultatyvumas turi įtakos ne tik vagysčių išaiškinamumui, 
bet ir tolimesnei vagysčių tyrimo krypčiai. Viena prioritetinių nusikaltimo tyrimo 
krypčių – įvykio vietos apžiūra, nes atliekant šį ikiteisminio tyrimo veiksmą yra 
surenkama dauguma nusikalstamos veikos pėdsakų, daiktų, objektų. 

3. Kiekvienu atveju tiriant nusikalstamas veikas su įsibrovimo į patalpas po-
žymiu būtina kelti nusikalstamos veikos inscenizavimo versiją. Inscenizavimo 
požymių išmanymas yra labai svarbus tyrėjui nustatant nusikalstamos veikos 
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kaltininko pastangas jį suklaidinti.. Reikia turėti omeny, kad nusikalstamos vei-
kos inscenizavimas gali turėti asmenims ir nepageidaujamas teisines pasekmes 
kaip atsakomybė už melagingų parodymų davimą.  
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Kasacine instancija išnagrinėtos bylos: 
 

1. Akmenės rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-139/2004 
2. Alytaus rajono apylinkės teismas: baudžiamosios bylos Nr. 2K-632/2004, 2K- 323/ 

2006, 2K-363/2006,  
3. Anykščių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 672 / 2004.  
4. Biržų rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-529/ 2001.  
5. Druskininkų miesto apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-190/2003. 
6. Joniškio rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 297/2006. 
7. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 24/2005. 
8. Kauno miesto apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-348/2001, 2K-54 /2002, 2K-

331/2004, 2K-19/2005, 2K-348/2005, 2K-246/2006, 2K-109/2006 „ 2K- 577/ 2006. 
9. Kauno rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-87/2005. 

10. Kėdainių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 528/2004, 2K-617/2005, 
2K-260/2005. 

11. Kelmės rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 61/2003.  
12. Klaipėdos miesto apylinkės teismas: baudžiamosios bylos Nr.2K-1039/ 2001, 2K-

470/2001, 2K-687/2002, 2K-494 / 2002, 2K-81/2002, 2K-196/2003, 2K-14/2003, 2K-
568/2004, 2K-390/2004, 2K-324/2004, 2K-188/2005, 2K-174/2005, 2K–355/2006.  

13. Kretingos rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K – 697/ 2001, 2K-
540/2002. 

14. Lazdijų rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 123 / 2002.  
15. Mažeikių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-671/2001, 2K- 628 / 2004, 

2K-553/2006. 
16. Panevėžio apygardos teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-285/2001, 2K-151/2005.  
17. Panevėžio miesto apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-454 /2002, 2K-17/2003, 

2K-39/2003, 2K- 487/2004, 2K–182/2005. 
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18. Plungės rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-112/2003.  
19. Radviliškio rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-297/2001. 
20. Skuodo rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 76/2003.  
21. Šakių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K–475/2000.  
22. Šiaulių apygardos teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-127 / 2003, 2K- 507/2005. 
23. Šiaulių miesto apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-521 /2001, 2K-383/2001, 

2K- 298/2005.  
24. Šiaulių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr.2K- 594/2004. 
25. Šilutės rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-513/2006. 
26. Švenčionių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-508/2002.  
27. Telšių rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-492 /2001, 2K-87/2003.  
28. Trakų rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-601/2004. 
29. Ukmergės rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-556/2006. 
30. Utenos rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-740/2003.  
31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 268 / 2003, 2K-68/2003, 

2K-79 / 2003, 2K-16/2006, 2K-596/2006.  
32. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-526/2004. 
33. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-640/2006. 
34. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K- 425/2004. 
35. Vilniaus rajono apylinkės teismas: baudžiamoji byla Nr.2K-242 / 2004, 2K – 199/2005. 
36. Vilniaus apygardos teismas: baudžiamoji byla Nr. 2K-585 / 2002, 2K-69/ 2002, 2K-

202/2004. 
37. Baudžiamoji byla Nr. 86-1-003-92. 
38. Baudžiamoji byla Nr. 15-1-300-01. 
39. Baudžiamoji byla Nr. 88-1-0228-01. 
40. Baudžiamoji byla Nr. 64-1-0070-01. 
 
 

BURGLARIES OF DWELLINGS: INVESTIGATION PROBLEMS 
 

Dovilė Gaidelytė, Diana Kodis, Julija Karavdina, Barbara Kuzinevič, Milda Žukauskaitė 
 

Keywords: burglaries investigation, intrusion into dwellings, crime characteristic, 
crime role – play.  

 
Summary 

 
Crime characteristic is very important in crime investigation. It can be defined as all 

features, which describe the mechanism of crime, its laws and the crime itself. Crime 
characteristic includes many elements, but the most important of them are: person who 
committed the crime, situation of the crime, crime object or person, which has suffered 
loss and the manner of the crime. Burglaries of dwellings can be recognized through the 
crime characteristic and it is necessary to investigate these burglaries. The most important 
thing for successful investigation is good event place survey. What is more, very important 
is exact, fluent interrogation. Unfortunately, there are many mistakes, which are made dur-
ing these procedural acts. Investigators often do mistakes in records, photos, films and 
etc. Also it is very important in all cases to bring notice and find out if it is not a crime role-
play. 
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ma teisinė pagalba, pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba. 
 

Santrauka 
 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos institutas nėra naujas Lietuvos teisi-
nėje sistemoje, tačiau tinkamas valstybės teisinės pagalbos teikimo reglamentavimas 
įgyvendintas tik 2000–2001 metais, kai buvo priimtas Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymas bei reikalingi poįstatyminiai aktai šiam įstatymui įgy-
vendinti ir konkretinti. Straipsnyje į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą žvel-
giama iš baudžiamojo proceso pozicijų, nes dažniausiai valstybinių advokatų kaip 
gynėjų paslaugomis naudojasi neturintys pakankamai lėšų įtariamieji (kaltinamieji, 
nuteistieji). Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra dviejų lygių – pirminė ir 
antrinė, todėl sudaromos skirtingos sąlygos ir keliami skirtingi reikalavimai asme-
nims, kurie nori gauti šią teisinę pagalbą. 

 Šio straipsnio tikslas visų pirma supažindinti su valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos sąvoka, principais, lygmenimis, išanalizuoti skirtingas sąlygas pirminei 
ir antrinei pagalbai gauti bei atskleisti antrinės teisinės pagalbos veiksmingumą ir 
problemas, su kuriomis susiduria asmenys, norintys gauti valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą. Naudojami lyginamosios ir loginės-sisteminės analizės metodai 
analizuojant teisės aktus, straipsnius bei matytus pavyzdžius.  
 

ĮŽANGA 
 

Teisės teorijoje dažnai galima sutikti frazę „valstybės garantuojama teisinė 
pagalba“. Tačiau kaip ši pagalba veikia, kokie asmenys ir kokiomis sąlygomis 
gali tokia pagalba pasinaudoti kalbama retai. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti tei-
sinės pagalbos sąvoką, rūšis, taip pat ištirti, kokie asmenys, kokiu būdu ir ko-
kiomis sąlygomis gali gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Tyrimo ob-
jektas – pati valstybės garantuojama teisinė pagalba, jos veiksmingumas, gavi-
mo galimybės. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sąvoka, rūšys, sąly-
gos šiai pagalbai gauti ištirtos analizuojant ir vertinanat teisės aktus, visų pirma 
įstatymus ir poįstatyminius aktus. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
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veiksmingumas tiriamas remiantis matytais pavyzdžiais vykstant teismo proce-
sui pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.  
 

1. TEISĖS Į GYNYBĄ PRINCIPAS IR JO TURINYS 
 

Teisė į gynybą – viena iš pagrindinių asmens teisių, garantuojama tiek na-
cionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Pagrindiniai tarptautiniai teisės aktai, reglmen-
tuojantys teisę į gynybą – 1966 m. JTO priimtas Tarptautinis pilietinių ir politinių 
teisių paktas (14 str.), 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencija (6 str.), nacionaliniu lygmeniu ši teisė įtvirtinta Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje, Teismų įstatymo 4 straipsnyje, 
Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 10 straipsnyje bei kituose teisės 
aktuose. Įtariamojo ar kaltinamojo teisė į gynybą – tai visuma teisių, kuriomis 
naudodamasis jis siekia paneigti jam pareikštą įtarimą ar kaltinimą arba sušvel-
ninti savo atsakomybę [3, p. 64]. Įtariamasis ar kaltinamasis gali gintis aktyviai – 
pateikti teismui, prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui, atsižvelgiant į tai, 
kurios stadijos vyksta baudžiamasis procesas, įvairius įrodymus, nurodyti aplin-
kybes, rodančias jo nekaltumą ar švelninančias atsakomybę, tačiau jis gali gintis 
ir pasyviai, nes gintis nuo pareikšto kaltinimo yra įtariamojo (kaltinamojo) teisė, 
bet ne pareiga. Tačiau pasyvios gynybos jokiu būdu negalima traktuoti kaip kal-
tinimo pripažinimo. Šiuo atžvilgiu teisės į gynybą principas glaudžiai susijęs su 
nekaltumo prezumpcija – „asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas 
įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu” [1]. 
Teisė į gynybą neturi būti formali. Neužtenka ją vien deklaruoti teisės aktuose. 
Teisėsaugos pareigūnai privalo išaiškinti kiekvienam įtariamajam, kaltinamajam 
ir nuteistajam jų procesines teises ir sudaryti realias sąlygas bei galimybes tomis 
teisėmis naudotis [4, p. 35]. Teisę į gynybą įtariamasis (kaltinamasis) įgyvendina 
dviem būdais: gindamasis pats arba gindamasis per gynėją – advokatą. Pasi-
rinkta gynybos forma per gynėją advokatą (arba per advokato padėjėją tais at-
vejais, kai leidžia įstatymas) dar skirstoma į dvi dalis: 

• Kiekvienas asmuo gali gintis per savo paties pasirinktą ir pakviestą gynėją; 
• Jei asmuo neturi pakankamai lėšų sumokėti gynėjui, jis turi teisę naudotis 

jam skiriamo ir valstybės lėšomis apmokamo gynėjo paslaugomis [3, p. 
64]. 

Gynėjas – savarankiška baudžiamojo proceso figūra, atskiras subjektas, tu-
rintis savo teises ir pareigas. BPK ir kiti įstatymai jį įgalioja padėti įtariamajam 
(kaltinamajam, nuteistajam, išteisintajam) kvalifikuotai gintis nuo iškilusio įtarimo 
(pareikšto kaltinimo, nuteisimo), atstovauti jo teisėms ir teisėtiems interesams 
ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu bei teikti jam visokeriopą ju-
ridinę ir kitą reikiamą pagalbą [4, p. 102]. Siekiant visapusiškai garantuoti teisės 
į gynybą principo veikimą ir įtariamojo (kaltinamojo) interesų užtikrinimą įstaty-
mas numato atvejus, kada gynėjo dalyvavimas yra būtinas. LR BPK 51 straips-
nyje 1 dalyje pateikiamas aplinkybių sąrašas, kada gynėjo dalyvavimas yra būti-
nas, ir jei baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo neturi gynėjo, ikiteis-
minio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas privalo jį paskirti. Teisės į gyny-
bą principas bei jo užtikrinimas yra neatsiejama kiekvienos demokratinės teisi-
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nės valstybės dalis, nes įtariamasis (kaltinamasis) privalo turėti galimybę pa-
neigti jam pateiktus kaltinimus, tik taip bus įgyvendinti nekaltumo prezumpcijos, 
lygiateisiškumo, teisingumo ir kiti principai. 
 

2. VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS SAMPRATA 
 

Teisę į gynybą turi kiekvienas asmuo, nesvarbu jis yra Lietuvos Respublikos 
pilietis ar užsienietis, ar asmuo be pilietybės. Nors Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija ir daugybė kitų teisės aktų įtvirtina asmenų lygiateisiškumo principą, vis 
dėlto absoliučios lygybės nėra ir, ko gero, būti negali. Lygiateisiškumas visų 
pirma reiškia, kad asmenys yra įstatymui lygūs, kad niekas negali būti diskrimi-
nuojamas dėl savo tautybės, rasės, religijos, socialinės padėties ir pan. Tačiau 
joks įstatymas negali garantuoti asmenų ekonominės lygybės. Advokatų honora-
rai šiuo metu yra išties dideli ir, rodos, asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų, tar-
si praranda kai kurias savo teises, pavyzdžiui, teisę į gynybą, į kvalifikuotą teisi-
ninko pagalbą. Kad tinkamai būtų įgyvendinti teisės į gynybą, lygiateisiškumo, 
nekaltumo prezumpcijos, teisingumo ir kiti baudžiamojo proceso principai, 2000 
m. kovo 28 d. Seimas priėmė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įsta-
tymą, kuris reglamentuoja teisinės pagalbos teikimą asmenims, kurie neturi pa-
kankamai finansinių išteklių advokatui nusisamdyti ir taip visapusiškai įgyvendin-
ti savo teises bei apginti teisėtus interesus. Vėliau šio įstatymo nuostatas papil-
dė ir konkretino keletas teisingumo ministro įsakymų ir Vyriausybės nutarimų: 
2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 71 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių valsty-
bės garantuojamai teisinei pagalbai gauti ir dėl valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo”, 2001 m. sausio 22 d. nutari-
mas Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordina-
vimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo”. Kiekvienas 
asmuo glaustą reikalingą informaciją gali rasti interneto portale 
www.teisinepagalba.lt. Šiame puslapyje yra visapusė informacija apie teisinės 
pagalbos prieinamumą, teikimo sąlygas ir dokumentų, reikalingų teisinei pagal-
bai gauti sąrašas.  

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos abstrakti sąvoka pateikiama 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – VGTPĮ) 2 straips-
nio 1 dalyje. Valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta 
tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba [5]. Pati sąvoka 
rodo, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba yra dviejų lygių:  

• Pirminė teisinė pagalba – VGTPĮ nustatyta tvarka teikiama teisinė infor-
macija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė 
pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, taikaus 
ginčo išsprendimo veiksmus ir taikos sutarties rengimą.  

• Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas 
bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo spren-
dimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo 
sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, iš-
nagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio 
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proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civili-
nio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą [5].  

Apibendrinus trumpai galima teigti, kad valstybės garantuojama teisinė pa-
galba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (teisinė infor-
macija – informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės 
pagalbos teikimą, VGTPĮ 2 str. 5 d.), teisės konsultacijas (teisėskonsultacija – 
parimais teisės klausimais, VGTPĮ 2 str. 6 d.) ir gynyba bei atstovavimas bylose 
[6, p. 200]. VGTPĮ 3 straipsnyje taip pat numatyti principai, kuriais remiantis tei-
kiama teisinė pagalba: 

• lygiateisiškumo, visų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų apsauga; 
• valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybė, efektyvumas ir eko-

nomiškumas; 
• taikaus ginčų sprendimo prioritetas; 
• draudimas piktnaudžiauti valstybės garantuojama teisine pagalba ir mate-

rialiomis bei procesinėmis teisėmis [5]. 
 

2.1. Pirminės teisinės pagalbos gavimo sąlygos ir tvarka 
 

Dabartinis teisingumo ministras P. Baguška viename savo straipsnių pirminę 
teisinę pagalbą apibūdino kaip iki vienos valandos trukmės teikiamą teisinę kon-
sultaciją visiems gyventojams neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį. Tokią konsul-
taciją turi teikti savivaldybės arba jų samdomi advokatai [7]. 

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, ki-
tų ES valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Euro-
pos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lie-
tuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys (VGTPĮ 11 str. 1 d.) 
[5]. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savival-
dybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei 
neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje gyvena, vykdomąją instituci-
ją. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savi-
valdybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę 
teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vė-
lesnis kaip penkios dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminę teisinę pagalbą teikia 
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis (ir gaunantys darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto), 
kuriose numatytos teisinio pobūdžio darbo funkcijos, arba advokatai (advokatų 
profesinės bendrijos), arba viešosios įstaigos, su kuriomis savivaldybės yra su-
dariusios sutartį. Savivaldybės institucijos, atsižvelgdamos į pirminės teisinės 
pagalbos kokybę, efektyvumą ir ekonomiškumą, pasirenka konkretų pirminės 
teisinės pagalbos teikimo būdą. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilges-
nė kaip viena valanda, tačiau ji gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios ins-
titucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą [5]. Pirminę teisinę pagalbą 
teikiantys asmenys turi ieškoti galimybių ir padėti pareiškėjams ginčus išspręsti 
taikiai taip įgyvendindami valstybės garantuojamos teisinės pagalbos principus. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

346 

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjo reikalavimai yra aki-
vaizdžiai nepagrįsti, jei pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami ad-
vokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti ne-
sinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba, 
taip pat jei pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus at-
stovavimo pagal įstatymą atvejus (VGTPĮ 11 str. 4 d.) [5].  

 
2.2. Antrinės teisinės pagalbos gavimo sąlygos ir tvarka 

 
Prireikus ne tik konsultacijų, bet ir realios advokato pagalbos teisme, galima 

pasinaudoti antrine teisine pagalba. Prašymus tokiai pagalbai gauti gali užpildyti 
savivaldybių atstovai, tačiau pačią pagalbą skiria regioninės valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos tarnybos. Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti Lietu-
vos Respublikos piliečiai, kitų ES valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos 
Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenan-
tys fiziniai asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal 
VGTPĮ arba asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant 
į turtą ir pajamas, nurodyti VGTPĮ 12 straipsnyje. Pagal Vyriausybės nutarimą 
„Dėl asmenų turto ir pajamų lygių valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gau-
ti ir dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų maksimalaus dydžio 
nustatymo” yra skiriami penki turto ir pajamų lygiai. Jei asmuo patenka į pirmojo 
lygio kategoriją, jam antrinė teisinė pagalba apmokama 100 procentų iš valsty-
bės biudžeto, jeigu nustatomas antrasis asmens turto ir pajamų lygis, antrinė 
teisinė pagalba apmokama 50 procentų. 

Asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą 
ir pajamas: 

1) asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas pagal BPK 51 straipsnį (privalomas gynėjo dalyvavimas); 

2) nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskai-
tant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamo-
joje byloje; 

3) asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos pi-
niginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vie-
niems gyvenantiems asmenims) įstatymą; 

4) asmenys, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose; 
5) asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti 

nedarbingais, taip pat šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama 
teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei 
ginti; 

6) asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali dispo-
nuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie 
gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nusta-
tytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti; 

7) asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų pri-
verstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai pagal Lie-
tuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai, 
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kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms 
ir interesams atstovauti; 

8) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais at-
vejais [5]. 

Norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo pateikia tarnybai prašymą ir do-
kumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Sprendimą dėl antri-
nės teisinės pagalbos teikimo priima tarnyba. Lietuvoje veikia penkios Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau-
liuose ir Panevėžyje [8]. Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prii-
mamas iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės priimti sprendimą iš 
karto, jis priimamas ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo, kurio forma ir 
rekvizitai patvirtinti teisingumo ministro, bei asmens teisę gauti antrinę teisinę 
pagalbą įrodančių dokumentų gavimo dienos. Sprendimas suteikti antrinę teisi-
nę pagalbą yra pavedimas advokatui teikti antrinę teisinę pagalbą ir yra jo įgalio-
jimus patvirtinantis dokumentas. Tarnyba, parinkdama advokatą, atsižvelgia į 
pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato, pareiškėjo gyvenamąją vietą, ad-
vokato darbo vietą, advokato darbo krūvį ir į kitas antrinei teisinei pagalbai teikti 
reikšmingas aplinkybes. Jeigu apmokama 50 procentų antrinės teisinės pagal-
bos išlaidų, pareiškėjas apmoka likusius 50 procentų antrinės teisinės pagalbos 
išlaidų, susijusių su gynyba ir atstovavimu bylose, kai jam yra baigta teikti antri-
nė teisinė pagalba. Baigęs teikti antrinę teisinę pagalbą, advokatas apie tai pra-
neša tarnybai. Ši tarnyba praneša pareiškėjui mokėtiną antrinės teisinės pagal-
bos išlaidų sumą, sąskaitą, į kurią jis turi šią sumą sumokėti, ir mokėjimo termi-
ną [5].  

 
3. VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS 

VEIKSMINGUMAS 
 

VGTPĮ gana išsamiai reglamentuojama valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos teikimo tvarka, gavimo sąlygos, lengvatos, nurodomas dokumentų są-
rašas, reikalingas įrodyti tam tikrą turto ir pajamų lygį ar aplinkybes, kurioms 
esant antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turtą ir pajamas, įstaty-
mą puikiai papildo ir minėti Vyriausybės nutarimai bei Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministro įsakymai. Tačiau kyla klausimas, kiek veiksminga ir patikima 
yra ši pagalba, kiek žmonių gali ja pasinaudoti ir kiek naudojasi realiai? Anot tei-
singumo ministro P. Baguškos, šiandien valstybės garantuojama teisinė pagalba 
tapo labai svarbia teisinės sistemos dalimi. Patobulinus Valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos įstatymą ir nustačius naujus pajamų lygius, daugiau 
žmonių gali naudotis nemokamomis advokatų paslaugomis ir taip apginti savo 
teises. Todėl labai svarbu, kad šis procesas būtų skaidrus ir efektyvus [7]. Tokie 
žodžiai buvo pasakyti po to, kai ministro ausis pasiekė iš piliečių ir antrinę teisi-
nę pagalbą koordinuojančių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų 
gauta informacija ir įtarimai, jog antrinę teisinę pagalbą teikiantys advokatai gali 
savavališkai apmokestinti jų teikiamas teisines paslaugas. „Valstybės garantuo-
jama teisinė pagalba pirmiausia yra skirta tiems, kurių finansinės išgalės nelei-
džia nusipirkti advokato paslaugų. Todėl bet kokia advokatų savivalė, imant mo-
kestį ar bet kokį kitą atlygį už teikiamas teisinės paslaugas – netoleruotina“, pik-
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tinosi ministras P. Baguška ir skatino apie tokius atvejus nedelsiant informuoti 
Teisingumo ministeriją [7]. Atrodo, kad advokatai nevengia papildomai pasipel-
nyti teikdami teisinę pagalbą, už kurią užmokestį gauna iš valstybės biudžeto. 

Kita problema, su kuria susiduria asmenys, prašydami antrinės teisinės pa-
galbos, tai advokatų atsidavimas darbui, įsigilinimas į bylos aplinkybes, geriau-
sio sprendimo varianto ieškojimas. Kai kuriose baudžiamosiose bylose gynyba 
būna tiesiog formali, įtariamasis pripažįsta visus kaltinimus, o gynėjo dalyvavi-
mas būtinas tik procesiniu požiūriu pagal BPK 51 straipsnį. Tačiau daugeliu kitų 
atvejų įtariamajam (kaltinamajam, nuteistajam) reikia aktyvios gynybos, pagal-
bos įgyvendinti savo materialiąsias bei procesines teises ir pareigas. Tada žmo-
gui reikia patikimo advokato, su kuriuo galėtų įgyvendinti gynybos strategiją. De-
ja, ne visi advokatai, teikiantys valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, visada 
tam pasiryžę. Kaip pavyzdį galima pateikti Vilniaus apygardos teisme nagrinėtą 
bylą, kur buvo kaltinamas Jordanijos pilietis Moh’d M. Salehas itin žiauriai nužu-
dęs studentą iš Libano bendrabučio kambaryje. Vos tik įvestas į posėdžių salę 
jordanietis pradėjo šūkauti ir keiksnoti savo valstybės jam paskirtą advokatę už 
tai, jog negauna jam siunčiamų daiktų ir pinigų. Prasidėjus posėdžiui kaltinama-
sis žodžiu pareiškė nušalinimą advokatei, nes ji per visą jo suėmimo laikotarpį 
apsilankė tik vieną kartą. Tačiau teismas, pasitaręs vietoje, nušalinimą atmetė, 
nes dėl profesinės veiklos jordanietis advokatei neišsakė jokių priekaištų. Vyks-
tant įrodymų tyrimui advokatė elgėsi pasyviai, klausimų neturėjo, o jos veide at-
sispindėjo liūdesys, kodėl teismas jos vis dėlto nenušalino.  

 
4. VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS 

PERSPEKTYVOS 
 

Gynėjas yra savarankiškas proceso subjektas, pats pasirenka įtariamojo 
(kaltinamojo, nuteistojo) teisinės gynybos priemones, būdus ir taktiką, jis nesu-
varžytas ginamojo pasirinkta ar reikalaujama gynybos pozicija [4, p. 109]. Atsi-
žvelgdamas į bylos sudėtingumą, aplinkybes, pritaikęs savo teisines žinias ir 
praktiką, jis renkasi tinkamiausią gynybos būdą. Baužiamajame procese veiks-
minga teisinė gynyba galima tik tada, jei procesinis teisinis reglamentavimas 
grindžiamas valstybinės valdžios pasitikėjimu teisinę pagalbą teikiančiais advo-
katais, de lege lata įtvirtinamas ir de facto užtikrinamas gynėjo ir ginamojo tar-
pusavio pasitikėjimas [4, p. 109]. Būtent pasitikėjimas yra geriausias tinkamiau-
sios gynybos raktas. Todėl, remiantis asmenų lygiateisiškumo, teisės į gynybą 
principais, ar nebūtų teisinga leisti pačiam įtariamajam (kaltinamajam) pasirinkti 
valstybės garantuojamą gynėją iš advokatų sąrašo ir jį paskirti, jei šis sutinka? 
Nesvarbu, kokiais kriterijais vadovaudamasis traukiamas baudžiamojon atsa-
komybėn asmuo rinksis advokatą, tačiau bent jau niekas negalės šio procesinio 
veiksmo apkaltinti šališkumu ar teisių į gynybą paneigimu. Neseniai Lietuvoje 
pradėta vykdyti sveikatos reforma, kur teritorinės ligonių kasos pradėjo sudari-
nėti sutartis ir su privačiomis klinikomis, nustatydamos tam tikros procedūros 
bazinę kainą, o skirtumą tarp šios bazinės ir faktiškos kainos asmuo apmoka 
pats. Galbūt taip galima reformuoti ir antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų 
užmokestį? Dabar Vyriausybės nutarimas „Dėl advokatams už antrinės teisinės 
pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo tai-
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syklių patvirtinimo” detaliai reglamentuoja, kokią dalį MMA ir už kokias paslau-
gas gauna advokatai, kurie teikia teisinę pagalbą prireikus bei nuolat tokią pa-
galbą teikiantys advokatai. Asmuo, kuriam reikalinga valstybės garantuojama 
teisinė pagalba, pasirenka norimą advokatą, valstybė sumoka bazinį atlyginimą, 
o likusią dalį asmuo moka iš savo kišenės, nes pats pasirinko tai, ko nori. Tokia 
reforma padidintų visuomenės pasitikėjimą visa teisine sistema, užtikrintų gynė-
jo ir ginamojo tarpusavio pasitikėjimą bei visokeriopai būtų įgyvendintas lygiatei-
siškumo principas. 
 

IŠVADOS 
 

1. Teisė į gynybą – principas, deklaruojamas daugybėje nacionalinių ir tarp-
tautinių teisės aktų. Tai viena iš pagrindinių įtariamojo (kaltinamojo) teisių, kuri 
privalo būti garantuota ne tik formaliai, bet ir realiai kiekvienoje teisinėje valsty-
bėje. 

2. Teisė gintis per valstybės garantuojamą gynėją advokatą, kai asmuo ne-
turi pakankamai finansinių išteklių, yra viena iš sudedamųjų teisės į gynybą prin-
cipo dalių. 

3. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra dviejų lygių – pirminė ir antri-
nė. Joms keliamos skirtingos sąlygos, reikalavimai. Pirminę pagalbą (vienos va-
landos konsultaciją) gali gauti praktiškai kiekvienas asmuo, antrinei teisinei pa-
galbai gauti reikalingas atitinkamas turto ir pajamų lygis arba aplinkybės, ku-
rioms esant į šį veiksnį neatsižvelgiama. 

4. Nors šiuo metu Lietuvoje valstybės garantuojamos teisinės pagalbos reg-
lamentavimas gana išsamus, tačiau advokatai neretai piknaudžiauja savo padė-
timi ir bando pasipelnyti arba teikia ne tokią kvalifikuotą pagalbą, kokią galėtų 
suteikti. 

5. Svarbiausia ginamojo ir gynėjo tarpusavio pasitikėjimas. Tokį pasitikėjimą 
ir veiksmingesnę teisinę pagalbą bei lygiateisiškumo principo visapusišką užtik-
rinimą galima pasiekti leidus asmeniui, traukiamam baudžiamojon atsakomybėn, 
pačiam pasirinkti norimą gynėją iš advokatų sąrašo.  
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Summary 
 

In this article author familiarizes with the conception of legal help guaranteed by the 
state. That is not a new institute in the system of law but appropriate regulation of provi-
sion of such kind of legal help in Lithuania is quite new and we do not have much practice 
on that. Legal help guaranteed by the state has two levels. The law of legal help guaran-
teed by the state declares primary and secondary legal help with different requirements to 
get each of them. All these requirements like documentation, special circumstances or 
level of owned property and earned revenue are strictly defined in that law of legal help 
guaranteed by the state and in addition level of owned property is also defined and speci-
fied in an act of Government.  

Primary legal help is only one-hour consultation on certain legal issue. This help is 
provided by local governments – either by local governments employees who have legal 
knowledge or by attorneys who are hired by these local governments. 

If a person needs to prepare some legal documents to the court or some other gov-
ernmental institutions or he needs attorney like defender during the whole trial in a court 
then he should ask for a secondary legal help. This help is provided by attorneys or their 
assistants. There are two categories of such attorneys – those who provide secondary le-
gal help guaranteed by the state all the time and those who provide this help only some-
times. In order to get secondary legal help certain amounts of property and revenue are 
required. If a person does not meet with the standards determined by state Government, 
he is not qualified to get a secondary legal help.  

To reach better quality of legal help guaranteed by the state the author of this article 
proposes a solution to let a suspect (or defendant) to pick up an advocate from the list. 
Because in this way the implementation of some principles like a right to defense and 
equality would be thorough and nobody of pretrial investigation or trial officers could be 
blamed being biased and unfair.  
 
 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

351 

TEISINGUMO VYKDYMAS.  
KALTINIMO PAKEITIMAS TEISME 

 
Jurga Kiškytė 

 
Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto III kursas 
Tel. +370 680 15181 
El. paštas jurgakiskyte@yahoo.com 
 

Pagrindinės sąvokos: kaltinamasis, pradinis kaltinimas, kaltinimo pakeitimas, 
teisingumo vykdymas, faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės. 
 

Santrauka 
 

Domėtis šia tema paskatino tai, jog dažnai tik teismo metu yra pastebima, jog 
prokuroras kaltinamajame akte apsiriko, nesurinko pakankamai įrodymų ar atsira-
do naujų aplinkybių, kurios prieštarauja byloje jau esantiems duomenims. Kaip tu-
rėtų elgtis teismas: nutylėti savo pastebėjimus ar juos išsakyti ir imtis iniciatyvos 
pakeisti kaltinimą ir taip susilaukti kritikos dėl nesugebėjimo būti nešališkas. BPK 
komentare teigiama, kad „teismas turi reaguoti, kad prokuroras ir ikiteisminio ty-
rimo įstaigos neišaiškino kai kurių aplinkybių, kurios vėliau buvo nustatytos tei-
siamajame posėdyje, ar, priešingai, nepagrįstai pripažino nustatytomis kaip kurias 
aplinkybes, netiksliai formulavo kaltinimą ir kvalifikavo kaltinamojo veiksmus“ [5, 
p. 94]. Pabandykime pasiaiškinti, kaip teismas turėtų „reaguoti“, kad vėliau nebūtų 
apkaltintas šališkumu. O kadangi baudžiamasis procesas nėra atskiras ir nuo nieko 
nepriklausantis institutas, tad, kaip ir kitų teisės šakų teisės normos, yra pagrįsta 
Konstitucijoje įtvirtintais principais. Todėl teisiškai vertinant BPK normas šiame 
straipsnyje bus remiamasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tei-
smo ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo praktika, analizuojamas jų san-
tykis. 
 

ĮVADAS 
 

Straipsnyje analizuojamas teisingumo vykdymo klausimas, bandoma aiškintis, ar nėra 
taip, kad teismui, kaip vienintelei teisingumo vykdymo institucijai, Lietuvoje yra apribota 
galimybė vykdyti savo funkciją.  

 
TEISINGUMO VYKDYMAS 

 
Yra konstitucinė nuostata, kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai. Tai 

reiškia, kad tik teismas gali asmenį pripažinti kaltą ir paskirti jam bausmę. Ta-
čiau tam, kad teismas galėtų tinkamai atlikti savo priedermę, jis turi turėti pakan-
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kamai duomenų, atskleidžiančių kaltinamojo kaltę. Teismų santykius su kitomis 
institucijos nusako valdžių padalijimo principas ir Konstitucijos 109 straipsnyje 
nustatytas principas – norma, jog teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik 
teismai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aiškinimą „teismai yra 
vienintelė valstybės institucija, vykdanti teisingumą. Jokia kita valstybės instituci-
ja ar pareigūnas negali vykdyti šios funkcijos.“ [8]. Vadinasi, asmuo gali būti pri-
pažintas kaltas ir nubaustas tik teismo nuosprendžiu ir tik pagal įstatymą. Lietu-
vos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnyje teigiama, jog Lietuvoje teisingu-
mą vykdo teismai O teismas turi būti teisingas, sąžiningas, nešališkas ir protin-
gas priimdamas sprendimus.  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) paskirtis – 
„ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus 
gretai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad 
nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas 
nebūtų nuteistas“ (BPK 1 str.). Svarbu ir tai, jog baudžiamojo proceso metu yra 
siekiama užtikrinti teisių ir laisvių apsaugą asmens, kuris kaltinamas padaręs 
nusikaltimą. Lietuvos Respublikos BPK 22 straipsnyje apibrėžiama kaltinamojo 
sąvoka: kaltinamuoju laikomas toks asmuo, dėl kurio šio kodekso nustatyta 
tvarka yra priimtas prokuroro kaltinamasis aktas arba prokuroro pareiškimas nu-
bausti asmenį teismo baudžiamojo įsakymo tvarka, taip pat asmuo, prieš kurį 
teisme nagrinėjama byla privataus kaltinimo ar pagreitinto proceso tvarka“. Šio 
straipsnio 3 dalyje yra išvardyta, kokias teises turi kaltinamasis. Viena iš jų – „ži-
noti, kuo jis kaltinamas“ [3]. Taigi tik žinodamas, kuo yra kaltinamas, asmuo gali 
tinkamai įgyvendinti savo teisę į tinkamą gynybą.  

Lietuvos Respublikos įstatymai reglamentuoja, kad byla teisme nagrinėjama 
tik tam tikruose rėmuose, kuriuos nustato prokuroras kaltinamajame akte ir tei-
sėjas nutartyje, kuria bylą perduoda nagrinėti teisiamajame posėdyje. Taip pat 
yra nustatyta, kad teismas privalo išsamiai ištirti visas bylos aplinkybės ir tinka-
mai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai 
nubaustas (BPK 1 str.).  

Konstitucijos reikalavimas, kad byla būtų išnagrinėta teisingai, lemia, jog tei-
smas privalo nustatyti tikrąsias bylos aplinkybes, tinkamai jas vertinti ir teisingai 
pritaikyti baudžiamuosius įstatymus. Aktualu ir tai, kad, spręsdamas visus su 
nagrinėjama byla susijusius klausimus, teismas būtų savarankiškas, klausytų tik 
įstatymo.  
 

KALTINIMO SĄVOKA IR RŪŠYS 
 

Kaltinimas suprantamas įvairiai. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyz-
džiui, baudžiamojo proceso stadijų. Kaltinimu vieni mokslininkai vadina tam tik-
rus asmens veiksmus, kuriuos (kaip manoma) jis padarė ir kurie turi nusikalsta-
mos veikos požymių bei už kuriuos gresia baudžiamoji atsakomybė. Taip pat 
galima sakyti, jog kaltinimas – tai veiksmų vertinimas ir klasifikavimas, surašant 
kaltinamąjį aktą, kuriame „aprašoma nusikalstama veika, nurodomi duomenys, 
kuriais grindžiamas kaltinimas, ir baudžiamasis įstatymas, numatantis tą veiką“ 
[3]. (BPK 23 str.).  
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Kaltinimas gali būti suprantamas keleriopai: bendrąja, procesine, materialiąja 
reikšmėmis. 

• Bendrąja – veikla, procesinė funkcija, kuri priešpriešinama gynybai. Tai to-
kie veiksmai, kuriais siekiama apkaltinti asmenį, kuris padarė nusikalstamą 
veiką. 

• Procesine – įstatymų reglamentuota kompetentingų valstybės institucijų ar 
asmens procesinė veikla, kurios metu siekiama nustatyti padarytos nusi-
kalstamos veikos kaltininką ir viešai jį nuteisti. 

• Materialiąja – baudžiamojoje byloje nustatytų duomenų visuma, kuri suda-
ro konkrečios nusikalstamos veikos sudėtį ir yra inkriminuojama kaltininkui.  

Kaltinimas pagal tam tikrus kriterijus gali būti skirstomas į rūšis.  
• Pagal subjektus, vykdančius kaltinimo funkciją: 

1. Valstybinis kaltinimas – kaltinimą palaiko prokuroras. 
2. Privatus kaltinimas – kaltintojo funkciją atlieka fizinis asmuo, jei jam nu-

sikalstama veika buvo padaryta materialinė, fizinė ar moralinė žala. 
• Kaltinimas pagal struktūrą gali būti: 

1. Paprastasis – tai tokie atvejai, kai padaręs nusikalstamą veiką yra įta-
riamas vienas asmuo. Paprastasis kaltinimas dar gali būti skirstomas į 
išaiškintas ir neišaiškintas nusikalstamas veikas. 

2. Sudėtinis – padarytos kelios nusikalstamos veikos arba vieną nusikals-
tamą veiką padarė keletas asmenų. 

• Kaltinimas pagal subjektą (asmuo, kurio atžvilgiu yra įgyvendinama kalti-
nimo funkcija): 
1. Paprastasis subjektas. 
2. Specialusis subjektas. 

 
KALTINIMO PAKEITIMO RAITA LIETUVOJE GALIOJUSIUOSE 

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSUOSE 
 

Baudžiamąjį procesą Lietuvoje nustato BPK, kuris buvo priimtas 2002 m. 
kovo 14 d. (iki tol galiojo senasis ─ 1961 metų BPK). Baudžiamojo proceso tei-
sės normos atkūrus LR nepriklausomybę buvo ne kartą pakeistos. Pataisomis 
buvo siekiama pritaikyti baudžiamąjį procesą prie pasikeitusio gyvenimo ir nau-
jos demokratinės santvarkos. Baudžiamojo proceso normomis buvo siekiama 
sudaryti sąlygas, kurios leistų ginti visuomenę nuo nusikalstamų veikų. Svarbu 
tai, kad baudžiamuoju procesu buvo ir yra siekiama užtikrinti ir asmens, kuris 
kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, teisės ir laisves. 

Lietuvos TSR BPK, priimto 1961 metais, 280 straipsnyje kaltinimo pakeiti-
mas buvo įvardytas kaip faktinių nusikalstamos veikos aplinkybių, kaltinimo for-
muluotės ar juridinės kvalifikacijos pakeitimas. Įstatymas leido pakeisti kaltinimą 
teisme, jeigu jis: 

1. nepablogina teisiamojo padėties; 
2. nepažeidžia jo teisės į gynybą.  
Kaltinamojo padėtis visada pablogėja, kai kaltinimas yra keičiamas į sunkes-

nį arba pagal faktines nusikalstamos veikos aplinkybes iš esmės skiriasi nuo to 
kaltinimo, pagal kurį asmuo buvo atiduotas teismui. Sunkesniu kaltinimu laikytas 
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kiekvienas kaltinimas, kuris buvo susijęs su nusikaltimo juridinių požymių ar jo 
faktinių aplinkybių pakeitimu sunkesniais požymiais ar aplinkybėmis (pvz.: nu-
matyta sunkesnė bausmė ar nusikaltimas pripažįstamas sunkiu, taip pat jei fak-
tinės nusikalstamos veikos aplinkybės keičiasi į sunkesnes – padidėja veikos 
apimtis, nustatomi nauji veikos epizodai, naujos kvalifikuojančios ar atsakomybę 
sunkinančios aplinkybės, sunkesni nusikaltimo padariniai). 

Prireikus pakeisti kaltinimą sunkesniu, teismas priimdavo nutartį perduoti bylą 
tyrimui papildyti. O teisiamajame posėdyje kaltinimą galėjo pakeisti tik tada, kai: 

• reikėjo pašalinti dalį kaltinimo, tęstinio nusikaltimo epizodus, sudėtinius 
nusikaltimo veiksmus, nusikaltimą kvalifikuojančias arba atsakomybę sun-
kinančias aplinkybes; 

• reikėjo pašalinti iš juridinės kvalifikacijos baudžiamojo įstatymo straipsnį, 
kuris klaidingai kvalifikuoja vieną nusikaltimą pagal kelis straipsnius;  

• veiką reikia perkvalifikuoti į įstatymo straipsnį, kuris numato lengvesnį nu-
sikaltimą, nepakeičiant faktinių bylos aplinkybių. 

Anot doc. dr. G. Godos, teismas, matydamas, kad, norint nustatyti materialią 
tiesą byloje, yra būtini nauji įrodymai ir yra galimybė jų gauti, turi imtis teisinių 
priemonių tiems įrodymams išreikalauti. Priešingas elgesys reikštų ne teisingu-
mo vykdymą, o atsisakymą vykdyti teisingumą.  

Yra nuomonė, kad naujų įrodymų reikalavimas yra susijęs su bylos vilkinimu. 
Tačiau teismas jų reikalauja tam, kad tinkamai įvykdytų savo pareigą – teisingai 
išspręstų bylą. Buvo minčių, kad teismo reikalavimas pateikti naujų įrodymų yra 
atitinkamų ikiteisminio tyrimo pareigūnų kontrolė.  

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, BPK sudarytojai neatsisakė kaltinimo pa-
keitimo teisme, tačiau pats straipsnis truputį pakito nuo „rusiškojo“ varianto. BPK 
280 straipsnyje nustatyta, kad kaltinimą pakeisti į lengvesnį galima tada, jei nau-
jasis kaltinimas iš esmės nesiskiria nuo pradinio kaltinimo savo faktinėmis aplin-
kybėmis. Taip pat buvo galima pašalinti pradinio kaltinimo (pradinis kaltinimas – 
kaltinimas, pagal kurį kaltinamasis buvo atiduotas teismui) dalį arba aplinkybes, 
sunkinančias teisiamojo atsakomybę. 

Iki 1993 m. birželio 10 d. BPK pataisų buvo numatyta, kad jei kaltinimas turi 
būti keičiamas į sunkesnį, byla teismo nutartimi perduodama tyrimui papildyti. 
Tačiau praktika rodė, jog dažnai buvo atliekami tik formalūs veiksmai, todėl nu-
spręsta, kad jei kaltinimas turi būti pakeistas į sunkesnį, tačiau faktinės bylos ap-
linkybės iš esmės nekinta, tai bylos grąžinti tyrimui papildyti nereikia. Tai buvo 
leista atlikti teismui per teisminį bylos nagrinėjimą. O vėliau dar buvo papildyta 
viena aplinkybė – „iki teisminio tardymo pabaigos raštu to prašo prokuroras ar 
nukentėjusysis“ [2]. Šiomis aplinkybėmis iniciatyvos teisė buvo teikiama ne tik 
prokurorui ir nukentėjusiajam, bet ir teismui, nes jei yra pagrindas pakeisti kalti-
nimą sunkesniu, o prokuroras ir nukentėjusysis to neprašo, teismas savo inicia-
tyva galėjo grąžinti bylą tyrimui papildyti.  

Kaltinimo pakeitimas yra neatsiejamas nuo bylos nagrinėjimo teisme ribų. 
Jos dabar galiojančiame BPK reglamentuojamos 255 straipsnyje ir apibrėžia-
mos pagal: 

• subjektus, dėl kurių nagrinėjama byla; 
• dalyką, kurį sudaro faktinis ir teisinis nagrinėjamos bylos turinys, t. y. kad 
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byla teisme gali būti nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikals-
tamų veikų, dėl kurių ji buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. 

Teismui draudžiama išnagrinėti bylą nesilaikant bylos nagrinėjimo teisme ri-
bų, t.y. priimti nuosprendį dėl asmenų, kurie nėra kaltinamieji, ar pripažinti kal-
tais dėl nusikalstamų veikų, dėl kurių nėra perduoti teismui. 

Tam tikros bylos nagrinėjimo teisme ribos (jas dar galima vadinti „rėmais“) 
yra nurodomos prokuroro surašytame kaltinamajame akte ir teisėjo nutartyje by-
lą perduoti nagrinėti teisiamajame posėdyje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
nutartyje (baudžiamoji byla Nr. 2K-183/2005) pasisakė, jog „priimant nuospren-
dį, spręstini tik tie klausimai, kurie atitinka bylos nagrinėjimo ribas, įtvirtintas BPK 
255 straipsnio 1 dalyje: byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų 
nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje“ [11]. 

Minėto straipsnio 2 dalyje teigiama, jog nustatytos bylos nagrinėjimo teisme 
ribos gali būti pakeistos. Nurodyta, kad „kaltinamasis negali būti nuteistas pagal 
kitą baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusi-
žengimą, <...>jeigu apie tokią galimybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto 
nebuvo pranešta“ [3]. Kai kaltinamojo nusikalstama veika perkvalifikuojama pa-
gal baudžiamąjį įstatymą, kuris numato lengvesnę nusikalstamą veiką, ir iš es-
mės nesikeičia faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės, tai BPK 256 straipsnio 
1 ir 2 dalys nėra taikomos. Vadinasi, jei kaltinimas yra perkvalifikuojamas į leng-
vesnį, nėra numatyta jokių specialių procedūrų. Manoma, kad toks perkvalifika-
vimas be išankstinio kaltinamojo informavimo nesuvaržo ir nepažeidžia jo teisės 
į gynybą. Tai galima motyvuoti tuo, jog kaltinimo pakeitimas į lengvesnį nepa-
žeidžia principo ─ nėra apsunkinama teisė į gynybą. Tačiau tam prieštarauja 
Europos žmogaus teisių teismas, kuris yra nurodęs, kad tokiu atveju „kaltinama-
jam yra atimama teisė gintis nuo kito, nors ir lengvesnio, tačiau teisiamajame 
posėdyje nenagrinėto kaltinimo“ [5]. Taip pat galima drąsiai teigti, jog BPK 255 
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata prieštarauja, nesiderina su BPK 44 straips-
niu, kuriame teigiama, jog kaltinamasis turi teisę žinoti kaltinimo pobūdį ir pa-
grindą, bei turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti gynybai. 

Kaltinimo pakeitimo teisme procedūrą reglamentuoja BPK 256 straipsnis. 
Numatyta, kad asmuo gali būti nuteistas pagal baudžiamąjį įstatymą, nustatantį 
sunkesnį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, arba pagal faktines bylos ap-
linkybes, kurios iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų, tik esant 
prokuroro, privataus kaltintojo ar nukentėjusiojo rašytiniam prašymui, apie kurį 
privalo būti informuotas kaltinamasis ir jo gynėjas. Jeigu kaltinamajam apie tai 
nėra pranešama, jo teisė į gynybą yra suvaržoma, nes pažeidžiamas BPK 44 
straipsnis, kuris nurodo, jog kaltinamasis turi teisė žinoti kaltinimo pobūdį bei 
pagrindą, kad būtų pakankamai laiko bei galimybių pasirengti gynybai. Rašytinį 
prašymą pakeisti kaltinimą galima pateikti „bet kurio bylos nagrinėjimo teisme 
metu“ [10]. 

Baudžiamojo proceso kodeksas draudžia teismui savo iniciatyva pakeisti kal-
tinamajame akte išdėstytas faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis. Teismas 
savo iniciatyva gali jas tik patikslinti arba pakeisti tik tiek, kad jos nebūtų pakeis-
tos iš esmės skirtingomis.  

Faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės – iš esmės besiskiriančios nuo 
kaltinamajame akte išdėstytų aplinkybių, kai: 
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• prisideda tos pačios nusikalstamos veikos epizodai; 
• iš esmės pasikeičia nusikalstamų veikų apimtis; 
• iš esmės pasikeičia nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, būdas ir 

pan., jei tai turi įtakos veikos kvalifikacijai, bausmei ar kitaip suvaržo kalti-
namojo teisę į gynybą.  

BPK 256 straipsnyje numatoma kaltinimo pakeitimo galimybė, tačiau neuž-
simenama apie tai, kurios instancijos teismas turi teisę/galimybę tai atlikti. Nors 
teisės normos nereglamentuoja, kad apeliacinėje instancijoje yra galimas kalti-
nimo pakeitimas, tačiau LAT senatas pripažįsta, jog „galimybė apeliacinėje ins-
tancijoje taikyti BPK 256 straipsnį nenumatyta. Tačiau ir apeliacinėje instancijoje 
kaltinimo pakeitimas BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka yra gali-
mas, nes apeliacinio proceso, kaip vieningo baudžiamojo proceso dalies, paskir-
tis neapsiriboja vien tik pirmosios instancijos teismo priimtų sprendimų patikrini-
mu. BPK 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad baudžiamasis procesas turi užtikrinti 
greitą, išsamų nusikalstamų veikų atskleidimą ir tinkamą baudžiamojo įstatymo 
pritaikymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir 
niekas nekaltas nebūtų nuteistas“ [9]. 

Pirmasis, dabar galiojančiame kodekse numatyto kaltinimo pakeitimo teisme 
skirtumas nuo senajame kodekse įtvirtinto yra tas, kad didinamas kaltinimo pa-
keitimo iniciatyvą turinčių asmenų ratas: be minėtų prokuroro ir nukentėjusiojo, 
atsiranda ir privatus kaltintojas.  

Antrasis skirtumas – nėra numatyta, kad teismas gali grąžinti bylą tyrimui 
papildyti. Tad taip teismui tarsi surišamos rankos (jis tarsi pašalinamas iš kalti-
nimo pakeitimo teisme subjektų rato), kai aiškiai matyti, jog iš pradžių veika bu-
vo kvalifikuojama netiksliai, o nėra nei prokuroro, nei privataus kaltintojo, nei nu-
kentėjusiojo prašymo pakeisti kaltinimą sunkesniu. Tokiu atveju teismas negali 
nieko daryti, o tik priimti išteisinamąjį nuosprendį. Tad atsitinka taip, kad teismas 
netinkamai vykdo teisingumą, o teisingumo išsiaiškinimas ir vykdymas tarsi „pe-
rkeliamas“ ant prokuroro pečių. Tačiau būtent teismo konstitucinė pareiga yra 
vykdyti teisingumą. 

Kalbant apie kaltinimo pakeitimą teisme, dažnai reiškiama nuomonė, jog, 
pakeisdamas kaltinimą, teismas perima prokuroro funkcijas ir, o tai svarbiausia, 
yra šališkas. Teismui negalint pakeisti kaltinimo, ribojamos teisminės valdžios 
galios ir tai daro teismą priklausomą nuo prokuroro, privataus kaltintojo ir nuken-
tėjusiojo. Tačiau prisimintina Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalis, kur nustatyta: 
„Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi“[1]. Tai taip tai yra 
susiję ir su Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalimi, kurioje įtvirtinama, kad asmuo, 
kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, turi teisę, kad jo bylą nagrinėtų viešai 
nešališkas ir nepriklausomas teismas. Šio principo laikymasis yra būtina sąlyga 
tinkamai išspręsti bylą, nes procesas turi vykti sąžiningai, kvalifikuotai, turi būti 
gerbiamos proceso šalių teisės, o bylą nagrinėja neutralus teismas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija nenumato, kad teismas sprendimą byloje 
turi priimti tik remdamasis tais įrodymais, kuriuos jam pateikė šalys, ir pats nega-
li imtis iniciatyvos. Baudžiamojoje teisėje yra būtina siekti nustatyti ne tik forma-
liąją, bet ir materialiąją tiesą.  
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IŠVADOS 
 

Taigi šis klausimas įstatymuose nėra iki galo išspręstas, nes lyginant su Eu-
ropos Sąjungos teismų praktika iškyla prieštaravimas. Lietuvai įstojus į ES tenka 
derinti ir vienodinti teisės normas, tad ateis toks metas, kai kaltinimo pakeitimo 
klausimas ir visi su juo susiję formalumai bus išspręsti. Kita vertus, išankstinis 
teismo pranešimas apie kaltinimo palengvinimą tarsi reiškia, kad teismas, dar 
nebaigęs nagrinėti bylos, turi žinoti, kaip pasielgti. O teisme išankstinio nusista-
tymo negali būti. 

Ypač aktuali šios temos analizei teismo pareiga išnaudoti visas galimybes, 
kad baudžiamojoje byloje būtų nustatyta tiesa, o to siekdamas teismas negali 
viršyti Konstitucijos jam suteiktų galių ar neperžengti veikimo ribų. 

Teismui negalint pakeisti kaltinimo, apribojamos teisminės valdžios galios ir 
tai daro teismą priklausomą nuo prokuroro, privataus kaltintojo ir nukentėjusiojo. 
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The paper deals with the issues on implementation of Justice. Author rises the ques-
tion whether the Court as an only institution implementing function of Justice, is not con-
strained while performing its functions. 
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It is quite common that a prosecutor makes an error in a prosecution act, a suficient 
scope of necessary evidences is not provided or new facts contrary to the earlier facts ari-
se during the trial.  

The problematic issue there is: should the court remain silent or on the contrary take 
iniciative to change the content of prosecution, which would probably lead to a risk being 
criticized because of bias.  

In the commentary on Criminal procedures code it is expressed that the court must 
react if the prosecutor or other prejudicial institution had not fully revealed the facts of the 
case that became known only during the trial or by contrary those institutions insupporta-
bly acknowledged the facts as sufficient, wrongly prepared the prosecution act or qualified 
the activities of defendant.  

The author analyses how the court should act in order to avoid the criticism on the 
ground of bias.  

In fact since criminal procedures is not a separate and independent field of law, it 
should comply with the general principles embodied in the Constitution.  

Nevertheless this issue is not solved in the laws and is contrasting if we compare it 
with the practise of national courts of member states of European Communities. 

Because of the membership in EU, Lithuania has to adopt and harmonize the stan-
dards of law, hence it is highly possible that all the issues in corrections of prosecution 
during the trial will be solved. On the other hand preconceived corrections on prosecution 
act may be qualified in such a way that the court, despite the case is not yet decided, 
would be considered as prejudicially familiar with what the decision will be hold. However 
the court cannot have any ancipatory stances.  

Without any doubts the court has to follow its obligation to determine the truth in the 
case and by doing this, it could not exceed the principles and limits set by Constitution. 

The inability to correct the prosecution constrains the powers of the courts and makes 
its jurisdiction dependent on the prosecutor, private prosecutor or defendant.  
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Santrauka 
 

Narkomanijos reiškinys yra paplitęs pataisos įstaigose ir turi tendenciją plisti. 
Nors narkomanijos latentiškumas yra gana nemažas, bet apie šio reiškinio mąstą 
galima spręsti iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos vidaus tyrimų tarnybos pateiktų domenų apie nusikalstamumą Kalėjimų 
departamentui pavaldžiose įstaigose. Buvo užfiksuota, kad 2003 m. pagal Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 259, 260 straipsnius nustatytos 163 nusikals-
tamos veikos, o 2004 m. – 201 veika. Tokia situacija turėtų pastūmėti tiek peni-
tencinės teisės, tiek baudžiamojo proceso teisės specialistus ieškoti būdų, kaip galė-
tų būti mažinamas nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis, 
psichotropinėmis ir stipriai veikiančioms medžiagomis, latentiškumas, kaip apskri-
tai kovojama su šiuo neigiamu narkomanijos reiškiniu pataisos įstaigose.  

 
ĮVADAS 

 
Narkomanijos liga yra glaudžiai susijusi su nusikalstamumu. Nemaža dalis 

narkomanų padaro vienokią ar kitokią nusikalstamą veiką, kad įsigytų lėšų tik 
dar vienai dozei. Daugelis jų vėliau patenka į pataisos įstaigas. Tai didelės rizi-
kos asmenys, kurie linkę pažeisti visuomenėje nusistovėjusias normas ir taisyk-
les. Tai žmonės, nemėgstantys apribojimų. Jie neturi aiškios ir struktūrizuotos 
dienotvarkės, jų gyvenimas chaotiškas. Todėl dauguma atliekančiųjų bausmę 
pataisos namuose yra linkę svaigintis įvairiomis narkotinėmis, psichotropinėmis 
ar kitomis stipriai veikiančiomis medžiagomis, įtraukia vartoti šias medžiagas 
savo draugus. 

Pataisos įstaigoje yra sukurta konkreti elgesio reguliavimo sistema. Nuteis-
tieji motyvuojami keistis, gydytis nuo alkoholio ir narkotinės priklausomybės. Į šį 
darbą įtraukiami visi pataisos namų padaliniai ir kitos valstybinės įstaigos ir vi-
suomeninės organizacijos. Taip pat laisvės atėmimo vietose veikia vidaus tyrimų 
tarnybos, kurioms tenka atsakomybė tirti informaciją apie įstaigoje vykstančius 
kriminogeninius procesus, užkardyti nuteistųjų, personalo, kitų asmenų krimina-
lines veikas. Bet, kaip parodė praktika, to nepakanka.  

Šiame straipsnyje siekiama tokių tikslų: apžvelgti nusikalstamų veikų, susi-
jusių su disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis ir stipriai veikiančioms me-
džiagomis, ir jų tyrimo ypatumus. Tam pasirinkti šie tyrimo objektai: narkomani-
jos reiškinio neigiami padariniai, vidaus tyrimų tarnybos kompetencija, atliekant 
nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis, psichotro-
pinėmis ir stipriai veikiančiomis medžiagomis, tyrimus, šių tyrimų ypatybės.  

Narkomanijos žala. Narkomanija yra liga, kuri sukelia daugybę tiek sociali-
nių, tiek ekonominių ir kitų problemų, neigiamai paliečiančių daugelį gyvenimo 
sričių: šeimą, darbą, sveikatą ir pan. Todėl įsigilinus į jų poveikį, galima sakyti, 
kad būtina veiksminga kovos su šiuo reiškiniu sistema. Narkotikų daromą žalą 
gerai padeda atskleisti JTO bendroji narkotinių medžiagų konvencija (1961), 
JTO konvencija dėl psichotropinių medžiagų kontrolės (1971) ir JTO konvencija 
dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (1988).  
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Šių konvencijų preambulėse pabrėžiama, kad didžiausią susirūpinimą šalims 
kelia žmonių sveikata ir gerovė. Nurodoma, jog susirūpinta ne tik žmonių sveika-
ta ir gerove, bet ir neigiama narkotikų įtaka ekonominiams, kultūriniams, politi-
niams visuomenės pagrindams, vaikų įtraukimu į neteisėtą veiklą, taip pat pripa-
žįstamas neteisėtos narkotikų apyvartos ir kitų organizuoto nusikalstamumo 
formų, griaunančių teisėtą valstybių ekonomiką ir sudarančių grėsmę valstybės 
stabilumui, saugumui ir suverenitetui, ryšys. Taigi nusikalstamų veikų, susijusių 
su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu, daroma žala ap-
ima narkotikų vartojimo pavojus ir narkotikų verslo neigiamą įtaką ekonomikai, 
kultūrai ir t.t. 

 
SUBJEKTAI, KOVOJANTYS SU NARKOMANIJA PATAISOS ĮSTAIGOSE 

 
Pataisos įstaigos vyksta įvairūs kriminaliniai procesai, susiję su nuteistųjų 

nenutrūkusiais ryšiais su nusikalstamu pasauliu, su vengimu būti nuteistiems už 
kitas padarytas nusikalstamas veikas ir pan. Todėl pataisos įstaigose būtinas 
atskiras struktūrinis padalinys, kuris tirtų šias visuomenei pavojingas veikas, bei 
rinktų informaciją, susijusią su naujomis paaiškėjusiomis aplinkybėmis, reikš-
mingomis bylų tyrimui. 

Laisvės atėmimo vietose praktiškai visi skyriai, tarnybos (sveikatos priežiū-
ros tarnyba, apsaugos ir priežiūros skyrius) atlieka nusikalstamų veikų, iš jų ir 
veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingomis 
ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, prevenciją. Be to, yra specialiai sukurtos 
vidaus tyrimų tarnybos, kurios yra atskiri struktūriniai padaliniai, turintys savo 
veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas ir jų vykdymo metodus.  

Šios tarnybos pagrindiniai uždaviniai yra rinkti, tikrinti ir teikti informaciją apie 
įstaigoje vykstančius procesus, kurie nesiderina su normalia pataisos įstaigos 
veikla, kelia pavojų saugumui ir pan., tirti, užkardyti nuteistųjų, personalo, kitų 
asmenų kriminalines veikas, atlikti tyrimo ir kitus baudžiamojo proceso veiks-
mus, aiškinti nusikaltimo aplinkybes ir objektyvią tiesą. Kaip matome, ši tarnyba 
pataisos įstaigoje atlieka specifinius uždavinius, kurių kiti pataisos struktūriniai 
padaliniai negali atlikti. 

Vidaus tyrimų tarnybos vaidmuo atliekant nusikalstamų veikų, susijusių su 
disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikian-
čiomis medžiagomis, tyrimus yra labai svarbus, nes vienas iš pagrindinių jos už-
davinių yra nusikalstamų veikų užkardymas ir tyrimas. Šios tarnybos veikla turi 
šiokių tokių ypatumų nei kitų, atliekančių ikiteisminį tyrimą, subjektų veikla, nes 
tiriamos tik toje pataisos įstaigoje, kurioje ji veikia, padarytos veikos, pats tyri-
mas atliekamas pataisos įstaigose palaikomomis režimo vidaus tvarkos sąlygo-
mis.  

 
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSIJUSIŲ SU NETEISĖTU NARKOTINIŲ AR 
PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ DISPONAVIMU, DARYMO YPATUMAI 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE 
 

Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos vidaus tyrimų tarnybos pateiktais duomenimis, pataisos įstaigose 
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užkardomos tik tokios nusikalstamos veikos, kurios susijusios su neteisėtu dis-
ponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis neturint tikslo jų pla-
tinti ir neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis tu-
rint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų kiekiu, t.y. LR BK 259 ir 260 straipsniai.  

Atsižvelgiant į pataisos įstaigų uždavinius, veikimo specifiką, tai visai logiška. 
Pateiksime keletą pavyzdžių. Pataisos įstaigos pasižymi ypatingomis režimo są-
lygomis (tiksli dienotvarkė, izoliavimas nuo visuomenės, daugelis vidaus tvarkos 
taisyklių), kurios nesudaro nuteistiesiems galimybių, pavyzdžiui, neteisėtai au-
ginti aguonas ir kanapes (LR BK 265 straipsnis). Kadangi narkotinės medžiagos 
į pataisos įstaigas pakliūna iš laisvėje vykstančios neteisėtos apyvartos, tai natū-
ralu, kad nėra atvejų, kai yra užkardomos veikos, susijusios su neteisėtu dispo-
navimu stipriai veikiančiomis ar nuodingomis medžiagomis (LR BK 267 straips-
nis), nes čia dažniausiai pakliūna “populiarūs” narkotikai – anfetaminas, ekstazio 
tabletės. Taip pat nėra atvejų, kai būtų keliamos bylos už lenkimą vartoti narko-
tines ar psichotropines medžiagas (LR BK 264 straipsnis). Tai tikriausiai susiję 
su pataisos įstaigose tarp nuteistųjų esančia subkultūra bei pačių tolerancija var-
toti narkotines medžiagas. Todėl šiame skyriuje ir nagrinėsime veikas, numaty-
tas tik Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 ir 260 straipsniuose. 

Paminėtina, kad per 2003–2004 metus [Nr. 15] buvo padarytos 364 nusi-
kalstamos veikos, susijusios su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta. Pagal 
LR BK 259 straipsnio 1 dalį padarytos 66 nusikalstamos veikos, pagal LR BK 
259 straipsnio 2 dalį – 13 veikų, pagal LR BK 260 straipsnio 1 dalį – 282 veikos, 
pagal LR BK 260 straipsnio 2 dalį – 2 veikos, pagal LR BK 260 straipsnio 3 dalį 
– viena nusikalstama veika. Iš pateiktų duomenų matyti, kad daugiausiai yra pa-
daryta nusikalstamų veikų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
normą, nustatančią atsakomybę už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinė-
mis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Tai leidžia daryti išvadą, kad minėtų 
veikų latentiškumas pataisos įstaigose yra didelis, nes nuteistasis, platinantis 
narkotines medžiagas, iki daromos nusikalstamos veikos atskleidimo turi gali-
mybę pataisos įstaigoje jas realizuoti. 

 
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSIJUSIŲ SU NETEISĖTU NARKOTINIŲ AR 

PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ DISPONAVIMU, TYRIMO LAISVĖS ATĖMIMO 
VIETOSE YPATUMAI 

 
Baudžiamojo proceso inicijavimas, esant nusikalstamos veikos sudėčiai pa-

gal BK, yra vienas iš būdų kovoti su narkomanija, todėl būtina išanalizuoti pro-
cesines galimybes atlikti ikiteisminį tyrimą pataisos įstaigose ir aptarti kai kuriuos 
jo ypatumus tiriant veikas, susijusias su neteisėtu narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų disponavimu. 

Lietuvos baudžiamojo proceso doktrinoje ikiteisminis tyrimas apibrėžiamas 
kaip proceso stadija, trunkanti nuo sprendimo pradėti ikiteisminį tyrimą iki bylos 
ir kaltinamojo akto perdavimo teismui. Teismas, nagrinėjantis bylą, gali įvykdyti 
teisingumą tik tada, kai iki teismo proceso yra atliktas tam tikras parengiamasis 
darbas (privataus kaltinimo bylos yra išimtis). Vykdomas įrodinėjimas yra iki-
teisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo, teismo veikla, 
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kurios metu yra surenkamos, patikrinamos ir įvertinamos reikšmingos bylai ap-
linkybės, reikalingos teisingai baudžiamąją bylą išspręsti.  

Pradedant nusikalstamų veikų tyrimą, visų pirma reikia nustatyti aplinkybes, 
apibūdinančias patį įvykį, t.y. nusikalstamos veikos padarymo vietą, laiką, būdą 
ir t. t. Tai yra veikos objektyvieji požymiai. Nusikalstamos veikos padarymo lai-
kas ir vieta yra svarbūs veikai įvertinti baudžiamojo įstatymo galiojimo laiko ir 
erdvės atžvilgiu. Nusikalstamos veikos padarymo būdas apibrėžiamas, kaip nu-
sikaltėlio veiksmų sistema, jam rengiantis, darant ir slepiant padarytą nusikals-
tamą veiką. Tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinių ir psichotropi-
nių medžiagų disponavimu, pataisos įstaigose šios aplinkybės yra labai reikš-
mingos, nes, pavyzdžiui, ieškant asmens, kuris nuteistiesiems perdavė narkoti-
nes medžiagas jas permesdamas, tikslus laikas gali padėti nustatyti bendrinin-
ką, kuriam šis perdavimas buvo skirtas, o vėliau gal ir patį perdavėją. Dažniausi 
nusikalstamos veikos darymo būdai yra laikymas, įgijimas, siuntimas, nes tai 
lemia pataisos įstaigų režimo sąlygos. 

Nustatant objektyviuosius nusikalstamos veikos požymius atliekama daug 
ikiteisminio tyrimo veiksmų. Dažniausiai ikiteisminis tyrimas pradedamas sura-
šius pareigūnui tarnybinį pranešimą apie nusikalstamą veiką. Jis įteikiamas pa-
taisos įstaigos vadovui, šis uždeda rezoliuciją. Tyrimo veiksmų seka priklauso 
nuo veikos darymo aplinkybių. Taigi bandysime tyrimo ypatumus išsiaiškinti va-
dovaudamiesi pavyzdžiu. 

Dažnai pasitaiko, kad pataisos įstaigose pareigūno reikalavimu atlikus nu-
teistojo, suimtojo asmens kratą arba gyvenamųjų patalpų planinių ir neplaninių 
kratų metu randamos neaiškios kilmės medžiagos. Įtarus, kad tai narkotinės ar 
psichotropinės medžiagos, pradedamas ikiteisminis tyrimas. Asmeniui, pas kurį 
randamos šios medžiagos, įteikiamas pranešimas apie įtarimą. Ir taip pat sku-
biai pagal BPK 205 straipsnį šios rastos medžiagos gabenamos specialistui, ku-
ris objekto tyrimo metu nustato, ar jos yra sveikatos apsaugos ministro patvirtin-
tame narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąraše. Nustačius, kad jos nepriklau-
so minėtam sąrašui, byla nutraukiama. O jei specialistas patvirtina, kad tai yra 
narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Apklau-
sos metu įtariamieji dažniausiai teisinasi, nežinoję, jog tai yra narkotinės me-
džiagos, nes jas rado pataisos įstaigos teritorijoje ir norėję apie tai jau pranešti 
pataisos įstaigos administracijai. Tada nuvykus į apklausto asmens nurodytą 
vietą, kurioje, kaip galima manyti, buvo rastos narkotinės medžiagos, atliekamas 
pagal BPK 196 straipsnį parodymų patikrinimas vietoje ir išsiaiškinama, ar paro-
dymai galėjo atitikti realias aplinkybes. Asmenys, kurie atlieka ikiteisminio tyrimo 
veiksmus, dažnai ieško tokiais atvejais patikimų liudytojų, kurie galėtų patvirtinti, 
kad įtariamasis nurodytu metu rado šias medžiagas, ar tikrai tas asmuo toje vie-
toje galėjo kažką rasti.  

Tolesni tyrimo veiksmai priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių, nes atlie-
kant procesinius veiksmus keliamos versijos, tikrinamos įvairiais BPK nustaty-
tais būdais. Pavyzdžiui, atliekami pagal BPK 197 straipsnį eksperimentai, norint 
įsitikinti, ar liudytojų, nukentėjusiųjų, įtariamųjų parodymai tikrai gali atitikti rea-
lias įvykio aplinkybes. Taip pat atliekamos pagal BPK 190 straipsnį akistatos, si-
ekiant išsiaiškinti, kuris iš asmenų duoda teisingus ar teisingesnius parodymus, 
ir galbūt, paskatinti šioje apklausoje dalyvaujančius asmenis duoti teisingus pa-
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rodymus, gali būti atskleidžiamos kitos įvykio aplinkybės. Pasitaiko atvejų, kai 
taikomi ir parodymų atpažinimo veiksmai pagal BPK 191 straipsnį, bet tai daž-
niausiai yra daiktų ir kitų objektų parodymas atpažinti, nes jei yra pastebima da-
roma nusikalstama veika pataisos įstaigoje, ją darantis asmuo dažniausiai grei-
tai atpažįstamas (tai vėlgi lemia režimo sąlygos ir turimi duomenys apie kiekvie-
ną pataisos įstaigoje esantį asmenį).  

Yra buvę atvejų, kai pataisos įstaigų vidaus tyrimų tarnybos atlieka tik pirmi-
nius ikiteisminio tyrimo veiksmus, nes dalis ikiteisminio tyrimo veiksmų turi būti 
atliekami ne pataisos įstaigose (ši tarnyba savo įgaliojimus įgyvendina tik aptar-
naujamuose objektuose). Labai dažnai į pataisos įstaigų teritoriją narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų permetama iš šalia laisvėje esančių teritorijų arba šios 
medžiagos aptinkamos smulkiuosiuose paketuose su spauda, laiškuose, todėl 
įtariamųjų reikia ieškoti laisvėje.  

BK 259 ir 260 straipsniuose numatytos veikos gali būti padaromos tik tiesio-
gine tyčia. Tyčia teisme įrodinėjama remiantis tyrimo metu nustatytomis konkre-
čiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, anksčiau minėtame pavyzdyje ikiteisminio ty-
rimo pareigūnai turėjo ieškoti liudytojų, mačiusių, kad nuteistasis, suimtasis jo 
nurodytoje narkotinių medžiagų radimo vietoje nebuvo ar kitomis aplinkybėmis 
jų ten negalėjo rasti. Tokiu atveju teismo proceso metu galima įrodyti, kad as-
muo suvokė, jog laikė, įgijo narkotines ar psichotropines medžiagas ir norėjo 
taip veikti.  

Jei norima patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 260 
straipsnio 1 ir 2 dalis, būtina nustatyti, kad gaminamas, perdirbamas, įgyjamas, 
laikomas, gabenamas, siunčiamas medžiagas buvo norima parduoti ar kitaip 
platinti. Šį tikslą sunkiausia įrodyti. Būna, kad tai nustatoma, jei tik pats įtariama-
sis prisipažino baudžiamojo proceso metu. Bylų pagal BK 260 straipsnio 1 ir 2 
dalis remianti pateikta Kalėjimų departamento prie Lietuos Respublikos teisin-
gumo ministerijos vidaus tyrimų tarnybos nusikalstamumo duomenimis Kalėjimų 
departamentui pavaldžiose įstaigose buvo iškelta beveik 78 procentai visų nusi-
kalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis. Tokia situacija susidarė 
todėl, kad pareigūnai dažniau nustato jau pačius perdavimo, siuntimo ar kitokio 
platinimo veiksmus. Todėl, remiantis baudžiamojo proceso doktrina ir praktika, 
užfiksuotas asmens valinis veiksmas įrodžius jo pakaltinamumą teisme daž-
niausiai pripažįstamas kaip tiesioginė tyčia (yra ir išimčių, pavyzdžiui, tai buvo 
būtinojo reikalingumo atvejis ir pan.). 

Ikiteisminio tyrimo metu vadovaujantis BPK galima taikyti gausybę įvairų 
prievartos priemonių. Tokių suvaržymų reikalingumas išplaukia iš baudžiamąją 
bylą tiriant kylančių uždavinių (būtinumo išaiškinti nusikalstamą veiką, ją pada-
riusį ar padariusius asmenis, patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn ir 
t. t.). BPK skiria procesinės prievartos priemonės į dvi grupes: 1) kardomosios 
priemonės ir 2) kitos procesinės prievartos priemonės. Pataisos įstaigose, atlie-
kant ikiteisminį tyrimą dėl nuteistųjų, suimtųjų kardomosios prievartos priemonės 
naudojamos labai retai, nes jie jau izoliuoti nuo galimo neteisėto poveikio iki-
teisminiam tyrimui. Tačiau pataisos įstaigos administracija gali, pavyzdžiui, jei 
toks asmuo dar ketina ar galėtų daryti neigiamą įtaką tyrimui pačioje įstaigoje, 
paskirti jį į kitą būrį, nusiųsti į kitą pataisos įstaigą.  
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Kitos procesinės prievartos priemonės yra švelnesnio pobūdžio, palyginti su 
kardomosiomis priemonėmis, t. y. laikinas sulaikymas (140 str.); atidavimas į 
sveikatos priežiūros įstaigą (141 str.); atvesdinimas (142 str.); asmens apžiūra 
(143 str.); pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas (144 str.) ir kt. Dažniausiai 
naudojamos tik kitos prievartos priemonės tiriant veikas, susijusias su neteisėtu 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu. Pavyzdžiui, pašto siuntų po-
ėmis, pavyzdžių lyginamajam tyrimui ėmimas, telekomunikacijų tinklais perduo-
damos informacijos kontrolė bei įrašų darymas, poėmis ir kt. Šios priemonės yra 
taikomos todėl, kad čia gali būti slepiamas nusikaltimo dalykas arba gauta bylai 
tirti reikšminga informacija. 

Atlikus ikiteisminio tyrimo veiksmus, kuriuos, ikiteisminio tyrimo pareigūno ir 
prokuroro manymu, tiriant informaciją apie, kaip manoma, padarytą nusikalsta-
mą veiką būtina atlikti, turi būti priimamas sprendimas dėl tolesnės proceso ei-
gos. Tokį sprendimą turi priimti prokuroras. Yra trys ikiteisminio tyrimo baigimo 
būdai: bylą perduoti pirmosios instancijos teismui; nutraukti ikiteisminį tyrimą, 
taikyti priverčiamąsias medicinos priemones. Sprendimo priėmimas priklauso 
nuo sprendimo rezultatų, ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų ir paaiškė-
jusių aplinkybių. 

Galima daryti išvadą, kad ikiteisminis veikų, susijusių su neteisėtu dispona-
vimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, tyrimas laisvės atėmimo 
vietose yra specifinis. Tai lemia aplinkybės, kad šias veikas daro asmenys, turin-
tys specifinį teisinį statusą, t.y. nuteistieji laisvės atėmimu. Šių veikų tyrimui taip 
pat turi įtakos įvairūs narkotikų patekimo ir platinimo pataisos įstaigose būdai, 
t.y. permetami iš šalia esančių laisvėje teritorijų, siunčiami ir t.t. Taip pat didžiulę 
įtaką turi pataisos įstaigų režimo sąlygos, kurios, galima sakyti, kartais tiek pa-
lengvina, tiek apsunkina praktikų, tiriančių minėtas veikas, darbą. Tai lemia są-
lygos, padedančios aktyviau įtraukti į baudžiamąjį procesą įtariamuosius, liudy-
tojus ir kitus tyrimui reikšmingus asmenis, nors nuolat susiduriama su nuteistųjų 
išradingumu, slepiant įrodymus, ir pan. Taip pat nelengva kovoti su pataisos 
įstaigoje įsivyravusia subkultūra, nes yra laikoma didžiule negarbe, jei asmuo 
bendradarbiauja su pataisos įstaigos pareigūnais. 
 

IŠVADOS 
 

• Narkomanija yra liga, kuri labai apsunkina pataisos įstaigų darbą. Paplitęs 
vartojančiųjų svaigiąsias medžiagas skaičius trukdo siekti auklėjamojo darbo ir 
kitų tikslų. 

•  Baudžiamajame įstatyme yra numatyta, atsižvelgiant į tarptautinius teisės 
aktus, pakankamas nusikalstamų veikų alternatyvų spektras. Praktiškai nekyla 
veikų kvalifikavimo problemų, nes pataisos įstaigose daromos nusikalstamos 
veikos tik pagal LR BK 259 ir 260 straipsnius. 

• Per 2003–2004 metus pataisos įstaigose buvo padarytos 364 nusikalsta-
mos veikos, susijusios su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta. Pastebima 
tendencija, kad tokių veikų atvejų užfiksuojama vis daugiau.  

• Atkreiptinas dėmesys į narkotinių medžiagų patekimo į pataisos įstaigas 
problemą bei nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis, 
psichotropinėmis ir stipriai veikiančioms medžiagomis, užkardymą. 
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• Ikiteisminis veikų, susijusių su neteisėtu narkotinių ar psichotropinių me-
džiagų disponavimu, tyrimas turi specifinių bruožų. Tai lemia subjekto, tiriančio 
šias bylas, veiklos tokie ypatumai: priskirtos kompetencijos įgyvendinimas patai-
sos įstaigose veikiančio režimo sąlygomis, galimybė atlikti ikiteisminį tyrimą tik 
pataisos įstaigose ir kita.  
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Das Resümee 
 

Drogenprobleme ist nicht nur in dem freien Leben, aber in den Gefängnise. Viele Ve-
rurteilte gebrauchen heute Drogen, weil in diesien Dienststellen schon meistens 
Drogensüchtige bekommen. Diese Probleme ist auch gross, weil die Angestellten mehre 
Arbeitsfehlers machen.  

Heute versuchen die Menschen verschieden diese Drogenprobleme lösen, aber die 
Erziehungsabeit ist ungenügend. Man muss Drogen in den Gefängnise stören geraten.  

In den Gefängnise sind innere Untersuchungsdienste. Die haupteste Arbeit diesen 
Dienste ist die Kriminalität regulieren. Sie suchen die Straftaten unter und suchen die 
Wege, wie man den Drgengebrauch in den Gefängnise verringern kann. 
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Santrauka 

 
Kontinentinės teisės tradicijos valstybėse, kitaip nei bendrojoje teisėje, aukš-

čiausieji teismai įsiteisėjusius žemesnės instancijos teismų sprendimus tikrina tik 
teisės taikymo atžvilgiu. Tačiau šioje sistemoje išsiskiria dvi įsiteisėjusių teismo 
sprendimų teisėtumo kontrolės formos – prancūziškosios kilmės kasacija ir Vokie-
tijoje veikianti revizija. Šių formų atsiradimą ir skirtumus nulėmė tiek istorinės, 
tiek politinės aplinkybės. Pagrindinis šių formų skirtumas – ar teismui suteikiama 
teisė pakeisti ar priimti naują sprendimą, ar tik teisė, nustačius esminio teisės pa-
žeidimo faktą, sprendimą naikinti ir grąžinti bylą žemesniam teismui. Pastebima ir 
daugiau šių formų skirtumų, tačiau paskutiniosios Prancūzijos ir Vokietijos civili-
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nio proceso reformos, autorės nuomone, šiuos skirtumus sušvelnino, o abiem 
kontrolės formoms būdingi ir tam tikri bendri bruožai. 

 
ĮVADAS 

 
Teismas, nagrinėdamas bylas civilinio proceso tvarka, vykdo teisingumą ir 

siekia atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. Siekiant apsaugoti atskirų individų tei-
ses ir bendrą visuomenės interesą, dažniausiai valstybėse nepastenkinama vie-
nos instancijos teismų sistema. Teismų sprendimams patikrinti yra klasikinė 
dviejų pakopų kontrolės sistema – apeliacija ir kasacija. Tradicinės sistemos 
formavimuisi didžiausią įtaką turėjo 1806 m. Prancūzijos (code de Procédure ci-
vile) ir 1879 m. Vokietijos (Zivilprozessordnung, toliau – ZPO) civilinio proceso 
kodeksai [1, p. 16]. Antroji šios sistemos grandis – kasacija – tradiciškai suvo-
kiama kaip įsiteisėjusių teismo sprendimų kontrolės forma. Jai taip pat būdingas 
tam tikras viešojo intereso prioritetas, nes pagrindinis tikslas yra ne tik išspręsti 
šalių individualų ginčą, bet ir užtikrinti vienodą teisės taikymą visoje valstybėje. 
Norint analizuoti kasacinio proceso ypatumus, svarbu išskirti kasacijos rūšis. 
Skirtingose Europos šalyse reglamentuojant kasacinį procesą buvo nueita skir-
tingais keliais – taip susiformavo dvi kasacijos formos – prancūziškosios kilmės 
kasacija (cassation) ir Vokietijoje veikianti revizija (die Revision). Darbo objektu 
pasirinktos įsiteisėjusių teismo sprendimų kontrolės formos – kasacinis procesas 
Prancūzijos civilinio proceso teisėje, revizija Vokietijos civiliniame procese ir 
trumpai apžvelgiamas Didžiosios Britanijos apeliacijos modelis. Darbo tikslas – 
apžvelgti įsiteisėjusių teismo sprendimų kontrolės formas nuo jų susiformavimo 
istorinių apinkybių iki šių dienų reformų krypčių. Taip pat, analizuojant Prancūzi-
jos ir Vokietijos civilinio proceso kodeksų normas, palyginti esminius kasacinio, 
revizinio procesų bruožus. 

 
Teismas, nagrinėdamas bylas civilinio proceso tvarka, vykdo teisingumą ir 

siekia atkurti teisinę taiką tarp šalių. Teismų sprendimams patikrinti yra klasikinė 
dviejų pakopų kontrolės sistema – apeliacija ir kasacija. Šios sistemos formavi-
muisi didžiausią įtaką turėjo 1806 m. Prancūzijos (code de Procédure civile) ir 
1879 m. Vokietijos (Zivilprozessordnung, toliau – ZPO) civilinio proceso kodek-
sai [1, p. 16]. Antroji šios sistemos grandis – kasacija – tradiciškai suvokiama 
kaip įsiteisėjusių teismo sprendimų kontrolės forma. Jai taip pat būdingas tam 
tikras viešojo intereso prioritetas, nes pagrindinis tikslas yra ne tik išspręsti šalių 
individualų ginčą, bet ir užtikrinti vienodą teisės taikymą valstybėje. Norint anali-
zuoti kasacinio proceso ypatumus, svarbu išskirti kasacijos rūšis. Skirtingose 
Europos šalyse reglamentuojant šį klausimą buvo nueita skirtingais keliais – taip 
susiformavo dvi kasacijos formos – prancūziškosios kilmės kasacija (cassation) 
ir Vokietijoje veikianti revizija (die Revision). Šiame darbe nagrinėjami ir lyginami 
kasacinio proceso ypatumai Prancūzijos civilinio proceso teisėje, revizija Vokieti-
joje ir trumpai apžvelgiamas Didžiosios Britanijos modelis.  

Pagrindinis kasacinio proceso skirtumas pastebimas tarp kontinentinės ir 
bendrosios teisės tradicijos valstybių. Kontinentinės teisės tradicijos valstybių 
aukščiausieji teismai (dažniausiai būtent juose vyksta kasacinis procesas), pe-
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ržiūrėdami įsiteisėjusį žemesnės instancijos teismo sprendimą kasacinio proce-
so tvarka, negali nagrinėti fakto klausimų. Jų kompetencija apima tik teismo 
sprendimų tikrinimą teisės taikymo, teisėtumo atžvilgiu – taigi sprendžiami tik 
teisės klausimai. O bendrosios teisės tradicijos šalyse (pvz., Didžiojoje Britanijo-
je) aukščiausiojo teismo kompetencija apima tiek teisės, tiek fakto klausimų aiš-
kinimąsi; taigi šie teismai veikia panašiai kaip ir žemesnės instancijos apeliaci-
niai teismai, ir pati sprendimų peržiūrėjimo procedūra vadinama apeliacija (ap-
peal). Tačiau tai nereiškia, kad procedūros, kitose šalyse labiau priskiriamos ka-
sacijai nei apeliacijai, bendrojoje teisėje neegzistavo. Iki didžiųjų XIX amžiaus 
reformų tikroji apeliacija Anglijoje veikė tik teisingumo teismuose. O bendrąja 
teise (angl. common law) besivadovaujančiuose teismuose vienintelė sprendimo 
apskundimo aukštesnei instancijai forma turėjo daugiau panašumo į kasaciją nei 
į apeliaciją [2, p. 299]. Dabar Didžiojoje Britanijoje aukščiausiojo apeliacinio tei-
smo funkciją atlieka Lordų Rūmai. Tačiau apeliacines bylas iš žemesnių teismų 
praktiškai nagrinėja tik Lordų Rūmų nariai teisininkai (Law Lords). Konstitucinės 
reformos aktu, priimtu 2005 metais, buvo nuspręsta įkurti naują, atskirą Aukš-
čiausiąjį Teismą visai Jungtinei Karalystei. Taip Lordų Rūmų nariai teisininkai 
bei aukščiausioji apeliacinė institucija turėtų būti atskirti nuo antrųjų Parlamento 
rūmų [3]. Dabartinį skirtumą tarp Didžiosios Britanijos ir kontinentinės Europos 
valstybių kasacinio proceso modelių galima aiškinti tuo, kad Didžioji Britanija 
nebuvo patyrusi tokios politinės ar teisinės fragmentacijos kaip tai vyko konti-
nente. Be to, čia egzistavo centralizuota teismų sistema, kartu veikiama prece-
dentų sistemos ir stare decisis galiojimo, taigi teisė buvo vienodinama nuo pat 
pradžių [4].  

Kontinentinėje Europoje teismų sistema formavosi šiek tiek kitaip. Kasacijos 
instituto atsiradimas Prancūzijoje buvo nulemtas iš esmės politinių tikslų po Di-
džiosios prancūzų revoliucijos. Iš pradžių Prancūzijoje Kasacinis teismas (Cour 
de Cassation) veikė kaip sudedamoji parlamento dalis, o ne aukščiausiasis tei-
smas. Tačiau vėliau, sukūrus dviejų grandžių teismų sistemą, Nacionalinis susi-
rinkimas išreiškė nerimą, kad senosios kartos teisėjai, palaikantys kontrrevoliuci-
jos idėjas, gali priimti sprendimus, prieštaraujančius įstatymams, taip sumenkinti 
naujų įstatymų teisinę galią ir plėtoti vietinę precedentinę teisę. Taigi Kasacinis 
teismas buvo įkurtas, kad užtikrintų tinkamą teisės taikymą ir jos vienodumą vi-
soje šalyje. Tačiau baiminantis, kad ir ši institucija netaptų pernelyg įtakinga, bu-
vo nustatyti tam tikri ribojimai ir suteikta labai ribota žemesnės instancijų teismų 
sprendimų peržiūrėjimo galia, taip užkertant kelią kasaciniam teismui tapti tre-
čiąja instancija [4]. Šį žingsnį galima vertinti kaip logišką, pagrįstą dar ir remian-
tis pagrindiniais instancinės teismų sprendimų kontrolės argumentais: apeliaci-
nis teismas taip pat gali suklysti; būtinybė vienam aukštesniam teismui vienodin-
ti apeliacinės instancijos teismų formuojamą praktiką; dviguba faktinių bylos ap-
linkybių analizė labai sumažina fakto klaidos tikimybę, bei argumentu, kad teisės 
taikymas yra sudėtingesnis procesas nei faktinių bylos aplinkybių analizė. Taigi 
kasacija negali būti suvokiama kaip trečioji instancija, nagrinėjanti bylą po pir-
mosios ir apeliacinės instancijos. Vokietija, kaip ir kitos Europos šalys, taip pat 
buvo paliesta XIX amžiaus neramumų ir permainų. Idėja įkurti vieną aukščiau-
siąjį teismą buvo kilusi daug anksčiau, tačiau realiai tai pavyko įgyvendinti tik 
1866 metais įsteigus aukščiausiąjį prekybos teismą (Bundesoberhandelsge-
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richt). Sumanytas kaip institucija, turėjusi vienodinti prekybos taisykles, šis tei-
smas, 1949 m. paskelbus Vokietiją nepriklausoma federacine respublika, įgijo 
federacinio – aukščiausiojo teismo civilinėms ir baudžiamosioms byloms (Bun-
desgerichtshof) statusą. Pagrindinis jo uždavinys – garantuoti vienodą teisės 
taikymą ir teisės plėtotę kartu atkreipiant dėmesį ir į šalių interesus [4]. Taigi re-
vizinio teismo tikslas ne tik nustatyti teismo klaidą, bet ir pasiekti, kad būtų priim-
tas teisingas sprendimas. Todėl šiam teismui suteikta ne tik teisė panaikinti 
sprendimą, bet ir jį pakeisti arba priimti naują [5, p. 319]. 

Dabar plačiau pakalbėsime apie kasacinio ir revizinio proceso ypatumus 
Prancūzijoje ir Vokietijoje. Dažniausiai nurodomi šių procesų skirtumai yra vieša-
jam ar privačiajam interesui ginti teikiamas prioritetas ir teismo teisės, konkre-
čiau – galimybė pakeisti ankstesnį sprendimą ar priimti naują. Kasacinį ir revizinį 
procesus pabandysime palyginti nagrinėdami tam tikrų proceso institutų regla-
mentavimą. Pirmiausia reikėtų išanalizuoti kasacijos ir revizijos pagrindus bei 
kokiais atvejais yra ribojama galimybė pasinaudoti šiais procesais. Prancūzijos 
civilinio proceso kodekse [6] nėra įvardijami specialūs kasacijos pagrindai, o 604 
straipsnyje nurodoma, kad kasaciniu skundu kreipiamasi į Cour de cassation 
prašant panaikinti teismo sprendimą dėl jame esamos aiškios teisės klaidos. 
Taip įtvirtinama nuostata, kad Cour de cassation nėra trečioji instancija, civilinės 
bylos faktinės aplinkybės dar kartą nėra nagrinėjamos, čia sprendžiami tik tin-
kamo teisės taikymo klausimai. Vokietijoje revizijos pagrindas gali būti tik faktas, 
kad teismo sprendimas priimtas pažeidžiant federalinius įstatymus. Federalinių 
įstatymų pažeidimas gali būti susijęs su procesinių normų nagrinėjant bylą pa-
žeidimu arba su materialiąja teise, kai teismas, išspręsdamas bylą iš esmės, ne-
tinkamai pritaiko teisės normas. ZPO [7] nustato ir kitus, papildomus revizijos ri-
bojimus. Pirmiausia paminėtina leidimų sistema. Vokietijoje kasacijos atveju turi 
būti gautas apeliacinio teismo, kurio sprendimas skundžiamas, leidimas arba 
pats Bundesgerichtshof tam tikra tvarka panaikina apeliacinio teismo atsisaky-
mą suteikti tokį leidimą. Ankstesnis reglamentavimas iki 2002 metų reformos 
numatė dar vieną pagrindą – byloje ginčytina suma turėjo būti ne mažesnė kaip 
60 000 DM [8]. Tačiau tiek viešojo ar privataus intereso apsaugai, tiek vienodai 
teismų praktikai formuoti svarbu, kad bylos reikšmingumas nebūtų ribojamas 
konkrečia pinigų suma, taigi racionalu, kad daugelyje šalių egzistuojanti, bet la-
bai ginčytina norma buvo panaikinta. Vokietijos ZPO 543 straipsnyje numato-
mos dvi sąlygos, kurias atitinkantis teisės klausimas galėtų būti kasacijos pa-
grindu. Joms esant apeliacinis teismas turėtų suteikti tokį leidimą ir būtų galimà 
galutinio teismo sprendimo revizija: (1) jei byloje keliamas teisinis klausimas turi 
esminės reikšmės, arba (2) teisei plėtoti ir teisinės praktikos vienodumui garan-
tuoti reikia priimti naują Bundesgerichtshof sprendimą.  

Prancūzijos civilinio proceso kodekso 609 straipsnyje nustatyta, kad kiekvie-
na šalis, kuri yra suinteresuota (Toute partine qui y a intérêt), gali paduoti kasa-
cinį skundą. Tačiau kasaciniame procese yra privalomas advokato, kuriam lei-
džiama ginti kasaciniame teisme (avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cas-
sation), atstovavimas, tad šalis procese pati gali dalyvauti tik išimtiniais atvejais, 
kai taikoma supaprastinta procedūra. Taip pat yra numatoma galimybė genera-
liniam prokurorui kreiptis į Cour de cassation: tai aiškinama viešojo intereso prio-
ritetu kasaciniame procese. Kiekvienam teismui suteikiama teisė prašyti Cour de 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

370 

cassation pateikti išaiškinimą, kai tai susiję su byla, keliančia naują sudėtingą 
teisės klausimą, kylantį daugelyje bylų. Taip teisėjas, nagrinėjantis bylą iš es-
mės, šalys gali sužinoti kasacinio teismo nuomonę apie naująją teisės normą, 
nelaukiant jo sprendimo. Žinoma ši nuomonė yra tik rekomendacinė, tad nėra 
privaloma teisėjui, kuris jos prašė, ar kitiems teismams, susidursiantiems su pa-
našiais klausimais. Tačiau jos dažniausiai laikomasi, nes nelabai tikėtina, kad 
kasacinis teismas, gavęs nagrinėti tokią bylą, pakeistų savo nuomonę [9, p. 84]. 
Prancūzijos kasaciniame procese, kitaip nei Vokietijoje, vyrauja bendra taisyklė, 
kad procesas vyksta ne žodžiu. O revizijos procesu nuo pat pradžių buvo sie-
kiama derinti privatų ir viešąjį interesus derinimą, priimti teisingą sprendimą, 
pirmenybę teikti žodiniam procesui. Nors šalims suteikta galimybė pačioms savo 
argumentus pareikšti žodžiu, tačiau jos taip pat yra privalomai atstovaujamos 
advokatų, per kuriuos ir vyksta procesas [4]. 

Būtina paminėti dar vieną Vokietijos revizinio proceso institutą – tiesioginę 
reviziją (Sprungrevision). Paprastai prieš paduodama kasacinį skundą sprendi-
mu nepatenkinta ginčo šalis turi pereiti apeliacinę instanciją, kurioje patikrina-
mas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Vokietijoje, esant 
priimtam galutiniam pirmosios instancijos teismo sprendimui, kuriuo ginčas iš-
spręstas iš esmės, galima situacija, kad „apeinant“ apeliacinę instanciją spren-
dimas iš karto skundžiamas reviziniam teismui. Tiesioginė revizija galima tik jei 
keliamas teisės klausimas turi esminę reikšmę arba teisės plėtojimui užtikrinti ir 
teisinės praktikos vienodumui garantuoti reikia priimti naują Bundesgerichtshof 
sprendimą. Dėl netinkamo proceso normų pritaikymo tiesioginės revizijos skun-
do paduoti negalima (ZPO § 566). Pasinaudoti šiuo institutu galima padavus ati-
tinkamą prašymą, jei priešinga šalis sutinka ir yra Bundesgerichtshof leidimas. 
Jeigu tiesioginės revizijos prašymas yra atmetamas, teismo sprendimas, dėl ku-
rio buvo paduotas prašymas, įsiteisėja. 

Skiriasi ir kasacinio bei revizinio teismo teisės. Vokietijos civilinio proceso 
teisėje nuo pat pradžių buvo reglamentuota Bundesgerichtshof teisė ne tik pe-
rduoti bylą nagrinėti žemesnės instancijos teismui, bet ir priimti sprendimą dėl 
bylos esmės. Išspręsti bylą iš esmės revizinis teismas galėjo remdamasis že-
mesnės instancijos teismų nustatytais faktais, jų iš naujo netirdamas, kai bylos 
aplinkybės buvo aiškios ir leisdavo tai padaryti. Po 2002 metų reformos ši teisė 
buvo labai apribota ir reglamentuota labiau kaip išimtinė. Dabar Bundesgerich-
tshof dažniausiai gražina bylą tam pačiam apeliaciniam teismui, kurio sprendi-
mas buvo apskųstas. Šiam apeliaciniam teismui yra privalomi tik teisiniai Bun-
desgerichtshof argumentai, nors anksčiau, iki reformos, šis teismas nebuvo var-
žomas kasacinio teismo argumentų [4; 10, p. 99]. Prancūzijos Cour de cassation 
nustatęs, kad priimant sprendimą byloje buvo padaryta teisės klaida, gali pe-
rduoti ją nagrinėti žemesnės instancijos teismui, priimti naują sprendimą ar iš-
spręsti ginčą iš esmės. Pastaroji teisė yra nebūdinga šiai įsiteisėjusių teismo 
sprendimų teisėtumo kontrolės formai ir galimybė ja pasinaudoti gana ribota. 
Cour de cassation gali panaikinti sprendimą ir neperduoti bylos žemesnės ins-
tancijos teismui, kai kasacija nėra siekiama gauti sprendimo dėl ginčo esmės. 
Pavyzdžiui, kai kasacinio skundo objektas yra leistinumas paduoti skundą ape-
liaciniam teismui [ 9, p. 84]. Nuo 1979 metų Cour de cassation taip pat įgijo teisę 
priimti sprendimą, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės. Tai galima padaryti, kai 
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bylą nagrinėjusių žemesnių teismų nustatyti faktai leidžia jiems pritaikyti tinkamą 
teisės normą. Tačiau šia teise naudojamasi labai retai ir dažniausiai byla grąži-
nama žemesnės instancijos teismui (tam pačiam tik kitos sudėties arba kitam) 
[4]. Cour de cassation sprendimas nėra imperatyvus ir nagrinėdamas bylą že-
mesnysis teismas gali priimti ir kitokį sprendimą nei rekomenduoja Cour de cas-
sation. Jeigu taip nutinka, galima vėl paduoti kasacinį skundą. Šiuo atveju bylą 
nagrinėja Cour de cassation teisėjų susirinkimas ir jų priimtas sprendimas teisės 
klausimu yra privalomas žemesniam teismui, kuris dar kartą nagrinės bylą [9, p. 
84]. 

Laikui bėgant grynosios kasacinio ir revizinio procesų formos ėmė švelnėti, 
ėmė atsirasti tam tikrų panašumų. Prancūzijos ir Vokietijos civilinio proceso ko-
deksų normose įtvirtinami kitai įsiteisėjusių teismo sprendimų teisėtumo kontro-
lės proceso formai būdingi bruožai. Tokios reformos, keičiančios ankstesnį regu-
liavimą, ir tam tikrų bruožų perėmimas, viena vertus, naikina esminius šių formų 
skyrimo pagrindus, kita vertus, yra naudingas šalims, kuriose šios formos taiko-
mos, nes tiek kasacija, tiek revizija yra siekiama vieno tikslo – veiksmingos įsi-
teisėjusių teismo sprendimų teisėtumo kontrolės, tad natūralu, jog siekiant kuo 
geresnio galutinio rezultato, ieškoma naujų būdų. 
 

IŠVADOS 
 

1. Pagrindinis įsiteisėjusių teismo sprendimų kontrolės proceso skirtumas 
pastebimas tarp kontinentinės ir bendrosios teisės tradicijos valstybių. Pastaro-
siose aukščiausieji teismai nagrinėdami bylą sprendžia tiek fakto, tiek teisės 
klausimus. O pagal kontinentinės teisės tradicijos šalyse susiformavusią prakti-
ką kasaciniai teismai negali būti laikomi trečiąja instancija, nes žemesnės ins-
tancijos teismo sprendimą tikrina tik teisės taikymo atžvilgiu. 

2. Europoje istoriškai susiformavo dvi įsiteisėjusių teismo sprendimų kontro-
lės formos – kasacija (Prancūzijoje) ir revizija (Vokietijoje). Pagrindiniai tradici-
niai kasacijos ir revizijos skirtumai buvo revizinio teismo teisė pakeisti žemesnės 
instancijos teismo sprendimą ar priimti naują sprendimą dėl ginčo esmės, o ka-
sacinis teismas tokios teisės neturėjo. Kasaciniame procese teikiamas priorite-
tas viešajam interesui, o reviziniame procese buvo stengiamasi viešąjį interesą 
ginti paisant šalių interesų, siekiant, kad būtų priimtas teisingas sprendimas. 

3. Naujausios reformos švelnina pagrindinius šių įsiteisėjusių teismo spren-
dimų kontrolės formų skirtumus ir procesai ima įgyti priešingai formai būdingų 
bruožų. Nors tam tikri skirtumai išlieka, tačiau šis formų išskyrimas tampa gana 
sąlyginis. 
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Santrauka 
 

Pasaulyje nėra žmogaus, kuriam nerūpėtų naujausios žinios, tendencijos, nau-
jienos ar galiausiai, apkalbos, pikantiškos ekrano žvaigždžių gyvenimo akimirkos. 
Pastebime, kad, informacijai tampant svarbesnei, patogesnei naudotis ir nuolatos 
tobulėjant, net neatkreipiame dėmesio, kaip mūsų gyvenime atsiranda vis daugiau 
naujovių. Tenka informaciją apdoroti, kad nepasiklystumėme jos gausybėje, kurti 
apdorojimo sistemas, rūšiavimo būdus ir formas.  

Elektroninė informacija kaip įrodymas yra neabejotinai reikšminga. Jos svarba 
vis labiau didėja ir tikėtina, kad tas augimas nesustos. Populiarėjant įvairioms te-
chnologijoms vis daugiau santykių remiasi elektroninėmis duomenų laikmenomis. 
Kilus ginčui, vykdant bet kokias elektronines operacijas, dalyvaujančioms šalims 
(privatiems asmenims, tinklalapių savininkams ir kt.) labai svarbu įrodyti, kas įvy-
ko. Šiuo atveju susiduriama su įrodinėjimo problema, nes veiksmai buvo padaryti 
pasinaudojant elektronine forma, elektroninėje erdvėje. Kalbėti apie vienodą prak-
tiką pripažįstant ar vertinant tokius įrodymus dar anksti, o dar ir ne visose šalyse 
elektroniniai duomenys yra pripažinti kaip leistinas įrodymas civiliniame procese.  
 

ĮVADAS 
 

Kadangi elektroninių įrodymų leistinumo ir svarumo klausimas tampa vis ak-
tualesnis, taip pat ir jų surinkimo problema, straipsnyje bus bandoma atsakyti į 
klausimus: kur tiksliai, kokių elektroninių įrodymų ir kaip ieškoti? Darbe daugiau-
sia dėmesio skiriama elektroninio įrodymo leistinumui ir reikšmei bei elektroni-
nės informacijos pripažinimui.  
 

ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ KAIP ĮRODYMŲ SAMPRATA 
 

Žmonių poreikis bendrauti yra pats svarbiausias (ir galingiausias) nuo pat 
eros pradžios. Gyvendami šeimomis, o vėliau gentimis, jie turėjo savo ženklų, 
simbolių ir garsų kalbas, kuriomis dalijasi informaciją. Ši gyvenimo sritis nepa-
liauja plėtotis. Laipsniškai atsirado simboliai, žodžiai, raštas, išplitus kalboms bei 
žmonijai: laiškai, telegrafas, telefonas, internetas. Toks informacijos poreikis tai 
pagrindinis pamatas komunikacijos būdų ir priemonių evoliucijai. Dar XX am-
žiaus septintajame dešimtmetyje prasidėjusi ypač sparti informacinių technologi-
jų ir telekomunikacijų raida daro įtaką homo sapiens egzistencijai. Galima drą-
siai teigti, jog elektroninė informacija jau daugelį metų yra neatsiejama mūsų gy-
venimo dalis ir daro didelę įtaką visam mūsų gyvenimui: mokymuisi, laisvalaikio 
planavimui, socialinei raidai, valstybės valdymui, verslo ir teisėtvarkos plėtrai.  

Jau ir senoliai priprato prie įmantrių technologijų, nebereikia įrodinėti ir aiš-
kinti, kad didžioji dalis informacijos yra laikoma kompiuterinėse laikmenose, ku-
rios yra ne tik greitesnės, bet ir patogesnės apsikeisti, saugesnės nei popieri-
nės. Tad nenuostabu, kad padidėjo informacijos sklaida, finansinių išteklių apy-
varta, parduodamos prekės interneto parduotuvėse ir dauguma sandorių suda-
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roma naudojant vienokias ar kitokias elektroninės komunikacijos priemones. Vi-
siškai suprantama, kad visi išvardyti santykiai vienaip ar kitaip yra susiję su civi-
line teise, natūralu, kad teisinėje demokratinėje valstybėje jie turi teisinę reikšmę 
ir teisė privalo užtikrinti tokių santykių teisinį tikrumą ir aiškumą, taip pat šių san-
tykių dalyvių (šalių) teisėtų interesų gynimą. Tad labai svarbu, kad teisme kaip 
įrodymus būtų galima panaudoti elektroninius duomenis.  

Kadangi padidėjo interneto, kompiuterių ir kitų technologijų naudojimas dar-
bo vietose, didesnę reikšmę įgyja ir elektroninės informacijos svarbumas, aktua-
lumas. Todėl nenuostabu, kad vis daugiau advokatų, ikiteisminio tyrimo parei-
gūnų, teisėjų ir kitų teisinį darbą dirbančių žmonių nagrinėjant bylas stengiasi ar 
yra priversti pasinaudoti elektronine informacija kaip įrodymais teismo procese. 
Būtent todėl svarbu išsiaiškinti ir nustatyti elektroninių duomenų kaip įrodymų 
leistinumą ir svarumą teisiniuose ginčuose, jų surinkimo ir pateikimo procedūras.  

Užsienio valstybės ir atitinkamos institucijos į tokį spartų technologijų kilimą 
pradėjo reaguoti anksčiau nei Lietuva. Dar 1981 metais Europos Taryba priėmė 
rekomendaciją Nr. 81 (20) dėl teisės, susijusios su rašytinių įrodymų reikalavimu 
ir duomenų bei užrašų, kompiuterinių reprodukcijų leistinumu, suderinimo [22]. 
1985 metais Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija (UNCITRAL) 
priėmė rekomendaciją dėl kompiuterinių dokumentų (įrašų) teisinės galios, ku-
rioje, be kitų nuostatų, valstybėms rekomenduojama peržiūrėti teisės normas, 
darančias įtaką naudoti kompiuterinius dokumentus (įrašus) kaip įrodymus byli-
nėjantis, siekiant panaikinti nereikalingas jų leistinumo kliūtis, užtikrinant, kad 
šios teisės normos atitiktų technologijos laimėjimus, ir pateikiant tinkamas prie-
mones teismams, kuriomis būtų galima įvertinti duomenų, esančių šiuose do-
kumentuose, patikimumą [24]. 

Visų pirma, analizuojant šią temą, reikėtų išsiaiškinti, ką reiškia žodžiai 
„elektroninis“, „duomuo“ ir „dokumentas“. Tarptautinių žodžių ir Dabartinės lietu-
vių kalbos žodynai pateikia tokius apibrėžimus: 

� duomenys: kas duota, kuo remiantis yra daroma išvada (Dabartinės lietu-
vių kalbos žodynas) 

� elektroninis: 
1. susijęs su elektronika, daromas, gaunamas elektronikos principais, 

priemonėmis; 
2. egzistuojantis tik elektroninėje terpėje, atliekamas elektronikos priemo-

nėmis, pvz., elektroniniai pinigai (negrynieji, egzistuojantys tik kompiu-
terio atmintyje), elektroniniai atsiskaitymai. 

� dokumentas: 
1. raštiškas ko nors paliudijimas, pažymėjimas; 
2. materialus objektas (popierius, piešinys, nuotrauka, kino juosta, kuria-

me užfiksuotos kokios nors žinios) [5]. 
Pavyzdžiui, Švietimo informacinių technologijų centro, interneto adresas 

www.ipc.lt, sąvokų žodyne „dokumentas – tai užfiksuota informacija kokio nors 
pavidalo laikmenoje. Dokumentas yra informacijos šaltinis. Dokumentus galima 
suskirstyti į grupes: rašytiniai, garsiniai, vaizdiniai, kompiuteriniai“ [6]. 

Bendrinėje kalboje dokumentas suprantamas kaip: 
• raštiškas ko nors paliudijimas, pažymėjimas; 
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• materialus objektas (popierius, piešinys, nuotrauka, kino juosta), kuriame 
užfiksuotos kokios nors žinios. 

Kompiuterinis dokumentas apibūdinamas kaip „įvairi informacija (garsai, 
vaizdai, tekstai) užfiksuota kompiuterinėse laikmenose“ [6]. 

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas pateikia dar vieną formu-
luotę:„elektroniniai duomenys – visi duomenys, kurie tvarkomi informacinių te-
chnologijų priemonėmis” [3]. 

„Rašytiniu dokumentu vadinamas spausdinys arba rankraštis“ [6]. 
O kas įdomiausia, kad „spausdinys – tai kompiuteriu arba rašomąja mašinėle 

parašytas dokumentas“ [6]. Tačiau šį požiūrį aptarsime vėliau. 
Štai Lietuvos teisės aktuose labai nedaug dėmesio skiriama elektroniniams 

duomenims ir informacinėms technologijoms. Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso 1.73 straipsnio 2 dalyje teigiama, jog “rašytinės formos dokumentui prily-
ginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio, faksimilinio ryšio ar ki-
tokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga 
ir galima identifikuoti parašą“ [1]. O to paties kodekso 6.366 straipsnyje („Daiktų 
pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones”) nustatytos 
sąlygos, kurioms esat gali būti sudaroma daiktų pirkimo – pardavimo sutartis 
naudojant tik ryšio priemones. Tačiau nurodoma ir draudimų, kurių sąrašas nėra 
trumpas [1]. 

Pavyzdžiui Vokietijos civilinis procesas yra liberalus elektroninių duomenų 
naudojimui teismo procese, nors, kaip ir Lietuvoje, įtvirtinta labai naudinga bylos 
dalyviams nuostata dėl laisvo įrodymų pripažinimo (teismas gali priimti, jo nuo-
mone, reikalingus įrodymus, kurie neprieštarauja Civilinio proceso kodeksui) 
[25], ir yra baigtinis įrodinėjimo priemonių sąrašas: 

• liudytojų parodymai; 
• ekspertų išvados; 
• oficialūs įrodymai; 
• besibylinėjančių šalių apklausa [25]. 
Bylos nagrinėjimo metu šalims yra svarbiausia, kad būtų pateikta ta informa-

cija, kuri galėtų atskleisti, yra nagrinėjamų faktų ar nėra. Šie faktai gali būti įrodi-
nėjami įvairiomis priemonėmis. Šiuo atveju tokių priemonių sąrašas Lietuvoje 
yra baigtinis. Tarp jų elektroniniai įrodymai neminimi, tačiau daugeliu atvejų gali 
atstoti išvardytuosius CPK 177 straipsnyje.  

Dabar labai svarbus tapo elektroniniu paštu atliekamas asmeninis ar dalyki-
nis susirašinėjimas. Tad visi rašytiniai įrodymai galėtų būti pateikiami elektronine 
forma. Be abejo, būtinai reikėtų kalbėti apie tai, ar dokumentas originalus, pati-
kimas ir autentiškas. 

Kanados Bendrasis elektroninių įrodymų aktas elektroninę informaciją kaip 
įrodymus apibrėžia kaip duomenis, nes būtent duomenys gali būti fiksuojami bet 
kokioje laikmenoje. Elektroninė jų forma nuo kitų skiriasi tuo, kad yra saugoma 
ar sukurta kompiuterinėmis sistemomis ar panašiais prietaisais. Šiuo atveju da-
romas skirtumas tarp informacijos perdavimo būdų: tarkime, informacija, persi-
ųsta elektroniniu paštu arba perduota kompaktiniame diske, bus laikoma elekt-
ronine, bet, jei informacija persiųsta fakso aparatu (nebent jis būtų kompiuteri-
nis), nebus laikoma elektronine, nes nebuvo jokio faktinio įrašymo į skaitmeninę 
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laikmeną. Taip pat elektronine informacija nebūtų laikomas ir telefoninis pokal-
bis, nes jis niekur neįrašomas, tačiau balso pašto žinutė būtų prilyginta elektro-
ninei informacijai, nes ji įrašoma. Kanados teisėje ypač pabrėžiamas įrašymas 
ar atgaminimas kompiuterinių sistemų pagalba. 

Reikia skirti daug dėmesio tokiai elektroninei informacijai, kuri niekaip nega-
lėtų egzistuoti ar būti reikšminga tik tradicinėje popierinėje laikmenoje. Vienintelė 
jos egzistavimo popierinėje laikmenoje prasmė galėtų būti autentiškumo arba 
autorystės patvirtinimas. Tačiau tai vėlgi keltų abejonių, nes jo autentiškumą ga-
lėtų patvirtinti tik pats autorius. 

Jungtinių Amerikos Valstijų Bendrajame kompiuterinės informacijos perda-
vimo akte dokumentas apibrėžiamas kaip „informacija, kuri įrašyta apčiuopia-
mame daikte ar elektroninėje arba kitokioje laikmenoje ir yra atgaminama priim-
tina forma“. Šis apibrėžimas leidžia tarp elektroninių dokumentų ir popierinių do-
kumentų dėti lygybės ženklą. Priimtina forma, be abejo, pirmiausia suvokiama 
kaip popierinė, tačiau, interpretuojant šią nuostatą, galima teigti, jog ir informaci-
jos pateikimas kompiuterio ekrane ar kitoks vizualus jos projektavimas bus ver-
tinamas vienodai, tuo pabrėžiant, kad svarbu ne tai, kaip užfiksuota, o kas užfik-
suota pateiktoje informacijoje. Taip pat apibrėžta kompiuterinės informacijos są-
voka: „elektroninė informacija, kuri gauta iš kompiuterio arba kompiuteriu, arba 
kuri yra tokios formos, kad gali būti apdorota kompiuteriu. Šis terminas apima ir 
padarytas kopijas, ir bet kokią informaciją, susijusią su padarytomis kopijomis“. 

Visi duomenys, kurie tvarkomi informacinių technologijų priemonėmis, yra 
elektroniniai duomenys (taip teigiama Elektroninio parašo įstatyme). Tvarkymas 
apima tokius veiksmus: 

� rinkimą,  
� užrašymą, 
� klasifikavimą,  
� grupavimą,  
� kaupimą, 
� saugojimą, 
� keitimą,  
� kopijavimą, 
� sujungimą,  
� atskleidimą,  
� teikimą,  
� naudojimą,  
� naikinimą. 
Tokius pačius veiksmus galima atlikti tiek su elektroninėje laikmenoje, tiek ir 

su popierinėje laikmenoje saugoma informacija. Vadinasi, remiantis šiais api-
brėžimais, galima daryti išvadą, kad mūsų šalies įstatymų leidėjas, kaip ir minė-
tame pavyzdyje apie JAV ar Kanadą, daro išvadą, jog skirtumo tarp elektroninio 
ir popierinio dokumento (informacijos) neturėtų būti. Elektroninė forma gali būti 
iškraipyta ar sugadinta lygiai taip pat kaip ir popierinė, o saugumo užtikrinimo 
klausimu elektroninė informacija yra daug patikimesnė, ir įrodymai bus patiki-
mesni bei sumažės galimybė juos suklastoti.  
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ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI KAIP RAŠYTINIAI ĮRODYMAI  
 

Taip sparčiai besivystant pasauliui, elektroniniam dokumentui tapus svar-
biam, visiems kyla pagrįstas klausimas, o kokia gi šių įrodymų vertė, ar susiduria 
institucijos su problemomis naudodamos juos, kokiu būdu jie turi būti pateikiami 
teismui ir pan. 

Elektroniniai įrodymai yra duomenys, o juk duomenys gali būti apibūdinami 
kaip tai, kas duota, kuo remiantis yra daromos išvados (Dabartinės lietuvių kal-
bos žodynas). Duomenys – tam tikra informacija, užfiksuota tam tikro pavidalo 
laikmenoje, o informacijos šaltinis dažnai suvokiamas kaip dokumentas. Doku-
mentas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodyną, 
apibūdinamas kaip fiksuota informacija, neatsižvelgiant į tai, koks jos fiksavimo 
būdas ir informacijos laikmenos (grafiniai darbai, atlikti įvairiais būdais: parašyti 
ranka, išleisti spaustuvėje, surinkti kompiuteriu, nupiešti ar nubraižyti, vaizdo ar 
garso įrašai, rašytiniai, garsiniai, vaizdiniai ir elektroniniai) [7]. Galima daryti iš-
vadą, kad ši sąvoka sutapatina popierinį ir elektroninį dokumentus, nes fiksavi-
mo būdas ir laikmenos visiškai neturi reikšmės pagrindinei dokumento funkcijai 
– teikti informaciją.  

Civiliniame procese galioja principas, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas ap-
linkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Tei-
sėjas, nagrinėdamas civilinį ieškinį, sprendimą gali priimti tik remdamasis tais 
ginčo šalių pateikiamais faktiniais duomenimis, kuriais arba patvirtinamos, arba 
paneigiamos proceso šalių nurodomos aplinkybės. Įrodinėjimo tikslas – sudaryti 
galimybę teismui įsitikinti, kurios šalių nurodytos aplinkybės egzistuoja ar egzis-
tavo, o kurios – ne.  

Teismas įvertina byloje esamus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pa-
grįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso 
metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.  

Įrodymas – tai gauta informacija, kuri patvirtina, kad tam tikri faktai yra tiesa 
(Oxford Compact English Dictionary. Oxford University press 1996). Rašytinis 
įrodymas beveik visada lyginamas su pasirašymo faktu, kaip tam tikro dokumen-
to identifikavimu, pažinimu ar pripažinimu, tačiau ši nuostata, manytume, nėra 
pagrįsta, nes yra nemažai faktų, kai rašytinis (šiuo atveju popierinis) dokumen-
tas neturi būti pasirašomas, o būtent pasirašymo faktas dažniausiai minimas 
kaip rašytinio dokumento (įrodymo) pranašumas elektroninio atžvilgiu. 
 

LIETUVOJE 
 

Lietuvoje elektroninių duomenų naudojimui teismo procese dėmesio skirta 
nedaug – juos iš dalies reglamentuoja Civilinis kodeksas, Civilinio proceso ko-
deksas, Elektroninio parašo įstatymas ir Lietuvai 2004 m. gegužės 1 d. įstojus į 
Europos Sąjungą (ES) – jos teisės aktai. 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 177 
straipsnyje teigiama, jog „įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duome-
nys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra 
aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinky-
bių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra“ [2]. Tačiau kol 
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kas dar nėra visiškai aišku, kai kalbama apie informacinėmis technologijomis 
pagrįstus teisinius santykius ir jų gynybą. To paties kodekso 177 straipsnio 1 da-
lyje nustatyti esminiai reikalavimai duomenims, kad juos būtų galima naudoti 
kaip įrodymus, o 2 ir 3 dalyse įtvirtintas baigtinis įrodinėjimo priemonių sąrašas: 

• šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, 
• liudytojų parodymai; 
• rašytiniai įrodymai; 
• daiktiniai įrodymai; 
• apžiūrų protokolai; 
• ekspertų išvados; 
• nepažeidžiant įstatymų padarytos nuotraukos; 
• nepažeidžiant įstatymų padaryti vaizdo bei garso įrašai [2]. 
Tačiau toliau nėra konkretinama, kokiose laikmenose turi būti pateikiamos 

nuotraukos (juostelė, kompaktinė plokštelė, usb raktas), vaizdo ir garso įrašai(su 
jais dar kebliau, nes originalai yra elektroniniai duomenys, o visos kitos formos 
tėra kopijos). Dar vienas įdomus aspektas, jog Civiliniame kodekse daiktais lai-
komi iš gamtos pasisavinti arba gamybos procese sukurti materialaus pasaulio 
daiktai. Kaip įrodymai yra svarbūs ir daiktai, kuriais tie elektroniniai įrodymai yra 
kuriami. 

Taigi elektroninius duomenis galima apibrėžti kaip informaciją, sukurtą, gau-
tą, išsiųstą ar išsaugotą elektronine forma. Tai bet kokio teksto, garso, vaizdo, 
programos ar kitų informacijos išraiškos priemonių pateikimas, kuris teisme gali 
būti panaudotas kaip faktų įrodymas. Ji yra ne mažiau patvari nei popieriniame 
dokumente užfiksuota informacija, o dažnu atveju – patvaresnė. Be abejo, dėl 
specialių žinių būtinybės naudojant tokią informaciją, padidėja galimybės ją pra-
rasti ar iškraipyti, taip pat ji yra netiesiogiai skaitoma (tais atvejais, kai neperkel-
ta į popierinę laikmeną) ir tam tikri specialūs techniniai įrengimai bei procedūros 
gali būti reikalingos norint ją surinkti.  

Elektroninis dokumentas nuo tradicinio (popierinio) dokumento skiriasi tuo, 
kad yra sukurtas, laikomas, naudojamas ir saugomas skaitmeniniame formate, 
tačiau nepriklausomai nuo to dokumentas turi atitikti teisės aktų nustatytus turi-
nio, struktūros ir konteksto reikalavimus bei išlikti autentiškas, patikimas, vienti-
sas, prieinamas ir galimas naudoti visu savo gyvavimo ciklo metu.  

Pagal gerbiamą advokatą Mindaugą Civilką [9], popieriniai dokumentai atlie-
ka šias pagrindines funkcijas (šiam skirstymui pritaria ir Tomas Lamanauskas): 

• užtikrina, kad dokumentą galėtų visi perskaityti;  
• užtikrina, kad dokumentas liktų nepakeistas bėgant laikui;  
• leidžia dokumento reprodukciją;  
• įgalina duomenų autentiškumą parašo pagalba;  
• užtikrina, kad dokumentas būtų priimtinas teismams ir kitoms institucijoms.  
Visa tai gali atlikti ir elektroninis dokumentas ir dar daugiau, pavyzdžiui, su-

teikti didesnį saugumą, duomenų aiškumą ir šaltinio identifikavimą. 
Įdomu tai, Lietuvos teisės aktuose elektroniniai duomenys turi tam skirtas 

nesąžiningo panaudojimo apsaugos priemones, kurios nurodytos LR CPK 184 
straipsnyje, nustatančiame bendrą įrodymų suklastojimo fakto nustatymo proce-
dūrą pasitelkus ekspertus ar kitus įrodymus. Juk teismas pats tikrai ne visada 
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gali įvertinti ir popierinio dokumento, kuris pateikiamas kaip įrodymas, autentiš-
kumą. Čia net būtų galima iškelti ir elektroninių įrodymų diskriminavimo klausi-
mą, kuris daugeliu atvejų kyla ne tik dėl įstatymų netobulumo, bet ir dėl spren-
džiančių bylas teisėjų ir šalių nenoro ar nemokėjimo tirti ir analizuoti tokius įro-
dymus, abejojant jų patikimumu ir svarumu.  

Lietuvoje dokumento sąvoka nėra pateikiama teisės aktuose. Tik Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių įstaigų įstatyme randama oficialaus 
dokumento sąvoka: tai bet kokia valstybės, savivaldybių institucijos ar įstaigos 
sukurta ar gauta teiktina informacija ar jos dalis, išreikšta rašytine, įskaitant 
elektroninę, grafine, garsine ir (ar) vaizdine forma [10]. Tik Buhalterinės apskai-
tos įstatyme nustatyta, kas yra apskaitos dokumentas – „popierinis arba elektro-
ninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, 
pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, 
taip pat šio įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytas dokumentas.“ [11] 

CPK 177 straipsnyje vardijant įrodinėjimo priemones nurodomi rašytiniai įro-
dymai ir apibrėžiant juos nekeliama specialių formos reikalavimų. Šio straipsnio 
2 dalyje teigiama, kad ir „susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra 
duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai“ priskiriama prie rašytinių įro-
dymų. 

LR CPK šalių teisės pateikti rašytinius įrodymus nėra pakankamai reglamen-
tuotos. CPK 198 straipsnyje nurodoma, kad rašytinei dokumento formai yra pri-
lyginami dalyvaujančių byloje asmenų pasirašyti dokumentai. Tad galima daryti 
prielaidą, jog tai turi panašumų su JAV Federalinio civilinio proceso kodekso 
nuostatomis, kai teismas pripažįsta įrodymais dokumentus, kurie yra išspausdin-
ti ir pasirašyti (patvirtinti byloje dalyvaujančio asmens parašu). O tai, kad Lietu-
vos teismai tobulėja kartu su kitų šalių institucijomis, rodo ir teismų praktika. 
Kaip pavyzdį galima paanalizuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus 2001 metų gruodžio 12 dienos nutartį. Teismas pripažino įrodymais 
Lietuvos operatoriams AB Lietuvos telekomas ir UAB „D.B.S. Pte.Ltd.“ užsienio 
šalies operatoriaus elektroniniu paštu siųstus skundus bylose Ž. Budros IĮ 
„Sėkmės sistemos“ bei UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ ir AB „Lietu-
vos telekomas“ ir Ž. Budros IĮ „Sėkmės sistemos“ bei UAB „D.B.S. Pte.Ltd.“ dėl 
neteisėto masinio komercinio pašto. Teismui buvo pateiktos jau išvardytų Lietu-
vos bendrovių elektroninių laiškų popierinės formos kopijos, gautos iš užsienio 
valstybių firmų, ir jų klientų skundai, kur teigiama, kad ieškovą, Ž. Budros IĮ 
„Sėkmės sistemos“, prijungus prie užsienio tinklo, atsakovams buvo siunčiami 
skundai dėl internetinių šiukšlių, kurias informacinių technologijų specialistai va-
dina vartodami angliškų žodžių sutrumpinimą – SPAM‘as. Kas įdomiausia, kad 
teismui buvo pateikti elektroniniu paštu siųsti klientų skundai popieriniu formatu, 
kurie nebuvo pasirašyti siuntėjų, tačiau teismas vis tik pripažino juos tinkamais 
įrodymais. 

LR CPK 114 straipsnyje nustatyta, kad „dalyvaujantis byloje asmuo, kuris 
procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų origina-
lus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar 
dokumentą išdavusio (gavusio) asmens“ [2]. 
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Kadangi jokio patvirtinimo šioje byloje nebuvo, pabandykime patyrinėti žo-
džio „originalas“ reikšmę. Tarptautinių žodžių žodyne yra trys paaiškinimai, ta-
čiau tik du mums yra tinkami: 

1) tikras, autentiškas kūrinys, dokumentas (ne kopija, ne vertimas); 
2) tekstas, parašytas ranka arba rašomąja mašinėle, piešinys, brėžinys, fo-

tonuotrauka, skirti poligrafiškai dauginti; 
3) savotiškas, į kitus nepanašus žmogus; keistuolis, ekscentriškas [5]. 
Kaip matyti, nė vienas iš paaiškinimų nenustato, kad dokumentas turi būtinai 

būti materialus, autentiškumas – pagrindinis požymis. 
Autentiškumo klausimas buvo sprendžiamas 2001 m. liepos 17 d., kai Lietu-

vos Aukščiausiasis Teismas patvirtino Elektroninių įrodymų taisykles. Autentiš-
kumas buvo apibrėžiamas taip:  

• įrodymai, kurie yra pasirašyti elektroniniu būdu;  
• įrodymai, kurie užtikrinti tam tikromis saugumo procedūromis ar prietaisais, 

kuriuos tokiais laiko Lietuvos Aukščiausiasis Teismas arba teisė, kuria re-
miasi pats procesas;  

• įrodymai, kurie yra vieningi ir papildo vieni kitus tiek, kad teisėjas pripažin-
tų juos leistinais.  

Prisiminus aptartą bylą galime daryti prielaidą, jog teisėjai, vadovaudamiesi 
originalo apibrėžimu, elektroninio pašto pranešimus pripažino originalais. Kaip 
atsvarą galima paminėti, kad ir UNCITRAL Pavyzdiniame komercijos įstatyme 
svarstoma apie šį (originalas) rašytinio dokumento požymį. Duomenų praneši-
mas pripažįstamas originaliu, jeigu garantuojamas informacijos vientisumas nuo 
tada, kai jis pirmą kartą sukurtas galutinės formos kaip duomenų pranešimas 
arba kitkas, ir kai jame esamą informaciją būtų įmanoma pademonstruoti 
(UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 
with additional article 5bis as adopted in 1998, United Nations. New York, 1999.)  

Tačiau kyla klausimas, kaip reikėtų vertinti žodžius „rašomąja mašinėle“ 
Tarptautinių žodžių žodyne? Juk žinoma, kad bėgant laikui, tobulėjant technikai 
žmonės plunksnakočius pakeitė spausdinimo – rašomosiomis mašinėlėmis, o 
jas kompiuteriais. Juk rašant mašinėle taip pat yra surenkamas tekstas, kuris, 
kaip ir kompiuteriu (spausdintuvu), yra išspausdinamas. Tad galima daryti prie-
laidą, kad po kelerių metų šiame žodyne bus prierašas: „kompiuteriu surinktas ir 
išspausdintas dokumentas, turintis tam tikrus požymius“. Suprantama, požymiai 
nebus aprašyti, nes valstybėse skiriasi įrodymų rūšys, jų pateikimas ir originalo 
nustatymas. Nors galima naiviai tikėtis, kad vieną dieną valstybės suvienodins 
savo teisės aktus. Grįžkime prie šio darbo pradžioje minėto Švietimo informaci-
nių technologijų centro interneto puslapyje esančio sąvokų žodyno, kuris doku-
mentą apibrėžia kaip „užfiksuotą informaciją kokio nors pavidalo laikmenoje. 
Dokumentus galime suskirstyti į grupes: rašytiniai, garsiniai, vaizdiniai, kompiu-
teriniai“ [6]. Tada jau knieti išsiaiškinti, kokie gi tie kompiuteriniai ir rašytiniai do-
kumentai ir kokius skiriamuosius jų bruožus išskiria Lietuvos švietimo informaci-
nių technologijų centro specialistai. Taigi kompiuterinis dokumentas apibūdina-
mas kaip „įvairi informacija (garsai, vaizdai, tekstai), užfiksuota kompiuterinėse 
laikmenose“ [6], o „rašytiniu dokumentu vadinamas spausdinys arba rankraštis“ 
[6]. Kaip žinoma, spausdinys – visa, kas yra išspausdinta, bet ne ranka surašy-
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ta. Tame pačiame interneto puslapyje buvo nurodyta, kad „spausdinys – tai 
kompiuteriu arba rašomąja mašinėle parašytas dokumentas“ [6]. Gauname tarsi 
grandinę, kuria remiantis galima daryti prielaidą, kad kompiuterinis dokumentas 
yra prilyginamas popieriniam (naujoji formuluotė – kompiuteriu arba rašomąja 
mašinėle parašytas dokumentas arba rankraštis). 

Dėl originalo ir kopijos taip pat dažnai kyla klausimas, ir kaip rodo nors dar ir 
menka Lietuvos teismų praktika, šį klausimą teismai dažnai vertina skirtingai. 
Pažymėtina, kad vienas iš elektroninės informacijos, duomenų ypatumų yra jos 
kopijos visiškas sutikimas su originalu, taip pat ją galima laisvai kopijuoti, nes in-
formacija, įrašoma į kitą laikmeną ar išsiunčiama elektroniniu paštu, lieka pas 
siuntėją, o adresatas gauna lygiai tokią pačią kopiją. Jei dokumentas popierinis, 
kopija turi būti patvirtinta šalių parašais arba notaro, o kai informacija elektroni-
nė, to padaryti negalima. Informacijos perkėlimas į popierinį formatą nėra pro-
blemos sprendimas, nes į popierių persikels šiek tiek kitokia informacija, nei ma-
toma ir naudojama skaitmeninėje formoje (pavyzdžiui, interneto svetainės nuo-
trauka). Vadinasi, originalas, kalbant apie elektroninę informaciją, šiuo atveju 
bus tik tiesiogiai iš kompiuterio išspausdintas vaizdas su informacija, kuri pagal 
daugelio šalių, ir Lietuvos, teisės aktus bus pripažinta įrodymu civilinėje byloje, 
jei ji bus patvirtinta byloje dalyvaujančių šalių parašais.  

Elektroninės prekybos įstatymo projekte bandyta paaiškinti originalo sąvoką 
ir specifiką, kuri buvo suprantama kiek kitaip. Nebuvo ribojamos galimybės pa-
keisti „originalo“ jį gavus prieš pateikiant teismui. Taigi buvo sakoma, kad „origi-
nalas“, tai toks elektroninių duomenų pranešimas, kuriame užtikrinama, kad 
pranešimo informacija nebuvo pakeista nuo to laiko, kai elektroninis pranešimas 
buvo baigtas sudaryti ir išsiųstas, tol, kol jį gavo adresatas. 

„Dokumento rašytinei formai prilyginami dalyvaujančių byloje asmenų pasi-
rašyti dokumentai, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perduoti teleko-
munikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu rašytinis įrodymas surašytas ne valstybine 
kalba, kartu pateikiamas nustatyta tvarka patvirtintas jo vertimas“ pagal CPK 
198 straipsnio 2 dalį [2]. Tokia nuostata tik apsunkina elektroninių dokumentų 
naudojimą procese, nes jei jie sukurti ir išsaugoti kompiuteryje, įrodymu būti ne-
galės. Remiantis kitais įstatymais, galima matyti, jog tai prieštarauja kai kuriems 
juose įtvirtintiems principams, o ir pati sąvoka „telekomunikacijų“ yra pasenusi. 
Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje pripažino telekomunika-
cijų galiniais įrenginiais siųstą informaciją esant tinkamą informavimo būdą ir 
leistiną įrodymą. Buvo pripažinta, kad įstatymas nereglamentuoja, kokiu būdu 
darbuotojas privalo įteikti darbdaviui savo prašymą atleisti iš darbo, todėl faksu 
telekomunikacijų priemonėmis perduotas raštas yra pripažįstamas rašytinu [12]. 
Po metų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kitoje nutartyje pabrėžė, kad faksinis 
pranešimas apie numatomą nuomos sutarties nutraukimą buvo pripažintas leis-
tinu įrodymu ir tokie nuomininko veiksmai pripažinti tinkamu pranešimu [13]. 

Apibendrinant dėl dokumento originalumo kylančią problemą būtų galima iš-
skirti kelis šios problemos sprendimo variantus:  

1. šalys, sutikusios, jog išspausdinti popieriuje elektroniniai įrodymai atitinka 
originalą su visomis jam būdingomis savybėmis – patvirtina tai savo para-
šais;  
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2. teismas vertina pateiktus įrodymus kaip originalius tokios formos, kokios 
jie buvo sukurti. Čia turi būti pasiremta eksperto išvada. 

Nors Lietuva ir nėra didelė, tačiau keblumų kyla visada. Nemažai teisininkų 
vis prabyla apie precedento taikymą mūsų šalyje. Pavyzdžiui, Kauno apygardos 
teismas nepripažino esant leistinu įrodymu elektroninio pašto laiškus, kuriuose 
buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, ir ieškovo, kuris rėmėsi šiuos 
laiškus gavusių asmenų raštais, ieškinį atmetė. Beverčiai buvo ir ieškovo pateik-
tų rašytinių dokumentų, kuriuos gavusios bendrovės patvirtino, kad elektroninius 
laiškus gavo. Teismas neišsiaiškino, ar laiškų tekstai išliko jų gavėjų kompiuterių 
pašto dėžutėse, serveriuose, nors ieškovas to pageidavo ir prašė. Apeliacinis 
teismas Kauno apygardos teismo nutartį panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš 
naujo. Motyvuota, kad elektroninių laiškų buvimo faktas turi būti tiriamas, ištirta 
ieškovo nurodytuose kompiuteriuose esama informacija ir jie ištirti ten, kur lai-
komi [14]. Tad galima daryti išvadą, kad naujovės apsunkina teismų darbą. 

Labai svarbu, kad šalis, norinti remtis elektroniniais dokumentais civiliniame 
procese, veiktų teisingai, sąžiningai ir protingai, būtų tikra, kad dokumentai yra 
autentiški, nesuklastoti, nepadirbti, ir tai sugebėtų įrodyti teismui. Juk kompiute-
riniai nusikaltimai ir paplito, nes kompiuterinius duomenis, dokumentus klastoti 
lengviau nei popierinius. Tam tereikia žinoti sistemą. Dažnai klaidų, informacijos 
iškraipymų pasitaiko ją perduodant, internete, nes kiekvienas gali „įdėti“ netikslią 
ar tikrovės neatitinkančią informaciją. Siekiant išvengti tokių įvykių, siūloma tei-
smams atsargiai vertinti neapsaugotus elektroninius dokumentus kaip įrodymų 
šaltinį, siūloma naudoti standartines „automatinio nustatymo periodiškumo duo-
menų operatyvinio ir rezervinio archyvavimo priemones, testines programas“ [8]. 

Neperseniausiai buvo nuspręsta, kad dokumentas gali būti sukurtas ir kom-
piuteriu ir išsaugotas nepopierinėje laikmenoje, tačiau turi turėti tam tikrą teksto 
apsaugą – elektroninį parašą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse 
nėra iškirtas nei saugus, nei paprastas elektroninis parašas. Todėl galima daryti 
prielaidą, jog įstatymų leidėjui užtenka, kad asmuo patvirtintų, pavyzdžiui, šau-
kimo į teismą gavimą paprastu elektroniniu parašu. Elektroninis parašas yra la-
bai plati sąvoka, apima ir skaitmeninį parašą. Pati sąvoka „elektroninis“ yra te-
chnologiškai neutrali. Skaitmeninis parašas yra technologiškai apibrėžtas – 
grindžiamas viešojo rakto principu ir kriptografija. Lietuvos Respublikos elektro-
ninio parašo įstatyme teigiama, kad „elektroninis parašas – duomenys, kurie 
įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų auten-
tiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti“ [3]. Tačiau nega-
lima teigti, kad parašas ne visada užtikrina teksto, išdėstyto dokumente, apsau-
gą. Juk vertindamas rašytinius įrodymus, išdėstytus popieriaus lape, teismas 
niekada nepripažįsta įrodymu nepasirašytų puslapių originalumo, nors doku-
mento paskutiniame puslapyje yra parašas.  

Kaip pavyzdį, susijusį su elektroniniu paštu, paanalizuosime Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo nutartį (civ. b. Nr. 3K-3-169/2006, 2006 m. kovo 6 d.) [16], iš 
kurios matyti trijų Lietuvos teismų sprendimai, ekspertų vaidmuo bei elektroninio 
laiško, kaip pagrindinio įrodymo, svarba. Į teismą kreipėsi UAB „Simon 
Louwerse International Transport“ (ieškovas) ir teigė, kad UAB „Dinaka“ (atsa-
kovas) dviejų šimtų aštuonių įmonių elektroniniu paštu išplatino elektroninį laiš-
ką, kuriame nurodė tokius duomenis: „Dėmesio – aferistai!“ draugiškai visus 
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įspėju dėl Klaipėdos ekspedicinės įmonės „Simon Louwerse International 
Transport“. Tai gerai užsimaskavę aukščiausio lygio aferistai! Neturi jokio turto, 
registruoto įmonės vardu, nors vilkikai važiuoja su šios įmonės pavadinimu. Ap-
gaudinėja ir neatsiskaito su vežėjais. Teismai vyksta kas savaitę (pvz., šiandien 
du teismai, kuriuose ši įmonė dalyvauja kaip atsakovas). Saugokitės!!“. Ieškovas 
teigė, kad duomenys, paskleisti šiame laiške, neatitinka tikrovės, prašė įpareigo-
ti atsakovą per elektroninį paštą (ieškovo nurodytais elektroninio pašto adresais) 
paneigti elektroniniame laiške paskleistas žinias, nurodyti, kad jame išdėstyti 
duomenys apie ieškovą neatitinka tikrovės, ir atsiprašyti ieškovo, taip pat priteisti 
iš atsakovo 200 000 litų neturtinės žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismas 
ieškinį patenkino iš dalies, įpareigojo atsakovą per 10 dienų nuo teismo spren-
dimo įsitesėjimo dienos per elektroninį paštą šiais adresais paneigti elektroni-
niame laiške paskleistas žinias, nurodyti, kad jame išdėstyti duomenys apie ieš-
kovą neatitinka tikrovės. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo ieškovui 20 000 li-
tų neturtinei žalai atlyginti, likusią ieškinio dalį atmetė. Aplinkybę, kad duomenys 
buvo paskleisti, patvirtino elektroninio laiško gavėjai UAB „Jūrtransa“, UAB „Vilk-
tis“, UAB „Rupeksa“, o tai, kad duomenis paskleidė atsakovas, patvirtina eksper-
tizės išvada. Išvadoje buvo teigiama, kad laiškas buvo išsiųstas iš UAB „Dinaka“ 
kompiuterio „dinaka“, esančio pastate Kaune, Ateities g. 30B. Teismas pažymė-
jo, kad teismo ekspertų išvadą netiesiogiai patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai 
– bendrovių UAB „Komvista“ ir UAB „Lanteka“ atlikto tyrimo medžiaga. Lietuvos 
apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo 
apeliacinį skundą, Kauno apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Ape-
liacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, 
pripažino, kad teismas tinkamai pritaikė civilinio proceso ir materialiosios teisės 
normas. Kasacine tvarka nagrinėjant bylą, buvo nustatyta, jog bylą nagrinėję 
teismai nustatė, kad atsakovas, elektroniniu paštu skleisdamas informaciją apie 
verslo partnerį, pažeidė šio dalykinę reputaciją.  

Dar vienoje byloje (civ. b. Nr. 3K-3-22/2006, 2006 m. sausio 11 d.) [17] buvo 
svarbus susirašinėjimas, tačiau teismų jis buvo vertinamas kitaip. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo civilinę 
bylą pagal atsakovo V. P. kasacinį skundą pagal ieškovo UAB „Forumo rūmai“ 
ieškinį. Ieškovas prašė nutraukti jo ir atsakovo sudarytą verslo modelio sukūrimo 
ir verslo scenarijų prognozavimo autorinę sutartį ir pan.; nurodė, kad atsakovas 
sutartimi įsipareigojo per 30 dienų nuo jos sudarymo sukurti autorinį kūrinį – 
verslo vykdymo scenarijų, kas ketvirtį pakeisti faktinius duomenis ir verslo vyk-
dymo tendencijas, perskaičiuoti pagrindinį verslo vykdymo scenarijų, pateikti 
ataskaitą Excel formatu (sutarties 1, 2 punktai) ir t. t. Atsakovui neįvykdžius su-
tartinių įsipareigojimų ir nepavykus išspręsti ginčo derybomis, šalių sudaryta su-
tartis ieškovui tapo nenaudinga ir nebereikalinga. Atsakovas nurodė, kad darbai 
pagal sutartį buvo pradėti po sutarties pasirašymo, tačiau užtruko ne dėl atsako-
vo kaltės, bet šalių sutarimu, ieškovui neparengus visų duomenų, būtinų sutar-
ties objektui sukurti. Šalys bendradarbiavo iki 2004 m. vasario 25 d., nes susira-
šinėjo, keitėsi duomenimis. Atsakovas nurodė, kad įsipareigojimus pagal sutartį 
jis įvykdė iš dalies, tačiau neįvykdė visko, nes ieškovas neteikė tam reikalingų 
duomenų. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas neatliko 
sutartyje nustatytų darbų; elektroniniai laiškai, atsakovo pateikti į bylą, teismo 
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vertinimu, nėra pagrindas išvadai apie atlikto darbo apimtį ir jo įgyvendinimo ga-
limybes.  

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinė-
jusi civilinę bylą pagal atsakovo apeliacinį skundą, sprendimą paliko nepakeistą. 
Kolegija padarė išvadą, kad atsakovas neįvykdė sutartinio įsipareigojimo per 30 
dienų sukurti pirmą verslo vykdymo scenarijų ir neįrodė, jog ieškovas jam netei-
kė reikiamos informacijos šiam scenarijui sukurti.  

Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti Vilniaus miesto antrojo apylin-
kės teismo sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
kolegijos nutartį. Buvo teigiama, kad Teismų išvada, jog atsakovas neįrodė ap-
linkybių, kuriomis grindė priešieškinio reikalavimus, yra nepagrįsta, nes neatsi-
žvelgta į ginčijamos sutarties dalyko sudėtingumą, nulėmusį, jog atsakovas ga-
lėjo pagrįsti reikalavimą tik nedidele rašytinių įrodymų dalimi, t. y. šalių susiraši-
nėjimu, liudytojų parodymais. Šiais įrodymais patvirtinamas autorinio kūrinio su-
kūrimo faktas; kilus abejonių dėl ginčijamos sutarties objekto turinio kokybės, 
teismai tai turėjo patikrinti CPK leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, 
ekspertų išvadomis.  

Teisėjų kolegija atmetė kasacinio skundo argumentus, kad bylą nagrinėję 
pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai netinkamai taikė įrodinėjimą, įrodymų 
įvertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Atsakovas bylos nag-
rinėjimo metu neprašė skirti ginčo sutarties objekto turinio kokybės ekspertizės, 
teismai nemanė, jog būtina tai daryti savo iniciatyva. Pirmosios ir apeliacinės 
instancijų teismai tyrė ginčo sutarties tikslą, turinį, šalių ketinimus, sutarties są-
lygų tarpusavio ryšį; įvertinę rašytinius ir kitus įrodymus. Teismai nenukrypo nuo 
teismų praktikos formuluojamų laisvo įrodymų vertinimo principo taikymo taisyk-
lių.  
 

IŠVADOS 
 

Lietuvoje susiformavusios teisinės sąvokos – elektroniniai duomenys, doku-
mentai, parašas, laiškas, komercija, elektroninė valdžia ir kt., turi įtakos daugy-
bei privatinės teisės institutų ir yra reikšmingos civilinių teisinių santykių daly-
viams. Elektroniniai duomenys bus sėkmingai naudojami teismuose, jei atitin-
kamos institucijos reglamentuos jų teisinę padėtį teisės aktų sistemoje. 

Jei elektroniniai duomenys, kurie gali būti lengvai perkeliami į tradicinę po-
pierinę formą arba yra aiškiai suvokiami tam tikrų prietaisų ar programų pagalba, 
surinkti teisėtai ir yra reikšmingi, juos teismas gali pripažinti elektroniniais įrody-
mais. Taip pat būtų daug paprasčiau, jei teismai pripažintų elektroninius duome-
nis esant rašytinei formai (gali būti atitinkamų reikalavimų) ir laikytų leistina įro-
dinėjimo priemone. O naujų įstatymų kūrėjai turėtų atidžiau analizuoti dabartinę 
situaciją ir priimti tinkamesnes vartoti formuluotes, naudotis tarptautine patirtimi, 
kad sprendžiant bylas nekiltų keblumų. 

Paaiškėjo, kad svarbus elektroniniams įrodymams taikomų leistinumo apri-
bojimų klausimas. Elektroniniai duomenys turi būti leistini, jei jie gauti teisėtai ir 
yra susiję su bylos nagrinėjimo dalyku (nediskriminuojant jų vien todėl, kad jie 
elektroniniai). Svarbu ir tai, kad bylos esmei turinti įtakos elektroninė informacija 
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pateikiama tik tada, kai ji pasirašyta elektroniniu parašu arba patvirtinta instituci-
jos, kuri tą informaciją, dokumentą sukūrė. 

Teismas, vertindamas elektroninių duomenų įrodomąją reikšmę ir svarbą, 
privalo atsižvelgti į šių duomenų patikimumą, jų sukūrimo, saugojimo ir perdavi-
mo būdus ir kitas su elektroniniu pranešimu susijusias aplinkybes. Pasirašyti 
elektroniniai dokumentai yra prilyginami tradiciniams, popieriniams, dokumen-
tams, tad jie turės tokią pačią įrodomąją vertę kaip ir tradiciniu būdu pasirašyti 
dokumentai. 
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shop, global network, identification.  
 

Summary  
 

We all know, that everything is changing every day, every minute, sometimes - every 
second, so it is very hard not to miss ability to modify Your life and Your especially knowl-
edge. During last 30 years communication between people has changed heavily. A lot of 
new technologies were found in our lives without Your observation, empowered us not 
only to communicate faster and better, but also to create new business branches, Internet 
shops ad so on. Every day millions of digital messages and documents are sent through 
the global network or telecommunication systems. Everyone from child to grandfather is 
using fax, mobile phones, e-mails or Internet, so why they want to be sure that if some 
disputes regarding his interest violation start, he would be able to defend himself using 
electronic documents, which were made keeping in touch with other parties. Unfortunately 
the litigation of these processes is not so fast as it should be. Computers have introduced 
a new form of evidence. The new ways of collecting evidence are very different that the 
rules. 

Unfortunately, many countries do not have any litigation regarding usage of electronic 
evidences in civil cases. They say, that there are a lot of problems: 

• problems of identification; 
• is document original; 
• is document just a copy; 
• and so on. 
Electronic evidence in Lithuania courts would be able if they were delivered in printed 

form and were treated as written. It looks strange, that lawyers of Lithuania are trying to 
make their laws without looking to other countries experience and that they are doing it 
very slow, because computerization process is very fast. 
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Santrauka 
 

Lietuvoje daug kalbama apie dirbtinio apvaisinimo teisinį reglamentavimą, ta-
čiau kol kas sutarimo dar nėra pasiekta. Dirbtinio apvaisinimo paslaugos tiek Lie-
tuvoje, tiek visame pasaulyje kelia aistringus mokslinius, etinius, teisinius, religi-
nius ginčus. 

Kita vertus, abejotina, ar apvaisinimo in vitro įteisinimas tarptautiniu ar na-
cionaliniu lygiu leis išspręsti šiuos ginčus. Tam būtina numatyti įstatymo įgyven-
dinimo mechanizmą, kuris apimtų daugelį teisinio reglamentavimo sričių. 

Darbe analizuojama dirbtinio apvaisinimo teisinio reglamentavimo problema-
tika Lietuvoje, pateikiamas teorinis šios procedūros reglamentavimo ir įstatymo 
įgyvendinimo modelis. Atlikta dirbtinio apvaisinimo įstatymų projektų analizė at-
skleidžia, kad tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlomas projektas IX P–
1966(2) (toliau – Projektas 1), tiek Projektas IXP – 1966(2)A (toliau – Projektas 
2) yra tobulintini, tačiau Projekto 2 reglamentavimo schema ir turinys atitinka pa-
grindines mokslines paradigmas. 

 
ĮVADAS  

 
Teisė, kaip visuomeninių santykių reguliatorius, turėtų reguliuoti ir šią – dirb-

tinio apvaisinimo procedūros teikimo / gavimo – visuomeninių santykių sritį. Taip 
būtų legalizuojama dirbtinio apvaisinimo procedūra, kuri jau atliekama mūsų 
valstybėje. Kartu teisinis reglamentavimas išspręstų šios procedūros taikymo 
tvarką ir apibrėžtų atsakomybės ribas, būtinas užtikrinti procedūros gavėjų ir tei-
kėjų interesus. Tačiau kyla klausimas, kokia apimtimi derėtų reglamentuoti dirb-
tinį apvaisinimą, kas turėtų imtis spręsti teikėjų ir gavėjų interesų derinimo klau-
simus ir galiausiai, kaip konkrečiai dera reglamentuoti pačią procedūrą? 

Sveikatos sistemos teisinio modelio kūrimasis nepriklausomoje Lietuvoje su-
tampa su naujųjų biotechnologijų skverbimųsi į mediciną. Viena vertus, tai suke-
lia daug sumaišties, etinių, teisinių, taip pat buitinių diskusijų plačiojoje visuome-
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nėje. Kita vertus, Lietuva įgauna galimybę viena iš pirmųjų Europoje, o gal ir pa-
saulyje teisiškai apibrėžti biotechnologijų sklaidos ribas, taip išvengdama teisės 
„nelankstumo“ problemos. Vis dėlto dirbtinio apvaisinimo atveju, kaip rodo patir-
tis, Lietuvos teisėkūros procesai neatrodo nei greiti, nei lankstūs, nei veiksmingi. 

Pasaulio praktika nepateikia vienintelio atsakymo iškilusioje problematikoje. 
LR CK 3.154 straipsnyje numatyta, kad visus santykius, susijusius su dirbtinio 
apvaisinimo procedūra, reguliuoja atskiras įstatymas. Ši įstatymų leidėjo nuosta-
ta suponuoja mintį, kad Lietuvoje dirbtinis apvaisinimas turėtų būtų sureguliuo-
tas įstatymo lygmeniu. Faktas, kad mūsų valstybėje ši LR CK numatyta nuostata 
lieka neįgyvendinta daugiau nei šešerius metus tik dar kartą įrodo dirbtinio ap-
vaisinimo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo problematiškumą ir tai, kad 
Dirbtinio apvaisinimo įstatymo turiniui keliami reikalavimai išeina už kitų sveika-
tos sistemą reguliuojančių teisės aktams keliamų reikalavimų ribų.  

Darbo objektu pasirinkti Dirbtinio apvaisinimo įstatymo teorinio modelio 
principai, kuriais turėtų būti grindžiamas teisėkūros mechanizmas nagrinėjamoje 
srityje. Darbo tikslas – nustatyti ne tik faktinį principų naudojimą kuriant įstaty-
mą, bet ir išanalizuoti įstatymų leidybos principų laikymąsi kokybiniu požiūriu. 
 

PAGRINDINIAI DIRBTINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO PRINCIPAI 
 

Iškilus dilemai, nesvarbu – teisinei, medicininei ar etinei – daugelis atsakymo 
ieško remdamiesi asmenine patirtimi. Tačiau ji labai skirtinga ir nevienodos ap-
imties. Tad „principai padeda rasti atsakymus į tas dilemas, kurios dar nebuvo 
iškilusios“ [24, p. 162]. Taigi principai reikalingi visų pirmiausiai tam, kad būtų 
galima jais vadovautis tokiomis aplinkybėmis, kuriomis žmogaus asmeninė patir-
tis dar nėra turėjusi precedento. 

Teisės doktrinoje skiriami šie pagrindiniai įstatymų leidybos principai:  
− teisėtumo; 
− viešumo ir demokratijos; 
− kompetencijos ir profesionalumo; 
− nešališkumo; 
− daugumos [27, p. 61–68]. 
Principai nurodo, kokio pobūdžio turėtų būti kuriamos teisės normos, spren-

džiama konkreti teisinė byla, kad kiekvienu teisinio reguliavimo atveju būtų įgy-
vendinami teisės sampratos formuluojami tikslai [28, p. 146]. 

Todėl, siekiant reglamentuoti dirbtinio apvaisinimo procedūrą, labai svarbu 
nustatyti svarbiausius principus, padėsiančius ne tik įgyvendinti teisės sampra-
tos formuluojamus tikslus, bet ir rasti sprendimus vis iškylant naujoms dile-
moms. Dirbtinis apvaisinimas, kaip reprodukcinės technologijos dalis, vystosi itin 
sparčiai, todėl teisės nepaslankumui įveikti, remiantis normatyviais medicinos 
principais, galima nustatyti konkrečių principų visumą būtent dirbtinio apvaisini-
mo procedūrai, ją išdėstant ne tik konkrečiame įstatymo skyriuje „Principai“, bet 
ir kituose įstatymo straipsniuose. Be to, svarbu pasiekti, kad atskiros įstatymo 
straipsnių formuluotės neprieštarautų pagrindiniams principams.  
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VAIKO INTERESŲ PRIORITETO PRINCIPAS  
 

Lietuvos Respublika yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Vaiko teisių kon-
vencijos [2; 2006 02 20], kurios pagrindinės nuostatos įpareigoja valstybę savo 
nacionalinius teisės aktus formuluoti taip, kad nenukentėtų vaiko teisės. Ren-
giant dirbtinio apvaisinimo įstatymą, atsižvelgiant į procedūros problemiškumą, 
vaiko interesų prioriteto principas privalo būti įtvirtintas tam, kad ateityje nebūtų 
piktnaudžiaujama tėvų pasirinkimo teise. Projektas 1, kuriuo siekiama įtvirtinti 
vaiko interesų prioriteto principą, priešpriešina jį moters laisvo pasirinkimo prin-
cipui. Straipsnio pirmoji dalis formuluojama taip: „visi klausimai, susiję su moters 
dirbtiniu apvaisinimu, privalo būti sprendžiami teikiant prioritetą būsimo vaiko in-
teresams, tačiau visus sprendimus, susijusius su dirbtiniu apvaisinimu, gali pri-
imti tik pati dirbtinai apvaisinama moteris, išskyrus šiame įstatyme numatytas iš-
imtis“ [20; 2006 03 15]. Šiuo atveju atsiranda teisės normų, įtvirtinančių tarpusa-
vyje besivaržančias vertybes, konfliktas. 1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Res-
publikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „teisės akto turinys turi būti logiškas, glaustas 
ir aiškus“ [9]. Vadinasi, įstatyme esant išvardytiems tam tikriems dalykams, ne-
galima manyti įstatymo leidėją turėjus omenyje neišvardytus dalykus. Taigi aiš-
kėja, kad ši nuostata yra klaidinanti, mat, deklaravimas, kad įtvirtinamas vaiko 
prioriteto principas, iš esmės yra niekinis, nes iš tikrųjų yra įtvirtinamas moters 
pasirinkimo prioriteto principas.  

Todėl galima daryti išvadą, kad Projekto 1 formuluojama nuostata tik forma-
liai siekia atitikti Vaiko konvencijos keliamus reikalavimus. Vadinasi, Projekto 2 
formuluotė: „visi klausimai, susiję su moters dirbtiniu apvaisinimu, privalo būti 
sprendžiami teikiant prioritetą būsimo vaiko teisėms“ [21; 2006 03 15] yra tiks-
lesnė ir atitinka vaiko tiesių apsaugos reikalavimus, keliamus Lietuvos Respubli-
kos teisinei sistemai. 
 

LAISVO IR INFORMUOTO SUTIKIMO PRINCIPAS 
 

Laisvo ir informuoto sutikimo principas, kaip ir konfidencialumo principas, yra 
vienas pagrindinių principų sveikatos apsaugos sistemoje. Šis principas yra įtvir-
tintas ir Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijoje [5], Lietuvos Respublikos 
sveikatos sistemos įstatyme [17], Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatyme [13], Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų 
etikos įstatyme [6] ir kituose sveikatos apsaugą reglamentuojančiuose teisės ak-
tuose.  

Svarbu pabrėžti, kad bendra informuoto sutikimo nuostata – asmuo sutinka, 
kad medicininė intervencija būtų atlikta tik tada, jei jis supratingas, gauna išsa-
mią informaciją apie procedūrą, ją supranta ir savanoriškai dalyvauja. Taigi in-
formuotą sutikimą (toliau – LIS) sudaro tokie pagrindiniai elementai: atskleidi-
mas, supratimas, savanoriškumas, supratingumas (kompetencija), laisvas suti-
kimas [24, p. 194]. 

Sistemiškai analizuojant Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektus, galima iš-
skirti tokias tendencijas, susijusias su LIS: 

Tiek Projekte 1, tiek Projekte 2 formuluojamas LIS principas. 
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Projekte 1 LIS sudaro šie elementai: 
1. realių procedūros galimybių atskleidimas; 
2. alternatyvių būdų atskleidimas; 
3. rizikos atskleidimas; 
4. dirbtinio apvaisinimo medicininių ir teisinių padarinių atskleidimas [20; 

2006 03 15]. 
Projekte 2 LIS sudaro šie elementai: 

1. dirbtinio apvaisinimo tikslų, metodų atskleidimas; 
2. bioetinių problemų atskleidimas; 
3. psichologinių ir medicininių padarinių atskleidimas; 
4. sėkmės tikimybės atskleidimas; 
5. teisinių padarinių moteriai, vyrui ir vaikui atskleidimas; 
6. įsivaikinimo galimybės kaip alternatyvos atskleidimas; 
7. paslaugos kainos atskleidimas [20; 2006 03 15]. 

Remiantis išvardytais LIS elementais galima daryti išvadą, kad Projektas 2 
išpildo LIS principui keliamas sąlygas, o Projekto 1 reikalavimai LIS yra pernelyg 
lakoniški, neapibrėžti ir neišsamūs, sudarantys prielaidą paslaugos teikėjams 
nutylėti nepalankią informaciją. 

Atkreiptinas dėmesys į Projekte 1 siūlomus atskleisti alternatyvius būdus, ta-
čiau kitos įstatymo nuostatos įtvirtina dirbtinį apvaisinimą kaip paskutinę alterna-
tyvą. Taigi toks LIS elementų formulavimas leidžia įžvelgti Projekto 1 rengėjų at-
sainumą. Labiau priimtina siūloma alternatyva įsivaikinti, numatyta Projekto 2 
nuostatose. Vis dėlto visada reikėtų pabrėžti tai, kad įsivaikinimo procedūra yra 
taikytina ne tėvams, o vaikui, todėl posakį „kaip alternatyvą siūlyti įsivaikinimą” 
reikėtų keisti tiesiog į „įsivaikinimo galimybės atskleidimą”. Siūlymas įsivaikinti, 
kaip dirbtinio apvaisinimo alternatyva, sudaro tokią situaciją, kad svarbiausiu 
subjektu šioje procedūroje tarsi tampa tėvai, norintys vaiko, o ne pats norimas 
įsivaikinti vaikas.  

Manytume, pagrįstas yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės 
prof. Z. Kučinskienės, Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėjos doc. G. Drąsu-
tienės, Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentės doc. A. Arlauskienės 
pasiūlymas dėl LIS gavimo informuojant apie procedūros kainą. „Prieš prade-
dant dirbtinio apvaisinimo procedūrą, gydytojas dažnai nežino, kiek medikamen-
tų reikės kiaušidžių stimuliacijai, kokią dirbtinio apvaisinimo procedūrą bus tiks-
lingiausia pasirinkti. Todėl gydytojas gali nurodyti apytikslę arba minimalią ir 
maksimalią procedūros kainą“ [22; 2006 10 27]. Šiuo atveju derėtų gauti LIS, 
nurodant procedūros minimalią ir maksimalią kainą.  

Taigi Projekto 2 LIS principo turinys yra taisytinas (keičiant įsivaikinimo ir 
kainos atskleidimo formuluotes), tačiau teisiškai labiau priimtinas nei Projekto 1, 
nes pastarajame tik imituojamas LIS principo suformulavimas. 
 

KONFIDENCIALUMO PRINCIPAS 
 

Konfidencialumo principas yra vienas iš pagrindinių principų sveikatos ap-
saugos sistemoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtinta 
nuostata – „žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas“ [1] užtikrina šios nuosta-
tos tiesioginį veikimą Lietuvoje, laiduojant tarptautinius įsipareigojimus tarpvals-
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tybiniuose susitarimuose – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kon-
vencijoje [19], Konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) [4], Konvencijoje dėl asmenų apsaugos 
ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu Papildome protokole dėl 
priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų [3].  

Šis principas yra įtvirtintas ir Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos 10 
straipsnyje [5], Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 53 straipsnyje 
[17], Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
10 straipsnyje [13]. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatyme 
[6] ir kituose sveikatos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

Projekte 2 konfidencialumo principas neįtvirtinamas. Tai, kad tokios nuosta-
tos nėra įstatyme, tiesiogiai prieštarauja minėtiems tarptautiniams teisės aktams 
ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nacionaliniams teisės aktams.  

Taigi tinkamo konfidencialumo principo formulavimo nėra nei Projekte 1, nei 
Projekte 2. Pirmajame, nors ir suformuluojamas šis principas, jo taikymo sritis 
išplečiama ir lytinių ląstelių donorams, taip pažeidžiant būsimo vaiko teises. Ant-
rasis yra taisytinas, įvedant atskirą įstatymo straipsnį „Informacijos konfidencia-
lumas“. 
 

EUGENIKOS DRAUDIMO PRINCIPAS 
 

2002 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublika ratifikavo Konvenciją dėl žmo-
gaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus 
teisių ir biomedicinos konvencija), kurios 14 straipsnyje yra tiesioginis draudimas 
dirbtinio apvaisinimo metu parinkti būsimo vaiko lytį, taip užkertant kelią gali-
mam eugenikos pasireiškimui [5]. Konvencijoje numatoma išimtis – išskyrus sie-
kimą išvengti paveldimo genetinės ligos perdavimo.  

Šis principas įtvirtinamas tiek Projekto 1 2 straipsnio 2 dalyje, tiek Projekto 2 
5 straipsnio 3 dalyje, todėl galima teigti, kad šiuo atveju abiejuose projektuose 
įtvirtintas principas užtikrina kitų teisės aktų veikimą ir laiduoja, kad dirbtinio ap-
vaisinimo procedūra nebus naudojama norimoms būsimo vaiko savybėms iš-
gauti.  

Vis dėlto Projekto 1 2 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad „Dirbtinai apvai-
sinama moteris turi teisę žinoti ir pasirinkti lytinių ląstelių (spermos ir kiaušialąs-
čių) donoro fenotipą. Tokia Projekto 1 nuostata kelia abejonių, ar tikrai įstatymo 
lygmeniu bus imtasi visų priemonių užkirsti kelią veiksmams, kuriais būtų sie-
kiama išgauti norimas būsimo vaiko savybes. 
 

LYTINIŲ LĄSTELIŲ DONORYSTĖS IR SUROGACIJOS NEPRIIMTINUMO 
PRINCIPAS 

 
Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir 

transplantacijos įstatymas [18] nėra taikomas lytinių ląstelių donorystei regla-
mentuoti. Tuo įstatymu leidėjas parodo, kad dirbtinio apvaisinimo procedūroje 
naudojama donorystė nėra tapati organų donorystės prigimčiai. Donorystė yra 
nesuderinama su dirbtinio apvaisinimo procedūra tiek dėl reiškinio prigimties, 
tiek dėl moralės ir gerų papročių, tiek dėl vaiko tiesių apsaugos principų. Todėl 
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būtina dirbtinio apvaisinimo įstatyme numatyti lytinių ląstelių donorystės ir suro-
gacijos nepriimtinumo principą.  

Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas E. Gefenas, pateikdamas komiteto 
nuomonę dėl dirbtinio apvaisinimo Projekto 2, išsako poziciją, pateisinančią he-
terologinį dirbtinį apvaisinimą ir lytinių ląstelių donorystę. Komiteto daugumos 
nuomone, įtvirtinant nepriimtinumo principą „lieka neišspręsta didelės dalies 
šeimų, negalinčių, bet norinčių susilaukti palikuonių dirbtinio apvaisinimo būdu, 
problema“ [22; 2006 10 27]. Tačiau Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė 
prof. R. Nadišauskienė, taip pat pasisakydama prieš donorytės nepriimtinumo 
principo įtvirtinimą, pateikia visiškai priešingus motyvus: „asmenų, kuriems rei-
kalinga lytinių ląstelių donorystė, labai mažai (apie 10 atvejų per metus) (...) mo-
terų, kurioms šio metodo reikia taip pat yra labai nedaug” [22; 2006 10 27]. Toks 
minėtų institucijų atstovų argumentų prieštaringumas leidžia daryti išvadą, kad 
šie argumentai yra neįtikinami tol, kol nebus pagrįsti moksline metodologija. Va-
dinasi, siūlymas atmesti lytinių ląstelių donorystės ir surogacijos nepriimtinumo 
principą negali būti traktuojamas kaip pagrįstas, nes tarsi sutariančių šalių ar-
gumentai yra tiesiogiai prieštaraujantys vienas kitam.  

Projekto 2 skyriuje „Principai“ nėra įtvirtinta tokio draudimo, tačiau ši nuosta-
ta dėstoma kituose įstatymo projekto straipsniuose: 6 straipsnio 2dalyje teigia-
ma: „heterologinis dirbtinis apvaisinimas ir lytinių ląstelių donorystė yra drau-
džiami“. 13 str. 1 d. numatoma sankcija už šio principo nesilaikymą. Tiesa, 8 
straipsnio 3 dalyje numatyta, kad galima užšaldyti savo paties lytines ląsteles, 
kurios gali būti paskui naudojamos sutuoktinių ar sugyventinių dirbtiniam apvai-
sinimui [21; 2006 03 15]. Tačiau vadinamoji autodonorystė, kai tas pats asmuo 
yra ir donoras, ir recipientas, negali būti laikoma tikrąja donoryste. Vis dėlto Pro-
jekte 2 derėtų reglamentuoti tokios procedūros tolesnę eigą, jei vyras užšaldė 
savo lytines ląsteles, sudaręs santuoką su viena moterimi, tačiau po kelerių me-
tų norės jas panaudoti vaikui pradėti su kita moterimi, su kuria bus sudaręs nau-
ją santuoką ar pasirašęs partnerystės sutartį. Tokia galima įvykių seka turėtų bū-
ti reglamentuota, siekiant kuo aiškesnio dirbtinio apvaisinimo santykių reguliavi-
mo.  

Projektas 1, kuriame įteisinamas heterologinis apvaisinimas, lytinių ląstelių 
donorystė, tiesiogiai prieštarauja įrodytiems teiginiams už lytinių ląstelių dono-
rystės nepriimtinumo principo įtvirtinimą. Taigi remiantis pirmiau išsakytais fak-
tais galima teigti, kad Projekto 2 straipsnių nuostatos (2 str. 3 d.; 5 str. 5 d.; 7 str. 
1 d., 3 d.; 9 str. 3 d.; 11 str.; 12 str.; 13 str. 2 d.; 14 str. 2 d.; 15 str. 1 d., 2 d., 3 
d.) turi būti panaikintos, nes jos ne tik prieštarauja lytinių ląstelių donorystės ne-
priimtinumo principui, bet ir neatitinka Projekte 2 pasirinktos koncepcijos, numa-
tytos 9 straipsnio 5 dalyje, kad embrionai ir lytinės ląstelės negali būti civilinių 
sandorių objektas [20; 2006 03 15]. Ši nuostata pagrindžia ir surogacijos drau-
dimo principo suformulavimo būtinybę. 

Surogacijos draudimo principas įtvirtintas abiejų projektų 10 straipsnyje. Vis 
dėlto tik Projekte 2 yra numatyta parengti ir nustatyti konkrečią sankciją.  

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje dėl 
Projekto 1 yra pažymima, kad nepateikiamos nuostatos, reglamentuojančios at-
sakomybę, taikytiną asmenims už čia nustatytų draudimų nepaisymą, todėl 
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svarstytina, ar nevertėtų jo papildyti atitinkamomis normomis, atitinkamai keisti 
kitus teisinę atsakomybę reglamentuojančius įstatymus [23; 2006 10 27]. 

Vadinasi, lytinių ląstelių donorystės ir surogacijos naudojimo ar nenaudojimo 
dirbtinio apvaisinimo metu atžvilgiu teisiškai priimtinesnis yra Projektas 2, tiesio-
giai įtvirtinantis lytinių ląstelių ir surogacijos nepriimtinumo principą ir numatantis 
sankcijas už šių normų nesilaikymą.  
 

SUTUOKTINIŲ LYGIATEISIŠKUMO PRINCIPAS 
 

LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje numatoma: „Šeimos santykių teisinis regla-
mentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas (...) lygiateisiškumo (...) bei ki-
tais teisinio reglamentavimo principais“ [7].  

Lietuvos Respublikos lygių galimybių [10] bei Moterų ir vyrų lygių galimybių 
[12] įstatymai užtikrina lygias galimybes subjektams, tarp jų „prekių bei paslaugų 
teikėjams“ [25, p. 13]. Remiantis Valstybinio medicinos audito inspekcijos pra-
nešimu „Vartotojų poreikių tenkinimo tyrimai“ galima konstatuoti, kad sveikatos 
priežiūros sistema yra orientuota į vartotoją [29; 2006 10 23], todėl dirbtinio ap-
vaisinimo procedūros teikėjai yra priskirtini paslaugų teikėjams.  

Lietuvos Respublikos teisės aktų sistema laiduoja tiek lygiateisiškumo prin-
cipą šeimoje, tiek vyro ir moters lygias galimybes, gaunant bet kokias paslau-
gas, iš jų ir sveikatos priežiūros. Vadinasi, sutuoktinių lygiateisiškumo principo 
neįtvirtinimas ateityje vyrams, manantiems, kad jie yra diskriminuojami dėl ydin-
go dirbtinio apvaisinimo procedūros teikimo reglamentavimo, gali sudaryti gali-
mybę kreiptis tiek į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tiek į nacionalinius 
teismus, tiek, esant tinkamoms aplinkybėms – į Žmogaus Teisių Teismą.  

Projekte 1, formuluojant dirbtinio apvaisinimo procedūros teikimo principus, 
prioritetas teikiamas moteriai, jai leidžiama priimti visus sprendimus, susijusius 
su dirbtiniu apvaisinimu. Įstatymo formuluotėse pabrėžtinai yra atskiriamos są-
vokos – „moteris“ ir jos „vyras ar sugyventinis“, „vaiko motina“ ir „vaiko tėvas“ 
[20; 2006 03 15]. Manytina, kad toks atskyrimas yra ne tik diskriminuojantis bū-
simo vaiko tėvą, bet ir nenuoseklus, nes bet kuriuo atveju pats įstatymo projek-
tas nenumato galimybės atlikti kokį nors dirbtinio apvaisinimo veiksmą neturint 
sutuoktinio ar sugyventinio sutikimo. 

Projekto 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinamas sugyventinių ar sutuoktinių lygia-
teisiškumo principas, taip sistemiškai atliepiama kitiems Lietuvos Respublikos 
teisės aktams.  

Dėl šių priežasčių yra taisytinos Projekto 1 nuostatos, atskiriančios moters ir 
vyro teisių turinį, o teisiškai priimtinesnis yra Projektas 2. 
 

TEISĖS ATSISAKYTI ATLIKTI DIRBTINIO APVAISINIMO PROCEDŪRĄ 
PRINCIPAS 

 
Projekto 2 12 straipsnyje numatyta medicinos personalo teisė atsisakyti da-

lyvauti dirbtinio apvaisinimo procedūroje. LR Seimo kanceliarijos Teisės depar-
tamento išvadoje dėl Projekto 2 tokia nuostata yra kritikuojama [26; 2006 10 27]. 
Teisės departamento specialistai remiasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
93 straipsniu pagal kurį darbo sutartimi darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros 
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profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, paklusdamas darbovietėje nustaty-
tai darbo tvarkai; Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnyje įtvirtinta 
darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą ir pan. [8]. Nuostata grin-
džiama manymu, kad specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 48 straipsniu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 
2 punktu tiesiog nesirinks darbo (ar pareigų) dirbtinio apvaisinimo paslaugas tei-
kiančiose sveikatos priežiūros įstaigose [26; 2006 10 27]. 

Vis dėlto, mūsų manymu, negalima sutikti su tokia Teisės departamento 
specialistų išvada, nes Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo [11] 9 
straipsnio 1dalies 4 punkte nustatyta teisė „atsisakyti teikti sveikatos priežiūros 
paslaugą, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali su-
kelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama bū-
tinoji medicinos pagalba“. Kaip įrodyta, dirbtinio apvaisinimo procedūra nesuke-
lia pavojaus paciento gyvybei ir darbingumui, o etiškai procedūra vertinama ne-
vienodai.  

Pagrindžiant profesinės autonomijos principo būtinumą galima įvardyti ir ša-
lutinius argumentus: 

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte numa-
toma asmenims laisvė pasirinkti darbą [8], todėl preziumuoti, kad tam tikri 
specialistai dėl religinių ar kitokių įsitikinimų nesirinks darbo, yra ne tik ne-
teisėta, bet ir neetiška.  

2. Šiuo metu Lietuvos Respublikos įstaigos, teikiančios dirbtinio apvaisinimo 
paslaugas, atlieka ne tik šios reprodukcinės technologijos veiksmus, ta-
čiau ir daugelį kitų, susijusių su akušerio ginekologo profesija [30; 2006 
10 31]. Teisę teikti dirbtinio apvaisinimo procedūrą turi tik Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu numatytos institucijos ir 
tinkamą išsilavinimą turintys asmenys [14; 15; 16]. Taigi neįtvirtinus teisės 
atsisakyti atlikti dirbtinio apvaisinimo procedūrą principo, bus užkertamas 
kelias akušeriams ginekologams, dėl sąžinės, minties ar tikėjimo nenorin-
tiems atlikti aptariamos procedūros, dirbti vaisingumo klinikose ar kitose 
licenciją teikti dirbtinio apvaisinimo paslaugas turinčiose sveikatos priežiū-
ros įstaigose 

3. Pradėjus dirbtinio apvaisinimo procedūrą atlikti valstybinėse sveikatos 
priežiūros įstaigose, specialistams dėl sąžinės, minties ar tikėjimo neno-
rintiems atlikti aptariamos procedūros, būtų apskritai užkirstas kelias dirbti 
akušerijos ir ginekologijos srityje. 

Vadovaujantis išvardytais motyvais, galima teigti, kad teisiškai yra priimti-
nesnis Projektas 2, numatantis teisės atsisakyti atlikti dirbtinio apdvasinimo pro-
cedūrą principą.  

 
IŠVADOS  

 
1. Svarbu ne tik reglamentuoti dirbtinio apvaisinimo procedūrą, taip ją legali-

zuojant, nustatant jos atlikimo metodus, būdus, sankcijas, bet ir numatyti ir įtvir-
tinti pagrindinius Dirbtinio apvaisinimo įstatymo principus, apimančius platųjį tei-
sės normos turinį. 
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2. Remiantis atlikta analize galima konstatuoti, kad Dirbtinio apvaisinimo 
įstatyme turi būti numatyti šie principai:  

1. vaiko interesų prioriteto;  
2. laisvo ir informuoto sutikimo; 
3. konfidencialumo; 
4. eugenikos uždraudimo; 
5. lytinių ląstelių donorystės nepriimtinumo;  
6. sutuoktinių lygiateisiškumo; 
7. teisės atsisakyti atlikti dirbtinio apvaisinimo procedūrą. 

3. Atlikta analizė parodė, kad Projektas 2 geriau įtvirtina principus, reikalin-
gus dirbtinio apvaisinimo procedūrai reglamentuoti, todėl yra priimtinesnis nei 
Projektas 1. 
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Summary 
 

Many discussions on the legal regulation of artificial fertilization are taking place in 
Lithuania though consensus is not yet achieved. Services of assisted reproduction cause 
fierce scientific, ethical, legal, and religious disputes in Lithuania and elsewhere. 

However it is questionable whether legalization of in vitro fertilization at the interna-
tional as well as national levels is going to solve the problem. To achieve this, it is neces-
sary to plan a mechanism of the implementation of the law which would cover many 
spheres of the legal regulation. 

The study analyses the issues of legal regulation of artificial fertilization in Lithuania 
providing a theoretical model of regulation of the procedure and implementation of the law. 
The performed analyses of the existing bills on artificial fertilization reveals that both the 
Project IXP - 1966(2) (hereinafter referred to as the Project 1), and the Project IXP – 
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1966(2)A (hereinafter referred to as the Project 2) are not quite finished yet and require 
improvement. Nevertheless the regulation scheme and the content of the Project 2 satisfy 
the main scientific paradigms. 
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Summary 
 

There is a great interest in the Polish historiography of law in a Romanization 
of the Lithuanian Statutes. In the previous years there a few text by S. Godek were 
published, in which he recapitulated the studies since the beginning of the 19th 
century. The researcher, in his three texts, has made a collection of the articles 
from roman Institutiones and Lithuanian Statutes which referred to a testament. 
He did not bring to an end the debate, because there was sometimes not clear 
about the kind of effect of the Roman law on the Lithuanian Statutes. Analyses of 
two small fragments which referred to testamenti factio activa show that the effect 
of the Roman law referred more to the formal aspects, like the construction of a 
code, than to the reception of norms. The scale of the reception can help by means 
of the reconstruction of the Lithuanian law at the beginning of the 16th century. 
This text is only an introduction to this subject.  
 

INTRODUCTION 
 

There is a great interest in the Polish historiography of law in a Romaniza-
tion of the Lithuanian Statutes. Many bibliographical reviews and study recapitu-
lations prove it [4, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. S. Godek has made 
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a full review of subject’s literature for a coupe of years; he has also undertaken 
this subject [20]. In 2004 he published the book “Elementy prawa rzymskiego w 
III Statucie litewskim (1588)” (Elements of the Roman law in the 3th Lithuanian 
Statute), he has made a collection of articles from the Roman Institutiones and 
Lithuanian Statutes which referred to a care and a testament [22]. Earlier he 
published an article, in which he analyzed the Romanization of a testament’s 
law in the 1st Lithuanian Statute [21, 23]. 

The last statement in this discussion belongs only to this researcher. There-
fore, the afterthought on the effect of the Roman law on the Lithuanian Statute is 
de facto a confrontation with the S. Godek’s results. I think that a discourse is 
necessary because of, at least, one reason. In the results of S. Godek’s re-
searches there is sometimes not clear about the kind of effect of Roman law on 
Lithuanian Statutes. Therefore it is possible to doubt, whether the similarities are 
the results of norm’s reception, - formal influences, or we can talk only about a 
fortuitous identities.  
 

THE CONTROVERSY ABOUT THE RECEPTION IN LAW 
 

For more than two hundreds years, there has been a dispute in the Polish 
historiography about the Romanization of the Polish and the Lithuanian law. It 
refers to a particular borrowings from the Justinian’s Codification and refers to 
the theoretical aspects of an essence and character of the reception in the law. 
The debate refers particularly to a semantic field of the term “reception”. It can 
be observed that adherents of Romanization use a wide definition of the recep-
tion. Apart from reception of a norm, this term contains a transfer of a terminol-
ogy and composition of the codes, according to them. They use the terms: ra-
tionalization and conceptualization of law as a effect of Roman law on the local 
law very often [17]. Adherents of a restrained effect of the Roman law empha-
size- that, in fact, the term “reception” means only a borrowing of a norm. In the 
theoretical dispute there are many important voices, particularly by A. Halban 
[5], K. Koranyi [8], S. Ehrenkreutz [7], S. Kutrzeba [9], J. Bardach [11] and J. 
Sondel [19]. Beneath I refer to the opinions by S. Kutrzeba and J. Bardach. 

S. Kutrzeba (similarly to K. Koranyi and S. Ehrenkreutz) was against the 
abuse of the term law’s reception. He wrote: When codes are mechanically col-
lected, there is not enough consideration on conditions of the reception’s proc-
ess; therefore the meaning of the reception is not estimated adequately, the re-
ception is very often overestimated […] (translated by M. M.) [9]. Because of this 
situation, he was looking for basics of similarity and identity of norms from dif-
ferent law’s systems. First of all, he indicated a similarity of social and economi-
cal conditions, which determine a formation of a similar norms. This opinion has 
been amplified by J. Bardach, who has used assumptions of the structuralism 
[11]. The next two reasons of similarity, according to S. Kutrzeba, base on the 
filiations of norms. The norms from different law’s systems could be (from their 
common source, or a similarity/identity) the result of a transfer inside two ana-
lyzed law’s systems. The most important division, which has been proposed by 
S. Kutrzeba, bases on the subject of a borrowing. According to the research 
worker, the substantive reception means the borrowing of norms. The verbal re-
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ception – this is only a transfer of terms and law’s phrases. S. Kutrzeba wrote 
that in fact, the verbal reception is no reception [9]. A change of a hitherto exist-
ing terminology of institutions do not cause legal-substantive consequences.  

J. Bardach expressed a detailed review of theoretical legal-historical concep-
tions. He has based his conception on rules of the structuralism [11]. This me-
thod let him explain similarities of the legal systems. The author refused to base 
it on dichotomy which was characteristic in the previous theoretical opinions: an 
autonomic progress – a reception. He thought that it is not possible to do the 
autonomous evolution of a legal system without effects of the another legal sys-
tems. J. Bardach showed kinds of a reception which base on the subject of a 
borrowing. He differentiated the reception of norm (the substantive reception) 
from terminological, which has been included to the group of the formal recep-
tion. According to him, incidental and rare borrowings of terms and phrases can 
be called the borrowing or the influence. However, there are no basics to re-
move the term “the terminological reception” in case of a borrowing of the large 
volume of terms. In this way, he denied S. Kutrzeba, who has stated – that the 
verbal reception is no reception. J. Bardach thought that a borrowing of the term 
has a substantive effect, too. But in the same text, after a few verses, he added 
– that: These legal terms, which have been borrowed by society existed in the 
another conditions, have changed their primary meaning, when they are used in 
the another requirements (translated by M.M.) [11]. In this way he has denied 
his previous statement, which referred to the substantive results of the term’s 
borrowing. In this problem S. Kutrzeba was right a borrowing of a term does not 
cause the substantive effects. They appear only in case of a real reception of a 
norm, which is a designate of the borrowed term.  

I shall use two main terms: a substantive reception and an effect. The first 
term, which was proposed by J. Bardach, means a borrowing from an another 
legal system. A wider meaning of a term effect includes: a terminological bor-
rowing, a borrowing of a legal text’s structure, also the way of scholarly law (ra-
tionalization and conceptualization). The sharp difference between these two 
terms shows that there were often an interaction between Roman and Lithua-
nian law, which referred only to a redaction of a code; norms, however similar, 
has been formed independent.  
 

THE NEMO PLUS IURIS CLAUSE IN THE LITHUANIAN LAW OF 
SUCCESSION 

 
According to S. Godek, in all three Lithuanian Statutes – as well an introduc-

tion to the exceptions to the main rule of the free-bequeathing, as closely enu-
merated catalog of persons who have not an ability to make a testament -- were 
formed under the effect of the Roman law [21, 22, 23]. However the research 
worker did not show explicitly any kind of an influence. He did not decide to use 
consequently theoretical terms, e.g. proposed by J. Bardach. It is possible that 
the misunderstanding results from this state, which favours a overestimating the 
Romanization.  

In three publications by S. Godek there is the assumption that analyzing co-
des of the Statutes were Romanized. For the researcherer, there is enough evi-
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dence, that in the tests of the three Statutes and in the Institutiones (the frag-
ment 2, 12) there was formed the first of all the main rules and next exceptions. I 
am not going to deny, that editors of the Statutes were inspirited by the Justinian 
law, just on the level of the text’s edition. However it is proper to highlight that 
the introduction to the exception in the Statutes differentiates much from the sui-
table part of the Institutiones. S. Godek has used old-west- Russian text [12]. 
According to S. Ehrenkreutz [7], there is the necessity to analyze the 1st Stat-
ute’s Latin translation and the Latin edition of the 2nd Statute. The Latin- text of 
the 1st Statute was a faithful translation, as fast as it was possible. There are 
more complicated matters in the Latin edition of the 2nd Statute, because it had 
to be the parallel authentic text of the Statute, strongly influenced by Piotr Ro-
jzjusz’s passion for Romanization [6, 12]. The old-west-Russian text is from the 
3th Statute, but it is highly similar to the previous Statutes. 
 
Old-west-Russian edi-

tion 
Latin- translation of 

the 1st Statute 
Latin edition of 
the 2nd Statute Institutiones 2, 12 

Ustawujem, iż każdyj 
majet’ mieti moc o rie-
czach swoich rucho-
mych tiestamient cziniti, 
krom tych parsun niżej 
opisanych,  

Testamentum super re-
bus suis condere,  

  

kotoroje parsuny iż we-
dle prawa ne majut ni-
czoho wolnoho, dla to-
ho tiestamientom niko-
mu niczoho otdati ne 
mohut’: 

licet unique, preter per-
sonas infra scriptas, 
que, quoniam secun-
dum jus, nihil suum pro-
prium habent, ideo non 
possunt legare. 

Primo testamenti 
factionem non 
habend nec 
legandi 
potestatem qui 
nihil proprii 
habent,  

Non tamen omnibus 
licet facere 
testamentum, statim 
enim hi, qui alieno iuri 
subiecta sunt, 
testamenti faciendi ius 
non habent,  

   adeo quidem ut, 
quamvis parentes eis 
permiserint, nihil ma-
gis testari possint. 

 
 

In the Roman law, persons alieni iuris could not bequeath. S. Godek think 
that the phrase Ne majut niczoho wolnoho is a paraphrase of the suitable frag-
ment from Institutiones. According to the research worker, the change of the ca-
tegory of the persons, which is under a father’s power onto persons who have 
nothing “free”, had to be done because of an anachronism of the term patria po-
testas in 16th in Lithuania [21, 22, 23]. The term paraphrase, which bases on the 
real using the Roman text during the forming of the Statute, simplifies the rela-
tion between researched texts too much. There is not only a lexical difference, 
but also a substantive one. 

According to the old-west-Russian text, people who don’t have disposable 
thingss or don’t have right to dispose them are not able to bequeath. This is ex-
pressed in the rational rule: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam 
ipse habet [3]. The confirmation for this interpretation can be the Latin- transla-
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tion of the 1st Statute – there has been formed a prohibition for disposing with 
things which do not belong to the testator, or the testator has no indirect- law on 
the thing (e.g. a gage). The 2nd Statute’s edition did not have a regulation ref-
ered to as secundum jus. There was only a prohibition of a disposition with 
things emphazised , which do not belong to the testator (he has no a propriety).  

Institutiones involve much more detailed prohibition of a disposition than the 
rule from the Statutes. Qui alieno iuri subiecta sunt is a category which corre-
sponds to the category of sons in statu indivisionis or a slave. However it is im-
possible to include, for example, monks to this category. Monks as an intesta-
biles were added to the Statute’s text and corresponds well with the rule Nemo 
plus iuris.  

In the above analyzed case, the information about the inspiration of the Ro-
man law and about effect of it on the Statutes only as an edition of the code. 
However the substantive differences are meaningful. 
 

THE PREMISS OF MINIMAL AGE 
 

Another example of similarity between the Justinian and Lithuanian law is 
the premise of the minimal age. S. Godek did not show the character of this 
similarity. However, from his whole texts the inspiration on level of a text’s re-
daction can be seen. The author’s silence can not explicitly explain, whether 
there is a substantive reception.  
 

Old-west-Russian 
edition 

Latin- translation of 
the 1st Statute 

Latin- edition of 
the 2nd Statute 

Institutiones 2, 12 

Najperwej deti let zu-
polnych ne majuczije 

Videlicet: pupilli […] [...] minores decem 
octo anni [...] 

Praeterea 
testamentum facere 
non possunt 
impuberes, quia 
nullum forum animi 
iudicum est [...] 

 
 

In the 1st Statute there was a rule according to which the suitable age nec-
essary to an effective legal activity for men was 18, for women 13. The same 
was in the 3rd Statute. In the 2nd Statute it was changed as far as women were 
concerned – 15 years of age were demended [3]. The codes about the testa-
ment in the old-west-Russian edition did not repeat those regulation, it was used 
a return. This subject was regulated laconically in the translation of the 1st Stat-
ute – only a term pupilli. This term was not used in the Institutiones, Roman law-
yers were using the term impuberes [16]. In this case, that remark can be the 
evidence of the lack of a Statute’s relation to the Institutiones on a terminological 
level.  

The author of the 2nd Statute’s Latin edition Piotr Rojzjusz- was straining af-
ter wide Romanization the Lithanian law. His suggestion in the Latin edition was 
the lex specialis in the relation to the general rules refered to the testator’s age. 
He receipted from the Roman law the equal age of 18 for men and women, 
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which was in the case of women denied to the general rule – 15. Pubertas plena 
in post-classical Roman law was just 18 [16]. Piotr Rojzjusz did not decide to 
borrow the term impuberes, he proposed: minores decem octo anni. The Latin 
edition has never become the statute of official legal tekst [12, 14, 17]. 

The similarities of the old-west-Russian edition and Institutiones do not de-
pend on the analyzed case. Age was often a rational premise of availability to an 
effective legal activity. The casus of the 1st Statute’s translation shows the lack 
of a relation of this fragment o the Institutiones. However, the Latin edition of the 
2nd Statute included norm which was transferred from Institutiones. In this case 
we can talk about the substantive reception. Other authentic old-west-Russian 
texts had neither a substantive reception, nor the effect of the Roman law on the 
Statute at the terminological level. The similarity of the essence is obvious.  
 

CONCLUSION 
 

The solid comparison of the similar fragments of Justinian law and Lithua-
nian Statutes, made by S. Godek, is an important and necessary level; sine qua 
non it is impossible to show the scale and character of Romanization Lithuanian 
law. However it is necessary to explain the reality connection between norms in 
Statutes and in Roman law. The best way to do it is by reconstruction the Lithu-
anian case-law at the beginning of the 16th century. Referred above two shorts 
analysis are only a little supplement to the S. Godek’s research, inspired by, still 
up-to-date, A. Halban’s, K. Koranyi’s and S. Kutrzeba’s conceptions. These ana-
lyses can emphasize the necessity to show the type of the effect of foreign laws. 
On the example of these two cases we can only state about the inspiration to 
redact the code. S. Godek wrote about it in a less or more direct way. However, 
in these cases, we can not say about reception of the norm into the Lithuanian 
law. It has not been explicitly explained by S. Godek and therefore it can sug-
gest that the scale of the Romanization was larger than in reality. 
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Santrauka 
 

Lenkijos teisinėje istoriografijoje jaučiamas žymus susidomėjimas romėnų teisės įtaka 
Lietuvos statutams.Ankstesniais metais pasirodė keletas S. Godeko straipsnių kuriuose jis 
apibendrino nuo 19 a. pradžios atliekamus tyrimus.Mokslininkas trijuose savo straipsniuo-
se sugretino paveldėjimo reglamentavimą “Institucijose” bei Lietuvos statutuose. 

Dviejų trumpų fragmentų,skirtų testamenti factio active,analizė atskleidžia,jog romėnų 
teisės poveikis labiau pasireiškė formaliais aspektais:tokiais kaip statutų struktūra, nei kad 
įtakojo konkrečių teisės normų perėmimą. Teisės normų perėmimo laipsnis gali būti nau-
dingas rekonstruojant 16 a. pradžios Lietuvos teisę.Šis straipsnis: tik temos įvadas. 
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Summary 
 

In the article the author analyses influence of Lithuanian Constitutional Law 
on Latvian Constitutional Law. The article is dedicated to the analyses of the some 
similar aspects of the Constitution (Satversme) of the Republic of Latvia and the 
Constitution of the Republic of Lithuania from 1922. Besides the main objective 
the article also considers the information of the Lithuanian influence on the Lat-
vian constitutional praxis in general. 

In the second section of the article the author describes in general the Lithua-
nian influence. This influence exists in constitutional legislation as well as in praxis 
of Latvian Constitutional Court. As the very important aspect in this influence the 
author mentioned the close cooperation of Latvian and Lithuanian Constitutional 
Courts nowadays. 

The third section of the article related to the analyses of the Latvian Constitu-
tion (Satversme) from the perspective of the Lithuanian 1922 Constitution. The 
author in this section discusses content of some similar norms of the both Consti-
tution. Three unclear norms of the Latvian Constitution and praxis of implemen-
tation of this norms are analysed in this section of the article. Author also shows 
similar norms of the Lithuanian 1922 Constitution in which disputed questions 
are written more clearly. 
 

INTRODUCTION 
 

Often questions arise in constitutional law that cannot be answered un-
equivocally within framework of national constitutional law. In such situations, 
the solutions can be found more convincing through the comparative analysis – 
by identifying countries, where there are comparable constitutional controls and 
similar development problems of political system and by evaluating in what way 
the corresponding matters are solved in other places. The comparative analysis 
is particularly useful, considering that in the Western democracies, constitutions 
are mostly created by synthesizing the previous experience of the country with 
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the most recent achievements of other countries and of common principles of 
democratic law-based state.1 

The created statehood of two Baltic nations – Latvian and Lithuanian – dur-
ing the past and this century has had similar fate – since the beginning of inde-
pendent statehood as a result of World War I until participation in the European 
Union. Considering the similar historic experience and the necessity to solve 
comparable matters in the constitutional policy, the constitutional experience of 
Latvia and Lithuania may often be useful also in constitutional law of the other 
country. Moreover, reciprocal influence of both neighboring countries in the de-
velopment of constitutional matters is also a debatable matter.  

This issue has not been examined very broadly in the constitutional law sci-
ence of Latvia, therefore in this article conceptual forms of influence will be indi-
cated, as well as influence of neighbor’s Constitution2 of August 1, 1922 on the 
Satversme (the Constitution)3 of Latvia of February 15, 1922. 

 
I. INFLUENCE OF LITHUANIAN CONSTITUTIONAL LAW 

 
Cognitions of Lithuanian constitutional law began to appear in Latvian consti-

tutional law already in the inter-war period (1918 – 1940). Here, the fact of publi-
cation of translation of the August 1, 1922 Lithuanian Constitution into Latvian in 
the legal magazine “Tautas Tiesības”4 can be mentioned, as well as references 
to Lithuanian experience in works of constitutional law scholars, among them in 
the fundamental Latvian constitutional law course by professor Kārlis Dišlers – 
“Introduction to the Latvian Constitutional Law Science” („Ievads Latvijas 
valststiesību zinātnē”).5 

In the modern day, the effect of Lithuanian constitutional rights on Latvia can 
be expressed with several aspects, through which it is manifested. 

First, the effective Latvian Constitution emerged at the same time, thus solv-
ing similar state formation problems, as Lithuanian Constitution of August 1, 
1922. Formulations of Lithuanian Constitution norms and application of the 
norms into practice can ease creation of comprehension about the norms of the 
Satversme, which are grammatically formed in the same way. 

Second, during the process of restoration of independence, the sought solu-
tions of Lithuania (and also Estonia) affected the progress of regaining inde-
pendence in Latvia. The solutions that were reached by the other two Baltic 
States6 were considered in elaboration of the declaration of May 4, 1990 “On the 

                                                 

1 For details, see: Balodis R. Pasaules konstitucionālisma attīstības galvenie posmi. 
Likums un Tiesības, volume 6, 2004, No. 1(53), p. 8. 

2 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Book: Maksimaitis M. Lietuvos valstybės konstitucijų 
istorija. Vilnius: Justitia, 2005, p. 336. – 348. 

3 Constitution of the Republic of Latvia Valdības Vēstnesis, No. 141, June, 30, 1922 
4 Lithuanian Constitution (Lietuvos Valstybes Konstitucija). Tautas Tiesības, 1927, No. 

11/12, No. 13/14, No. 15/16.  
5 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Riga: A. Gulbis, 1930.  
6 For more details, see: Kusiņš G. 4. maija Deklarācijas tapšana – no idejas līdz bal-

sojumam. Book: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības dek-
larāciju. Jundzis T. (sc. red.) Riga: Fonds Latvijas Vēsture, 2000, pp. 69 – 79. 
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Restoration of Independence of the Republic of Latvia”1, as well as in making 
other important decisions.  

Third, an important aspect is the close cooperation of the Constitutional 
Court of the Republic of Lithuania and the Satversme Court of the Republic of 
Latvia. For several years now, the justices of the constitutional courts of both 
countries meet in seminars and discuss topical matters of constitutional practice, 
thus trying to seek solutions to the topical problems.2  

The Satversme Court of the Republic of Latvia has made references to the 
formulated findings of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania mul-
tiple times, in order to substantiate its own conclusions about contents of corre-
sponding norms of the Satversme and about functioning of modern state. For 
instance, the Satversme Court has made references to Lithuanian case-law 
when assessing the concept of judge’s independence3, the rights of the legisla-
tor to delegate rights to other entities for issuing external normative acts4, as 
well as legislator’s actions in the implementing of the social rights.5 

Fourth, the dialogue of constitutional law scholars of both countries would 
be significant, thus forming a common view on basic concepts of constitutional 
law and by collective search of solutions to the present problems. A more active 
cooperation would be beneficial here, because when comparing cooperation of 
constitutional courts of both countries, the cooperation amongst rights scientists 
is not that close. 

 

                                                 

1 Declaration of the Supreme Council of the Soviet Republic of Latvia on “Reinstate-
ment of Independence of the Republic of Latvia”. Latvijas Republikas Augstākās padomes 
un Valdības Ziņotājs, May 17, 1990, No.20.  

2 For more details, see: Rinkevičius V. Ievadvārds. Book: Konstitucinių teismų vaid-
muo Europos Sąjungos narystės kontekste. Satversmes tiesu loma dalības Eiropas Savi-
enībā kontekstā. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2004, P.4.; Ped-
edze Dz. Sestā kaimiņvalstu konstitucionālo tiesu tikšanās. Jurista Vārds, October 17, 
2006, No. 41(444). 

3 Par likuma “Par tiesu varu” 75. pantā ietvertās normas vārdu “vai tiesas 
piesēdētājam” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam: Satversmes 
tiesas 2004. gada 5. novembra spriedums lietā Nr. 2004-04-01. Latvijas Vēstnesis, 
November 9, 2004, No. 177. 

4 Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 “Grozījumi likumā 
“Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” 
un 2005. gada 9. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu 
atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 1. un 105. pantam: Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra spriedums 
lietā Nr. 2005-12-0103. Latvijas Vēstnesis, December 20, 2005, No.203. 

5 Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 16. punkta 12. apakšpunkta 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam: Satversmes tiesas 
2006. gada 8. novembra spriedums lietā Nr. 2006-04-01. Latvijas Vēstnesis, November 
15,  2006, No. 183. 
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II. THE SATVERSME FROM THE PERSPECTIVE OF THE LITHUANIAN 
CONSTITUTION 

 
On February 15, 1922, the Constitutional Assembly (Satversmes Sapulce) of 

Latvia adopted the Satversme, which is still into force without basic amend-
ments to the norms, which establish state power organization and the procedure 
of its implementation. However on August 1, 1922, the Constitutional Assembly 
(Steigiamasis Seimas) of Lithuania adopted the Lithuanian State Constitution. 

Elaboration of both constitutions occurred in close connection with the com-
mon development of Western constitutionalism theory. The Constitution was 
elaborated considering Germany’s Weimar Constitution, as well as constitutional 
experience of France, Switzerland, Finland, the United Kingdom, and the USA. 
Moreover, influence of Polish, Czechoslovakian, Estonian, and Japanese consti-
tutions can be detected.1 Lithuanian constitutional law scientists have marked 
the influence of constitutionalism of France, Switzerland, Belgium, the United 
Kingdom, and the USA, Germany, and Scandinavian countries on the content of 
the 1922 Lithuanian Constitution.2 

Neither Latvian, nor Lithuanian scientists have researched reciprocal influ-
ence of 1922 constitutions of both countries. Furthermore, it is not acknowl-
edged that these laws have had reciprocal influence on each other. However 
both constitutions are rather similar in the section regulating the state power or-
ganization and the procedure of implementation thereof. Both countries estab-
lished parliamentary republics with weak presidential power, which is indicative 
of similar understanding of state power division. Also, numerous norms have 
been formulated identically or very similarly. In such situations, it can be con-
cluded that in several cases, the formulations of Lithuanian constitutional norms 
are more precise and clearer, although in other cases, the formulation of regula-
tions is clearer and more detailed in Satversme. The similarity of both constitu-
tions could have been affected by two factors. 

First, when elaborating the constitutions both in Latvia and Lithuania, the 
same constitutional experience of countries was used.  

Second, an assumption can be made that there was also reciprocal influ-
ence. However, wider research would be required for confirming this assump-
tion. 

In either case, the similarity of constitutional norms of both countries enables 
to set forth a version about interpretation options of several unclearly formulated 
norms of the Satversme. In several cases, Latvian constitutional practice has 
moved into different direction, however knowledge about the formulations of 
norms of the Lithuanian Constitution of 1922 would have eased quests for the 
right solution. 

                                                 

1 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914. – 1940. Stockholm: Apgāds Daugava, 1976, p. 363; 
Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. Volume 3. Stockholm: Apgāds Memento, 
1998, p. 113. 

2 For more details, see: Maksimaitis M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija. Vilnius: 
Justitia, 2005, p. 122. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

408 

(a) Requirements for the President Candidate 
 
Article 37 of the Satversme adopted in year 1922 established that “a person 

who has not reached the age of 40 cannot be elected as the President”. There 
were no other requirements established in the constitutional norm in respect 
candidate to the President’s position.  

In the 1996 election of the President, as one of the candidates that were 
nominated and registered for the position of President was Alfrēds Rubiks, al-
though he was sentenced and was serving his time in imprisonment. Such deci-
sion by the Saeima was widely criticized. When deciding on registration of Al-
frēds Rubiks for the election of the President, a member of the Saeima of the 
time (currently – judge of the Satversme Court), professor Romāns Apsītis, 
noted that the Satversme forbids to register an individual as a candidate for the 
President’s election, who is not lawful, i.e., is sentenced and serving the time. 
Romāns Apsītis justified his decision with the fact that Article 37 of the Sat-
versme is to be interpreted in connection with Article 9 of the Satversme, i.e., Ar-
ticle 37 of the Satversme cannot be looked isolated, but only as a continuation 
to Article 9 of the Satversme, which establishes: “Any lawful person, who on the 
day of election is older than 21 years old can be elected in Saeima”.1 The judge 
of the European Court of Justice, professor Egils Levits, also supported the ver-
sion of professor Romāns Apsītis: “If we would consider only [Article 37 of the 
Satversme], then a 41 year old mentally disabled person could also be regis-
tered as a candidate for the President’s position, therefore it would limit in its le-
gal capacity an Indian citizen, who serves the sentence in prison. [..] To interpret 
the Satversme methodologically correctly – in the specific situation by using a 
systematic interpretation method – in compliance with Article 37 of the Sat-
versme in connection with Article 9, the candidate for the President’s position 
must conform to three prerequisites: 1) the candidate must be citizen of Latvia; 
2) must have legal capacity (in this understanding, individuals, who are ac-
knowledged incapacitated or are serving the time in imprisonment, are not hav-
ing legal capacity), and 3) must be at least 40 years old.”2 

The connection to the requirements of Article 43 of the Lithuanian Constitu-
tion of 1922 in respect to candidates to the President’s position and the re-
quirements for a member of parliament, were prescribed in expressis verbis, i.e., 
it was established that a president can be at least 35 years old citizen of Lithua-
nia, who is eligible to be elected at the Seims (the Parliament). In this situation, 
the formulation of Lithuanian constitutional norms would have been useful in in-
terpretation of Article 37 of the Satversme, which is construed similar to Article 
43 of the Lithuanian Constitution, with a clear indication on the fact that a candi-
date for the President’s position must conform to the requirements brought for-
ward to the members of the Parliament. 

 

                                                 

1For more details, see: Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. 2nd edition publication. 
Riga: University of Latvia, 2000, pp. 35 – 36. 

2 Levits E. Starp tiesību normu un tiesisko realitāti. Diena, October 10, 1995. 
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(b) Election of the President 
 
Article 52 of the Satversme provides how the President can lose its position 

prior to the end of term (resignation, death, or revocation), however the term for 
which the following President would be elected is not established. The situation 
is made even more difficult by the fact that in regulating dismissal of the Presi-
dent through referendum, Article 50 of the Satversme establishes that upon oc-
currence of the concordant fact “Saeima elects a new President for the dis-
missed President’s remaining term of office.” 

Upon adaptation of the Satversme, severe debates started between Balduin 
von Disterlo and Kārlis Dišlers about the term that the new president should be 
elected for in such extraordinary situations. Disterlo considered that in all cases, 
when the position of President is vacated prematurely, its descendant should be 
elected for a full term of office, save for cases of Article 50 of the Satversme.1 
However by systematic interpretation of Articles of the Satversme and by ad-
dressing the essence of the President, Kārlis Dišlers argued that in all cases 
when the post of the President is vacated prematurely, its descendant may be 
elected only for the remaining term of office.2 This theoretical dispute was de-
cided with a precedent. After death of President Jānis Čakste, upon discussion 
of constitutional character, the Saeima elected Gustavs Zemgals for a full office 
term as the President, and not for the remaining office term of the President 
Jānis Čakste.3 Kārlis Dišlers summarized: “With this precedent, it seems, the 
order will be established, that the President in all cases, except the case pre-
scribed in Article 50 of the Satversme of the Republic of Latvia, will be elected 
for 3 years”.4 

Nonetheless, when examining the Lithuanian Constitution of 1922, the an-
swer is clearly stated about a reasonable solution of Latvian constitutional law 
problem. Part II of Article 45 of the Constitution provides that in all cases when 
the President of the Republic leaves the post prematurely (voluntary resignation, 
dismissal, death, illness forbidding performing responsibilities of the position), 
the new president would be elected for the remaining office term of the previous 
president. In the norm of the Satversme, this condition, regardless of the fact 
that it fully conforms to the logics of the state organization of Latvia, was not 
formulated sufficiently clearly; this therefore caused debates upon death of Jānis 
Čakste. 

 

(c) Extension of Parliament Mandate 
 
Article 10 of the 1922 wording of the Satversme prescribed that the Saeima 

is elected for three years. However Article 12 of the Satversme provided that au-

                                                 

1 Disterlo B. Juridiskas piezīmes pie Latvijas Republikas Satversmes. Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesis, 1923, No. 7, pp. 5 – 6. 

2 Dišlers K. Dažas piezīmes pie Disterlo raksta: „Juridiskas piezīmes pie Latvijas 
Republikas Satversmes”. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1923, No. 9/10, pp. 110 – 111. 

3 Lazersons M. „Konstitucionāla” likumdošana un Saeimas publisko tiesību komisija. 
Jurists, 1928, No. 7, columns 198 – 199.  

4 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Riga: A. Gulbis, 1930, p. 159.  



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

410 

thority of the Saeima is terminated only when the newly-elected Saeima con-
venes. In the wording of the Satversme expressis verbis, it is not regulated as to 
what should occur if the term of the Saeima has expired, but new Saeima elec-
tion has not taken place due to extraordinary circumstances.  

On the one hand, Article 10 of the Satversme indicates clearly formulated 
term of Saeima mandate. On the other hand, in Article 12 of the Satversme, the 
principle of legislature continuity was formulated, i.e., the mandate of the previ-
ous parliament ceases when the newly-elected parliament convenes, and there 
is no inter-legislature period in the country. “The Satversme of the Republic of 
Latvia adopted by the Constitutional Assembly introduces amongst other an in-
teresting innovation: the legislative institution – the Saeima elected by the peo-
ple – becomes a permanent, continually existing institution.”1  

In the wording of the Satversme expressis verbis, it was not established in 
what way these two principles are to be connected in cases, when it is not pos-
sible to organize parliamentary elections in the anticipated term. The given mat-
ter was solved in the resolution of senators of the Latvian Senate, which was 
created in exile in year 1948. In this resolution, the senators evaluated the mat-
ter on whether the Satversme of 1922 is in force and what state authorities of 
Latvia exist physically and legally. The senators assessed whether the madate 
of the Saeima, elected in year 1931, remain intact, although operations of this 
Saeima were suspended in year 1934 as a result of coup of Kārlis Ulmanis and 
Latvia had been transferred under power of the Soviet Union in year 1940. The 
senators emphasized: “The principle has been clearly expressed in the Sat-
versme indicating that during the term of Saeima mandate, in between previous 
and newly elected Saeima, such situation cannot be formed that the State of 
Latvia would temporarily be without an eligible legislative institution – the 
Saeima. Therefore it is established that in all cases, the term of Saeima man-
date ceases only at the moment of convening of newly elected Saeima. Thus 
the authority of Saeima [elected in year 1931] has not been terminated.”2 

In the Lithuanian Constitution of 1922, this matter was clearly regulated in 
the wording of Constitution, anticipating also the prolongation procedure for the 
members of Seims (Para. II of Article 25). 

 
CONCLUSIONS 

 
The constitutional experience of both Latvia and Lithuania, as well as the 

cognitions expressed by legal scientists of both countries are rather interesting 
and useful when solving constitutional law matters in the other country. This mu-
tual relation is confirmed the best with the tight cooperation of constitutional 
courts of both countries.  

Closer cooperation between constitutional law scientists of both countries 
would be beneficial, in order to develop constitutional cognitions characteristic 

                                                 

1 Dišlers K. Permanenta likumdošanas iestāde un deputātu imunitāte. Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesis, 1922, No. 1, p. 7. 

2 Senator’s Resolution. Book: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par 
Neatkarības deklarāciju. Jundzis T. (sc. red.) Riga: Fonds Latvijas Vēsture, 2000, p. 384. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

411 

for both countries through recognizing mutual and also different matters in the 
constitutional systems of both countries, thus enriching the joint set of constitu-
tional values. Such dialogue would undoubtedly ease settlement of disputable 
constitutional law issues, because mostly both countries deal with similar prob-
lems. 

It can be established that the existing Constitution of the Republic of Latvia, 
which was adopted in year 1922, is similar to the part of Lithuanian Constitution 
of year 1922, which regulates the state power organization. This similarity can 
be used to interpret the constitutional norms. There are at least three cases, 
which were discussed in this article, where disputable formulations of constitu-
tional norms can be easily interpreted by applying Lithuanian experience.  
 
 

LIETUVOS KONSTITUCINĖS TEISĖS ĮTAKA LATVIJOS KONSTITUCINEI TEISEI 
 

Jānis Pleps 
Latvijos universitetas 

 
Santrauka 

 
Straipsnyje aptariama Lietuvos konstitucinės teisės įtaka Latvijos konstitucinei tei-

sei.Straipsnyje analizuojamos  kelios Latvijos konstitucijos (Satversme) nuostatos, analo-
giškos Lietuvos Respublikos 1922 metų konstitucijos normoms. Be to, straipsnyje 
pateikiama informacija apie Lietuvos daroma poveikį Latvijos praktikai. 

Antroje darbo dalyje aprašoma Lietuvos poveikis bendrąja prasme.Šis poveikis pasi-
reiškia konstitucinėje teisėkūroje,taip pat atsispindi Latvijos konstitucini teismo praktikoje. 
Kaip itin svarbų faktorių autorius pamini glaudų Lietuvos bei Latvijos konstitucinių teismų 
bendradarbiavimą. 

Trečioji darbo dalis skirta Latvijos konstitucijos (Satversme) nuostatų palyginimui su 
Lietuvos Respublikos 1922 metų konstitucija.Autorius atkreipia dėmesį į panašias abiejų 
konstitucijų nuostatas. Nepakankamai aiškios Latvijos konstitucijos normos bei jų taikymo 
praktika taipogi yra analizujamos šioje darbo dalyje.Autorius teigia, jog abejonių keliančios 
Latvijos konstitucijos normos  Lietuvos Respublikos 1922 metų konstitucijoje yra pateiktos 
daug aiškiau. 
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THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL IN POLAND 
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Summary 
 

The article discusses fundamental issues concerning the Polish Constitutional 
Tribunal. Firstly, it presents a history of the Tribunal from 1985 till present. The 
author focuses on the evolution of its status and significance, especially the prob-
lem of initial non finality of judgements of the Tribunal. Secondly, the question of 
relation between the Tribunal and other state organs is described. This problem is 
exemplified by the evolving constitutional regulations in that matter. According to 
the Constitucion of the Republic of Poland of 1997, the Constitutional Tribunal 
is a part of judiciary power, but unlike the courts, it is not appointed to implement 
‘the administration of justice’. In other words, the role of Tribunal is not to adju-
dicate individual cases, but to be a guardian of the legal acts’ constitutionality. The 
author presents the difference of opinion on the exact meaning of the contitutional 
term “the administration of justice” among Polish experts and their critique of the 
actual constitutional regulation concerning the place of Contitutional Tribunal in 
the state organs’ system. 

The author continues with the composition and organisation of the Constitu-
tional Tribunal. The focus is on the process of judges’ election. Recent regulation 
provides that only the Sejm is entitled to elect them. The article clarifies the rules 
applied in that procedure and explains the disadvantages of existing regulation. 
The author proposes to dispearse a right of nominating and electing the judges be-
tween the legislative and the executive power. Thirdly, the article presents the 
competences of the Tribunal. They seem rather ordinary in comparison to the 
similar institutions in other European countries. Here the stress is put on the veri-
fication of legal norms performed by the Tribunal. Moreover, it is put on the veri-
fication taken a posteriori. It is said that in Poland that type of control is regulated 
very broadly form the point of view of the organs initiating the control and the 
scope of review. In contrast to a posteriori verification, the preliminary control 
could be initiated only by the President of the Republic of Poland and only the bill 
or a ratified international agreement before its promulgation could be a subject of 
such a control. Another important competence of the Polish Contitutional Tribu-
nal is to adjudicate the constitutional complaint submitted by individuals and 
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concerning constitutional infringements of their freedoms or rights. This is an im-
portant element in the system of human rights’ protection in Poland.  

At the end the author analyses the problems concerning the place of the Tri-
bunal in the system of state organs and consequences of that situation, especially 
for the judges’ election. She underlines that the significant role of the Tribunal 
judges demands a well-balanced and well-considered procedure of their election. 
 

1. BRIEF HISTORY OF THE POLISH CONSTITUTIONAL  
TRIBUNAL 

 
On the 28th of May 2006 twenty years passed since the first judgment of the 

Polish Constitutional Tribunal has been issued. This anniversary reminds about 
an interesting history and evolution of this important institution.  

The idea of establishing the Constitutional Tribunal in Poland appeared 
shortly after the I World War1. However the first steps to materialise this idea 
were taken in the beginning of eighties of the XX century. At that time the Par-
liament adopted amendments in the Constitution of the Republic of Poland of 
1952 that permitted the adoption of the Constitutional Tribunal Act of 1985. Not 
a long time after foundation, in 1986, the first judgment was passed. Today, this 
judgment serves as an example that from the beginning the Tribunal made ef-
forts to gain independence and stand as a guardian of democracy and human 
rights. It is important to underline that, because, at the time of the creation of the 
Constitutional Tribunal, Poland was a communist country, where the idea of the 
unity of the state’s authority (in contrast to the idea of the division of powers) 
was an important obstacle on the way to independence of judiciary power. The 
most important symptom of the lack of complete independence was a possibility 
of overturning the Tribunal judgments by the Parliament (the majority of 2/3 of 
votes was necessary). The situation started to evolve after 1989 with the fall of 
communism. However the changes were not immediate. For example the right 
of overturning the Tribunal judgments by the Parliament, although the Tribunal 
undertook many initiatives to alter this situation, was not derogated. A serious 
change took place not earlier than in 1997, when a new Constitution of the Re-
public of Poland was adopted. Finally, a possibility of Tribunal judgments’ rejec-
tion was derogated and the judgments are from that time final. Tribunal gained 
several new competences. New challenges to Tribunal appeared also after Pol-
ish adhesion to the European Union. The European law became a part of Polish 
legal system, what gave birth to many new legal problems encompassed by Tri-
bunal’s competence. Moreover, there appeared a few practical problems con-
cerning Tribunal’s composition which deserve analysis.  
 

                                                 

1 A. Gwiżdż, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej, [in:] Konstytu-
cja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, 
J. Trzciński, A. Jankiewicz (ed.), Warsaw 1996, p.67. 
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2. THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL IN THE CONSTITUTION OF THE 
REPUBLIC OF POLAND 

 
The legal norms concerning the Constitutional Tribunal are regulated in 

Chapter VII of the Constitution entitled ‘Courts and Tribunals’, section ‘Constitu-
tional Tribunal’. The section contains fundamental rules about competences of 
the Tribunal, its composition, judges’ election and their status. These regulations 
are supplemented by the Constitutional Tribunal Act of 1997. 

According to the Constitution of 1997 the Constitutional Tribunal is a part of 
judiciary power. The latter is composed of courts (common, military, administra-
tive and Supreme Court) and tribunals (Constitutional Tribunal and Tribunal of 
State).  

Unlike the Constitution of 1997, the Constitution of 1952 placed the Constitu-
tional Tribunal in the Chapter entitled ‘The Constitutional Tribunal, The Tribunal 
of State, The Supreme Chamber of Control, The Commisioner for Citizens’ 
Rights, The National Council of Radio Broadcasting and Television’. That meant 
that the Tribunal was not perceived as a part of judiciary power, but rather an 
organ of state control and law protection.  

The underlined difference in placing the Constitutional Tribunal in the Consti-
tution exemplifies an on-going discussion among Polish constitutional law theo-
rist concerning the role and the character of the Tribunal1. Currently, according 
to the Constitution, the Constitutional Tribunal is a part of judiciary power, but 
there are serious differences between this institution and courts. Unlike the 
courts, the Constitutional Tribunal is not a part of ‘the administration of justice’ 
(as regulated in art. 175 section 1). It means that the role of the Tribunal, in op-
position to courts, is not to adjudicate individual cases. Its most important com-
petence is to verify if the legal norms adopted by a competent authority in Po-
land are in accordance with legal norms of a higher rank, especially the Consti-
tution. In fact, the Tribunal is a ‘court over the law’. In addiction it can be said 
that in the theory of constitutional law the exact meaning of the constitutional 
term ‘administration of justice’ raises doubts. This fact makes the discussion 
about the place of the Tribunal among other state organs even more compli-
cated. There are opinions that the Tribunal should not be treated as a part of ju-
diciary power, but rather as an institution remaining outside of the traditional di-
vision of legislative, executive and judiciary powers2.  

Another difference between Tribunal and courts, being a consequence of 
placing the Tribunal outside the administration of justice, is that its judicial activ-
ity is not put under the supervision of the Supreme Court.  

There are also significant differences in a legal status of the court’s judge 
and a Tribunal’s judge. First of all the Tribunal’s judges are appointed according 
to different rules. Secondly they are elected for a term without possibility of re-
election. The Constitutional Tribunal judges in the exercise of their office are 

                                                 

1 M. Florczak -Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Po-
znan 2006, p. 32. 

2 J. Trzciński, Trybunał Konstytucyjny – regulacja konstytucyjna i praktyka, [in:] Sądy i 
Trybunały w Konstytucji i w praktyce, W. Skrzydło (ed.), Warsaw 2005, p. 90. 
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subject only to Constitution, whereas judges in courts are subject to Constitution 
and statutes. 
 

3. COMPOSITION AND ORGANISATION 
 

The Constitutional Tribunal is composed of fifteen judges elected individually 
for a term of nine years without a possibility of reelection. They are elected by 
Sejm (a lower house of the Parliament). To elect a Tribunal judge the Sejm has 
to pass a resolution in presence of minimum half of the statutory number of 
deputies. An absolute majority is necessary to nominate a judge. These re-
quirements can be easily met without a necessity of building a wide coalition of 
deputies. In fact a governing majority can elect the judges. In such a situation 
there exist a danger of unilateral decision in that matter1. Therefore it is worth 
considering if such a status quo should be changed. The Constitution does not 
regulate this matter, so the modification demands exclusively a statutory 
amendment. A possible solution is an introduction of a qualified (two-thirds) ma-
jority. That will probably force reaching a broad compromise in which all or most 
of parties will be involved. In effect the chances of apolitical choice increase and 
the danger of governing party (parties) monopoly decreases2. 

The judges of the Tribunal should be elected – as the Constitution states - 
from amongst persons distinguished by their knowledge of the law. The Consti-
tutional Tribunal Act specifies the requirements. The candidate should also fulfil 
the criteria necessary to become a judge of the Supreme Court or Chief Admin-
istrative Court. The most important ones are a necessity of having at least ten 
year practice as a judge, public prosecutor, solicitor or notary (except from law 
professors), Polish citizenship, at least master degree in law and moral qualifica-
tions. 

Right to propose candidates belongs to a group of 50 deputies and Presid-
ium of Sejm. 

As it was stated above the decision about the composition of the Constitu-
tional Tribunal belongs exclusively to Sejm. That concerns not only an election 
process, but also a proposition of candidates. Such a solution was perceived as 
a measure to keep a balance between legislative and judiciary power, because 
the Tribunal – according to the Constitution an institution belonging to the judici-
ary – controls legislative power. However it is questionable if such a balance is 
in fact secured. The possible objection is that Senate (higher house of the Par-
liament) – obviously a part of legislative – is excluded from the process of elec-
tion. Moreover, the analysis of the competences of the Tribunal indicates that 
the Tribunal examines not only the legal norms adopted by the legislative, but 
also other legal acts issued by the public administration being a part of execu-
tive. From that point of view it seems that if the election process is thought to 
guarantee a balance between powers, recent regulation is imperfect. One can-

                                                 

1 Compare: W. Sokolewicz, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, [in:] 
Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, M. Kubik, K. Budziło (ed.), 
Warsaw 2006, p. 171-172. 

2 Ibidem, p. 172. 
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not also forget that the Tribunal has other competences (mentioned in point 3 of 
the article). It is then worth analysing if the range of institutions involved in the 
process of judges’ election sufficient. Maybe not only Sejm, but also Senate, the 
President or other organs should be involved in the Constitutional Tribunal crea-
tion. 

The General Assembly of Judges of the Constitutional Tribunal nominates 
two candidates for the President of the Tribunal and two for the Vice-President 
and present them to the President of the Republic of Poland. The President 
chooses one for each position. 
 

4. COMPETENCES 
 
The Constitutional Tribunal in Poland has seven competences. In comparison to 
other countries they seem rather ordinary. As the Constitution and the Constitu-
tional Tribunal Act states, the Tribunal verify following matters:  

a) the conformity of statutes and international agreements to the Constitu-
tion;  

b) the conformity of a statute to ratified international agreements whose rati-
fication required prior consent granted by statute;  

c) the conformity of legal provisions issued by central State organs to the 
Constitution, ratified international agreements and statutes;  

d) complaints concerning constitutional infringements, as specified in Article 
79, para. 1. 

e) disputes over authority between central constitutional organs of the State 
f) the conformity to the Constitution of the purposes or activities of political 

parties;  
g) existence of an impediment to the exercise of the office by the President 

of the Republic.  
 

Ad. a-c 
 

The main competence of the Tribunal is the control of conformity of legal 
norms of a lower rank with those of a higher rank in the sources of law system. It 
refers to all universally binding laws of the Republic of Poland and internal legal 
acts issued by the competent authority binding only organs subordinate to the 
one issuing regulation. The necessary condition is that the legal act controlled 
by the Tribunal has to be effective on the whole territory of the Republic of Po-
land. There are two types of review. The first one is the review of legal norms in 
force (consequent review). The review may be initiated by the President of the 
Republic, the Marshal of the Sejm, the Marshal of the Senate, the Prime Minis-
ter, 50 Deputies, 30 Senators, the First President of the Supreme Court, the 
President of the Supreme Administrative Court, the Public Prosecutor-General, 
the President of the Supreme Chamber of Control and the Commissioner for 
Citizens' Rights. Such a review may concern every matter. The National Council 
of the Judiciary may also request a review of legal rules, however only those 
concerning the independence of courts and judges. In the areas relevant to the 
scope of their activity the same right belongs to the constitutive organs of units 
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of local government, the national organs of trade unions, the national authorities 
of employers' organizations and occupational organizations as well as churches 
and religious organizations. The consequent review may also be initiated by any 
court, which may address a question of law to the Constitutional Tribunal as to 
the conformity of a normative act to the Constitution, ratified international 
agreements or statute, if the answer determines an issue currently before such 
court. In such a situation, even though in general it is not permitted, the enact-
ments of local law can be a subject of review. 

The second one is a preliminary review. In that area only the President of 
the Republic of Poland has an authority to initiate the control, after a bill or a rati-
fied international agreement has been adopted by the Parliament and before it is 
signed by the head of the state.  

The Tribunal may act only when the motion is submitted. The ex officio re-
view is excluded. The control conducted by the Tribunal is not limited to confor-
mity with substantive constitutional norms, but may also concern procedural 
norms and norms creating competences. 

In determination of the model of the control of constitutionality in Poland it 
can be said that it is concentrated, however there are certain elements of dis-
persed model too. The latter concerns the institution of question of law, that 
every court is entitled to submit to the Tribunal and a possibility, accepted in the 
constitutional law doctrine and applied in practice, of rejection of an under-
statutory regulation application by the court if it is not conform with the Constitu-
tion or a statute and a direct application of Constitution  

The other characteristic feature of the Polish constitutional judiciary is a lim-
ited scope of preliminary review. As indicated below it can be initiated only to 
statutes and ratified international agreements by the President before their 
promulgation. Therefore the main activity of the Tribunal concentrates on a pos-
teriori review. 
 

Ad. d 
 

The constitutional complaint is an important element in the system of human 
rights’ protection in Poland. The complaint can be submitted to the Tribunal by 
everyone whose constitutional freedoms or rights have been infringed by a court 
or an organ of public administration that has made a final decision on its free-
doms or rights or on his obligations specified in the Constitution. However, the 
complainant can exercise his right to appeal before the Tribunal only after ex-
haustion of all possible measures of a legal protection (a full course of proceed-
ings). The role of the Tribunal is to review if the legal basis (normative act) for 
such a decision or judgment was in accordance with the constitutional provi-
sions concerning human rights and freedoms. The Tribunal’s verdict concerns 
exclusively the constitutionality of a legal act in question. That means the deci-
sion or judgment passed on the basis of such an act is not annulled automati-
cally by the Tribunal. Only the normative act is eliminated from the legal system. 
To deprive the decision or a judgment of its binding force the complainant has to 
reopen the case before the court. 
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Ad. e 
 

The Constitutional Tribunal has a power to settle the disputes between cen-
tral constitutional organs of the State concerning their competences regulated in 
the Constitution and statutes. Until now such a case never occurred. At least in 
theory it can be said that the disputes can be positive or negative. The condition 
for Tribunal intervention in the conflict between two organs of the State is that 
those organs has to be central and constitutional. That means the organ has to 
be considered as central, taking under account the constitutional regulation and 
the range of organ’s activity has to encompass the whole State’s territory. Such 
a regulation excludes the possibility of Tribunal’s settlement in conflicts between 
the local government units. 
 

Ad. f 
 

In that area the Tribunal transforms of ‘court over law’ into court over law’s 
application. The criteria of control, regulated in art. 11 and 13 of the Constitution, 
are: financing of political parties open to public inspection, voluntariness of as-
sociation in political parties and prohibition of basing the party’s programme on 
totalitarian methods and the modes of activity of nazism, fascism and commu-
nism, racial or national hatred as well as prohibition of application of violence for 
the purpose of obtaining power or to influence the State policy. If the Tribunal 
establishes that art.11 and art.13 were violated the party is strike off the register 
of political parties and loses its legal personality. Until now the Tribunal used this 
procedure twice. 
 

Ad. g 
 

The Constitutional Tribunal has a right to decide if the President is temporar-
ily unable to discharge the duties of his office. If that is decided the presidential 
duties are temporally executed by the Marshal of the Sejm. However the Tribu-
nal can act only when the President is not able to inform the Marshal of the 
Sejm about the lack of ability of discharging the duties of his office personally. 
 

*** 
 

All the judgments of the Constitutional Tribunal are final and universally bind-
ing. They are immediately published in the official publication in which the veri-
fied normative act was promulgated. The judgments on the conformity are de-
claratory and do not result in any change of binding legal acts. The judgments 
on the non-conformity are cassatory and constitutive. They derogate an uncon-
stitutional legal norm and by that they influence the legal system. The judgments 
come into force when pronounced. However, the Constitutional Tribunal may 
appoint a different term of entry into force of a judgment. 
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CONCLUSIONS 
 

The Polish Constitutional Tribunal position significantly evolved. In compa-
rison to the communist era, meaning role has been largely enforced, especially 
after the adoption of the Constitution of 1997. Currently it has a very important 
role in the system of a democratic state’s institutions as a Guardian of Magna 
Carta. The Constitution places the Tribunal inside the judiciary power, however 
there are serious doubts if it is a right solution. These objections seem to be jus-
tified, because unlike courts, the Tribunal in general is not applying law (at least 
not in its main competence), but evaluating its conformity with legal norms of a 
higher rank. The specific role of the Tribunal makes the task of placing it among 
other state organs difficult. Those difficulties also raise questions concerning its 
creation and the judges’ legal status. At present the exclusive competence of 
electing judges belong to the Sejm. It seems justified to engage other organs of 
legislative power and executive power in that process. Such a change may re-
sult in better balance between all three powers. It may also guarantee that the 
judges will not be elected on the basis of their political views but of their skills.  

Undoubtedly, the role of the Tribunal is to resolve the most fundamental le-
gal questions arising in democratic countries. Therefore, the judges of the Con-
stitutional Tribunal act for the common good and for the same reason they 
should be elected.  
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Santrauka 
 

Straipsnis skirtas fundamentalioms problemoms, liečiančioms Lenkijos Konstitucinį 
Tribunolą. Pirmiausia pristatoma Tribunolo istorija nuo 1985 metų iki dabar. Autorė dau-
giausia kalba apie šios institucijos statusą ir reikšmę.Be to, aprašomi šios institucijos ryšiai 
su kitomis valstybės institucijomis bei Tribunolo formavimo tvarka: pakeitus egzistavusią 
tvarką, Tribunolo narius tegali rinkti Lenkijos Respublikos Seimas. Autorė pateikia šių po-
kyčių privalumus ir trūkumus. Straipsnis baigiamas Tribunolo veiklos problemų aprašymu 
ir galimomis šios institucijos veiklos perspektyvomis.  
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Santrauka 
 

Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis (1770, -,1831) – vokiečių filosofas, 
priskiriamas idealistams. Jo sumodeliuota sistema apima absoliučiai viską. Hėgelio 
tikrovė yra apimta absoliučios dvasios. Viskas prasideda ir baigiasi absoliučioje dva-
sioje. Žmogus yra būtybė, realizuojanti absoliučios dvasios veiksmus. Šiame 
straipsnyje analizuojamos monumentalios Hėgelio filosofinės sistemos intelektua-
linės ištakos, parodomas jos santykis su švietimo epochos bazinėmis idėjomis. Šia-
me tekste taip pat aptariamos kelios paties Hėgelio filosofinės tezės, kurios dau-
giausiai susijusios su ontologiniais klausimais. Straipsnyje remiantis Ch. Taylor 
idėjomis analizuojama dabartinė visuomenė, jos problemos, ištakos ir egzistencijos 
santykis su Hėgelio intelektualiniu paveldu. Viso darbo tikslas nustatyti Hėgelio fi-
losofinės sistemos ir šiuolaikinės visuomenės santykį. Siekiant užsibrėžti tikslo bus 
siekiama surasti pagrindines takoskyras bei galimus sąlyčio taškus tarp hėgeliškosios 
filosofinės sintezės ir objektyvizmu pagrįstos modernios visuomenės bei protesto 
prieš ją formos. 
 

1. ĮŽANGA 
 

Hėgelis savo sudėtingoje ir išsamioje filosofinėje sistemoje sugebėjo sude-
rinti dvi šiuolaikinei civilizacijai itin reikšmingas tendencijas: mąstymo ir jausmin-
gumo. Todėl siekiant suvokti, kodėl hėgeliškoji mintis yra aktuali dabar ir bus to-
kia ateityje, reikėtų pradėti nuo minėtų tendencijų identifikavimo. 

Abi šios tendencijos susiformavo XVIII a. pabaigoje, tuometėje Vokietijoje 
kaip reakcija į prancūziškąsias švietimo epochos idėjas, o vėliau jos inspiravo 
Romantizmo atsiradimą.  

Pirmoji iš jų – ekspresyvizmas, iškyla su „Audros ir veržimosi“ (vok. Strum 
und Drang) sąjūdžiu. Ši idėja atskleidžiama ir išplėtojama Herderio darbuose [1].  

Ekspresyvizmas gali būti suvokiamas kaip protestas prieš žmogaus kaip 
subjekto ir kartu kaip mokslinės analizės objekto sutapatinimą Švietimo epocho-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

422 

je. Labiausiai kritikuojamas buvo žmogaus kaip subjekto, valdomo egoistinių 
aistrų, vaizdinys. Toks žmogus traktuoja gamtą ir visuomenę tik kaip savireali-
zacijos priemones, kurios neturi jokios vertės pačios savaime, o vertę įgyja tik 
būdamos naudingos asmens siekiams įgyvendinti. 

Herderis ir kiti išplėtojo alternatyvų požiūrį, kuriame žmogus tampa „ekspre-
syviuoju objektu“. Žmogaus gyvenimas, remiantis šiomis pažiūromis, buvo ma-
tomas kaip meno kūrinio analogas, kuriame dalys ir aspektai randa savo tikrąją 
reikšmę tik santykiaudamos su kitomis dalimis ir aspektais. Žmogaus gyvenimas 
išsiskleidžia iš tam tikro branduolio (temos ir inspiracijos). 

Vadovaujantis šiuo, „ekspresyviojo objekto“, požiūriu Švietimo epochos ana-
litinis žmogaus mokslas buvo tik savęs pažinimo „parodija“ [1] ir vienas skaus-
mingiausių subjekto savęs paties iškraipymo būdų. Žmogaus, sudaryto iš skir-
tingų elementų (mąstymo – jausmingumo, sielos – kūno ir pan.), matymas ne-
leidžia pamatyti gyvenimo kaip išraiškos vienovės. Toks egzistencinis dvilypu-
mas verčia gyventi remiantis įvairiomis dichotomijomis ir žmogus yra priverčia-
mas ar prisiverčia numalšinti būties išraiškos vieningumą.  

Toks mokslas ne tik suskaido žmogaus gyvenimo vienovę, bet ir izoliuoja in-
dividą nuo visuomenės ir gamtos. Ekspresijos vaizdiniui esminga buvo ne tik tai, 
kad buvo sukurtas modelis, pagrindžiantis ir akcentuojantis žmogaus gyvenimo 
vienovę, bet ir nurodymas, kad žmogus savirealizaciją pasieka tik ekspresyvia 
veikla. Šis požiūris į žmogaus išraišką susiformavo tuo laikotarpiu, kai menas 
buvo pradėtas traktuoti kaip tobuliausia žmogaus veikla ir vienintelė savirealiza-
cija. Pastaroji koncepcija itin prisidėjo prie modernios civilizacijos susikūrimo [1]. 

Šie du ekspresyvumo modeliai buvo sujungti į vieną: tik todėl, kad žmogus 
pasiekia aukščiausią savirealizacijos laipsnį ekspresyvioje veikloje, žmonių gy-
venimai gali būti vieningomis išraiškomis.  

Tačiau žmonės yra ekspresyvios būtybės ir dalyvaudami kuriant kultūrą, o ji 
išlaikoma ir puoselėjama tik bendruomenėje. O pastaroji taip pat turi savo atski-
rą išraišką. Todėl, kaip ir atskirą žmogų, būtų nekorektiška traktuoti visuomenę 
kaip instrumentą ar priemonę, individų įsteigiamą tik tam, kad būtų lengviau pa-
siekti savo tikslus, kaip buvo teigiama Švietimo epochoje.  

Herderis oponuoja tokiai pozicijai teigdamas, kad Tauta tai tam tikros kultū-
ros, kurios nariai gali izoliuotis nuo jos, tačiau to rezultatas būtų dalies tapatybės 
praradimas, nešėja. Herderis manė, kad kiekvienas žmogus turi ypatingą „pa-
grindinę temą“ ar išraiškos būdą, kurie niekada negali būti paprastai pakeisti tie-
siog mėgdžiojant kitų žmonių ar tautų išraiškos būdus. 

Ekspresyvizmas taip pat nesuderinamas su ankstyvojo švietimo požiūriu į 
žmogaus ir gamtos santykį. Vienas iš pagrindinių Švietimo epochos teiginių bu-
vo tas, kad žmogus – tai dvilypės prigimties subjektas, sudarytas iš dviejų ele-
mentų. Tačiau, anot Herderio ir kitų ekspresyvistų, žmogus nėra ir negali būti 
tiesiog sujungtas fizinis kūnas ir protas. Žmogus tai ne dviejų priešingybių są-
junga, o vieninga abiejų elementų išraiška. Tačiau žmogus kaip kūniška būtybė 
sąveikauja su visa visata, todėl ši sąveika turi būti mąstoma išraiškos kategori-
jomis. Vadinasi, gamtos sutapatinimas su įvairių objektų rinkiniu atskleidžia pasi-
rinkimą ignoruoti gerokai platesnį kontekstą, „srūvantį“ pro mus, ir kurio dalimi 
mes esame. Būdamas ekspresyvia būtybe žmogus turi stengtis atstatyti bendra-
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vimą su gamta, kuris buvo nutrauktas analitiško, objektyvizuojančio Švietimo 
epochos mokslo. 

Tai viena iš reakcijų į Švietimo epochos idėjas, dariusių įtaką hėgeliškosios 
visa apimančios filosofinės sistemos formacijai. Toliau aptariama antroji. 

Jeigu žmogus traktuojamas kaip viena iš objektyvizuotos gamtos dalių, tada 
jo veiklos motyvai turėtų būti aiškinami kaip įvykiai, o ne veiksmai. Tie, kurie pri-
tarė gamtos ir žmogaus objektyvizavmui, teigė, kad žmogaus susiejimas su įvy-
kiu nėra nesuderinamas su asmens laisve, tačiau radikalesnės laisvės formos 
šalininkai su šiais teiginiais niekaip negalėjo sutikti. Anot jų, moralinė laisvė reiš-
kia, kad sprendimai turi būti priimami nepaisant jokių polinkių ar išankstinių nusi-
statymų, pasirinkimas gali būti motyvuojamas tik moraliniu teisingumu. Žino-
miausias šio požiūrio atstovas buvo vokiškojo idealizmo atstovas Imanuelis Kan-
tas.  
 

1. HĖGELIS IR ROMANTIZMAS 
 

Hėgelio pateikta filosofinė sintezė buvo fundamentalios romantikų ambicijos 
realizacija. Iš pradžių tai gali pasirodyti stebinančiu dalyku, nes Hėgelio niekas 
neįvardija romantiku ir jis dažniau nurodomas kaip aštrus ir nuoseklus roman-
tizmo kritikas. 

Tačiau šis paradoksas gali būti greitai išsklaidytas, nes pilniausios raciona-
lios autonomijos (kantizmo) ir didžiausios išraiškos vienybės (ekspresyvizmo) 
suderinimas buvo vienas iš pagrindinių Hėgelio filosofijos siekių. O šiuo siekiu jis 
nesiskyrė nuo savo amžininkų, t.y. jis buvo romantikas. Tačiau jį nuo kitų skiria 
tai, kad Hėgelis pasirinko kitą kelią. 

Hėgelis teigė, kad Švietimo epochos „suskaldytą“ žmogų, visuomenę ar 
gamtą galima vėl grąžinti į vieningą išraišką pasinaudojant racionalumu, t.y. kad 
sintezę įmanoma pasiekti per protą. Tai buvo kontroversius siūlymas, nes tam 
būtų reikėję išanalizuoti ir sudalinti realybę. Racionali idėja vertinama kaip iš pri-
gimties susijusi su dalijimu ir išskyrimu. Norint baigtinį objektą sujungti su ne-
baigtiniu subjektu, rodėsi, tinkamiau pasikliauti intuicija ar ieškoti ekspresijos 
mene negu segmentuotame filosofijos diskurse.  

Tačiau Hėgelis laikėsi savo. Jis aiškiai matė, kad mąstymo ir racionalumo 
atsisakymas reikš sintezės tarp laisvės ir išraiškos vienovės paieškos pabaigą. 
Todėl jis visuose savo apmąstymuose siekė žmogaus protą ir racionalumą pa-
talpinti kaip mediumą tarp individo ir visatos taip sukuriant abipusės sąveikos 
kanalą. 

Bet kodėl tada modernūs žmonės labiau linkę jausmingumą iškelti aukščiau 
už protą, kodėl pamirštos ne tik Hėgelio, be ir kitų romantikų idėjos? Atsakymas 
susijęs su tuo, kad modernios industrinės ir technologinės visuomenės raida su-
žlugdė visas ekspresyvistų vizijas apie žmogų sąveikaujantį su gamta ir gamtą 
kaip kosminės Dvasios išraiškos formą. Hėgelio vizija, nors racionalesnė formos 
atžvilgiu ir skvarbesnė savo įžvalgumu, palyginti su amžininkų teiginiais, taip pat 
išnyko, nes buvo iš principo skirtingos kokybės, palyginti su įsivyravusia doktri-
na.  

Žvelgiant iš šio žiūros taško romantizmas gali pasirodyti kaip trumpalaikė kri-
zė, ištikusi gimstančią modernią visuomenę. Romantizmas buvo absorbuotas ir 
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pasitraukė iš viešosios erdvės. Lygiagrečiai socialinei absorbacijai įvyko ir inte-
lektualinė. Nors mokslinis antrosios XIX a. pusės požiūris įtraukė daugybę eksp-
resyvistų ir romantikų įžvalgų, tačiau filosofinės kategorijos, lėmusios jų atsira-
dimą, sunyko, todėl likusios idėjos dažnai tėra tik fiktyvios formos, galinčios būti 
pripildomos vienokio ar kitokio turinio priklausomai nuo susiklostančio vienokio 
ar kitokio intereso. 

Taigi antrojoje XIX a. pusėje Europoje atsiradusi civilizacija pasirinko Švieti-
mo epochos žmogaus modelį. Ir šis pasirinkimas iš dalies paaiškina hėgelizmo 
krizę.  

Lygia greta su visuomenės raida hėgeliškąsias idėjas griovė arba, tiksliau, jų 
tiesiog nepaisė, šiuolaikinis mokslas ir jo raida. Anot Hėgelio empirinis mokslas 
savyje turėjo turėti „absoliutųjį“ arba visuminį mokslą. Tai reiškia, kad tokio 
mokslo rezultatas turi atskleisi koncepcijos struktūrą su tam tikra paklaida ar ne-
tikslumu priklausomai nuo, kokiu lygmeniu realybė tiriama. Tačiau tikslieji ir 
gamtos mokslai sugriovė ribas, kurias jiems buvo pastatęs Hėgelis savo sinteze. 
  

2. HĖGELIS IR ŠIUOLAIKINĖ VISUOMENĖ 
 

Tad ar galima teigti, jog dėl modernios civilizacijos, privertusios mus tapti 
pačiais save apibrėžiančiais subjektais su objektyvizuojančia pozicija gamtos ir 
socialinio gyvenimo atžvilgiu, Hėgelio ontologija daugiau nebėra gyva mąstymo 
galimybė?  

Taip manyti reikštų ignoruoti tam tikras išsaugotas romantizmo epochos idė-
jų liekanas. Žinoma, modernūs žmonės mąsto apie save pirmiausia kaip indivi-
dus su tam tikromis aistromis ir tikslais, o visuomenę mato kaip bendrą gamy-
bos, mainų ir bendros pagalbos įmonę, sukurtą tam, kad būtų patenkinti tam tikri 
troškimai. Taigi svarbios visuomenės vertybės yra racionali organizacija, pa-
skirstomasis teisingumas ir individualios nepriklausomybės apsauga. 

Tačiau susiklosto paradoksali situacija, kai tie patys žmonės yra sukrečiami 
modernios visuomenės neadekvatumo jausmo, kuris kildintinas iš romantizmo 
protesto prieš objektyvizuotą žmogų. Jau nuo XVII a. visą laiką buvo skundžia-
masi modernia civilizacija kaip banalia ir lėkšta. Įvairiais būdais visuomenės kri-
tikai konstatavo modernios visuomenės išraiškos „mirtį“. Visuomenė buvo rodo-
ma kaip smaugianti ekspresyvią savirealizaciją savo konformizmu arba visur 
sklindančiu naudingumo reikalavimu. Jai buvo priskiriama kaltė už tai, kad pa-
saulyje visi veiksmai, objektai ir institucijos yra „vartojamos“, bet niekas neišreiš-
kia to, kuo žmogus yra ar galėtų būti. Šis priešpriešos šaltinis atsirado ekspre-
syvizmo srovėje XVIII a. pabaigoje ir jos stiprumas iki šiol rodo modernios vi-
suomenės egzistencinio saugumo stoką.  

Šiai opozicijos srovei intuityviai pritaria daugybė šių laikų žmonių. Tai įrodo 
nuolatiniai neramumai ir agresijos protrūkiai, kurie taip būdingi mūsų amžiui. Gili 
ekspresyvistinė opozicija labai prisidėjo prie fašizmo iškilimo ir yra pagrindinė 
jaunų žmonių kovos prieš sistemą priežastis Vakarų valstybėse.  

Taigi Hėgelio ontologijos užtemimo negalima taip paprastai paaiškinti mo-
dernios tapatybės įsisteigimu. Kaip jau pastebėjome, to neįvyko, nes kiekviena 
moderni tapatybė turi nemažai ir romantiškosios tapatybės savybių. Todėl klau-
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simas turėtų būti formuluojamas taip – kodėl tebetrunkantis romantinis protestas 
negali rasti filosofinės išraiškos Hėgelio vizijoje? 

Iš dalies atsakymą sufleruoja pats klausimas. Hėgelis nešnekėjo apie pro-
testą. Jo vizija buvo pasaulis, susitaikęs su kosmine Dvasia, o romantinė dvasia 
yra tikra tik būdama opozicijoje moderniai visuomenei. Ir jeigu žmogus, siekian-
tis ekspresyvios savirealizacijos, jautėsi atskirtas nuo istorijos eigos XIX a., tai 
kokioje tragiškoje situacijoje atsiduria šiuolaikinis žmogus? XX a. pradžioje filis-
teriška visuomenė galėjo pasiūlyti griežtai sutvarkytą socialinę sistemą, pade-
dančią suvokti savo ribotumą. Tačiau uolus patogumų ieškojimas buvo nutrauk-
tas groteskiško nežmoniškumo, o ne pajudėjimo link naujos ir aukštesnės kultū-
ros. Ironiškiausia tai, kad pats romantinis protestas turi prisiimti atsakomybę už 
šiuos baisius vyksmus – fašizmas ir stalinizmas.  

Todėl šiuolaikinis žmogus yra dažnai suviliojamas matyti istoriją kaip nenu-
trūkstamas skerdynes. Todėl jam gali būti labai sunku suprasti, kaip Hėgelis, 
taip pat stebėjęs istoriją kaip nuolatines skerdynes, nepaisant to vis dar matė is-
toriją kaip proto ir laisvės realizaciją. Taip yra todėl, kad mus nuo Hėgelio skiria 
istorinio optimizmo ir entuziazmo stoka. 

Taigi ar savimi pasitikinčios ir augančios modernios visuomenės narys, ar 
jos byrėjimo liudininkas, žmogus, esantis romantizmo idėjų paveldėtojas, jaučia 
nuotolį ir atsiskyrimą. Jis negali matyti istorijos kaip išsirutuliojančios iš kosminės 
Dvasios ir kartu negali matyti gamtos emanacijos iš Dvasios. Didėjanti gamtos 
kontrolė ir besiplečiančios mokslo ribos išblaško pasaulio viziją kaip dvasinių jė-
gų pasireiškimą. Šis ekspresyvus panteizmas nustojo būti gyva galimybe, kai 
modernioji civilizacija apribojo save. Tačiau Hėgelio sintezė būtent ir buvo pas-
tatyta ant šio pagrindo. Jos tikslas buvo suderinti viziją, kad gamta yra Dvasios 
išraiška, su suprantamu kvietimu žmogui atkurti ekspresyvią vienybę su ja ir su 
racionalios autonomijos siekimu. Dvasia, ontologinis pasaulio pagrindas racio-
nalioje būtinybėje, turi įgyvendinti šią sintezę. Tai garantuoja, kad žmogus gali 
atsiduoti vienovei su visuotinybe neprarasdamas savo racionalios laisvės. Ta-
čiau jeigu ekspresyvus panteizmas nyksta, jeigu siekimas būti vienovėje su 
gamta nustoja būti prasmingas, tada išnyksta pagrindas ir tolesnė romantinių 
idėjų raida tampa nebeaktuali ir gana fiktyvi.  

Todėl Hėgelio sintezė negali vadovauti romantizmo šalininkams dabar. Taip 
yra ne vien todėl, kad iš dalies ji yra pastatyta ant ekspresyvistų reakcijos į mo-
dernią tapatybę, kurią šiuolaikinė civilizacija linkusi apriboti vis labiau ir labiau, 
bet ir todėl, kad ši sintezė yra pastatyta ant pasenusios šios reakcijos modelio.  

 

IŠVADOS 
 

� G. V. F. Hėgelio filosofinė sistema susiformavo kaip Švietimo epochos 
idėjų kritika; 

� G. V. F. Hėgelio filosofija – tai romantizmas, papildytas racionalumo iškė-
limu; 

� G. V. F. Hėgelio suformuluota asmens ir visumos nuolatinio santykiavimo 
idėja yra kokybiškai skirtinga Švietimo epochos bazinėms idėjoms; 
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� Šiuolaikinė visuomenė ir jos egzistavimas yra pagrįstas Švietimo epochos 
idėjomis, todėl G. V. F. Hėgelio filosofinė sistema nedaro reikšmingos įtakos da-
barties pasaulio raidai; 

� Dėl Švietimo epochos idėjų ambivalentiškumo šiuolaikiniame pasaulyje 
aktyviai protestuojama prieš susiklosčiusią sistemą remiantis romantizmo idėjo-
mis, tačiau G. V. F. Hegelio filosofinė sistema, kuri priskirtina romantinėms, nėra 
aktuali šiuolaikinei visuomenei ir todėl tampa tik tyrimo objektu, o ne aktyviai ir 
tiesiogiai procesus įtakojančia pažiūrų visuma. 
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Summary 

 
G. W. F. Hegel is one of the most famous philosophers of idealistic trend who devel-

oped a blanket philosophical system. His philosophical synthesis took up and combined 
two trends of thought and nature – expressiveness and freedom. Those to trends were 
developed in late – eighteen – century Germany. 

G. W. F. Hegel built his theory on those two tendencies and tried to create his per-
sonal one by combining man and the universe by putting humans bind between them. 
That was a challenge and G. W. F. Hegel overcame that and constructed his blanket phi-
losophical system that was one on hand romantic protest against the ideas of Enlighten-
ment but on the other hand it was a system because of the role of the mind. 

Modern society is based on the ideas of the Enlightenment. Because of that the ideas 
G. W. F. Hegel couldn’t be implemented in the life of the contemporary man and it can’t be 
used in the romantic protest against the reality because these ideas are not based on the 
protest and confrontation.  
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Santrauka 
 

Kiekvienas visuomenės narys visada įgyja tiek „geros būties“, kiek leidžia jo ga-
lios ir socialinės aplinkybės. Visuomenės nario specifinį statusą lemia daugelis 
veiksnių: giminystės ryšys, asmeninės savybės, veiklos rezultatai, valdos, autoritetas, 
valdžia. Tačiau prigimtinių talentų ir sugebėjimų skirtumai yra šalutinis dalykas, 
jie neturi įtakos asmenų, kaip lygių piliečių, statusui. Vieno pasiekta visuomeninė 
„gera būtis“ gali taip smarkiai skirtis nuo kito visuomenės nario „geros būties“ ly-
gio, kad šis skirtumas virsta grėsme jų solidarumui. Taigi, kokiu būdu yra galimas 
bendras teisingumo standartas, kai visuomenės nariai vadovaujasi šališku požiūriu į 
savo socialines situacijas? Aukščiausiu savo veiklos tikslu asmeniui gali būti būtina 
laikyti individualią autonominę būtį ir sureikšminti tik savo privačius interesus. 
Kitam žmogui, kaip moralinei būtybei, gali būti svarbu nesiekti savo privačios ge-
rovės maksimumo ignoruojant kitus žmones. Dėl požiūrio į teisingumą įvairovės 
kiekvienas visuomenės narys įgyja teisę siūlyti sprendimus, kaip įtvirtinti arba iš-
saugoti jo įsivaizduojamą teisingumo proporciją, o vėliau šią proporciją įgyvendinti 
individualiai, kartu su kolegomis arba visos visuomenės mastu. J. Rawlsas siūlo „su 
variacijomis, kurios nukelia piliečius žemiau, dorotis įstatymų priėmimo stadijoje – 
kai gali būti sukurtas pakankamai lankstus pirminių gėrybių indeksas“. Piliečiai yra 
autentiški savo reikalavimų šaltiniai. Jie turi teisę kelti reikalavimus institucijoms, 
kad įgyvendintų savąją gėrio sampratą. Implikuojama, jog piliečiai, dalyvaujantys 
socialinio bendradarbiavimo sistemoje, geba prisiimti atsakomybę už savo tikslus. 
Politinio teisingumo koncepcija apibrėžia sąžiningo bendradarbiavimo sąlygas. Ku-
ris sprendimas optimalus, gali paaiškėti tik priimant ir įgyvendinant sprendimus 
dėl geriausių teisingumo standartų, kai visuomenės nariai patys įsitikina, ko verti jų 
priimti sprendimai, kad jų teisėti lūkesčiai išsipildytų.  
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ĮVADAS 
 

Demokratija, teisingas valdymas galimi tik esant lygybės principui. Demokra-
tinėje visuomenėje ši koncepcija reiškia teisę turėti visas teises, būti politinio 
proceso sprendimų priėmimo dalyviu. Koncensuso centre jau nebe pagrindinių 
moralinių įsitikinimų, o politinės teisingumo koncepcijos vienijama visuomenė. Ją 
sudarantys individai kiekvienas turi savo interesus, juos derina ir formuluoja 
bendras gyvenimo taisykles. Pamatinės teisės ir pripažinti interesai nepriklauso 
nuo priklausomybės tam tikrai religijai ar socialinei klasei. Disponuodami gebė-
jimais turėti teisingumo jausmą, suvokti savo gėrį, mąstyti, daryti išvadas ir 
spręsti, asmenys yra lygūs. 

Visuomenės nario būtis ir veiksmai suderinti arba bent turėtų būti suderinti 
su kitų visuomenės narių būtimi ir veiksmais. Teisingumo samprata galima tik 
jeigu visuomenės nariai teisingumą įsivaizduoja panašiai. Pabrėžtina, kad de-
mokratinei visuomenei būdingas „teisingumo standartas“. Viena iš didžiausių 
vertybių yra laikoma visuomenės narių lygiateisė narystė bendruomeniniame 
gyvenime. Kiekvienas narys turi teisę pasisakyti keliamu klausimu, tarti „taip“ ar-
ba „ne“ tam tikram sprendimui. Piliečiai paprastai turi ir politinių, ir nepolitinių 
tikslų bei įsipareigojimų. Jie siekia politinio teisingumo vertybių ir nori jas matyti 
įkūnytas politinėse institucijose ir socialinėje politikoje. „Visuomeninėje situacijo-
je“ kiekvienas bendruomenės narys turi teisę į tokią būtį, kurią lemia jo teisėti lū-
kesčiai, skirti kitiems visuomenės nariams.  
 

1. ĮSTATYMŲ LEIDYBA 
 

Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas privalo įvertinti visas pozicijas. Ši są-
lyga numato procedūrą, kuri taip pat turi būti teisinga ir nešališka. Procedūrinis 
teisingumas skiriamas į sprendimų priėmimo procedūrą ir sprendimų taikymo 
procedūrą. Tačiau šis skyrimas gali būti tik santykinis. Sprendimų priėmimas gali 
būti vienasmenis ir kolektyvinis. Sprendimus gali priimti privatūs asmenys, so-
cialinės grupės. Sprendimai gali būti priimami ir taikomi visos visuomenės mas-
tu. Sprendimų priėmimas visada susijęs su šios procedūros dalyvių interesais. 
Visos visuomenės interesą priimant sprendimą galima vadinti politiniu interesu, 
o patį sprendimą – politiniu sprendimu. Pasak R. Dworkino, „politinį sprendimą 
pateisina politinės nuostatos argumentai, parodydami, kad sprendimas tarnauja 
kokiam nors bendruomenės kaip visumos kolektyviniam tikslui arba jį gina.“ O 
principo argumentai „politinį sprendimą pateisina, parodydami, kad sprendimas 
gerbia arba užtikrina kokią nors individo ar grupės teisę“ [3, p. 127]. Politiniai 
sprendimai gali pažeisti individų arba jų grupių teises ir šių teisių gynimas numa-
to teisminę procedūrą, iš esmės besiskiriančią nuo politinių sprendimų priėmimo 
procedūros. Tai patvirtina, kad sprendimo priėmimas ir taikymas vyksta lygia 
greta.  

Įstatymas, kaip kolektyviai sukurta elgesio taisyklė, išreiškia „nešališkumo“, 
visų lygybės įstatymui požymį. I.Kantas šiek tiek susiaurina įstatymų leidybos 
subjekto apimtį – jis teigia, kad „įstatymų leidybos teisės atžvilgiu ne visi laikytini 
tarpusavyje lygūs. Tie, kurie teisiškai neįgalūs, kaip visuomenės nariai privalo 
laikytis viešųjų įstatymų ir naudotis jų apsauga; tačiau ne kaip piliečiai, o tik kaip 
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įstatymų ginamieji asmenys“. Politinių sprendimų teisingumas privalo numatyti 
tokią procedūrą, kuri leistų visiems asocijuotos bendruomenės nariams išreikšti 
savo viešą sprendžiamo politinio teisingumo teisę. Nėra kito kelio, galinčio užtik-
rinti įstatymo legitimumą, tik jo sankcionavimas bendrosios valios autoritetu. Po-
litinė valdžia, susitapatindama su visos politinės bendruomenės valia, prisiima 
atsakomybę už kiekvieną bendruomenės narį. Jos pareiga – patarnauti visuo-
menei. Iš to plaukia valstybės teisė įgyvendinti teisingumą. Visuomenės nariai 
kuria socialines ir ekonomines programas, valstybė gali užtikrinti jų įgyvendini-
mą. Priimdama politinius sprendimus valstybė privalo atlikti aktyvų vaidmenį, ku-
ris yra susijęs su paties politinio proceso organizavimu. Valstybės atstovas – 
vykdomoji valdžia – negali kurti bendruomenės politikos – ji gali ją tik įgyvendin-
ti. 
 

2. GALIMYBIŲ LYGYBĖ 
 

Rawlsas savo kūrinyje „Teisingumo teorija“ sukuria hipotetinę situaciją, ku-
rioje visi „laisvi ir lygūs“, laikosi tam tikros procedūros priimdami sprendimą dėl 
teisingumo principų. Kad sprendimas būtų teisingas, dalyviai atskiriami „nežino-
jimo uždanga“, t.y. įspaudžiami į tokias aplinkybes, kai nėra saistomi subjektyvių 
interesų ir yra linkę nešališkai, sutarimu priimti geriausią teisingumo variantą iš 
visų galimų. Tai reiškia, kad visi susitarimo dalyviai „lygūs“, nes „visi turi tas pa-
čias procedūrines teises pasirinkdami principus“. Teisingumo principai privalo 
atverti visiems visuomenės nariams „lygias galimybes“ neatsižvelgiant į „genetinį 
potencialą“ ar „socialinius atsitiktinumus“. Tokia įsivaizduojama situacija yra ma-
žai reali dėl to, kad visuomenės narys labai dažnai atsiduria situacijoje, kurioje 
dėl jo subjektyvių įsitikinimų sunkoka adekvačiai vertinti kolegų preferencijų pa-
grįstumą ir nešališkai įvertinti teisingumo reikalavimus. Tokios situacijos negali-
ma laikyti ir absoliučiai išgalvota. Autorius teigia, kad „žmonės laisvai gali rinktis 
karjeras ir profesijas“, iš to plaukia, kad galima preziumuoti teisingumą ne tik 
„kaip nešališką galimybių lygybę“, bet ir kaip „nešališkos galimybių lygybės įgy-
vendinimo rezultatą“. Iš tiesų, jeigu galimybės teisingos, tai kodėl negalėtų būti 
tiek pat teisingi šių galimybių įgyvendinimo rezultatai? Šioje vietoje tikslinga su-
lyginti Rawlso mintis su Hayeko dėstoma koncepcija. Pastarasis mano, kad gi-
nant žmogaus laisvę vienintelis galimas kompromisas su lygybės šalininkais yra 
„pripažinti visų lygybę įstatymui“. Kitokio pobūdžio lygybė, pasak šio autoriaus, 
prieštarautų laisvei ir teisingumui. Rawlsas, galima sakyti, preziumuoja „materia-
lią galimybių lygybę“, o Hayekas kalba tik apie „formalią galimybių lygybę“. Jo 
požiūriu, „lygybė įstatymui sukuria materialinę nelygybę“. O vienintelis būdas su-
lyginti nelygių padėtį yra nevienodas elgesys su jais. Teisinga tokia socialinė-
ekonominė nelygybė, kuri gerina blogiausioje padėtyje esančių visuomenės na-
rių padėtį ir kuri atveria kiekvienam lygias galimybes siekti bet kokių padėčių ir 
pareigų, jeigu tik yra tam pakankama motyvacija. „Socialinė ir ekonominė nely-
gybė yra pateisinama, jeigu ji teikia naudą gerinant žmonių, kurių padėtis blo-
giausia, sąlygas“, teigia J. Rawlsas. Atsitiktiniai gamtos suteikti gebėjimai, atsi-
tiktiniai socialiniai veiksniai ir fortūna kiekvienam „atseikėja jo teisingumo nor-
mos dalį“. Ir tai nebūtinai reiškia, kad kažkas privilegijuojamas, o kažkas skriau-
džiamas. Politinio teisingumo idėja neaprėpia ir neprivalo aprėpti visko. Ją visa-
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da turi papildyti ir kitokios dorybės. Talentai, palanki socialinė aplinka ir sėkmė 
asmenis iškelia į viršūnę ne šiaip sau. Turi būti pateiktas šios išskirtinės padė-
ties „vertas“ veiklos rezultatas, kuris paprastai yra laukiamas visuomenės. Vienų 
žmonių veiklos rezultatais naudojas kiti. Negali būti blogai tai, kad kuris nors vi-
suomenės narys jam atsitiktinai patekusius pranašumus paverčia visuomeninės 
reikšmės produktu. Tačiau šių atsitiktinių sąlygų negalima pervertinti.  

Pasak J. Rawlso, žmonės, nepaisant jų skirtingo gėrio supratimo, juos įgy-
vendinti reikia daugmaž tų pačių pirminių gėrybių, t. y. tų pačių pamatinių teisių, 
laisvių, lygių galimybių, taip pat universalių priemonių, pavyzdžiui pajamos, tur-
tas, kurios teikia socialinį pagrindą. Nešališka galimybių lygybė įgyjant norimą 
padėtį arba pareigas visų pirma susijusi su galimybe visuomenės nariui susirasti 
darbo vietą, kurioje įmanoma įgyvendinti savo galias. Turtinė diferenciacija turi 
tam tikrą ribą, kurią peržengus kyla grėsmė lygių galimybių institutams, politinė 
laisvė praranda savo vertę, vyriausybė turi atstovaujamąjį pobūdį tik išoriškai. R. 
Dworkinas atmeta galimybę, kuri suponuoja, kad „žmonės privalo būti vienodai 
turtingi – ir nesvarbu, kaip jie apsisprendė gyventi“. Jis siūlo ekonominę lygybę, 
kurią galima apibrėžti atsižvelgiant ne į tai, ar žmonės savo gyvenime pasiekia 
vienodą laimę, gerovę, bet į tai, ar jie turi vienodus išteklius, leidžiančius jiems 
gyventi savarankiškai, paversti savo gyvenimus tuo, kuo jie norėtų. „Tikra ištek-
lių lygybė įgyvendinama tik tada, kai įvairių žmonių ištekliai yra lygūs pagal jų 
teikiamų galimybių vertę“. Jei žmogus sąmoningai nesiekia gyventi iš savo veik-
los rezultatų, nepagrįstai reikalauja, kad jį remtų valstybė, tai aišku, kad jo socia-
linė padėtis negali būti geresnė už tą, kurią jis pats susikuria. „Demokratinių 
laisvių išlikimas negalimas be aktyvaus piliečių, pasižyminčių politinėmis dory-
bėmis, kurios yra būtinos konstituciniam režimui palaikyti, dalyvavimo politinia-
me procese“ [2]. 

Liberalioje visuomenėje kiekvieno nario dorovinė pareiga yra rūpintis teisin-
gumo visuomenėje įtvirtinimu. Individas gali pasakyti, kodėl jis savo padėtį laiko 
teisinga ar neteisinga, ką jis pats ar kiti visuomenės nariai, valstybė privalėtų 
padaryti, kad jo ir kitų žmonių padėtis pagerėtų ir padaugėtų visuomenėje teisin-
gumo. Socialinis teisingumas – tai kiekvieno visuomenės nario rūpestis. Libera-
lių tradicijų visuomenėje pripažįstami tiek socialinio teisingumo standartai, tiek 
požiūrių į šių standartų turinį ir reikšmę įvairovė. Demokratinės visuomenės na-
riai arba bent didžioji jų dauguma turi gerbti laisvės ir lygybės vertybes, žmo-
gaus sąžinės laisvę, socialinio teisingumo pamatinius reikalavimus. Nepaisant 
galimo požiūrių į teisingumą pliuralizmo, nekvestionuojama pati pamatinė struk-
tūra – socialinio teisingumo principai ir pagrindinės socialinės teisės bei jų insti-
tucinis įforminimas pamatinėje struktūroje. Tiesiog preziumuojama, kad liberalio-
je laisvų piliečių bendruomenėje sprendimo priėmimo dalyviai paprasčiausiai 
aiškinasi, kokiais konkrečiais būdais ir kokiomis proporcijomis reikia pasiekti tai, 
ko nori kiekvienas iš jų, nepažeidžiant pamatinės teisingumo struktūros reikala-
vimų. Būdami protingi, žmonės turi įvertinti ir kitų interesus bei reikalavimų svar-
bą, nenustumdami į šalį tolerancijos. 
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3. GALIMYBIŲ DIFERENCIACIJA 
 

Visuomenė privalo gerbti žmogaus teisę turėti tokią padėtį, kuri išplaukia iš 
jo teisėtos veiklos rezultatų rinkos sąlygomis, todėl atsirandanti socialinė dife-
renciacija yra pateisinama. Svarbu ne tai, ar ji didėja, o tai, ar ji atitinka visų vi-
suomenės narių „teisėtus lūkesčius“. Nepamirština ir tai, kad socialinės kliūtys 
gali suformuoti ryžtingą žmogaus charakterį, įgimtų talentų stoka vienoje srityje 
padėti atsiskleisti kitiems talentams. Žmonės vis dėlto žino, kad prasiskleidus 
uždangai kai kas iš jų patirtų didelę sėkmę, o kai kas, atvirkščiai – vien tik nuo-
stolius. Bet už nuopelnus anksčiau ar vėliau atlyginama.  

Pilietis konkrečioje situacijoje dažniausiai yra verčiamas aplinkybių prioritetą 
teikti kuriai nors vienai socialinei vertybei, kuri, jo manymu, tuo metu yra svar-
biausia. Tai suponuoja subjektyvumą. Tačiau tai, kad visuomenės narių pozici-
jos yra šališkos, reiškia, jog bendrų suderintų sprendimų priėmimas virsta pro-
blema. Sunku nubrėžti skiriamąją šališkų moralinių įsitikinimų ir nešališko viešo 
sprendimo liniją. Sprendimų priėmimo dalyvių subjektyvios pozicijos virsta ra-
cionaliu šališkumu, kai jie, siekdami priimti sau naudingus sprendimus, yra ver-
čiami susimąstyti apie kolektyvinių sprendimų priėmimo taisykles. J. Rawlso mi-
nima piliečių poreikių koncepcija leidžia teigti, jog jų tenkinimas turi būti viešai 
pripažintas kaip naudingas visiems, gerinantis piliečių situaciją politinio teisin-
gumo požiūriu. Piliečių poreikiai, kitaip nei jų norai, yra objektyvūs: jie išreiškia 
asmenų su aukštesniojo lygmens interesais, atliekančių tam tikrą vaidmenį arba 
užimančių tam tikrą statusą, teisėtus reikalavimus. „Neįmanoma likti šališkam, 
jei yra interesas priimti kolektyvinį sprendimą“ [1]. Aplinka, kurioje priimami 
sprendimai, objektyviai formuoja sprendimų priėmimo dalyvių įsitikinimus, verti-
nimus ir nuostatas. Jei tarp šių asmenų yra pasaulėžiūrų konsensusas, jie pasi-
tiki vienas kitu. Be to, jei sprendimas yra naudingas kiekvienam iš jų, tai jis yra 
racionalus, taigi ir protingas. O sprendimas naudingas, jei žmogų tenkinančiu 
būdu įkūnija jo asmeninę teisingumo viziją. Jei sprendimų galiojimo nekvestio-
nuoja pats jų autorius, tai jie yra legitimūs, nesvarbus, teisingi ar neteisingi.  
 

4. DAUGUMOS SPRENDIMAS 
 

Kur kas sudėtingiau yra užtikrinti sprendimo legitimumą, kai jį priima keli as-
menys. Toks sprendimas veiksmingai galios, jei visi dalyviai jį priims kolegialiai. 
Tam, kad šis sprendimas galiotų, būtina, kad jis atitiktų protingumo reikalavimus. 
Visi sprendimo priėmimo dalyviai privalo sutarti dėl vertybių. Be to, kad jų 
sprendimas būtų legitimus, jis privalo atitikti partnerių racionaliai įsivaizduojamos 
naudos maksimą. Didesnės nei du asmenys grupės priimtas sprendimas labai 
dažnai gali pasirodyti nenaudingas mažesnei daliai grupės narių. Tačiau tai 
kompensuoja sprendimo protingumas – „tai toks sprendimas, kuriuo pasitikima ir 
kurį priima partneriai, pasitikintys vienas kitu. Šiuo atveju ne tiek svarbu, ar visi 
bendruomenės nariai asmeniškai dalyvavo sprendimo sankcionavimo procese. 
Svarbiau, ar jie pasitiki sprendimu ir tais, kurie šį sprendimą priėmė“ [1]. Tai pat-
virtina R. Dworkino iškelta tezė, kad „bendruomenės nariams yra būdingas ben-
druomeniškumo jausmas“.  
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Daugumos sprendimas turėtų būti teisingas. Jei sprendimą yra pasirengusi 
priimti dauguma diskurso dalyvių, tai užtrunka dėl mažumos abejonių, tai ma-
žumai, turint galvoje pamatinį pasitikėjimą daugumos ir visos bendruomenės ge-
ra valia, belieka nusileisti daugumos valiai. Šis daugumos sprendimas yra legi-
timus, jei visi bendruomenės nariai konsensualiai pritaria daugumos principui. 
Daugumos sprendimas negali neatsižvelgti į mažumos teisėtus lūkesčius. Ma-
žumai priimtinas gali būti bet koks daugumos sprendimas, jeigu nepažeidžiant 
teisingumo reikalavimų jis atsižvelgia ir į mažumos interesus. Nepamirština, jog 
bet koks sprendimų priėmimas visada susijęs su rizika suklysti. Reikia konsta-
tuoti, kad priimti sprendimai tam tikrais atvejais gali pažeisti socialinio teisingu-
mo reikalavimus. Sprendimus priima gyvi žmonės, psichologiškai veikiami įvairių 
aplinkybių. Lygybės principui neprieštarauja demokratinėje visuomenėje dau-
gumos priimti sprendimai, kurių neįmanoma priimti konsensualiai ar kompromi-
su, jei jų persvarstymą, paaiškėjus jų neteisingumui, gali inicijuoti bet kuris ben-
druomenės narys. 

Visi suinteresuotieji sprendimais turi turėti vienodas galimybes dalyvauti jų 
priėmimo procedūrose. Tai įgyvendinti, vadinasi, ir naudotis politinėmis teisėmis, 
galima įvairiais būdais: valdant valstybę tiek tiesiogiai, tiek per laisvai išrinktus 
atstovus, balsuojant ar būnant išrinktam periodiškai rengiamuose teisinguose 
rinkimuose, pritariant kitų priimtam sprendimui, atsiliepiant į siūlomus projektus, 
užduodant klausimus jų rengėjams, siūlant pataisas, pačiam teikiant sprendimo 
projektą viešai svarstyti. Siekiant išvengti išorinės ir vidinės prievartos privalo 
būti numatytos procedūrinės apsaugos priemonės, įskaitant ir galimybę ginčyti 
šališką sprendimą ne tik teisme, bet ir sprendimą priimant procese. Lygybės 
įstatymui normos paskirtis yra diskriminacijos draudimas, draudimas ignoruoti 
bet kurią žmogaus subjektinę teisę. 
 

IŠVADOS 
 

Asmens socialinis vaidmuo – jo teisių ir pareigų kompleksas. Nepriekaištin-
gai atlikdamas savo socialinį vaidmenį žmogus tenkina savo interesus, kitų lū-
kesčius ir kartu vykdo visas pareigas kitiems bei naudojasi savo teisėmis taip, 
kad nepažeistų kitų žmonių teisių. Tai visuomenėje sudaro uždarą elgesio nor-
mų ratą. Praktiškai pritaikytas A.Vaišvilos iškeliamas teisių ir pareigų vienovės 
modelis garantuoja socialinę pusiausvyrą materialiu lygmeniu. Sprendimų priė-
mimo dalyviai iš esmės rūpinasi savo interesų ir teisingumo vizijos įgyvendini-
mu. Jie yra šališkai suinteresuoti. Visi tikisi, kad priimtas sprendimas kiekvienam 
yra asmeniškai naudingas. Nepamirštant lygybės pricipo demokratinėje ben-
druomenėje, reikalaujama, jog teisė būtų iš tiesų teisinga, atitiktų visų bendruo-
menės narių teisėtus lūkesčius. Kad bendruomenės nariai pasitikėtų priimtu 
sprendimu, šis turi būti protingas, o tai reiškia, kad kiekvienas teisės subjektas 
tiek savo, tiek kitų teisės partnerių teisėtus interesus privalo vienodai gerbti, vie-
nas kitu pasitikėti. Jei nebus lygiaverčių santykių, o taip bus, jei piliečių dalis 
manys, kad jų subjektinės teisės pažeidžiamos, tai visuomeninių santykių pu-
siausvyra gali sutrikti. Net skirtingų socialinių visuomenės sluoksnių nariai turi 
būti lygūs ne tik formaliai deklaruodami ir gindami savo subjektines teises, bet ir 
realiai, tas teises laiduodami „gera būtimi“.  
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Summary 

 
Law and morality are inseparable. That is why question between principles and soci-

ety aim is often met. The society consists of separate individuals and government, includ-
ing judges, must keep the wellbeing of the group of people out of reach of harm. Every 
person should be interested in the interests of all society. So fundamental rights and politi-
cal decree are very close to each other. Social security cannot be more important than 
principles like equal humanbeings must have equal opportunities and contrary. 

The rights cannot be absolute and the same is with the society’s aim. Someone’s con-
duct can be justified until he does not break the axiomatic right. The other way the state is 
obliged to punish the offender. The separate human right can be limited in order to reach 
bigger social benefit. 

R. Dworkin separates arguments based on political decree from arguments based on 
principles and claims that the latter bargains with democracy. But the most important thing 
is that separation of individual rights and social aim must be led by good will and intention. 

Looking through the liberal conception of equality it must be said, that fundamental 
human rights have to be safeguarded not only by legislature but also by a judge. 
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Pagrindinės sąvokos: transformacija, poliarchija, demokratija, demokratinis 
procesas, pliuralizmas, modernioji dinaminė pliuralistinė visuomenė, politinė kul-
tūra, bendrasis gėris. 
 

Santrauka 
 

Šiuolaikinės demokratijos idėjos ir praktika yra dviejų didžiųjų transformacijų 
padarinys. Šios transformacijos lėmė esminius politinio gyvenimo pokyčius. Pir-
moji prasidėjo senovės Graikijoje ir Romoje 5 amžiuje pr. Kr. ir pasibaigė prieš 
prasidedant krikščionybei. Antroji prasidėjo demokratijos idėjai persikeliant iš 
miesto valstybės į platesnę nacionalinės valstybės sritį. 

Yale’o universiteto profesoriaus R. A. Dahl’o teigimu, tiesioginės demokratijos 
forma-kai už visus galiojančių istatymų pakeitimus balsuoja visi rinkimų teisę tu-
rintys piliečiai,-yra utopinė, nesi visiems valstybės piliečiams būtina domėtis visais 
valstybėje sprendžiamais klausimais, o tai sunkiai įsivaizduojama net techniniu po-
žiūriu, ką jau kalbėti apie praktinį tokios formos įgyvendinimą. Atstovaujamoji 
demokratija yra lyg ir priimtinesnė demokratijos forma, ypač didelėse valstybėse, 
tačiau, pasak profesoriaus, ji taip pat turi daug trūkumų. Kaip tinkamiausią apibū-
dinti šiuolaikines demokratijas R. A. Dahl’as pasiūlė poliarchijos terminą. 

Vis dėlto poliarchija taip pat nevisiškai įgyvendina demokratinį procesą ir susi-
duria su tam tikromis problemomis: piliečių dalyvavimu valdant valstybę, poliar-
chijai būdingų institucijų užtikrinimu, neišvengiamu mažumos viešpatavimu ir 
bendrojo gėrio siekimu. Prievartos kontrolė ir tramdimas, moderniosios dinaminės 
pliuralistinės visuomenės atsiradimas, konsociacinė demokratija ir politinė kultūra-
vieni iš R. A. Dahl’o siūlomų veiksnių, kurie, jo manymu, galėtų užtikrinti demok-
ratinio proceso stabilumą.  

Kadangi grįžti prie Aristotelio laikų ir rasti visiems bendrą gėrį neįmanoma, 
vertėtų ieškoti gėrio įvairiose žmonių gyvenimo srityse ir taip įgyvendinti įmanomą 
demokratinį procesą esamomis sąlygomis. 
 

ĮVADAS 
 

Pasikeitimas, demokratijos idėjai persikėlus iš miesto-valstybės į nacionali-
nės valstybės sritį, turėjo didžiulę reikšmę demokratiniam procesui įgyvendinti. 
Svarbiausia to priežastis-perėjimas iš miesto valstybės į nacionalinę valstybę. 
Be jokios abejonės politinės santvarkos apimties išaugimas sukūrė šiuolaikinę 
moderniąją demokratinę valstybę, kuri visiškai skiriasi nuo miesto valstybės de-
mokratijos. Nuo klasikinės Graikijos iki XVIII a. buvo manoma, kad demokratinė 
valdžia tinka tik mažoms valstybėms, turinčioms nedidelį piliečių skaičių ir terito-
riją. Tačiau mažas miestas valstybė negalėjo ilgai varžytis su didesniais kaimy-
nais, todėl iškilo valstybės, užimančios didelę teritorijos dalį ir turinčios daug gy-
ventojų. “Nuo to laiko, kai iškilo visuomenė, nuo tada, kai namų ūkiui ir namų 
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ūkio veikloms buvo leista pereiti į viešąją sritį, vienas iš ryškiausių naujosios sri-
ties bruožų buvo nesulaikoma tendencija augti“ [3, p. 48]. Didelis masto išaugi-
mas neišvengiamai keičia ne tik valstybės teritoriją, bet ir demokratijos instituci-
jas ir praktiką, t. y. demokratinio proceso įgyvendinimą.  
 

1. POLITINĖS TRANSFORMACIJOS 
 

Pasikeitimas, demokratijos idėjai persikėlus iš miesto-valstybės į nacionali-
nės valstybės sritį, turėjo didžiulę reikšmę demokratiniam procesui įgyvendinti. 
Svarbiausia to priežastis-perėjimas iš miesto valstybės į nacionalinę valstybę. 
Be jokios abejonės politinės santvarkos apimties išaugimas sukūrė šiuolaikinę 
moderniąją demokratinę valstybę, kuri visiškai skiriasi nuo miesto valstybės de-
mokratijos. Nuo klasikinės Graikijos iki XVIII a. buvo manoma, kad demokratinė 
valdžia tinka tik mažoms valstybėms, turinčioms nedidelį piliečių skaičių ir terito-
riją. Tačiau mažas miestas valstybė negalėjo ilgai varžytis su didesniais kaimy-
nais, todėl iškilo valstybės, užimančios didelę teritorijos dalį ir turinčios daug gy-
ventojų. “Nuo to laiko, kai iškilo visuomenė, nuo tada, kai namų ūkiui ir namų 
ūkio veikloms buvo leista pereiti į viešąją sritį, vienas iš ryškiausių naujosios sri-
ties bruožų buvo nesulaikoma tendencija augti“ [3, p. 48]. Didelis masto išaugi-
mas neišvengiamai keičia ne tik valstybės teritoriją, bet ir demokratijos instituci-
jas ir praktiką, t. y. demokratinio proceso įgyvendinimą.  
 

2. POLIARCHIJA 
 

Poliarchijos terminas atsirado kaip nepasitenkinimo demokratijos terminu, 
kuris turėjo per daug reikšmių ir vartotas įvairiu kontekstu, rezultatas. Šiuolaiki-
nės demokratijos teorijos pradininkas R. A. Dahl’as savo tyrinėjimuose taip pat 
dažnai vartoja terminą “poliarchija“, kurią apibūdina kaip ypatingą politinę san-
tvarką, kurios atsiradimą lėmė atstovaujamoji valdžia, didesnė įvairovė, daugiau 
konfliktų ir skaldymosi. Ši politinė santvarka labai skiriasi ne tik nuo visų nede-
mokratinių sistemų, bet ir nuo ankstesnių mažo masto demokratijų. Poliarchiją 
galima apibūdinti kaip tam tikrą politinę santvarką, kuriai būdingos septynios ins-
titucijos: 

• Renkami pareigūnai; 
• Laisvi ir sąžiningi rinkimai; 
• Priskirianti balsavimo teisė (praktiškai visi suaugusieji turi teisę balsuoti 

renkant pareigūnus); 
• Teisė balotiruotis; 
• Žodžio laisvė; 
• Alternatyvi informacija; 
• Asociacinė autonomija (tam, kad įgyvendintų įvairias savo teises, piliečiai 

gali steigti santykiškai nepriklausomas asociacijas ar organizacijas, įskai-
tant nepriklausomas politines partijas ir interesų siejamas grupes). 

Visi šie poliarchijos institutai būtini siekiant įgyvendinti didžiausią įmanomą 
demokratinį procesą bet kurios šalies valdžioje. Šie institutai reikalingi tam, kad 
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būtų įgyvendinta balsavimo lygybė, efektyvus dalyvavimas, apsišvietęs suprati-
mas, valdžios kontrolė ir kiti demokratiniai kriterijai. 
 

3. DEMOKRATINIO PROCESO PROBLEMOS 
 

Nors poliarchija žmogui duoda labai daug teisių ir laisvių, vis dėlto ji nevisiš-
kai įgyvendina demokratinį prosecą. Daugelis žmonių mano, kad nėra tokios si-
stemos, kuri idealiai tvarkytų visuomenę, ir kad demokratija taip pat nėra mora-
liai ideali. Remiantis šiuo požiūriu galima iškelti kelias svarbiausias problemas, 
kurios yra susijusios su demokratinėmis institucijomis daugelyje pasaulio valsty-
bių. 

 
1) problema: politinio dalyvavimo galimybių, kurios buvo nedidelio masto 

demokratijose, įgyvendinimas šiuolaikiniame pasaulyje. 
Demokratijos idėją perkėlus iš miesto valstybės į nacionalinę valstybę, vie-

nas iš padarinių yra tas, kad visiško piliečių dalyvavimo priimant kolektyvinius 
sprendimus galimybės yra labiau ribotos, negu kad jos būtų daug mažesnėje si-
stemoje. Jokia valdžia visos šalies mastu negali būti iš tikrųjų demokratiška, 
nes, pagal klasikinę sampratą, demokratija visų pirma reiškė tiesioginį piliečių 
dalyvavimą. Remdamasis antikine tradicija, J. J. Rousseau įrodinėjo: “Tam, kad 
piliečiai būtų iš tikrųjų suverenūs, jie privalo turėti galimybę susiburti, kad valdytų 
per suverenią asamblėją. Kad taip būtų galima padaryti, piliečių korpusas turi 
būti mažas”. Čia iškyla James’o Madison’o ginamas atstovavimas kaip aiškus ki-
taip neišsprendžiamos problemos sprendimas, nors, akivaizdu, kad atstovavi-
mas nepanaikina dalyvavimo problemos, kuri paprasčiausiai ir negali būti iš-
spręsta didelėje valstybėje. Kai piliečių padaugėja, jų galimybės tiesiogiai daly-
vauti priimant sprendimus neišvengiamai mažėja. Demokratinė sistema, kurioje 
dauguma narių turi neribotas ir lygias galimybes dalyvauti, įmanoma tik labai 
mažose grupėse. Atstovaujamoje sistemoje daugelis piliečių gali dalyvauti tik 
klausydamiesi, galvodami ar balsuodami, bet nesirinkdami į suverenią asamblė-
ją. Tokioje sistemoje tik keli piliečiai atstovauja balsams tų, kurie negali kalbėti. 

 
2) problema: dauguma šalių linkusios į demokratijos žlugimą arba autoritari-

nę valdžią, nes neturi poliarchijai būdingų institucijų. 
Kai kurie antropologai teigia, kad mūsų protėviai medžiotojai įgyvendindavo 

valdžią remdamiesi diskusija ir vadovavimu, kuris priklausė nuo nuolatinio prita-
rimo. Tai įrodo, kad demokratija yra seniausia žmonių įsteigta valdžios forma. 
Deja, šių dienų “demokratija” tapo tariamu idealu. Šiandien šalys labai skiriasi 
pagal tą mastą, kuriuo jų valdžios atitinka demokratinio proceso kriterijus. Nors 
XX a. šalių, atitinkančių balsavimo lygybės, efektyvaus dalyvavimo, valdžios 
kontrolės ir kitus kriterijus, labai padaugėjo, vis dar esama nemažai nedemokra-
tinių režimų. 

 
3) problema: ar didelio masto demokratija apskritai įmanoma? 
Gaetano Mosca iškėlė klausimą, ar demokratijos idėja apskritai gali būti įgy-

vendinta. Šio klausimo esmė yra ta, kad mažumos viešpatavimas yra neišven-
giamas. O kadangi mažumos viešpatavimas neišvengiamas, demokratija neį-
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manoma. G. Mosca teigė: “visose visuomenėse iškyla dvi žmonių klasės: klasė, 
kuri valdo, ir klasė, kuri yra valdoma. Valdanti klasė, visada negausi, monopoli-
zuoja valdžią ir naudojasi jos teikiamais pranašumais, o antroji klasė yra valdo-
ma ir kontroliuojama pirmosios. Taigi, jei valdo mažumos, tada savaime aišku, 
kad daugumos niekada nevaldo“. O jeigu daugumos niekada negali valdyti, tada 
negali būti ir demokratijos. Taigi praktiškai tai, ką mes vadiname demokratija, 
yra ne kas kita, kaip mažumos valdymo forma. 

Senovėje daugumą sudarė daugiau negu pusė, o mažumą-mažiau negu pu-
sė. Šiandien, kad įvyktų rinkimai, reikia, jog juose dalyvautų ne mažiau kaip 25 
proc. rinkėjų. O mažuma, nepareiškusi savo valios, sudaro 75 procentus. Taigi 
šių laikų demokratijoje mažuma yra didesnė už daugumą. Šiandien atotrūkis 
tarp klasikinės ir šiuolaikinės demokratijos toks didelis, kad prilygsta aforizmui: 
visi apie ją kalba, bet niekas jos nematė. Šiais laikais apie teisę kalbama tiek, 
kiek ji padeda atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Nekalbama apie tikrąją jos 
esmę ir demokratijos sampratą. 

Šiuos apmąstymus patvirtina ir tai, kad lygybė, pavaizduota Locke’o prigimti-
nėje būklėje, kuri galėjo būti efektyvi prieš dešimt tūkstančių metų, nebepasikar-
tojo. Taigi išvada yra ta, kad net demokratinėse šalyse piliečiai nelygūs savo įta-
ka politikai ir valstybės valdžios veiksmams. Verta atkreipti dėmesį, kad daugelis 
teoretikų vengia griežto patvirtinimo arba paneigimo, tačiau praktiniame gyveni-
me visi pripažįsta mažumos kaip valdančios klasės egzistavimą. 

 
4) problema: pliuralizmas, būdingas didelio masto demokratijai, dažnai truk-

do įgyvendinti bendrąjį gėrį didesniu mastu. 
Tikroje demokratinėje sistemoje piliečiai, priimdami visus kolektyvinius 

sprendimus, turėtų stengtis pasiekti bendrąjį gėrį. Kiekvienas pilietis siekia to, ką 
jis mano esant bendruoju gėriu, tačiau jų nuomonės gali ir nesutapti, nes dauge-
lio asmenų interesai apima vertybes, susijusias su jų asmeniniais poreikiais. 
Kuo tie poreikiai konkretesni, tuo labiau tikėtina, kad žmonės dėl jų nesusitars. 
Vis dėlto nesutarimas dėl bendrojo gėrio yra neišvengiama normalaus politinio 
gyvenimo dalis. Toks konfliktas yra tipiškas politinių visuomenių bruožas, nes 
esant natūralioms sąlygoms, jokia politika vienu metu negali vienodai patenkinti 
visų piliečių poreikių, todėl niekam iki šiol nepavyko sukurti tokios bendrojo gėrio 
sąvokos, kuri nebūtų arba pernelyg bendra, kad būtų veiksminga, arba pernelyg 
ribota. 

Taigi natūraliai kyla klausimas, į kieno gėrį turi būti atsižvelgiama priimant 
demokratinius sprendimus? Aristoteliškoji tradicija teigė, kad turi būti atsižvelgta 
į asmenis, turinčius konkrečios valstybės pilietybę. Tačiau šiuolaikinėse demok-
ratinėse šalyse tai nepriimtina, nes išskiriami asmenys, kurie nėra piliečiai, bet 
kurių gerovę tiesiogiai veikia šalies valdžios sprendimai. Nėra svarios priežas-
ties, dėl kurios vaikų, svetimšalių darbininkų ar nelegalių atvykėlių gėris neturėtų 
būti vertinamas lygiai su asmenų, turinčių pilietybę, gėriu. Kiekvieno asmens, 
gyvenančio kurioje nors šalyje ar tiesiogiai pavaldaus jos įstatymams, gėris turė-
tų būti traktuojamas vienodai. Tačiau šio teiginio pritaikymą praktikoje labai 
komplikuoja pliuralizmas. Pliuralizmas suponuoja sunkumus, trukdančius de-
mokratiniam procesui priimti kolektyvinius sprendimus dėl didelės politinės vi-
suomenės. Akivaizdu, kad moderniųjų demokratinių šalių pliuralizmas gerokai 
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susilpnina galimybę įgyvendinti bendrus interesus. Kadangi poliarchijos institutai 
yra būtini demokratiniam procesui įgyvendinti dideliu mastu, visi šie institutai tu-
rėtų būti laikomi bendrojo gėrio pagrindais, nes bendrasis gėris turėtų susidėti 
ne iš konkrečių objektų, o iš tokių procesų ir institucijų, kurios galėtų įgyvendinti 
visų gerovę. 
 

5) problema: kaip pasiekti tobulesnį demokratinį procesą? 
Kadaise buvusį atsidavimą bendrajam gėriui šiandien išstūmė tikėjimas ego-

izmu. Tam, kad peržengtume poliarchijos ribas, turėtume grįžti į Aristotelio lai-
kus. Šiais laikais asmenys, dalyvaujantys viešajame gyvenime, yra ne taip atsi-
davę bendrajam gėriui, palyginti su tuo, kas buvo prieš daugelį amžių. Kad ir 
kaip būtų gaila, šiandienis politinis gyvenimas nė iš tolo neprimena demokratinio 
idealo. Tad kyla klausimas, kaip galėtų būti atgaivintos prarastos tradicijos? Ma-
cIntyre’as siūlė atgaivinti mažą visuomenę. Tačiau tankiai apgyvendintame pa-
saulyje netgi absurdiška teigti, kad politinis gyvenimas gali skleistis tik mažose 
bendruomenėse. Kiekvienoje šiuolaikinėje demokratinėje šalyje sunku apibrėžti 
vienintelį bendrąjį gėrį taip tiksliai, kad būtų galima juo vadovautis priimant ko-
lektyvinius sprendimus, tačiau yra viena alternatyva-atsisakyti pastangos surasti 
bendrąjį gėrį ir ieškoti žmonėms gėrio įvairiose srityse. 
 

IŠVADOS 
 

1. Demokratiniam procesui įgyvendinti didžiulę reikšmę turėjo pasikeitimas, 
demokratijos idėjai persikėlus iš miesto valstybės į nacionalinės valstybės sritį. 

2. Poliarchija-politinė santvarka, kurios atsiradimą lėmė atstovaujamoji val-
džia, didesnė įvairovė, daug konfliktų ir skaldymosi. 

3. Daugelio žmonių nuomone, nėra sistemos, kuri idealiai tvarkytų visuome-
nę. 

4. Kai piliečių padaugėja, jų galimybės tiesiogiai dalyvauti priimant sprendi-
mus neišvengiamai mažėja. 

5. Moderniųjų demokratinių šalių pliuralizmas gerokai susilpnina galimybę 
įgyvendinti bendrus interesus. 

6. Esamomis sąlygomis visiems bendro gėrio reikėtų ieškoti įvairiose gyve-
nimo srityse. 
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Summary 
 

The ideas and practice of later-day democracy are the result of two great transforma-
tions. These transformations determined the essential changes of political life. The first 
began in ancient Greece and Rome, the second - when the idea of democracy has moved 
from little city-state to the national state in a broad sense. 

Democracies fall into two basic categories: direct and representative. In a direct de-
mocracy all citizens without the intermediary of elected or appointed officials can partici-
pate in making-public decisions. Such a system is clearly only practical with relatively 
small numbers of people. Most contemporary communities have grown too large for all the 
residents to gather in a single location and vote directly on issues that affect their lives. 

Today the most common form of democracy is representative democracy, in which 
citizens elect officials to make political decisions, formulate laws and administer programs 
for the public good. But according to the professor at Yale University, R. A. Dahl, last men-
tioned form also has some disadvantages and therefore it is not relevant for the modern 
societies. As an alternative the professor proposed the term polyarchy to describe the 
form of government. 

However polyarchy and its procedures by itself may be insufficient for achieving full 
democracy and face with some problems such as massive political participation, inevitable 
domination of small groups and endeavor at public good. Therefore R. A. Dahl proposed 
some factors that in his opinion would be able to secure the stability of democratic proc-
ess. These factors include the control of compulsion, the modern dynamic pluralistic soci-
ety, political culture and some others. 

Today the public good should be sought in different areas of human life because it is 
impossible to create the one for the whole up-to-date society. Only then it will be possible 
to implement the democratic process on the existing conditions. 
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Santrauka 
 

Šio darbo prasmė yra labiau kelti klausimus, nei bandyti pateikti konstruktyvių 
atsakymų. Tie klausimai yra tokie: kaip būna žmogus; kokią įtaką jam turi teisės 
pažeidimas; kaip sprendžiamas teisės klausimas tam tikroje visuomenėje; kokį 
vaidmenį čia atlieka demokratija ir pliuralizmas; ir bene svarbiausias klausimas, į 
kurį, tikiuosi, bus ir, matyt, vienintelis deduktyvus atsakymas – ar tikrai teisėjo 
asmuo gali lemti teisingumo įgyvendinimo procedūros eigą.  
 

Us and them, 
And after all we‘re only ordinary men 
(Pink Floyd „Dark side of the moon“, Waters, Wright)1 

 
ĮŽANGA 

 
Darbo pradžios pozicija yra egzistencializmo nagrinėjamas dalykas – būtis. 

Tačiau ne ta „kierkegardiška“, kuri teigia būti tik esančią šiapus ir nesannčią 
anapus, o krikščioniškosios filosofijos, kur būties pradas yra Dieve. A. Maceinos 
egzistencializmas tarsi praranda tą „sartrišką“ požiūrį, kad būtis yra įmestis, to-
dėl ir beprasmiška. Filosofo akimis, baimė, kuri atsiranda suvokus savosios bū-
ties neapibrėžtumą, nevirsta psichologine baime, kai yra nuojauta į pirmapradį 
kūrėją. A. Maceina jį vadina Dievu, galima jį vadinti Demiurgu, galima Idėja, ta-
čiau suvokiama, jog žemiškasis buvimas yra tik savęs sklaida. „Dieviškasis pir-
mavaizdis, nešąs mūsosios būties pilnatvę, nuolatos mus kviečia žengti jo linkui, 
jį vykdyti savame buvime, vykdant tuo būdu ir mus pačius“[1, p. 15]. Egzistenci-
jos klausimai kyla susidūrus su ribiniais gyvenimo atvejais – kančia, kova, kalte 
ir mirtimi [1, p. 12]. A. Maceinos nagrinėjama Jobo knyga yra iš Senojo Testa-
mento – kaip pažymi autorius – pirmasis pasaulyje egzistencialistinis veikalas – 

                                                 

1 Mes ir jūs, 
  Nepaisant visko, mes tik paprasti žmonės. 
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aprašymas kaip žmogus, netekęs savo kasdienybės (turto, vardo, sveikatos, 
šeimos) iškėlė savo buvimo klausimą [1, p.49]. Iškėlė jį tik tada, kai atsimušė į 
ribinių klausimų sieną. 
 

 
 

A. Maceinos egzistencializmas turi liberalizmo šaknis –  viskas, kas tik yra 
žemiška, prasideda nuo žmogaus, t.y. nebūtų jo, nebūtų ir asmeninių išgyveni-
mų, nebūtų savižinos, veiklos visuomenėje, todėl nebūtų ir visuomenės. Vien tik 
dėl žmogaus atsiranda teisės sistema, kurios struktūra, mano manymu, yra pa-
naši kaip ir žmogaus, nes remiantis bendrojo praktinio proto taisyklėmis [2, p. 
312] – predikatą F (būti ir žemiškosios, ir nežemiškosios būties elementu) pri-
skyrus subjektui a, reikia priskirti ir kitiems subjektams, identiškiems esminiais 
požymiais (kur teisės sistema taip pat yra pašaukta iš nebūties į būtį). Taigi aš 
teisės sistemą preziumuoju tik kaip „platoniškąjį“ atspindį ant uolos sienos, to 
kas yra teisės idėja. Pastaruoju atveju teisės sistema (arba paprasčiausiai įsta-
tymas) iš nebūties į būtį yra pašauktas žmogaus ir yra užkoduotas pačioje žmo-
gaus esmėje, kaip būtinas daiktas žmogui, žvelgiant toliau – visuomenei (kuri 
vėliau įvardijama – žmogumi vieniu). 

Teisė, jos sistema, baigtiniame pasaulyje reiškiasi dviem būdais – tam tikra 
latentine ir akcidentine. Pirmąja prasme teisė kaip džiazas – sukurtas visiems 
prieš dešimtmečius; tuo pat metu jis yra sukurtas ir niekam, t.y. jis egzistuoja, 
bet man nepažintas. Kai aš su juo susiduriu, jame randu save, jei jis man įdo-
mus, t.y. jis man reikalingas, tada aš turiu akcidentinį džiazą. Dažnai žmogus vi-
suomenėje nuasmenėja (arba kaip sako M. Haidegeris – prapuola pasaulyje) – 
paskęsta kasdienybėje. Žmogus kaip vienis yra susiliejęs su savo laiko, erdvės 
žmonėmis į vientisą medžiagą. Šioje amalgamoje jis turi valstybę, demokratiją ar 
tironiją, turi bendrą teisinę sistemą – tai, kas daro jį panašų į visuomeninę masę; 
taip pat jis turi ir savą šeimą, turtą, kūną, savas teises, laisves, pareigas – tai, 
kas jį gali išskirti iš visuomenės – tai yra vėl iš „žmogaus vienio“ padaryti jį vie-
ninteliu individu. Šitai atsitinka, kai kyla minėti ribiniai egzistencijos klausimai 
(kančia, kaltė, mirtis, kova), o rūpimu klausimu – kai padaromas teisės pažeidi-
mas (be abejo, tai tik individualus pavadinimas vieno iš minėto ribinio egzistenci-
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jos klausimo). Tada latentinė teisės sistema virsta akcidentine, kartu atsiranda ir 
žmogus jau nebe kaip vienis, o kaip atskiras individas. Atsiranda teisinio disputo 
šalys, konkretus teisėjas, ekspertas, liudytojai ir k.t. (ir kiekvienas proceso daly-
vis yra toks pat žemiškas, arba, kaip sakė Pink Floyd: „Mes ir jūs, nepaisant vis-
ko mes tik paprasti žmonės“). Vėliau, išsprendus klausimą, šalims visos konkre-
čios proceso sudedamosios dalys vėlei susijungia į visumą, žinoma, atmetus 
psichologinį proceso „palikimą“. Pavadinkime tai latentiškumo ir akcidentializmo 
kaita.  

 

 
 

 
1. NEMU ŠALIS 

 
Norėdamas nagrinėti, kaip kistų teisingumo įgyvendinimas, priklausant nuo 

teisėjo, nuo jo preferencijų, nusprendžiau sumodeliuoti visuomenę, kurioje šis 
teisingumas yra įgyvendinamas. Pasirinksiu realiai neegzistuojančią visuomenę 
ir jos sukurtą valstybę pavadinsiu Nemu šalimi. Ši šalis yra maža, tiek teritorija, 
tiek gyventojų skaičiumi – jos plotas 100 kvadratinių kilometrų, o populiacija apie 
20 000 gyventojų (nors nagrinėjant tik teorinius modelius, šitoks tikslumas neturi 
esminės reikšmės). 

 Šalyje yra viena teisminė institucija, kurioje pareigas eina trys teisėjai. Tei-
sėjai yra išrinkti – jie jais tapo dėl savo erudicijos ir nuovokumo, dėl teisės si-
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stemos išmanymo ir pan., žinoma, ir dėl to, kad už juos balsavo (kažkuo panašu 
į „amerikietiškąjį modelį“ [5, p. 144], kur išskiriama, jog asmuo, norintis kandida-
tuoti ir paskui būti paskirtas federaliniu teisėju, turi atitikti tokius reikalavimus: 1) 
formalūs reikalavimai (teisės aktuose nėra tiksliai apibrėžta) ir 2) neformalūs: a) 
profesionalumas, b) politinės preferencijos, c) savęs iškėlimas, d) sėkmės ele-
mentas). Teismų veikla yra organizuojama taip: yra pirma ir apeliacinė instanci-
jos bei kasacija. Kas dveji metai rotacijos principu vienas teisėjas pakeičia kitą, 
taigi yra galimos šešios teisėjų einamų pareigų pozicijos. Tyrimo įdomumo dėlei 
–  visi trys teisėjai yra visiškai skirtingi savo mąstymo procesu, turi skirtingą po-
žiūrį į teisės sampratą, vadovaujasi visiškai skirtingomis argumentacijomis, pri-
statau juos: Algis, Dalgis ir Šepetys. 

 
Būtų labai įdomu tyrinėti ir tai, kaip jie spręstų, pvz., nušalinimo klausimus; 

kaip vyktų rotacija, jei byla būtų tik įpusėjusi; kaip vyktų apeliacija ar kasacija, jei 
byla būtų išnagrinėta pirmojoje instancijoje, o teisėjai pasikeistų pareigomis, ta-
čiau ši kartą mano reveransas paprastumui. Nuolatinis autorių skundas „dėl 
darbo apimties“ mane taip pat verčia spraustis į rėmus. Žinoma, gal tai ištyrus 
paaiškėtų, jog tokia sistema negali veikti, tačiau priimkite tai tik kaip modelį tirti 
teisėjų pliuralizmą ir teisingumo įgyvendinimą. Taigi perkeliu savo darbą į tam 
tikrą vakuumuotą visuomenę. 
 

2. PIRMOJI PRIKLAUSOMYBĖ – FORMAVIMAS 
 

Visus atvejus, kurie turi lemiamą įtaką teismų sprendimams, vadinsiu pri-
klausomybėmis. Pirmoji ta, jog teisingumo įgyvendinimo kokybė priklauso nuo 
to, kas yra išrenkamas (Nemu šalyje) būti teisėju. Nors ir preziumuojama, jog 
Nemu šalyje buvo išrinkti asmenys, kurie yra verčiausi būti teisėjais, t.y. protin-
giausi ir geriausiai susivokiantys visomis situacijomis, tačiau negalima atmesti 
tos galimybės, jog demokratija, būdama gyvenimo būdas, nuolat ką nors rinktis 
savo laisva valia (kiek ji apskritai gali būti laisva, kitas klausimas), galima išrinkti 
ne tik prastą teisėją, kurio ir sprendimų kokybė taip pat bus prasta, bet ir išsirink-
ti tokį teisingumą, kuris yra priimtinas išrinktam teisėjui. Pabrėžtina, jog renkant 
teisėjus jau yra determinuojama, kaip bus įgyvendinamas teisingumas, nes gali 
būti taip, o taip ir yra Nemu šalyje, kad kiekvienas teisėjas turi savų preferencijų 
beveik visais įmanomais klausimais (pavyzdžiui kad ir teisėjų aktyvumas – Še-
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petys ypač „inkvizicinis“, Dalgis – „rungtyniškas“, o štai Algis – kartą net buvo 
pastebėtas bemiegąs posėdžio metu). Žinoma, jų apsisprendimą lemia priimti 
teisės aktai, tačiau jų interpretavimas ir yra teisėjų darbas. 

Prie šios priklausomybės priskirčiau ir teisėjų išsidėstymą visoje teismų si-
stemoje. Natūralu, jog yra skirtumas, koks teisėjas kokioje sistemos dalyje dirba. 
Pavyzdžiui, jeigu kasacijoje dirba teisėjas originalistas ar pozityvistas, tai jam, 
galimas daiktas, atrodys nepriimtinas teisėjo interpretatoriaus sprendimas ape-
liacinėje instancijoje, jis bus keistinas ar gražintas.  

Kitas šios priklausomybės pošakis – vadinamosios darbinės grupės (angl. 
work groups), tai reiškia, jog teisingumo įgyvendinimas, procese yra veikla, ku-
rioje veikia ne tik teisėjas, bet ir kiti proceso dalyviai: baudžiamajame procese 
yra svarbu kokie darbo santykiai susiklostę tarp prokuroro ir teisėjo, gynėjo ir 
teisėjo, (amerikietiško modelio baudžiamajame procese ypač svarbūs gynėjo ir 
prokuroro santykiai, kai nusprendžiama, jog neverta bylos „tempti“ į teisminį 
nagrinėjimą ir susitariama dėl bausmės – vadinamasis plea barging), tas pats ir 
civiliniame bei administraciniuose procesuose. 

Taigi pirmoji priklausomybė yra susijusi su teismų sistemos formavimu bei 
jos tolimesnė veikla (laiko perspektyva). Kita priklausomybė susijusi su teisėjų 
nuomone, kokia jų veikla yra priimant sprendimus, o konkrečiau – teisėjų diskre-
cija. 
 

3. ANTROJI PRIKLAUSOMYBĖ – TEISĖJŲ DISKRECIJA 
 

R. Dworkin savo veikale „Rimtas požiūris į teises“ [3] oponuodamas H. L. A. 
Hart išskiria tris diskrecijos modelius: 

a) Diskrecija pirmąja negriežtąja prasme – sprendimas priimamas, t.y. pa-
naudojama sprendimo galia, tačiau asmenį, kuris priima sprendimą, sais-
to standartai, nustatyti autoriteto, be to, tie sprendimai yra patikrinami to 
standarto (tarkime – Algio darbo stilius) 

b) Antrąja negriežtąja prasme – panaudojama sprendimo galia, autoriteto 
primetami standartai yra pakeičiami protingumo standartais, tačiau autori-
tetas nebegali peržiūrėti sprendimo (Dalgio stilius).  

c) Griežtąja prasme – asmuo, priimantis sprendimą, yra visiškai laisvas nuo 
bet kokių standartų, jis yra pats autoritetas to sprendimo atžvilgiu, todėl 
niekas negali jo peržiūrėti (Šepečio stilius). (Plačiau apie tai mano darbe 
„Teisėjo įsitikinimų ir etinių nuostatų vaidmuo teisėjui naudojantis savo 
diskrecija.“) 
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Pagrindinis klausimas – kokia yra teisėjo pareiga priimti sprendimą (s-
teigiamas ar ~s-neigiamas sprendimas šaliai m) byloje a, turint struktūruotą ap-
linkybių loginę klasę r? Taigi, jei Algis pripažins pirmąjį diskrecijos, Dalgis antrą-
ja negriežtąja prasme, o Šepetys pozityvistiškąją – griežtąja, tada turėsime pui-
kią erdvę diskusijai. Aš palaikyčiau Dalgio poziciją, kur proto nustatyti standartai 
būtų teisės principai bei politinės nuostatos priimant teisės aktą, pagal kurį prii-
mamas sprendimas. Tačiau čia prasideda lošimų teorija, nes kol Dalgis bus ka-
sacinės instancijos teisėjas, ir jei r bus palankios m pagal Dalgio samprotavimų 
sistemą, tol bet kokiu atveju galutinis sprendimas a byloje bus s. Tačiau jei Dal-
gis bus pirmosios instancijos ir net apeliacinės instancijos teisėjas, tol sprendi-
mų priėmimo logika, todėl ir galutinis sprendimas lengvai gali būti ~s.  

Paprastos proto operacijos parodo, jog sprendimo priėmimo technika, o bū-
tent diskrecijos klausimas priimant sprendimą toje pačioje byloje, kokybiškai kin-
ta, net neiškeliant į diskusijos plotmę teismo procedūros taisyklingumo. Dargi tai 
suponuoja dar vieną priklausomybę –  t.y. lošimų teoriją. 
 

4. TREČIOJI PRIKLAUSOMYBĖ – SPRENDIMO TEISINGUMO  
MODUSAS 

 
Gali būti taip, kad Nemu šalyje kiekvienas teisėjas turi savo nuomonę apie 

tai, ar kiekvienas sprendimas turi atsakymą – teisingą arba neteisingą. Šiuo 
klausimu gali būti dvi kertinės pozicijos – arba visais klausimais, net labai sun-
kiais, yra teisingas atsakymas, kita – jog yra tokių atvejų, kai teisingo atsakymo 
negalima rasti, nes abu teiginiai yra neteisingi. R. Dworkin šias situacijas nagri-
nėja analitiniu – tiriamuoju metodu ir bando vieną iš jų įrodinėti kitas neigdamas. 
Šio darbo apimčiai nėra taip svarbu pateikti vienos iš tezių tikrumo, o tik parodyti 
mechanizmą, kokia sudėtinga situacija gali kilti Nemu šalyje. R. Dworkin pateikia 
tris galimus atvejus [4, p.169–207]: 

1) Bivalentiškumo tezė: vienas iš teiginių – kaltas arba nekaltas – teisingas, 
kitas yra neteisingas (tarkime, Dalgio darbo stilius). 

2) Pirmoji versija – tezė, jog tarp atsakymo „kaltas“ arba „nekaltas“ yra logi-
nės erdvės, todėl abu šie teiginiai gali būti neteisingi (Algio stilius). 

3) Antroji versija – tezė, jog abu teiginiai (kaltas/nekaltas) gali būti neteisingi 
dėl miglotumo, pozityvistinio požiūrio ar kontraversiškumo (Šepečio sti-
lius). 

Vėlgi Dalgis tūrės stiprių argumentų laikytis bivalentiškumo tezės ir teigs, jog 
visi teisės klausimai turi arba vienoki, arba kitokį atsakymą, tačiau negali neturėti 
atsakymo, t. y. a byloje šalis m „nekalta“ remiantis r aplinkybėmis (kur, matyt, 
sunkios bylos atveju bus pritaikytas teisės principas, įvertinta istorinė-politinė 
Nemu šalies situacija ir kiti „ekstrasisteminiai“ teisės elementai) ir bus priimtas 
sprendimas s. Kita vertus, Algis gali remtis tuo, jog a bylos atveju tarp sprendi-
mų s ir ~s remiantis r aplinkybėmis yra didelė loginė erdvė, ir vienintelio, todėl ir 
teisingo sprendimo negali būti. Taip pat Šepetys, būdamas pozityvistas, sakys, 
jog tam tikrais atvejais, kai nėra priimtas įstatymas (konkretų kazusą eksplicitiš-
kai aprašančios normos), tol negalėsime pateikti teisingo atsakymo, nes „kaltas“ 
ar „nekaltas“ (s ar ~s) atsakyti negalėsime, toliau Šepetys, matyt, pritaikys savo 
diskreciją ir priims sprendimą „ad hoc“ (aprašyta darbo 4 dalyje). 
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5. VISOS „N“ PRIKLAUSOMYBĖS – NUO MIEGO IKI TEISINIO 
ARGUMENTAVIMO TEORIJŲ 

 
Šita priklausomybės rūšis apima visus kitus tiek teisinius (įstatymų pasikeiti-

mas, tarptautinė teisė ir kt.), tiek ekstrateisinius elementus – nuo Algio miego 
kokybės (ne tik per posėdžius) iki Šepečio „tikėjimo“ J. Habermaso konsensusu 
randamos tiesos buvimu ar Ch. Palermano argumentavimo teorija [2]. Deja, nei 
fizinės jėgos, nei darbo apimtis, nei laikas neleidžia visų šių sprendimo priėmimo 
priklausomybių, kurios atsiranda „nesant vienos partijos“ ar „vienintelio ir negin-
čijamo būdo“, negaliu įvertinti. Idėjinis žmonių pliuralizmas teikia galimybę į pro-
blematiką pažvelgti įvairiai, tačiau ar žvilgsnis iš Šepečio pozicijų yra teisinges-
nis, nei tas, kuriuo gyvena Dalgis, vien dėl to, kad pirmasis yra kasacinės insti-
tucijos teisėjas? Formaliai – taip, demokratiškoje visuomenėje – nebūtinai. 
 

VIETOJE IŠVADŲ 
 

Paskutinis klausimas ir yra priežastis to, kodėl darbą pradėjau nuo A. Macei-
nos egzistencializmo, kuriuo jis rėmėsi „Jobo dramoje“. Šiuo atveju reikia api-
brėžti, koks yra teisės sistemos ir teisės – idėjos santykis? Turbūt dažniausias 
atsakymas – formos ir turinio. Koks žmogaus ir teisės sistemos santykis – nes 
sąvoką „žmogus“ išskaidžiau į žmogų vienį ir individualų, o teisės sistemą – į la-
tentinę ir akcidentinę, tad galimos kelios pozicijos. Žmogaus vienio ir latentinės 
teisės – lygiagretus (panašiai kaip geometrijoje – prasilenkiančios tiesės), žmo-
gaus vienio ir akcidentinės teisės – neįmanomas, t.y. nulinė sąvoka, nes nega-
lima neaktyvaus vertinti aktyvaus požiūriu, ar atvirkščiai. Individualaus žmogaus 
bei latentinės teisės – žinojimas, jog yra kažkokia sistema, kuri vadinama teisi-
ne. Individualaus žmogaus ir akcidentinės teisės – konkrečios teisinės procedū-
ros, į kurias „įstojama“, sprendžiant problemą.  

Koks teisės sistemos, žmogaus ir juridinio fakto santykis – pirmiausia teks 
priimti aksiomą, jog tas juridinis faktas yra sukeliantis ribinius egzistencijos klau-
simus, ERGO – žmogaus vienio nelieka. Šiuo atveju reikia vertinti tik a (indivi-
dualaus žmogaus ir juridinio fakto sudėtis) ir latentinės (pavadinkime tai b) bei 
akcidentinės (c) teisės santykį. a ir b santykis – supratimas, jog teisės sistema 
suteikia galimybę tam tikromis priemonėmis išspręsti problema. a ir c santykis –  
konkrečios procedūros, kurios bus pasirinktos, sprendžiant problemą.  

Koks Nemu šalies teisėjo ir a+c santykis (teisėjo ir a+b santykis yra panašus 
į a ir b santykį), matyt, kokias procedūras atliks (pasirinks) teisėjas, norėdamas 
rasti sprendimą byloje. Teisėjas bus arba Algis, arba Dalgis, arba Šepetys –  to-
dėl sprendimą lems tai, kaip būna teisėjas! Natūraliai kyla klausimas – koks tei-
sėjo ir teisės – idėjos santykis? Čia ir prasideda demokratija, kurią trumpai api-
brėžiu kaip teisę rinktis būti kokiam nors, t.y. teisėjas gali sutikti, jog yra tam tikra 
neempiriška teisės būtis (pvz., Dalgis), taip jis gali ir šito dalyko nepripažinti 
(kaip tai sėkmingai daro Šepetys). 

Negalima pervertinti klausimo, kokią įtaką sprendimams priimti turi teisėjo 
preferencijos (būti vienaip ar kitaip), taip pat negalima pervertinti to, kaip individo 
egzistencijai yra svarbu, koks yra teisėjas pirmojoje instancijoje ir kasacijoje, ta-
čiau šie visi klausimai turi visada atsiremti į ribinę sieną – kas yra tas turinys 
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formai? Jei teisėjas pripažįsta neempirišką (bet nereikia suprasti, kad mitoligi-
zuotą!) teisės būti, tada tai bus teisė-idėja. Jei nepripažįsta, tada teisės sistema 
ir yra ta aukščiausioji būtis, etalonas teisėjui, kuriuo jis vadovaujasi, priimdamas 
sprendimus. 

Nepaisant visko, sunku nuginčyti teisės sistemos daromą įtaką teisėjui, prii-
mant sprendimą. Juk pirmas dalykas, tai neteisėtas teisėjo sprendimas (nesilai-
kant procedūros taisyklių) bus pakeistas ar panaikintas, peržiūrint jį aukštesnėje 
instancijoje (kasaciją savotiškai peržiūri laikas), taip pat pripažinus, jog teisės si-
stema (su ar be pripažinimo, jog yra teisė-idėja) yra racionalus būdas spręsti in-
dividualius ginčus, taigi ir, matyt, geras (bet kokiu atveju turinys turi turėti for-
mą!). 

Visa apsvarsčius, galima pateikti tą žadėtą ir vienintelį atsakymą: akivaizdu, 
jog teisėjų buvimo preferencijos turi įtakos individualiems sprendimams, bet ne-
galima nuvertinti ir stabilumo elemento –  t. y. teisės sistemos, kuri tarsi ir nive-
liuoja tuos teisėjų skirtumus. 
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DEMOCRACY AND PLURALISM: THE COURT OF THE STATE OF NEMU,  
HOW HE IS DOING? 

 
Petras Pinevičius 

Mykolo Romerio University 
 

Keywords: law as an idea, law as a system, accidental law, latent law 
 

Summary  
 

The main concept of this paper is to raise questions such as: how person subsistence; 
how he is affected by the transgression; in what way are the legal questions solved (there 
is only one way, or it depends on pluralism); how the democracy is involved in legal dis-
putes; and so on. 

The foundation – stone of the paper is the existentialisms, but not one of Kierkegaard 
or Sartre, I have chosen lithuanian philosopher A. Maceina and his small book “Drama of 
Jobo’s” were plot is taken from the Old Testament, where Jobo looses everything, that 
supposed to be his temporal life. Author reviewed old story from the vantage point of exis-
tentialism. I let my self to presume, that the concept of A. Maceina’s existentialism was the 
liberalism –  everything that is temporal it derives from a person and is not ideal; it means 
it is finite dimension. That is why I use keywords such as: 1) law as an idea –  I interpret 
concept of law as it is in the way of Plato thinking; 2) law as a system –  finite dimension of 
the creation of person; 3) latent law (system) –  existing law system, but not concerning a 
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person (that is why I have chosen drama of Jobo’s, trying to show that if having no mater 
with foundation questions –  suffering, guilt, struggle, death –  person is lost in the world, 
has no connection with it); 4) accidental law –  it arises when transgression appears, as 
well all the procedural subjects arises (judge, defense attorney, litigation parties, witness 
and so on), further more, this law is accidental for another one reason –  all those, who 
steps in to the procedures –  are person too –  with all of theirs imperfection. 

Trying to pint point how implementation of justice is being inflicted by the individual 
pluralism, I thought up the state, called Nemu. In this state justice is being implemented by 
three judges –  Algis, Dalgis, Shepetys. All these three, are completely wise to be the 
judges of Nemu Court, but as well completely different to bring enough interest in the dis-
cussion. I understand, that all of the affairs, that has matter for the legal procedures, can 
not be physically stressed, so I concentrated on those: 1) formation of the Court (with 
many inner elements); 2) model of the discretion; 3) modus of the just decision; 4) all other 
“N” affairs –  legal and extra legal: political preferences, turns in statutory law, model of 
finding the decision and so on.  
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konstitucionalizmas 
 

Santrauka 
 

Šiame darbe trumpai apžvelgiami pamatiniai demokratijos atsiradimo ir įsitvir-
tinimo šaltiniai ir kokią reikšmę joms įsigalėti turi bažnytinės, arba dar kitaip vadi-
namos kanonų, teisės demokratinės nuostatos ir vertybės. Remiantis šiuolaikine 
demokratija, straipsnyje pabrėžiama, kad jos struktūros daug ką perėmė iš krikš-
čionybės. Taip pat nurodama, kad ji, būdama sekuliarizuotas krikščionių bažnyčios 
struktūros variantas, yra perėmusi krikščioniškuosius turinius ir kodus. Nors mo-
dernioji demokratija kilo krikščioniškajame pasaulyje, kultūriškai ir istoriškai susi-
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jusi su krikščionybe, tačiau ji galutinai susiformavo atmetusi krikščioniškąjį pasau-
lėvaizdį, pateikusi kitokias vertybes, nekrikščionišką požiūrį į žmogų ir jo galuti-
nius tikslus. Krikščionybė ir moderni demokratija teikia skirtingus atramos taškus 
priimant asmeniškai svarbius ir politiškai reikšmingus sprendimus, vertinant žmo-
gų bei jo vietą pasaulyje. Remiantis vertybių lygmeniu, krikščionybė yra vienintelė 
atsvara demokratijai, nes riboja polinkį į įstatymą įsprausti visa, kas sietina su iki 
galo neracionalizuojamu žmogaus asmeniu. Ji pateikia būdą spręsti tipiškai demok-
ratinius moralinius konfliktus. Demokratija, kurioje esama įstatymų ir dvasios sin-
tezės, pati siekia būti dvasios reprezentuotoja ir save pateikia kaip asmeniškai ver-
tingą „vertybę‘‘ ir sukuria į įstatymus telpančią moralę. 
 

ĮŽANGA 
 
 

Norint atskleisti bažnytinės teisės ir demokratijos vertybių santykį, pirmiausiai 
reikėtų pabrėžti, kad su krikščionybe atsiradusi kanonų teisė yra laikoma viena 
iš svarbiausių demokratijos atmainų. Bažnyčia, būdama suvereni institucija, turi 
savo kanonų teisę, pagal kurią reguliuoja Bažnyčios gyvenimą ir konstitucinę są-
rangą, apima bažnyčios subjektų ir narių tarpusavio santykius ir įstatymų leidėjo 
paskelbtas žmogiškas teisės normas. Galima teigti, kad kanonų teisės objektas 
– dieviškoji teisė, kuri yra paremta dekalogu, – siejasi su demokratijos pagrindi-
ne nuostata – tautos valios pasireiškimu valstybiniame gyvenime. 

 
KANONŲ TEISĖ – PIRMOJI MODERNI TEISĖS SISTEMA 

 
Bažnytinė teisė paprastai laikoma viena iš svarbiausių nevalstybinės teisės 

apraiškų. H. Bermanas teigia, kad kanonų teisė yra laikytina pirmąja modernia 
teisės sistema. Naujoji kanonų teisės sistema [2, p. 300], sukurta XI ir XII a., ap-
ėmė tik tuos teisinius santykius, kurie priklausė Bažnyčios, kaip korporacinio tei-
sinio darinio, jurisdikcijai. Kiti teisiniai santykiai priklausė atitinkamoms, viena su 
kita iš dalies sutampančioms įvairių pasaulietinių politijų jurisdikcijoms. Teisės 
sistemų, egzistuojančių bendroje teisėtvarkoje, pliuralizmas buvo esmingas 
struktūrinis kiekvienos sistemos elementas. Kadangi nė viena iš kartu egzistuo-
jančių teisės sistemų nepretendavo būti visa apimanti ir visagalė, kiekvienai rei-
kėjo sukurti savus konstitucinius kriterijus, apibrėžiančius suvereniteto vietą ir ri-
bas, tokio suvereniteto ribose paskirstančius vyriausybės įgaliojimus ir nustatan-
čias svarbiausias narių teises ir pareigas. Kanonų teisės sistemoje šitie konsti-
tuciniai kriterijai pirmiausia buvo išreikšti korporacijų teisės terminais, o korpora-
cijų teisė apėmė ir korporacijos jurisdikcijos teisę, kuriai buvo pavaldžios tam tik-
ros asmenų klasės ir tam tikri reikalai. Derinamieji, arba struktūriniai, kanonų tei-
sės elementai [2, p. 276–277], lėmę tai, kad ji tapo nepriklausoma, vientisa ir 
besivystančia sistema, iš dalies buvo kilę iš bažnyčios konstitucijos, kuri čia var-
tojama moderniąja prasme ir žymi suvereniteto vietą ir ribas, valdančiųjų asme-
nų atrankos procesą, įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių 
išsidėstymą, vyriausybės valdžios apimtį bei valdinių pamatines teises ir parei-
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gas. Iš bažnytinės konstitucinės teisės sistemos pamažu išsiskyrė ir palyginti 
nuoseklios materialių normų, priklausančių kitoms teisės sritims, visumos. Štai, 
pavyzdžiui, iš bažnytinės sakramentų jurisdikcijos laipsniškai [2, p. 300–301] su-
siformavo teisės, reguliuojančios santuoką, visuma; iš bažnytinės testamentų ju-
risdikcijos susiformavo teisės, reguliuojančios paveldėjimą, visuma; iš bažnyti-
nės beneficijų jurisdikcijos atsirado teisės, reguliuojančios nuosavybę, visuma; iš 
bažnytinės priesaikų jurisdikcijos – teisės, reguliuojančios sutartis, ir iš bažnyti-
nės nuodėmių jurisdikcijos – teisės, reguliuojančios nusikaltimus ir deliktus, vi-
suma. Kartu su šiais penkiais jurisdikcijos tipais susiformavo teisinės procedūros 
normų visuma. 
  

BAŽNYTINĖS VALDŽIOS STRUKTŪRA 
 

Kanonų teisė, remdamasi Grigaliaus reforma [2, p. 276–288] XII a. pabaigo-
je ir XIII a. aukščiausiąją bažnytinę valdžią (imperium) priskyrė popiežiui, kuriam 
priklausė aukščiausioji įstatymų leidėjo, aukščiausioji administratoriaus, aukš-
čiausioji teisėjo ir šventųjų kanonizavimo jurisdikcija. Popiežiaus aukščiausios ir 
visiškos jurisdikcijos teisės reiškė, kad jų prigimtis yra teisinė. Jurisdikcija buvo 
įgaliojimas, kurį suteikdavo bažnyčia kaip korporacinis teisinis darinys. Tai buvo 
įgaliojimas valdyti, remiantis teise- „sakyti teisę‘‘ teisės nustatytose ribose. Po-
piežių absoliutizmą esmingai apribodavo ne tik rinkimų principas, bet ir pats 
bažnytinės valdžios sistemos sudėtingumas. Nors įstatymų leidyba buvo išimti-
nė popiežių prerogatyva, vis dėlto XII ir XIII a. popiežiai jautė poreikį periodiškai 
šaukti visuotinius bažnyčios susirinkimus, jiems padedančius leisti ir kurti įsta-
tymus. Tie susirinkimai ir buvo pirmosios Europos įstatymų leidžiamosios insti-
tucijos. Popiežiai sukūrė labai efektyviai veikiančią biurokratiją, sudarytą iš įvai-
rių sričių specialistų. 

Nors visa bažnytinė valdžia [2, p. 286] galiausiai pateko į popiežių rankas, 
popiežiaus autokratiją ribojo tai, kad aukščiausiojo rango biurokratijai buvo bū-
dingas funkcijų pasidalijimas, ir tai, kad bažnytinė valdžia kaip visuma buvo hie-
rarchinė. Žinoma, šitie apribojimai neturi nieko bendro su moderniosiomis val-
džių pasidalijimo ir federalizmo sampratomis. Tačiau tai buvo svarbūs veiksniai 
varžantys absoliutizmą ir mažų mažiausiai ugdantys tuos valdymo įgūdžius ir tas 
valdymo tradicijas, kurių popiežiai dažniausiai buvo nelinkę nepaisyti. Taip buvo 
sukurta formali, teisinė, biurokratinė struktūra – visiškai naujas dalykas germanų 
Europoje. Atsirado sudėtingi vidiniai organizaciniai ryšiai, visiškai nepanašūs į 
gentines, feodalines institucijas ir net į ankstesnes Bizantijos ir frankų imperines 
institucijas. Pats šios struktūros sudėtingumas ir unikalumas buvo konstitucinių 
principų šaltinis. Bažnytinio valdymo konstitucionalizmą visų pirma skatino pa-
čios bažnytinės valdžios srities apribojimas. Šį apribojimą iš dalies lėmė bažny-
tinės ir pasaulietinės valdžių dualizmas, o iš dalies pasaulietinės valdžios prieši-
nimasis bažnyčios piktnaudžiavimams ir nesaikingoms pretenzijoms. Pati baž-
nytinės ir pasaulietinės valdžių perskyra buvo pats svarbiausias konstitucinis 
principas, persmelkęs visą kanonų teisės sistemą. 
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KORPORACIJOS TEISĖ – PAMATINIS KANONŲ TEISĖS  
KONSTITUCINIS PRINCIPAS 

 
Valdžios ir autoriteto jurisdikcijos apribojimų principas buvo pamatinis konsti-

tucinis principas, grindžiantis naują XI a. pabaigos XII a. sistemą, veikiančią kaip 
korporacijų teisė. Nepaisant to, kad vyravo stipri popiežių valdžios centralizaci-
jos tendencija, bažnyčia kaip visuma, neatsilikdama nuo pasaulietinių valstybių, 
tam tikra prasme liko pusiau autonomiškų junginių federacija, daugybės dides-
nių ar mažesnių korporacinių darinių sąjunga, besinaudojanti esmingomis savi-
valdos teisėmis. Korporacijų teisės visuma, susiformavusi Romos katalikų baž-
nyčioje, gali būti apibūdinta kaip kanonų teisės sistemos posistemis. Ji esmingai 
skyrėsi nuo tos romėnų korporacijos teisės, kuri buvo išdėstyta Justiniano te-
kstuose. Pirmiausiai [2, p. 292–293] bažnyčia atmetė tą romėnų teisės nuostatą, 
pagal kurią tik kolegijos, imperatoriaus pripažintos kaip korporacijos, gali turėti 
korporacijų privilegijas ir teises. Pagal kanonų teisę, kiekviena asmenų grupė, 
turinti reikiamą struktūrą ir tikslą, sudaro korporaciją, neturėdama specialaus 
aukštesnės valdžios leidimo. Antra, bažnyčia atmetė nuostatą, pagal kurią tik 
viešoji korporacija gali kurti naują teisę, skirtą jos nariams, ar turėti jų atžvilgiu 
teisminę valdžią. Priešingai, pagal kanonų teisę, bet kokia korporacija savo na-
rių atžvilgiu gali turėti įstatymų leidžiamąją ir teisminę jurisdikciją. Trečia, bažny-
čia atmetė romėnų nuostatą, pagal kurią korporacija gali veikti tik per savo at-
stovus, o ne per savo narių susirinkimą. Kanonų teisė reikalavo, kad įvairiomis 
situacijomis duotų sutikimą korporacijos nariai. Ketvirta, bažnyčia atmetė romė-
nų maksimą – kas priklauso korporacijai, nepriklauso jos nariams. Pagal kanonų 
teisę, korporacijos turtas yra bendra jos narių nuosavybė, ir korporacija gali ap-
mokestinti savo narius, jei negali kitaip išmokėti skolos. 

Atrodo, kad šios ir kitokios kanonų teisės normos bei sąvokos atspindi ger-
maniškus korporacijos kaip draugijos, pasižyminčios grupiniu asmeniškumu ir 
grupine valia, vaizdinius, priešingai romėniškam korporacijos kaip „instituto‘‘, ku-
rio tapatybė sukurta aukštesnės politinės valdžios, vaizdiniui. Taip išsiskyrė trys 
skirtingos teisės sritys: teisė, visų pirma priklausanti korporacijai, teisė, priklau-
santi atskiriems nariams ir pareigūnams, ir bendra korporacijos ir atskiro nario ar 
pareigūno teisė. 
  

IŠVADOS 
 

Žvelgiant į demokratiją iš krikščioniškųjų pozicijų, dabar ji matoma kaip tam 
tikrą tradiciją turinti įstatymo forma. Kartais net tvirtinama, esą demokratas yra 
žmogus, išaugęs iš krikščioniškųjų marškinių, tad krikščionybė demokratijai yra 
lyg ir praėjęs etapas. Demokratija turi nemaža tų pačių sąvokų kaip ir krikščio-
nybė. Tačiau abiem svarbios laisvė, lygybė, rūpinimasis asmeniu, visuotinis įsta-
tymo galiojimas teikia skirtingus turinius. Krikščionis, besirūpindamas dvasios ir 
įstatymo suderinamumu, derinsis ir prie demokratijos, tiek, kiek ji kaip įstatymas 
neperžengia šių ribų ir nepretenduoja nusavinti visų dvasinių turinių. Bažnyčia 
suvokia, kad demokratijos kelias, viena vertus, geriausiai išreiškia tiesioginį pi-
liečių dalyvavimą priimant politinius sprendimus, bet kita vertus, galimas tik tiek, 
kiek remiasi teisinga asmens samprata. Demokratijos struktūrą, į kurią remiasi 
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šiuolaikinė valstybė, būtų gana silpna, jei savo pamatu nepasirinktų asmens 
centriškumo. Juk asmens teisių saugojimas yra būtina tiek pavienių, tiek bendro 
piliečių veiklaus dalyvavimo valstybės gyvenime ir jį valdant. Krikščionybė yra 
demokratijos vidinio konflikto vertybių atžvilgiu šaltinis. Tačiau konfliktiškumas 
yra pačios demokratijos, save tobulinančios kompromiso keliu, esmė. Šiuo at-
žvilgiu krikščionybė demokratijai yra svarbi ir vertinga kaip nuolatinis akstinas 
veikti ir derinti vertybinius interesus. Gindama žmogaus asmeniškumą, krikščio-
nybė paradoksaliu būdu palaiko ir pačios demokratijos dvasią. Tuos pačius rei-
kalavimus – teisingumo, pamatinės lygybės, žmogaus teisių ir orumo – kelia ir 
krikščionybė, tiktai nuosekliau ir įsakmiau. Demokratija negali atmesti ją užaugi-
nusių vertybių, išsižadėti krikščioniškosios moralės reikalavimų ir likti pačia sa-
vimi – tikrąją žmogaus vertę ir jo pašaukimą užtikrinančia santvarka. Tokios pa-
matinės krikščioniškosios demokratijos vertybės – subsidiarumo ir solidarumo 
principai, socialinės valstybės idealas, individo ir bendruomenės pusiausvyra, pi-
lietinės visuomenės kūrimo svarba – tapo ne tik suvienytos Europos deklaruo-
jamomis vertybėmis, bet ir politine tikrove daugelyje senosios Europos šalių. 
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Summary 
 

In this work there are reviewed the main sources of democracy consolidation and the 
main democratic principles based on the system of Canon Law statutes and values. Con-
cerning modern democracy, this article emphasizes that the structure of democracy has a 
majority issues from Christianity. In addition to this, the democracy being as a secular 
structural variant of a Christianity church is considered to have owned its christian content 
and codes. Despite the fact that a modern democracy is derived from the christian world 
and is culturally and historically connected with it, however, a modern model of democracy 
was finally created when the christian model of democracy was simply refused presenting 
values and unchristian viewpoint of a role of a person’s life. Looking from a valuable 
standpoint, the Christianity is the only point of balance in democracy, limiting the laws and 
the person’s individuality. It suggests various of methods how to solve moral and democ-
ratical conflicts. 
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Santrauka 
 

Šiame darbe kalbama apie moralę kaip socialinį institutą, reguliuojantį žmonių 
elgesį visose gyvenimo srityse, atskleidžiama, kas sudaro šį sudėtingą visuomenės 
darinį, kaip suprantama moralės norma. Toliau, akcentuojama laisvės sąvoka: kaip 
laisvę supranta žmogus; kaip žmogus turėtų elgtis, kad jo poelgiai būtų pripažinti 
teisingais; kaip kiekvienas individas gali dalyvauti priimant sprendimus (svarbiausia 
– visų diskusija su visais), kurie bus naudingi ne tik visai valstybei, bet visų pirma 
jam pačiam. 

 
ĮŽANGA 

 
MORALĖ (lot. mores – papročiai) – viena iš visuomenės sąmonės formų, 

socialinis institutas, reguliuojantis žmonių elgesį visose be išimties visuomenės 
gyvenimo srityse. Nuo kitų masinės veiklos reguliavimo formų (pvz., teisės) mo-
ralė skiriasi savo reikalavimų pagrindimu ir įgyvendinimo būdu. Moralėje visuo-
meninis būtinumas, visuomenės poreikiai, interesai reiškiasi stichiškai susifor-
mavusiais ir visuotinai pripažintais paliepimais ir įvertinimais, kuriuos stiprina 
masinio pavyzdžio, įpročio, papročio, viešosios nuomonės jėga. Todėl moralės 
reikalavimai įgauna beasmenio privalėjimo, visus lygiai liečiančio, bet niekieno 
nepareikšto paliepimo formą. Šie reikalavimai yra palyginti pastovaus pobūdžio. 
Nuo paprasto papročio arba tradicijų, kuriais palaiko nusistovėjusios tvarkos jė-
ga, jie skiriasi tuo, kad yra idėjiškai pagrįstas supratimas, kaip dera žmogui gy-
venti ir elgtis. Todėl sąmoningumo vaidmuo moralėje palyginti didesnis negu kitų 
socialinės kontrolės formų, tiek emocine jausmų, paskatų, polinkių forma. Kartu 
su visuomenine sąmone moralei ne mažiau svarbi individuali sąmonė. Remda-
masis visuomenės išvystytomis moralinėmis pažiūromis, jas įgyvendindamas 
auklėjimo procese individas iš dalies gali savarankiškai reguliuoti savo elgesį ir 
spręsti apie moralinę reikšmę to, kas vyksta aplink jį. To dėka moralėje jis yra ne 
tik socialinės kontrolės objektas, bet ir sąmoningas subjektas, t. y., dora asme-
nybė. Moralė – sudėtingas visuomenės darinys. Į ją įeina moralinė veikla jos tu-
rinio ir motyvavimo požiūriu (tai, kaip įprasta elgtis vienoje ar kitoje visuomenėje, 
daugybės žmonių elgesys, įpročiai); moraliniai santykiai, reguliuojantys tą veiklą, 
pasireiškiantys įvairiomis privalėjimo, reikalavimų žmogui formomis (moralės 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

454 

norma, pareiga, atsakomybė, orumas, sąžinė); moralinė sąmonė atspindi šiuos 
santykius atitinkamais vaizdiniais (normos, principai, gėrio ir blogio, teisingumo 
ir neteisingumo sąvokos). Visos šios moralinės sąmonės formos sujungtos į lo-
giškai sutvarkytą sistemą, leidžiančią ne tik paliepti, bet ir tam tikru būdu moty-
vuoti bei vertinti moralinius veiksmus įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. 
Moralėje formuluojamos specialios taisyklės (pvz., šeimos moralė, profesinė 
moralė ir etika), kurios yra tik santykiškai savarankiškos moralės sritys, turinčios 
bendrą pagrindą. Moralė – istorinis reiškinys. Atsirasdama ankstyvosiose žmo-
nių visuomenės formavimosi pakopose, ji vystosi, kintant žmonijos ekonomi-
niams, socialiniams ir kt. visuomeniniams santykiams, progresuojant jos mate-
rialinei ir dvasinei kultūrai. 

Moralės norma – forma moralinių reikalavimų, kurie reguliuoja žmonių elgesį 
bendrais paliepimais ir draudimais, liečiančiais vieno tipo poelgius. Kitaip nei tei-
sės normas, moralės normas sankcionuoja ne valstybės valdžia, o papročio ir 
viešosios nuomonės jėga; visuomenės moralinėje sąmonėje moralės normos 
formuojasi stichiškai, o ne pagal kažkieno specialiai išleistą įstatymą. Moralės 
normos savaime dar negali būti pakankamas žmogaus elgesio vadovas; būda-
mos abstrakčiai visuotinos, jos nenumato galimų išimčių, susijusių su ypatingo-
mis aplinkybėmis. Todėl vienų ar kitų moralės normų taikymo konkrečiomis ap-
linkybėmis klausimas turi būti sprendžiamas remiantis bendresnio turinio ir kartu 
konkretesniais moraliniais principais. 
 

1. MORALĖ KONSTITUCINĖJE TEISĖJE 
  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio pirmame straipsnyje parašyta: 
„Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Ir kiekvienas 
mūsų šalies pilietis išdidžiai taria šią eilutę. Demokratija daugeliui yra stebuklin-
gas žodis, sutelkiantis tarsi gyvenimo idealus „Lietuvos valstybę kuria tauta/ Su-
verenitetas priklauso tautai/ Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės/ Žmogaus 
teisę į gyvybę saugo įstatymas/ Žmogaus laisvė neliečiama/ Žmogus turi teisę į 
turėti savo įsitikinimus ir laisvai juos reikšti/ Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra 
nevaržoma/ Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmo-
gus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir lais-
vių“. Paskutinį sakinį ir reikėtų plačiau pakomentuoti. Žmogaus pagrindinis gy-
venimo tikslas yra tapti žmogumi. Žmogus būti žmogumi gali išmokti tik iš kitų 
žmonių, todėl kad žmogus yra socialinė būtybė, galima sakyti, sociumo elemen-
tas. Demokratinės visuomenės epicentre yra individas su savo poreikiais, po-
mėgiais, interesais. Deja, dažnai žmonės tiek įsijaučia į „Pasaulis – tai aš“ vaid-
menį, jog užmiršta, kad gyvena visuomenėje, nuo kurios ir priklauso jo gera bū-
tis. Dažnas pareiškia: „Aš gyvenu demokratinėje visuomenėje, turiu teisę elgtis 
taip, kaip noriu“. 

O apie pareigas, atsakomybę, neužsiminta nei žodžiu. Tai, manytume, ir yra 
problema, dėl to demokratinėje valstybėje kyla visi negerumai, nes laisvės są-
voką žmogus suabsoliutina. Laisvės negalima paversti chaotiška savivale. Lais-
vė nėra savivalės įteisinimas, o atsakomybės reikalavimas. Įgyvendindamas sa-
vo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus dažnai nepagalvoja, jog gali 
pakenkti kitų žmonių teisėms ir laisvėms, gali jas suvaržyti, nes jo sąmonėje gi-
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liai šaknis įleidęs žodžiai „demokratija, laisvė...“ Kas skiria žmogų nuo gyvūno?! 
Vienintelis žmogus yra laisvas, nes jis sugeba suvaldyti savo poreikius, priešin-
gai nei gyvūnas. Taip laisvę ir turėtų suprasti kiekvienas – suvaldyti poreikius, 
kurių patenkinimas galėtų suvaržyti kitų žmonių teises ir interesus, ir neužmiršti, 
jog yra bendruomenės narys. Kodėl kalbėjau apie moralinę laisvę Konstitucinėje 
teisėje? Todėl, kad Konstitucinė teisė yra aukščiausioji teisė, kuri lemia visą tei-
sinį reguliavimą.  

 
2. VISUOMENĖS DISKUSIJA PAČIOS SU SAVIMI 

  
„Kategorinio imperatyvo bendriausia formuluotė teigia: „Elkis taip, kad tavo 

valios maksima visada galėtų kartu būti visuotinio įstatymų leidybos principu“. 
Dar viena formuluotė: „Elkis taip, kad nei savo asmenyje, nei kieno nors kito 
asmenyje niekada žmogaus nepanaudotum vien kaip priemonės, o visada kaip 
tikslą“. Pagal I. Kantą, žmogus atranda moralės dėsnį savo autonomiškoje vidi-
nėje būtyje ir tam, kad jo veiksmai būtų moralūs, jaučia pareigą elgtis pagal šį 
imperatyvą.“[3, p. 41]. „J. Habermas modifikuoja I. Kanto teoriją ir keičia katego-
rinį imperatyvą į moralinio argumentavimo procedūrą. Pretenduoti į privalomumą 
gali tik tos normos, kurios gali gauti visų tiesioginių ar netiesioginių diskurso da-
lyvių sutikimą. Moraliniai principai gali ir turi būti laisvo demokratinės visuome-
nės narių svarstymo objektu. Tokį svarstymą J. Habermas vadina racionaliu 
komunikatyviu diskursu. Diskursas, pagal J. Habermą, tai ideali kalbos situacija, 
kai kiekvienas dalyvis turi vienodas galimybes pasakyti savo nuomonę nepatir-
damas prievartos. J. Habermas stengiasi įrodyti, kad tiesa gali ir turi būti morali, 
o moralė gali ir turi atitikti tiesos reikalavimus. Tačiau J. Habermas įsitikinęs, kad 
mūsų laikais tiesa negali būti autonimiškos individų veiklos rezultatas, o atran-
dama, gaunama bendromis visų socialinio proceso dalyvių pastangomis. J Ha-
bermo koncepcijoje idėjos yra kalbinės išraiškos ir ženklai, savąją reikšmę įgau-
nančios diskurso metu, kurio dalyviai prieštaraudami ir ginčydamiesi nuspren-
džia, kas taps tiesa kaip visuotinai pripažinta, galiojančia taisykle arba oficialiu 
požymiu. Sprendimų priėmimo dalyviai iš esmės rūpinasi savo interesų ir teisin-
gumo vizijos įgyvendinimu. Jie yra šališkai suinteresuoti. Visi tikisi, kad priimtas 
sprendimas kiekvienam yra asmeniškai naudingas. Taigi tik iš intersubjektyvios 
diskusijos gali atsirasti veiksmingos normos. J. Habermas, kalbėdamas apie tei-
sę ir moralę teigia, kad svarstymo objektas yra kasdieniai konkretūs klausimai, 
kurių atžvilgiu yra pasiekiamas sutarimas. Diskusija tęsiasi nuolat. [3, p. 42]. Pa-
sak J. Habermo, teisės reikšmingumas priklauso nuo institucinės svarstymo ir 
sprendimo procedūros, o ne nuo teisės filosofijoje populiarios visuomeninės su-
tarties teorijos ar kreipimosi į aukštesniąsias institucijas. Į faktiškumo ir reikš-
mingumo prieštaravimą galima žvelgti kaip į Hėgelio ir  

I. Kanto prieštarą. Hėgelis pabrėžė teisės faktiškumą, t.y., jos priklausomybę 
nuo esamo kultūrinio ir visuomeninio konteksto. Teisė yra racionali forma, kuri 
kuriama atsižvelgiant į esamas sąlygas. I. Kantas, o ir J. Habermas, teigė, kad 
vien faktiškumo neužtenka. Į teisę negalima žiūrėti kaip į komandą, kurios reikia 
klausyti tam, kad būtų galima įgyvendinti savo laisvę. Teisė neišvengiamai an-
gažuota kokios nors vertybės ir todėl visada esama prieštaravimo tarp faktišku-
mo ir vertybiškumo, tarp mūsų moralinės teisės intuicijos ir tų formų, kurios su-
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kurtos teisei įgyvendinti. J. Habermas daug reikšmės teikia socialiniam susitari-
mui, kuris turi būti išreikštas įstatymo turiniu. Į teisę reikia žvelgti kaip į nuolatinę 
visuomenės diskusiją pačios su savimi. Teisė atsiranda iš veiksmingo ir darnaus 
socialinio bendradarbiavimo ir turi būti derinama su įvairiomis kultūros formomis, 
nes šias formas ignoruojant „kultūriniai skirtumai gali tapti nuolatinių konfliktų 
šaltiniu“.[3, p. 43].  

 
3. ŽMOGAUS LAISVĖ 

  
Laisvė reiškia, jog žmogus „atskiras bendruomenės narys, susaistydamas 

save asmeniniais santykiais su kitais bendruomenės nariais, yra tiesiog privers-
tas arba „keisti“ savo asmeninį gėrio planą atsižvelgdamas į kitų bendruomenės 
narių gėrių planus, arba siekia turėti įtakos kitų bendruomenės narių gėrio pla-
nams. Tai reiškia, kad kiekvieno bendruomenės nario socialinė padėtis ima pri-
klausyti nuo „visų bendruomenės narių valios“. Pavienis bendruomenės narys 
tokiu atveju pagrįstai gali manyti, kad jo „gera būtis“ priklauso nuo to, ar kiti ben-
druomenės nariai sukuria tam tinkamas sąlygas“. [2, p. 213]. Taip pat svarbu, 
kad „valstybės gyventojai būtų lojalūs valstybėje nustatytai tvarkai, vertintų vals-
tybines institucijas kaip „pagarbos“ vertas priemones. Šiame valstybės gyvento-
jų ir valstybės santykyje, nepaisant to, kad gyventojai viešajai valdžiai yra loja-
lūs, autoriteto primatas vis dėlto priklauso žmonėms. Žmonės pareigingai vykdo 
valdžios nurodymus (gerbia įstatymus), nes toks elgesys jiems yra individualiai 
naudingas“.[2, p. 215]. 

Taigi, jei žmonės elgsis vadovaudamiesi kategoriniu imperatyvu, jei disku-
tuos svarbiausiais klausimais, jei bus lojalūs valstybėje nustatytai tvarkai, jei 
gerbs ne tik save, bet ir kitus žmones, taip pat valstybės institucijas, jei bus at-
sakingi, tai ir mūsų jauna demokratija bus grynesne, o, be to, ne tik forma, bet ir 
turinys.  

 
IŠVADOS 

 
1. Moralė – socialinis institutas, reguliuojantis žmonių elgesį. 
2. Demokratija daugeliui yra stebuklingas žodis, talpinantis savyje tarsi gy-

venimo idealus – Lietuvos valstybę kuria tauta/ Suverenitetas priklauso tautai/ 
Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės/ Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstaty-
mas/ Žmogaus laisvė neliečiama/ Žmogus turi teisę į turėti savo įsitikinimus ir 
laisvai juos reikšti/ Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma/ Įgyvendin-
damas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis 
Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. 

3. Laisvės negalima paversti chaotiška savivale. Laisvė nėra savivalės įtei-
sinimas, o atsakomybės reikalavimas. 

4. Pagal I. Kantą, žmogus atranda moralės dėsnį savo autonomiškoje vidi-
nėje būtyje ir tam, kad jo veiksmai būtų moralūs, jaučia pareigą elgtis pagal ka-
tegorinį imperatyvą. J. Habermas modifikuoja I. Kanto teoriją ir keičia kategorinį 
imperatyvą į moralinio argumentavimo procedūrą. Pretenduoti į privalomumą ga-
li tik tos normos, kurios gali gauti visų tiesioginių ar netiesioginių diskurso daly-
vių sutikimą. Moraliniai principai gali ir turi būti laisvo demokratinės visuomenės 
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narių svarstymo objektu. Tokį svarstymą J. Habermas vadina racionaliu komuni-
katyviu diskursu. 

5. Jei žmonės elgsis vadovaudamiesi kategoriniu imperatyvu, jei diskutuos 
svarbiausiais klausimais, jei bus lojalūs valstybėje nustatytai tvarkai, jei gerbs ne 
tik save, bet ir kitus žmones, taip pat valstybės institucijas, jei bus atsakingi, tai ir 
mūsų jauna demokratija bus grynesne, be to, ne tik forma, bet ir turinys.  
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This work speaks about the morality as the social institution, which regulates the hu-

man behaviour in all the life fields, reveals the difference between the morality and the 
law. Next, the conception of freedom is being keystoned: how a man understands free-
dom; in which way a man has to behave in order his acts were considered as fair; how 
each person could participate in decision-making (the most important aspect – the discus-
sion among all participators). 
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Santrauka 
 

Šiame darbe apžvelgiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo proce-
sas, jo trūkumai ir pačios Konstitucijos netobulumas, siūloma keisti valdžių galių 
suderinamumą ir iš asamblėjinio parlamentarizmo pereiti prie pusiau prezidentiz-
mo, nes tam užtenka tik konstitucinių pakeitimų. Teigiama, kad prezidentinis val-
dymas yra netinkamas Lietuvai, o valdžių padalijimo principas skatina pato situaci-
ją, be to, parlamentinėse sistemose realiai egzistuoja valdžių bendrumo principas. 
Taip pat siūlomi tam tikri konstituciniai pakeitimai, nesusiję su valdymo formos 
pakeitimu, t. y. dviejų rūmų parlamento suformavimas, kuris užtikrintų kokybiš-
kesnį įstatymų leidimą, bei suteikimas prezidentui teisės paleisti parlamentą besąly-
giškai. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tiesioginius mero rinkimus, kuriuos norima 
mūsų valstybėje įtvirtinti, akcentuojama, kad tokiu atveju vietos valdyme tarp val-
džių būtų užprogramuota pato situacija. 
 

ĮVADAS 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. Tai yra 
pagrindinis šalies įstatymas, pamatas visos valstybės sistemos, pradedant nuo 
aukščiausiųjų valdžios institucijų ir baigiant žemiausiais valstybinio valdymo sub-
jektais. Tad, be abejo, jei Konstitucija yra tokia svarbi, joje turi būti puikiai suba-
lansuotos visos valdžios struktūros ir kiti santykiai. Šiame darbe koncen-
truojamasi į aukščiausiųjų valdžių suderinamumą. Daugumoje konstitucinės tei-
sės doktrinų, politologijos mokslo doktrinų, kai yra kalbama apie valstybės val-
džias, kaip etalonas nurodomas valdžių padalijimo principas, kuriuo turi būti pa-
grįstas visas valstybinis valdymas. Jo esmė tokia: valdžios galios turi būti su-
skaidytos į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę (tiesa, šiame darbe ji ne-
bus nagrinėjama). Taigi ar valdžių padalijimo principas mūsų Konstitucijoje tin-
kamai įtvirtintas? Ar mūsų Konstitucijoje valdžios subalansuotos puikiai ir jos 
keisti nereikia, kaip mano daugelis? O gal minėtas principas nėra valstybės val-
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džios organizavimo etalonas, kokiu jis dabar laikomas? Kaip jis įtvirtintas ir vei-
kia kitose valstybėse? Į šiuos klausimus atsakoma kitose darbo dalyse. 

1991 m. gruodžio 10 d. Aukščiausioji Taryba sudarė iš 14 deputatų laikinąja 
komisiją Lietuvos Konstitucijai parengti. Valstybėje buvo nuomonių skatinančių 
parlamentinį valdymą, bet taip pat buvo ir prezidentinio valdymo modelio šalinin-
kų. Tad šalis iš esmės pateko į pato situaciją, kai nei viena, nei kita suinteresuo-
ta grupė nenorėjo nusileisti. Vyko arši abiejų šalių konfrontacija. Dėl to greta lai-
kinosios komisijos konstitucijos projektui parengti buvo įsteigta konstitucinių 
problemų derinimo grupė, į kurią Aukščiausiojoje Taryboje veikiančios frakcijos 
delegavo savo atstovus. Konstitucijos problemų derybinė grupė savo nuostatas 
formavo ne tiek konceptualiu pagrindu, kiek ieškodama susitarimo, nes kiekvie-
na grupė turėjo skirtingą koncepciją, be to, turėta labai mažai laiko parengti nau-
jąją Konstituciją [1, p. 244]. Taigi, rengiant pagrindinį šalies įstatymą, buvo labai 
skubama. Ši aplinkybė taip pat kelia abejonių dėl galutinio Konstitucijos projekto, 
nes skubėjimas didina klaidų tikimybę, o pagrindiniame įstatyme jos gali būti la-
bai svarbios. Pamažu buvo susitarta dėl kompromisinio projekto. Jo esmė ta, 
kad abi šalys darė nuolaidas. Kompromisinis variantas taip pat kelia abejonių, 
nes pagrindinis šalies įstatymas turi būti pagrįstas aiškia, tikslia, vienareikšme 
koncepcija. Šiuo atveju kyla įtarimų, kad galėjo gautis „nei šis, nei tas”, nes ir 
vieni, ir kiti norėjo savo pyrago dalies. Projektas buvo pateiktas Aukščiausiosios 
Tarybos sesijai, kuri 1992 m. spalio 13 d. pritarė Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos projektui ir kartu nutarė, kad Aukščiausiosios Tarybos misija įvykdyta, todėl 
ją reiktų paleisti ir paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, kitaip sakant, 
pervadinti parlamentą – Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą į Lietuvos 
Respublikos Seimą [1, p. 244]. Galima teigti, kad Konstituciją parengė Aukš-
čiausioji Taryba, kuri po rinkimų ir sudarė daugumą Seimo, tad Konstitucijos 
rengėjai iš anksto žinojo, kad jiems vėliau teks dirbti pagal jų pačių parengtas 
taisykles. Tad ar dėl to negalėtų kilti abejonių, kad Konstitucija buvo parengta 
atsižvelgiant į tam tikrus interesus? Ar būtų netikslingiau buvę organizuoti atski-
rą konstitucinę asamblėją, kuri būtų parengusi Konstitucijos projektą ir išsiskirs-
čiusi? Manytina, kad tai būtų priimtinesnis variantas, kartu užtikrinantis tinka-
mesnių veiksmingam valdymui konstitucinių taisyklių įtvirtinimą pagrindiniame 
šalies įstatyme. Taigi, vertinant Lietuvos Respublikos Konstituciją, akivaizdus 
kompromisinis jos pobūdis, ir, be kita ko, visas Konstitucijos tekstas buvo pa-
skubomis rengiamas. Liko iki galo neapibrėžtos Prezidento funkcijos, neaiškus 
šios institucijos santykis su Vyriausybe, neaišku, kodėl ir kada Prezidentas gali 
vetuoti įstatymus, kokiais motyvais vadovaudamasis jis teikia Seimui ministro 
pirmininko ir kitų pareigūnų kandidatūras [1, p. 245]. Galima išskirti ir daugiau 
trūkumų, jie aptariami tolesnėse darbo dalyse. Čia derėtų paminėti ir G. Sartori 
pastabą, kad daugelyje pokomunistinių kraštų konstitucijos buvo iškeptos pa-
skubomis ir daugiausia neveiksmingos [2, p. 154]. 
 

1. PADALYTA VALDŽIA ESANT PREZIDENTINIAM VALDYMUI 
 

Prezidentizmo atveju yra pasirenkamos Jungtinės Amerikos Valstijos-
pavyzdys, minimas kalbant apie valdžių padalijimo principą. Sakoma, kad val-
džios JAV yra suderintos ir puikiai veikia stabdžių ir atsvarų mechanizmas. Val-
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džių padalijimas reiškia vykdomosios valdžios atskyrimą nuo parlamento, o val-
džių bendrumas tai, kad vykdomoji valdžia priklauso nuo parlamento paramos, o 
be jos žlunga. 

1954 m. ir 1957 m. Eisenhoweris buvo pirmasis JAV prezidentas, per 72 me-
tus turėjęs reikalo su opozicija kongrese. Vėliau nuo 1955 m. iki 1992 m. valdy-
mas buvo padalytas 26 iš 38 metų, o nuo 1962 m. iki 1992 m. valdymas buvo 
padalytas1 20 metų iš 24. Klintonas sugrąžino vieningą valdymą, bet tik dve-
jiems metams – iki 1994 m. [2, p. 97]. Padalyto valdymo atveju problema ta, kad 
Prezidentui reikia tartis su opozicija dėl įstatymų priėmimo. Ir visa tai skatina pa-
to situaciją2. JAV padėtį palengvino tai, kad politikų buvo sutariama dėl užsienio 
politikos ir palyginti daug laiko Prezidentas ir parlamente dominuojanti pozicija 
atstovavo tai pačiai partijai. Kai to nėra, tada kongrese yra aiškus interesas ne-
palaikyti priešingos partijos, o tai skatina pato situaciją. Bet kodėl sistema vei-
kia? Ji, anot Sartori, veikia tik dėl: 1) ideologinio neprincipingumo, 2) silpnų ir 
nedrausmingų partijų, 3) į vietoves orientuotos politikos [2, p. 98]. JAV Preziden-
tas, atsidėkodamas už reikalingus kongreso balsus apygardoms, gali palenkti 
Kongresą savo pusėn. Tad realiai konstituciniu požiūriu tai silpna valstybė. Taigi 
iš esmės JAV politinė sistema stabiliai laikosi ne konstitucijos dėka, o dėl anks-
čiau minėtų trijų priežasčių, nes parlamentaram rūpi, kaip jų balsavimas parla-
mente vertinamas jo apygardoje. Polsby skaičiavimais, respublikonai Eisenho-
weris, Nixonas, Fordas, Reaganas ir Bushas vyresnysis per paskutinius dvejus 
buvimo poste metus turėjo reikalą su demokratų valdomu kongresu, ir savo pa-
siekdavo tik kas antru biliu, kadencijų pirmojoje pusėje, kai jų partijos dominuo-
davo ir parlamente, tikslą pasiekdavo du trečdaliai ir daugiau bilių [2, p. 123]. 
Tad ar tai galima vadinti veiksmingu valdymu? Manytina, kad tikrai ne, jei vy-
riausybė tesugeba kas antrą savo sprendimą įgyvendinti (tokią pačią situaciją 
JAV matome ir dabar, kai po parlamento rinkimų Bushas jaunesnysis prarado 
kontrolę parlamente, ir kai, pavyzdžiui, vienas iš esminių užsienio politikos klau-
simų karas Irake ir su juo susijusių problemų sprendimas pamažu krypsta link 
pato situacijos valstybės politikoje). Užtat jokiam Didžiosios Britanijos premjerui 
netekdavo patirti, kad jo biliai būtų atmetami santykiu 1/3 ar net 1/2. Taigi perša-
si išvada, kad valdžių padalijimo principas JAV iš tikrųjų veda į pato situaciją pa-
dalyto valdymo atveju, ir tik atomizuotų ir nedrausmingų partijų dėka valstybės 
sistema veikia. Tad galima teigti, kad derinant valdžias Lietuvoje prezidentinis 
modelis neužtikrintų veiksmingesnio valdymo. 
 

2. PARLAMENTINIS VALDYMAS IR JO VEIKSMINGUMO GALIMYBĖS 
 

Parlamentinei demokratijai būtinos drausmingos ir konsoliduotos partijos. Jei 
to nėra, viskas krypsta į asamblėjinį valdymą, kuris iš savo inercijos toks ir lieka, 

                                                 

1 Padalytas valdymas-tai toks valdymas, kurio metu JAV parlamente dominuoja viena 
partija, o vykdomąją valdžią kontroliuoja kita partija. Pvz., Kongrese daugumą turi respub-
likonai, o prezidentas demokratas. 

2 Pato situacija – tai tokia situacija, kai vykdomąją valdžią valdant vienai jėgai, o legis-
latyvinę valdžią – kitai jėgai, visas valdymas užstringa ir sustoja, nebegali būti priimami 
sprendimai, nes abi šalys nesutaria ir nenusileidžia. 
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jei jo nepaveikia išorės veiksniai. Taip pat parlamentinėms demokratijoms bū-
dingas valdžių bendrumas1, o ne valdžių padalijimo principas. Daug kas teigia, 
kad puikiausias parlamentinio valdymo pavyzdys yra Anglija, kur premjeras su-
geba valdyti efektyviau nei JAV Prezidentas. Beje, tą patį pabrėžė ir Mykolo 
Romerio universitete, konferencijoje „Demokratija Lietuvoje 1990–2005 metai“, 
viešėjęs Didžiosios Britanijos profesorius J. Aldermanas. Jis įvardijo Anglijos si-
stemą kaip premjerinę-prezidentinę dėl ypatingų Anglijos premjero galių, taip pat 
pažymėjo, kad jokio valdžių padalijimo Anglijoje nėra, nes valdžios yra bendros. 
Parlamentarizmo blogoji forma vadinama asamblėjiniu valdymu. Sartori pažymi, 
kad dabar dauguma pokomunistinio parlamentarizmo atvejų yra asamblėjos ti-
po. Asamblėjiniam valdymui būdinga [2, p.117-118]: 1) Kabinetas nekreipia le-
gislatūros. Kaip tik šį požymį dabar atitinka ir Lietuva, juolab kai yra mažumos 
vyriausybė, kurią kaip tik ir kreipia legislatūra ta linkme, kuria jai reikia; 2) Val-
džia yra nesuvienyta, o išblaškyta ir atomizuota. Šį požymį Lietuva taip pat ati-
tinka, nes paprastai vyriausybė formuojama iš koalicijų, kurios pastaraisiais me-
tais formuojamos net iš keturių partijų. Vienos vyriausybės rankose valdžia taip 
pat ilgai neišsilaiko; 3) Atsakomybė apskritai ištirpsta. Taip yra ir Lietuvoje, nes 
koalicijos formuojamos ne ideologijos, o interesų sumetimais. Premjeras nenori 
prisiimti atsakomybės už kitų partijų ministrus, ministrai ginčijasi tarp savęs, vie-
ni koalicijos partneriai kaltina kitus; 4) Partinė drausmė svyruoja nuo prastos iki 
visiško jos nebuvimo. Tai Lietuvai taip pat būdinga. Kai pačių partijų nariai ne-
sugeba drausmingai balsuoti parlamente, paskui vyksta partijų skilimai, frakcijų 
nariai perbėga į kitas frakcijas. Pavyzdžiui, Liberalų sąjūdžio atskilimas nuo Li-
beralcentristų. Arba Darbo partijos nesutarimai, dėl ko atskilo dar viena partija-
Pilietininkai; 5) Ministrai pirmininkai ir jų kabinetai greitai ir ryžtingai veikti negali. 
Tai būdinga mūsų koalicinėms vyriausybėms, kurios sudaromos interesų (ne 
ideologijos) pagrindu, ir tada vyriausybės negali veikti greitai ir ryžtingai, nes rei-
kia derinti koalicinių partnerių interesus; 6) Koalicijos retai išsprendžia savo ne-
sutarimus ir nėra užtikrintos dėl parlamento paramos. Būtent dėl šio požymio 
Lietuvoje koalicinės vyriausybės taip trumpai išsilaiko. Puikus to pavyzdys yra 
paskutinės A. Brazausko vyriausybės griuvimas, kai ji sužlugo dėl to, kad koali-
cijos partneriai nepalaikė kitos koalicijos partnerės atstovo, Seimo pirmininko Ar-
tūro Paulausko, balsuojant dėl pasitikėjimo juo; 7) Vyriausybės niekada negali 
veikti ir kalbėti vienu balsu. Vėlgi šį požymį daugiausia Lietuvoje sąlygoja tai, 
kad koalicijos formuojamos interesų pagrindu, tad kiekvienas koalicijos partneris 
iškelia savo interesus aukščiau visko, ir tai trukdo vyriausybei kalbėti darniu, 
vieningu balsu. Taigi asamblėjinis valdymas Lietuvoje yra visiškai neveiksmin-
gas, tad jis yra keistinas, o efektyvaus premjerinio parlamentarizmo pasiekimas 
yra labai abejotinas, nes tam reikia papildomai susiklostančių palankių aplinky-
bių. 
 

                                                 

1 Parlamentinių sistemų pavadinimas susijęs su jas lemiančiu principu – parlamentas 
yra suverenas, tad parlamentinės sistemos yra grindžiamos įstatymų leidžiamosios ir vyk-
domosios valdžios bendrumu, tai reiškia, kad visos sistemos, kurias vadiname parlamenti-
nėmis, reikalauja, jog vyriausybės būtų skiriamos, remiamos ir atleidžiamos pralamento 
valia. 
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3. PUSIAU PREZIDENTINĖ SISTEMA 
 

„Parlamentas yra darbingas, kai jis nevaldo, kai jis yra pažabotas<...>jis dar-
bingas, kai jo sparnai pakirpti, kai jis, galima sakyti, įgauna pusiau parlamentiz-
mo formą. Lyg ir paradoksalu, bet kuo mažiau valdymas tikrai parlamentinis, tuo 
jis sėkmingesnis” [2, p. 116]. Pusiau prezidentinės sistemos veikla grindžiama 
valdžios bendrumo pagrindu: prezidentas turi dalytis valdžia su ministru pirmi-
ninku, o ministras pirmininkas turi užsitikrinti nuolatinę parlamento paramą – tai 
prezidento ir ministro pirmininko diarchija, dvigalvė valdžios konfigūracija. Dau-
guma prezidento galių – tai ne sprendimų priėmimo galios, bet jomis siekiama 
arba užkirsti kelią sprendimams, arba pateikti spręsti tautai. (paleist parlamentą, 
galios gynybos ir užsienio politikos srityse, referendumai) [2, p. 126-127]. Pran-
cūzijoje (klasikinis pusiau prezidentizmo pavyzdys) nesutampant daugumai su 
prezidentu viskas praeidavo sklandžiai. Keičiantis daugumoms, keičiasi ir pirmoji 
galva: jei Nacionaliniame susirinkime dominuoja prezidentinė partija, tai vado-
vaujantis asmuo yra prezidentas, o jei Nacionaliniame susirinkime dominuoja 
prezidentui oponuojanti partija, tai vadovaujantis asmuo yra premjeras, o prezi-
dentas vykdo daugiau kontrolines funkcijas. Tai galvų pasislinkimas – išeitis iš 
pato situacijos, nes keičiantis daugumai, keičiasi ir galva, kuriai dauguma palan-
ki, ir vėl sustiprėja valdžia. Kitas dalykas, kad pusiau prezidentizmą nėra sunku 
pritaikyti, kitaip nei premjerinį parlamentarizmą, kuriam dar reikia papildomų pa-
lankiai susiklostančių aplinkybių. Pusiau prezidentizmui užtenka tinkamos kons-
titucinės struktūros. Taigi, pusiau prezidentizmas galėtų būti valdymo forma, kuri 
padėtų įgyvendint veiksmingesnį valdymą Lietuvoje. 
 

4. VALSTBĖS VALDYMO TOBULINIMO LIETUVOJE GALIMYBĖS 
 

Kaip jau minėta, parlamentas tuo geriau veikia, kuo jis daugiau kontroliuoja-
mas. Sakoma, kad parlamento pagrindinę kontrolę atlieka rinkėjai. Tačiau, kaip 
matome Lietuvoje, rinkėjų dauguma yra nusivylusi valdžia. Į rinkimus eina ma-
žiau nei pusė visos Lietuvos rinkėjų (paskutiniuose savivaldybių tarybų rinki-
muose balsavo apie 40 proc. rinkėjų). Be to, šiuo metu informacinės technologi-
jos yra labai toli pažengusios, veikia viešųjų ryšių specialistai, tad nesunkiai da-
roma įtaką patiems rinkėjams, ir juos bandoma pakreipti į vieną ar kitą pusę, ir 
tai, beje, Lietuvoje dažniausiai pavyksta. Tad ši kontrolės forma, ko gero, nebėra 
veiksminga. Vienas iš kontrolės būdų Lietuvoje galėtų būti besąlyginė preziden-
to teisė paleisti parlamentą. Aišku, šiuo atveju daug kas teigia, kad taip norima 
įvesti prezidentinį valdymą, paneigti parlamentarizmą ir panašiai. Tačiau, kaip 
teigia G. Sartori, parlamentarizmo garbintojai retai pripažįsta tamsiąją jo pusę [2, 
p. 116], tam reikėtų pritarti ir galiausiai pažvelgti į minėtą asamblėjinį valdymą, 
bei stengtis jį pažaboti. Be to, prezidentui nebūtina suteikti sprendimo priėmimo 
galių, jo pagrindinis vaidmuo turėtų būti Seimo kontrolė. Svarbu pabrėžti, kad 
prezidento teisė paleisti parlamentą turėtų būti reali, o ne deklaratyvi. Aišku, ga-
lima numatyti tam tikrus ribojimus, pavyzdžiui, uždrausti prezidentui paleisti pa-
rlamentą prezidento apkaltos metu. Dabar į Seimą parlamentarai susirenka ket-
verių metų kadencijai, jie yra garantuoti, kad ten bus visus ketverius metus, 
jiems nereikia rodyti jokių ypatingų rezultatų, kad išsaugotų savo darbo vietą. 
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Atėjus rinkimams, viešųjų ryšių ir vaizdo politikos dėka rinkėjai eilinį kartą „suve-
džiojami“. Tad taip yra atveriamos visos galimybės puoselėti privačius interesus, 
ir visiškai užmiršti tautą ir darbą valstybės labui. Dabartinė padėtis Seime ir vy-
riausybėje rodo, kad niekas nesuinteresuotas pirmalaikiais Seimo rinkimais, vi-
siems tik rūpi išsaugoti savąją kėdę, nors visi puikiai supranta, kad esant ma-
žumos vyriausybei, veiksmingas valdymas beveik neįmanomas. Prezidento tei-
sė paleisti parlamentą bet kuriuo metu nebesuteiktų parlamentarams užtikrintu-
mo jausmo, kad jie liks Seimo nariais visus ketverius metus, nors ir nerodys jo-
kių rezultatų. Norint išlikti parlamente, jau reikėtų rodyti idėjas, rezultatus, reikėtų 
rodyti, kad dirbi (kaip ir įprastam darbe), nes kitaip iškiltų grėsmė parlamentui 
būti paleistam. Tokiu atveju parlamentarai galėtų ir patys vykdyt savikontrolę pa-
rlamente privačius interesus puoselėjančių Seimo narių atžvilgiu, nes nenorėtų 
būti paleisti kartu su pastaraisiais. Tokios galios suteikimas prezidentui nėra 
naujiena Europoje. Šią teisę turi Prancūzijos, Austrijos prezidentai. Ir tokios ga-
lios suteikimas prezidentui toli gražu neveda prie prezidentinio valdymo. Taigi 
būtina Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti realią galimybę prezidentui 
bet kada paleisti parlamentą. Aišku tam tikros išimtys galimos. 
 

5. BIKAMERALIZMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE 
 

Bikameralizmas–dviejų rūmų parlamentas. Aukštieji rūmai paprastai yra ma-
žesnės svarbos nei žemesnieji. Bikameralizmas, tai tarsi apsauginis vožtuvas, 
nes sutelkti visą įstatymų leidybos valdžią vienintelėje institucijoje yra ne tik pa-
vojinga, bet ir neišmintinga – juk dvi akys geriau už vieną, o atsargumas reika-
lauja, kad bet kokį sprendimų priėmimo procesą kontroliuotų ir jame dalyvautų 
stabdžiai. Konferencijos „Demokratija Lietuvoje 1990–2005 metai“, vykusioje 
Mykolo Romerio universitete, dalyviai iš esmės pritarė, kad dveji rūmai pagerintų 
įstatymų leidybą, bet buvo nuomonių, kad neverta Konstitucijoje įtvirtinti dvejų 
rūmų parlamento, nes iširs Konstitucinio teismo jurisprudencija. Tačiau kaip tada 
vertinti Konstitucijos 5str. nuostatą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmoniem? 
Taip, Konstotucinio Teismo jurisprudencija yra ypatingai svarbi mūsų valstybei, 
bet negi 15 metų Konstitucinio Teismo praktika yra svarbesnė už visos Lietuvos 
ateitį? Juk Konstituciniame teisme dirba kompetentingiausi Lietuvos teisininkai, 
kurie, neabejotina, sugebės greit persiorientuoti ir formuoti konstitucinę jurispru-
denciją jau esant šiek tiek kitokiai valstybės konstitucinei sąrangai. Be to, dau-
gumoje Europos valstybių yra įtvirtintas bikameralizmas. Taigi būtina ir Lietuvoje 
įtvirtinti antrus rūmus ir taip užtikrinti kokybiškesnių įstatymų leidimą. 

 Kalbant apie pakeitimus Lietuvos Konstitucijoje, derėtų dar kartą paminėti 
G. Sartori pastabą, kad daugelyje pokomunistinių kraštų konstitucijos buvo pa-
skubomis iškeptos ir daugiausia neveiksmingos, tad konstitucijos neturi ko pra-
rasti [2, p. 154]. 
 

6. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPAS SAVIVALDOJE 
 

Dar 1998 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas sudarė 
darbo grupę naujajai Lietuvos TSR konstitucijai parengti. Paskelbus Lietuvos 
valstybės įstatymą 1990 m. šis projektas po tam tikrų korekcijų ir tapo laikinojo 
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pagrindinio įstatymo, atliekančio konstitucijos vaidmenį, pamatu. Tačiau jame 
nebuvo suderintos valdžių institucijos ir jų funkcijos, pavyzdžiui, piliečiai rinko 
miestų ir rajonų tarybas, kurios iš savo narių rinkdavo pirmininką, o meras nariu 
negalėjo būti, tai lėmė įtampą tarp šių institucijų ir valdžių disbalansą, nes, be to, 
ir kompetencijos ribos tarp minėtų pareigūnų buvo neaiškios [1, p. 235]. Taigi, ar 
negrįšime atgal, jei Lietuvoje bus priimtas įstatymas, leidžiantis tiesioginius merų 
rinkimus, juk tokiu atveju atsirastų labai reali tikimybė, kad atstovaujamoji val-
džia–savivaldybės taryba, bus kontroliuojama vienos partijos, o meras, kuris ski-
ria savivaldybės administracijos direktorių ir dalyvauja savivaldos vykdomojoje 
valdžioje atstovaus kitai politinei jėgai, tuo pačiu ir vykdomoji valdžia atstovaus 
priešingai politiniai jėgai nei ta, kuri dominuoja taryboje. Tokiu atveju gali kilti di-
delis abiejų valdžių susipriešinimas, pažiūrų, interesų susikirtimai, ir savivaldos 
valdymas atsidurti visiškoje pato situacijoje. Tad nederėtų Lietuvoje įvesti tiesio-
ginių mero rinkimų arba tokiu atveju reikėtų kardinaliai keisti Vietos savivaldos 
įstatymą, ir vykdomosios valdžios formavimą perduoti į savivaldybės tarybos 
rankas, o merui suteikti kontrolės galias.  
 

IŠVADOS 
 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo procesas neužtikrino objek-
tyvių nuostatų Konstitucijoje įtvirtinimo ir tinkamai nesuderino valdžių. 

2. Prezidentinė valdymo forma yra netinkama Lietuvai, o valdžių padalijimo 
principas veda į pato situaciją. 

3. Būtina keisti asamblėjinį valdymą Lietuvoje ir įtvirtinti pusiau prezidentinę 
valdymo formą su dvejų rūmų parlamentu ir teisę paleisti prezidentui parlamen-
tą. 

4. Negalima įvesti tiesioginių mero rinkimų Lietuvoje dabar, nes tai skatintų 
pato situaciją vietos valdyme.  
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Summary 
 

Lithuanian constitution was accepted in 1992 October 25. But preparation process of 
constitution didn’t secure objectivity and it was prepared very quickly, so it could determine 
some mistakes in it. One of mistakes is that powers of state were not balanced properly.  
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There is also review of presidential system of ruling in United States of America. The 
principle of separation of powers in USA is not effective, because when in parliament ma-
jority has one party, and executive power is controlled by other party, then forms the 
stalemate. And only undisciplined partys make system still working. 

In parliament democracy dominates community of powers. But the bad side of parlia-
mentical democracy is assembly ruling. And exactly this bad side is typical in Lithuania. So 
we have to find a way out of this assembly ruling, and a way out could be half presidential 
system, where prime minister or president has more power depending what majority is in 
parliament.  

Besides, it is necessary to incorporate bicameralism and president’s power to dismiss 
parliament without any conditions to make system more effective. 

And the last point is, that now we can’t accept law, witch will let direct mayoral elec-
tions, because it will make dividual regiment and it will make stalemate. 
 
 

 

 
 
 

DEMOKRATIJA NACIONALINĖJE IR GLOBALINĖJE 
VALSTYBĖSE 

 

Laima Nevarauskaitė 
 

Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto II kursas 
Tel. +370 602 30361 
El. paštas laima_nevarauskaite@yahoo.com 

 
Pagrindinės sąvokos: nacionalinė valstybė, globalizacija (globalizacijos pro-

cesas), suverenitetas, atotrūkis, tarptautinės organizacijos, globalinės institucijos.  
 

Santrauka 
 

Šiame straipsnyje aptariama globalizacijos įtaka nacionalinėms valstybėms. Pats 
procesas yra daugelio diskusijų objektas, dažnai minimi jo pranašumai ir trūkumai, 
tačiau niekas negali paneigti to, kad jis sąlygoja nacionalinės valstybės suvereniteto 
suvaržymus ekonominėje, karinėje, politinėje, teisinėje, kultūrinėje ir kitose srityse. 
Straipsnio tikslas yra aptarti minėtą globalizacijos poveikį ir galimas išeities alterna-
tyvas. 

Straipsnio pradžioje trumpai apžvelgiamas pats globalizacijos procesas, jo sam-
prata. Toliau pereinama prie suvereniteto svarbos kiekvienai valstybei ir yra apta-
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riami keturi atotrūkiai tarp valstybių politinės valdžios, kuri turėtų būti, ir realios 
politinės valdžios, kuri egzistuoja dabartinėmis sąlygomis daugelyje pasaulio šalių. 
Šie atotrūkiai apima: pasaulinę ekonomiką, tarptautinių politinių sprendimų pri-
ėmimą, tarptautinę teisę, kultūrą ir aplinką. Pabaigoje svarstoma, kaip elgtis nacio-
nalinėms valstybėms, kai artėjama prie globalinės valstybės modelio. 
 

ĮVADAS 
 

Apie tai, kaip globalizacijos procesas veikia nacionalines valstybes, yra kal-
bėta išties nemažai. Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad šios temos nebeįmanoma 
plėtoti. Juolab kad pati globalizacija nėra vienkartinis būvis ar tiesiaeigis proce-
sas. Anot Davido Held‘o, „globalizaciją reikia suvokti kaip įvairialypį reiškinį, ap-
imantį įvairias veiklos ir sąveikos sritis – tarp jų ekonominę, politinę, technologi-
nę, karinę, teisinę, kultūrinę ir aplinkosauginę“ [1, p. 386]. Globalizacijos proce-
sas nėra naujas dalykas, tik anksčiau jis nebuvo taip stipriai juntamas. Šis pro-
cesas gerokai paspartėjo po Antrojo pasaulinio karo ir tai, žinoma, yra susiję su 
naujomis ir labai veiksmingomis ryšių priemonėmis ir informacinėmis technologi-
jomis. „XX a. savo technologijomis, politiniais ir ekonominiais procesais mokė 
žmoniją bendradarbiauti, racionaliai spręsti problemas ir konfliktus. Joks kitas 
civilizacijos tarpsnis taip nesuartino žmonijos, kaip šis“, – teigia J. Lakis [2]. Dėl 
globalizacijos vyksta žmonijos susivienijimas politinėse, ekonominėse sistemo-
se, siekiant pašalinti šalių sienas ir sudaryti sąlygas dalytis savo talentais, pasi-
ekimais ir ekonomika [3]. 
 

1. SUVERENITETAS – TAI KIEKVIENOS NEPRIKLAUSOMOS  
VALSTYBĖS PAGRINDAS 

 
Svarbiausias klausimas, kuris kyla nagrinėjant demokratiją nacionalinėje ir 

globalinėje valstybėse, yra: kuo skiriasi valstybės suverenumas nacionalinėje 
valstybėje nuo valstybės suverenumo globalinėje bendruomenėje? Yra visiškai 
aišku, kad valstybių, kurios, pavyzdžiui, priklauso Europos Sąjungai, autonomiš-
kumas yra kitoks, nei valstybių, kurios šiai sąjungai nepriklauso.  

Neįmanoma kalbėti apie nepriklausomą valstybę kartu neturint galvoje jos 
suverenumo. Juk tai – jos pagrindas. Suverenitetas yra suprantamas kaip vals-
tybės teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus arba kaip kiek-
vienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti socialinę ekonominę si-
stemą ir valdymo formą [4]. Jis dar yra skirstomas į vidaus ir išorinį suverenitetą: 
„vidaus – tai valstybės įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių 
neribotumas visoje šalies teritorijoje; išorinis – šalies savarankiškumas ir nepri-
klausomumas užsienio politikoje, neleistinumas kištis į vidaus valstybės reikalus 
iš išorės, išskyrus ribotus tarptautinės teisės numatytus atvejus“ [5, p. 15]. Ma-
nau, kad išorinis suverenitetas dėl šiame straipsnyje aptariamos temos yra 
svarbesnis, nes būtent jis kaskart yra vis labiau varžomas, kai nacionalinės vals-
tybės artėja prie globalinės politinės sistemos.  
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2. GLOBALIZACIJA FORMUOJA NEIGIAMUS PADARINIUS 
 

Demokratinė nacionalinė valstybė suprantama kaip valstybė, kurios ateitį 
lemia ir sprendimus priima jos pačios piliečiai, remdamiesi daugumos valia. Ta-
čiau tada, kai ši valstybė susiduria su globalinėmis institucijomis, tarptautine tei-
se ir karinėmis sąjungomis, galimų pasirinkti alternatyvų skaičius jai yra apribo-
jamas. Davidas Held‘as, norėdamas kiek galima tiksliau nužymėti demokratinių 
nacionalinių valstybių suverenios valdžios mastą ir pobūdį, išskiria keturis ato-
trūkius tarp politinės valdžios srities, kurios formaliai reikalauja šios valdžios, ir 
valstybės bei ekonominės sistemos realių praktikų ir struktūrų regioniniu• ir glo-
baliniu lygiu. Šie atotrūkiai apima: 1) pasaulinę ekonomiką; 2) tarptautinių politi-
nių sprendimų priėmimą; 3) tarptautinę teisę; 4) kultūrą ir aplinką.  
 

2.1. Pasaulinė ekonomika 
 

Kalbant apie pasaulio ekonomiką, yra atotrūkis tarp formalios valstybės val-
džios ir realios gamybos, paskirstymo ir mainų sistemos. Ši sistema daugeliu at-
žvilgių padeda riboti nacionalinių politinių valdžių galią ir apimtį. D. Held‘as išski-
ria du tarptautinių ekonominių procesų elementus, būtent: gamybos ir finansinių 
sandorių internacionalizavimą. Pagrindinis daugianacionalinių korporacijų tikslas 
(kaip ir kitų korporacijų, ne tik daugianacionalinių) yra gauti kuo didesnį pelną, 
todėl nenuostabu, jog, net ir turėdamos aiškų nacionalinį pagrindą, jos visą savo 
veiklą (gamybą, prekybą ir paskirstymą) vykdo atsižvelgdamos į pasaulio eko-
nomiką. Finansų organizacijos, pavyzdžiui, bankai dabar sugeba beveik aki-
mirksniu reaguoti į pokyčius, vykstančius bet kuriame pasaulio kampelyje. Be to, 
dėl naujų informacinių technologijų padidėjo visų tipų finansinių ir komercinių or-
ganizacijų ekonominių elementų (pvz., valiutų, fondų, akcijų) mobilumas [1, p. 
388].  

Problemų nacionalinė ekonominė politika patiria ir dėl to, kad komunikacijos 
ir transporto technologijų pažanga griauna anksčiau atskirtų rinkų sienas. O be 
šių sienų nepriklausoma nacionalinė ekonominė politika yra tiesiog neįmanoma. 
Vienų šalių rinkos labai reaguoja į kitų šalių rinkas. Dėl to ir dėl globalaus darbo 
pasidalijimo bei globalios monetarinės sistemos pavienėms vyriausybėms daug 
sunkiau kištis ir valdyti savo ekonomikas. Įdomu, jog vykdyti globalią monetarinę 
politiką ir laikytis globalios valiutos keitimo kurso strategijos nacionalines valsty-
bes lemia tai, jog tai joms daryti yra paprasčiausiai pigiau [1, p. 390].  

Pažvelgę į susiklosčiusią situaciją, iš pirmo žvilgsnio gal ir galėtume teigti, 
jog vykstantys ekonominiai mainai tarp valstybių neturi įtakos valstybių suvere-
numui. Tačiau anaiptol tai nebūtų tiesa. Ekonomiškai atsilikusios valstybės yra 
priklausomos nuo didžiųjų pasaulio valstybių. Taip jau yra, kad silpnosios vals-
tybės, prieš priimdamos sprendimą svarbesniu klausimu, susijusiu su užsienio 
politika, turi labiau atsižvelgti į didžiųjų valstybių įnorius, nei į savo pačių vidaus 

                                                 

• Regionu vadinama tam tikrai geografinei sričiai priklausanti grupė nacionalinių vals-
tybių, kurios turi tam tikrų bendrų interesų per ribotos narystės organizacijas (pvz., Euro-
pos Sąjunga) 
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politiką ar žmonių, gyvenančių toje valstybėje, gerovę. Gali atrodyti, kad spren-
dimas yra priimamas kompromisu ir kad jis turi būti naudingas abiem šalims, bet 
pripažinkime faktą, jog stipresnysis visada pasinaudoja savo pranašumu prieš 
silpnesnįjį. Taip yra ir šiuo atveju: didžiosios valstybės diktuoja sąlygas silpnes-
niosioms. Pastarosios turi nusileisti dėl kelių priežasčių, būtent: dėl prasiskolini-
mų ir dėl to, kad nenusileidusios jos prarastų ekonomikos partnerius, o tai stab-
dytų bet kokią tų šalių raidą. 

D. Held‘as teigia, jog pati nacionalinės ekonomikos idėja nėra atgyvenusi, 
tačiau ekonominių išteklių internacionalizavimas meta iššūkį atskirų valstybių 
sugebėjimui valdyti savo ekonominę ateitį. Apibendrinant galima teigti, jog pasi-
keitė vyriausybėms kylančių politikos pasirinkimų išlaidos bei gaunama nauda ir 
tai paveikė valstybių autonomiją. „Atsirado atotrūkis tarp savo likimą lemiančios 
suverenios valstybės idėjos ir šiuolaikinės ekonomikos sąlygų, kai smarkiai su-
sikryžiuoja nacionalinės, regioninės ir tarptautinės ekonomikos jėgos“ [1, p. 
391]. 
 

2.2. Tarptautinių politinių sprendimų priėmimas 
 

Pereikime prie antrojo atotrūkio: tarptautinių politinių sprendimų priėmimo. Iš 
tiesų šiandien pasaulyje yra ir aktyviai veikia daugybė tarptautinių ir transnacio-
nalinių organizacijų. Didžiausią įtaką pavienių nacionalinių valstybių vykdomai 
politikai turi tokios organizacijos: Tarptautinis valiutos fondas (TVF), Jungtinės 
Tautos (JT), Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija 
(UNESCO), Pasaulio bankas, Europos Sąjunga (ES), Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacija (NATO). Visų jų suformuluotas taisykles ir priimtus sprendimus turi 
vykdyti visos šalys, kurios priklauso šioms organizacijoms.  

Mūsų pačių šalis yra tinkamas to pavyzdys. Lietuva Europos Sąjungos nare 
jau yra beveik treji metai, tačiau ir dabar garsiai diskutuojama apie įstojimo į šią 
organizaciją trūkumus ir pranašumus. Ne visi ES reikalavimai ir nurodymai yra 
priimtini Lietuvos žmonėms. Europos Sąjunga pateikia daugybę reikalavimų, sa-
kykime, grūdų, mėsos, pieno sektoriams ar net automobilių sąvartynams. Štai 
ūkinio priklausomumo pavyzdys: 2001 metų rugsėjo mėnesį dyzelinio kuro akci-
zas ES svyravo nuo 245 iki 765 eurų už toną, o Lietuvoje jis buvo 156 eurai. Eu-
ropos Sąjunga nurodė Lietuvai nuo 2002 metų numatyti 200 eurų akcizą, o nuo 
2004 metų – 279 eurus, t.y. daugiau už žemiausią ES akcizų lygų [6]. 

Išties, apie ES daromą įtaką verta pakalbėti plačiau. Iš kitų tarptautinių orga-
nizacijų ES išsiskiria tuo, jog ji turi teisę kurti įstatymus, kurie gali būti taikomi 
valstybėms narėms [1, p. 393]. Štai, sakykime, Europos Sąjungos reglamentas 
šalims narėms yra privalomas visuotinai ir jo normos taikomos tiesiogiai. Kalbant 
apie direktyvas, jos kiekvienai valstybei narei privalomos tiek, kiek reikia joje nu-
rodytam rezultatui pasiekti. Šaliai tapus Europos Sąjungos nare, Europos Są-
jungos teisės aktų toje šalyje ratifikuoti nereikia. Šie aktai šalyje įsigalioja pagal 
stojimo į Europos Sąjungą aktuose numatytas taisykles. Taip yra todėl, kad ša-
lys pagal stojimo į Europos Sąjungą sutartį kai kurių santykių reglamentavimo 
kompetenciją yra perdavusios Europos Sąjungos institucijoms [7]. Dėl tokių tarp-
tautinių organizacijų kaip JTO ar ES vyksta teisinių sistemų vienodinimas, teisės 
derinimas ar atskirų sistemų sinchronizacija. Žinoma, visa tai daroma tam, kad 
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tam tikrai reguliuojamai sričiai būtų taikomos tos pačios teisės normos, antraip 
kiltų daugybė nesusipratimų. 

Išties įdomią nuomonę dėl jungimosi į tarptautines organizacijas, pavyzdžiui, 
ES, yra išreiškęs prancūzų rašytojas Andrė Frossard'as: „Keista, kad mūsų de-
mokratinės valstybės ne tik noriai jungiasi į Europos darinius, kurių niekas rimtai 
nekontroliuoja, bet ir trokšta suteikti jiems kuo daugiau valdžios. Mes nežinome 
valdininkų pavardžių, nežinome, kas gali tikrinti jų sąskaitas ir veiklą“ [„Lietuvos 
aidas“, 1994-04-08, p. 11]. 

Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į kitą svarbų aspektą: globalizacijos ir integ-
racijos procesai skatina valstybes jungtis į minėtą NATO karinį bloką, kuris sąly-
goja valstybės vaidmens nacionalinėje gynybos politikoje sumažėjimą. Šiaurės 
Atlanto Sutarties 5-asis straipsnis, kuris yra NATO veikimo pagrindas, skelbia: 
„Šalys susitarė, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar 
Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad, tokio 
užpuolimo atveju, kiekviena iš jų <…> nedelsiant suteiks paramą užpultai ar už-
pultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, ir imsis tokių veiksmų, 
kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotųjų pajėgų panaudojimą, siekiant atkurti ir 
palaikyti saugumą Šiaurės Atlanto regione“ [8]. Rėmimasis tokia kolektyvine 
saugumo organizacija jos narėms leidžia neturėti savos kariuomenės. Puikus to 
pavyzdys yra Islandija – ji vienintelė NATO šalis, neturinti kariuomenės. Tačiau 
kas šiuo atveju ištinka suverenios valstybės idėją, kurios pagrindas yra naciona-
linė saugumo ir gynybos politika? [1, p. 393]. Ar galima teigti, jog Islandija nebe-
turi savo suvereniteto? Manau, kad ne. Paprasčiausiai turime sutikti, kad kei-
čiantis valstybių santykiams, kinta ir valstybių suvereniteto ribos ar, kitaip sa-
kant, pati suvereniteto samprata. 
 

2.3. Tarptautinės teisė 
 

Pereikime prie trečiojo atotrūkio – tarptautinės teisės, kuri turi didesnę juridi-
nę galią nei nacionalinė teisė. Čia galima išskirti 1950 m. Europos žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, kurios dėka piliečiai dabar gali 
kelti bylas savo pačių valstybėms. Iš tikrųjų tai nėra blogai, nes valstybės negali 
elgtis su savo piliečiais kaip panorėjusios [1, p. 395]. Kartais žmogaus teisės iš 
tikrųjų būna labai pažeidžiamos. Štai tada ir iškyla poreikis, kad tas teises kas 
nors vis dėlto apgintų, jei to nesugeba padaryti paties piliečio valstybė. Juk kiek-
vienas žmogus, gyvendamas bet kurioje šalyje, nori jaustis saugus ir nori būti 
užtikrintas, kad bet kokioje situacijoje juo bus tinkamai pasirūpinta. 
 

2.4. Kultūra ir aplinka 
 

Teliko aptarti ketvirtąjį atotrūkį – kultūrą ir aplinką. Suprantama, kad kiekvie-
nos tautos identitetas yra siejamas su jos kalba ir kultūra. Jungimasis į tarptauti-
nes organizacijas ir artėjimas prie globalinės valstybės žmonėms kelia gana pa-
grįstą nerimą, nes jie bijo, jog šių dviejų dalykų jiems nepavyks išsaugoti. Aki-
vaizdu, kad vienos kalbos yra labiau paplitusios už kitas. Netgi galima rasti tei-
giančių, jog globalizacijai reikalinga kalba yra ne anglų, prancūzų ar pan., o in-
formatika. Ji būtų naujos, universalios kalbos pamatas.  
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Internetas taip pat turi įtakos globalizacijos plėtotei. Jo dėka yra juntamas 
glaudesnis ryšys su visu pasauliu – juk bet kurios šalies pilietis tuoj pat gali su-
žinoti ir pamatyti per internetą tai, kas dedasi kitame pasaulio krašte. Dėl šios 
priežasties žmonės pradeda jaustis jau ne kokios nors vienos valstybės piliečiai, 
bet viso pasaulio piliečiai. O jei atsirastų universali kalba, toks jausmas dar la-
biau sustiprėtų. 

Aplinkosaugos problemos nėra išskirtinai kokios nors vienos valstybės rū-
pestis. Tokie reiškiniai: ozono sluoksnio nykimas, globalus atšilimas, nykstančių 
gyvūnų išsaugojimas ir pan. turi rūpėti visoms pasaulio valstybėms. Svarbu, kad 
jos visos jaustųsi atsakingos už tai ir atsakymus, kaip spręsti tokias problemas, 
stengtųsi rasti bendradarbiaudamos. Čia jau neužtektų vienos, net ir pačios stip-
riausios, nacionalinės valstybės demokratinės politikos. 
 

3. GLOBALIZACIJOS NEĮMANOMA SUSTABDYTI, TAD KĄ DARYTI 
NACIONALINĖMS VALSTYBĖMS? 

 
Matome, kad globalizacijos procesas iš tiesų lemia nacionalinių valstybių su-

vereniteto suvaržymus. Valstybės, įgyvendindamos savo užsienio ir vidaus poli-
tiką, savanoriškai, o kartais ir priverstinai turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų kitų 
valstybių atžvilgiu. Pavyzdžiui, yra numatyta, jog jei šalis ES narė nesilaikys ES 
reikalavimų, jai bus taikomos atitinkamos sankcijos. Aišku, vėlgi galima teigti, 
kad visų įsipareigojimų laikomasi savanoriškai, tačiau kuri šalis norės rizikuoti ir 
žaisti su ES, juk kai kurioms buvo taip sunku patekti į ją?  

Savaime suprantama, kad globalizacijos sustabdyti neįmanoma: negalima 
uždrausti tarptautinio valstybių bendradarbiavimo įvairiais klausimais, juolab kad 
tas bendradarbiavimas kartais būtinas. Reikia pripažinti, kad nuo globalizacijos 
nepasislėpsime. Manau, tarpnacionalinės organizacijos yra reikalingos globa-
lioms problemoms spręsti, o valstybių vidaus reikalai turėtų būti labiau nepri-
klausomi. Valstybės gali jungtis į sąjungas, tačiau jos turi apsibrėžti savo suve-
reniteto ribas, kurių jokiais atvejais neleistų niekam peržengti. Jos turi jaustis at-
sakingos už savo kiek galima platesnio suvereniteto, šalies piliečių identiteto iš-
saugojimą ir pan. Valstybės turi suprasti, kad niekas kitas už jas to nepadarys.  

 
IŠVADOS 

 
1. Globalizacija – tai besivystantis procesas, kuris apima įvairias veikos ir 

sąveikos sritis: ekonominę, politinę, karinę, teisinę, kultūrinę ir kt.  
2. Nors nacionalinės valstybės idėja dar nėra atgyvenusi, tačiau valstybėms 

yra sunkiau valdyti savo ekonominę ateitį. 
3. Tarptautinės organizacijos riboja pasirinkimo galimybes besistengdamos 

suvienodinti teisę ir pateikdamos tam tikrus reikalavimus savo narėms. 
4. Aplinkosaugos problemų viena konkreti valstybė negali išspręsti. Šiam 

tikslui valstybės turi bendradarbiauti.  
5. Globalizacijos sustabdyti neįmanoma, todėl valstybės, prieš bendradar-

biaudamos su kitomis valstybėmis ar tarptautinėmis orgaizacijomis, turėtų iš 
anksto nustatyti savo suverenumo ribas. Tam tikriems bendriems klausimams 
spręsti vis dėlto turi būti sukurtos tarpnacionalinės organizacijos. 
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Summary 
 
In this article is discussed about the influence of globalization to national states. The 

process of globalization itself is an object of various discussions. Pluses and minuses of it 
are mentioned very often, but nobody can disclaim that it determines the restrictions of so-
vereignty of national state in economic, military, political, judicial, cultural and other 
realms. We all know that the sovereignty is a base of whatever state, so the restrictions of 
it are very painful.  

Globalization is not onetime state or rectilinear process. That is why we can find some 
new facts connected with it every day. Now we can see that the economy is developed 
globally, various international organizations seek to set rather strict equal demands to 
member states and is tried to unify laws of different countries. All this leads us to global 
state. But we have to agree there are same problems that one state cannot solve and a 
collaboration of states is necessary. So a consolidation of countries is not harmful factor 
itself, just countries must be guarded and do not let to anybody to violate the limits of its 
sovereignty.  
 
 
 

 

 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

472 

PRIGIMTINĖ TEISĖ IR DEMOKRATIJA 
 

Justina Gaudzytė 
 
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto II kursas 
Tel. +370 652 48148 
El. paštas justina.gaudzyte@gmail.com  
 

Pagrindinės sąvokos: prigimtinė teisė, laisvė, piliečiai, demokratija, Konstitu-
cija. 
 

Santrauka 
 

Šio darbo tikslas – kuo aiškiau ir įvairiapusiškiau apibrėžti prigimtinės teisės są-
voką, atskleisti jos svarbą demokratinėse šalyse analizuojant kai kurių valstybių 
aukščiausius įstatymus – konstitucijas. Apie prigimtinę teisę kalbėjo įvairiais teisės 
genezės laikotarpiais tokie veikėjai: Tomas Akvinietis, priklausantis katalikiškos 
prigimties teisės teorijai, Dž. Lokas, Žanas Žakas Ruso, Imanuelis Kantas, priski-
riami statiškajai koncepcijai, ir kt. Šią temą gvildena ir šių dienų teisės teoretikai. 
Vadinasi, prigimtinės teisės problema buvo ir tebėra aktuali. Darbe bandoma aiš-
kintis, kiek svarbi prigimtinė teisė buvo ir yra teisės mokslo teorijoje ir gyvenime. 
Darbą rašant naudoti lyginamasis, istorinis ir loginis metodai.  
 

ĮŽANGA 
 

Daugumos šiuolaikinių demokratinių valstybių konstitucijos deklaruoja vals-
tybes esant laisvas, nepriklausomas. Jų suverenitetas priklauso tik tos valstybės 
piliečiams. Konstitucijose taip pat išdėstytos pagrindinės piliečių teisės, laisvės, 
pareigos – prigimtinė teisė. Tačiau kaip vystėsi prigimtinė teisė, kokią ją įsivaiz-
davo ankstesnių laikų teisės filosofai, teoretikai ir kaip ji yra įgyvendinama šiuo-
laikiniame pasaulyje? Prigimtinės teisės sampratos problema keliama jau ne 
vieną šimtmetį ir, žvelgiant į praeitį, būtų galima rasti ne vieną prigimtinės teisės 
aiškinimą. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad prigimtinė teisė yra aksiomatiš-
kas, pastovus socialinės tikrovės reiškinys, vis tik skirtingų epochų mąstytojai ją 
interpretuoja skirtingai.  
 

1. PRIGIMTINĖ TEISĖ TEISĖS FILOSOFIJOJE IR TEORIJOJE 
 

1.1. Tomo Akviniečio prigimtinės teisės samprata 
 

Yra labai daug teisės filosofijos mokyklų. Kiekviena savaip aiškina teisę ir, 
be abejo, kiekvienoje iš jų galima rasti kažką savito. Iš daugelio tokių galima at-
sirinkti kelias, kurios aiškina prigimtinę teisę. Viduramžišką Tomo Akviniečio filo-
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sofiją galima išskirti kaip unikalią teisinės filosofijos mokyklą. Tomas Akvinietis 
apie prigimtinę teisę kalba kaip apie kažką, kas nustato visus dorus veiksmus, ir 
„... kiekvieno protas natūraliai liepia jam elgtis dorai.“ [1, p. 20] Anot Akviniečio, 
būtina nuodugniau pagrįsti, iš kur išplaukia prigimtinės teisės prerogatyva, nuro-
dyti, kaip žmogus „privalo“ elgtis konkrečiu atveju, apginti pačios prigimtinės tei-
sės dominuojantį juridinį statusą remiantis kiekvienu žmonių išleistu įstatymu. 
Tokio pagrindimo Akvinietis ieško „Amžinojoje teisėje“, kurią jis įvardija kaip Die-
vo nustatytą kosminę teisę, esančią pačia aukščiausia teisės forma, aukštesne 
net už prigimtinę. Taigi atsakydamas į klausimą, kas yra prigimtinė teisė, Tomas 
Akvinietis tarsi subordinuoja ją su amžinąja teise: „Prigimtinė teisė yra ne kas ki-
ta kaip racionalių būtybių dalyvavimas amžinojoje teisėje.“ [1, p. 20] Vis tik mo-
derniaisiais laikais Tomo Akviniečio filosofija vertinama kritiškai, nes teisės ribos 
negali siekti nežemiškųjų erdvių, ir apsiribojama tuo, kas gali būti paaiškinama 
protu. 
 

1.2. Džono Loko ir Imanuelio Kanto prigimtinės teisės samprata 
 

Kitaip į prigimtinę teisę žiūrėjo Džonas Lokas ar Imanuelis Kantas. Kanto tei-
sinė filosofija yra priešinga Akviniečio mokyklai. Skirtingai nei Akvinietis, Kantas 
remiasi žmogaus proto sukurta „socialine tvarka“. Jis teisę skirsto į dvi klases: 
įgimtąją ir įgytąją. Įgimtoji, anot filosofo, „tai tokia teisė, kuri priklauso kiekvienam 
pagal jo prigimtį, nepriklausomai nuo kokio nors teisinio akto; įgytoji – teisė, rei-
kalaujanti teisinio akto“ [1, p. 21]. Taigi pirmoji ir yra „prigimtinės teisės“ sritis. Ją 
Kantas teigia esant laisve „tiek, kiek ji suderinama su kiekvieno laisve pagal vi-
suotinį įstatymą, ir yra ta vienintelė pirmapradė teisė, būdinga kiekvienam žmo-
gui dėl jo priklausymo žmonių giminei. Teisė būti laisvam, pagal Kantą, – tai 
žmogaus teisė turėti savo individualios būties sritį, kuri nėra įstatymų leidėjo nu-
statyta ir kuri privalo būti įstatymų leidėjo gerbiama [1, p. 21–22]. Tam, kad būtų 
geriau suprasta Kanto laisvės sąvoka kaip žmogaus prigimtis, išskiriamos dvi 
Kanto laisvės formos: moralinė laisvė ir sauvalė. Sauvalė – tai žmogaus galimy-
bė „elgtis arba nesielgti savo nuožiūra“, kai jis veikia „suvokdamas savo galią 
veikti“[1, p. 22]. O moralinę laisvę filosofas mano esant svarbiausia, nes laisvu 
galima laikyti tik tą žmogų, kuris veikia vadovaudamasis moralės įstatymu. I. 
Kantas jį suformulavo taip: „Elkis taip, kad tavo valios maksima galėtų būti vi-
suotinio įstatymų leidimo principu“ [1, p. 24]. Šis įstatymas įprasmina žmogaus 
laisvę. Darytina išvada, kad, pagal Kantą, moralinė laisvė, t.y. elgesys, remiantis 
kategoriniu imperatyvu, ir yra pagrindinis prigimtinės teisės principas. Kyla klau-
simas, ar pagal Kantą laisvas yra tik tobulai, pagal moralės įstatymą besielgian-
tis žmogus? Ir ar apskritai įmanoma visą laiką elgtis nenusižengus sau? Vis dėl-
to Kantas pagrindine ir vienintele prigimtine teise laiko esant tą veiklos laisvę, 
kurią savo iniciatyva ir vadovaudamasis moraliniais reikalavimais gali pasiekti 
kiekvienas žmogus.  

Kiek kitaip į prigimtinę teisę žiūri Džonas Lokas traktate „Esė apie pilietinę 
valdžią“. Kitaip, nei Kantas, kuris prigimtinę teisę gretina su moraline laisve ir 
veikimu pagal moralės įstatymą, Dž. Lokas prigimtinę teisę (traktate ji įvardyta 
„prigimtinė būklė“ [3, p. 15]) sieja su lygybės pricipu. Lygybė, anot Dž. Loko, – 
tai būsena, „kai visa valdžia ir visa jurisdikcija yra abipusė ir niekas neturi jos 
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daugiau už kitą“ [3, p. 15]. Nors šios būklės žmogus „turi nekontroliuojamą lais-
vę disponuoti savo asmeniu ar nuosavybe, jam nėra leista naikinti save ar jam 
priklausančią būtybę, nebent šito reikia kilnesniam tikslui, negu vien tik jos iš-
saugojimas“ [3, p. 16]. Galima teigti, kad Džono Loko lygybė ir laisvė yra santy-
kinė, nes ji ribojama kito asmens laisve. „Esant visiems lygiems ir nepriklauso-
miems, niekas negali kėsintis į kito gyvybę, sveikatą, laisvę ar nuosavybę“ [3, p. 
16–17] – taip skamba įstatymas, kurio, anot Loko, moko protas visus žmones. 
Filosofas kelia prigimties įstatymo nesilaikymo problemą. Jis sako, kad kiekvie-
nas, kurio prigimtinė teisė buvo pažeista, vadovaudamasis blaiviu protu ir sąži-
ne, turi teisę bausti prigimties įstatymo pažeidėją „taip, kad užkirstų kelią pažei-
dimams“ [3, p. 17]. Analizuojant Loko veikalo pirmuosius skyrius, susidaro įspū-
dis, kad prigimtinė teisė turi panašumų su senovės šumerų civilizacijoje egzista-
vusiu taliono principu. Lokas rašo: „Tas, kas patyrė žalą, turi teisę reikalauti at-
lyginimo savo paties vardu, ir tik jis vienas gali nuo jo atleisti. <...> Kiekvienas 
žmogus prigimtinėje būklėje turi teisę užmušti žudiką, kad atbaidytų kitus nuo 
panašaus nusižengimo, kurio niekas negali atlyginti, pavyzdžiu parodydamas, 
kokia bausmė už jį laukia kiekvieno, ir kad apsaugotų žmones nuo nusikaltėlio 
kėslų...“ [3, p. 20] Galima kelti klausimą, ar už kiekvieną nusižengimą pagal pri-
gimtinę teisę, anot Dž. Loko, nukentėjęs žmogus sugebės tinkamai nubausti nu-
sikaltėlį ir kaip nubrėžti ribą tarp teisingos bausmės ir piktnaudžiavimo? Ar įma-
noma išlikti šališkam savo paties byloje? Juk tam yra valdžios institucijos, kurios 
gali nešališkai išspręsti bylą. Į šiuos klausimus Lokas atsako retoriniu klausimu: 
„...absoliutūs monarchai yra tik žmonės; ir jei valdžia turi būti vaistas nuo blogy-
bių, kurios neišvengiamai atsiranda dėl žmonių teisėjavimo savo pačių bylose ir 
prigimtinę būklę daro nepakenčiamą, tai <...> kas per valdžia ir kuo ji geresnė už 
prigimtinę būklę, jeigu vienas žmogus, valdydamas daugybę žmonių, turi laisvę 
būti teisėju savo paties byloje ir gali daryti su valdiniais, kas tik jam šauna į gal-
vą, ir niekas neturi nė menkiausios teisės suabejoti jo norų vykdytojų teisingumu 
ar patikrinti jų įgaliojimus?“ [3, p. 22–23] Žmogus, anot Loko, prigimtinės būklės 
neprivalo paklūsti kitam, kad ir koks jis būtų.  

 
2. ŠIUOLAIKINĖ PRIGIMTINĖS TEISĖS SAMPRATA 

 
Taigi išryškėja kelios visai skirtingų teisės filosofijos mokyklų prigimtinės tei-

sės sampratos. Galima sakyti, kad nors sampratos ir skiriasi, jas visas jungia 
pirmumas žmogaus laisvėms ir teisėms į pagrindines vertybes. Ar šių dienų pri-
gimtinės teisės samprata sutampa su anksčiau nagrinėtų teoretikų samprato-
mis? Prof. Alfonsas Vaišvila knygoje „Teisės teorija“ susintetina šiuolaikinių tei-
sės mokyklų prigimtinės teisės sampratas ir išskiria tokius pagrindinius postula-
tus: 

1) Prigimtinės teisės koncepcijų pradžios taškas – prielaida, kad prigimtinės 
teisės šaltinis yra žmogaus ar visuomenės prigimtis (pasaulietinė kryptis). 
Prigimtinė teisė egzistuoja savarankiškai, nepriklausomai nuo žmogaus 
valios ir sąmonės.  

2) Prigimtinė teisė – rinkinys normų arba vertinimų, reglamentuojančių žmo-
nių elgesį ir priklausančių tai pačiai žmogaus interesų sričiai, kurią pa-
prastai normina pozityvioji teisė.  
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3) Prigimtinės teisės normos išreiškia tam tikrą norminę tvarką, bet skirtingą 
nuo tos, kurią nustato pozityvioji teisė. 

4) Prigimtinė teisė siekia žmoniškumo požiūriu vertinti pozityviosios teisės 
turinį ir valstybės institucijų veiklą apskritai [2, p. 72–72]. 

Akivaizdu, kad pirmiau nagrinėtų teoretikų sampratos skiriasi nuo šiuolaiki-
nės prigimtinės teisės sampratos. Taip yra dėl to, kad, keičiantis pasauliui ir 
žmogui, keičiasi ir prigimtinės teisės turinys. Nesikeičia tik prigimtinės teisės 
principai, bet jie taikomi atsižvelgiant į laiką, kintantį pasaulį ir besikeičiančius 
žmogaus teisių apsaugos poreikius.  
 

3. PRIGIMTINĖS TEISĖS ĮTVIRTINIMAS DEMOKRATINĖSE  
VALSTYBĖSE 

 
3.1. Prigimtinė teisė Jungtinių Amerikos Valstijų  

demokratijoje 
 

Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir 
teises. Norint nagrinėti demokratinėje valstybėje įtvirtintas pagrindines, t.y. pri-
gimtines, žmogaus teises ir laisves, reikia susipažinti su tos valstybės konstituci-
ja. Kaip pavyzdį paimkime Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją. Ji sudaryta iš 
7 straipsnių ir 27 pataisų. Pirmuose septyniuose straipsniuose įtvirtinta valstybės 
valdžios institucijų kompetencija, funkcijos, uždaviniai, tų institucijų santykis su 
piliečiais ir kitais asmenimis. O pataisose įtvirtintos pagrindinės, t.y. prigimtinės, 
žmogaus teisės ir pareigos. Konstitucijos pirmo straipsnio 9 skyriuje yra įtvirtin-
tas asmens neliečiamumo principas. Straipsnyje teigiama: „Draudžiama stabdyti 
Habeas Corpus įstatymo veiklą, nebent to reikėtų visuomenės saugumui, kilus 
sukilimui ar įsiveržus kitai šaliai, užtikrinti.“ Tame pačiame skyriuje įtvirtintas 
draudimas priimti bet kokius įstatymo projektus dėl asmens baudimo be teismo 
ir atgal galiojančius įstatymus. Vadinasi, yra užtikrinama teisė į teisminę gynybą, 
kuri privalo būti nešališka ir teisinga. Tas pats principas įtvirtintas penktoje ir 
šeštoje pataisose. Penktoje sakoma, kad niekas negali būti traukiamas bau-
džiamojon atsakomybėn kitaip nei prisiekusiųjų žiuri iniciatyva ar kaltinimu, iš-
skyrus atvejus, kai byla keliama sausumos ir jūsų pajėgose arba milicijoje, vyk-
dant tikrąją tarnybą karo ar visuomenei iškilusio pavojaus metu. Šeštoji pataisa 
įtvirtina prisiekusiųjų nešališkumo principą teismo proceso metu. Labai svarbi 
yra tryliktoji JAV Konstitucijos pataisa, nes joje įtvirtinamas vergijos negalimumo 
principas – laisvas darbo pasirinkimas, rodantis valstybės demokratiškumą. Ke-
turioliktoje pataisoje užtikrinamas JAV piliečio neliečiamumas kitose valstijose, 
t.y. jokia kita valstija negali taikyti įstatymo, varžančio JAV piliečio privilegijas ir 
lengvatas bei atimti gyvybės, laisvės ar nuosavybės be tinkamos teisminės pro-
cedūros. Iš Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos galima matyti, kad nuo 
XVIII a. pabaigos, kai buvo priimtas aukščiausias valstybės įstatymas, iki XX 
amžiaus, kai buvo priimtos paskutinės pataisos, JAV piliečių sąmonėje aukš-
čiausia vertybė buvo žmogus ir prigimtinės jo teisės. Todėl Jungtines Amerikos 
Valstijas galima laikyti vienu iš geriausių demokratijos pavyzdžių.  
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3.2. Prigimtinė teisė Prancūzijoje 
 

Paanalizuokime kitos, istoriškai sunkiai besiformavusios demokratinės vals-
tybės – Prancūzijos – Konstituciją, priimtą 1958 m., ir joje įtvirtintas prigimtines 
žmogaus teises. Konstitucija yra suskirstyta į 16 skirsnių. Joje, kaip ir JAV Kons-
titucijoje, yra įtvirtintos fundamentalios valstybės valdžios institucijų kompetenci-
jos nuostatos, tų institucijų santykis su piliečiais ir kitais asmenimis. Jau pirma-
jame straipsnyje akcentuojamos piliečių laisvės, įvardijama, kad valstybė yra 
decentralizuota organizacija – tai reiškia, kad valdžia nėra vieno valdovo ranko-
se ir valdyti valstybę gali kiekvienas pilietis. Kalbant apie prigimtinę teisę, labai 
svarbus skirsnis yra pirmas, pavadintas „Apie suverenitetą“. Antrame šio skirs-
nio straipsnyje yra aiškiai įvardytas respublikos devizas: „Laisvė, Lygybė, Broly-
bė“. Jį galime laikyti pagrindine mintimi, atspindinčią Konstitucijos dvasią ir visos 
tautos demokratinę sąmonę. Jame įvardyta tai, kas svarbiausia demokratinei vi-
suomenei, – piliečių laisvė, lygybė įstatymui, pagarba aukščiausioms vertybėms 
– gyvybei, sveikatai, nuosavybei. Visos Prancūzijos Konstitucijoje įtvirtintos nuo-
statos remiasi šiuo postulatu. Norint detaliau panagrinėti, kokios prigimtinės 
žmogaus teisės yra svarbiausios Prancūzijoje, galima pažiūrėti į Prancūzijos 
1789 metų Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją. Ji yra svarbus ir nenuginčija-
mas dokumentas, supriešinęs valdžios savivalę su visų piliečių lygybe įstatymui. 
Deklaracija davė pradžią naujai konstitucinei valstybei, kurioje asmens interesai 
ir teisės yra aukščiau už valdžios interesus. Pagrindinis valstybės uždavinys – 
apsaugoti žmonių interesus. Dokumente įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės: 
teisė į laisvę, nuosavybę, saugumą, priešinimąsi priespaudai, teisė laisvai reikšti 
mintis, religinius įsitikinimus, teisė laisvai rašyti, spausdinti. Prigimtinė teisė 
Prancūzijoje buvo demokratijos atsiradimo priežastimi. Taigi ir Prancūziją galima 
įvardyti kaip šiuolaikinės demokratijos etaloną, istorijoje suformuotą ir sustiprintą 
tautos troškimo išsivaduoti iš absoliutizmo gniaužtų, ir piliečių siekio, kylančio iš 
valdžios piktnaudžiavimo, laisvai ir nepriklausomai valdyti valstybę. Taigi valsty-
bė yra demokratinė tik tada, kai yra aiškiai suformuluotos žmogaus prigimtinės 
teisės ir laisvės svarbiausiame valstybės įstatyme ir kai vadovaujantis tuo įsta-
tymu yra ugdoma demokratinė ir pilietinė žmonių sąmonė. 

 
IŠVADOS 

 
Remiantis tuo, kas išdėstyta, galime daryti tokias išvadas:  
1) prigimtinė teisė yra pagrindas, į kurį rėmėsi ir remiasi demokratinė valsty-

bė.  
2) Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos pavyzdžiai rodo, kad tik bręs-

tant tautos sąmonei apie prigimtines teises ir laisves, lygia greta brendo būtiny-
bė jas įgyvendinti valstybėje. O valstybės santvarka, tinkamiausia jas įgyvendin-
ti, ir yra demokratija.  

3) Be prigimtinės teisės negali būti demokratijos, nes esant kitokiai valstybi-
nei santvarkai, pavyzdžiui, diktatūrai, visuomenės ir valdžios interesas yra at-
skirtas, valdžios interesas yra aukštesnė vertybė nei pilietis, o prigimtinė teisė 
užkerta tam kelią, todėl tik demokratijoje galima kalbėti apie prigimtinę teisę kaip 
pamatą. 
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Summary 

 
There are many low theories interpretating phenomenom of natural law. Despite they 

are different, there can be found original and distinctive thoughts about natural law. One of 
the most famous philosopher of Middle ages, who tried to explain natural law according to 
God, is Thomas Aquinus. Another theorists John Locke and Kant denied Thomas Aquinus’ 
theory and said that natural low origins not from God, but from things which we can be ex-
plained by common sense. Natural law is a basic pillar of democracy. It is laid down in the 
most important national law – Constitution. As a vivid example of perfect democracy, 
where natural law acts as a fundamental social phenomenon, could be United States of 
America and France. Those states are instances for other democracies because of their 
basic documents, for example Declaration of Rights of Man and of the Citizen of French 
and Constitution of USA. Natural law declared in those documents seems to be the reason 
for just and equal democratic society.  
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tizmas, kosmopolitinė demokratija; 
 

Santrauka 
 

Svarbiausia šio pranešimo užduotis yra atskleisti, kas leidžia patvirtinti arba pa-
neigti, yra demokratija kaip politinis-socialinis reiškinys ar jos nėra. Ieškant spren-
dimo buvo labiau stengiamasi gilintis į tokius politinius procesus: rinkimų sistema 
ir valdymo sistema, siekiant atskleisti jų ryšį su demokratijos įgyvendinimu ir šio 
įgyvendinimo laipsniu. Šis pranešimas leis įsitikinti, jog istorinis demokratijos pa-
grindas yra asociacija kaip pilietinė bendruomenė, kurioje sprendimai priimami tik 
šiai asociacijai priklausančių narių, kurie visi vienas kito atžvilgiu yra lygūs, valia. 
Aptariant rinkimų bei valdymo sistemas, pažymima, jog bet kokiam politiniam rė-
žimui, mūsų atveju – demokratijai, nemažą įtaką daro taikreipti dėmesį į tai, jog, 
pavyzdžiui, mažoritarinė rinkimų sistema gali būti veiksminga, atitikti demokrati-
nius kriterijus tik tose valstybėse, kuriose vyrauja dvipartiškumas, arba, pavyzdžiui, 
tik drausmingos partijos gali efektyviai ir kartu demokratiškai valdyti parlamenti-
nėje valstybėje. Supažindinant su kosmopolitinės demokratijos modeliu, kuris la-
biausiai yra orientuotas į demokratijos globalų mastą, parodoma, kokios yra de-
mokratijos plėtros perspektyvos ir tai plėtrai įgyvendinti tinkamiausios priemonės.  
 

ĮVADAS 
 

Pasak Aristotelio, demokratinėse valstybėse liaudis yra suvereni. Pats žodis 
„demokratija“, turintis liaudies valdžios reikšmę, apibūdina suverenaus sociumo 
koncepciją. Būtent liaudies suverenumas ir lemia šios koncepcijos patrauklumą. 
Anot Davido Heldo, demokratiją reikia suprasti kaip priemonę, padedančią su-
varžyti valstybės galias, tarpininkauti konkuruojantiems individams ir kolektyvi-
niams projektams ir įtvirtinti atskaitomybę už svarbiausius politinius sprendimus. 
Tai tarsi privilegijuota politinio gėrio samprata, siūlanti tokią politikos ir gyvenimo 
formą, kuri turi sąžiningu ir teisingu būdu derėtis ir ginčytis dėl vertybių. Žinoma, 
tai nereiškia sutarimo dėl įvairių vertybių. Demokratija labiau orientuota, kaip ga-
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lima sieti vienas vertybes su kitomis ir leisti politinius konfliktus spręsti jų daly-
viams viešame procese, kurį lemtų tik tam tikros sąlygos, turinčios apsaugoti pa-
ties šio proceso kontūrus ir formą.  

Kalbant apie demokratiją kaip apie politinį procesą, svarbu šiek tiek atsigręžti 
į istoriją ir pamėginti ten įžvelgti prielaidas, lėmusias apskritai politinės santvar-
kos susiklostymą. Čia neišvengiamai reikia pradėti nuo to, kad pirmiausia kai ku-
rie asmenys nusprendė sukurti asociaciją tikslams įgyvendinti. R. A. Dahlo 
nuomone, „Kad pasiektų tuos tikslus, asociacija turi imtis politinių veiksmų, su 
kuriais asociacijos nariai privalo derinti savo veiksmus“ [1; p. 143]. O privalėji-
mas veikti prisiderinant prie asociacijos politikos yra išreikštas taisykle arba įsta-
tymu, apimančiu bausmes už nepaklusnumą. Tačiau demokratinėje santvarkoje 
saistantys sprendimai turi būti priimami tik tų asmenų, kurie yra pavaldūs tiems 
sprendimams, t. y. asociacijos narių, o ne asmenų, nepriklausančių asociacijai. 
Tai yra viena iš svarbiausių pateisinančių demokratinę santvarką prielaidų. Be 
šios, yra dar kelios, kurių negalima nepaminėti, kalbant apie demokratinę san-
tvarką apskritai, t. y. kiekvieno nario gėris turi būti traktuojamas lygiai; tarp aso-
ciacijos narių, arba kitaip piliečių, turi būti tvirta lygybė (priimant saistančius 
sprendimus, kiekvieno piliečio keliami siektinos politikos reikalavimai turi būti lai-
komi turintys vienodą galią); kiekvienas asociacijos narys yra geresnis savo inte-
resų teisėjas negu kiti. Pastaroji prielaida gali pasirodyti kiek nesuprantama, ta-
čiau iš tiesų ji tereiškia, jog nė iš vieno suaugusio asociacijos nario niekada ne-
turi būti reikalaujama įrodyti adekvačią kompetenciją apsaugoti paties interesus. 
Ir nors gali pasirodyti, kad šių ankstesnių prielaidų pakaktų demokratiniam pro-
cesui pagrįsti, formaliai jas reikia papildyti elementariu teisingumo principu. R. A. 
Dahlo teigimu, “Teisingumas nereikalauja lygaus pasiskirstymo: pavyzdžiui, jis 
gali reikalauti paskirstyti pagal nuopelnus” [1; p. 145]. Šis principas paprasčiau-
siai sako, kad tam tikromis aplinkybėmis teisingumas būtinai reikalauja, kad 
kiekvienas asmuo gautų lygią dalį arba, jei tai neįmanoma, lygią galimybę įsigyti 
retą dalyką.  

Kaip jau minėta asociacijos nariai yra ne kas kita kaip piliečiai. Taigi asocia-
cija yra pilietinė bendruomenė ir labai svarbu išsiaiškinti, ar demokratinio valdy-
mo sėkmė priklauso nuo to, kiek jos aplinka priartėja prie pilietinės bendruome-
nės idealo. Priklausyti pilietinei bendruomenei visų pirma reiškia aktyviai daly-
vauti viešuosiuose reikaluose. Anot Michaelo Walzero, domėjimasis viešosiomis 
problemomis ir pasišventimas viešiesiems tikslams yra pagrindiniai pilietinės do-
rybės ženklai. Tačiau reikia turėti omenyje, jog ne kiekviena politinė veikla nusi-
pelno „pilietinės dorybės“ pavadinimo ar prisideda prie visuotinės gerovės. Tik 
tvirtas bendrojo gėrio pripažinimas ir jo siekis visų tik individualių ir privačių tikslų 
sąskaita priartėja prie pilietinės dorybės sąvokos esmės. Dalyvavimas pilietinėje 
bendruomenėje yra persmelktas visuomeniškumo dvasios, orientuotas į bendrą-
ją naudą, todėl pilietinės bendruomenės nariams viešoji sfera nėra vien tik as-
meninių interesų kovos laukas. R. Putnamo teigimu, „Pilietinės bendruomenės 
nariai daugeliu atžvilgių yra daugiau nei tiesiog aktyvūs, visuomeniški ir lygūs. 
Pilietine dorybe pasižymintys piliečiai yra paslaugūs, gerbiantys vienas kitą ir 
pasitikintys vienas kitu, net jei jų požiūriai į esminius dalykus skiriasi“ [2; p. 121]. 
Todėl darytina išvada, kad kuo labiau priartėjama prie politinės piliečių, besiva-
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dovaujančių savitarpiškumo normomis ir dalyvaujančių savivaldoje, lygybės ide-
alo, tuo tokia bendruomenė pilietiškesnė ir kartu demokratiškesnė. 
 

1. RINKIMŲ SISTEMŲ ATITIKTIS ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS 
KONCEPCIJAI 

 
Kitas svarbus klausimas yra susijęs su rinkimų sistemomis. Gerai žinoma, 

kad rinkimų sistema yra vienas iš pagrindinių rodiklių, apibūdinančių demokra-
tiškumo mastą tarp sociumo ir valdžios. Tačiau kaip žinoma, rinkimų sistemų 
svarba ir faktas, jog jos sąmoningai konstruojamos ir laisvai keičiamos, ilgai bu-
vo menkinami. Išties, jei rinkimų sistemos nieko nereikštų, kurių galų politikai 
taip įnirtingai dėl jų kautųsi? Kartą nustačius rinkimų tvarką, tie, kam ji naudinga, 
gina įtvirtintus savuosius interesus ir visaip stengiasi, kad ir toliau būtų žaidžia-
ma pagal jiems žinomas taisykles. Taigi faktas lieka faktu: rinkimų sistemos 
daugelyje šių dienų pasaulio kraštų yra formuojamos ir įvairiai keičiamos, tačiau 
kai kurios iš jų prarado savo patrauklumą ir yra rečiau naudojamos. Tačiau 
sprendžiant klausimą, kuri gi rinkimų sistema yra geriausia elektoratui tuo atžvil-
giu, jog leidžia valdžios rinkimus įgyvendinti taip, kad būtų nenusižengta demok-
ratijos koncepcijai ir kartu leidžia patenkinti piliečių lūkesčius dėl atitinkančios 
įsišaknijusias rinkimų tradicijas rinkimų sistemos formos, kaip matysime, sunku 
yra rasti vienintelį atsakymą. 

Pavyzdžiui, dėl mažoritarinės rinkimų sistemos reikėtų paminėti, dabar šis 
rinkimų modelis yra retenybė. Ji dažniausiai naudojama todėl, kad rinkėjai yra 
su ja apsipratę. Mažoritarinės rinkimų sistemos nepatrauklumą lemia tai, kad ji 
neatitinka samprotavimo, jog pats svarbiausias atstovaujamosios demokratijos 
reikalavimas – teisingas atstovavimas, o atstovavimas teisingas tik tada, kai jis 
proporcingas. G. Sartori rašo, jog „Lijphartas buvo visiškai teisus, manydamas, 
kad jeigu demokratija remiasi nemažoritarine, konsociacine praktika, ji gali būti 
darbinga net susipriešinimo sąlygomis (ypač fragmentuotosios politinės kultūros 
sąlygomis)“ [3; p.81]. Taigi Lijphartas, remdamasis Nyderlandų pavyzdžiu įrodė, 
kad konsociacinė demokratija, kuriai yra nebūdinga mažoritarinė praktika, yra 
kryžminius spaudimus patirianti sistema, kuriai subyrėti neleidžia atsveriantys, 
solidarizuojantys elitai, besistengiantys neutralizuoti savųjų visuomenių išcentri-
nę trauką. Taigi konsociacinės demokratijos konstruktas tapo reikšmingu įnašu į 
demokratinio valdymo sampratą.  

Mažoritarinė daugumos sistema geriausiai tinka ten, kur ji sukuria dvipartiš-
kumą, savo ruožtu kuriantį vienpartinę „atsakingą“ vyriausybę. Mažoritarinė 
daugumos sistema kliudo partinei fragmentacijai ir dėl to sudaro palankesnės 
nei proporcinio atstovavimo sistema sąlygas atsirasti veiksmingai vyriausybei. 
Kita vertus, reikia pripažinti ir visiškai priešingą dalyką: vienmandačių apygardų 
sistema taip pat gali sudaryti palankias sąlygas politinei bendruomenei susiskal-
dyti į vietinę ir vietininkišką politiką. 

G. Sartori teigia: „Kalbėdamas apie proporcinį atstovavimą, pripažinau jo di-
džiulius istorinius nuopelnus bei patvirtinau, jog savo negrynosiomis formomis jis 
paprastai suderina adekvatų atstovavimą ir pakankamą valdymo pajėgumą“ [3; 
p. 85]. Todėl čia, remiantis autoriaus nuomone, galima daryti išvadą, jog propor-
cinis atstovavimas yra geriausias tada, kai yra pakoreguotas, t. y. kai nebeatitin-
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ka proporcinių rinkimų standartų, kurie leidžia reikštis pernelyg dideliam skaičiui 
partijų. Tokiu būdu toks neadekvačiai proporcingas proporcinis atstovavimas 
tampa partinės sistemos fragmentacijos kontrpriemone. 

Reformatoriai teigia, jog geriausia–daugelio ginčijamas daugumos ir propor-
cinio atstovavimo derinys. Šios idėjos oponentų teigimu ji kilo klaidingai supratus 
vokiškąją sistemą, kuri yra mišri balsavimo kriterijų, bet ne rezultatų požiūriu. 
Mišrioji sistema–tai sistema, kur parlamento narių sudėties atspindimą proporci-
ją atsveria neproporcingumas. Tačiau pažymėtina, jog yra skirtumas, ar prie 
daugumos ir proporcinio atstovavimo derinio pereinama nuo buvusios mažorita-
rinės, ar nuo buvusios proporcinės sistemos. Pirmuoju atveju perėjimas prie pa-
koreguotos, aštrumą praradusios daugumos yra švelnesnis, nes kraštas neten-
ka vienpartinės vyriausybės, tačiau pernelyg didelė partinė fragmentacija bent 
artimiausioje ateityje neįvyksta. Antrasis atvejis–perėjimas nuo proporcinio at-
stovavimo prie daugumos arba dalinės daugumos–tai paprasčiausiai klaidingas 
žingsnis. Šių dviejų rinkimų sistemų derinys tik supainioja rinkėjus ir, galimas da-
lykas, taip priverčia juos išrinkti niekam tikusius parlamentarus. O taip yra todėl, 
kad iš elektorato tuo pat metu reikalaujama išreikšti ir pirmąją, ir antrąją prefe-
rencijas, t. y. rinkėjai privalo sutelkti savo balsus ir tikėtiniems nugalėtojams. 

Pasak G. Sartori, jei ir esama „geriausios“ rinkimų sistemos, tai–dvipakopio 
balsavimo sistema, kuriai būdinga platus pritaikymo spektras ir galimų formulių 
įvairovė. Taip iš esmės pirmenybę G. Sartori teikia šiai rinkimų sistemai, tačiau 
su išlyga, jog jokia rinkimų sistema nėra geriausia visais atžvilgiais. Su Sartori 
galima sutikti tuo aspektu, jog visos rinkimų sistemos yra „geros“ demokratijos 
atžvilgiu tiek, kiek leidžia kuo plačiau išreikšti tautos valią. O ši sąlyga yra labai 
glaudžiai susijusi su kiekvienos šalies politinėmis tradicijomis, gyvavusiomis nuo 
seno. Todėl kiekvienas rinkimų sistemos modelis, kuris yra sumodeliuotas ten-
kinti tautos interesus, yra „geras“, jei tenkina elektoratą ir neperžengia demokra-
tijos rėmų. 

 
2. ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS SANTYKIS SU  

VALDYMO SISTEMOMIS 
 

Pereinant prie valdymo sistemų, reikėtų pradėti nuo jų santykio su partijų 
įvairove. Niekam ne paslaptis, jog prezidentizmas sunkiai dera su daugiapartiš-
kumu. Prezidentai negali kaip parlamentinėje sistemoje ministras pirmininkas 
sukurti sau daugumą, į koalicinę vyriausybę įtraukdamas tiek partijų, kiek reikia. 
„O jeigu jie yra mažumos prezidentai–tai ir lieka su savo vargais ir turi „dairytis“ 
daugumos kiekviename savo legislatyvinio veiksmo vingyje”,-teigia G. Sartori [3; 
p. 174]. Todėl darytina išvada, kad parlamentizmas nesusiduria su padalytosios 
daugumos problema; o prezidentizmui ji neduoda ramybės. Taigi esant susi-
priešinusių daugumų prezidentinėms vyriausybėms lengviau suklupti, kai yra 
daugiapartinė, o ne dvipartinė situacija. Partijų susipriešinimas ir jo įtaka viešie-
siems reikalams yra kitas probleminis klausimas, kurį reikėtų šiek tiek aptarti 
abiejų valdymo sistemų atžvilgiu, nes šis politinis reiškinys turi nemažą reikšmę 
siekiant įgyvendinti demokratijos sampratą atitinkantį valdymą. 

Taigi klausimą reikėtų formuluoti taip: valdymo pajėgumui geriau pasitarnau-
ja drausmingos ar nedrausmingos partijos? Kai yra parlmentinė sistema, atsa-
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kymas aiškus: nedrausmingos partijos yra nefunkcionalios-jos kaltos dėl prasto 
asamblėjos valdymo, kaip parlamentizmo atmainos, veikimo. Tad esant parla-
mentizmui partijų nedrausmingumas skatina destruktyvų valdymą, kuriam nė 
kiek nebūdingas partinių interesų derinimas kompromisu. O kalbant apie prezi-
dentinę sistemą, nedviprasmio atsakymo į šį klausimą nėra. Tvirtinimo, esą ne-
drausmingos partijos palengvina prezidentizmą, negalima apibendrinti: jis teisin-
gas padalytojo valdymo atžvilgiu, bet kitais atžvilgiais – klaidingas. Kad ir kaip 
būtų, teiginys, jog partijos ką nors reiškia tik tada, kai jos laikosi bent truputėlio 
drausmės, tebegalioja. Kadangi, kitu atveju, prasmės neturi, partijos yra dvi ar jų 
yra daugiau. Kaip pavyzdį galima paminėti Jungtines Amerikos Valstijas, kur sa-
vosios partijos parama negalintis pasikliauti daugumos prezidentas susiduria su 
tomis pačiomis problemomis, kaip ir daugumos neturintis prezidentas. Taigi ir 
vienu, ir kitu atveju prezidentams tenka „prekiauti arkliais“–pirkti atskirų parla-
mento narių balsus po vieną. Tačiau šios išlygos jokiu būdu nepakeičia aplinky-
bės, kad prezidentinės sistemos turėtų geriau veikti esant dvipartiškumui, o ne 
daugiapartiškumui, kad prezidentizmo ir daugiapartiškumo derinys sudaro sun-
kumų demokratijai išlikti stabiliai. 

Kai yra parlamentinė sistema, partinė drausmė yra kur kas didesnė proble-
ma–čia „parlamentui tinkančios“ partijos yra gyvybiškai svarbios, o drausmingas 
partinis balsavimas yra neatskiriama šio „tinkamumo“ dalis. G. Sartori primena: 
„Bet atminkime, kad partinė drausmė, apie kurią kalbama, taikytina tik parlamen-
te esančiai partijai ir balsuoti vieningai reikalaujama tik iš parlamentinės partijos. 
Tam nereikia didžiulės, visa persmelkiančios, aštuonkojį primenančios partijos,-
reikia tik struktūruotai partinei sistemai priklausančios bei ją kuriančios konsoli-
duotos partijos, o konsoliduota ji turi būti tiek, kad kontroliuotų savo narių balsa-
vimą“ [3; p. 185]. Kitaip parlamentinė vyriausybė negalėtų valdyti neturėdama 
parlamento paramos. O toji parama reiškia, kad vyriausybę palaikančios partijos 
gali iš tikrųjų užtikrinti savųjų parlamento narių balsus; tai savo ruožtu reiškia 
gebėjimą primesti vieningai balsuoti. Tačiau svarbu suvokti, kai pabrėžiamas 
demokratinis valdymas, balsavimo drausmės negali lemti prievarta ir bausmės.  
 
3. ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS PERSPEKTYVOS – KOSMOPOLITINIS 

DEMOKRATIJOS MODELIS 
 

R. A. Dahlis turėjo aiškią demokratinio proceso viziją: „Tai vizija tokios politi-
nės sistemos, kurios nariai traktuoja vienas kitą kaip politiškai lygius, yra kolek-
tyviai suverenūs ir turi visus tuos sugebėjimus, resursus ir institutus, kurie reika-
lingi tam, kad jie galėtų valdyti patys“ [1; p. 414]. Tačiau tikrovė yra kitokia. Pa-
sak D. Heldo, šiomis dienomis „egzistuoja aiškus scenarijus, pasak kurio, galia 
toliau koncentruosis daugianacionalinio kapitalo (gamybinio ir finansinio) pagrin-
du, susiklostys nauja svarbiausių valstybių vykdomosios galios sankloda ir didės 
G7 (JAV, Kanada, Britanija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija) grupės įta-
ka“ [4; p. 399]. Šios šalys stengiasi pasiūlyti naujų valdymo formų, skatinančių 
pertvakyti Jungtines Tautas (JT); o tai padarius padidėtų Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) šalių ir G7 įtaka globaliems reika-
lams. Tokios iniciatyvos padidintų geopolitiškai dominuojančių valstybių regu-
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liuojamąsias galias, bet tai įvyktų dėl mažėjančio demokratijos efektyvumo ir si-
aurėjančio jos masto šiose šalyse ir už jų kainą. 

Norint globaliai gilinti ir plėsti demokratiją, reikėtų iš tiesų stengtis įtvirtinti 
demokratinę autonomiją kosmopolitiniu pagrindu. Tam reikėtų regioniniu ir glo-
baliu lygiu stiprinti administracinius gebėjimus ir gausinti nepriklausomus politi-
nius išteklius, kurie būtinai privalėtų papildyti vietose ir nacionalinėse valstybėse 
sukauptus gebėjimus ir išteklius. Be to, regioniniu ir globaliniu lygiu reikėtų siekti 
įtvirtinti ir tobulinti demokratines institucijas, kurios būtinai privalėtų papildyti ana-
logiškas nacionalinės valstybės institucijas. Tad kosmopolitinės demokratijos 
samprata iš tiesų reiškia, kad ir toliau pripažįstama nacionalinių valstybių reikš-
mė ir kartu ginamas valdymo lygmuo, ribojantis nacionalinį suverenumą.  

Kalbant apie naujas politinių institucijų formas, kurios stiprintų tokių regioni-
nių institucijų kaip ES administracinius gebėjimus ir atskaitomybę, tobulintų pa-
čios JT sistemos administracinius gebėjimus ir atskaitomybės formas, reikėtų 
pabrėžti, jog šios institucijų formos tiesiog koegzistuotų su valstybių sistema, bet 
užgožtų valstybes aiškiai apibrėžtose veiklos srityse, kuriose ši veikla turi aki-
vaizdžius transnacionalinius ir tarptautinius padarinius. Todėl kyla du su tuo su-
siję aiškūs reikalavimai: pirma, taip pertvarkyti atskaitomybės sistemų teritorines 
ribas, kad problemos, kurių negali spręsti nacionalinė valstybė, galėtų būti ge-
riau demokratiškai sprendžiamos globaliu mastu; antra, iš naujo išanalizuoti re-
gioninių ir globalių reguliuojančių funkcinių įstaigų vaidmenį ir vietą, kad jos galė-
tų nuosekliau ir naudingiau rūpintis viešaisiais reikalais. 

Aišku, naivu būtų manyti, kad lengva įgyvendinti visus šiuos reikalavimus ir 
taip kosmopolitinę demokratiją iš tiesų priversti veikti, o ypač turint omenyje, kad 
ir pati demokratijos samprata yra toks ginčijamas dalykas. Juk neseniai prasi-
veržęs susidomėjimas demokratija reiškė tai, kad pernelyg dažnai demokratija 
buvo tapatinama su liberaliąja demokratija, ir buvo manoma, jog demokratiją ga-
lima taikyti tik valdymo reikalams (jai neva nėra vietos ekonominėje ir socialinėje 
srityse).  
 

IŠVADOS 
 

Taigi šis pranešimas dar kartą leido įsitikinti, jog demokratija yra suprantama 
kaip priemonė, varžanti valstybinio aparato galias ir įtvirtinanti jo atsakomybę ir 
atskaitomybę šį aparatą formuojančiam sociumui. O sociumas yra ne kas kita 
kaip asociacija, kurios pilietiškumas rodo demokratijos mastą, nes parodomas 
politiškai lygių piliečių, besivadovaujančių savitarpiškumo normomis ir dalyvau-
jančių savivaldoje, dalyvavimo viešuosiuose reikaluose laipsnis. Kalbant apie 
rinkimų sistemas, reikia pasakyti, jog negalima nuginčyti nei jų daromos įtakos 
demokratijai formuoti, nei pačios rinkimų sistemos sąmoningo formavimo ir kei-
timą–tai įrodo politikų kova dėl tam tikros daugiausiai lūkesčių patenkinančios 
rinkimų sistemos išsaugojimo. Tačiau tikrai nekyla abejonių, jog mažoritarinė 
rinkimų sistema geriausiai tinka ten, kur sukuria dvipartinę sistemą, savo ruožtu 
kuriančią vienpartinę „atsakingą“ vyriausybę. Taip yra todėl, kad mažoritarinė 
rinkimų sistema užkerta kelią partinei fragmentacijai. O proporcinio atstovavimo 
rinkimų sistema yra geriausia, kai nebeatitinka proporcinių rinkimų standartų, ku-
rie leidžia reikštis pernelyg dideliam skaičiui partijų. Taigi toks neadekvačiai pro-
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porcingas proporcinis atstovavimas tampa partinės sistemos fragmentacijos 
kontrpriemonė. Esant prezidentinėi valdymo sistemai, partinė fragmentacija ke-
lia didelių sunkumų demokratijai išlikti stabiliai. Todėl prezidentinės sistemos 
geba geriau veikti demokratiškai valdydamos šalį esant dvipartiškumui, o ne 
daugiapartiškumui. Na o parlamentinės sistemos atveju partinė drausmė yra kur 
kas didesnė problema nei partinė fragmentacija. Tačiau ši drausmė yra taikytina 
tik parlamente esančiai partijai ir balsuoti vieningai reikalaujama taip pat tik iš 
parlamentinės partijos. Paskutiniame šio pranešimo skyriuje apie kosmopolitinę 
demokratiją yra teigiama, kad, norint globaliai gilinti ir plėsti demokratiją, reikia 
stengtis įtvirtinti demokratinę autonomiją kosmopolitiniu pagrindu, t. y. kosmopo-
litinės demokratijos samprata reiškia, kad pripažįstama nacionalinių valstybių 
reikšmė ir kartu ginamas valdymo lygmuo, ribojantis nacionalinį suverenumą. 
Tačiau čia svarbūs du dalykai: pirma, reikia taip pertvarkyti atskaitomybės si-
stemų teritorines ribas, kad problemos, kurių negali spręsti nacionalinė valstybė, 
galėtų būti geriau demokratiškai sprendžiamos globaliu mastu; antra, iš naujo 
išanalizuoti regioninių ir globalių reguliuojančių funkcinių įstaigų vaidmenį ir vie-
tą, kad jos galėtų nuosekliau ir naudingiau rūpintis viešaisiais reikalais. 
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Summary 
 

The most important task of this notice is to reveal what allows to approve or to deny 
the existence or absence of democracy as political-social phenomena. While looking for a 
solution more attention was paid to such political processes as a electoral system and rule 
system in order to reveal their relation with implemention of democracy and the degree of 
this implemention. This notice will convince us that the historical basis of democracy is as-
sociation as civil community where the decisions are made by the members of this asso-
ciation who are equal to each other among themselves. What is more, those chapters 
where electoral and rule systems are discussed show that the way how the the rule appa-
ratus is ordered has a lot of influence to any political regime, in our case to democracy. 
That means, for example, that the majority electoral system is efficient and covers up the 
criterions of democracy only in those states where two-party system is predominant or, for 
example, that it is impossible to imagine undisciplined parties that rule efficient and in de-
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mocratic way in parliametary state. More over, the aim of the last chapter was to get read-
ers familiar with cosmopolitan model of democracy and with the global degree of democ-
racy, further more, to reveal the lookouts of democracy development and means that are 
the most suitable to implement that development. 
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Santrauka 
 

Šiame darbe nagrinėjamas suverenitetas, jo supratimas įvairiais laikotarpiais ir 
galiausiai jo priklausymas tautai. Prisiminti XVIII a. veikėjai, kurie labiausiai pa-
veikė naują suvereniteto sampratos formavimą. Remiantis Lietuvos teisininko My-
kolo Romerio veikalu „Suverenitetas“ bus bandoma įrodyti, kad tauta reprezenta-
cinės demokratijos doktrinoje turi būti suvokiama kaip tęstinė tauta, o mes, gyve-
nantys konkrečiu laiku, esame tęstinės tautos reprezentantai ir tos tautos valios 
reiškėjai.  
 

ĮVADAS 
 

Suverenitetas yra kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti 
socialinę ekonominę sistemą ir valdymo formą [6, p. 472]. Demokratinėse vals-
tybėse suverenitetas priklauso tautai, tuo yra neabejojama. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos, svarbiausio Lietuvos valstybės įstatymo, 2 straipsnyje taip pat 
yra įtvirtinta nuostata, kad suverenitetas priklauso ne bet kam, o jos tautai: „Lie-
tuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Disponuodami su-
verenitetu asmenys šią suverenią galią „vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai iš-
rinktus savo atstovus“ (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 str.). Dalyvaudami 
rinkimuose ir referendumuose asmenys turi galimybę išreikšti savo nuomonę, 
užtikrinti savo ir visos tautos gerovę. Jie gali pasirinkti, kas geriausiai jiems at-
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stovaus, priims sprendimus ir tinkamai juos vykdys. Tauta taip pat turi teisę ir 
pasipriešinti valdžiai ar net ją nuversti, jeigu ji neatsižvelgia į juos išrinkusių indi-
vidų interesus ar savivaliauja, nes pagrindinė valstybės valdžios institucijų pa-
skirtis yra tarnauti Lietuvos žmonėms. Tai įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos 5 straipsnyje „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.  
 

KOVA SU ABSOLIUTIZMU 
 

XVII–XVIII a. daugelyje Europos valstybių paplito absoliutizmas (absoliutinė 
monarchija). Tai valdžios sistema, kai valdovas arba valdovai turi neribotą val-
džią. Šiose šalyse buvo įsitvirtinusi krikščionių politinė doktrina (dieviškoji karalių 
teisė), skelbusi, kad absoliučiam monarchui teisę valdyti yra suteikęs Dievas, 
todėl priešinimasis teisėtam valdovui yra šventvagystė. Kaip ginklas nuo abso-
liutizmo atsirado prademokratinis judėjimas, kuris parodė, kad „suverenas esąs 
ne kuris vienas žmogus, valdovas, kuris šį požymį būtų iš Dievo gavęs, kaip 
ypatingą jam vienam privilegiją, bet kiekvienas žmogus“ [2, p. 133]. Prademok-
ratiniam XVIII a. judėjimui turėjo poveikį dvi srovės: liberali, atstovaujama John‘o 
Locke‘o ir Charles‘o Louis‘o Montesquieu, ir absoliuti–Jean‘o Jacques‘o Rous-
seau. Šių trijų vyrų idėjos įvardijamos demokratijos jaunystės terminu. Jie įdėjo 
didelį indėlį formuojant naują suvereniteto supratimą. Valdžios kilimas iš Dievo 
pakeistas valdžios kilimu iš gamtos ir visuomenės sutarties. Žmonės, būdami iš 
prigimties lygūs, sudaro tarpusavyje sutartį ir taip „laukinis suverenitetas sociali-
zuojasi, tampa tautos suverenitetu“ [2, p. 134].  

Locke‘as buvo individualistinės demokratijos atstovas. Jo liberaliojoje doktri-
noje visuomenės sutartis yra kompromisinė, t. y. pagrįsta visų teisės subjektų 
susitarimu. Anot jo, visuomenės sutarties pagrindas yra tas, kad žmonės, norė-
dami apginti savo teises, atsižada „naudotis tomis savo teisėmis, kurių vykdy-
mas anasias paralyžiuoja, pavyzdžiui, teisę žudyti kitus žmones, plėšti jųjų turtą, 
grobti jųjų naudojamus daiktus“ [2, p. 141]. Jis teigė, kad individai prižiūrėti su-
tarties vykdymą paveda valstybės aparatui, todėl „valdžia esanti tarnybinė; ji tu-
rinti prižiūrėti sutarties vykdymą, turinti sudrausti tuos, kurie prieš sutartį veiktų ir 
jos nuostatus laužytų“ [2, p. 142]. Vyriausybė gauna valdžią liaudies pritarimu, 
kuris ir yra traktuojamas kaip sutartis, todėl vyriausybė gali būti ir teisiškai nu-
versta tos liaudies, jei šioji pažeidžia pagrindines žmonių teises. Locke‘as atsky-
rė įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir federacinę valdžias, bet viršenybę suteikė 
įstatymų leidžiamajai–parlamentui. Vykdomoji valdžia, sudaryta iš monarcho ir 
ministrų, turi valdyti prižiūrima parlamento, todėl šie asmenys gali būti pašalinti 
iš savo posto, jei pažeidinėja asmens prigimtines teises ir laisves. Federacinė 
valdžia įgyvendinama palaikant „santykius su užsienio šalimis (sudarant tarptau-
tines sutartis, tvarkant karo ir taikos reikalus)“ [5, p. 677]. Liberaliojoje demokra-
tinėje srovėje gimė garsioji Montesquieu valdžių padalijimo teorija, kuri skelbė, 
kad reikia atskirti įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžias (federaci-
nę valdžią pakeitė į teisminę). Jis argumentavo šios teorijos būtinumą tuo, kad 
leidžiamoji valdžia turi priklausyti tautos atstovams, vykdomoji–monarchui ir jo 
ministrams, o teisminė valdžia turi būti nepriklausoma ir ginti teisėtus visų indivi-
dų interesus.  
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Rousseau tautos suverenitetą prilygina Bendrajai Valiai: „tauta esanti suve-
reniteto teisės socialiniame bendravime (visuomenėje, valstybėje)“ [2, p. 134]. 
Jo tiesioginė demokratija, suformuota graikų polio pavyzdžiu, yra absoliuti. Jis, 
kitaip nei Locke‘as, atmetė reprezentacinės demokratijos sistemą. Visuomenės 
sutarties sudarymą lemia bendros žmonių valios išreiškimas: „visuomenės su-
tartimi pagrįsta valstybės valdžia įkūnijanti bendrąją valią“ [2, p. 142]. Individų in-
teresai turi atitikti bendruosius interesus, ir tik politinėmis teisėmis asmuo gali 
disponuoti kaip tinkamas, nes jos „reiškiančios teisę dalyvauti Bendrojoje Valio-
je“ [2, p. 143] ir suteikiančios galimybę išrinkti asmenis, kurie, jo manymu, tin-
kamai galėtų jam atstovauti. 

Esant absoliutizmui suverenitetas priklausė monarchui. Jis buvo galutinis 
valdžios šaltinis valstybėje ir tai lėmė vieno žmogaus despotizmą (vieno asmens 
valdymą), o bendrosios valios teorijoje–tautos daugumai ir tai lėmė daugumos 
despotizmą. Ta dauguma yra suprantama kaip anoniminė grupė, „susidedanti 
ne iš tam tikrų asmenų, bet iš didžiausiojo bet kurių asmenų skaičiaus“ [2, p. 
162]. Todėl kyla grėsmė neatsižvelgti į mažumos nuomonę, o demokratinėje 
valstybėje turi būti ginamos visų žmonių teisės ir teisėti interesai, ne tik daugu-
mos. „Despotizmo daigui pašalinti demokratinėje valdžios konstrukcijoje“ [2, p. 
162] reikėjo nustatyti „demokratinę reprezentacinę tautos suvereniteto teisės 
koncepciją“ [2, p. 162]. Todėl XVIII a. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metu 
svyruojant tarp Rousseau ir Locke‘o–Montesquieu demokratijos supratimų įsi-
tvirtino reprezentacinės demokratijos supratimas su Montesquieu suformuluota 
institucijų sistema ir Locke‘o liberaliosiomis idėjomis. Bet nereikėtų užmiršti ir 
Rousseau doktrinos, kuri savo socialinėmis sąvokomis ir mintimis nuolat darė 
įtaką formuojant demokratiją. 

 
TĘSTINĖS TAUTOS SAMPRATA PAGAL M. ROMERĮ 

 
Žymiausiam Lietuvos teisininkui M. Romeriui tauta yra „nebe fizinių esamų 

žmonių visuma ir ne jų bendroji valia, sutampanti su individų daugumos valia“ [2, 
p. 163]. Jis tautą sulygina su ilgiausia Lietuvos upe–Nemunu: „tai–tam tikros 
teritorijos žmonių upė, kuri eina per amžius ir per besikeičiančias gyvųjų žmonių 
kartas lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui Nemunas nesutampa su tuo konkrečiu 
vandeniu, kuris šiuo laiku, šiandien, vakar, užvakar, ryt, poryt, sudarė ar sudarys 
Nemuno srovę. Vanduo, kuris Nemune buvo vakar, prieš metus, prieš šimtą me-
tų ─ jau nutekėjo, jo Nemune nebėra, tačiau Nemunas buvo, yra ir bus“ [2, p. 
163]. M. Romeris rašo apie tęstinę tautą, kuri yra ne individualizuota, o atvirkš-
čiai, „nuvaloma nuo konkrečios asmenybės ir sudaro tiktai tam tikrąjį sociališkai 
─ gamtinį reiškinį“ [2, p. 164]. Į tautą žiūrima ne kaip į konkrečių individų visumą, 
o kaip į tautą su buvusiomis, esamomis ir būsimomis kartomis, kurios jungiamos 
į vieną bendrą kolektyvą. Šiam beasmeniam kolektyvui atstovauja gyvoji karta, 
kuri yra „esamieji konkretūs žmonės, kaip kad esamas konkretus vanduo Ne-
muno srovėje <...> natūrali tautos reiškėja“ [2, p. 163]. Tęstinė tauta — tai yra 
metatauta, į kurią įeina jau mirusios kartos, taip pat esamos ir būsimos kartos. 
Tik gyvoji karta gali reprezentuoti tęstinę tautą, nes tik ji realiai gali priimti spren-
dimus ir juos vykdyti, o konkretūs tų sprendimų priėmėjai ir vykdytojai keičiasi 
„individams gimstant ir išgyvenus savo amžių mirštant“ [2, p. 166]. Tuo pasireiš-
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kia tarnybinė valstybės valdžios samprata, kuri teigia, kad „reprezentantas veikia 
ne sau, bet tam, kurį jis reprezentuoja“ [2, p. 165]. Gyvoji karta, būdama tęstinės 
tautos reprezentantė, keičia tik savo „biologinį turinį“ [2, p. 166], t.y. konkrečius 
individus, bet pati, kaip tęstinės tautos sudedamoji dalis, išlieka. Šiuo atveju yra 
nutolstama nuo prademokratinio demokratijos supratimo, kuris gyvų individų vi-
sumą laiko ne tik tautos reprezentante, bet ir pačia tauta. 
 

TEISINĖ TAUTA KAIP GYVOSIOS TAUTOS KARTOS DALIS 
 

Kalbant apie gyvosios tautos kartą, kuri yra gyvų žmonių visuma tam tikroje 
teritorijoje, reikėtų nepamiršti ir paminėti teisinę tautą, kuri „teisiškai, tam tikro-
mis formomis, už suvereną veikia“ [2, p. 167]. Romeris teisinės tautos sąvoką 
pasiskolina iš Esmein‘o. Kas tai yra teisinė tauta? „Tai yra išvestinis, antrinis su-
vereninis tautos reprezentantas“ [2, p. 168], kuris sudarytas iš gyvosios kartos 
atstovų. Kad šioji veiktų, reikia, kad gyvoji karta ją akceptuotų, nes tik taip ji gali 
vykdyti savo valią. Kalbant apie gyvosios kartos ir teisinės tautos sudėtį, reika 
pabrėžti, kad ji skiriasi, nes į gyvąją kartą įeina visi tuo metu gyvenantys tęstinės 
tautos individai, o į teisinę tautą įeina tik tos (gyvosios kartos) išrinkti asmenys, 
kurie pasižymi išskirtiniais gebėjimais ar kitomis savybėmis, nes, kaip rašo Ro-
meris, „reprezentavimas ─ tai funkcija, o funkcijai ne visi gali lygiai tikti“ [2, p. 
169]. Kadangi reprezentuojantiems patikimos svarbios pareigos, jas turi vykdyti 
„tinkamiausi“, anot Romerio, t.y. tie asmenys, kurie geriausiai sugebėtų atlikti 
reprezentavimo funkciją. Todėl šie asmenys gali būti drąsiai vadinami „gyvosios 
kartos elitu“. Rinkėjai (pirminiai reprezentantai), atiduodami balsus už tam tikrus 
kandidatus, kurie sudarys teisinę tautą ir taps antriniais ir išvestiniais reprezen-
tantais, renka ne savo, bet tautos atstovus, todėl išrinktieji neturi būti varžomų 
tų, kurie juos išrinko. Reprezentavimas gali būti laipsniuojamas, t. y. iš pirminių 
gali būti sukuriami antriniai reprezentantai, iš antrinių ─ tretiniai. Bet, kad tai būtų 
teisėta, kiekvienai išvestinei atstovybei reikia įsteigimo akto. 

„Ant šių reprezentacinių pamatų“–rašo Romeris savo veikale „Suverenite-
tas“–buvo suformuota klasikinė demokratijos samprata kartu su trimis pagrindi-
niais principais: 1) steigiamosios ir įsteigtosios valdžios klasifikacija, 2) rašytinė 
konstitucija, 3) įsteigtosios valdžios funkcininis suskirstymas.  
 

IŠVADOS 
 

1. Absoliutizmo laikotarpiu buvo tikima, kad monarchui teisę valdyti yra su-
teikęs Dievas, todėl jo valdžia turi būti neribota. 

2. XVIII a. prasidėjusį prademokratinį judėjimą buvo paveikusios dvi srovės: 
liberali, atstovaujama John‘o Locke‘o ir Charles‘o Louis‘o Montesquieu, ir abso-
liuti–Jean‘o Jacques‘o Rousseau. 

3. Mykolas Romeris veikale „Suverenitetas“ analizuoja tęstinės tautos sąvo-
ką, teigia, kad tai yra metatauta, į kurią įeina jau mirusios kartos, taip pat esa-
mos ir būsimos kartos. 

4. Į teisinę tautą įeina tik gyvosios kartos išrinkti asmenys, kurie pasižymi iš-
skirtiniais gebėjimais ar kitomis savybėmis, nes, kaip rašo Romeris, „reprezen-
tavimas–tai funkcija, o funkcijai ne visi gali lygiai tikti“. 
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Summary 
 

In the article „Sovereign and Democracy“ it was tried to remind the sovereign concep-
tion in the absolute monarchy and in the 18th century, when it was influenced mostly by 
John Lock, Charles Louis Montesquieu and Jean Jacques Rousseau.  

Before the 18th century in many European countries it was believed that the monarchy 
has the absolute power granted them by the God. Those three men, mentioned above, 
have offered a new interpretation of sovereignty based on the doctrine of separation of 
powers, which has had a great impact on today idea of democracy.  

Lithuanian jurist M. Romeris in his work called “Sovereignty” analysis the conception 
of historical nation. According to M. Romeris, historical nation is the community of people 
which includes living generation, died generations and not yet born generations. He also 
talks about legal nation, which consists of “the elite of living generation” and which repre-
sents the whole generation. 
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Santrauka 

 
Šio pranešimo tikslas, apžvelgti, kaip funkcionuoja demokratijos principai val-

dant ne valstybę, o privačius juridinius asmenis. Įdomu, kaip pasaulyje, kuriame 
siekiama pelno ir ekonominės naudos, pritaikomos demokratinės vertybės. 

Pasidomėjus Senovės Romos istorija, randame, kad ten pirmiausia ir kilo idėja 
apie juridinį asmenį. Vėliau, Viduramžiais, kanonų teisė išplėtojo šią idėją. Apskri-
tai, kanonų teisė skyrė daug dėmesio korporacijų teisei. Jau tada buvo įtvirtinta 
daug nuostatų, kurios ir dabar galioja reglamentuojant juridinių asmenų įkūrimą, 
veiklą ir valdymą. 

Pagrindiniai tiesioginės demokratijos bruožai yra būdingi ir privačių juridinių 
asmenų valdymui. Visų pirma, tai – sprendimų priėmimas balsuojant. Jis šiek tiek 
modifikuotas, tačiau tai natūralu, atsižvelgiant į pagrindinį privataus juridinio as-
mens tikslą. Su šiuo bruožu labai susijęs daugumos nuomonės privalomumas ki-
tiems juridinio asmens dalyviams, tačiau, kadangi ši nuomonė neprieštarauja ben-
drai sutartiems dalykams t.y. imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens 
steigimo dokumentams ir protingumo bei sąžiningumo principams, ji nepažeidžia 
ir mažumos teisių. Taip pat akcininkai siekdami užtikrinti savo interesų gynybą tu-
ri teisę kreiptis dėl juridinio asmens veiklos tyrimo į teismą. 
 Ir visų svarbiausia, kad juridinis asmuo yra įkurtas remiantis bendro gėrio siekimo 
tikslu, taigi, vien pats pagrindas jo atsiradimui yra analogiškas demokratinės vals-
tybės įkūrimo tikslams. 
 

ĮVADAS 
 

Šiame darbe aptariamas demokratijos principų pritaikymas valdant privačius 
juridinius asmenis. Kad būtų lengviau suprasti juridinio asmens sąvokos reikš-
mę, pirmiausia reikėtų aptarti tokio civilinės teisės subjekto atsiradimą ir vysty-
mąsi. Taip pat, siekiant suprasti demokratijos principų reikšmę valdant juridinius 
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asmenis, reikėtų aptarti, kokie tie principai, ką jie gina, kaip įgyvendinami val-
dant juridinius asmenis.  

Taigi jau antikiniais Romos gyvavimo laikais buvo pastebėta, kad kartais civi-
linės subjektinės teisės priklauso ne vienam fiziniam asmeniui, o jų junginiams. 
Romos teisininkai nesukūrė juridinio asmens apibrėžimo, tačiau supratimas apie 
tokį asmenį gyvavo. Štai ir Dvylikos lentelių įstatyme yra nuostatų, kurios numa-
to galimybę jungtis į privačias korporacijas. Aktyvėjant ekonominiam gyvenimui, 
buvo net įtvirtintas korporacijos turto atskirumo principas, kad korporacijos narių 
pasitraukimas ar naujų narių įstojimas neturėtų įtakos bendrovės turtui. Daug 
vėliau, XII amž., Vakarų Europos teisininkai perėmė romėnų teisės terminą 
„korporacija“. Vakarų Europos germanų bendruomenėse prigijo romėniškos 
normos, reglamentuojančios korporacijų veiklą. Germaniškos asociacijos buvo 
savo noru susibūrusių narių, siekiančių savo pačių iškelto tikslo, junginys. Vėliau 
tokia nuostata buvo įtvirtinta ir kanonų teisėje. Taip pat kanonų teisė įtvirtino, 
kad bet kokia korporacija savo narių atžvilgiu gali turėti įstatymų leidžiamąją ir 
teisminę valdžią. Buvo nustatyta, kad tam tikrais atvejais, priimdami svarbius 
sprendimus, korporacijos nariai duotų savo sutikimą. Kanonų teisė įtvirtino, kad 
korporacijos turtas yra bendra jos narių nuosavybė. Korporacija privalėjo turėti 
vadovą, kuris turėjo būtų lyg atstovas, įgaliotasis. Tokia asociacija turėjo prisiimti 
civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, jei dauguma narių pritardavo neteisėtiems 
veiksmams. Kaip matome, kanonų teisė taip pat prisidėjo prie korporacijų teisės 
plėtotės ir modernėjimo. Dauguma idėjų apie juridinių asmenų valdymą atsi-
spindi bei yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 

Tiesiogine demokratija vadinama tokia demokratinė valdymo forma, kai pilie-
čiai tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus. Įsivaizdavus juridinį asmenį ir 
sprendimų priėmimą tiesioginiu balsavimu, suprantame, kad čia kalbėsime ne 
apie piliečius, o apie juridinio asmens dalyvius. Kiekvienas akcininkas bendrovė-
je turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios ben-
drovės akcijos. Tomis pačiomis aplinkybėmis, visi tos pačios klasės akcijų savi-
ninkai turi vienodas teises ir pareigas [akcinių bendrovių įstatymo 3 str. 2 d.]. 
Šiame straipsnyje įtvirtintas demokratijai svarbus visų žmonių lygybės principas, 
tik čia kalbama apie visų akcininkų lygybę. Tačiau ši lygybė yra tik tarp tos pa-
čios klasės akcijų savininkų, taigi ji paremta turto dalimi bendrovėje.  
 

1. DEMOKRATINĖS LYGYBĖS PRINCIPAS PRIIMANT SPRENDIMUS 
AKCINĖJE BENDROVĖJE 

 
Akcija – vertybinis popierius, rodantis jo savininko dalyvavimą bendrovės 

kapitale ir suteikiantis jam turtines ir neturtines teises. 
Taigi akcininkai tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus įmonėje, tačiau jų 

nuomonės ir balsai turi skirtingą svorį, atitinkantį jų akcijų vertę [akcinių bendro-
vių įstatymo 17 str. 2 d.]. Jei visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo 
teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų 
susirinkime suteikia po vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, 
yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės akcija 
jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra ly-
gus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vertės. Ly-
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gybės principas ypač svarbus rinkimuose: rinkimai tik tada tikrai demokratiški, 
kai kiekvienas balsas laikomas tokios pat vertės. Ši nuostata ypač svarbi de-
mokratinėms santvarkoms. Bet valdant juridinį asmenį, gali atsitikti taip, kad vie-
nas akcijų valdytojas turi daugiau nei vieną balsą. Taip atsitinka vienam asme-
niui valdant daugiau akcijų. Taigi šis žmogus valdant juridinį asmenį turės dau-
giau galimybių nulemti sprendimo priėmimą. 

Taip pat įdomu, kad įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartoti-
niame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asme-
nys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, as-
meniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba 
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Taigi balsa-
vimo teisę galima perleisti. 

Akcininkai turi teisę sudaryti juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartis [CK 
2.88 str.], t. y. sudaryti sutartį dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susi-
rinkime. Tokios sutartys negalioja, jeigu įsipareigojama balsuoti pagal valdymo 
organo nurodymus, balsuoti už visus juridinio asmens valdymo organų pateiktus 
pasiūlymus, taip pat balsuoti pagal nurodymus ar balsuojant susilaikyti už tam 
tikrą atlyginimą. Sutartis gali būti sudaroma tiek dėl konkretaus akcininkų susi-
rinkimo, tiek dėl tam tikro laikotarpio dalyvių susirinkimų. Sutarties šalimis gali 
būt tiek keli, tiek visi bendrovės akcininkai. Beje, balsavimo teisė gali būti pe-
rleista bet kuriam asmeniui, nebūtinai juridinio asmens dalyviui. Tačiau visada 
tokios sutartys negali būti sudarytos ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui. Taigi, 
nors ir galima sudaryti balsavimo sutartis, stengiamasi išvengti per didelės įta-
kos balsuotojui. 

Akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teisė bal-
suoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota šio ir 
kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akci-
ją. Įstatyminio balsavimo teisės ribojimo pagrindu galėtų būti įstatymo 17 
straipsnio. 4 dalis, įtvirtinanti, kad akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs 
visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo 
teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų at-
šaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė 
įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko 
sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota part-
nerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip 
pat akcininką prižiūrinčiai bendrovei ar akcininko antrinei bendrovei, kai akcinin-
kas – juridinis asmuo. 

Dalyvaudami visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuodami, 
akcininkai iš esmės įgyvendina teisę dalyvauti valdant bendrovę. Akcininkų susi-
rinkimo kompetencijai priskiriami svarbiausi su bendrovės valdymu susiję klau-
simai, ir ši kompetencija negali būti perduota jokiam kitam organui. Pavyzdžiui, 
visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus. 
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2. AKCINĖS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ KONTROLĖ KAIP 
DEMOKRATINĖ NORMA 

 
Akcininkai įgyvendina tam tikras kontrolės funkcijas juridinio asmens, šiuo 

atveju – bendrovės organų atžvilgiu. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje 
numatoma, jog juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pri-
pažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nor-
moms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo 
principams. Vienas iš subjektų, turinčių teisę pareikšti tokį ieškinį, yra juridinio 
asmens dalyvis. Tačiau akcinės bendrovės organų sprendimų atžvilgiu, skirtin-
gai nei kitų juridinių asmenų, taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas – 
30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą 
sprendimą.  

 
3. SĄŽININGUMO IR PROTINGUMO PRINCIPAI UŽTIKRINANT 
DEMOKRATINĘ LYGYBĘ AKCINĖS BENDROVĖS VEIKLOJE 

 
Kaip matėme, šiame straipsnyje paminėti ir civiliniams santykiams taikomi 

sąžiningumo ir protingumo principai. Labai įdomu, kaip jų taikymas atsispindi 
realiai valdant juridinį asmenį. Lietuvos teisėje sąžiningumas ir protingumas įtvir-
tinti kaip vieni iš pamatinių teisės principų. Šiuo atžvilgiu ypač svarbus Civilinio 
kodekso 1.5 straipsnis, įtvirtinantis šių pamatinių nuostatų taikymą. Protingumo 
principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo elgtųsi apdairiai, rūpestingai, atidžiai 
ir sąžiningai. Šis principas reikalauja iš asmenų, kad šie aktyviai gilintų savo ži-
nias ir įgūdžius, nes įstatymų nežinojimas, jų nesuvokimas ar netinkamas suvo-
kimas rodo, kad asmuo nepakankamai domėjosi savo teisėmis ir pareigomis.  

Sąžiningumas yra bendrasis teisės principas, šio principo aiškinimas ir tai-
kymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių. Sąži-
ningumo kriterijus yra vienas glaudaus teisės ir moralės ryšio įrodymų. Analizuo-
jant Civilinio kodekso 1.5 straipsnį. nurodoma, kad sąžiningumas – tai vertybinis 
žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal du kriterijus – objektyvųjį ir subjekty-
vųjį. 

Sąžiningumas objektyviuoju požiūriu reiškia asmens elgesio atitiktį tiems kri-
terijams, kuriuos yra nustačiusi moralė, teisė, nerašytos žmonių bendravimo tai-
syklės, papročiai ir panašiai. Sąžiningumas konkrečiu atveju yra individualizuota 
sąvoka, apibūdinanti žmogaus elgesį konkrečiu atveju. Kitaip tariant, sąžiningu-
mas objektyviuoju požiūriu – tai toks žmogaus elgesys, kuris atitinka protingumo 
ir teisingumo reikalavimus.  

Sąžiningumo turiniui atskleisti svarbūs ir psichologiniai bei moraliniai veiks-
mai. Psichologiniu požiūriu sąžiningumas reiškia asmens įsitikinimą, kad jis el-
giasi taip, kaip reikalauja teisė ir moralė. Šis aspektas vadinamas sąžiningumu 
subjektyviuoju požiūriu. Todėl reikia aiškintis asmens psichologinę būklę konk-
rečioje situacijoje. Tokiu atveju reikia analizuoti, ar asmuo žinojo, ar galėjo ką 
nors daryti ar nedaryti, atsižvelgiant į jo amžių, išsimokslinimą, gyvenimo patirtį, 
kvalifikaciją, faktines bylos aplinkybes ir pan. Vadinasi, subjektyvus sąžiningu-
mas – tai faktinis sąžiningumas. Tokį požiūrį patvirtina ir teismų praktika.  
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4. AKCININKŲ TEISĖS IR JŲ GYNIMO DEMOKRATINIS POBŪDIS 
 

Toliau būtų įdomu išsiaiškinti, kaip asmuo gali įgyvendintii savo, kaip akci-
ninko teises. Kyla klausimas, ar nėra taip, kad smulkieji akcininkai, neturėdami 
pakankamai akcijų, balsuojant nulemti, koks sprendimas bus priimtas, apskritai 
gali kažką keisti, ar gali būti prilyginami marionetėms, ar pavadinti bejėgiais juri-
dinio asmens nariais? Civiliniame kodekse nurodoma: vienas ar keli akcininkai, 
kurių turimų ar valdomų akcijų nominali vertė yra ne mažesnė nei 1/10 įstatinio 
kapitalo, turi teisę kreiptis dėl juridinio asmens veiklos tyrimo [CK 2 knygos X 
skyrius], t. y. prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar bendrovė, akcinės 
bendrovės valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir, jei nustatoma netin-
kama veikla, taikyti atitinkamas priemones. Taigi juridinio asmens dalyviams su-
teikiamos teisinės priemonės, leidžiančios užtikrinti, kad juridinio asmens val-
dymas būtų tinkamas. Asmuo, besikreipiantis į teismą dėl juridinio asmens veik-
los tyrimo, turi konkrečiai nurodyti, kuo pasireiškia netinkama juridinio asmens 
organo ar jo nario veika.  

Kaip matome, daugeliu atvejų galimybė įgyvendinti įstatymų numatytas akci-
ninko teises priklauso nuo turimo akcijų paketo dydžio. Pavyzdžiui, dauguma 
sprendimų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimama paprasta balsų 
dauguma, t. y. 50 proc. plius vienas balsas. Taigi tokią balsų (akcijų) persvarą 
turintis akcininkas iš esmės gali būti užtikrintas, kad jis sudaro susirinkimo kvo-
rumą ir gali nulemti visuotiniame akcininkų susirinkime priimamus sprendimus. 
Tačiau, tam tikrais atvejais paprastos balsų daugumos gali nepakakti: Akcinių 
bendrovių įstatymo 28 straipsnyje nurodomi sprendimai, kurie priimami kvalifi-
kuota 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma (pvz., keisti bendrovės įsta-
tus, nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir mi-
nimalią emisijos kainą, konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvir-
tinti akcijų konvertavimo tvarką; keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų serti-
fikatus į akcijas; dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; dėl rezervų sudarymo, nau-
dojimo, sumažinimo ir naikinimo; išleisti konvertuojamąsias obligacijas; padidinti 
įstatinį kapitalą; sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis; 
dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąly-
gų patvirtinimo; dėl bendrovės pertvarkymo; dėl bendrovės restruktūrizavimo; 
dėl bendrovės likvidavimo išlikvidavimo atšaukimo, išskyrus įstatyme nustatytas 
išimtis), taip pat sprendimus, kurie priimami kvalifikuota 3/4 balsų dauguma 
(sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išlei-
džiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos 
konvertuojamųjų obligacijų). Tad akcininkai, turintys vieną trečiąją plius vienas 
balsas daugumą, jau turi galimybę daryti įtaką tokiems sprendimams: įstatų pa-
keitimai, pelno (nuostolių) paskirstymas, bendrovės reorganizavimas ir kt. Vieną 
trečiąją akcijų turintis akcininkas (ar akcininkų grupė) taip pat turi teisę kreiptis į 
teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo. 

Tačiau nereikėtų manyti, kad akcininkai, turintys mažesnius akcijų paketus, 
yra beteisiai bendrovėje. Pavyzdžiui, akcininkams, turintiems (valdantiems) 1/10 
bendrovės akcijų, suteikta teisė kreiptis į teismą, inicijuojant juridinio asmens 
veiklos tyrimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau 
kaip 1/10 visų balsų, turi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos 
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teisę, taip pat gali teikti pasiūlymus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbot-
varkės papildymo. 

Taigi asmenys, ketinantys įsteigti akcinę bendrovę su kitais asmenimis, ar 
ketinantys įsigyti dalį bendrovės akcijų, turėtų tai įvertinti, taip pat apsvarstyti 
bendradarbiavimo su kitais bendrovės akcininkais galimybes, siekiant tam tikrų 
abipusiai naudingų tikslų. Manau, jog valdant juridinį asmenį, natūralu, kad, pri-
imant sprendimus, remiamasi daugiausia kapitalo į akcinę bendrovę įdėjusių 
asmenų nuomonėmis ir jų pasiūlytais problemų sprendimo variantais, nes vis 
delto šie akcininkai, įnešę didžiausią dalį turto, ir rizikuoja daugiausia. Kita ver-
tus, ir smulkieji akcininkai gali jungtis ir sudaryti daugumą, kad apgintų savo in-
teresus. Taigi vis tiek prieiname prie to, kad didžiausią įtaką valdant juridinį as-
menį turi dauguma. Tačiau iš esmės privatus juridinis asmuo yra įkurtas siekti 
bendro tikslo, kuris dažniausiai yra pelnas. Galime pasiremti Rousseu veikalu 
„Apie visuomenės sutartį“ ir perteikti jo idėją, kad piliečiai turi vadovautis bendro-
jo gėrio samprata. Valdant juridinį asmenį tas bendrasis gėris dažniausiai yra 
pelnas. Gali skirtis nuomonės, kaip tą gėrį pasiekti, tačiau Rosseau pritarė prin-
cipui, kad daugumos nuomonė visada privaloma visiems kitiems. Tačiau auto-
rius pripažino ir sąlygą, kad daugumos nuomonė turi būti ne kaprizų tenkinimas, 
o valia, dėl kurios susitarta visų narių. 
 

IŠVADOS 
 

1. Didžiausią įtaką valdant privatų juridinį asmenį turi daugiausia akcijų turin-
tis dalyvis. 

2. Daugumos nuomonės privalomumo kitiems taisyklė nepažeidžia mažu-
mos teisių. 

3. Valdant privatų juridinį asmenį yra galimybė ginti savo interesus teisinėmis 
priemonėmis ir neturint labai didelio akcijų kiekio. 

4. Pagrindiniai demokratijos bruožai yra būdingi ir privačių juridinių asmenų 
valdymui. Tai rodo šios nuostatos: 

a) Akcinėje bendrovėje priimant sprendimus laikomasi demokratinės lygybės 
reikalavimų atsižvelgiant į tai, kiek atskiri akcininkai neturi balsavimo privi-
legijų dėl turtinės padėties. 

b) Akcinės bendrovės valdymo kontrolė priklauso visų akcininkų kompeten-
cijai. 

c) Akcinės bendrovės veiklos pobūdis ginamas taikant protingumo ir sąži-
ningumo principus. 

d) Akcinės bendrovės dalyvis disponuoja specifinėmis subjektinėmis teisė-
mis, kurias gali ginti teisme. 
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Summary 

 
The aim of my notice is to review how the principles of democracy work when manag-

ing juridical person. 
It is important to remember that the idea of such person was found in Ancient Rome. 

Later, in Middleages, Canon law explicated this idea. And generally, Canon law payed a 
lot of attention to corporation law. Actually those Canon law rules influenced the creation 
of modern civil law. 

In addition, the essential features of the direct democracy are also applied managing 
private juridical persons. Firstly, voting is typical for both democracy and managing private 
juridical persons. Due to this we can talk about the principle of majority rule. But talking 
about majority rule we must have in mind that this time, deciding, it does not collide with 
the ideals of democracy. It is so, because majority rule is based on the main principles that 
all people agree about. These are: laws, juridical person establishment documents, hon-
esty and prudence. Furthermore, shareholders have a right to apply to court for investiga-
tion of juridical persons actions. 

All in all, the most important is that juridical persons are being established with the 
purpose to achieve the best for all and this is the most democratical principle. 
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Pagrindinės sąvokos: prigimtinės teisės, liberalizmas, socialinės santvarkos 
apibrėžtumas, konservatizmas. 
 

Santrauka 
 

Straipsnyje apžvelgiama prigimtinių žmogaus teisių doktrinos reikšmė Europos 
teisinei minčiai siejant ją su 1789 m. Prancūzijos revoliucija. Prigimtinių žmogaus 
teisių doktrina yra neatsiejamai susijusi su liberalizmo politine teorija. Liberalizmas 
ir prigimtinių teisių teorija iš kart po 1789m. Prancūzijos revoliucijos išpopuliarėjo 
kontinentinėje Europoje, bet buvo nepriimtinos Didžiojoje Britanijoje. Britų poli-
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tikas Edmundas Burke’as kritikavęs prancūzų revoliuciją ir pagrindęs tradicijos, au-
toriteto ir religijos reikšmę visuomenės gyvenime, suformavo konservatizmo politi-
nę teoriją. Europa iki šiol yra pasidalinusi į konservatyviąją Didžiąją Britaniją ir li-
beralizmo bei šios teorijos atmainos socializmo įtakotą kontinentinę Europą. Re-
miantis E. Burke’o veikalu „Apmąstymai apie Prancūzijos revoliuciją” straipsnyje 
peržvelgiami pamatiniai prigimtinių teisių postulatai ir kritikuojma tokia žmogaus 
teisių savybė kaip prigimtinumas. 

 
ĮVADAS 

 
Prigimtinių žmogaus teisių doktrina iškėlusi žmonių prigimtinės laisvės, lygy-

bės idėją ir neatimamas žmonių teises, yra glaudžiai susijusi su liberalizmo poli-
tine tradicija. Abi teorijos Europoje tapo populiarios po 1789 m. Prancūzijos re-
voliucijos. To meto liberalai socialinei tikrovei aiškinti naudojo racionalistinį ir de-
dukcinį metodus. Jie teigė, kad, norint pažinti visuomenę, socialiniai mokslai turi 
būti išlaisvinti nuo žmonėms būdingų klaidingų įsitikinimų (pvz. religijos normų), 
t. y. būti vertybiškai neutralūs ir pagrįsti visuomenei būdingais dėsniais. Liberalai 
tikėjo, kad tiek gamtos mokslų nustatytas dėsnis galioja visiems kintamiesiems, 
lygiai ir socialiniuose moksluose atrastas dėsningumas pritaikomas visoms be 
išimties visuomenėms. Norint išsiaiškinti, kas būdinga visuomenei apskritai rei-
kia atsiriboti nuo visuomenes skiriančių kultūrinių ypatybių. Abstrakčiai suvokia-
mi socialinės tvarkos principai iš tikrųjų gali ir neegzistuoti, tokiu atveju puoselė-
jama geresnės visuomenės vizija tampa jos reformacijos orientyru. Prancūzijos 
revoliucijos vykdytojai buvo įsitikinę, jog, manipuliuojant gamtos mokslų pažin-
tais dėsniais, iš vienų medžiagų galima kurti naujas, lygiai ir valstybės vadovai, 
kaip kokie inžinieriai, gali greitai iš esmės pakeisti visuomenę. Panašią mąsty-
seną vėliau perėmė socialistai. Visuomenės valdymas vykdomas „iš viršaus į 
apačią”, t. y. Iš filosofinių principų esančių žmogaus sąmonėje išvedant kitus 
principus, taikytinus praktikoje. Prancūzijos revoliucijos iškelta prigimtinių teisių 
teorija vėliau padarė didelę įtaką kontinentinės Europos politinei ir teisinei min-
čiai, bet tuo laikotarpiu buvo atmesta Didžiojoje Britanijoje. Prigimtinių teisių teo-
rija nesiderino su priešišku britų nusistatymu radikalioms naujovėms. Savo vei-
kale „Apmąstymai apie Prancūzijos revoliuciją” apibendrinęs britų mąstyseną 
Edmundas Burke’as laikomas konservatizmo doktrinos pradininku.  

Konservatizmas nėra vien pažiūrų sistema, priešiška naujovėms, konserva-
toriai supranta, kad permainos yra neišvengiama visuomenės gyvenimo dalis. 
„Būti konservatoriumi – tai reiškia pirmenybę teikti pažįstamam prieš nežinomą, 
išbandytam prieš nebandytą, faktui prieš paslaptį, esamam prieš galimą... [1; 12 
]”. Britų konservatoriai, aiškindami socialinę tikrovę, naudojo(a) tik empirinį ir in-
dukcinį metodus. Jie neigė, kad visuomenei pažinti ir jai valdyti pakanka nuo so-
cialinės praktikos atplėštų abstrakčių principų. Juos domino(a) tik tai, kas funk-
cionuoja konkrečioje visuomenėje konkrečiu metu, o abstrakčių dėsnių funkcio-
navimas dažnai neatitinka nei vietos, nei laiko kriterijaus. Konservatoriai pripa-
žįsta tik realiai egzistuojančių ir nusistovėjusių politinių institucijų patirtį apibend-
rinančias ideologijas. „Politinių institucijų gyvybę, pagal konservatorius, palaiko 
ne filosofų išvesti ideologiniai principai, bet kasdienis žmonių bendravimas ir 
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tarpusavio supratimas [1; 13]”. Visuomenės valdymas turi vykti „iš apačios į vir-
šų”: „politinis valdymas, M. Oakeshotto nuomone, prasideda ne nuo geresnio 
pasaulio vizijos, bet nuo realios žmonių savivaldos stebėjimo [1; 15]”. Klasikinė 
konservatizmo doktrina Europos mastu liko britų salyne. Taigi po Prancūzijos 
revoliucijos Europa pasidalijo į dvi politinės minties puses – politinio radikalizmo 
įtakotą kontinentinę Europą ir konservatyviąją Didžiąją Britaniją.  
 

PRANCŪZIŠKOSIOS PRIGIMTINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ DOKTRINOS 
POLITINĖS PRIELAIDOS 

 
1789 m. Prancūzijos revoliuciją inspiravo du veiksniai: tai filosofų – švietėjų 

idėjos ir sėkmingos Anglijos ir JAV revoliucijos. Prancūzų revoliucijos vykdytojai 
buvo įsitikinę, kad yra prigimtinės ir neatimamos žmogaus teisės, kad valdžia 
kyla iš autonomiškų žmonių sudaromos visuomenės sutarties ir skirta saugoti 
prigimtines žmonių teises. Tokia samprata suponavo, kad žmogaus prigimtį ati-
tinka tik demokratinis režimas. Prigimtinės teisės atrodė tokios akivaizdžios, kad 
buvo draudžiama jas kvestionuoti. Prancūzai žavėjosi Anglijos konstitucine val-
dymo sistema, nusistovėjusia po „Šlovingosios revoliucijos”, ji buvo revoliucio-
nierių vizijos įsikūnijimas. Anglijos valdymą jie laikė pačiu demokratiškiausiu ir 
teisėčiausiu Europoje, nes anglų tauta, kaip jie manė, pati išsirinko savo valdo-
vus. Teisėto valdymo teorija buvo pagrįsta tokiomis Anglijos konstitucinių aktų 
nuostatomis: 

• Anglų tauta turi teisę rinkti savo valdovus; 
• Anglų tauta gali nušalinti savo valdovus nuo pareigų už netinkamą elgesį; 
• Ji gali formuoti savo valdymo sistemą. 

 
PRANCŪZIŠKOSIOS PRIGIMTINIŲ TEISIŲ TEORIJOS KRITIKA IR 

BRITIŠKOJI ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA 
 

1789 m. Prancūzijos revoliucijos rengėjai, remdamiesi Anglijos konstitucinių 
aktų straipsniais, pradėjo vykdyti užsibrėžtus tikslus. Netiesioginiais rinkimais 
buvo išrinktas parlamentas – Nacionalinė Asamblėja. Deputatai buvo renkami 
taip: žemiausiųjų administracinių vienetų gyventojai rinko savo atstovus, pasta-
rieji iš savo tarpo rinko atstovus į aukštesniuosius administracinius vienetus, ten 
išrinkti atstovai galiausiai rinko Nacionalinės Asamblėjos deputatus. Nors tarp 
prancūzų tautos ir Parlamento deputatų nebuvo jokio tiesioginio ryšio, Naciona-
linė Asamblėja, remdamasi tuo, kad ji yra išrinkta tautos, pasiskelbė aukščiau-
siąja valdžios institucija ir taip konstatavo, jog jos nevaržo jokie įstatymai ar mo-
ralė. Vienas iš esminių parlamento veiklos tikslų tapo prigimtinės žmonių teisės į 
lygybę įvykdymas. Pradėtos nusavinti kilmingųjų ir bažnyčios žemės ir likviduo-
jama iki tol buvusi feodalinė santvarka.  

Savo Apmąstymuose E. Burke’as teigia, kad pažodinis Anglijos konstitucinių 
nuostatų supratimas neatitiktų Anglijos Konstitucijos dvasios ir iškreiptų tikrąją jų 
prasmę. Visų pirma jis įrodo abstraktaus – filosofinio samprotavimo apie valsty-
bę klaidingumą. „Kalbant abstrakčiai, laisvė yra vertybė, tačiau kaip ji veikia 
praktikoje, įmanoma nustatyti tik įvertinus, kaip ši vertybė sąveikauja su šalies 
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mokesčių surinkimo efektyvumu, su nuosavybės sauga, taika ir ramybe, gyven-
tojų morale, kariuomenės disciplina. Visos minėtos vertybės yra glaudžiai susi-
jusios su laisve ir be jų laisvė neįmanoma. Vadinasi, kiekvieno principo veiks-
mingumas tiesiogiai priklausomas nuo aplinkybių. Aplinkybės yra tai, kas daro 
kiekvieną politinį modelį naudingą arba kenksmingą [3; 12]”. Taigi turint galvoje 
suirutę, pasireiškusią plėšikavimais ir žudynėmis, Prancūzijoje po jos revoliuci-
jos, ar galima teigti, kad visuomenę galima valdyti abstrakčiais principais?  

Kalbant apie anglų teisę išsirinkti savo valdovą, neaišku, kas turima galvoje: 
ar kad valdovai turi būti renkami periodiniais rinkimais, ar kad tauta turi teisę pa-
sirinkti valdovų dinastiją, kuri valdys tautą tol, kol bus šios dinastijos palikuonių? 
Tik įsigilinus į Anglijos valdovų parinkimo istoriją galima atsakyti į šį klausimą. 
Karaliui Jokūbui II piktnaudžiaujant savo valdžia, Parlamentas nutarė pakeisti jį 
kitu valdovu. Pagal Anglijos Konstituciją šalį gali valdyti tik tos pačios dinastijos 
valdovai, todėl deputatai turėjo tokias alternatyvas: arba kviesti visai svetimą 
valdovą ne iš Jokūbo II dinastijos, arba kviesti valdovus iš Jokūbo II giminės. 
Pirmu atveju tikėtina pilietinio karo grėsmė, antruoju – greičiausiai viskas baigtų-
si taikiu valdovų pakeitimu. Parlamentas pakvietė Jokūbo II dukrą Mariją ir jos 
vyrą Vilhelmą Oranietį. Taip buvo užtikrintas dinastijos tęstinumas ir pasiektas 
tikslas – taikus valdovų pakeitimas. Tik tuomet kai karalienė Marija nesusilaukė 
vaikų ir taip užbaigė savo dinastiją, Parlamentas pasirinko valdovą iš kitos di-
nastijos. Tačiau tai nereiškia, kad pasirinkimas buvo aklas. Parlamentas turėjo 
tokias alternatyvas: arba kviesti katalikybę, arba protestantizmą išpažįstančius 
valdovus. Katalikiškas valdovas protestantiškoje Anglijoje būtų sunkiai nuspėja-
mas, todėl deputatai, siekdami ramybės ir apibrėžtumo, pasirinko protestantiš-
kus valdovus iš Hanoverių dinastijos. Svarbu paminėti, kad to meto Parlamentas 
turėjo aukščiausią valdžią šalyje ir nebuvo saistomas jokių įstatymų. Vis dėlto jis 
buvo saistomas moralės normų, kurias suponavo minėtos vertybės: taika ir so-
cialinės tvarkos apibrėžtumas.  

Kita Konstitucijos nuostata „anglų tauta gali nušalinti valdovus nuo pareigų 
už jų netinkamą elgesį” buvo sukurta konkrečiam Jokūbo II atvejui. Jeigu ši nuo-
stata būtų nuolatinė, kiltų grėsmė, kad monarchai bus šalinami pagal Parlamen-
to kaprizą. Siekiant išvengi šios ydos, vėlesniais konstituciniais aktais buvo apri-
bota karaliaus valdžia, kad jis negalėtų ja piktnaudžiauti ir nereikėtų jo nuversti. 

Trečiąjį principą „Anglijos tauta formuoja savo valdymo sistemą” reikia interp-
retuoti atsižvelgiant į tikslą, kuriam jis buvo priimtas. Formuoti valdymą reiškia 
išlaikyti jį tokį, kokį iškovojo kilmingieji, t. y. valdovas tik neturi nukrypti nuo kons-
titucinių aktų nustatytų principų. Iš viso to išplaukia, kad anglų tauta ne tiek rinko 
savo valdovus kiek nenukrypdami nuo savo įstatymų įvykdė valdymo reformą, o 
pati Didžioji Britanija yra ne tokia jau demokratiška, kaip galėjo pasirodyti pran-
cūzams. 

Prigimtinės teisės tėra teorinė abstrakcija, atplėštos nuo socialinio konteksto, 
jos tampa nesibaigiančių spekuliacijų objektu. Pasak E. Burke’o, žmonės iš pri-
gimties nėra laisvi, jie yra nulemti egzistencinių poreikių. Vadinasi pirmiau yra 
būtinybė – pareiga, o tik po to teisė – laisvė. Žmonės sudaro visuomenės sutartį, 
kad galėtų lengviau tenkinti savo poreikius. Visuomenės nariams tarpusavyje 
bendraujant ilgainiui nusistovi jų elgesį reguliuojančios konvencijos (susitarimai 
ir papročiai.) Taip Iš visuomenės narių poreikių atsiranda vertybės, kurios for-
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muoja visuomenės narių moralę, įpročius, papročius ir tautinį charakterį – visa 
tai ir sudaro socialinį kontekstą. Anglų tautos žmogaus teisės atsirado ne iš nie-
kur: 1689 m. Teisių bilis buvo pagrįstas ankstesniais konstituciniais aktais, iš jų 
ir pirmuoju – Didžiąja chartija, kuri, kaip manoma, paremta dar ankstesne charti-
ja, patvirtinta Henriko I, o šios dvi chartijos, manoma, sankcionavo karalystės 
papročius. Anglijos Konstitucija yra jos visuomenės sutarties išraiška. Pačios 
Konstitucijos dvasios esmė yra socialinės tvarkos apibrėžtumas ir tęstinumas. 
Apibrėžtumas neįmanomas be tęstinumo, dėl to visuomenės sutartis saisto tiek 
esamus, tiek buvusius, tiek būsimus jos narius. Reformuojant visuomenę, būtina 
kreipti dėmesį į tai, kokios institucijos palaiko ją ir užtikrinti jų tęstinumą.  

Prancūzai, sudarydami Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją, nekartojo jokių 
ankstesnių savo tautos konstitucinių dokumentų ar nesankcionavo esamų pa-
pročių. Jie paprasčiausiai nukopijavo JAV Konstitucijos straipsnius nekreipdami 
dėmesio į JAV socialinį kontekstą ir tikėdami, kad šie principai tiks Prancūzijos 
socialinei aplinkai. To meto Europos visuomeninės santvarkos pagrindą sudarė 
dvi institucijos – aristokratija ir Bažnyčia, tik vėliau šalia jų atsirado trečioji – 
Miesto visuomenė. Aristokratija formavo europiečių garbingo ir kilnaus elgesio 
sampratą. Bažnyčia, pasak E. Burke’o, yra valstybės pagrindas todėl, kad seno-
vėje ji apėmė visas visuomenines sritis: mokslą, meną, literatūrą ir tokiu būdu 
apšvietė ir pagražino Europos visuomenę. Kadangi žmogaus teisės randasi iš 
nusistovėjusių visuomenės struktūrų bendravimo ir susitarimų, revoliucionierų 
siekis likviduoti Bažnyčią ir aristokratiją motyvuojant (prigimtinėmis) teisėmis yra 
absurdiškas, nes taip sunaikinamos pačių teisių radimosi prielaidos. Visuome-
nės sluoksnių diskusijai tapus nebereikalingai (kadangi revoliucijos būtinybė bu-
vo laikoma akivaizdžia), visuomenės valdymas tapo grįstas ne jos struktūrų 
bendravimu, o vienų struktūrų įsakinėjimu kitoms. Dėl to absoliuti demokratija 
virto absoliučia despotija. E. Burke’o nuomone, taip įvyko todėl, kad revoliucio-
nieriai neatsakė į esminį klausimą: kas nulemia žmogaus teisių ir demokratijos 
mastą? Kaip nustatyti, kiek teisių pakanka konkrečiai visuomenei: ar teisių sąra-
šas, nustatytas Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje, yra baigtinis, ar turi būti 
nuolat pildomas? Didžiosios Britanijos valstybės vadovas nerenkamas periodi-
niais rinkimais, o JAV renkamas; kuris iš šių modelių priimtinesnis Prancūzijai? 
E. Burke’as teigė, kad žmogaus teisės yra „kažkas panašaus į vidurkį, jų neįma-
noma apibrėžti, bet nėra neįmanoma jas atpažinti [2; 619]”. Žmogaus teisių, o 
kartu ir demokratijos mastą nulemia visuomenės moralė, todėl norint, E. Burke’o 
žodžiais tariant, atpažinti žmogaus teises, reikia pažinti žmones, jų polinkius, 
temperamentą, nusistovėjusias visuomenines institucijas, o ne abstrakčius prin-
cipus.  
 

IŠVADOS 
 

1. Prigimtinių žmogaus teisių teorija įsitvirtinusi kontinentinės Europos politi-
nėje ir teisinėje sąmonėje, suponavo, kad žmogus gimdamas turi universalias 
nuo visuomenes skiriančių ypatybių nepriklausomas ir neatimamas teises. 

2.  Prigimtinių teisių teorijos suklestėjimas Kontinentinėje Europoje sietinas 
su 1789 m. Prancūzijos revoliucija. 
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3. Prancūzijos revoliucija buvo pagrįsta klaidingomis prielaidomis apie pri-
gimtinių teisių universalumą ir paviršutiniško Didžiosios Britanijos konstitucinių 
aktų supratimo. 

4. Žmogaus teisės atsiranda iš nusistovėjusių visuomeninių struktūrų kon-
vencijų (papročių ir susitarimų), o ne iš žmogaus prigimties. 
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Summary 

 
This article reviews a meaning of a theory of natural laws to european legal coception 

relating it with 1789 revolution in France. The doctrine of natural laws is closely linked with 
political theory of liberalism. After the revoliution in France Liberalism and theory of natural 
laws became popular in continental Europe, but were rejected in Great Britain. British poli-
tician Edmund Burke criticising french revolution and grounding a significance of tradition, 
authority, and religion for sociaty formulated a political theory of konservatism. Up to now 
Europe is divised into conservative Great Britain and continental Europe, influenced by 
radical political theories of liberalism and its variety – socialism. Basing on E. Burke’s trac-
tate „Reflections on the revolution in France” the author of this article scrutinises main pos-
tulates of natural laws theory and criticises such a characteristic of human rights as their 
naturality.  

1789 french revolution was inspired by two factors: by ideas of philosophers and by 
sucsess of revolutions in England and United States. The executors followed natural laws 
doctrine that looked so obvious that they prohibited to question it. The revolutioners also 
thought that only an absolute democratic regime can correspond with naturality of human. 
Frenchmen admired english constitutional system of government. They maintained it the 
most democratic and lawful, because, as they thought, the nation of englishmen elected 
their rulers. This theory of lawful ruling was grounded with these english constitutional 
principles: 

• The nation of englishmen has a right to choose their governors; 
• The nation of englishmen can cashier their governors for misconduct; 
• It can to frame a government for themselves. 
After the revolution the executors started to carry out a natural right to equality by liq-

uidating feodalism.  
In his „Reflections” E. Burke first of all proves anfalseness of an abstract – philosophi-

cal reasoning about the state. „Abstractively speaking freedom is a value, but how it works 
in practice, we can see only when we evaluate how this value interacts with efectiveness 
of picking tallage of a country, with security of a property, peace and tranquillity... All these 
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valuea are closely linked with freedom and without them freedom is impossible. Thus ef-
fectiveness of every priniple depends on circumstances. Circumstances are that thing 
which makes every political model useful or harmful”. Later he proves that aformentioned 
constitutional principles of England, according to historical and political context of this 
country, are far from supposing very democracy in England. It comes out that the revolu-
tion of France of grounded by false assumptions. Finaly he concludes that reformation of 
political institutions can be successful if reformators pay attention to bents and tempers of 
people and steady institutions of sociaty.  
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Santrauka 

 
Profesorius Mykolas Romeris (Römer), garsus teisininkas, pelnytai vadinamas 

Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėju, dažnai pareikšdavo savo svarią nuo-
monę įvairiais to meto visuomenei aktualiais klausimais. Vienas iš tokių buvo 1936 
metų vasaros pradžioje paskelbto naujojo Seimo rinkimo įstatymo konstitucingu-
mas. Iš pradžių M. Romeris buvo nusiteikęs politinėje spaudoje šiuo klausimu ne-
pasisakyti, nes ten viešpatauja politinė aistra, kuri reikalauja, kad kiekvienas pasisa-
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kymas už ar prieš ginčo objektą atitiktų iki 100 procentų vienos ar kitos šalies nusi-
statymą. Pasak profesoriaus, mokslui nedera kištis į ginčo aistrą, juo labiau kad 
dažniausiai jis nė vienos iš dviejų šalių nepatenkins ir abiejų pats bus pasmerktas. 
Tačiau dėl neteisingai spaudoje interpretuotų ankstesnių M. Romerio minčių ir 
pasisakymų, jis vis dėlto nusprendė viešai pakomentuoti situaciją, susidariusią po 
naujojo Seimo rinkimo įstatymo paskelbimo. Aptardamas šį klausimą profesorius 
analizuoja rinkimams keliamų sąlygų turinį, t.y. apibūdina, kaip reikėtų suprasti 
visuotinius, lygius, tiesioginius ir slaptus rinkimus. Taip pat įžvelgia naujojo Seimo 
rinkimo įstatymo trūkumus, kurie daugiausia susiję su proporciniu atstovavimu, 
siūlo, kaip tuos trūkumus reikėtų šalinti.  

 
ĮVADAS 

 
Tyrimo objektas. Šiame straipsnyje profesoriaus M. Romerio akimis nagrinė-

jamas rinkimams keliamų sąlygų turinys, taip pat aptariami naujojo Seimo rinki-
mo įstatymo konstitucingumo problema, šio įstatymo trūkumai, kurie daugiausia 
susiję su proporciniu atstovavimu, siūloma, kaip tuos trūkumus šalinti.  

Tyrimo tikslas. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kaip reikėtų suprasti visuoti-
nius, lygius, tiesioginius ir slaptus rinkimus, taip pat M. Romerio nuomonę apie 
proporcinę rinkimų sistemą renkant tautos atstovus, šios rinkimų sistemos trū-
kumus bei būdus jiems pašalinti. 

Problemos ištyrimo laipsnis. Tyrimo objektas darbe nagrinėjamas tiek, kiek 
jis susijęs su 1936 metų Seimo rinkimo įstatymu, 1928 metų Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija bei profesoriaus M. Romerio pasisakymais.  

Darbo naujumas. Šio darbo tema iki šiol niekas nėra rašęs. 
 
To meto Lietuvoje galiojusios 1928 m. Konstitucijos 25 straipsnyje teigiama, 

kad: „Atstovai renkami visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu proporcine rin-
kimų sistema. Seimo rinkimų būdą ir tvarką nustato įstatymas“ [1, 35]. 1936 me-
tų vasaros pradžioje buvo paskelbtas naujasis Seimo rinkimo įstatymas, dėl ku-
rio konstitucingumo spaudoje kilo daug ginčų. Tuose ginčuose pasisakė ir to 
meto Lietuvos mokslo autoritetas Mykolas Romeris. Profesorius pareiškė savo 
nuomonę visų demokratiniams rinkimams keliamų reikalavimų atžvilgiu, t.y. ap-
taria, kaip reikėtų suprasti visuotinius, lygius, tiesioginius ir slaptus rinkimus bei 
proporcinę rinkimų sistemą. 

M. Romeris nurodo dvi rinkimų visuotinumo sąvokos interpretacijas – siau-
resnioji ir platesnioji. Siauresnioji interpretacija palaiko tą pažiūrą, kad visuoti-
numas liečia tik patį balsavimą, bet ne kandidatų siūlymą, t.y. pavienių kandida-
tų ar jų sąrašų iškėlimą, kitaip sakant, neliečia rinkimų iniciatyvos. O platesnioji 
interpretacija ir kandidatų siūlymą įtraukia į rinkimų sąvokos turinį, taigi išplečia ir 
visuotinumo reikalavimą. Profesorius mano, kad Konstitucijos 25 straipsnis vi-
siškai leidžia laikytis siauresniosios interpretacijos. Tačiau 26 straipsnis, M. Ro-
merio manymu, jau nebeleidžia taip kategoriškai tvirtinti, kad Konstitucija visuo-
tinumo reikalavimą numačiusi griežtai vien tik balsavimu, nes šiame straipsnyje 
yra pasakyta, kad rinkti atstovus į Seimą turi teisę visateisiai Lietuvos piliečiai, o 
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žodžio „rinkti“ prasmė yra platesnė nei žodžio „balsuoti“. Remdamasis tuo profe-
sorius daro išvadą, kad visuotinumo reikalavimas apima ne tik balsavimą, bet ir 
rinkimo iniciatyvą, t.y. kandidatų siūlymą.  

Ne mažiau svarbu, kad rinkimai būtų ne tik visuotinai, bet ir lygūs. Anot M. 
Romerio, lygūs rinkimai reiškia, kad visi piliečiai lygiai galėtų veikti rinkimus, o tai 
apima tiek galutinį balsavimą, tiek kandidatų siūlymą, jų iškėlimą, nes, jei vieni 
piliečiai galėtų ir siūlyti kandidatus, ir už juos balsuoti, o kiti – tik balsuoti už kitų 
pasiūlytus, tai vienų ir kitų dalyvavimas rinkimuose nebūtų lygus ir lygių rinkimų 
principas, numatantis visų piliečių vienodą įtaką rinkimams, nebūtų išlaikytas. 

Demokratiniams rinkimams keliami dar du reikalavimai – jie turi būti tiesiogi-
niai ir slapti. Nuo anksčiau aptartųjų šie elementai skiriasi tuo, kad pastarieji ne-
būtinai taikomi visiems rinkimams, o yra daugiau paties balsavimo technikos 
principai, taigi neapima kandidatų siūlymo, kuris visuomet yra tik viešas, juk nie-
kas nereikalauja, kad kandidatai būtų siūlomi taip pat slaptai, kaip kad yra už 
juos balsuojant.  

Tiesioginių rinkimų sąvoka visada buvo taikoma tik spendžiamajam rinkimų 
momentui –pačiam balsavimui. Nesutariama buvo tik dėl to, ar piliečiai tiesiogiai 
turi išrinkti pačius atstovus, ar tiktai rinkikus, kurie visos tautos vardu, kaip ją 
reprezentuojantys asmenys, turės rinkti tikruosius tautos atstovus. Tiesioginio 
balsavimo sąvoka įtvirtino principą, kad piliečiai balsuoja už pačius atstovus, o 
ne už rinkikus. Demokratiniuose rinkimuose paprastai leidžiama visiems rinkė-
jams patiems, susibūrus į grupes, siūlyti ir kandidatus, tačiau faktiškai kandida-
tus ar jų sąrašus beveik visur ir visada siūlo ne atskiros rinkėjų grupės, bet įvai-
rios politinės organizacijos, ypač politinės partijos. Taigi visų piliečių teisė tiesio-
giai siūlyti kandidatus, pasak profesoriaus, buvo tiktai nudum jus, t.y. nevaisinga 
teisė, neturinti jokio realaus efekto. Tam, kad ji taptų gyva ir veikli, ji turėjo įsi-
terpti į politinę partiją, gauti jos paramą. M. Romeris pabrėžė, kad net ir plačioji 
rinkimo sąvokos interpretacija nereikalauja, jog tiesioginių rinkimų principas ap-
imtų ir kandidatų siūlymą. Jo manymu, nėra taip svarbu, ar kandidatus siūlyti 
bus pavesta patiems rinkėjams, būtent, kiekvienam jų asmeniškai, ar rinkikams. 
Svarbu kas kita: kad, pavedus šią rinkimų iniciatyvą rinkikams, kiekvienas pilietis 
– rinkėjas galėtų vienodai paveikti tos iniciatyvos turėtojus, kitaip sakant, kad tie, 
kurie piliečių vardu siūlys kandidatus, patys būtų renkami. 1936 m. Seimo rinki-
mo įstatymu pavedus kandidatų siūlymą renkamiems vietos savivaldybės orga-
nų nariams, jei tik pastarieji yra kilę iš visuotinio lygaus balsavimo, visiškai paša-
linama nudum jus, nes kandidatų siūlymas per vietos savivaldybes labiau susi-
jęs su pačiais piliečiais – rinkėjais, negu partinis kandidatų siūlymas. Esminis 
partinės kandidatų siūlymo sistemos trūkumas, pasak profesoriaus M. Romerio, 
yra tas, kad partijos veikia niekieno neįgaliotos, nerinktos, niekam neatstovau-
jančios. Jei ir atstovauja, tai tiktai oficialiai įrašytiems savo partijos nariams, o ir 
pastarieji nėra tiesiogiai rinkti, paprastai juos renka tik partijos skyrių įgaliotiniai 
partijos konferencijoje. Nors savivaldybės ir nėra rinktos visuotiniu balsavimu, 
vis vien jų rinkimuose dalyvauja gerokai didesnis rinkėjų skaičius nei oficialiuose 
politinių partijų sąrašuose kada nors buvęs narių skaičius. Taigi M. Romeris 
konstatavo, kad naujojo Seimo rinkimo įstatymo sistema yra artimesnė tai de-
mokratinei idėjai, kuri siekia, kad būtų kuo glaudesnis kandidatų siūlymo ir teisi-
nės tautos ryšys.  
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Profesorius M. Romeris naujajame Seimo rinkimo įstatyme įžvelgia ir kitą 
problemą, susijusią su Seimo proporcine rinkimų sistema. Samprotaudamas 
šiuo klausimu, profesorius išdėsto skirtumus tarp formalinės demokratijos, ku-
rios pagrindinis principas tas, kad parlamento narys yra visos tautos atstovas (tą 
įtvirtino ir 1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija), ir vadinamosios sociode-
mokratijos, kurioje siekiama sudaryti proporcingą įvairių socialinių grupių atsto-
vavimą parlamente. Formalinę demokratiją geriausiai atitinka mažoritarinė rin-
kimų sistema. Ji įsitvirtinusi senosios demokratijos valstybėse – Anglijoje, Pran-
cūzijoje, JAV. Tačiau dėl XIX amžiaus socializmo, pozityvizmo ir sociologų įta-
kos demokratija evoliucionavo į sociodemokratiją, kuri nustato ne tiek vienalytę 
tautą, kiek diferencijuotą visuomenę. Kadangi atstovaujami sudėtingi visuome-
nės elementai, reikalinga proporcinė rinkimų sistema. Todėl valstybėse, kuriose 
demokratija gyvuoja dar neilgai (Rytų Europoje, taigi ir Lietuvoje), vyrauja pro-
porcinė rinkimų sistema. Anot M. Romerio, tuo metu galiojusioje Konstitucijoje 
yra supainioti formalinės demokratijos ir sociodemokratijos principai. Sociode-
mokratijai būdingus požymius atskleidžia tokie institutai: proporcinė tautinių ma-
žumų savivalda, bažnytinė savivalda ir pan., tačiau į valstybės centro konstrukci-
ją jos nėra aiškiai įvestos. Konstitucija numato, kad suvereni valdžia priklauso 
tautai ir Seimą sudaro tautos atstovai – tai formalinės demokratijos bruožai. Pa-
naudodamas proporcinę rinkimų sistemą tiktai asmenų, o ne socialinių visuo-
menės grupių atrankai, naujasis įstatymas nutolo nuo sociodemokratijos ir priar-
tėjo prie formalinės demokratijos. Pasak M. Romerio, nesuprantama yra tai, jog 
įstatymas reikalauja, kad savivaldybės kandidatus keltų tik iš savo apskrities 
žmonių. Tai nelogiška, nes šioje sistemoje apygardos tebėra tik teritoriniai vie-
nalytės tautos balsavimo sektoriai, o ne atskiri atstovavimo teisės subjektai. Ka-
dangi naikinamas proporcingas socialinių grupių, kaip visuomenės veiksnių, at-
stovavimas formališkai – demokratinio vienalytės tautos atstovavimo naudai, tai 
nepagrįstai vietoj socialinių grupių, kurios yra įsitvirtinusios visuomenėje, įveda-
mi teritorinių grupių sąrašai ir organizuojama apskričių konkurencija, kuri priešta-
rauja formališkai demokratiniam vienalytės tautos principui.  

Profesorius įžvelgia būtinybę taisyti kai kurias 1936 m. Seimo rinkimo įstaty-
mo nuostatas. Anot M. Romerio, ateitis priklauso tokiai teisinei politinei konst-
rukcijai, kuri pagrįsta organizuotų socialinių veiksnių atstovavimu. Todėl, jeigu 
įstatymų leidėjas naujos rinkimų sistemos nepakeis kitokia ir nebus pakeistos 
atitinkamos 1928 m. Konstitucijos nuostatos, tai vis dėlto jis turėtų padaryti bent 
dvi pataisas, arba, tiksliau sakant – vieną pataisą padaryti pačioje rinkimų si-
stemoje, o antrą – vietos savivaldybių konstrukcijoje. Pataisa pačioje rinkimų si-
stemoje turėtų pašalinti rezervą, kuriuo apskrities tarybos į siūlomus kandidatų 
sąrašus įrašo tik savo apskrities žmones. Pataisa vietos savivaldybių konstrukci-
joje turėtų savivaldybes susieti su vietiniais visuotinės teisinės tautos sektoriais, 
t.y. pagrįsti pačias vietos savivaldybes (jų renkamus organus) visuotiniais rinki-
mais. 

M. Romerio nuomone, 1936 m. Seimo rinkimo įstatymas, kuris nuo socio-
demokratinių principų griežtai pasuko į formalinės ar klasikinės demokratijos 
principus, su 1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis yra sude-
rintas. Na, o ar šis įstatymas yra geras ir palaikytinas, profesorius neapsiima 
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spręsti, nes tai yra politinis klausimas, į kurį turėtų atsakyti įstatymų leidėjas arba 
šalies politinės jėgos. 
 

IŠVADOS 
 

1. Skiriamos dvi rinkimų visuotinumo sąvokos interpretacijos – siauresnioji ir 
platesnioji. Siauresnioji interpretacija palaiko tą pažiūrą, kad visuotinumas liečia 
tik patį balsavimą, bet neliečia rinkimų iniciatyvos. Platesnioji interpretacija įtrau-
kia kandidatų siūlymą į rinkimų sąvokos turinį, taigi išplečia ir visuotinumo reika-
lavimą. 1928 m. Konstitucijoje M. Romeris įžvelgia platesniąją visuotinių rinkimų 
interpretaciją. 

2. Anot M. Romerio, lygūs rinkimai reiškia, kad visi piliečiai lygiai galėtų veik-
ti rinkimus, o tai apima tiek galutinį balsavimą, tiek kandidatų siūlymą, jų iškėli-
mą. 

3. Demokratiniams rinkimams keliami dar du reikalavimai – jie turi būti tie-
sioginiai ir slapti. Jie taikomi balsavimui, o ne kandidatų kėlimui. 

4. Kandidatų iškėlimo teisės suteikimas vietos savivaldybėms, pasak M. 
Romerio, priartino rinkimų institutą prie piliečių. 

5. Valstybėse, kuriose demokratija gyvuoja dar neilgai (Rytų Europoje, taigi 
ir Lietuvoje), vyrauja proporcinė rinkimų sistema. Pasak M. Romerio, nesupran-
tama, jog įstatymas reikalauja, kad savivaldybės kandidatus keltų tik iš savo ap-
skrities žmonių. Tai nelogiška, nes šioje sistemoje apygardos yra tik teritoriniai 
vienalytės tautos balsavimo sektoriai, o ne atskiri atstovavimo teisės subjektai. 

6. Profesorius įžvelgia būtinybę taisyti kai kurias 1936 m. Seimo rinkimo įsta-
tymo nuostatas. Jis siūlo tame įstatyme padaryti bent dvi pataisas: vieną pataisą 
padaryti pačioje rinkimų sistemoje, o antrą – vietos savivaldybių konstrukcijoje. 
Pataisa pačioje rinkimų sistemoje turėtų pašalinti rezervą, kuriuo apskrities tary-
bos į siūlomus kandidatų sąrašus įrašo tik savo apskrities žmones. Pataisa vie-
tos savivaldybių konstrukcijoje turėtų savivaldybes susieti su vietiniais visuotinės 
teisinės tautos sektoriais, t.y. pagrįsti pačias vietos savivaldybes (jų renkamus 
organus) visuotiniais rinkimais. 
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Summary 
 

The Professor Mykolas Romeris (Römer), a famous lawyer called deservedly the 
founder of the Lithuanian constitutional law science, declared often his weighty opinion on 
various questions urgent to the society at that time. One of such questions was the consti-
tutionability of the New Law on the Seym Election promulgated in the beginning of the 
summer 1936. At first, M. Romeris was disposed not to speak on this question in the po-
litical press, as the political passion was reigning there that demanded that each utterance 
for or against the object of argument should correspond to the attitude of one or another 
party up to 100%. According to the professor, the science is not fit to interfere in the pas-
sion of argument, especially because of the fact that, in most cases, it won’t satisfy any of 
two parties and will be condemned by both of them. However, because of previous 
thoughts and utterances of M. Romeris interpreted incorrectly in the press, he decided 
nevertheless to comment openly the situation that was formed after the promulgation of 
the New Law on the Seym Election. When discussing this question, the professor ana-
lyzes the contents of provisions stipulated for elections, i.e. describes how one should un-
derstand universal, equal, direct and secret elections. Furthermore, he perceives imper-
fections of the New Law on the Seym Election that are mostly related with a proportional 
representation and suggests the way in which those imperfections should be eliminated.  
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Santrauka 
 

Visuomenė susideda iš gausybės socialinių junginių, kurių kiekvienas siekia sa-
vų tikslų; jų dalyviai atlieka funkcijas griežtai apibrėžtiems tikslams pasiekti. Šie so-
cialiniai junginiai konkuruoja ir kovoja dėl priešingų tikslų įgyvendinimo; bendra-
darbiauja siekdami bendrų tikslų. Tokių pavyzdžių socialiniame gyvenime yra ne-
mažai. Šiame darbe aptariama vienas iš socialinių junginių – politinės partijos, jų 
reikšmė ir įtaka demokratijai, sąsajos su visuomenės pilietiškumo lygiu, bendrieji 
partinės sistemos bruožai, rūšys, veiklos būdai, struktūra ir t.t.  
 

ĮŽANGA 
 

Tyrimo objektas – partinė sistema ir jos įtaka demokratijai. 
Tyrimo tikslas – ištirti partinės sistemos rūšis ir jų bruožus, jų įtaką demok-

ratiniams procesams. 
Problemos ištyrimo laipsnis – darbe glaustai aptariamos susistemintos 

tiek Lietuvos (M. Romerio, V. Keciorytės, E. Vaitiekienės), tiek ir užsienio autorių 
(W. Lamentowicz) partinės sistemos sampratos, jų rūšys ir sąsajos su politiniais 
procesais valstybėse. 

Darbo naujumas – darbe pateikiama glausta partinės sistemos rūšių sam-
prata, ieškoma tobuliausios partinės sistemos modelio šių dienų valstybei. 
 

Valstybės politinių partijų veiklą reglamentuoja skirtinga apimtimi, politinės 
partijos sąvoka apibrėžiama nevienodai. Terminas „partija“ yra kilęs iš lotynų 
kalbos žodžio „pars“ (t.y. dalis), reiškiančio visuomenės dalį. Bandymai apibrėžti 
politinės partijos sąvoką atspindi tik bendriausius jos požymius. Lietuvos Res-
publikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatyme pateikiamas toks sąvo-
kos apibrėžimas: „politinė partija yra savo pavadinimą turintis, pagal šį Įstatymą 
įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius in-
teresus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti daly-
vauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.” [1, 1 str.] Mokslininkai 
linkę ją apibūdinti kaip bendraminčių organizaciją, kuri atstovauja „...piliečių, so-
cialinių grupių ar klasių interesams, kurios pagrindinis tikslas yra iškovoti politinę 
valdžią ir ją išlaikyti“ [5, p. 90]. Politinė partija iš kitų socialinių junginių skiriasi 
savo bruožais, veiklos kryptimis, funkcijomis ir t.t. Teorijoje yra skiriami tokie 
svarbiausieji politinių partijų bruožai: jų pagrindinis veiklos tikslas yra iškovoti 
valdžią; veikla grindžia partijos politine programa, įstatais; būdinga organizacinė 
struktūra, t.y. centrinė būstinė ir vietos padaliniai; aktyviai dalyvauja rinkimų 
kampanijoje ir siekia laimėti rinkimus ir sudaryti vyriausybę.  

Partijos politinėje sistemoje sudaro partinę sistemą. Ši sistema itin reikš-
minga visuomenės politinės sistemos dalių, ji apima valstybėje legaliai veikian-
čias partijas ir jų tarpusavio santykius. Partijų tarpusavio santykiams bene la-
biausiai turi įtakos politinis režimas (demokratinis, autoritarinis, totalitarinis) ir pa-
rtinės sistemos tipas. Demokratinėje politinėje sistemoje gali susidaryti dau-
gybė partinių sistemų: 
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Daugiapartinė sistema – kai dėl valdžios kovoja daug partijų, tačiau nė vie-
na iš jų nepajėgia laimėti rinkimų tokia persvara, kad galėtų viena sudaryti vy-
riausybę (Lietuva, Italija, Olandija ir t. t.).  

Dvipartinė sistema – joje yra dvi stiprios partijos, kurių viena yra pajėgi lai-
mėti rinkimus ir sudaryti viena vyriausybę (Didžioji Britanija, JAV).  

Dvipartinė modifikuotoji sistema – panaši į dvipartinę, tačiau skiriasi tuo, 
kad nė viena iš dviejų pagrindinių partijų nesurenka daugumos balsų parlamente 
ir dėl šios priežasties yra priversta blokuotis su mažesne partija (t.y. trečiąja), 
kad galėtų sudaryti vyriausybę (Vokietija, Kanada ir t. t.).  

Dviejų blokų sistema –jai esant dėl valdžios kovoja du blokai partijų, kurios 
yra pasiskirsčiusios į dešiniuosius ir kairiuosius. Blokas, laimėjęs rinkimus, suda-
ro vyriausybę, o pralaimėjęs tampa opozicija. Ši partinė sistema pasižymi politi-
niu stabilumu, mat jai esant leidžiama išvengti politinių ir vyriausybės krizių 
(Prancūzija).  

Dominavimo partinė sistema – šioje sistemoje yra daug partijų, tačiau jos 
laimėti rinkimus turi galimybių itin mažai, nes iš jų visų tik viena partija išsiskiria 
savo stiprumu ir daugelį metų sudaro vyriausybę (Meksika, Japonija, Švedija, Iz-
raelis ir t. t.).  

Autoritariniam politiniam režimui yra būdingas vienpartinė sistema, t.y. 
egzistuoja valdanti partija, kitų partijų veikla yra uždrausta ar bent jau gana ribo-
ta. Jos neturi galimybės realiai daryti įtaką valdžiai (A. Smetonos laikų Lietuva 
po Pirmojo pasaulinio karo).  

Esant totalitariniam režimui veikia tik viena partija, o jos aparatas yra susi-
pynęs su valstybės, prarandama takoskyra tarp partinės ir valstybinės veiklos. 
Kitos partijos yra uždraustos, taip siekiant užkirsti bet kokią galimybę daryti įtaką 
valstybės valdymui (pvz. hitlerinė Vokietija, SSRS).  

Reikia pripažinti, kad tarp veiksnių, darančių įtaką partinei sistemai susidaryti 
ir jos raidai, visuotinai išskiriama rinkimų sistemos įtaka. Deja, tačiau negalima 
vienareikšmiškai nuspręsti, kokio tipo partinė sistema yra pati tobuliausia.  

Pagal daugumos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą mažos 
partijos į parlamentą nepatenka, o parlamente yra dvi stiprios politinės jėgos: 
partija, laimėjusi rinkimus, ir silpnesnioji, opozicinė, surinkusi kiek mažiau pilie-
čių balsų. Teigiama tai, kad ši sistema skatina politines partijas koncentruotis ir 
orientuotis į rinkėjų interesus, tačiau šiuo atveju lieka nemaža dalis neatstovau-
jamų valstybės piliečių parlamente. 

Esant proporcinio atstovavimo rinkimų sistemai šalyje, proporcingai at-
stovaujama visoms partijoms parlamente proporcingai surinktiems piliečių bal-
sams per rinkimus. Vis dėlto, šiuo atveju partijoms yra sunku sudaryti vyriausy-
bę, nes nė viena neturi daugumos, tad yra būtina burtis į koalicijas. Deja, bet ši 
sistema pasižymi vyriausybių nestabilumu, partijų skaičiaus didėjimu, didelių pa-
rtijų skaidymuisi. 

Profesorius M. Romeris savo darbuose išskiria dvi pagrindines partines si-
stemas: „daugelio partijų sistemą“ ir „dviejų partijų sistemą“. Nagrinėdamas 
daugiapartinės sistemos bruožus jis pastebi, kad partijos yra priverstos „kombi-
nuotis“, norėdamos siekti savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Jis pažymi, jog 
kiekvienos šalies situacija ir partijų skaičius yra individualus, kaip ir jų priežastys 
bei veiksniai. Nors profesorius pabrėžia dvipartinės sistemos pranašumus (paly-
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ginti su daugiapartine sistema), tačiau tvirtina, jog tokia sistema negali būti su-
kurta dirbtinai – priimant norminius teisės aktus. Reikėtų visiškai pritarti profeso-
riaus nuomonei, kad partinė sistema atspindi visuomenės socialinės brandos, 
tradicijų, socialinės drausmės ir daugelį kitų veiksnių, tad dirbtinis normų, sąlygų 
sukūrimas tik iškraipytų politinę situaciją, piliečių valią ir iškiltų pavojus politiniam 
stabilumui šalyje. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko V. Muntiano teigimu, 
„...jeigu dvipartinė sistema būtų išbaigta ir pakankamai tobulai įgyvendinta <...> 
galėtų sėkmingai gyvuoti ir Lietuvoje“ [6]. Vadinasi, pripažintina, kad ši sritis turi 
būti veikiama tradicijų, evoliucijos, pilietinio sąmoningumo labiau nei politikų su-
kurtų griežtų teisės normų. 

Ir atvirkščiai, taikos minimumui palaikyti, socialiniai drausmei užtikrinti suku-
riamos taisyklės – norminiai aktai, turintys užtikrinti socialinio bendradarbiavimo 
tvarką. Natūralu, jog kiekvienas socialinis darinys norėtų valstybės aparatą pa-
naudoti savo tikslams įgyvendinti, t.y. suvalstybinti savus tikslus. Valstybė savo 
tikslus, prioritetus nustato per valdančiuosius, tad veržimasis „...į valdžią arba 
veržimusi dėl valdžios“ [3, p. 103] yra natūralus procesas, mokslinėje literatūroje 
dar vadinamas politiniu fenomenu valstybėje. Vis dėlto, reikia pripažinti, kad yra 
ir tokių socialinių junginių, kurie negali tikėtis savo tikslų suvalstybinimo, tad jų 
politinis elgesys bus skirtingas: „...jie turi galvoti apie tai, kuriuo būdu jiems būtų 
galima geriausiai apsisaugoti nuo gresiančio jų funkcijai iš valstybės pavo-
jaus“[3, p. 103]. Dėl šios priežasties, jie siekia užkirsti bet kokiam poveikiui pasi-
reikšti negatyvioms jų atžvilgiu jėgoms bei silpninti įtaką tų, kurie sudaro valdan-
čiąją daugumą. Ši situacija nulemia įtemptus santykius tarp tų, kurie sudaro val-
dančiąją daugumą (pozicijos), ir tų, kurie įvairiais būdais bando susilpninti jos 
įtaką šalies valdymui (opozicijos) – vyksta politinė kova. 

Partijų reikšmė demokratinėse šalyse yra itin svarbi. Nors teorijoje jos pa-
prastai yra apibūdinamos kaip dirbtinio pobūdžio draugijos „,...jungiančios vie-
nodų pažiūrų ar nusistatymo žmones, susijungusius veikti šiuo nusistatymu vie-
šuosius santykius ar viešąją tvarką“ [3, p.154]. Vis tik, reiktų sutikti su prof. M. 
Romerio nuomone, jog „...politinių partijų esmė yra daug gilesnė ir sociališkai 
sudėtingesnė“ [3, p. 154]. Pažymėtina, kad dažnai politinės partijos kuriamos ir 
egzistuoja mūsų visuomenėje ne ideologiniu, socialiniu judėjimų pagrindu, nesi-
skiria ženkliomis programinėmis nuostatomis, o „...laikosi grynai ją sudarančių 
narių asmenimis“ [3, p. 154]. Praktika rodo, jog naujos partijos kuriamos „ryškių 
asmenų“ iniciatyva, kurie nemėgsta partinės drausmės ar nesugeba pakeisti nu-
sistovėjusios senosios partinės tvarkos, programinių nuostatų. Jie su savo sekė-
jais įkuria partiją (kaip tai padarė voldemarininkai Lietuvoje, pilsudskininkai Len-
kijoje; šių dienų Lietuvoje – Liberalų sąjūdis, Pilietinės demokratijos partija ir kt).  

Kaip vieną iš neigiamų reiškinių, profesorius M. Romeris išskiria politiko „The 
Boss“ fenomeną, kuris populiarėja šiandieniame pasaulyje. Tai politikas makle-
ris, savo valdymą grindžiantis privatiniu favorizmu, kuriam nerūpi viešoji nuomo-
nė, tesiekia savo ir savo aplinkos žmonių privačių interesų tenkinimo. Deja, bet 
politiko „The Boss“ pavyzdžių galime aptikti ir Lietuvos politiniame gyvenime 
(pvz., V. Uspaskich – Darbo partijoje, A. Zuokas – Liberalų ir cento sąjungoje). 

Asmeninės ambicijos, privatūs interesai neretai užgožia valstybinius intere-
sus ar yra „paverčiami“ partiniais. M. Romeris pažymi, jog asmens ambicijų ir 
intrigų sukurtos partijos „...laikinai gali turėti didesnės įtakos, jei jos yra kilusios 
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žymaus energingo žmogaus vardu, jei jų vadas populiarus, o jos pačios yra ge-
rai organizuotos ir veiklios“ [3, p. 154]. Vadinasi, tokiai partijai netekus savo ly-
derio ar šiam praradus populiarumą, partijai gresia vidinė destrukcija, vadovau-
jančių partijos pozicijų praradimas. Reikia pripažinti, kad tokios partijos kuriamos 
tam, kad būtų patenkinti vieno asmens (ar siauros asmenų grupelės) asmeniniai 
interesai. Įdomiausia tai, jog M. Romeris yra įsitikinęs, kad jos „...nesitiki ir neno-
ri, kad kada nors jai tektų vienai kabinetas sudaryti ir pasivadinti valdančiąja 
dauguma“ [3, p. 155]. Pasak profesoriaus, jų tikslas nėra atsakingai valdyti šalį, 
jos nemėgsta ir vengia atsakingumo. Tokios partijos tikslas – politinė prekyba, o 
jos prekė – „... skirtingos frakcijos firma, tie keli mandatai, kuriuose ji disponuoja, 
ir kurie jai duoda kelis balsus parlamento rūmuose“ [3, p. 155]. Pažymėtina, jog 
tokių partijų klestėjimą katalizuoja daugiapartinė sistema šalyje. Valstybėje, ku-
rioje dėl valdžios rungiasi didelė gausa partijų, o po rinkimų nė viena nesugeba 
gauti mandatų tiek, kad galėtų viena formuoti vyriausybę, tad yra priversta suda-
ryti koaliciją su kitomis partijomis. Šioje koalicijoje partijos, turinčios vos kelis 
mandatus parlamente, įgyja nemažą galią: norint išvengti vienokių ar kitokių 
sprendimų blokavimo parlamente ar vyriausybėje, laimėjusi rinkimus partija yra 
priversta daryti nuolaidas, siekdama išlaikyti vieningą koalicinę vyriausybę ir už-
sitikrinti jai paramą parlamente bei savo programų įgyvendinimą. Deja, bet tokia 
situacija sukuria galimybes tenkinti asmenines ambicijas ir politinėms intrigoms. 

Profesoriaus M. Romerio įsitikinimu „,...ambicijos, intrigų ir šmugelio partijos 
<...> – tai socialiniai parazitai, kurių sudrausminimas ir pašalinimas sudaro mo-
dernesnėse valstybėse sunkią problemą“ [3, p. 156]. Identifikavimas ir elimina-
vimas partijų, pavienių politikų, jų grupių, t.y. tų, kurie siekia tik siaurų asmeninių 
interesų patenkinimo; kurie partiją paverčia „...nešvarių biznių įmone“ [3, p. 158], 
yra pilietinės, sąmoningos tautos teisė ir pareiga. Profesorius tvirtina, kad 
„...pačių piliečių-rinkikų (teisinės tautos, atskirų socialinių grupių) pasyviškumas 
yra didesnis ir kur masinis politinio bei socialinio gyvenimo tempas yra silpnes-
nis“ [3, p. 158]; Vadinasi, pasyvi, pilietiškumo stokojanti tauta kelia pavojų šalies 
gerovei ir savo pačių interesams. 

Deja, bet dažnai yra pamirštama, kad pagrindinė partijų funkcija yra sociali-
nių interesų integracijos (derinimo) funkcija. Partija pirmiausia turi siekti išgirsti 
visuomenės problemas ir lūkesčius, juos išgryninti. Nepaisant skirtingų sociali-
nių, ekonominių, ideologinių ir t.t. grupių, surasti optimalų jų sprendimo būdą ir 
tinkamai atstovauti jos bendriems interesams (ne vieno asmens ar mažos as-
menų grupės). Politinės partijos ne tik telkia piliečius, bet ir juos socialiai-
politiškai šviečia – atlieka politinės socializacijos funkciją. Jos vykdo kovos dėl 
valdžios formavimo funkciją: partija, siekdama tapti valdančia, turi nuolat dirbti, 
numatyti politinės kovos metodus pagal šalies konstitucines ir paprastas nor-
mas. Partijos atlieka ir rinkimų kampanijos organizavimo funkciją. Būtent nuo jos 
priklauso partijos padėtis po rinkimų. Siekdama palankių partijai rezultatų, ji pri-
versta dirbti su savo politine, rinkimų programa, atlikti produktyvų rinkimų agita-
cijos darbą, tinkamai atrinkti kandidatus į renkamas pareigas ir t. t. 
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IŠVADOS 
 

1. Politinės partijos sąvoka atspindi bendriausius jos požymius: pagrindinis 
jų veiklos tikslas yra iškovoti valdžią; veikla grindžiama partijos politine progra-
ma, įstatais; nustatoma politinės kryptys ir aktyviai siekiama politinių tikslų įgy-
vendinimo; jai būdinga organizacinė struktūra, t.y. centrinė būstinė ir vietos pa-
daliniai; dalyvauja formuojant valstybės valdžios ir vietos savivaldos institucijas; 
rengia politinius lyderius bei siekia, kad šie eitų vadovaujančias pareigas valsty-
bės ar savivaldybės institucijose; aktyviai dalyvauja rinkimų kampanijoje, siekia 
laimėti rinkimus ir sudaryti Vyriausybę ir t.t.  

2.  Partijos politinėje sistemoje sudaro partinę sistemą, kuri apima valstybėje 
legaliai veikiančias partijas ir jų tarpusavio santykius. Partinei sistemai bene la-
biausiai daro įtaką šalies politinis režimas (demokratinis, autoritarinis, totalitari-
nis) ir partinės sistemos tipas. Tarp veiksnių, darančių įtaką partinei sistemai su-
sidaryti ir jos raidai, visuotinai išskiriama rinkimų sistemos įtaka. Pagal daugu-
mos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą mažos partijos į parlamentą 
nepatenka – į parlamentą patenka dvi stiprios politinės jėgos: partija, laimėjusi 
rinkimus, ir silpnesnioji, opozicinė, surinkusi kiek mažiau piliečių balsų. Ši siste-
ma skatina politines partijas telktis, orientuotis į rinkėjų interesus. O esant pro-
porcinio atstovavimo rinkimų sistemai šalyje, visoms partijoms parlamente pro-
porcingai atstovaujama surinktiems piliečių balsams per rinkimus.  

3. Partinė sistema rodo visuomenės socialinę brandą, pilietiškumo lygmenį, 
tradicijas, socialinę drausmę ir daugelį kitų veiksnių, tad dirbtinis (teisės normo-
mis) vienokios ar kitokios partinės sistemos formulavimas tik iškraipytų politinę 
situaciją, piliečių valią ir iškiltų pavojus politiniam stabilumui šalyje. 

4. Politikas „The Boss“ – makleris, savo valdymą grindžiantis privatiniu favo-
rizmu, kuriam nerūpi viešoji nuomonė, visuomeninių interesų tenkinimas, jis dir-
ba tik savo bei savo aplinkos žmonių privatiems interesams. Tokių partijų, pa-
vienių politikų, jų grupių Identifikavimas ir eliminavimas yra pilietinės, sąmonin-
gos tautos teisė ir pareiga. 
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Summary 

 
The Professor Mykolas Romeris discussed about political systems advantages e dis-

advantages. He compared a multi-party system in which three or more political parties 
have the capacity to gain control of government separately or in coalition. And a two- party 
system which is a form of party system where two major political parties dominate the 
voting in nearly all elections. As a result, all, or nearly all, elected offices end up being held 
by candidates endorsed by the two major parties. The ruling party’s majority may still be 
based on a smaller segment of the population than coalition governments due to lower 
turnout, and votes cast that do not lead to the desired representative. According to the 
professor M. Romeris the two-party system does produce stable governments, but this 
comes at the expense of the preferred outcome of stable democracy.  
M. Romeris was disposed that political corruption is the misuse by government officials of 
their governmental powers for illegitimate, usually secret, private gain. He was pointed that 
politicians forgot the main ethical, political, moral principals. Favoring relatives or personal 
friends became too many powerful. Professor was sure that the nations will have to try the 
way to identity and eliminate such kind politics and parties. 
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Santrauka 

 
Mykolas Romeris konstitucinės teisės klausimais yra išleidęs nemažai leidinių. 

Daugelyje jų aptariamos valdymo formos (režimai). Pagrindiniai du, kuriuos pro-
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fesorius išskiria, yra prezidentinis ir parlamentinis valdymo režimai. Pastarąjį jis 
klasifikuoja i du tipus: klasikinis parlamentarizmas, kuris buvo Anglijoje XIX a. ir 
Europos kontinento parlamentarizmas, kuris pasiskolintas iš Anglijos ir truputėlį 
iškreiptas ir vedantis Parlamentą į diktatūrą. Pasak M. Romerio parlamentinis re-
žimas išsivystė iš prerogatyvinio režimo. O plebiscitinis(kabinetinis) režimas at-
virkščiai pakeitė Anglijos klasikinį parlamentinį režimą. Be jau paminėtų valdymo 
režimų „Valstybinėje teisėje“ skiriama dėmesio šiems valdymo modeliams: iškreip-
tam Europos kontinento parlamentarizmui, Direktorinio valdymo režimui Šveica-
rijoje ir sovietiniam režimui 

 
ĮVADAS 

 
Šio pranešimo tikslas buvo apžvelgti, kokias valdymo formas, režimus išski-

ria Mykolas Romeris ir kaip juos plačiau apibūdina. Objektas: Mykolo Romerio 
darbuose išskirti šie valdymo režimai(formos): prezidentinio valdymo, prerogaty-
vinis, plebiscitinis arba kabinetinis, Europos kontinento parlamentarizmas, kla-
siškasis Anglijos parlamentarizmas, iškreiptas Europos kontinento parlamenta-
rizmas, Direktorinio valdymo režimas Šveicarijoje, sovietinis režimas. 

 
Mykolas Romeris (gimė 1880 m. Bagdoniškyje (Rokiškio raj.) – mirė 1945 m. 

Vilniuje) —profesorius, rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės kūrėjas. Konstitu-
cinės teisės klausimais jis yra išleidęs nemažai veikalų: “Reprezentacija ir man-
datas” (1927), „Administracinis teismas“ (1928), „Konstitucinės ir teismo teisės 
pasieniuose“ (1931), „Dabartinės konstitucijos“ (1932), „Lietuvos konstitucinės 
teisės paskaitos“ (1937), didžiulis ciklas „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“ 
(1934–[1939]) bei daugelis kitų. 

Kaip rašo prof. Gediminas Mesonis straipsnyje „Valstybės požymiai konstitu-
cinėje teisėje“, teisės moksle valstybę galima nagrinėti trimis aspektais: kilmės, 
valstybingumo kriterijų ir kokybės (valstybės formos aspektas). Valdymo forma 
yra viena iš valstybės formos sudedamųjų dalių [2, p. 35]. Pati valdymo forma – 
„ tai valstybės valdžios organizacijos forma, kuria nusakomas valstybės valdžios 
šaltinis, aukščiausiųjų valstybės valdžios institucijų sudarymo tvarka, jų struktū-
ra, teisinė padėtis, taip pat šių institucijų tarpusavio santykių principai.“ [1, p. 
529]. „Teisinėje, taip pat politologinėje literatūroje termino „Valdymo forma“ tą 
patį reiškinį apibūdinti vartojamas „valdymo modelio“, „valdymo sistemos“ ar „re-
žimas“, „politinės sistemos modelio“ bei kitos sąvokos.“ [1, p. 529]. 

Mykolas Romeris savo paskaitų cikle „Valstybinė teisė ’’ išskiria šiuos val-
dymo režimus: 

o Prezidentinio valdymo režimas; 
o Prerogatyvinis režimas; 
o Plebiscitinis arba kabinetinis režimas; 
o Europos kontinento parlamentarizmas;  
o Klasiškasis Anglijos parlamentarizmas; 
o Iškreiptas Europos kontinento parlamentarizmas; 
o Direktorinio valdymo režimas Šveicarijoje; 
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o Sovietinis režimas. 
 

PREZIDENTINIO VALDYMO REŽIMAS 
 

Tai klasikinis demokratinės konstrukcijos modelis, veikiantis Amerikoje. Jis 
yra labiausiai siejamas su klasikine prezidentinės valdymo formos sandara, ku-
rios trimis pagrindiniais bruožais laikomi: „steigiamoji ir įsteigtoji valdžia, rašytoji 
konstitucija ir funkcionalinis įsteigtosios valdžios suskirstymas.“  

Kongresui yra pavesta įstatymų leidžiamoji valdžia, o Prezidentui – valdy-
mas. Greta Konstitucijos yra vadinamoji Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 
Prancūzija šią deklaraciją pasiskolino iš Amerikos, nors sąvokų galima rasti jau 
Ruso mokslo veikaluose. Tad Konstitucija yra sukurta steigiamosios valdžios. 
Anot M. Romerio, steigiamosios ir įsteigtosios valdžios bei rašytinės konstituci-
jos tezės buvo pasiskolintos ir kitų režimų, išskyrus naująjį Anglijos režimą, kurie 
tokių tezių neturėjo. 

Prezidentinis režimas ryškiausiai iš kitų išsiskiria aiškiu valdžių padalijimu: 
įstatymų leidimas, valdymas arba administracija, teismas. Bet reikia prisiminti 
tai, kad vienas veiksnys, besiremiantis demokratinėmis pažiūromis, yra teritorinė 
tauta (populus), o kitas veiksnys– tos federalinės valstybės nariai. Amerikoje tai 
– JAV teritorinė tauta ir valstijos, o Kongresas yra abiejų šių veiksnių atstovybė 
– Atstovų rūmai ir Senatas. 

Pagrindinis prezidentinio valdymo administracijos organas yra Prezidentas, 
o visus darbus atlieka hierarchiniu principu organizuota valdymo sistema, tiesio-
giai jam pavaldi. Tačiau Prezidentą renka ne visa tauta, o specialiai tam išrinkta 
rinkikų kolegija. Visas valdymas yra Prezidento rankose, ministrai (dar vadinami 
jo agentais) yra tik jam tiesiogiai atsakingi valdininkai. Tad už įstatymų leidybą 
yra atsakingas Kongresas, o už vykdomąją valdžią – prezidentas. Todėl prezi-
dentas neturi įstatymų iniciatyvos bei negali dalyvauti svarstant įstatymus. Šiuo 
požiūriu režimas skiriasi nuo parlamentinio bei direktorinio režimų. Tačiau reikia 
nepamiršti prezidento „veto“, kuris galėtų būti traktuojamas kaip kišimasis į įsta-
tymų leidžiamąją valdžią, tačiau įstatymų iniciatyva išimtinai priklauso Kongre-
sui. Prezidentas ruošdamas ir pristatydamas metinius pranešimus gali pateikti 
informaciją apie tai, kas jo nuomone, svarstoma, kokių įstatymų reikia. Taip pat 
prezidentas sukviečia nepaprastąsias Kongreso sesijas arba gali atidėti Kongre-
so posėdžius [3, p. 26 – 31]. 

Tačiau tai, kad Vyriausybės nariai yra nušalinami nuo dalyvavimo įstatymų 
leidyboje yra traktuojama kaip šio valdymo neigiamas bruožas, nes Vyriausybės 
narių žinios bei patirtis būtų naudinga. Tačiau galima išimtis, nes JAV Konstituci-
joje nieko nesakoma apie dalyvavimą komisijų posėdžiuose, kur galima pateikti 
žinias, apginti siūlomus projektus ir pan. Kongresas taip pat negali kištis į Vy-
riausybės veiklą, kontroliuoti, vienaip ar kitaip turėti įtakos jos darbui. Tad Kong-
resas negali pareikšti nepasitikėjimo Vyriausybe, o ši – jo paleisti. Tačiau biu-
džetą tvirtina Kongresas – taip jis gali netiesiogiai daryti poveikį Vyriausybei. 
Taip pat Kongresas gali kelti bylas dėl tarnybinių Prezidento ir kitų valdininkų 
nusikaltimų. 
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PREROGATYVINIS REŽIMAS 
 

Anglijos prerogatyvinis režimas truko nuo XIII – XIV iki XVII amžiaus pabai-
gos. „Prerogatyvinis valdovo režimas buvo rezultatas kovos tarp Anglijos valdo-
vo ir vidaus anarchinių veiksnių. Tai, kas buvo karaliaus pasiekta toje kovoje, tai 
vadinama prerogatyva“[3, p. 48 – 50]. Tačiau prerogatyvos sąvoka neatitinka 
suvereniteto sąvokos. Prerogatyva [lot. praerogativus – pirmasis paduodantis 
balsą] išimtinė valstybės organo arba pareigūno teisė spręsti kurį nors klausimą. 
Prerogatyvinis režimas pasireiškia tuo, kad įstatymai yra leidžiami trims šalims 
susitarus: karaliui, lordams ir Bendruomenių rūmams. Šių šalių susitarimai virsta 
įstatymais, tad karalius yra suvaržomas kompromisų su kitais dviem nariais. 

Anot M. Romerio, Prancūzijos karaliaus laimėjimo rezultatas – suverenitetas, 
Anglijos karaliaus – prerogatyva. Tačiau iki prerogatyvos laikų buvo viena prie-
monė, kuria naudodamiesi rūmai galėdavo pažaboti karaliaus valdžia – tai lėšų 
tiekimas. Prieš svarstymus jie pateikdavo karaliui peticijas, kurias išpildydamas, 
karalius galėdavo tikėtis gauti lėšų [3, p. 48 – 49]. 
 

PARLAMENTINIS REŽIMAS ARBA  
PARLAMENTARIZMAS 

 
Vilhelmas III sudarė parlamentinio ministrų kabineto instituciją, sudarytą iš 

Bendruomenių rūmų daugumos partijos lyderių. Tuo pačiu susidarė kitos institu-
cijos, kartu sudarydamos parlamentinį režimą, nepaisant nuolatinių karaliaus 
bandymų sugrįžti prie prerogatyvizmo. Tačiau karaliaus laisvė rinktis patikimus ir 
patinkančius ministrus netenkino kitų, todėl kova tarp prerogatyvinio ir parlamen-
tinio režimų truko visą XVIII amžių iki XIX amžiaus pradžios. Parlamentarizmas 
turėjo stiprų palaikymą, nes atitiko rūmų nusistatymus. Buvo pasinaudota sve-
timšaliais Anglijos karaliais, kuriems buvo paranku turėti neoficialius kabinetus iš 
rūmų daugumos lyderių, o tolesniam karaliui beliko susitaikyti su įsitvirtinančiu 
parlamentarizmo režimu, nes prerogatyvizmo pamatai jau buvo nepriimtini dau-
gumai. Tad valdymas iš karaliaus rankų perėjo į Bendruomenių rūmų daugumai 
[3, p. 50 – 53]. Tačiau karalius kviečia premjerą ir taip sudaromos sąlygos kara-
liaus ir rūmų kompromisui. Parlamentinis ministrų kabinetas turi visą valdymą 
savo rankose ir yra tarpininkai tarp karaliaus ir visų žemesniųjų instancijų. Tad 
galima sakyti, kad Bendruomenių rūmų dauguma valdo Angliją per savo lyderių 
komandą.  
 

PLEBISCITINIS ARBA KABINETINIS REŽIMAS 
 

Šis režimas, anot M. Romerio, dar vadinamas XX amžiaus Anglijos parla-
mentarizmo iškraipymu. „Anksčiau ministerių kabinetas, buvęs bendruomenių 
rūmų įrankiu tarp karaliaus ir įtakojęs valdymą, dabar virto tuo kertiniu akmeniu, 
kuris turi valdymo galią bei įstatymus leidžia per bendruomenių rūmus.“ [3, p. 
84]. 
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EUROPOS KONTINENTO PARLAMENTARIZMAS  
 

Vėliau monarchija, anot M. Romerio, „ieškojo Europos kontinente kompromi-
sinių formų ir rado skirtumus tarp Anglijos režimo bei prerogatyvinio režimo ir 
demokratinės konstrukcijos. Tam buvo pasitelktas monarchinis suverenitetas, 
valdovo suabsoliutinimas bei rašytinė konstitucija.“ [3, p. 72 – 73]. 

Buvo teigiama, kad karalius, nepripažindamas demokratinio tautos suvereni-
teto dėsnio, gauna valdymo teisę iš Dievo, o ne iš tautos. Tautai buvo paveda-
mas įstatymų leidimas per savo atstovus tik su karaliaus palaiminimu bei gali-
momis sankcijomis, tad karalius jau tiesiogiai dalyvavo įstatymų leidyboje. Pa-
rlamentą sudarė dveji rūmai, iš kurių antrieji buvo perų ir tiesiogiai karaliaus ski-
riami [3, p. 74]. Kabinetas buvo parlamentinis, nes karalius skirdavo ministrus ir 
galėjo juos atleisti. 
 

KLASIŠKASIS ANGLIJOS PARLAMENTARIZMAS 
 

Yra skiriami šie pagrindiniai klasiškojo Anglijos parlamentarizmo valdančiojo 
kabineto dėsniai: 

o Visiškas kabineto narių politinis solidarumas; 
o Ministrai privalo būti rūmų nariais. 
Suvereninis Anglijos parlamentas susideda iš karūnos, Lordų ir Bendruome-

nių rūmų. Kitas svarbus veiksnys yra lordai ir visuotinis Lordų susirinkimas. Tre-
čiasis veiksnys – Bendruomenių rūmai – masinio piliečių skaičiaus atstovai [3, p. 
54 – 58]. O valdymas yra atliekamas karaliaus ir ministrų narių. Ministrų kabine-
tas yra atskaitingas bendruomenių rūmams, tad jis valdo tol, kol turi jų pasitikė-
jimą. Galima išskirti šias kontrolės priemonės: paklausimai, interpeliacijos, anke-
tos ir revizijos bei nuolatinės komisijos [3, p. 62]. 

Apibendrintai galima teigti, kad parlamentinis režimas atitinka konstitucinę 
monarchiją. 
 

IŠKREIPTAS EUROPOS KONTINENTO  
PARLAMENTARIZMAS 

 
„Yra akcentuojama, kad tai ypač aktualu vienerių rūmų parlamentinėse res-

publikose, nes jose parlamentarizmo iškraipymas veda į parlamento diktatūrą. 
Ryškiausiais to požymiais yra įvardijama prezidento institucijos reikšmės su-
menkinimas palyginus su valdovo padėtimi“ [3, p. 84]. Kabinetas yra paverčia-
mas nuo Parlamento priklausoma institucija, nes, pareiškus nepasitikėjimą, jis 
priverčiamas atsistatydinti.  
 

DIREKTORINIO VALDYMO REŽIMAS ŠVEICARIJOJE 
 

Šis režimas skiriasi nuo prezidentinio valdymo ir parlamentinio režimo. Jo 
pavadinimas siejamas su tuo faktu, kad valdymą organizuoja ne Prezidentas, o 
Kolegija, kuri vadinama „direktorija“. Pirminiai vadžios veiksniai yra kantonai ir 
visos Šveicarijos tauta. Pagrindiniai valdžios organai yra Sąjungos susirinkimas, 
sudarytas iš dviejų rūmų – Tautos tarybos ir Kantonų tarybos, bei Sąjungos ta-
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rybos. Vyriausybė yra renkama Parlamento trejiems metams. Visi klausimai yra 
sprendžiami kolegialiai. Sąjungos tarybos nariai negali karti būti ir Sąjungos su-
sirinkimo nariais, nes Sąjungos tarybą tai tam tikra valdininkų institucija, kurią 
galėtų turėti įtakos priklausymas žemesnei padėčiai. Kas metai Sąjungos susi-
rinkimas renka Prezidentą, kuri galįs būti Sąjungos tarybos nariu ir juo pasilieka. 
Vidaus valdyme jis neturi jokių galių, tačiau atlieka reprezentacinį vaidmenį, at-
stovauja diplomatiniuose santykiuose ir pan. [3, p. 98 – 100]. 

Tad šiame režime valdymas yra vykdomas valdininkų, o ne valdančiųjų. Be 
to, valdymas neturi pagrindinio organo, nėra taip, kad organizacinis valdžios 
funkcijų suskirstymas visiškai atitiktų materialinius valdžios funkcijų suskirsty-
mus. Tad toks valdymo režimas neveda į parlamento diktatūrą [ 3, p. 102]. 
 

SOVIETINIS REŽIMAS 
 

M. Romeris teigė, kad jauna sovietinė konstitucinė santvarka tarpukario lai-
kotarpiu mažai buvo žinoma Europos mokslui. Jis nurodė, kad Spalio revoliucija, 
deklaravusi socialinės žmogaus laisvės siekį, buvo savitu buržuazinių revoliucijų 
tęsiniu, jų gilinimu. Tačiau revoliucijos dėka įvesta proletariato diktatūra nesuta-
po su visuotine socialine laisve ir ji tebuvo laikina priemonė klasiniam visuome-
nės susiskaldymui likviduoti, socializmui be privilegijuotųjų pasiekti. Jis kvietė 
ugdyti visuomenėje socialinį solidarumą, brolybę tarp žmonių.  

Anot M. Romerio, tai, kas sovietų konstitucinėje teisėje buvo reklamuojama 
kaip demokratinė, federacinė ar konfederacinė, faktiškai nebuvo: buvo daroma ir 
vykdoma viena, o skelbiama ir inscenizuojama – visai kita. M. Romeris tiesiai 
aiškino, kad Lietuvos SSR Aukščiausioji taryba pagal 1940 m. konstituciją nega-
lėjo būti suvereninės galios organu, nes ji buvo varžoma nuolatinio kompartijos 
vadovavimo. Sovietinis konstitucinis režimas yra apibūdinamas kaip „tiesioginė 
socialistinė demokratija su kompartijos priežiūros ir vadovavimo prerogatyva“ [ 
4, p. 213]. 

Skelbiamoji proletariato diktatūra buvo „proletariato partijos reprezentacinė 
diktatūra, nes klasinis proletariato interesas sutapo su jų partijos diktatūra.“[4, p. 
213] Organizacinius – valstybinį ir anarchinį – pradus jungia savyje ir sovietinė 
revoliucinio proletariato diktatūros konstrukcija [ 4, p. 206]. 
Tačiau M. Romerį jaudino nepaprastas žiaurumas, kuriuo Konstitucija sociali-
niame režime buvo įgyvendinama [6, p. 326]. M. Riomeris giliai tikėjo, kad tuo-
metės socialinės socialistinės respublikos ilgai neišsilaikys, nes bus priverstos 
persitvarkyti [ 6, p. 329]. 
 

IŠVADOS 
 

1. Valdymo forma – „tai valstybės valdžios organizacijos forma, kuria nusa-
komas valstybės valdžios šaltinis, aukščiausiųjų valstybės valdžios institucijų 
sudarymo tvarka, jų struktūra, teisinė padėtis, taip pat šių institucijų tarpusavio 
santykių principai.“ Jai apibūdinti taip pat gali būti vartojamos valdymo modelio, 
valdymo sistemos ar režimo, politinės sistemos modelio ir kitos sąvokos.  

2. Prezidentinis režimas ryškiausiai iš kitų išsiskiria aiškiu valdžių padalijimu. 
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3. Prerogatyvinis režimas pasireiškia tuo, kad įstatymai yra leidžiami trim ša-
lims: karaliui, lordams ir Bendruomenių rūmams susitarus. 

4. Plebiscitinis arba kabinetinis režimas, anot M. Romerio, yra XXa. Anglijos 
Parlamento iškraipymas, nes ministerių kabinetas įgauna didesnę galią. 

5.  Parlamentinis valdymo režimas yra skirstomas į dvi rūšis: klasikinis pa-
rlamentarizmas, kuris buvo Anglijoje XIX a., bei Europos kontinento parlamenta-
rizmas, pasiskolintas iš Anglijos ir truputėlį iškreiptas bei vedantis Parlamentą į 
diktatūrą. 

6. Easnt direktoriniam režimui valdymas yra vykdomas valdininkų, o ne val-
dančiųjų, ir jis neveda į diktatūrą. 

7. Mykolas Romeris teigė, kad tai, kas sovietų konstitucinėje teisėje buvo 
reklamuojama kaip demokratinė, federacinė ar konfederacinė valstybė, faktiškai 
nebuvo įgyvendinama. 
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Summary 
 

Mykolas Romeris had published quite number articles of law theme. Most of them are 
referred to polity (regime). Basics of them are two: presidential and parliamentary. The lat-
ter is classified: classic parliamentarism, which was in England in 19th century and Conti-
nental Europe, which was absorbed from England, a little bit perverted and leaded to the 
dictatorship. According to Mykolas Romeris, the Parliament polity developed from Polity of 
Prerogative. Regime of Plebiscite (or also called Polity of Cabinet) has changed the Clas-
sic Parliamentarism of England. Despite these mentioned polities, in Mykolas Romeris in-
stitute „Governmental Law“(„Valstybinė teisė“) there are analyzed these regimes: per-
verted European Continental, regime of directorate in Switzerland as well as the Soviets 
regime. 
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Santrauka 

 
Pažymint, kad viešųjų paslaugų perkėlimo į virtualią erdvę sėkmė priklauso 

nuo to, kaip užtikrinamas piliečių tų paslaugų poreikių patenkinimas (arba kiek 
viešosios paslaugos yra kokybiškos piliečių akimis), straipsnyje pristatomi užsienio 
mokslininkų sudaryti ir empiriškai patikrinti elektroninės valdžios svetainių koky-
bės vertinimo instrumentai. Taip pat apžvelgiama interneto svetainių vertinimo 
praktika Lietuvoje, prasidėjusi nuo 2000 m. Lietuvos teisės universitete pradėtų 
elektroninės valdžios tyrimų.  

 

ĮVADAS 
 

Elektroninė valdžia – tai viešųjų paslaugų teikimas panaudojant informacines 
ryšių technologijas. Vis dėlto ne visada aukštosios technologijos užtikrina sėkmę 
– jeigu paslaugos į elektroninę erdvę perkeliamos netinkamai, naudojamos nea-
dekvačios technologijos ar pan., tada bendrųjų kaštų sumažinti nepavyksta, o 
tenka taisyti padarytas klaidas. Todėl, siekiant tolygios plėtros visose e. valdžios 
paslaugų nišose, būtina pasirinkti tinkamus matavimo instrumentus ir periodiškai 
atlikti internetinius tyrimus, padedančius išsiaiškinti trūkumus bei atlikti palygini-
mus. 

Straipsnio objektas – elektroninės valdžios interneto svetainių kokybės verti-
nimo instrumentai. Darbo tikslas – atlikti įvairių vertinimo instrumentų apžvalgą ir 
nurodyti svarbiausius bruožus. Darbo tikslui pasiekti naudoti šie tyrimo metodai 
– mokslinės literatūros analizė (straipsnių, studijų, interneto šaltinių) ir lyginamoji 
analizė.  

Lietuvoje pirmieji elektroninės valdžios tyrimai pradėti Lietuvos teisės univer-
sitete 2000 metais. Tais pačiais metais buvo atliktas bandomasis valdžios insti-
tucijų internetinių kompetencijų bei visuomenės ir valdžios bendravimo internetu 
tyrimas, parodęs, kad būtina atlikti išsamesnius tokio pobūdžio tyrimus [1]. To-
liau plėtojantis elektroninei valdžiai Lietuvoje keitėsi ir jos vertinimo studijų tiks-
lai. Pirmosios studijos siekė įvertinti pasirengimą plėtoti elektroninės valdžios 
paslaugas (infrastruktūra ir t. t.), vėliau buvo koncentruojamasi į prieinamumą 
(paslaugų skaičius, paslaugų lygis). Maždaug nuo 2003 metų daugiau dėmesio 
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skiriama panaudojimui (paklausa, naudojimo dažnumas). Naujausios e. valdžios 
vertinimo studijos (ypač nuo 2005 metų) orientuotos į elektroninės valdžios plėt-
ros padarinius (efektyvumas, nauda ir t. t.) [2]. Jose panaudoti elektroninės val-
džios svetainių kokybės vertinimo instrumentai rodo, jog, atsižvelgiant į galimy-
bes, nepakankamai siekiama atrasti kokybės spragas ir atlikti reikiamus korega-
vimo veiksmus: tiriami pavieniai aspektai arba jų grupė, per mažai įsiklausoma į 
paslaugų vartotojų nuomonę. 

Analizuojant užsienio mokslinę literatūrą, kuri aprašo elektroninės valdžios 
interneto svetainių kokybės vertinimo instrumentus, galima išskirti dvi pagrindi-
nes kryptis: interneto svetainių dizaino vertinimo būdai apskritai ir metodai, ver-
tinantys viešojo sektoriaus institucijų veiklos rezultatus virtualioje erdvėje. Pir-
muoju atveju yra pateikiamos bendros orientacinės gairės, reikalavimų sąrašas, 
apibrėžiantis interneto svetainių dizainą, stilių, informacijos struktūrą ir kokybę. 
Toliau pateikiami du pirmojo vertinimo metodo pavyzdžiai. 

 
INTERNETO SVETAINIŲ PRIEINAMUMO  

VERTINIMAS 
 

Interneto svetainių prieinamumą rodo tai, kiek informacija yra prieinama as-
menims ir automatinėms priemonėms. Prieinamumo tikslas – sudaryti sąlygas 
visiems žmonėms, ypač turintiems negalią, naudotis informacija, esančia viešojo 
sektoriaus interneto svetainėje. Yra daugybė priemonių įvertinti, ar interneto 
svetainės atitinka įvairias informacijos prieinamumo nuostatas. Šios priemonės 
taip pat gali padėti taisant arba tobulinant interneto svetaines. Vis dėlto jos turi 
daugybę ypatybių, priklausančių nuo interneto svetainių požymių, o ne konteks-
to. Iš jų galima paminėti WatchFire Bobby, W3C HTML Validator, UsableNet 
LIFT ir kt. [3] 

 
KOKYBINIS TURINIO VERTINIMAS 

 
Brouno universiteto (JAV) Viešosios politikos centras vykdo tyrimus, kurie 

naudojami rengiant kasmetinius elektroninės valdžios interneto svetainių įverti-
nimo pranešimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Atliekant viešojo admi-
nistravimo institucijų interneto svetainių analizes, vertinimo kriterijai susiję su 
įvairių savybių (informacijos prieinamumas, paslaugų teikimas bei viešasis priei-
namumas), jų yra arba trūksta. Pavyzdžiui, vertinamos tokios savybės: publika-
cijos, duomenų bazės, garso ir vaizdo įrašai, kalbų pasirinkimo alternatyva arba 
vertimas, komercinė reklama, papildomi mokesčiai, prieinamumas asmenims, 
turintiems negalią, privatumo politika, grįžtamojo ryšio variantai ir kt. [4]. Nors ši 
metodika yra patogi atlikti didelės apimties analizę, vis dėlto ji remiasi tik pa-
slaugos teikėjo įtraukimu, neatsižvelgiama į vartotojų reikalavimus. Toliau pa-
teikti E-Gwet ir WebQual instrumentai, pristatantys vertinimo instrumentų grupę, 
ne tik apima visapusiškesnę viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ko-
kybės analizę, bet įtraukia ir paslaugų vertinimą (rezultatyvumą). 
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E-Gwet 
 

Henriksson, A., Yi, Y. ir kt. (2006) projektas eGwet – vienas iš bandymų su-
kurti lankstų elektroninės-valdžios interneto svetainių testavimo instrumentą, 
pagrįstą klausimyno forma. Tam, kad galėtų sudaryti klausimyną, autoriai su-
grupavo veiksnius, turinčius įtakos valstybės institucijų interneto svetainių koky-
bei, į šešias pagrindines kategorijas: 

• saugumas ir privatumas – vertinama interneto svetainių privatumo politika, 
SSL (protokolas, skirtas perduoti asmeninius duomenis internetu) naudo-
jimas; 

• pragmatiškumas – tai didžiausia kategorija, apimanti įvairius klausimus: 
skaitomumas, pritaikymas žmonėms, turintiems negalią, galimybė naudoti 
senesnę programinę įrangą ir pan.; 

• turinys – viešos informacijos, esančios interneto svetainėje, kiekis;  
• paslaugos – vertinamos paslaugos piliečiams ir paslaugos verslui; 
• piliečių dalyvavimas – piliečių bendravimo su valdžios institucijomis ir tar-

pusavyje užtikrinimas; 
• funkcijos – ši kategorija apima galimybę elektroninės valdžios interneto 

svetainėje sukurti asmeninę erdvę; atsakymų į piliečių užklausas trukmę; 
komercinę reklamą ir kt. 

Pagal šias kategorijas sudaryti 106 klausimai su įvairiomis vertinimo skalė-
mis. 

Tam, kad kiekviena interneto svetainė turėtų bendrą įvertinimą, kiekvienai 
kategorijai buvo suteikti 18 proc. svoriniai koeficientai (kategorija savybės – 10 
proc.). Tai leido palyginti atskirų institucijų interneto svetainių pasiekimus koky-
bės atžvilgiu ir nustatyti atsiliekančius ir pirmaujančius [5]. 
 

WebQual 
 

WebQual instrumentas sukurtas 1998 m. Didžiojoje Britanijoje. Šis tyrimo 
metodas buvo sudarytas pritaikant kokybės funkcijos išskleidimo metodą, kuris 
[6] leidžia identifikuoti vartotojų poreikius ir juos integruoti į kiekvieną produkto ar 
paslaugos kūrimo ar tobulinimo etapą (žr. pav.). Žinant produkto savybes, kurių 
reikalauja vartotojas, jas galima paversti į techninę kalbą: dizaino savybes, dalių 
charakteristikas, gamybos operacijas ir pan.  

WebQual skiriasi nuo analizės, pabrėžiančios interneto svetainės charakte-
ristikas ar savybes, kurios naudojamos kaip vėlesnio kokybės funkcijos išsklei-
dimo (QFD) procesų dalis. WebQual atveju vartotojų yra prašoma įvertinti kiek-
vieną analizuojamos interneto svetainės savybę ir jų svarbumą. Nors savybės, 
pateiktos WebQual, yra subjektyvios, tačiau čia yra plati duomenų analizės nau-
dojant kiekybines metodikas apimtis [7]. 

WebQual metodas buvo plėtojamas nuosekliai: sukurtos viena po kitos ketu-
rios versijos, kurios papildydavo prieš tai einančias. Šiuo metu naudojamas 
WebQual 4 atliekant tyrimus remiasi trimis aspektais: 

• informacijos kokybė – pagrindinė E-Qual dalis, kuri remiasi informacijos, 
duomenų ir sistemos kokybe; 
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• sąveikos ir paslaugų kokybė – elektroninės komercijos ir IS paslaugų ko-
kybės tyrimas, remiasi SERQUAL modeliu; 

• praktiškumas – kaip vartotojas suvokia ir sąveikauja su interneto svetainė 
[8, p.7]. 

 
 

 
 

Pav. QFD ir interneto svetainės kūrimas [6] 
 
 

 
IŠVADOS 

 
Atlikta literatūros analizė parodė, kad elektroninės valdžios interneto svetai-

nių kokybės vertinimo instrumentus galima skirstyti į dvi grupes: į pirmąją paten-
ka tie metodai, kurie apsiriboja labiau tinklalapių kokybės, kaip sąsajos su varto-
toju vertinimu. Tai tokie instrumentai, kaip WatchFire Bobby, W3C HTML ir pan., 
automatiškai atliekantys techninių savybių įvertinimą; taip pat tie metodai, kurių 
esmė – įvertinti remiantis atitikties iš anksto sudarytiems kriterijams nustatymu. 

Antra instrumentų grupė (E-Gwet, WebQual) – tai tie metodai, kuriuose į ver-
tinimo struktūrą yra įtraukiama ir sąveika su paslaugų teikėju, atsižvelgiama į 
vartotojo nuomonę. 

Kadangi Lietuvoje, remiantis 2006 m. gruodžio mėn. atliktu tyrimu, paaiškė-
jo, jog elektroninės valdžios paslaugos kopijuojamos nuo ES rekomendacijų, 
neatsižvelgiant į gyventojų poreikius, tad būtų tikslinga, jei elektroninės valdžios 
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interneto svetainių kokybės vertinimo instrumentais būtų pasirinkti WebQual tipo 
metodai, kurie remiasi kokybės funkcijos išskleidimu. 
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Zusammenfassung 
 

Mit dem Gedanken, dass der Erfolg des Übertragen der öffentlichen Dienstleistungen 
in den virtuellen Raum, hängt davon ab, ob es die Bedürfnise der Bürger mit diesen 
Dienstleistungen befriedigt werden, werden in diesem Artikel die empirisch geprüfte 
Webseitenqualitätsschätzmethoden der E. Regierung präsentiert. Es gibt auch auch kurze 
Übersicht der litauischen Praxis im Bereich der Webseitenabscgätzung. 
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Santrauka 
 

Nuo viešojo sektoriaus institucijų biudžetų sudarymo nemenka dalimi priklau-
so ir visų viešųjų finansų valdymas. Šiame straipsnyje analizuojama viešojo sekto-
riaus institucijų biudžetų sudarymo raida ir tendencijos, pagrindžiamas strateginio 
planavimo poreikis siekiant efektyvaus finansinių išteklių valdymo. Viena iš prie-
žasčių, dėl kurių kyla sunkumų taikyti strateginio planavimo principus viešosiose 
institucijose, yra ta, kad ištekliai dažnai skirstomi atsižvelgiant į inkrementalizmo 
principą arba net privačius suinteresuotų asmenų interesus, o ne institucijos tiks-
lus, atspindinčius visuomeninę jos misiją.  

Siekiant, kad ištekliai būtų naudojami efektyviai, biudžeto sudarymas turėtų 
būti siejamas su realiu, o ne butaforiniu strateginiu planavimu, ir aiškiu lėšų pa-
naudojimo tikslų bei atsakomybės numatymu.  
 

ĮVADAS 
 

Lietuvos bendrojo nacionalinio produkto dalis, tenkanti viešajam sektoriui, 
palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, yra viena iš mažiausių, todėl 
efektyvus viešųjų finansų valdymas yra būtinas, siekiant užtikrinti visuomenei 
priimtiną visuomeninių gėrybių apimtį ir kokybę, tuo pat metu neprarasti palyginti 
nedidelių mokesčių ir žemo perskirstymo lygio teikiamų konkurencinių pranašu-
mų. Šioje srityje itin svarbu racionalus resursų valdymas viešojo sektoriaus insti-
tucijose. 

Viešojo sektoriaus institucijų finansavimas paprastai grindžiamas biudžetais, 
nuo kurių itin priklauso institucijos funkcionavimas tam tikru laikotarpiu, o su jų 
sudarymu susiję sprendimai laikomi viena iš svarbiausių ir sudėtingiausių vado-
vybės užduočių [1, p. 486]. Laikantis prielaidos, kad viešosios institucijos nėra 
savitikslės ir tarnauja visų pirma visuomenės interesams, galima teigti, kad ir jų 
biudžetas privalo būti sudaromas taip, kad leistų optimalų finansinių išteklių kiekį 
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skirti strateginiuose planuose numatytiems viešiesiems tikslams įgyvendinti, ta-
čiau realiai to nepasiekiama nei Lietuvos, nei visos Europos Sąjungos mastu.  

Šio straipsnio objektas – viešojo sektoriaus institucijų biudžetai. Tyrimo tiks-
las – išnagrinėti viešojo sektoriaus biudžetų sudarymo koncepcijas, atsižvelgiant 
į strateginio valdymo principus. Tyrimo metodai: teorinės ir praktinės literatūros 
analizė bei sintezė. 

 
1. BIUDŽETO SAMPRATA 

 
Viešosios institucijos biudžetas yra pajamų ir išlaidų planas, sąmata, kurioje 

lėšos apskaitomos tam tikram laikotarpiui ir pateikiamos detalizuotais straips-
niais. Biudžetas yra vienas iš svarbiausių administravimo ir valdymo apskaitos 
perspektyvinės kontrolės elementų. Finansų sistemoje biudžetai yra svarbūs dar 
ir dėl savo visuotinumo (biudžetus sudaro ne tik valstybės, savivaldos instituci-
jos, bet netgi šeimos ar pavieniai asmenys) [2, p. 325].  

Viešojo administravimo institucijų biudžetai paprastai sudaro tam tikrą siste-
mą, kurioje aukštesnio hierarchinio institucijos lygmens biudžeto išlaidos reiškia 
žemesnio lygmens institucijos biudžeto pajamas. Taip sukurta viešojo sektoriaus 
biudžetų sistema yra tik iš dalies uždara, nes dažniausiai dalį pajamų organiza-
cija gauna ir iš savų šaltinių, o ne vien kaip dotaciją iš aukštesnės pakopos biu-
džeto. Vis dėlto pagrindinis išsivysčiusių šalių viešojo sektoriaus finansavimo 
šaltinis yra mokesčiai, kurie paprastai gali būti priskiriami centrinių arba vietos 
valdžios institucijų kompetencijai [3].  

Viešieji finansai turėtų būti tvarkomi, taigi ir viešųjų institucijų biudžetai for-
muojami laikantis tokių fundamentalių principų [2, p. 485]: 

• demokratiškumas – apmokestinimas ir valstybės išlaidos turėtų būti priim-
tinos visuomenės daugumai. Atskiroje viešojoje institucijoje šis principas 
interpretuotinas kaip reikalavimas naudoti biudžeto lėšas tam, kas priimti-
na visuomenei; 

• teisingumas – viešojo sektoriaus institucijos turi būti finansuojamos ir teikti 
paslaugas teisingai, nediskriminuojant piliečių; 

• skaidrumas – daugumos viešųjų institucijų biudžetai negali būti slepiami 
nuo visuomenės, o lėšos turi būti naudojamos skaidriai. Galima pasi-
džiaugti, kad kai kurios Lietuvos savivaldybės savo biudžetus spausdina 
vietiniuose laikraščiuose, taip supažindindamos bendruomenę su jos turto 
panaudojimu; 

• dorumas – viešųjų institucijų vadovai privalo elgtis kaip ne kaip jiems pati-
kėtų resursų savininkai, ieškantys sau naudos, o kaip sąžiningi valdytojai. 

• atsargumas – negalima naudoti viešųjų lėšų rizikingiems projektams. Ka-
dangi bet kurioje veikloje susiduriama su rizika, tai ji turi būti kiek įmanoma 
labiau valdoma; 

• atsakomybė – viešųjų finansų valdytojai privalo būti atsakingi visuomenei 
ir jos įgaliotoms kontrolės institucijoms. 

Nors išvardyti principai yra labiau teorinio pobūdžio, biudžetavimo praktikoje 
jie yra gana neblogas orientyras. 
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2. BIUDŽETO FORMAVIMO KONCEPCIJOS 
 

Retrospektyviai žvelgiant galima teigti, kad kol nebūdavo sudaromi biudže-
tai, išteklių perskirstymas vykdavo chaotiškai, atsižvelgiant į momento situaciją ir 
galios santykį. Biudžeto atsiradimą kaip tik ir reikėtų sieti su bendros finansinės 
sąmatos, vienoje vietoje pateikiančios visas planuojamas pajamas ir išlaidas, 
atsiradimu. Atrodytų sunku patikėti, tačiau kai kuriose dabar itin išsivysčiusiomis 
laikomose šalyse toks valstybės biudžetas imtas priiminėti tik po Pirmojo pasau-
linio karo [1, p. 492], o iki tol valstybės valdžia tiesiog paskirdavo lėšų, tarkime, 
kariuomenei, formaliai net neatsižvelgdama į kitas reikmes. Visų kitų biudžeto 
rūšių negalima aiškinti vien kaip tolesnės biudžeto evoliucijos, nes net ir visiškai 
nesudėtingos formos biudžetas tam tikrais atvejais gali pasirodyti veiksminges-
nis už po ilgų, brangių skaičiavimų ir prognozių sudarytąjį, todėl ir šiame straips-
nyje propaguojamas biudžetų sudarymo integravimas į strateginio valdymo pro-
cesus, kaip ir pats strateginis valdymas, yra rezultatyvus ne visada. 

Pats paprasčiausias biudžetas sudaromas pagal linijinius elementus, išvardi-
jant pajamų šaltinius ir būsimų išlaidų kategorijas („objektų sąskaitas“), nesiejant 
išlaidų su konkrečiais tikslais ir veiksmų jiems pasiekti programomis [4, p. 228 – 
229]. Linijinių elementų biudžetas yra plačiai taikomas dėl savo paprastumo. 
Daugelyje šalių toks biudžetas iki šiol naudojamas kaip pagrindinis biudžeto 
formatas arba sudėtingesnių formų priedas. Tokiame biudžete sunku taikyti stra-
teginio valdymo elementus, nes pabrėžiama tai, kur bus panaudojamos lėšos, o 
ne kaip ir kam. Linijinių elementų biudžetas nerodo, kiek išteklių panaudota 
konkretiems tikslams įgyvendinti. Galimas atvejis, kai pagal garsiąją 80/20 tai-
syklę aštuoniasdešimčiai procentų svarbiausių tikslų panaudojama dvidešimt 
procentų išteklių, o likusieji naudojami neefektyviai ir linijinių elementų biudžetas 
tai puikiausiai „paslepia“ dėl savo netinkamumo rimtesnei efektyvumo analizei.  

Veikla pagrįsto biudžeto koncepcija pirmą kartą JAV viešajame sektoriuje 
buvo pritaikyta Niujorke XX amžiaus pradžioje. Tokiam biudžetui reikia, kad 
elementų išskirstymas leistų atlikti elementarius kaštų ir efektyvumo skaičiavi-
mus, o elementai grupuojami funkciniu pagrindu. Toks biudžetas jau suteikia ga-
limybę sustiprinti veiklos ir finansavimo ryšį, palyginti kelerių metų efektyvumo 
rodiklių dinamiką, o kai kuriais (retais dėl nefinansinių rodiklių heterogeniškumo) 
atvejais – net tam tikros funkcijos atlikimo efektyvumą keliose viešosiose orga-
nizacijose [5, p. 107 – 118] ir nustatyti priimtiniausias tobulinimo kryptis. Vis dėl-
to nors tiek linijinių elementų, tiek veikla pagrįsto biudžeto koncepcijos gali padė-
ti įgyvendinti kontrolės funkciją, tokie biudžetai neužtikrina viešųjų finansų val-
dymo principų įgyvendinimo, nepakankamai prisideda planuojant veiklą [1, p. 
494] ir kryptingai valdant, o viena iš biudžeto funkcijų turėtų būti būtent tokia. 
 

3. ORGANIZACIJOS BIUDŽETAS STRATEGINIO VALDYMO  
PROCESE 

 
Strateginis valdymas yra apibūdinamas kaip nuolatinis, dinaminis ir nuosek-

lus procesas, kuriuo remdamasi organizacija laiku prisitaiko prie aplinkos poky-
čių ir efektyviau išnaudoja turimą potencialą [6, p. 21]. Viešojo sektoriaus institu-
cijų padėtis strateginio valdymo atžvilgiu gerokai skiriasi nuo privačių įmonių dėl 
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daugelio priežasčių, susijusių su viešojo sektoriaus institucijų tikslu kurti viešąją 
vertę plačiai ir smulkiai nesegmentuojamai vartotojų grupei, naudojant įvaires-
nius nei galimi privačiame sektoriuje išteklius ir gamybos pajėgumus [4, p. 74 – 
79]. Viešąjį sektorių supaprastintai galima įsivaizduoti kaip didžiulę korporaciją, 
siekiančią visuomeninių tikslų, todėl strateginis valdymas turi būti skirtas jiems 
įgyvendinti. Viešosios institucijos šiame supaprastintame modelyje atitiktų smul-
kesnius korporacijos verslo vienetus, kurie taip pat prisideda prie bendrų tikslų 
įgyvendinimo, tačiau siauresne apimtimi. Viešųjų institucijų biudžetų vaidmuo – 
darniai įsilieti į bendrą planų sistemą ir užtikrinti veiksmingą finansinių išteklių 
naudojimą strateginiams tikslams pasiekti. 

Strateginio valdymo pagrindas – strateginis planavimas. Jeigu nevykdoma 
strateginio planavimo ir biudžeto integracija, tai planavimas ir telieka planavimu 
[4, p. 229]. Be to, šiandienė viešojo sektoriaus strateginio planavimo praktika la-
biau forma nei turiniu atitinka modernaus strateginio planavimo reikalavimus [7, 
p. 115], todėl abiem atvejais neužtikrinamas strateginiam valdymui būdingas 
nuoseklus ir visą organizacijos veiklą apimantis pobūdis. Jeigu strateginis val-
dymas tampa butaforija, nėra ko nė kalbėti apie efektyvų viešųjų institucijų fi-
nansų valdymą, siekiant tinkamai įgyvendinti visuomeninius tikslus. 

Viešojo sektoriaus institucijos biudžeto sudarymas atitinka strateginiam pla-
navimui būtiną finansinių (ir kitų) išteklių numatymą ir paskirstymą. Taip organi-
zacijų metiniai biudžetai konkrečiais skaičiais papildo taktinius planus. Strategi-
niam valdymui geriausiai padeda pagal strateginius tikslus įgyvendinančias pro-
gramas parengti biudžetai, nes taip galima realiai numatyti tiek konkrečius fi-
nansinių išteklių panaudojimo tikslus, tiek už tai atsakingus organizacijos viene-
tus. M. Arimavičiūtė [4, p. 230 – 231], be kita ko, įvardija ir tokius programinio 
biudžeto pranašumus: 

• nustatyta programos kaina leidžia panaudoti išteklius pagal programų tiks-
lus; 

• geresnė išlaidų kontrolė ir efektyvesnis paskirstymas; 
• didesnis išteklių panaudojimo viešumas. 
Atkreiptinas dėmesys, kad šie pranašumai stipriai susiję tiek su viešųjų fi-

nansų valdymo principais, tiek su šio straipsnio įvade iškelta siekiamybe, kad 
viešojo sektoriaus institucijų biudžetai padėtų viešiesiems tikslams kuo efekty-
viau.  

Pereinant prie programinio biudžeto, tikslinga naudoti nulinės bazės principą 
kaip priešpriešą prieaugio principui. Prieaugio principas formuojant biudžetus 
yra pagrįstas finansavimo padidinimu tam tikroms sritims, atsižvelgiant į praėju-
sio laikotarpio biudžeto duomenis. Kitaip sakant, kreipiamas dėmesys ne į atei-
ties situaciją, kuri gali būti kardinaliai kitokia, o į kosmetinius dabarties pagraži-
nimus. Šis principas iš esmės taip pat reiškia, jog nėra strateginio valdymo, nes 
neteikia daug dėmesio atsiversiančioms galimybėms. Nulinės bazės biudžeto 
formavimo principas atmeta ankstesnio laikotarpio atkartojimą ir reikalauja skirti 
finansavimą pagal programų naudingumą. Kadangi viešojo sektoriaus instituci-
jos biudžetas turėtų būti įliejamas ir į ilgalaikio finansinio planavimo sistemą, ne-
tikslinga kiekvienus metus pradėti nuo „nulinės bazės“, tačiau toks išteklių pa-
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skirstymo peržiūrėjimas atmetant išankstinį nusistatymą gali būti naudingas ir 
ženkliai padidinti lėšų panaudojimo efektyvumą. 

Be abejo, programinis biudžetas turi ir trūkumų, susijusių su gerokai didesniu 
intelektualinių ir ekspertų išteklių poreikiu nei anksčiau aptarti biudžeto tipai ir iš 
esmės sustiprina biurokratijos vaidmenį atrenkant finansuotinas programas [8, 
p. 99–100]. Ne visoms veikloms paprastai yra būtinos sudėtingos programos, o 
sudarant biudžetą „viršūnių – apačios“ būdu gali būti neteisingai atspindimi spe-
cifiniai tikslai, todėl programinis biudžetas visus savo pranašumus atskleisti gali 
tik tada, jei visais organizacijos lygmenimis realiai įgyvendinami strateginio val-
dymo principai. 

Kalbant apie viešojo sektoriaus institucijų biudžetų ir strateginio planavimo 
sąsajas pabrėžtina, kad didžiausias efektas gali būti pasiektas tiktai efektyviai 
integruojant biudžetų sistemą į strateginį planavimą visais viešojo sektoriaus 
lygmenimis, o ne tik atskiroje institucijoje, todėl tiek strateginiai planai, tiek biu-
džetai privalo sudaryti darnią visumą. 
 

IŠVADOS 
 

Nepaisant biudžeto svarbos visiems su finansavimu susijusiems procesams, 
jis neturėtų būti sudaromas „pats sau“, nes nesusietas su bendra tikslų sistema 
biudžetas – tai praktiškai visada neefektyvus išteklių naudojimas, o tai labai 
dažnai pastebima ir Lietuvos viešosiose institucijose. 

Siekiant, kad ištekliai būtų naudojami efektyviai, biudžeto sudarymas turėtų 
būti siejamas su realiu, o ne butaforiniu strateginiu valdymu. Pats biudžetas tu-
rėtų organiškai įsilieti į organizacijos planų sistemą, kitaip sakant, biudžetas tu-
rėtų atlikti strategijos įgyvendinimo tam tikro laikotarpio plano sąmatos funkciją ir 
kuo geriau parodyti organizacinę veiklą.  

Pačios paprasčiausios biudžeto sudarymo koncepcijos – linijinių elementų ir 
veikla pagrįsti biudžetai neužtikrina efektyvaus viešųjų finansų valdymo. Iš 
straipsnyje aptartų viešajame sektoriuje naudojamų biudžeto sudarymo koncep-
cijų strateginiam valdymui geriausiai tinka minėtas koncepcijas iš dalies interna-
lizuojantis programinis biudžetas, kurį rengiant kai kuriais atvejais tikslinga nau-
doti principinius nulinės bazės biudžeto aspektus. Siekiant efektyviai panaudoti 
visuomenės lėšas, viešojo sektoriaus institucijų biudžetai ir strateginiai planai tu-
ri sudaryti darnią visumą, o ne toliau likti tik tam tikra dalimi susijusiais elemen-
tais. 
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Summary 

 
Part of Lithuania’s Gross National Product that goes to public sector is one of the 

smallest in the European Union, and public sector organizations not always use their 
funds appropriately. In order to ensure quality and range of the public good that is accept-
able to the society, simultaneously not loosing competitive advantages provided by rela-
tively small taxes and low reallocation level, efficient management of the public finances is 
necessary. 

There is analysis of public sector institutions budgets formation evolution with newest 
tendencies provided and need of strategic planning for efficient financial resources man-
agement is motivated in this paper. One of the reasons that make allocation of resources 
in public institutions applying strategic planning principles complicated is that resources 
are allocated according principle of incrementalism or even private interests of the lobby-
ing groups, paying no attention to the aims of institution that reveals its public mission. 

In order to achieve efficient resources consumption, budget formation process should 
be interconnected with actual but not dummy strategic management and clear determina-
tion of funds consumption aims, as well as responsibility.  
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Pagrindinės sąvokos: Naujoji viešoji vadyba, lyderiavimas, vadovavimas. 
 

Santrauka 
 

Lyderiavimas yra svarbi tema tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus vadovams, 
nes lyderiai vaidina lemiamą vaidmenį, užtikrindami grupės ir organizacijos darbo 
efektyvumą. Straipsnyje pateikiamos pagrindinės naujosios viešosios vadybos para-
digmos, akcentuojant naujus reikalavimus viešojo sektoriaus vadovams. Taip pat 
susistemintos įvairių autorių pateiktos mintys apie lyderiavimo teorijas bei lyde-
riams būdingus bruožus, išplečiant vadovo – lyderio veiklos sampratą šiuolaikinėje 
vadybinėje aplinkoje. D. Goleman atliktų tyrimų pavyzdžiu nagrinėti šeši skirtingi 
lyderystės stiliai. Aptariami tyrimo rezultatai, kurio metu nustatyta lyderystės stilių 
įtaka organizacijos klimatui. 
 

ĮVADAS 
 

Personalas yra ne tik svarbiausias viešųjų institucijų išteklius, bet ir kritinis jų 
faktorius, todėl jam vadovaujant būtina pasitelkti šiuolaikinius pavyzdinius meto-
dus ir remtis naujausiais personalo vadybos mokslinių tyrimų rezultatais. Naujo-
sios viešosios vadybos modelis vis dažniau akcentuoja veiklos rezultatus ir as-
menines vadybininko savybes. Kad organizacijos veikla būtų sėkminga, jai būti-
na valdžia, kuri sugebėtų sutelkti žmones sėkmingiems tikslams įgyvendinti. To-
dėl vadovo lyderio vaidmuo tampa vis aktualesne tema tiek privačiame sektoriu-
je, tiek viešojoje vadyboje. 

Straipsnio tikslas – parodyti vadovo lyderio svarbą viešojoje vadyboje. Šio 
tikslo siekiama išskiriant svarbiausius reikalavimus, keliamus naujajai viešajai 
vadybai, analizuojant lyderystės reikšmę vadovaujant, nagrinėjant lyderystės sti-
liaus sąsajas su organizacijos klimatu. Straipsnyje panaudoti mokslinės literatū-
ros ir lyginamosios analizės metodai.  
 

1. REIKALAVIMAI NAUJAJAI VIEŠAJAI VADYBAI 
 

Devintajame šio amžiaus dešimtmetyje pradėjo formuotis naujas požiūris, 
kurį vieni autoriai pavadino naująja viešąja vadyba (angl. New Public Manage-
ment), kiti – „menedžerizmu“ (angl. Managerism). Šiam požiūriui apibūdinti nau-
dojami dar ir kitokie pavadinimai: rinka pagrįstas viešasis administravimas (angl. 
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Market – based public administration), postbiurokratinė paradigma (angl. Post-
bureaucratic paradigm), antreprenerinis valdymas (angl. Entrepreneurial go-
vernment). Nors kiekvienas pavadinimas šiek tiek kitaip apibrėžia vadybos po-
kyčius, tačiau jie turi daug bendrų sąlyčio taškų. M. Arimavičiūtė (2002) skiria 
šešias pagrindines paradigmas: 

• Pirma – ypač daug dėmesio skiriama rezultatams ir asmeninei vadybininko 
atsakomybei. 

• Antra – kuriamos lankstesnės organizacijos struktūros, keičiami reikalavi-
mai personalui, priėmimo į darbą terminai ir sąlygos. 

• Trečia – aiškiai apibrėžiami organizaciniai ir personalo komplektavimo 
klausimai, nustatomi darbų atlikimo rodikliai, pagrindiniai iš kurių apibrėžia 
organizacijos veiklos veiksmingumą ir naudingumą.  

• Ketvirta – pripažįstama, kad aukštieji valdininkai yra labiau politizuoti nei 
neutralūs. 

• Penkta – valstybės institucijos siekia plačiau panaudoti privataus sekto-
riaus metodus. 

• Šešta – siekiama mažinti valstybės vaidmenį gaminant prekes ir teikiant 
visuomenei paslaugas, plečiant privatizaciją ir taikant kitus rinkos veiks-
nius.  

Taigi, naujasis viešosios vadybos modelis neišvengiamai išstumia tradicinį 
viešojo administravimo modelį. Viešajį sektorių bandoma pertvarkyti į vadybos, 
turintį daugiau sutarties veiksnių, taikantį laisvesnį bendradarbiavimo tarp hie-
rarchinių lygmenų, kontroliuojančių ir vykdančių padalinių stilių. Tobulinama 
žmoniškųjų išteklių vadyba, personalas plačiau įtraukiamas į sprendimų priėmi-
mą ir valdymą. Mažinama administracinė kontrolė: numatomi griežti valdymo 
tikslai, naudojamas grįžtamasis ryšys su vartotojais – jie įtraukiami į valdymo 
procesą. Kuriama patikima, veiksminga, kompetentinga ir atvira prekių ir pa-
slaugų teikimo sistema, sudaromos sutartys, vengiama monopolizmo ir protek-
cionizmo, daugiau dėmesio skiriama privataus sektoriaus laimėjimų analizei.  

B. Mulford (2003) tradicinį viešąjį administravimą sieja su įrengimais, gamyk-
lomis, galimybe numatyti iš anksto, kontrole, atitiktimi. Šių sistemų lyderiai – va-
dybininkai ir nuolankūs informacijos perteikėjai. O naujoji viešoji vadyba yra su-
sijusi su rinkomis, konkurencija, laimėtojais ir pralaimėjusiais. Naujosios viešo-
sios vadybos lyderiai – herojai, verslininkai, kankiniai. 

W. Bennis (1998) pažymi, jog organizacijoms būdinga tai, kad per daug 
kontroliuojama ir nepakankamai vadovaujama, o žmonės nenori būti kontroliuo-
jami. Jie nori, kad jiems vadovautų, todėl populiarus ne administratorius, o lyde-
ris. „Yra didelis skirtumas tarp kontroliuojančio valdymo (administravimo) ir va-
dovavimo rodant lyderiavimo pavyzdį, ir jie abu svarbūs. „Administruoti“ reiškia 
nurodyti priežastį, įvykdyti, įsipareigoti arba imtis atsakomybės, duoti nurody-
mus. Vadovauti – turi turėti įtakos, vesti kuria nors kryptimi, kursu, veiksmu, 
nuomone. Skirtumas yra esminis“, – pabrėžia autorius. 

Administratoriai – tai žmonės, kurie tinkamai atlieka užduotis, o vadovai – 
žmonės, kurie tas užduotis sukuria. Skirtumą galima apibendrinti taip: vizijos ir 
sprendimo veiksmai (efektyvumas) prieš susidorojimo su rutina veiksmus (pro-
duktyvumą). 
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Žinoma, naujoji viešoji vadyba nereiškia plataus ir nekritiško privataus sekto-
riaus laimėjimų taikymo viešajame sektoriuje, tačiau reikalaujama, kad valstybės 
tarnautojai būtų labiau vadybininkai nei administratoriai. Laipsniškai atsisakoma 
vadovų specialistų – inžinierių, gydytojų, statybininkų ir kt. Vadovais vis dažniau 
skiriami vadybininkai, vis aktualesnis tampa lyderystės ir tikslo pastovumas.  
 

2. LYDERYSTĖS REIKŠMĖ VADOVAUJANT 
 

Ralphas M. Stogdilis, apžvelgęs lyderiavimo teorijas ir tyrimus, pažymėjo, 
kad yra beveik tiek pat skirtingų lyderiavimo termino apibrėžimų, kiek ir žmonių, 
bandžiusių jį apibūdinti. Lyderiavimas priklauso nuo daugelio veiksnių: pavaldi-
nių lūkesčių, paties vadovo asmeninių savybių, aplinkos, kuri veikia organizaciją 
ir vadovą, užduoties pobūdžio. Lyderiavimas – dinaminis procesas. Nėra vieno 
„geriausio būdo“ valdyti, todėl vadovai turi vertinti vaidmens efektyvumą iš dau-
gelio pozicijų, ypač akcentuojant darbuotojų ir paties vadovo elgseną. James A. 
F. Stoner (1999) valdymo lyderiavimą apibūdina kaip grupės narių veiklos, reika-
lingos užduočiai atlikti, nukreipimo ir lyderio poveikio jiems procesą. 

Svarbu skirti vadovą nuo lyderio. Vadovą palaiko organizacinė struktūra, iš 
anksto numatytos taisyklės, o lyderis savo veikimo būdą kuria pats: inicijuoda-
mas pokyčių viziją ir įkvėpdamas. L. Juozaitienė, J. Staponkienė (2004) vadina 
didele laime, kai lyderis ir vadovas sutampa, t. y. sugeba koordinuoti iniciatyvas, 
formuoti esminius klausimus. 

XXI amžiaus vadovas neišvengiamai turi būti lyderis. Yra labai daug požiūrių 
į lyderiavimą. Kartais vadovavimas ir lyderiavimas yra laikomi sinonimais, tačiau 
iš tikrųjų ne kiekvienas vadovas yra lyderis ir atvirkščiai. I. Bakanauskienė ir N. 
Petkevičiūtė (2003) pateikia koncepciją, kuri pabrėžia nuostatų į tikslus, santykių 
su kitais, savęs suvokimo ir vystymosi skirtumus. Vadovo ir lyderio skirtumai pa-
teikiami lentelėje. 
 

Lentelė. Vadovo ir lyderio palyginimas (I. Bakanauskienė ir N. Petkevičiūtė, 2003) 
 

Vadovas Lyderis 
Stengiasi priimti neasmeniškas ir pasy-
vias nuostatas tikslų atžvilgiu 

Priima asmeniškas ir aktyvais nuostatas tikslų 
atžvilgiu 

Norėdamas, kad žmonės priimtų atitin-
kamus požiūrius, nuolat koordinuoja ir 
balansuoja, kad tarp konfliktuojančių 
vertybių rastų kompromisą 

Sukelia jaudulį žmonių darbe ir skatina tokius pa-
sirinkimus, kurie ir sukelia įvaizdžius, skatinan-
čius jaudulį. 

Santykiuose su kitais žmonėmis palaiko 
žemą emocinio išgyvenimo lygį. 

Jaučia empatiją (įsijautimas į kito asmens emoci-
nę būseną) kitiems žmonėms ir atkreipia dėmesį 
į įvykių ir veiksmų emocinę reikšmę 

Jaučia esąs konservatorius ir reguliato-
rius esamos tvarkos, kurią pats nustato 
ir už kurią atsako 

Dirba, bet nepriklauso organizacijai. Jo identiteto 
pojūtis nepriklauso nuo dalyvavimo ar darbo 
vaidmenų, jis pasyviai ieško pokyčių galimybių 

Vadovo funkcijos: administravimo, or-
ganizavimo 

Lyderio funkcijos: strateginė, tarpasmeninė 

Autoritetas- visuotinai pripažinta žmo-
gaus įtaka. Skiriamos dvi autoriteto rū-
šys: formalus ir realus 

Autoritetas – realus. Lyderis, tai žmogus, savo 
galiomis darantis įtaką aplinkiniams 
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Panašias vadovų ir lyderių savybes pabrėžia L. Juozaitienė ir J. Staponkienė 
(2004). Autorės teigia, kad lyderiai dažniausiai būna inovatoriai, kūrybingi, lanks-
tūs, siekia atsakomybės, pasitiki darbuotojais, juos suvokia kaip šalininkus, kelia 
didesnius tikslus, siekia įdomios darbo aplinkos, noriai perduoda įgaliojimus. O 
vadovai – funkcionieriai, kompetentingi, specialistai, pripažįsta atsakomybę, 
kontroliuoja darbuotojus, juos suvokia kaip samdinius, nustato realius tikslus,   
siekia patogios darbo aplinkos, atsargiai perduoda įgaliojimus. 

Kas gi lemia tokį skirtingą vadovų ir lyderių apibūdinimą? L. Bagdonienės, E. 
Bagdono, L. Kazlauskienės ir J. Zemblytės (2004) teigimu pagrindinės priežas-
tys – prigimtis, funkcijų atlikimas ir įtakos sritys. Taip yra todėl, kad lyderio for-
mavimasis natūralus, vyksta grupės struktūrizavimo procese, o vadovas gali būti 
paskirtas iš išorės arba užaugti grupėje. Be to, lyderio funkcijos dažnai neforma-
lios, o vadovas duoda rašytinius ar žodinius paliepimus. Lyderio įtaka ribota 
tiems asmenims, kurie nėra tos grupės nariai, o vadovas turi formalią valdžią ne 
tik visiems darbuotojams, bet ir įtaką lyderiams.  

Galima teigti, kad ir vadovai, ir lyderiai turi pozityvių savybių, kurios tiesiog 
būtinos valdant organizaciją. Kad ir puikus vadovas gali nesugebėti sutelkti 
žmonių tikslams įgyvendinti, jei neturės lyderiui būtinų motyvavimo gebėjimų. Ki-
ti gali būti efektingi lyderiai, tačiau nemokėti sužadintą kitų energiją nukreipti no-
rima linkme. Taigi organizacija valdoma optimaliai, kai kartu derinamos vadovo 
ir lyderio savybės. 

Plačiuoju požiūriu unikali ir esminė lyderystės funkcija – organizacinės kultū-
ros kūrimas ir organizacijos evoliucijos numatymas. Lyderis organizacijoje yra 
tarsi dizaineris, mokytojas ar stiuardas.  

Hey Group / McBer tyrimų rezultatui parodė, kad lyderiai daro stiprią įtaką il-
galaikei organizacijos sėkmei. Nustatyta, kad individualios kompetencijos turi 
ryškiausią įtaką lyderystės stiliui pasirinkti. O lyderystės stilius net iki 70 proc. 
gali nulemti organizacijos klimatą. Taip pat nustatyta, kad 28 proc. finansinių re-
zultatų priklauso būtent nuo organizacijos klimato (žr. pav.). Ir nors tyrimai buvo 
atlikti privataus kapitalo įmonėje, akivaizdu, kad lyderystės raiška yra svarbi ir 
viešajame sektoriuje.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pav. Lyderių įtaka ilgalaikei organizacijos sėkmei (D. Goleman, 2000) 
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Taigi lyderystės reikšmė gerinant organizacijos veiklos kokybę pastaruoju 
metu tampa vis aktualesne tema. Šiais laikais nebepakanka, kad vadovas būtų 
puikus administratorius ir geras planuotojas, jis neišvengiamai turi būti lyderis, 
kad sugebėtų veikti žmonių elgesį, įžiebtų jų entuziazmą ir pasišventimą. 
 

3. LYDERYSTĖS STILIAUS IR ORGANIZACIJOS  
KLIMATO SĄSAJOS  

 
Lyderiavimas būna skirtingas priklausomai nuo lyderio asmeninių savybių, 

lyderiavimo motyvų (kas skatina lyderį užimti šias pozicijas), nuo grupės ir vi-
suomenės tikslų supratimo ir nuo grupės ypatybių (didelė ar maža, kokie grupės 
tikslai, kokios narių ypatybės, nariai seka lyderiu ar prieštarauja jam) ir kitų sąly-
gų. Tam tikra dalis vadybos teoretikų siekia išskirti efektingo lyderio elgesio cha-
rakteristikas. Kitaip tariant, jie bando išsiaiškinti, ką daro efektingi vadovai, o ne 
kokie jie yra. Šiuos teoretikus domino efektingų lyderių veiksmai: kaip jie pa-
skirsto užduotis, bendrauja su savo pavaldiniais, kaip bando motyvuoti savo se-
kėjus, kaip jie patys atlieka savo užduotis ir pan. 

Vieną iš didžiausių tyrimų šioje srityje yra atlikęs D. Goleman. Jis ištyrė 3781 
vadovą, dirbantį skirtingose kompanijose įvairiose šalyse. Autorius išskyrė šešis 
lyderiavimo stilius, kurie darė skirtingą įtaką organizacijos klimatui ir finansi-
niams rezultatams: 

• Lyderis autokratas (angl. Coercive). Pateikia nurodymus ir nuosekliai rei-
kalauja juos vykdyti. Kontroliuoja, skatina ir baudžia. Šis stilius tinkamas 
krizių, susijusių su neveiksminga veikla, metu. Tačiau ilgainiui gali mažėti 
darbuotojų iniciatyva, lankstumas, atsakomybė. 

• Lyderis vizionierius (angl. Visionary). Perteikia ilgalaikę perspektyvą, siek-
tinus tikslus, siekia, kad darbuotojai jiems pritartų. Tinka, kai verslas teka 
pasroviui, rezultatai vidutiniai ar prastėja, kai reikia pokyčių, iššūkių. Ta-
čiau šis stilius neveiksmingas, kai komanda labiau patyrusi nei vadovas, 
kai vadovas neapibrėžia operatyvių tikslų. 

• Bendraujantis, palaikantis lyderis (angl. Affliative). Daug dėmesio skiria 
santykiams, sukuria ir palaiko ryšius. Tinkamas stilius, kai reikia sutelkti 
komandą, gerinti komunikaciją ir moralę, krizių, susijusių su žmonėmis, 
metu. Tačiau gali būti skiriama per mažai dėmesio rezultatams, neefekty-
viai veiklai ir klaidoms. 

• Bendradarbiaujantis lyderis (angl. Democratic). Įtraukia darbuotojus, iš-
klauso jų nuomonių, siekia sutarimo. Tinkamas stilius, kai darbuotojų kom-
petencija didelė, vadovui trūksta kompetencijos ar įgaliojimų. Tačiau šiuo 
atveju būtinas darbuotojų pritarimas. Be to, kartais darbuotojams gali būti 
neaišku, kas priima sprendimą. 

• Ugdantis lyderis (angl. Coaching). Augina darbuotojus ateičiai, siekia, kad 
jie nuolat mokytųsi ir pats jiems padeda. Tinkamas stilius neįtemptomis ap-
linkybėmis, siekiant ilgalaikių rezultatų, darbuotojų kompetencijos ir atsa-
komybės. Netinka, kai darbuotojai nemotyvuoti tobulėti, kai reikia greitų 
rezultatų, krizių metu. 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

536 

• Raginantis lyderis (angl. Pacesetting). Darbuotojams nustato aukštus veik-
los standartus. Orientuotas į laimėjimus, reikalauja greitų rezultatų. Daro 
pats, pateikia save kaip pavyzdį. Tinkamas stilius, kai siekiama greitų re-
zultatų, taip pat norint darbuotojus skatinti siekti aukštų standartų. Tačiau 
ilgainiui darbuotojai jaučiasi „perkrauti“ reikalavimų, nepasitiki savimi. 

D. Goleman tyrimo metu taip pat nagrinėtos lyderystės raiškos ir tokių orga-
nizacijos klimato veiksnių – lankstumas, atsakomybė, standartai, atlygis, vizijos 
ir vertybių aiškumas bei įsipareigojimai, sąsajos. Nustatyta kiekvieno pirmiau ap-
tarto lyderystės stiliaus įtaka organizacijos klimato veiksniams. Autorius teigia, 
kad ilgalaikėje perspektyvoje vizionieriaus, bendraujančio, bendradarbiaujančio 
ir ugdančio stiliaus lyderiai daro teigiamą įtaką organizacijos klimatui. Dižiausią 
teigiamą įtaką organizacijos veiklai daro vizionieriaus stiliaus lyderiai, nes jų 
veikla susijusi su vizijos ir vertybių aiškumu bei tinkamu atlygiu. O raginančio ir 
autokratinio stiliaus lyderiai gali daryti neigiamą įtaką organizacijos klimatui. Dir-
bant su lyderiu autokratu, darbuotojams trūksta lankstumo, jie jaučiasi nesau-
giai, nes nėra apibrėžta atsakomybė. Ugdančiam lyderiui trūksta vizijos aišku-
mo, jis neapibrėžia atlygio teisingumo, nenustato aiškių standartų. Tačiau auto-
rius pažymi, kad organizacija veikia efektyviausiai, kai lyderystės stilius pasiren-
kamas ir pritaikomas tam tikrai situacijai. 

 
IŠVADOS 

 

Naujasis viešosios vadybos modelis laipsniškai išstumia tradicinį viešojo 
administravimo modelį. Viešajį sektorių bandoma pertvarkyti į vadybos, kur vis 
daugiau dėmesio skiriama rezultatams ir asmeninei vadybininko atsakomybei. 
Pamažu atsisakoma vadovų specialistų – inžinierių, gydytojų, statybininkų ir kt. 
Vadovais vis dažniau skiriami vadybininkai, todėl akcentuojama lyderystės ir 
tikslo pastovumo svarba. 

Šiais laikais nebepakanka, kad vadovas būtų puikus administratorius ir ge-
ras planuotojas, jis neišvengiamai turi būti lyderis, kad sugebėtų paveikti žmonių 
elgesį, įžiebtų jų entuziazmą ir pasišventimą. Galima teigti, kad tiek vadovai, tiek 
lyderiai turi pozityvių savybių, kurios tiesiog būtinos valdant organizaciją. Taigi 
organizacija valdoma optimaliai, kai kartu derinamos vadovo ir lyderio savybės. 

D. Goleman išskyrė šešis lyderiavimo stilius: autokratinį, vizionieriaus, ben-
draujantį – palaikantį, bendradarbiaujantį, ugdantį ir raginantį. Nustatyta kad il-
galaikėje perspektyvoje vizionieriaus, bendraujančio, bendradarbiaujančio ir ug-
dančio stiliaus lyderiai daro teigiamą įtaką organizacijos klimatui, o raginančio ir 
autokratinio stiliaus lyderiai gali turėti neigiamą įtaką. Tačiau geriausių rezultatų 
organizacijos pasiekia tada, kai lyderystės stilius pasirenkamas ir pritaikomas 
konkrečioms aplinkybėms. 
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Santrauka 
 

Yra žinoma, kad spalvos gali pakeisti objektų ir erdvės suvokimą, sukelti įvairias 
emocijas, atkreipti dėmesį ir kt. Tačiau praktinėje veikloje, pavyzdžiui, reklamos 
kūryboje, spalvos dažnai pasirenkamos remiantis tik intuicija ar estetiniais sumeti-
mais. Konkurencinėje kovoje netinkami sprendimai gali labai brangiai kainuoti, 
todėl prieš naudojant spalvas svarbu išsiaiškinti jų poveikį. 

Tyrimai rodo, kad spalvoti vaizdai greičiau atkreipia dėmesį, sukelia ryškesnes 
emocines reakcijas, o sukeltos emocijos būna teigiamesnės nei nespalvotų vaizdų. 
Tendencijos pastebimos ir tiriant konkrečias spalvas. Pavyzdžiui, pastebėta, kad 
šviesios spalvos (rožinė, mėlyna, raudona) susijusios su teigiamesnėmis emocijomis 
nei tamsios spalvos (ruda, juoda, pilka). Tiesa, yra duomenų, kad konkrečių spalvų 
ir emocijų ryšys priklauso nuo amžiaus bei kultūrinių dalykų. Tačiau svarbu tai, 
jog spalvos gali daryti įtaką nepriklausomai nuo turinio. 

Be to, spalvų poveikis pastebėtas ir tiesiogiai tiriant reklaminius pranešimus. 
Spalvos gali padėti atkreipti dėmesį, įsiminti ir net padidinti pardavimus. Vis dėlto 
lieka iki galo neatsakyta į klausimą, kokios spalvos, vartotojų nuomone, labiausiai 
tinka įvairioms prekėms. 

 
Šis amžius dažnai pavadinamas informacijos amžiumi. Informacija tampa 

svarbiausiu turtu, kurį pasiekti galima labai įvairias būdais, o beveik kiekviename 
iš jų tarp gausybės naudingų ar bent įdomių faktų galima rasti ir reklaminių pra-
nešimų. Pastarųjų paskirtis – atkreipti skaitytojų dėmesį ir informuoti apie tam 
tikrą prekę, paslaugą ar galimybę. Bėda ta, kad tiek prekių, tiek paslaugų būna 
labai įvairių, kiekvieną iš jų norima paversti kuo patrauklesne ir geidžiamesne, 
todėl neišvengiamai atsiranda konkurencija. Vienas iš būdų sėkmingai konku-
ruoti ir yra reklama. Jai išleidžiama didžiulės pinigų sumos, o žmonės įdeda 
daugybę pastangų ir laiko siekdami sukurti kuo efektyvesnį reklaminį pranešimą. 

Reklamos efektyvumas glaudžiai susijęs su psichologiniu poveikiu reklamos 
vartotojui. Suprantama, labai svarbūs pirkėjų poreikiai, motyvacija. Tačiau ne-
mažai reklaminių pranešimų sėkmingai skatina įsigyti prekę ar paslaugą net ne-
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sant aiškaus poreikio, o motyvaciją suformuoja pats pranešimas. Taigi akivaiz-
du, jog reklamos psichologinis poveikis yra labai platus. Jį geriau suprasti pade-
da paties reklamos psichologinio poveikio proceso supratimas. Šis procesas su-
sideda iš daugybės etapų, kuriuos išskirti galima labai įvairiai. D.Jokubauskas 
[9, p. 112] skiria tokius etapus: 

1) dėmesio patraukimas; 
2) intereso palaikymas; 
3) emocijų pasireiškimas; 
4) įtikinimas; 
5) sprendimo pirkti priėmimas; 
6) prekės pirkimas. 
Efektyvus reklaminis pranešimas turi atsižvelgti į visus šiuos etapus. Tai 

reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į reklamos tikslinės grupės atstovų mąstymą, 
atmintį (patirtį), dėmesį, suvokimą ir kitas psichologines kategorijas. Pagal tai ir 
formuojama tiek pati prekė, tiek reklaminis pranešimas. 

Taigi bet kokie faktai, didinantys reklamos efektyvumą, tampa labai vertingi, 
o vienas iš tokių faktų gali būti spalva. Šis vaizdo elementas labai svarbus tiek 
gyvybės palaikymo, tiek malonumo požiūriu. Būtent sugebėjimas gerai skirti 
spalvas padėdavo mūsų protėviams rasti vaisių tankioje miško lapijoje ir saugiai 
nustatyti jų prinokimo laipsnį. Tapdamos piešinių, namų puošybos elementu, 
spalvos ėmė teikti malonumą ir pasigėrėjimą. Vėliau net atsirado vadinamieji 
meno kūriniai, kurių nedaloma dalimi tapo spalvų įvairovė. 

Todėl nenuostabu, kad moksliniai tyrimai parodė, jog spalvos susijusios su 
emocijomis ir kelia įvairių asociacijų. Vienos spalvos siejamos su teigiamomis 
emocijomis, o kitos su neigiamomis. Galima pabrėžti, jog kylančios asociacijos 
taip pat turi labai įvairų emocinį atspalvį. 

Minimos netgi konkrečios emocinės reakcijos, kurias sukelia viena ar kita 
spalva arba net bandoma nuspėti žmogaus charakterį [1, p. 18; 7, p. 15–16]. 
Pavyzdžiui, raudona spalva yra aktyvi, didinanti raumenų įtampą, kraujo spau-
dimą. Žmonės, kurie mėgsta šią spalvą, turėtų būti impulsyvūs, veiklūs, mėgs-
tantys riziką. Nemėgstantys raudonos spalvos nemėgsta ir agresijos, jie greičiau 
pasyvūs, vengiantys konfliktų, nuolankūs ir kuklūs. 

Žalia spalva optimali, mažina kraujo spaudimą, ramina, didina darbingumą. 
Tokios spalvos mėgėjai paprastai būna kantrūs, darbštūs, praktiški, pasitikintys 
savimi. Nemėgstantys šios spalvos stokoja ryžto, vengia sunkumų. 

Mėlynai spalvai priskiriamos raminamosios savybės, kurios gali net slopinti. 
Apie mėlynos spalvos mėgėjus kalbama, kad tai aukštai save vertinantys, dva-
singi, jautrūs, blaiviai mąstantys žmonės. Nemėgstantys šios spalvos paprastai 
trokšta permainų, nerimastingi, nepakantūs aplinkiniams. 

Panašiai aprašomos ir kitos spalvos. Deja, daugelis aprašymų pagrįsti ne ty-
rimais, o labiau „liaudies išmintimi.“ Be to, atsargiai reikėtų žvelgti ir į įvairių sa-
vybių priskyrimą remiantis mėgstamomis ar nemėgstamomis spalvomis. Juolab 
kad tikslių tyrimų šia linkme nėra atlikta. 

Tačiau tai nereiškia, kad tyrimų visiškai nėra. Pavyzdžiui, B. H. Detenber, R. 
Simons ir J. Reiss [6, p. 331–355] pažymėjo, kad nemaža dalis emocijų, kurias 
žmonėms sukelia per televizorių rodomi vaizdai, yra nulemti spalvų. Bent jau 
spalvoti (chromatiniai) vaizdai sukelia ryškesnes emocines reakcijas nei nespal-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

541 

voti (achromatiniai). Be to, ir reklamos patraukia dėmesį kur kas labiau, kai jos 
spalvotos. Tai pastebima tiek su nejudančiais vaizdais (nuotraukomis), tiek su 
judančiais (pvz., filmais). 

C. J. Boyatzis ir R. Vargheese [3, p. 77–85] taip pat tyrė spalvų ir emocijų ry-
šį. Jie atliko eksperimentą, kurio metu vaikams parodydavo įvairių spalvų pa-
vyzdėlius ir klausdavo jų, kaip konkreti spalva verčia pasijusti. Rezultatai paro-
dė, kad teigiamos emocijos buvo siejamos su šviesiomis (rožinė, mėlyna, rau-
dona), o neigiamos – su tamsiomis (ruda, juoda, pilka). 

Kiek kitokį eksperimentą atliko M. M. Terwogt ir J. B. Hoeksima [20, p. 5–17]. 
Jų tyrime vaikai ir suaugusieji turėjo spalvų pavyzdėlius susieti su užrašytomis 
emocijomis. Rezultatai parodė, jog šios sąsajos labai priklauso nuo amžiaus. 
Pavyzdžiui, vaikai mėlyną spalvą siejo su džiaugsmo, o suaugusieji jau su liūde-
siu. 

Panašaus M. R. Zentner [24, p. 389–398] tyrimo rezultatai atskleidė, kad ir 
suaugusieji, ir vaikai šviesias spalvas labiau gretino su džiaugsmu, o tamsias – 
su liūdesiu. Skirtumai išryškėjo tik siejant spalvas su pykčiu. Vaikų atsakymai 
buvo labai įvairūs, o suaugę šią emociją gana vieningai gretino su raudona 
spalva (vaikai ją noriai siejo su džiaugsmu). 

E. Burkitt, M. Barett ir A. Davis [4, p. 445–455] atliko eksperimentą, kurio 
metu tyrė, kokias spalvas renkasi vaikai spalvindami su skirtingomis emocijomis 
siejamus piešinius (neutralią, piktą ir malonią figūras). Tyrėjai gavo duomenų, 
jog spalvindami malonią figūrą vaikai buvo linkę naudoti savo mėgstamiausias 
spalvas, o spalvindami piktą, nemalonią – mažiausiai mėgstamas spalvas. Be 
to, spalvindami piktąją figūrą vaikai dažniausiai rinkosi juodą spalvą. 

Taigi esami duomenys leidžia teigti, kad spalvų ir emocijų ryšys vis dėlto yra. 
Sutampa ir daug faktų. Pavyzdžiui, beveik visuose tyrimuose nustatytas juodos 
spalvos siejimas su neigiamomis emocijomis [3, p. 77–85; 24, p. 389–398]. Ta-
čiau svarbu paminėti, kad konkrečios spalvos skirtingų tyrimų rezultatuose ne 
visada siejamos su tomis pačiomis emocijomis. Tai gali būti nulemta ne tik me-
todologinių, bet ir kultūrinių ypatumų. 

Lyginant skirtingo amžiaus tiriamųjų atsakymus, aiškiai pastebima kultūros 
įtaka. Pavyzdžiui, raudona iš su džiaugsmu susijusios spalvos 3-4 metų vaikų 
grupėje beveik vieningai virto pykčio simboliu suaugusiųjų grupėje [24, p. 389–
398]. Toks pokytis neturėtų stebinti, nes nuo senų laikų spalvoms buvo priski-
riamos įvairios simbolinės reikšmės, iš jų ir galinčios sukelti įvairias emocines 
reakcijas. Pavyzdžiui, Vakarų kultūroje įprasta baltą spalvą laikyti gėrio, šviesos 
spalva, o juodą – mirties, blogio simboliu [7, p. 4–9]. Vaikai paprasčiausiai nes-
pėjo perprasti tų reikšmių. Be to, skirtingose kultūrose galėjo nusistovėti skirtin-
gos reikšmės. Pavyzdžiui, Kinijoje balta asocijuojasi su gedulu, o senovės Egip-
te kai kurios spalvos turėjo dvejopą reikšmę – raudona spalva galėjo reikšti ir 
gėrį, ir blogį [7, p. 4]. Kiniečiams raudona spalva neša laimę, o turkams reiškia 
mirtį. Net ir rinkodaros tyrimuose aiškiai pastebimi spalvų vertinimo skirtumai. 
Štai, pavyzdžiui, violetinė spalva Azijoje vertinama kaip rodanti brangumą, o 
JAV ši spalva siejama su maža kaina [22, p. 301]. Galiausiai kai kuriose kalbose 
apskritai nėra spalvų pavadinimų (taigi ir simbolių), kuriuos galima rasti kitose 
kalbose [16, p. 46–48]. 
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Tačiau yra ir nuomonių, kad spalvos susijusios su emocijomis nepriklauso-
mai nuo kultūros. Kai kurie autoriai pažymi, kad spalvos būna skirtingo ryškumo, 
t.y. intensyvumo. Todėl jos aktyviau arba silpniau gali sužadinti visą organizmą, 
ypač prisimenant, kad orientacinio reflekso dėka organizmas susižadina atsira-
dus naujam stipriam stimului. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad spalvos gali su-
kelti šilumos, erdvės, dydžio ar svorio pojūčius [5, p. 133; 7, p. 13–14]. Tai sie-
jama su sinestezijos reiškiniu, kai vieno modalumo pojūtis sukelia kelių moda-
lumų pojūčius. Pavyzdžiui, girdint muziką galima suvokti ir jos spalvą, o mėlynos 
spalvos maistas gali pasirodyti neskanus [10, p. 233–242]. Šis reiškinys, beje, 
taip pat aiškinamas tiek kultūrinėmis, tiek fiziologinėmis priežastimis [15, p. 53–
61]. Taigi lygiai taip pat spalvos gali sukelti ir emocijas [20, p. 5–17]. Panašiai 
mąsto ir autoriai, teigiantys, jog emocijos gali būti susijusios su spalvomis fizio-
logiškai. Daugelio žmonių dešiniajame smegenų pusrutulyje yra tiek spalvų sky-
rimo, tiek emocijų kilimo centrai. Manoma, kad jie gali būti gana artimai susiję 
[17, p. 373–375]. 

Tiesa, kalbant apie emocijas dažnai pabrėžiama turinio svarba. Todėl svarbu 
atskirti turinio ir vizualių elementų poveikį. E.S.Tan [19, p. 116–134], kalbėda-
mas apie meno kūrinių sukeliamas estetines emocijas, išskyrė A (kūrinio, for-
mos) ir R (turinio) emocijas. A emocijos kyla atkreipus dėmesį į kūrinio kompozi-
ciją, spalvas, priemones, minties pateikimą ir pan., o R emocijos atsiranda ste-
bint turinį. Pastarosios emocijos gali būti tiek empatinio (kai tarsi pamėginama 
įsijausti į pavaizduotą situaciją), tiek neempatinio (kai tiesiog stebima iš šalies) 
pobūdžio. Tiesa, ir A emocijas iš dalies veikia turinys. Tačiau A ir R emocijos ga-
li gerokai skirtis. Pavyzdžiui, stebint tą patį paveikslą galima jausti pasigėrėjimą 
(teigiama emocija), jei dėmesys kreipiamas į autoriaus idėją, parinktas spalvas 
ar atlikimo techniką, bet galima justi ir liūdesį arba gailestį (neigiamos emocijos), 
jei dėmesys nukreipiamas į pavaizduotą mirštantį gyvūną. Tokį E. S. Tan skirs-
tymą galima pritaikyti paprastiems vaizdams ir vaizdinei reklamai. Spalvų, jude-
sio, dydžio ir pan. poveikį reikėtų lyginti su A emocijomis, o turinio – su R emoci-
jomis. Kai poveikiai prieštarauja vienas kitam, kyla neaiškios emocijos, o kai su-
tampa – emocijų poveikis sustiprėja. Taigi galima daryti prielaidą, kad reklamoje 
pavaizduoto vaizdo sukeliamos emocijos yra A (formos) ir R (turinio) emocijų 
suma, kuri gali būti ir teigiama, ir neigiama. 

Šios intensyvios mokslinės diskusijos apie spalvų ir emocijų ryšį, kilmę ar 
priežastis labai aktualios, nes emocijos reklaminiuose pranešimuose yra be galo 
svarbios. Jos užtikrina geresnį reklaminio pranešimo ir jame reklamuojamos 
prekės ar paslaugos įsiminimą. Emocijos gali lemti ir teigiamą arba neigiamą 
požiūrį į reklamos objektą. Tad jau vien dėl ryšio su emocijomis spalvos yra itin 
svarbios reklamoje, nesvarbu, tai skelbimas laikraštyje, trumpas filmukas per te-
leviziją, stendas lauke ar dar kitokia reklamos forma. Galima tikėtis, kad parink-
us tinkamas spalvas, dėl emocinio (ir ne tik) poveikio reklaminis pranešimas ge-
riau atliks savo numatytą funkciją. Juolab kad tai įrodo moksliniai tyrimai, tiesio-
giai nagrinėję reklamas ar produktus. 

Pavyzdžiui, R. Sparkman ir L. M. Austin [18, p. 39–42] analizavo dviejų tyri-
mų, kuriuose buvo lyginama dvispalvių (nespalvotų) bei trispalvių reklaminių 
skelbimų, paskelbtų laikraštyje, įtaka prekių pardavimui, rezultatus ir remdamiesi 
jais padarė išvadą, kad trispalviai skelbimai didino prekių pardavimą. 
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Kitame tyrime [13, p. 61–73] buvo stebėtas tiriamųjų akių judėjimas vartant 
„geltonųjų puslapių“ katalogą. Rezultatai parodė, kad tiriamieji spalvotus rekla-
minius pranešimus pastebėdavo anksčiau ir stebėdavo ilgiau nei nespalvotus. 
Be to, spalvotų pranešimų pastebėdavo daugiau nei nespalvotų. 

P. A. Bottomley ir J. R. Doyle [2, p. 63–68] atliko kelis eksperimentus, kurių 
metu tiriamiesiems pateikdavo įvairius išgalvotos kompanijos veiklos variantus 
arba prekės apibūdinimus ir pagal tai vertindavo skirtingų spalvų tinkamumą 
prekės ženklui (specialiu šriftu užrašytam pavadinimui). Rezultatai parodė, kad 
funkciniams produktams (automobilių padangoms, elektriko paslaugoms ir pan.) 
labiau tinka mėlyna nei raudona spalva, o atvirkštinis santykis buvo vertinant 
sensorinius-socialinius produktus (kvepalai, restoranas ir pan.). 

Spalvos įtaką atpažinimui bei atminčiai pademonstravo ir P. Jansen-Osmann 
bei G. Wiedenbauer tyrimas [8, p. 337–358], kuriame įvairaus amžiaus tiriamieji 
turėjo surasti kelią link žmogų vaizduojančios figūros spalvotame ir nespalvota-
me labirinte, o vėliau nubraižyti kelią, kaip ją galima rasti. Paaiškėjo, kad spalvo-
tame labirinte buvo lengviau orientuotis, tačiau spalvos nepadėjo tiksliau nubrai-
žyti kelio. 

Be to, nemažai dėmesio skirta ir tyrinėjimams, kaip spalvos veikia skonio su-
vokimą. Pavyzdžiui, namų šeimininkėms ragavus tą pačią kavą, stovėjusią šalia 
rudos, mėlynos, raudonos ir geltonos dėžučių, 75 proc. degustatorių teigė, kad 
kava, stovėjusi prie rudos dėžutės, yra per stipri [11, p. 409]. Ta pati ruda spalva 
daugeliu atvejų kėlė neigiamą skonį ir geriant gazuotus gėrimus [10, p. 233–
242]. Galiausiai spalvos gali veikti ir maisto skonį, valgymo greitį [5, p. 133]. 

Tačiau pastaruoju metu sparčiai daugėja darbų, tiriančių spalvų poveikį in-
ternetinėje reklamoje. Štai R. Lohtia, N. Donthu, E. K. Hershberger [14, p. 410–
418] tyrė internetinių reklaminių pranešimų efektyvumą vertindami parodymų ir 
paspaudimų santykį. Tyrėjai atsižvelgė į įvairius reklaminių pranešimų dizaino 
elementus, tarp jų ir spalvą. Gauta, kad efektyviausias buvo vidutinis spalvų kie-
kis (nei didelis, nei mažas). Be to, pastebėta, kad emocinis turinys didino prane-
šimo efektyvumą verslas–vartotojas kontekste, bet mažino verslas–verslas kon-
tekste. 

Taip pat svarbu paminėti, kad spalvų naudojimas reklamoje nors nedaug, 
bet tirtas ir Lietuvoje. J. Lapė ir L. Masiliūnaitė [12, p. 79–87] tyrė reklaminio te-
ksto spalvos įtaką dėmesiui, suvokimui ir įsiminimui. Rezultatai atskleidė, kad 
labiausiai dėmesį patraukia raudona spalva, o žalios spalvos reklama atidžiau 
perskaitoma. Be to, žalia spalva labiausiai įtakoja kaip įsimenama reklama. 

Taigi tyrimų atlikta labai įvairių, o jų rezultatai taip pat labai skirtingi. Tačiau 
apibendrinus rezultatus galima pastebėti, kad spalvoti vaizdai ir reklaminiai pra-
nešimai tiriamiesiems sukelia malonesnius jausmus, ilgiau išlaiko jų dėmesį nei 
nespalvoti. Be to, tamsios, o ypač juoda spalva, daugelyje tyrimų buvo siejamos 
su neigiamomis emocijomis. 

Galiausiai reklamai svarbios ne tik emocijos, bet ir minėti pastebėjimai, kad 
spalvos gali koreguoti temperatūros, svorio ir kitus pojūčius. Pavyzdžiui, mano-
ma, jog raudona spalva yra šiltesnė nei mėlyna, o tamsūs objektai atrodo sun-
kesni už šviesius [5, p. 133; 7, p. 13–14]. 

Visi šie duomenys labai vertingi kuriant efektyvius reklaminius pranešimus. 
Tačiau lieka ir neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, ar reklamuojamas juodas au-
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tomobilis potencialiam pirkėjui kelia neigiamas emocijas, ar kuria solidumo įspū-
dį. Todėl norint sudaryti vienokį ar kitokį prekės įspūdį labai svarbu žinoti, kaip 
pirkėjai subjektyviai vertina skirtingų spalvų tinkamumą įvairioms prekėms. 
Esami tyrimai tikslesnių duomenų kol kas nepateikia. Tad siekiant didesnio rek-
lamos efektyvumo būtina ir toliau tirti spalvų naudojimo reklamoje galimybes. 
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Summary 

 
Colour is inseparable part of human life. It helps to see, to feel, to live. That is why 

very careful decisions have to be made when selecting colours for various purposes. One 
of many possible purposes is advertisement. And it is a very common one, because nowa-
days we can see advertisements almost everywhere. However, mistakes can be costly, so 
it is better to know what colours can do before applying them. 

For example, it is known that colours can adjust perception of space, temperature, 
weight, etc. They can also affect physical conditions: activate, soothe or, on the contrary, 
to suppress. And it is even said that there are compatible combinations of different colours 
and people. However such facts are more like folklore. 

Nevertheless, there are also many scientific researches made about colour. The re-
sults show that colours can help to attract and maintain attention, to elicit emotional re-
sponses. For instance, it is proven that colour pictures are associated with stronger and 
more positive emotions than black and white ones. Similarly, brighter colours (pink, blue, 
red) are also associated with more positive emotions compared to darker colours (brown, 
black, grey). 

However, there are disputes about influence of age, culture and content. Data show 
that in some cases effects of colour are universal and in some cases it changes with age 
or culture. It is also worth noting that while colour and content of pictures might influence 
each other, the colour can also affect independently. 

Even more important fact is that the various effects of colour were noticed in adver-
tisements or products directly. For example, colours improved sales, changed perceptions 
of taste and helped to guide viewers’ attention. 

So it is clear that colour has a huge impact on people and thus can be a very powerful 
lever in advertisements. However there are still some unclear parts, for example, custom-
ers’ opinion about most suitable colour for various products. So exploration of colour has 
to continue further. 
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Santrauka 

 
Tinkamos vadybos taikymas yra vienas iš svarbiausių konkurencinių veiksnių, 

lemiančių išlikimą rinkoje. Organizacijos ieško būdų efektyviau dirbti, pasiekti ge-
resnių rezultatų, o psichologai tiria, kokie veiksniai daro įtaką efektyviai organizaci-
jos veiklai. Pastaraisiais metais atlikta daug empirinių tyrimų, siekiant atskleisti 
emocinio intelekto (EI) ir darbinės veiklos rodiklių ryšį, analizuojama, kaip dar-
buotojų emocinis intelektas yra susijęs su organizacijų veiklos sėkme. Emocinė 
kompetencija yra emocinio intelekto pagrindu išugdomi įgūdžiai, lemiantys 
veiksmingą profesinę veiklą. Itin svarbiu veiksniu emocinis intelektas tampa kal-
bant apie efektyvaus vadovavimo organizacijai sąlygas. Manoma, kad aukštą emo-
cinį intelektą turintys vadovai moka tiksliai nustatyti ir veikti pavaldinių emocijas, 
užsitikrinti jų paramą siekdami organizacijos ir savo tikslų. Nuolat kintamoje ap-
linkoje, kur įvairios įmonės turi keisti savo įpročius, darbo pobūdį ar net visą kul-
tūrą, būtent darbuotojų emocinės reakcijos yra viena iš didžiausių kliūčių organi-
zacijai sėkmingai keistis. Todėl emocijų atpažinimas ir supratimas, jų valdymas yra 
svarbūs vadovų ir pavaldinių, kolegų tarpasmeniniams santykiams, sprendimams 
priimti, nuostatoms į darbą, emociniam klimatui kurti ir palaikyti – visam, kas 
veikia darbo rezultatus. 

 
ĮVADAS 

 
Literatūroje yra ne vienas bandymas apibrėžti emocinį intelektą. Vienas iš 

naujausių ir labiausiai vartojamų yra šis: emocinis intelektas – individo poten-
cialas mokytis praktinių emocinių gebėjimų, pagrįstų keturiais komponentais 
(savimonės, susitvardymo, socialinės savimonės ir socialinių santykių). O emo-
cinė kompetencija rodo, kiek to potencialo žmogus realizuoja mokydamasis, 
perimdamas ir integruodamas emocinį intelektą į profesinę veiklą [2]. 

Taigi mokėjimų prielaidos yra vadinamos emociniu intelektu, o patys mokė-
jimai – emocine kompetencija. Aukštas žmogaus emocinis intelektas dar visiškai 
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negarantuoja, kad jis įgyvendins jį praktiškai, išplėtodamas tam tikrą kompeten-
ciją; aukštas emocinis intelektas tik sudaro tam sąlygas. Tyrimai atskleidė du 
svarbiausius emocinio intelekto faktorius – kompetencijas, atskleidžiančias 
emocinio intelekto esmę: 

1. gebėjimus, t.y. emocijų įsisąmoninimas palyginti su jų valdymu; 
2. kryptis t.y. ar šios kompetencijos skirtos sau ar kitiems [2]. 
Plačiuoju požiūriu emocinis intelektas gali būti apibrėžiamas kaip sugebėji-

mai, daugiau ar mažiau susiję su asmenybės savybėmis, padedantys apdoroti 
emocinę informaciją, t. y. atpažinti ir suvokti emocijas ir jų reikšmę, jas asimiliuo-
ti, valdyti ir tuo remiantis samprotauti [13, p. 58 – 59]. 

Emocinė kompetencija yra remiantis emociniu intelektu išugdomi įgūdžiai, 
lemiantys efektyvią profesinę veiklą. Skiriami šie keturi emocinės kompetencijos 
modelio elementai: savimonė, savęs valdymas, socialinė savimonė ir socialiniai 
sugebėjimai [7]. 
 
Lentelė  
 

 ŽINIOS APIE SAVE ŽINIOS APIE KITUS 

PAŽINIMAS 

Savęs pažinimas 
 

� Savo emocijų pažinimas 
� Teisingas/tikslus savęs įverti-

nimas 
� Pasitikėjimas savimi 
 

Tarpasmeninis pažinimas 

 

� Empatija 
� Orientacija į aptarnavimą/pagalbą 
� Organizacinis nuovokumas 

VALDYMAS 

Savęs valdymas 

 

� Savikontrolė 
� Patikimumas 
� Sąmoningumas 
� Gebėjimas prisitaikyti 
� Orientacija į pasiekimus 
� Iniciatyva 

Santykių valdymas 
 

� Kitų žmonių ugdymas 
� Įtaka 
� Komunikavimas 
� Konfliktų valdymas 
� Lyderystė 
� Pokyčių inicijavimas 
� Ryšių užmezgimas 
� Darbas komandoje ir bendradar-

biavimas 
 
 

Kiti autoriai skiria šias emocinio intelekto struktūrines dalis [11, p. 267 – 
298]. 

1) gebėjimą suprasti ir išreikšti emocijas, 
2) gebėjimą asimiliuoti emocijas mąstymo procese, 
3) gebėjimą suprasti emocijas ir jų prasmę,  
4) gebėjimą valdyti emocijas. 
Pastaraisiais metais atlikta daug empirinių tyrimų siekiant atskleisti emocinio 

intelekto (EI) ir darbinės veiklos rodiklių ryšį. Anglijoje buvo atliktas tyrimas, ku-
riame įvertinta 58-ių vadybininkų profesinio tobulėjimo dinamika per jų septyne-
rius karjeros metus ir gauta, jog emocinio intelekto testo duomenys padeda pa-
aiškinti profesinio tobulėjimo rodiklių pokyčius net 36 proc. Šie rodikliai buvo 
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gauti atlikus vadybininkų darbinės veiklos analizę [14, p. 371-399]. Atlikus tyrimą 
JAV su mokesčių inspektoriais, gauta, jog „geriausiai dirbančios“ grupės emoci-
nis intelektas buvo gerokai aukštesnis už šalies gyventojų vidurkį. Ypač ryškus 
jų pranašumas gautas pagal problemų sprendimo įgūdžių rodiklį. 

Reikšmingi duomenys atlikus tyrimą, kuris parodė, kiek kartų tam tikri emo-
cinio intelekto komponentai yra geriau išplėtoti tų asmenų, kurie tapo svarbių or-
ganizacijų prezidentais ir vadovais, palyginti su „vidutinio darbuotojo“ emociniu 
intelektu: savikontolė – septynis kartus, empatija, komandinio darbo įgūdžiai – 
2,5 karto, pasitikėjimas savimi – tris kartus, pasiekimų motyvacija – du kartus 
[16]. Tyrimai [1, p. 363 – 388] atlikti 36 šalyse su beveik 100 000 darbuotojų, pa-
rodė, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių darbo sėkmę, yra socialinė 
atsakomybė vadovams, bendradarbiams, komandai.  

Dauguma tyrimų patvirtina tiesą, kad emocinis intelektas veikia labai platų 
darbinės veiklos ir elgesio parametrų spektrą „įsipareigojimas organizacijai ir 
darbdaviui“, „komandinis darbas“, „profesinių gabumų ir talentų vystymas“, „nau-
jovių diegimas“, „paslaugų kokybė“, „lojalumas klientui“ [12, 284-287].  

Aukštą emocinį intelektą turintys asmenys lengviau ir greičiau padaro profe-
sinę karjerą ir pasiekia jos aukštumų, jų tarpasmeniniai santykiai tvirtesni, jie 
greitai prasimuša tarp pirmaujančių savo organizacijoje, yra sveikesni nei turin-
tys žemą emocinį intelektą [4, p. 31 – 33]. Taip yra manoma, nes: 

1. Emociškai protingi asmenys geba efektyviau perduoti savo idėjas, tikslus 
ir siekius, t.y. daro tai taip, jog kiti ima jaustis geriau, pasijunta geriau pri-
sitaikę; 

2. Emocinis intelektas lemia efektyvesnį darbą komandoje dėl ryškesnių so-
cialinių gebėjimų; 

3. Aukštą emocinį intelektą turintys vadovai moka kurti palankų organizacinį 
klimatą ir sumanių žmonių komandą, formuoja tinkamus santykius darbo 
grupėje, kurie savo ruožtu palankiai veikia tiek pavienių darbuotojų, tiek 
grupės emocinį intelektą. 

4. Aukštas emocinis intelektas padeda sėkmingai įveikti darbe kylančius 
sunkumus ir įtampą [3, p. 3 – 12]. 

Itin svarbiu veiksniu emocinis intelektas tampa kalbant apie efektyvaus va-
dovavimo organizacijai sąlygas. Manoma, kad aukštą emocinį intelektą turintys 
vadovai moka tiksliai identifikuoti ir veikti sekėjų emocijas, moka užsitikrinti se-
kėjų paramą siekdami organizacijos ir savo tikslų. Tokie vadovai geba panaudoti 
stiprias emocijas kaip būdą atkreipti dėmesį į svarbius tuo metu dalykus, gali ge-
riau nujausti, kaip jų sekėjai sureaguos į aplinkos ir organizacinius pokyčius. Jie 
geba savoje organizacijoje sukurti entuziazmo, optimizmo ir bendradarbiavimo 
atmosferą [6, p. 1027 – 1055]. Tačiau kol kas šie teiginiai nėra pavirtinti empiri-
niais tyrimais. 

Emocinio intelekto svarbą jausmų ir mąstymo integracijai bei įtaką asmens 
savijautai ir sugebėjimui sėkmingai veikti organizacijos aplinkoje rodo kitas tyri-
mas [10, p. 95 – 102]. Buvo rasta, kad darbuotojų emocinio intelekto lygis yra 
susijęs su socialinio psichologinio klimato vertinimais. Taip pat darbuotojų emo-
cinis intelektas skiriasi priklausomai nuo išsilavinimo. Kylant išsilavinimo lygiui, 
daugėja ir tiriamųjų, turinčių aukštesnį emocinį intelektą.  
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Darbuotojų emocinio intelekto (elgesio aspekto) lygis susijęs su darbo pobū-
džiu: tiriamųjų, kurių darbas labiau susijęs su socialinių ryšių palaikymu emoci-
nis intelektas yra aukštesnis nei dirbančių techninį darbą. Taigi žmogaus mokė-
jimas elgtis „emociškai protingai“ yra glaudžiai susijęs su subjektyviu, labiau tei-
giamu bendro socialinio ir psichologinio klimato organizacijoje suvokimu, geres-
niu savo bendradarbių pažinimu ir geresne savijauta organizacijoje [10, p. 95 – 
102]. 

Kalbant apie konkretaus EI pritaikymą organizacijoje, yra išskiriamos ma-
žiausiai kelios organizacijai svarbios sritys [9, p. 45 – 50]:  

1. EI ir vadovavimas;  
2. EI ir grupės darbas;  
3. Darbo emocionalumas. 
Žmonių darbas visada susijęs su informacija, jos analize ir taikymu, todėl 

darbo vienetu tapo grupė, o ne individas. Tad ateityje darbovietėse emocinio in-
telekto įgūdžiai, padedantys žmonėms darniai bendradarbiauti, turėtų įgyti vis 
didesnę reikšmę [5]. Kai žmonės susiburia dirbti kartu – planuoti, kaip atlikti už-
duotį, ar gaminti, juos visada sieja grupės intelekto koeficientas (IQ), t.y. grupės 
narių gebėjimų ir įgūdžių visuma. Užduoties atlikimo kokybė priklauso nuo ben-
dro grupės IQ, tačiau svarbiausias grupės intelekto svertas yra ne vidutinis aka-
deminis IQ, o emocinis intelektas. Aukštą bendrą grupės IQ nulemia darnus 
bendradarbiavimas. Bendradarbiauti gebanti grupė gali pasižymėti išskirtiniu 
darbo našumu ir sėkme. Grupei, kurios nariai turi tokių pat įgūdžių, bet nesuge-
ba bendradarbiauti, gali sektis prasčiau [8, p. 190 – 192]. 

Tyrimo, kodėl vienoms grupėms sekasi geriau, o kitoms prasčiau, duomenys 
rodo [15], kad svarbiausias veiksnys, nulėmęs puikius darbo rezultatus, buvo 
sukurta vidinė grupės darna, padėjusi pritaikyti narių gebėjimus. Daugelio darbų 
sėkmė priklauso nuo sugebėjimo pasinaudoti bendradarbių įgūdžiais. Atliekant 
įvairias užduotis gali prireikti vis kitų gebėjimų. Tai skatina kurti vadinamąsias 
specialiąsias grupes: kiekvienas narys papildo grupę kokiais nors profesionaliais 
komponentais. Darbo sėkmę iš esmės lemia gebėjimas sutelkti bendradarbius į 
specialią grupę. Su informacija susijusioms paslaugoms ir intelektiniam kapitalui 
tampant vis svarbesniems, sugebėjimo bendradarbiauti tobulinimas lems įmo-
nės intelektinį kapitalą ir padės jai išlikti rinkoje. Norėdamos klestėti, įmonės tu-
rės rūpintis savo kolektyvo emocinio intelekto lygiu [8, p. 190 – 192].  

Mokslo susidomėjimas emocinio intelekto svarba organizacijose vis didėja. 
Atlikta tyrimų analizė tik patvirtina, kad emocinis intelektas yra su susijęs profe-
siniu tobulėjimu, karjeros augimu, organizacijos psichologiniu klimatu, atsako-
mybės jausmu, gebėjimu bendradarbiauti, daryti įtaką kitiems.  

Nuolat kintamoje aplinkoje, kur įvairios įmonės turi keisti savo įpročius, darbo 
pobūdį ar net visą kultūrą, būtent darbuotojų emocinės reakcijos yra viena iš di-
džiausių kliūčių organizacijai sėkmingai keistis. Todėl emocijų atpažinimas ir su-
pratimas, jų valdymas yra svarbūs vadovų ir pavaldinių, kolegų tarpasmeni-
niams santykiams, sprendimams priimti, nuostatoms į darbą, emociniam klimatui 
kurti ir palaikyti – tam, kas veikia darbo rezultatus. 
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IŠVADOS 
 

1. Mokslo susidomėjimas emocinio intelekto svarba organizacijose vis didė-
ja. Atlikta tyrimų analizė tik patvirtina, kad emocinis intelektas yra su susijęs pro-
fesiniu tobulėjimu, karjeros augimu, organizacijos psichologiniu klimatu, atsa-
komybės jausmu, gebėjimu bendradarbiauti, daryti įtaką kitiems.  

2. Nuolat kintamoje aplinkoje, kur įvairios įmonės turi keisti savo įpročius, 
darbo pobūdį ar net visą kultūrą, būtent darbuotojų emocinės reakcijos yra viena 
iš didžiausių kliūčių organizacijai sėkmingai keistis. Todėl emocijų atpažinimas ir 
supratimas, jų valdymas yra svarbūs vadovų ir pavaldinių, kolegų tarpasmeni-
niams santykiams, sprendimams priimti, nuostatoms į darbą, emociniam klimatui 
kurti ir palaikyti – tam, kas veikia darbo rezultatus. 
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Summary 
 

Efficient and effective use of human resources is one of the most important tasks of 
the organization. Effective management of human resources is vital for organizations that 
are serious about establishing their success in market economy. Organizations are looking 
for ways how to perform effectively and how to achieve the best results they could. Psy-
chologists aim to investigate which factors influence organizational success. During the 
last few years, many researchers focus on analyzing emotional intelligence of employees 
and it's impact on organizational success. Emotional Intelligence - EQ - is a relatively re-
cent behavioral model, rising to prominence with Daniel Goleman's 1995 Book called 
'Emotional Intelligence'. Goleman identified the five 'domains' of EQ as: Knowing your 
emotions, managing your own emotions, motivating yourself, recognizing and understand-
ing other people's emotions, managing relationships, i.e., managing the emotions of oth-
ers. Emotional Intelligence is increasingly relevant to organizational development and de-
veloping people, because the EQ principles provide a new way to understand and assess 
people's behaviors, management styles, attitudes, interpersonal skills, and potential. Emo-
tional Intelligence is an important consideration in human resources planning, job profiling, 
recruitment interviewing and selection, management development, customer relations and 
customer service, and more. EQ embraces two aspects of intelligence: understanding 
yourself, your goals, intentions, responses, behaviour and all; and understanding others, 
and their feelings. Different jobs also call for different types of emotional intelligence. Bos-
ses and leaders, in particular, need high EQ because they represent the organization to 
the public, they interact with the highest number of people within and outside the organiza-
tion and they set the tone for employee morale. Leaders with empathy are able to under-
stand their employees’ needs and provide them with constructive feedback. Emotional In-
telligence has become a vital part of how today's leaders meet the significant challenges 
they face. Emotional Intelligence can help leaders in a difficult leadership role, especially 
at the highest levels in organizations, emotional intelligence can give developing leaders a 
competitive edge. 
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