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Santrauka. Teisininko profesijos krizė pasauliniame diskurse yra vertinama kaip trimatė 
problema, susidedanti iš teisininkų profesijos vertybių kaitos, visuomenės nepasitikėjimo teisininkais 
ir pačių teisininkų nepasitenkinimo savo profesija. Straipsnyje analizuojama, kaip teisininko 
profesiją Lietuvoje paveikė politinių ir ekonominių pokyčių procesai, ar profesinėms vertybėms daro 
įtaką pakitusios teisinių paslaugų rinkos sąlygos, kodėl labai paplitusios teisininkų psichologinės 
problemos? Lietuva, kaip ir daugelis pokomunistinių šalių, šiuo metu įstojusių į Europos Sąjungą, yra 
kreivės, parodančios visuomenės pasitikėjimą teisine sistema, gale, t. y. beveik dvigubai žemiau už 
ES vidurkį. Tyrimai rodo, jog teisinė sistema iš dalies nepateisina pokomunistinių visuomenių šalių 
gyventojų lūkesčių dėl egzistuojančio atotrūkio tarp pasikeitusios politinės sistemos bei mentaliteto 
lygmenyje įsitvirtinusių mąstymo ir veikimo modelių. Be to, Lietuvoje dominuojant teisininkų 
profesinio rungimosi modeliui, didėjant teisinių paslaugų komercializacijai bei praktikuojančių 
teisininkų konkurencijai, ryškėja profesinių vertybių nuvertėjimo tendencijos, kurias ateityje dar labiau 
paskatins teisės aktais suteikta galimybė advokatams reklamuotis ir liberalus privačių teisinių paslaugų 
teikimo reguliavimas. Tyrimai taip pat rodo, kad teisininkai dažniau nei kitų profesijų atstovai kenčia 
nuo depresijos, priklausomybių ir kitų psichologinę įtampą liudijančių simptomų: nemigos, apetito 
praradimo ar persivalgymo, nerimo, socialinės atskirties, priešiškumo ar net paranojos, o siekdami 
numalšinti nerimą ir stresą piktnaudžiauja alkoholiu, vaistais ir narkotikais. Teisininkų psichologinės 
gerovės tyrimai Lietuvoje yra neabejotinai reikalingi, nes problemą visų pirma reikia pripažinti ir 
įvertinti jos apimtis, be to, būtina į ją atsižvelgti jau rengiant teisininkus: daugiau dėmesio skirti ne vien 
specialiosioms kompetencijoms, bet ir emociniam bei socialiniam intelektui ugdyti.

Reikšminiai žodžiai: teisininko profesija, vertybių krizė, visuomenės pasitikėjimas, 
teisininkų psichologinė gerovė.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Įvadas

JAV Aukščiausiojo teismo teisėjas Felixas Frankfurteris yra pasakęs: „Teisė yra 
tokia, kokie yra teisininkai.“1 Lietuvos teisinėje aplinkoje dažniausiai diskutuojama 
apie teisės taisykles ir jų įgyvendinimą, tačiau, žinia, net ir pačių pažangiausių 
taisyklių įgyvendinimo kokybė priklauso nuo tų, kurie jas taiko. Pastaruoju 
metu, ypač pasauliniu profesiniu ir moksliniu lygmenimis, netyla diskusijos apie 
teisininko profesijos krizę ir jos ateitį2. Teisininko profesija dažnai įvardijama kaip 
itin pavojinga3, o šios profesijos krizė vertinama kaip trimatė problema, kurios 
elementai – teisininkų profesinių vertybių kaita, visuomenės nepasitikėjimas 
teisininkais ir pačių teisininkų nepasitenkinimas savo profesija bei darbu. 

Klausimai, kaip Lietuvos teisininkus ir kartu teisę paveikė Lietuvos politinės 
ir ekonominės transformacijos procesai, ar teisininko profesija šiuo metu patiria 
krizę, kokią įtaką teisininkų bendruomenei daro pasaulyje jau seniai diskutuojami 
jų skaičiaus didėjimo, komercializacijos, globalizacijos, technologizavimo ir kiti 
procesai, bei kaip visi šie minėti reiškiniai veikia teisininkų pasitenkinimą darbu, 
viešai Lietuvos teisės praktikų ir mokslininkų iki šiol diskutuoti itin mažai, nors 
neabejotinai yra aktualūs ne tik šios profesijos atstovams, bet ir teisininkais 
ketinančiam tapti jaunimui bei visai visuomenei. Teisininkų profesijos krizė daro 
poveikį ne tik teisininkams, bet ir jų klientams bei visuomenei, nes daugėja žalos 
padarymo klientams atvejų, teisinės sistemos tinkamo ir efektyvaus funkcionavimo 
kliūčių. Įvertinus teisininkų įtaką valstybės įstatymų leidžiamajai, vykdomajai 
bei teismų valdžioms, galima sakyti, kad jų profesiniai nesklandumai mažina 
visuomenės pasitikėjimą teisine sistema ir minėtomis valdžios šakomis. 

Kita vertus, Lietuvos žiniasklaida vis praneša apie teisininkus (teisėjus, 
prokurorus, advokatus, policininkus), tai nusižengusius neblaivius, tai atėmusius 

1 Felixo Frankfurterio laiškas Franklinui Ruzveltui (1927 m. gegužės 13 d.), cituota iš: 
Carrington, P. D. Butterfly Effects: The Possibilities of Law Teaching in a Democracy. Duke 
Law Journal, 1992, p. 742.

2 SussKind, R. E. Tomorrow’s lawyers: An introduction to your future. Oxford: Oxford 
University Press, 2013.

3 James, C. Lawyer Dissatisfaction, Emotional Intelligence and Clinical Education. Legal 
Education Review, 2008, 18, p. 124.
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gyvybę sau ar savo artimiesiems, dėl depresijos nesusitvarkančius su savo darbu ir 
pan., tačiau akivaizdu, kad viešumoje nuskambėję faktai yra tik ledkalnio viršūnė. 
Šie faktai ir teisininkų darbo kokybė labai priklauso ne tik nuo kiekvieno asmens 
kompetencijos, bet ir nuo psichologinės būsenos, t. y. kaip konkrečiam teisės 
profesionalui sekasi susidoroti su itin atsakingo darbo keliamais streso, įtampos, 
skubos bei psichologinio spaudimo iššūkiais. Kita vertus, akivaizdu, kad šios 
problemos yra labai latentiškos ir delikačios. 

Teisininkų profesijos krizės klausimai Jungtinėse Amerikos Valstijose 
profesiniu ir akademiniu lygiu plačiai diskutuojami jau nuo 1960-ųjų4, vėliau šią 
temą imta nagrinėti ir kitose šalyse, pvz., Australijoje, Jungtinėje Karalystėje ir 
kt. Lietuvoje, kaip minėta, ši tema kol kas nesulaukė aktyvesnio mokslininkų ir 
praktikų dėmesio5. 

Straipsnyje siekiama išanalizuoti bei įvertinti Lietuvos teisininkų profesijos 
krizės dimensijas žvelgiant iš globalios perspektyvos, aptariant tokias šiai profesijai 
aktualias, bet kontroversiškas temas kaip posovietinis mentalitetas, liberalus privačių 
teisinių paslaugų reguliavimas ir teisininkų psichologinis diskomfortas. Tyrimo 
metu buvo kompleksiškai taikomi įvairūs metodai: lyginamasis, aprašomasis, 
apibendrinimo bei sisteminės analizės. 

1.	 Teisininko	profesijos	vertybių	krizė

Apie teisininko profesinių vertybių nuvertėjimą Lietuvoje bent jau viešuose 
pasisakymuose ar straipsniuose kol kas diskutuojama gana fragmentiškai6, nors 
privatus profesinis diskursas apima ir teisininkų profesinės kultūros kaitą, be 
to, nemažai kalbama ir apie akivaizdžiai dominuojantį pesimistinį požiūrį, kad 
teisininkų, ypač teikiančių privačias paslaugas, profesinės, etinės vertybės yra 
kompromituojamos dėl pasikeitusios teisinių paslaugų rinkos sąlygų įtakos. Kai 
kalbama apie kintančią teisinių paslaugų teikimo kultūrą, dažniausiai įvardijamos 
išorinės priežastys: didėjanti konkurencija, teisininkų veiklos ir bendravimo nulemta 
profesinio rungimosi kultūra, komercializacija, kolegialumo nykimas. 

4 Pearce, R. G. Revitalizing the Lawyer-Poet: What Lawyers Can Learn from Rock and Roll. 
Widener Law Journal, Symposium on The Lawyer as Poet Advocate: Bruce Springsteen and 
the American Lawyer, 2005, 14, p. 910.

5 Lastauskienė, G. Advokato profesija: prieštaringas jos pobūdis ir kontrolė. Jurisprudencija, 
2013, 20(4), p. 1473–1491; Kiršienė, J. Advokato nepriklausomumas teisinių paslaugų rinkos 
komercializacijos kontekste: reliktas ar būtinybė? Jurisprudencija, 2014, 21(3), p. 683–706.

6 Ibid.
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Kokybinis tyrimas7, kurio vienas iš tikslų buvo nustatyti, kuris etikos modelis 
dominuoja Lietuvoje (rungimosi, etiško ir padoraus teisininko, moralinio aktyvisto 
ir atsakingo teisininko8), parodė, jog rungimusi paremtas teisininko veiklos modelis 
Lietuvoje aiškiai dominuoja. Rungimasis pirmiausia pasireiškia neretai pernelyg 
uoliu naudos klientui siekimu, naudojimusi kolegų neapsižiūrėjimu, klaida ar 
nekompetencija, teisės interpretavimu savo naudai, kartais ir manipuliavimu teise. 
Be to, galimos ir akivaizdžiai neetiškos rungimosi modelio apraiškos, pavyzdžiui, 
piktnaudžiavimas teise kliento naudai, pasinaudojant kreipimusi į teismą kaip spaudimo 
priemone ar menkinant kolegos reputaciją, nors kai kurie respondentai pabrėžia, kad 
tai daugiau išimtys nei taisyklė. Anot respondentų, neetiškumą galbūt lemia itin didelė 
konkurencija teisinių paslaugų rinkoje, išsilavinimo spragos, klientelizmas9.

Teisinių paslaugų rinkos analitikai taip pat sutartinai teigia, kad šiuolaikinė 
į vartojimą orientuota visuomenė, didėjantis praktikuojančių teisininkų skaičius 
bei aštrėjanti jų konkurencija, besivystančios technologijos, globalizacija ir kiti 
veiksniai neabejotinai supurtė teisininko profesijos pamatus10. Šios tendencijos, 
regis, išliks ir ateityje, ypač įvertinus tai, kad ir Lietuvoje nuo 2013 m. advokatams 
teisės aktais buvo suteikta galimybė reklamuoti savo veiklą11. 

Kita vertus, privačių teisinių paslaugų teikimas Lietuvoje, palyginti su kitomis 
šalimis, reguliuojamas labai liberaliai, t. y. daugelį privačių teisinių paslaugų 
leidžiama teikti ir asmenims, kurie nėra advokatai12, tad minėtos tendencijos tik 
dar labiau ryškėja. Advokatams, kurių veikla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
advokatūros įstatymo 4 straipsniu, nėra komercinė ūkinė, tenka konkuruoti su 

7 Kokybinis tyrimas buvo atliktas kaip VDU Teisės fakulteto 2012–2014 m. vykdomo mokslininkų 
grupių projekto „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija  
Nr. MIP-020/2012“, iš dalies finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos, sudėtinė dalis. Kokybiniam 
tyrimui buvo pasirinktas iš dalies struktūrizuotas giluminis interviu. Individualiuose interviu 
dalyvavo penkiolika respondentų iš valstybės reguliuojamų teisinių profesijų (teisėjų, prokurorų, 
advokatų, antstolių, notarų) bei žinomi Lietuvos visuomenės ir žiniasklaidos atstovai. 

8 Plačiau apie šiuos teisininko vaidmens modelius: BerKmanas, T.; Gruodytė, E. Teisininkų 
etikos vertybių realumo ir modeliavimo problemos. Problemos, 2014, 85, p. 79–90; Kiršienė, J.;  
MalinausKas, V. Teisininkų etikos modeliai ir jų taikymo praktikoje teoriniai aspektai.  
Iš: Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika. Vilnius: Mes, 2013, p. 66–89.

9 VDU Teisės fakulteto atliktas kokybinis tyrimas, supra note 7.
10 Kiršienė, J., supra note 5, p. 684.
11 Lietuvos advokatų tarybos sprendimas „Dėl advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimų 

ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas 2014-03-13.
12 Viešosios komunikacijos priemonėse galima rasti daugybę pavyzdžių, kaip reklamuojasi 

juridiniai ir fiziniai asmenys, teikiantys pačias įvairiausias teisines paslaugas, – nuo santuokos 
nutraukimo, skolų išieškojimo iki įmonių steigimo ir pan.
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teisines paslaugas teikiančiais fiziniais asmenimis ir įmonėmis, kurie, siekdami 
privačių teisinių paslaugų rinkoje įgyti konkurencinį pranašumą, atsikovoti daugiau 
ar turtingesnių klientų ir tokiu būdu padidinti pajamas, jokių skrupulų neturi. 

Teisinėje doktrinoje išskiriant teisininko profesiją iš kitų profesijų ir pagrin- 
džiant, kodėl privačios teisinės paslaugos turi būti licencijuojamos, dažniausiai 
remiamasi šiais pagrindiniais argumentais:

1. Teisinėje praktikoje tenka priimti sudėtingus sprendimus, todėl būtinas 
atitinkamas išsilavinimas ir pasirengimas.

2. Klientai, kurie dažniausiai negali tinkamai įvertinti teisinių paslaugų 
kokybės ir sudėtingumo, turi pasitikėti teisininkais, į kuriuos kreipiasi.

3. Teisinė sistema yra sureguliuota tokiu būdu ir priemonėmis, įskaitant 
savireguliavimą, kad teisininkai savo funkcijas atliktų kompetentingai, neprarasdami 
klientų ir visuomenės pasitikėjimo bei gebėdami aukoti asmeninius interesus.

4.  Teisininkas turi suderinti tarnavimą kliento interesams su teisingumo 
sistemos, visuomenės gerovės ir asmeniniais interesais13. 

Akivaizdu, kad tokioje liberaliai sureguliuotoje teisinių paslaugų rinkoje, kokia 
šiuo metu egzistuoja Lietuvoje, minėti argumentai neveikia, nes teisines paslaugas gali 
teikti ir advokato licencijos neturintys asmenys, kuriems nėra keliami nei atitinkamo 
išsilavinimo, nei kompetencijos ir etikos, nei tarnavimo kliento, teisingumo sistemos 
ar visuomenės gerovės interesams reikalavimai. Pasaulyje ir Lietuvoje, atrodytų, 
nepajudinamai įsitvirtinę advokatų veiklos imperatyvai: nepriekaištinga reputacija, 
kompetencija, atsakomybė klientui ir visuomenei, nepriklausomumas, interesų 
konflikto vengimas, konfidencialumas, pareiga sąžiningai ir protingai atstovauti 
klientui bei jo atsisakyti tik dėl svarbių priežasčių, ir kt., asmenims, kuriems leidžiama 
Lietuvoje laisvai praktikuoti teisę neturint advokato licencijos, yra tik rekomenduo- 
jamų pageidavimų sąrašas. Atitinkamai Lietuvos teismų praktikoje pabrėžiama 
maksima, kad „advokatas, būdamas teisinės sistemos dalis, savo veikloje ne tik turi 
laikytis įstatymo, bet ir pats ginti įstatymo dvasią, teisingumo ir teisėtumo idealus“, 
be to, šios profesijos atstovams „taikomi didesni, reiklesni elgesio standartai <...>, nes 
tik nepriekaištingo profesinio elgesio žmogui gali būti patikėta dalyvauti teisingumo 
įgyvendinimo procese“14, šiame kontekste atrodo gerokai nutolusi nuo realybės.

Akivaizdu, kad ši profesinių reikalavimų atžvilgiu visiškai nelygiavertė 
konkurencija neprisideda prie teisinių paslaugų kokybės bei teigiamo teisininko 

13 Pearce, R. G. Professional Responsibility: A Contemporary Approach. Second edition. The 
Interactive Casebook Series. St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2014, p. 7.

14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 23 d. nutartis 
civilinėje byloje V. R. L. v. Lietuvos advokatūra (bylos Nr. 3K-3-80/2009).
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įvaizdžio visuomenėje, juo labiau nepadeda puoselėti teisininko, ypač advokato, 
profesinių vertybių ir imperatyvų. Pastebėtina, kad notarų ir antstolių veikla yra 
sureguliuota kur kas griežčiau, nes šie asmenys veikia valstybės vardu ir kaip jos 
atstovai, tačiau ir jie pritartų, jog profesijos krizė, paslaugų komercializavimas, 
laukinė konkurencija, profesinių vertybių bei įvaizdžio visuomenėje devalvavimas yra 
šiandieninės veiklos realija, beje, susijusi ir su visuomenės pasitikėjimu teisininkais.

2.	 Visuomenės	pasitikėjimo	teisininkais	problema

Lietuvoje iki šiol buvo atliktas ne vienas išsamus visuomenės pasitikėjimo 
teisėsaugos institucijomis tyrimas, analizuotos itin žemo pasitikėjimo teisėsaugos 
sistema priežastys15. Sistemingai pasitikėjimas institucijomis Lietuvoje buvo 
pradėtas tirti 1993 metais16. Kaip rodo šie tyrimai, teisėsaugos institucijų 
patikimumas, palyginti su 1989 m. ir 1999 m., yra sumažėjęs17 ir mažėja toliau. 

Lietuva tarp kitų Europos valstybių pasižymi itin prastais pasitikėjimo teisinėmis 
institucijomis rodikliais, t. y. pasitikėjimas nacionaline teisės sistema Lietuvoje yra 
vienas žemiausių tarp visų ES šalių18. Kita vertus, remiantis „Eurostat“ duomenimis, 
daugelis pokomunistinių šalių, šiuo metu įstojusių į Europos Sąjungą, rikiuojasi 
kreivės, rodančios visuomenės pasitikėjimą teisine sistema, gale. Pavyzdžiui,  
2013 m. rudenį „Eurostat“ Europos Sąjungos valstybėse atliktas visuomenės nuomonės 
tyrimas parodė, kad Lietuvoje teisine sistema pasitiki tik 31 proc. respondentų ir 
šis rodiklis yra gerokai mažesnis nei ES vidurkis – 53 proc.19 Todėl akivaizdu, kad 
dabartinis teisininkų vertinimas Lietuvoje rodo nepateisintus visuomenės lūkesčius.

Anot šių reiškinių priežastis analizuojančių autorių, teisinė sistema nepateisina 
pokomunistinių šalių gyventojų lūkesčių, nes šios visuomenės, veikiamos sovietinio 
laikotarpio ir tarpukario autoritarinių režimų patirties, vis dar trokšta globėjiškos 
valstybės, kaip teisingumo ir socialinės lygybės ir apsaugos sergėtojos bei 
užtikrintojos, vedamos stipraus lyderio, tuo tarpu perėjimas iš planinės prie rinkos 
ekonomikos lėmė valstybės įtakos mažėjimą20.

15 Burnytė, M. Pasitikėjimas politinėmis ir teisėsaugos institucijomis Lietuvoje. Teisės 
problemos, 2013, 4(82), p. 97–112; Dobryninas, A. Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

16 Dobryninas, A., ibid., p. 73.
17 Ibid., p. 301.
18 Justice in EU Report 2013, p. 12–13 [interaktyvus] (žiūrėta 2014-03-01) <http://ec.europa.eu/

public_opinion/flash/fl_385_en.pdf.>; Dobryninas, A., supra note 15, p. 84.
19 Justice in EU Report 2013, op. cit., 12–13. Tyrimo klausimas: Ar jūs labiau pasitikite, ar 

nepasitikite teisine savo šalies sistema?
20 Burnytė, M., supra note 15, p. 101.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_385_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_385_en.pdf
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Kita vertus, teisinėse institucijose išlikus „daliai sovietinio laikotarpio politinės 
nomenklatūros“21 ir jų darbo metodams, kurie ne visuomet dera su demokratiniais 
principais, atsiranda atotrūkis „tarp eskaluojamų naujos demokratinės sistemos 
idealų bei akimirksniu nespėjusios pasikeisti politinės ir ekonominės realybės“22. 
Akivaizdu, kad net ir praėjus daugiau nei dvidešimčiai metų po Sovietų Sąjungos 
žlugimo ir nepriklausomybės Lietuvoje atkūrimo, Lietuva, kaip ir kitos okupaciją 
patyrusios Rytų Europos šalys, iki šiol jaučia šios patirties padarinius. Nors 
pereinamuoju iš totalitarinės į demokratinę valstybę laikotarpiu įvyko esminių 
politinės ir ekonominės sistemos pertvarkymų, kuriuos dar labiau paskatino stojimas 
į Europos Sąjungą, tačiau, kaip pažymi pokomunistinėse šalyse pereinamuoju 
laikotarpiu vykusius reiškinius nagrinėjantys autoriai23, nepaisant politinės sistemos 
pasikeitimų individualios ir visuomenės sąmonės kaitos procesai yra daug lėtesni, 
– „numesti fizinius barjerus yra lengviau nei pakeisti įprastus mąstymo ir veikimo 
modelius“24. Be to, teisę realiai determinuoja pačių teisininkų asmenybės25, todėl 
atotrūkis tarp naujos demokratinės tvarkos bei mąstymo ir veikimo modelių, kitaip 
tariant, mentaliteto yra itin ryškus. Kaip pažymi prof. Meyersas, teisės mokslas yra 
paremtas ne atradimais, kaip dauguma gamtos mokslų, o sukaupta išmintimi, įgyta 
per klaidas ir patirtį. Po daugiau nei penkiasdešimties metų okupacijos „teisininkai 
pokomunistinėse šalyse buvo susipažinę su vienu precedentu: teisininkų profesija, 
kontroliuojama komunistinio režimo“26. Mokslininkai skiria dvi perėjimo iš 
totalitarinės į demokratinę valstybę dimensijas. Anot prof. Blomquisto, šiame 
„valstybės statymo projekte“, politinių ir teisinių struktūrų dimensijoje, Lietuvai, 
kaip ir kitoms į ES priimtoms pokomunistinėms valstybėms, pavyko sukurti 
suverenią valstybę su jai atstovaujančiomis atitinkamomis institucijomis, tačiau 
mentaliteto lygmeniu šios valstybės yra arčiau buvusių sovietinių respublikų27. 

21 Ibid.
22 Ibid.
23 Blomquist, H. Legal education, profession and society transition: Reform of Lithuanian legal 

education. Review of Central and East European Law, 2004, 29(1), p. 35–95; Meyer, W. D. 
Remnants of Eastern Europe’s Totalitarian Past: The Example of Legal Education in Bulgaria. 
Journal of Legal Education, 1993, p. 227; Meyer, W. D. Facing the Post-Communist Reality: 
Lawyers in Private Practice in Central and Eastern Europe and the Republics of the Former 
Soviet Union. Law & Pol’y Int’l Bus, 1994, 26, p. 1019.

24 Meyer, W. D., ibid., Law & Pol’y Int’l Bus, p. 1046.
25 Carrington, P. D., supra note 1, p. 742.
26 Meyer, W. D., op. cit., Law & Pol’y Int’l Bus, p. 1019, 1028.
27 Blomquist, H., supra note 23, p. 49.
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Pastebėtina, kad vis dar didelė dalis Lietuvoje praktikuojančių teisėjų ir kitų 
teisininkų įgijo išsilavinimą sovietmečiu28, kita vertus, net jei išsilavinimas buvo 
įgytas Lietuvai jau atgavus nepriklausomybę, iki šiol sovietinio teisinio lavinimo 
modeliai vis dar yra labai gyvybingi29, atitinkamai sovietinis teisinis mąstymas ir 
mentalitetas, nors modifikuoti ir dėl to dar sunkiau atpažįstami, gali būti perduodami 
naujajai teisininkų kartai. 

Šios pokomunistinių šalių transformaciją tiriančių mokslininkų įžvalgos iš  
dalies pagrindžia minėtų pasitikėjimo teisine sistema tyrimų Europos Sąjungos šalyse 
ir Lietuvoje rezultatus, t. y. itin žemą pasitikėjimą teisininkais pokomunistinėse 
šalyse. Antai kelerius metus Lietuvos visuomenę krėtęs pedofilijos skandalas, žiūrint 
iš analizuojamos perspektyvos, taip pat pagrindžia neigiamą visuomenės nuostatą 
ir nepasitikėjimą teisine sistema Lietuvoje. Teisininkai viešai yra kritikuojami 
bei kaltinami teisiniu nihilizmu, telefonine teise, protekcionizmu, arogancija, 
manipuliavimu teise ir pačia teisine sistema.

Beje, reikia pripažinti, kad po pastarųjų Lietuvos visuomenę sukrėtusių įvykių 
teisinės institucijos imasi įvairių priemonių siekdamos atkurti dialogą su visuomene, 
supažindinti ją su teisiniais procesais, bei, atsižvelgdamos į mokslininkų įžvalgas, 
kad „pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis yra didesnis, kai vyrauja įsitikinimas, 
jog pareigūnai su kitais piliečiais elgiasi pagarbiai, nuoširdžiai ir geranoriškai“30, 
daugiau dėmesio skirti žmonių aptarnavimo kultūrai (vertinant viešųjų teisėsaugos 
institucijų (policijos, prokuratūros, teismų) teikiamų paslaugų kokybę, didžiausios 
kritikos sulaukia teisėsaugos institucijų dėmesys žmogui). Kaip parodė apklausos, 
net 73 proc. respondentų mano, kad aptarnavimo kultūros stokojama prokuratūros, 
66 proc. – teismo, 59 proc. – policijos darbe 31.

3.	 Teisininkų	psichologinė	gerovė

Kaip minėta, trečioji teisininkų profesijos krizės dimensija, aiškiai susijusi 
ar net išplaukianti iš kitų dviejų, yra pačių teisininkų požiūris į savo profesiją, 
jų pasitenkinimas darbu bei psichologinė būsena atliekant pareigas. Akivaizdu, 
kad nuolatinė teisės aktų kaita, vis didėjantys technologinio raštingumo bei kitų 
kompetencijų, pvz., emocinio intelekto, reikalavimai, auganti konkurencija ir 

28 Selelionytė-Drukteinienė, S.; Jurkevičius, V.; Kadner, T. The Impact of the Comparative 
Method on Lithuanian Private Law. European Review of Private Law, 2013, p. 959–990.

29 Meyer, W. D., supra note 23, Law & Pol’y Int’l Bus, p. 1030.
30 Burnytė, M., supra note 15, p. 102.
31 Dobryninas, A., supra note 15, p. 303–309.
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pan., bei visuomenės nepasitikėjimas ar net nepagarba didina įtampą teisininkų 
profesinėje veikloje, jų nepasitikėjimą savimi ir kitais, nesaugumo jausmą, bei 
prisideda prie diskomforto ir psichologinės gerovės problemų, kurios įvairiomis 
formomis prasiveržia profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Nors Lietuvos žiniasklaida vis praneša apie teisininkų (teisėjų, prokurorų, 
advokatų, policininkų) nusižengimus, jų neblaivumą32 arba pasikėsinimus į savo33 
ar savo artimųjų gyvybę34, nesusidorojimą su pareigomis dėl depresijos35 ir pan., 
tačiau akivaizdu, kad viešumoje nuskambėję faktai yra tik ledkalnio viršūnė, o ši 
problematika yra labai latentiška ir delikati. Teisėjų, advokatų, prokurorų, notarų 

32 Pavyzdžiui, 2013 m. pavasarį žiniasklaida aptarinėjo Kauno apygardos teismo teisėjo  
R. Lincevičiaus poelgį – jis būdamas neblaivus vairavo automobilį ir pėsčiųjų perėjoje 
partrenkė mažametį vaiką. Po atleidimo iš darbo pačiam prašant teisėjas tapo advokatu.  
Žr. BNS informacija. Vaiką perėjoje partrenkęs teisėjas prašosi atleidžiamas. Delfi.lt 
[interaktyvus] 2013-03-30 (žiūrėta 2015-01-15) <http://www.delfi.lt/news/daily/law/vaika-
perejoje-partrenkes-teisejas-prasosi-atleidziamas.d?id=61032057>. 2011 m. kovą dėl neblai- 
vumo darbe buvo atleistas Vilniaus apygardos teismo teisėjas Z. Birštonas. Sinkevičius, D.  
G. Kryževičius: Z. Birštonas paniekino visą teismų sistemą. Delfi.lt [interaktyvus]  
2011-03-25 (žiūrėta 2015-01-15) <http://www.delfi.lt/news/daily/law/gkryzevicius-zbirstonas-
paniekino-visa-teismu-sistema.d?id=43602605>. Buvo atleistas ir neblaivus vairavęs 
Klaipėdos apylinkės teismo teisėjas S. Putrius. Analogiškais atvejais Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pabrėždavo: „Tokie prasižengimai diskredituoja teisėjų bendruomenę ir 
pakerta žmonių pasitikėjimą teisingumu, todėl negali būti ir nebus toleruojami. Ne tik darbe, 
bet ir gyvenime teisėjas turi būti pavyzdys visuomenei. Nepriekaištinga reputacija – vienas iš 
svarbiausių mano reikalavimų teisėjams.“ Prezidentės spaudos tarnyba, Prezidentė: neblaivus 
teisėjas diskredituoja teismus. Infolex [interaktyvus] 2010-09-28 (žiūrėta 2015-01-15)  
<http://www.infolex.lt/Portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=42760>.

33 Pavyzdžiui, 2006 m. vasarą nusižudė nudegintų dvynukų byloje išgarsėjęs advokatas  
S. Riabčiukas. Žiniasklaidoje buvo teigiama, kad prieš tai jis daug gėrė. „Lietuvos ryto“ informacija. 
Nusižudė nudegintų dvynukų advokatas S. Riabčiukas. Lrytas.lt [interaktyvus] 2006-07-25 
(žiūrėta 2015-01-15) <http://www.lrytas.lt/-11538434091153614361-nusi%C5%BEud%C4%97-
nudegint%C5%B3-dvynuk%C5%B3-advokatas-s-riab%C4%8Diukas.htm>.

34 „Respublikos“ informacija. Susikovė teisiamas prokuroras ir valstybės kaltintojas. 
Respublika [interaktyvus] 2012-05-22 (žiūrėta 2015-01-15) <http://www.respublika.lt/lt/
naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/susikove_teisiamas_prokuroras_ir_valstybes_
kaltintojas/,print.1>.

35 Pavyzdžiui, 2011 m. pavasarį dėl bylų vilkinimo iš Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo 
pareigų buvo atleista teisėja Valentina Ščerbakova, kuri teigė, jog su darbu nesusitvarkė 
dėl depresijos. „Aštuonerius metus aš gyvenau autopilotu“, – prisipažino V. Ščerbakova. 
Sinkevičius, D. Kauno teisėja prisipažino, kad dirbdama sirgo depresija. Delfi.lt [interakty- 
vus] 2011-03-25 (žiūrėta 2015-01-15) <http://www.delfi.lt/news/daily/law/kauno-teiseja-
prisipazino-kad-dirbdama-sirgo-depresija.d?id=43591539>.

http://www.delfi.lt/news/daily/law/vaika-perejoje-partrenkes-teisejas-prasosi-atleidziamas.d?id=61032057
http://www.delfi.lt/news/daily/law/vaika-perejoje-partrenkes-teisejas-prasosi-atleidziamas.d?id=61032057
http://www.delfi.lt/news/daily/law/gkryzevicius-zbirstonas-paniekino-visa-teismu-sistema.d?id=43602605
http://www.delfi.lt/news/daily/law/gkryzevicius-zbirstonas-paniekino-visa-teismu-sistema.d?id=43602605
http://www.infolex.lt/Portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=42760
http://www.lrytas.lt/-11538434091153614361-nusi%C5%BEud%C4%97-nudegint%C5%B3-dvynuk%C5%B3-advokatas-s-riab%C4%8Diukas.htm
http://www.lrytas.lt/-11538434091153614361-nusi%C5%BEud%C4%97-nudegint%C5%B3-dvynuk%C5%B3-advokatas-s-riab%C4%8Diukas.htm
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/susikove_teisiamas_prokuroras_ir_valstybes_kaltintojas/,print.1
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/susikove_teisiamas_prokuroras_ir_valstybes_kaltintojas/,print.1
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/susikove_teisiamas_prokuroras_ir_valstybes_kaltintojas/,print.1
http://www.delfi.lt/news/daily/law/kauno-teiseja-prisipazino-kad-dirbdama-sirgo-depresija.d?id=43591539
http://www.delfi.lt/news/daily/law/kauno-teiseja-prisipazino-kad-dirbdama-sirgo-depresija.d?id=43591539


J. KIRŠIENĖ. Trimatė teisininko profesijos krizės problema

200

bei antstolių garbės teismų ir etikos komisijų bylų analizė36 rodo, kad antai 2006 m. 
iš keturių teisėjams iškeltų drausmės bylų net trim atvejais pažeidimai buvo padaryti 
jiems esant neblaiviems, kita vertus, dauguma tokių pažeidimų net nepasiekia 
garbės teismų, nes viešai prasižengę teisininkai, nelaukdami kolegų verdikto dėl 
galimo etikos pažeidimo, atsistatydina iš pareigų. Tokiu atveju bylos dažniausiai 
yra nutraukiamos praradus drausminės atsakomybės subjekto statusą, be to, taip 
išvengiama kylančių neigiamų padarinių. Tokie teisininkai, kaip rodo praktika, 
dažnai tęsia karjerą eidami kitas teisines pareigas. 

Anot žymaus filosofo ir psichoanalitiko prof. Eriko Frommo, „etikos problemos 
yra neatskiriamos nuo asmenybės tyrinėjimų, nes mūsų vertybės lemia mūsų 
veiksmus, jų teisingumu remiasi mūsų dvasinė sveikata ir laimė“37. Akivaizdu, 
kad minėti nusižengimai ir kiti teisininkų etikos pažeidimai bei darbo kokybė labai 
priklauso ne tik nuo kiekvieno teisininko profesionalo kompetencijos, bet ir nuo jo 
psichologinės būsenos bei gebėjimo susidoroti su itin atsakingo darbo keliamais 
streso, įtampos, skubos bei psichologinio spaudimo iššūkiais. 

Teisininkų psichologinės gerovės klausimas plačiai profesiniu ir moksliniu 
lygiu diskutuojamas Jungtinėse Amerikos Valstijose bent nuo 1990-ųjų38, vėliau 
šią temą imta nagrinėti ir kitose šalyse, pvz., Australijoje, Jungtinėje Karalystėje 
ir pan. Tyrimuose dažniausiai analizuojami teisininkų psichologinės gerovės 
klausimai, priežastys, kodėl teisininkai palyginti su kitų profesijų atstovais išsiskiria 
pesimizmu, ar šį polinkį lemia teisinis mąstymas, ar prie jo prisideda teisės studijos, 
ar psichologinė gerovė priklauso nuo emocinio intelekto? 

Įdomu tai, kad įvairiose šalyse teisininkų gerovės tyrimų rezultatai buvo 
panašūs. Pavyzdžiui, JAV ir Australijoje atliktų psichologinių teisininkų profesijos 
tyrimų rezultatai parodė, kad depresijos atvejų tarp teisininkų yra daug daugiau 
nei vidutiniškai39. Joanos E. Mounteer JAV atlikti tyrimai parodė, kad teisininkai 
kenčia nuo depresijos keturis kartus dažniau nei vidutiniškai40. Vadinasi, teisininkų 

36 Teisėjų, advokatų, prokurorų, notarų bei antstolių garbės teismų ir etikos komisijų bylų 
analizė buvo atlikta kaip VDU Teisės fakulteto 2012–014 m. vykdomo mokslininkų grupių 
projekto „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija  
Nr. MIP- 020/2012“, iš dalies finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos, sudėtinė dalis.

37 Fromm, E. Žmogus sau: etikos psichologijos tyrimas. Kaunas: Verba vera, 2008, p. 7.
38 James, C., supra note 3, p. 123.
39 Sharpe, M. The Problem of Mental Ill-Health in the Profession and a Suggested Solution. 

Alternative Perspectives on Lawyers and Legal Ethics: Reimagining the Profession. New 
York: Routledge, 2011, p. 271.

40 Mounteer, J. E. Depression Among Lawyers. Colorado Law Review, 2004, 33, p. 36.
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psichologinės problemos yra labai paplitęs ir daug neigiamų padarinių lemiantis 
reiškinys. Itin dažni tarp teisininkų yra ne tik depresijos atvejai, bet ir tokie 
simptomai kaip nemiga, apetito praradimas ar persivalgymas, nerimas, socialinės 
atskirties, priešiškumo jausmai ar net paranoja, kiti psichologinę įtampą liudijantys 
simptomai41. Minėti tyrimai taip pat atskleidė, kad teisininkai dažniau nei kitų 
profesijų atstovai siekdami numalšinti nerimą ir stresą piktnaudžiauja alkoholiu, 
vaistais ar narkotikais42, o priklausomybių nuo alkoholio bei narkotikų atvejų 
tarp teisininkų yra beveik du kartus daugiau nei vidutiniškai43. Be to, teisininkai 
ne tik dažniau kenčia nuo depresijos ir priklausomybių, bet ir mažiau linkę 
ieškoti pagalbos, net jei ir suvokia turintys problemų44, nes dažnai būna įsitikinę, 
kad jiems niekas negali padėti, be to, baiminasi būsią diskriminuojami kolegų 
ar darbdavių. Šiuo atveju socialinė atskirtis, kurią patiria dauguma su tokiomis 
problemomis susiduriančių teisininkų, lemia papildomus veiksnius, dėl kurių 
tokie dėl psichologinių problemų ar priklausomybių kenčiantys žmonės nesiekia ir 
nesulaukia tinkamos pagalbos. 

Teisininkų psichologinio diskomforto priežasčių analizė taip pat atskleidžia 
įdomius rezultatus. Pasirodo, diskomfortą lemia ne tik psichologinė įtampa 
darbe, – jis šaknijasi jau nuo universiteto suolo, nes teisinis mąstymas, diegiamas 
studentams, taip pat prisideda prie teisininkams būdingo pesimistiškesnio 
požiūrio į gyvenimą. Štai JAV atlikti tyrimai parodė, kad nuo depresyvių nuotaikų 
kenčiančių studijuoti teisę pasirinkusių asmenų skaičius būna vidutiniškas, tačiau 
jau po metų teisės studijų jų dramatiškai padaugėja, o nuo depresijos kenčiančių 
teisės studentų bei praktikuojančių teisininkų skaičius viršijo populiacijos vidurkį 
nuo dviejų iki keturių kartų45. Be to, jau daugiau kaip 40 metų įvairiose šalyse 
atliekami empiriniai tyrimai rodo, kad teisininkams būdingi tam tikri asmenybiniai 
bruožai, sprendimų priėmimo modeliai ir netgi skirtinga vertybių sistema. Teisinį 
išsilavinimą paprastai renkasi tam tikro psichologinio tipažo asmenys, pasižymintys 
minėtomis teisininkams būdingomis charakteristikomis46. Pavyzdžiui, JAV atlikti 

41 Sharpe, M., supra note 39, p. 271.
42 Ibid.
43 Ibid., p. 272.
44 Ibid., p. 271.
45 BenJamin, G. A. H.; Darling, E. J.; Sales, B. The prevalence of depression, alcohol abuse, and 

cocaine abuse among United States lawyers. International Journal of Law and Psychiatry, 
1990, 13(3), p. 233–246.

46 Daicoff, S. Lawyer, know thyself: A review of empirical research on attorney attributes 
bearing on professionalism. Am. UL Rev., 1996, 46, p. 1341.
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tyrimai parodė, kad teisės studentai yra daug labiau linkę konkuruoti ir dominuoti 
nei kitų profesijų, pvz., būsimieji inžinieriai, gydytojai ar mokytojai47. Be to, 
pagal JAV keliose teisinį išsilavinimą teikiančiose aukštosiose mokyklose atliktų 
trejų metų trukmės tyrimų duomenis48, studentų nuostatos studijų metu keičiasi: 
pradedant studijas daugelio jų vertybės buvo orientuotos į siekį būti naudingam 
visuomenei bei asmeninį tobulėjimą, o studijų metu tokias vertybines nuostatas 
pakeitė siekis padaryti įspūdį, įgyti prestižinę padėtį ir privilegijų. Be to, dar prieš 
įstodami į šias profesines studijas dauguma pripažino, kad pagrindinės pasirinkimą 
lėmusios motyvacijos buvo prestižas ir geras uždarbis49. Dažniau tokius motyvus 
nurodė vyrai nei moterys, kurias labiau įkvėpė altruistiniai motyvai50. Tokie tyrimai 
verčia susirūpinti teisininkų cinizmo, nihilizmo, nepasitenkinimo teisiniu darbu ir 
depresijos lygiu. 

Kitas teisininkams būdingas psichologinis aspektas, prisidedantis prie 
analizuojamos problemos plitimo, yra tai, kad dominuoja racionalusis (angl. Thinking), 
o ne emocionalusis (angl. Feeling) teisininkų psichologinis tipažas. Nenuostabu, 
– teisinių sprendimų priėmimo srityje racionalų mąstymą ir logiką pasitelkiantys 
asmenys vertinami labiau nei emocionalieji, kurie pirmiausia „klauso širdies“, nes 
jiems labiau rūpi ne abstrakčios tiesos ir teisingumo vertybės, bet asmenybė ir tai, 
kas atitinkamomis aplinkybėmis atrodo teisinga jiems patiems bei teisinės problemos 
sprendimu suinteresuotiems žmonėms. Pastebėtina, kad racionaliuoju mąstymu 
(o ši savybė, anot psichologų, priskiriama prie vyriškųjų) pasižymintys teisininkai 
pagalbos prašymą laiko silpnumo pripažinimu, todėl linkę geriau problemą neigti ir 
dar labiau grimzti į depresiją ar priklausomybę, nei ją spręsti51. 

Taigi tyrimai pagrindžia neabejotiną teisininkų psichologinės gerovės tyrimų 
Lietuvoje reikalingumą, nes siekiant pradėti spręsti problemą visų pirma reikėtų 
ją pripažinti ir įvertinti jos apimtį. Sprendimui, žinoma, turėtų būtų taikomos 
kompleksinės priemonės, kurių pasiūlyti turėtų ne tik teisininkai, bet ir kitų 
sričių specialistai, t. y. psichologai, sociologai ir antropologai. Bendra teisininkų 
profesijos krizės priežasčių ir padarinių tyrinėtojų nuomonė yra ta, kad būtina į 
minėtas problemas atsižvelgti jau rengiant teisininkus. Vadinasi, teikiant teisinį 

47 Ibid., p. 1349.
48 Sheldon, K. M.; Krieger, L. S. Understanding the negative effects of legal education on law 

students: A longitudinal test of self-determination theory. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 2007, 33(6), p. 888–895. 

49 Daicoff, S., op. cit., p. 1355.
50 Ibid., p. 1337.
51 Mounteer, J. E., supra note 40, p. 36.
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išsilavinimą kur kas didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik specialiųjų 
kompetencijų, bet ir emociniam bei socialiniam intelektui būdingų gebėjimų 
ugdymui52. Lietuvoje mokslininkai šiomis kompetencijomis domisi dar gana 
epizodiškai53, nors, pavyzdžiui, emocinio intelekto gebėjimai autorių dažnai 
įvardijami kaip „asmeninio ir profesinio gyvenimo sėkmės rodiklis“54, be to, šie 
gebėjimai, nors iš dalies ir įgimti, „gali ir turėtų būti ugdomi kaip kompetencija ir 
kaip kognityvinė bei asmenybės charakteristika“55. Autoriai skiria įvairias emocinio 
intelekto (EQ) sritis, arba gebėjimus, tačiau dažniausiai minimi ir testais matuojami 
yra šie: 1) asmeninio emocinio intelekto (angl. Intrapersonal): savigarbos, emocinės 
savimonės, atkaklumo ir saviaktualizacijos; 2. tarpasmeninio emocinio intelekto 
(angl. Interpersonal): empatijos, socialinės atsakomybės ir tarpasmeninių santykių; 
3) adaptacijos (angl. Adaptability): tikrovės testavimo, lankstumo ir problemų 
sprendimo gebėjimų; 4) mokėjimo įveikti stresą (angl. Stress management): streso 
tolerancijos, impulsų kontrolės; 5) bendro nusiteikimo (angl. general mood): 
optimizmo ir laimės pojūčio56. Įdomu tai, kad šie kognityviniai gebėjimai, kitaip 
tariant, emocinis intelektas, anot prof. Golemano, gali būti kur kas sėkmingiau 
išsiugdomi net ir suaugusio žmogaus, priešingai nei akademinis intelektas (IQ) 57.

Pripažįstant šį poreikį, teisininkus rengiančiose mokyklose užsienyje, ypač 
JAV, daugėja praktinius įgūdžius formuojančių dalykų, klinikinių programų58, taip 
pat ir neformalaus pobūdžio renginių59, kurie atkreipia dėmesį į teisininko profesijai 
būdingus iššūkius ir su tuo susijusius psichologinius aspektus, bei padeda pasirengti 
šiuos iššūkius atremti.

52 Iki šiol studijose ir moksle daugiau dėmesio skiriama akademiniam intelektui (IQ), „tačiau 
žmogaus sėkmingumui ne mažesnės reikšmės turi ir gebėjimas suprasti bei valdyti savo ir 
aplinkinių emocijas. Asmuo, turintis aukštą IQ, gali stokoti esminio sėkmės veiksnio – emocinės 
brandos. Dėl šios priežasties žmogus, turintis puikų išsilavinimą, gerus analitinius įgūdžius, aštrų 
loginį mąstymą ir pan., gali nepasiekti pripažinimo, netapti lyderiu savo srityje ir nesulaukti 
sėkmės asmeniniame gyvenime“. Lekavičienė, R.; Antinienė, D. Emocinis intelektas: matavimo 
problemos ir galimybės. Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė, 2013. 

53 Ibid., p. 4.
54 Ibid., p. 1.
55 Ibid.
56 Ibid., p. 2; Kušlevič-Veršekienė, D.; Pukinskaitė, R. Paauglių emocinis intelektas: 

psichosocialinių sunkumų, stresinių gyvenimo įvykių bei demografinių charakteristikų 
analizė. Socialinis darbas, 2009, 8(1), p. 84.

57 Goleman, D. Emotional Intelligence. 10th anniversary trade pbk. ed. New York: Bantam 
Books, 2005.

58 James, C., supra note 3, p. 126.
59 Rhode, D. L. Legal Education: Rethinking the Problem, Reimagining the Reforms. Pepp. L. 

Rev. 2012, 40, p. 457–459.
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Išvados

1. Teisininkų profesijos krizės požymiai, kaip ir visuomenės nepasitikėjimas 
teisininkais, yra akivaizdūs, todėl būtinas kompleksinis požiūris į 
tokios krizės priežastis ir padarinius, vertinant pagal šiame straipsnyje 
atskleidžiamą trimatę perspektyvą.

2. Lietuvoje dominuojant teisininkų profesinio rungimosi modeliui, didėjant 
teisinių paslaugų komercializacijai bei praktikuojančių teisininkų 
konkurencijai, ryškėja profesinių vertybių devalvavimo tendencijos, kurias 
ateityje dar paspartins teisės aktais suteikta galimybė advokatams reklamuotis 
ir liberalus privačių teisinių paslaugų teikimo reguliavimas. Nelygiavertė 
advokatų, kuriems keliami aukšti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai 
bei deleguojama pareiga ne tik laikytis įstatymo, bet ir ginti teisingumo bei 
teisėtumo idealus, konkurencija su teisines paslaugas be licencijos teikiančiais 
asmenimis nepadeda puoselėti teisininko profesinių vertybių ir nuostatų.

3. Lietuva, kaip ir daugelis pokomunistinių šalių, šiuo metu įstojusių į Europos 
Sąjungą, yra kreivės, parodančios visuomenės pasitikėjimą teisine sistema, 
gale. Lietuvos rodiklis yra beveik dvigubai mažesnis nei ES vidurkis. Tyrimai 
rodo, kad teisinė sistema iš dalies nepateisina pokomunistinių visuomenių šalių 
gyventojų lūkesčių dėl egzistuojančio atotrūkio tarp pasikeitusios politinės 
sistemos bei mentaliteto lygmeniu įsitvirtinusių mąstymo ir veikimo modelių. 
Teisininkai dažnai kaltinami teisiniu nihilizmu, telefonine teise, protekcionizmu, 
arogancija, manipuliavimu teise ir pačia teisine sistema. Teisinės institucijos 
įvairiomis priemonėmis siekia atkurti dialogą su visuomene.

4. Tyrimai rodo, kad psichologinės teisininkų problemos yra labai paplitęs ir 
daug neigiamų padarinių lemiantis reiškinys. Teisininkai dažniau nei kitų 
profesijų atstovai kenčia nuo depresijos, priklausomybių ir kitų psichologinę 
įtampą liudijančių simptomų, kaip antai nemiga, apetito praradimas ar 
persivalgymas, nerimas, socialinės atskirties bei priešiškumo jausmas ar net 
paranoja, o siekdami numalšinti nerimą ir stresą piktnaudžiauja alkoholiu, 
vaistais bei narkotikais. Psichologinį diskomfortą lemia ne tik įtemptas 
darbas, bet ir teisinis lavinimas bei vadinamasis „teisinis mąstymas“, 
formuojantis pesimistiškesnį požiūrį į gyvenimą.

5. Teikiant teisinį išsilavinimą kur kas didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas 
ne tik specialiųjų kompetencijų, bet ir emociniam bei socialiniam intelektui 
būdingų gebėjimų ugdymui.
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Summary.	The crisis of legal profession in the global discourse is seen as a three-
dimensional problem, consisting of changing professionalism values, decline in public 
opinion of lawyers and lawyer dissatisfaction of profession. The paper analyzes how 
legal profession in Lithuania was affected by political and economical transformation 
processes, how professionalism is influenced by changes in the market of legal services 
and why psychological problems among lawyers are a very common phenomenon. 
The public opinion surveys show that trust in the national justice systems in Lithuania 
is significantly lower in comparison to the 28 EU member states average trust level. 
Research data also reveals that the adversarial model of lawyering is clearly dominant in 
Lithuania. Adversarialism primarily manifests itself by often too zealous representation of 
the client, benefiting of colleagues oversight, error or incompetence, legal interpretation 
in clients’ favor, which sometimes turns into manipulation by the law. Studies also indicate 
that psychological problems among lawyers are very common phenomenon. Lawyers are 
more likely than other professions suffer from depression, addiction and psychological 
tension witnessing such symptoms as insomnia, loss of appetite or overeating, anxiety, 
social isolation and reclusion, or even paranoia, leading to abuse of alcohol and drugs.
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Įvadas

Pagal Konstituciją1, „Tauta jai priklausančią suverenią aukščiausią galią vykdo 
tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“ (4 straipsnis), „niekas negali 
varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių 
galių“ (3 straipsnis). Konstitucijos 9 straipsnyje nustatyta, kad „svarbiausi Tautos ir 
valstybės gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu; referendumas skelbiamas, 
jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę“. 
Ar šios Konstitucijos nuostatos reiškia, kad Tautos suvereni galia yra neribota, 
kad Tauta referendumu gali padaryti bet kokio turinio Konstitucijos pataisas? 
Remiantis Konstitucija ir Konstitucinio Teismo doktrina straipsnyje analizuojami 
Konstitucijoje įtvirtinti procesiniai ir materialieji reikalavimai Konstitucijos 
pataisoms, atskleidžiama, kokio turinio Konstitucijos pataisos negali būti daromos 
ne tik Seimo, bet ir Tautos referendumais priimtais įstatymais dėl Konstitucijos 
pakeitimo.

Tyrimo tikslas – išnagrinėti, kokie reikalavimai Konstitucijos keitimui 
įtvirtinti Konstitucijoje, kaip juos aiškina Konstitucinis Teismas, ir parodyti, kaip 
buvo plėtojama Konstitucijos keitimo oficiali konstitucinė doktrina, atskleisti 
diskutuotinus konstitucinės doktrinos aspektus. Atliekant tyrimą taikyti analizės, 
apibendrinamasis ir lyginamasis metodai.

1.	 Kodėl	 Seimas,	 norėdamas	 papildyti	 Konstitucijos	 74	 straipsnį,	
reguliuojantį	 apkaltos	 procesą,	 paprašė	 Konstitucinio	 Teismo	
ištirti,	 ar	 Konstitucijai	 neprieštarauja	 beveik	 prieš	 aštuonerius	
metus	 Seimo	 padaryta	 Konstitucijos	 125	 straipsnio	 pataisa,	
susijusi	su	Lietuvos	banko	teisiniu	statusu?	

2014 m. pradžioje buvo sušaukta neeilinė Seimo sesija, kurioje antrą kartą 
turėjo būti balsuojama dėl Konstitucijos 74 straipsnio papildymo nuostata, jog 
„teisines pasekmes asmeniui, pašalintam iš pareigų apkaltos proceso tvarka, nustato 
konstitucinis įstatymas“. Pagal Konstitucijos 148 straipsnio 3 dalį, dėl Konstitucijos 

1 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014. 
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pataisų Seime balsuojama du kartus, tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė 
kaip trijų mėnesių pertrauka, Konstitucijos pataisa laikoma Seimo priimta, jeigu 
kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. 
Pirmą kartą dėl Konstitucijos 74 straipsnio papildymo nurodyta nuostata buvo 
balsuota 2013 m. spalio 23 d., tada už tokią Konstitucijos pataisą balsavo 101 Seimo 
narys. Taigi Seimui, susirinkusiam į neeilinę sesiją, liko žengti paskutinį žingsnį, 
kad nurodyta Konstitucijos pataisa būtų priimta, tačiau netikėtai buvo iškeltas 
klausimas: ar pagal Konstituciją Seimas turi teisę padaryti tokią Konstitucijos 
pataisą, ar ji neprieštaraus Konstitucijai?

Būtina plačiau paaiškinti aplinkybes, paskatinusias Seimą parengti ir svarstyti 
Konstitucijos 74 straipsnio pataisą. Tai susiję su Seimo 2004 m. balandžio 6 d. 
nutarimu, kuriuo tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas R. Paksas apkaltos 
proceso tvarka buvo pašalintas iš pareigų už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, 
priesaikos sulaužymą. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 74 straips- 
nio nuostatas, reguliuojančias apkaltos procesą, 2004 m. gegužės 25 d. nutarime2 
konstatavo, kad Respublikos Prezidento, kaip ir bet kurio kito Konstitucijos 
74 straipsnyje nurodyto asmens, sulaužiusio priesaiką, šiurkščiai pažeidusio 
Konstituciją, pašalinimas iš užimamų pareigų apkaltos proceso tvarka nėra 
savitikslis, kad apkaltos instituto konstitucinė paskirtis yra ne tik vienkartinis tokių 
asmenų pašalinimas iš užimamų pareigų, bet daug platesnė – užkirsti kelią tokiems 
asmenims bet kada ateityje užimti tokias Konstitucijoje numatytas pareigas, kurių 
ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje nurodytos priesaikos davimu. Taigi 
pagal Konstituciją asmuo, kuris apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš pareigų 
už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą ar padarymą tokio 
nusikaltimo, kuriuo šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesaika, niekada 
ateityje negali būti renkamas Respublikos Prezidentu, Seimo nariu, negali užimti 
Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kitų 
teismų teisėjo pareigų, eiti Ministro Pirmininko, ministro, valstybės kontrolieriaus 
pareigų, t. y. niekada ateityje negali užimti tokių pareigų, kurių ėjimo pradžia susijusi 
su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu. Reaguodamas į Konstitucinio 
Teismo nutarimą Seimas 2004 m. liepos 15 d. pakeitė Seimo rinkimų įstatymą3 ir 
nustatė, kad Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kuris apkaltos proceso tvarka 
buvo pašalintas iš pareigų. Pašalintas iš Lietuvos Respublikos Prezidento pareigų 

2 Valstybės žinios, 2004, Nr. 85-3094. 
3 Seimo rinkimų įstatymo 2, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios, 

2004, Nr. 120-4430. 
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R. Paksas 2004 m. rugsėjo 27 d. kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (toliau 
– EŽTT), teigdamas, kad Lietuva, neleisdama jam būti renkamam Respublikos 
Prezidentu ir Seimo nariu, pažeidė jo teises, kurias garantuoja Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – konvencija). EŽTT  
2011 m. sausio 6 d. priėmė sprendimą4, kuriame konstatavo, kad draudimas R. Paksui 
bet kada ateityje būti renkamam Seimo nariu yra neproporcingas, ir kad Lietuva, 
nustatydama tokį draudimą, pažeidė konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį. 
Pagal Konvencijos 46 straipsnio 1 dalį, Konvencijos aukštosios susitariančiosios 
šalys yra įsipareigojusios vykdyti galutinį EŽTT sprendimą kiekvienoje byloje, 
kurios šalys jos yra. Prižiūrima Ministrų Komiteto, valstybė atsakovė gali laisvai 
pasirinkti, kokiomis priemonėmis atliks savo teisinę pareigą pagal Konvencijos 
46 straipsnį vykdyti galutinius EŽTT sprendimus5. Niekas neabejojo, kad EŽTT 
sprendimą reikia įvykdyti. Diskusija kilo dėl to, kokiu būdu tai padaryti: ar pakaktų 
pakeisti Seimo rinkimų įstatymą, ar būtina daryti Konstitucijos 74 straipsnio 
pataisą? Konstitucinis Teismas, reaguodamas į teisinės visuomenės diskusiją, kaip 
galima būtų įvykdyti EŽTT sprendimą, 2011 m. sausio 10 d. paskelbė specialų 
pareiškimą6,  kad EŽTT sprendimas gali būti įvykdytas tik padarius Konstitucijos 
pataisas. Nors Konstitucinio Teismo požiūris buvo visiškai aiškus, Seimas ilgai jo 
nepaisė ir pamėgino  problemą išspręsti nekeisdamas Konstitucijos, o padarydamas 
atitinkamas Seimo rinkimų įstatymo pataisas. 2012 m. kovo 22 d. Seimas pakeitė 
Seimo rinkimų įstatymą7 ir nustatė, kad „Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, 
kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo 
Seimo nario mandatą, jeigu nuo sprendimo pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti 
Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo ketveri metai“. Buvo akivaizdu, 
kad toks Seimo rinkimų įstatymo pakeitimas nedera su Konstitucinio Teismo 
suformuluota oficialia konstitucine doktrina, pagal kurią asmuo, kuris apkaltos 
proceso tvarka buvo pašalintas iš pareigų už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, 
priesaikos sulaužymą ar tokio nusikaltimo padarymą, kuriuo šiurkščiai pažeista 
Konstitucija, sulaužyta priesaika, niekada ateityje negali būti renkamas Seimo 
nariu. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydama ištirti, ar Seimo 
rinkimų įstatymo pakeitimas neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 

4 Paksas v. Lietuva [DK], Nr. 34932/04, EŽTT, 2011 m. sausio 6 d. 
5 Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Šveicarija (Nr. 2) [DK], Nr. 32772/02, EŽTT, 

2009 m. birželio 30 d.
6 <http://www.lrkt.lt/Pranešimai/text-2011/L20110110c.htm>.
7 Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios, 2012, Nr. 42-2042.

http://www.lrkt.lt/Pranešimai/text-2011/L20110110c.htm
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sprendimo ilgai laukti nereikėjo: 2012 m. rugsėjo 5 d. Teismas priėmė nutarimą8, 
kuriame konstatavo, kad nurodytas Seimo rinkimų įstatymo pakeitimas prieštarauja 
Konstitucijai. Taigi Teismas dar kartą pakartojo savo ankstesnę doktriną, kad pagal 
Konstituciją asmuo, kuris apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš pareigų už 
šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą ar tokio nusikaltimo 
padarymą, kuriuo šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesaika, niekada 
ateityje negali būti renkamas Respublikos Prezidentu, Seimo nariu, negali užimti 
Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kitų teismų 
teisėjo pareigų, eiti Ministro Pirmininko, ministro, valstybės kontrolieriaus pareigų, 
t. y. niekada ateityje negali užimti tokių pareigų, kurių ėjimo pradžia susijusi su 
Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
EŽTT sprendimas pats savaime negali būti konstitucinis pagrindas reinterpretuoti 
(koreguoti) oficialiąją konstitucinę doktriną, kad iš Konstitucijos viršenybės principo 
išplaukia, jog vienintelis būdas pašalinti Konstitucijos ir Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų nesuderinamumą – padaryti 
atitinkamas Konstitucijos pataisas. Po Konstitucinio Teismo nutarimo tapo aišku, 
kad būtina daryti Konstitucijos pataisas, nes kito būdo įvykdyti EŽTT sprendimą 
byloje Paksas prieš Lietuvą nėra.

2013 m. pabaigoje Seimas pagaliau ėmėsi Konstitucijos pataisų: minėta, kad 
pirmas balsavimas dėl Konstitucijos 74 straipsnio, reguliuojančio apkaltą, papildymo 
nauja nuostata, jog „teisines pasekmes asmeniui, pašalintam iš pareigų apkaltos 
proceso tvarka, nustato konstitucinis įstatymas“, Seime įvyko 2013 m. spalio 23 d., 
o 2014 m. sausį buvo sušaukta neeilinė Seimo sesija, kurioje dėl nurodytos 
Konstitucijos 74 straipsnio pataisos turėjo būti balsuojama antrą kartą. Seime turėjo 
būti balsuojama ir dėl atitinkamo konstitucinio įstatymo, kuriame buvo numatyta, 
kad asmuo, kuris apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš pareigų už šiurkštų 
Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą, gali būti renkamas Seimo nariu, 
jeigu nuo jo pašalinimo iš pareigų praėjo ne mažiau kaip aštuoneri metai. Seimui 
susirinkus į neeilinę sesiją paaiškėjo, kad daug Seimo narių nėra linkę balsuoti už 
siūlomą Konstitucijos 74 straipsnio pataisą ir kad jai priimti nepakaks Seimo narių 
balsų. Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo klausimas buvo išbrauktas iš Seimo 
neeilinės sesijos darbotvarkės. Tačiau tokį Seimo sprendimą lėmė ne tik tai: 
autoritetingi teisininkai viešai pradėjo dėstyti savo abejones dėl to, ar Seime pirmą 
kartą balsuojant dėl Konstitucijos 74 straipsnio pataisos buvo laikomasi 

8 Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios, 2012, Nr. 108-5472. 
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Konstitucijoje numatytos jos keitimo tvarkos, ar ši tvarka nebuvo pažeista. Jų 
nuomone, Seimas nesilaikė Konstitucijoje numatytų jos keitimo reikalavimų. 
Abejonės dėl pirmojo balsavimo konstitucingumo buvo grindžiamos tuo, kad, pagal 
Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalį, „sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos 
Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo 
narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų“, o Konstitucijos  
74 straipsnio pataisos projektą, kuriam Seimas pritarė dėl jo balsuodamas pirmą 
kartą, parengė ir Seimui pateikė ne subjektai, nurodyti Konstitucijos 147 straipsnio 
1 dalyje, o Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Nors Konstitucijos 74 straipsnio 
(ir kai kurių kitų su tuo susijusių Konstitucijos straipsnių) pakeitimą inicijavo ne 
mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, 
kuriam Seimas pavedė preliminariai apsvarstyti Seimo narių grupės parengtą 
Konstitucijos 74 ir kitų straipsnių pataisų projektą ir pateikti išvadą, iš esmės pakeitė 
šio projekto turinį, t. y. pasiūlė Seimui papildyti Konstituciją visiškai kitokio turinio 
nuostatomis negu tos, kurias Seimui pateikė Seimo narių grupė. Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto parengtas Konstitucijos pataisų projektas buvo pateiktas 
priimti Seimui, Seimas balsavimu jam pritarė. Neeilinėje sesijoje dėl Seimo Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto parengto Konstitucijos 74 straipsnio pataisos projekto 
turėjo būti balsuojama antrą kartą, kaip to reikalauja Konstitucija. Ar Seimo 
komitetai ir kiti struktūriniai padaliniai, kurie pagal Seimo statutą turi įgaliojimus 
preliminariai svarstyti atitinkamų Konstitucijos pataisų projektus, parengtus ne 
mažesnės kaip 1/4 visų Seimo narių grupės arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių 
rinkėjų, turi teisę iš esmės pakeisti nurodytų subjektų parengtos Konstitucijos 
pataisos turinį? Tokia buvo teorinio konstitucinio ginčo esmė. Šis ginčas turėjo ir 
labai svarbų praktinį aspektą: jeigu Seimo komitetai ir kiti struktūriniai padaliniai, 
kurie pagal Seimo statutą turi įgaliojimus preliminariai svarstyti atitinkamų 
Konstitucijos pataisų projektus, parengtus ne mažesnės kaip 1/4 visų Seimo narių 
grupės arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų, neturi teisės iš esmės pakeisti 
nurodytų subjektų parengtos Konstitucijos pataisos turinio, vadinasi,  pirmas Seimo 
balsavimas dėl Konstitucijos 74 straipsnio pataisos yra antikonstitucinis, nes Seimas 
balsavo už tokią Konstitucijos 74 straipsnio pataisą, kurią Seimui pateikė Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komitetas, t. y. Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalyje 
nenumatytas subjektas. Taigi Seimas negalėtų antrą kartą balsuoti dėl Konstitucijos 
74 straipsnio pataisos, nes tokia Konstitucijos pataisa Konstitucinio Teismo galėtų 
būti pripažinta prieštaraujanti Konstitucijai pagal priėmimo tvarką. Jeigu būtų 
konstatuota, kad Seimo komitetai ir kiti struktūriniai padaliniai, kurie pagal Seimo 
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statutą turi įgaliojimus preliminariai svarstyti atitinkamų Konstitucijos pataisų 
projektus, parengtus ne mažesnės kaip 1/4 visų Seimo narių grupės arba ne mažiau 
kaip 300 tūkstančių rinkėjų, turi teisę iš esmės pakeisti nurodytų subjektų parengtos 
Konstitucijos pataisos turinį, vadinasi, Seimas, pirmą kartą balsuodamas dėl 
Konstitucijos 74 straipsnio pataisos, laikėsi Konstitucijoje nustatytų reikalavimų ir 
praėjus ne mažiau kaip trims mėnesiams dėl jos gali balsuoti antrą kartą. Teisininkų 
nuomonės šiuo klausimu skyrėsi. Išspręsti ginčą galėjo tik Konstitucinis Teismas. 
Bet šis Teismas nenagrinėja, ar įstatymo dėl Konstitucijos pakeitimo projektai 
neprieštarauja Konstitucijai, o šiuo atveju Seimui rūpėjo išsiaiškinti kaip tik tai, – ar 
Konstitucijai neprieštarauja Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektas, kuriam Seimas pritarė, kai dėl jo balsavo pirmą kartą. Taigi kaip galima 
kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad jis priimtų nagrinėti prašymą ir pasisakytų dėl 
įstatymo, kuriuo keičiama Konstitucija, projekto atitikties Konstitucijai? Seimas 
rado labai įdomų būdą kreiptis į Konstitucinį Teismą: 2013 m. lapkričio 7 d. priėmė 
nutarimą9 kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai 
neprieštarauja Seimo 2006 m. balandžio 26 d. priimtas Konstitucijos 125 straipsnio 
2 dalies pakeitimo įstatymas, nustatantis Lietuvos banko teisinį statusą! Toks Seimo 
kreipimasis galėtų atrodyti keistas, nes tarp apkaltos teisinio reguliavimo ir Lietuvos 
banko teisinio statuso nėra nieko bendra. Tačiau viena svarbi aplinkybė atskleidžia, 
kodėl Seimas praėjus beveik aštuoneriems metams po Konstitucijos 125 straipsnio 
2 dalies pataisos priėmimo staiga suabejojo, ar jo paties priimtas įstatymas dėl 
nurodytos Konstitucijos pataisos neprieštarauja Konstitucijai. Kreiptis dėl 
Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo atitikties Konstitucijai 
buvo nutarta dėl to, kad rengiant nurodytą Konstitucijos pataisą buvo susiklosčiusi 
padėtis, analogiška tai, kuri susiklostė rengiant Konstitucijos 74 straipsnio pataisą: 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Seimo pavedimu svarstydamas ne mažesnės 
kaip 1/4 Seimo narių grupės parengtą Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo 
projektą, iš esmės pakeitė projekto turinį ir pateikė Seimui priimti savo parengtą 
Konstitucijos 125 straipsnio pataisos projektą. Tada Seimas balsavo ne už Seimo 
narių grupės parengtą Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo projektą, o už tą 
projektą, kurį parengė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Seimo 2013 m. 
lapkričio 7 d. nutarimas kreiptis į Konstitucinį Teismą atitiko visus formalius 

9 Lietuvos Respublikos Seimo  2013 m. lapkričio 7 d. nutarimas  „Dėl kreipimosi į Lietuvos 
Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“. Valstybės žinios, 2013, Nr. 117-5846.
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reikalavimus, todėl Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti Seimo prašymą, nors 
buvo akivaizdu, kad kreipimasis yra fiktyvus, nes Seimui rūpėjo ne tai, ar įstatymas 
dėl Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalies pakeitimo neprieštarauja Konstitucijai, o 
tai, ar Seimas gali tęsti įstatymo dėl Konstitucijos 74 straipsnio papildymo svarstymo 
ir priėmimo procedūrą, t. y. ar gali antrą kartą balsuoti už  Konstitucijos 74 straipsnio 
pataisą, kurį, kaip minėta, leistų asmeniui, apkaltos proceso tvarka pašalintam iš 
pareigų už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą ar padarymą 
tokio nusikaltimo, kuriuo šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesaika būti 
renkamam Respublikos Prezidentu, Seimo nariu, užimti kitas pareigas, kurių ėjimo 
pradžia susijusi su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu. Seimas, 
kreipdamasis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas dėl Konstitucijos 
125 straipsnio 2 dalies pakeitimo neprieštarauja Konstitucijai, tikėjosi, kad 
Konstitucinis Teismas neišdrįs nurodyto įstatymo pripažinti prieštaraujančiu 
Konstitucijai. Kitaip tariant, buvo tikimasi, kad Konstitucinis Teismas palaikys 
nuomonę tų Seimo narių, kurie teigė, jog Seimo Teisės ir teisėsaugos komitetas, kiti 
Seimo komitetai ir struktūriniai padaliniai, Seimo pavedimu svarstydami ne 
mažesnės kaip 1/4 Seimo narių grupės parengtą Konstitucijos pataisos projektą, turi 
teisę iš esmės pakeisti projekto turinį ir pateikti jį Seimui, o Seimas turi įgaliojimus 
tokį iš esmės pakeistą Konstitucijos pataisos projektą priimti. Jeigu Konstitucinis 
Teismas pritartų tokiai nuomonei, Seimas galėtų antrą kartą balsuoti dėl Seimo 
Teisės ir teisėsaugos komiteto parengtos Konstitucijos 74 straipsnio pataisos. Tačiau 
šiems lūkesčiams nebuvo lemta išsipildyti. Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio  
24 d. nutarime10 konstatavo, kad Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimtas įstatymas 
dėl Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalies pakeitimo prieštarauja Konstitucijai pagal 
priėmimo tvarką. Vadinasi, Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalis toliau negali būti 
taikoma, nes ji pašalinta iš Lietuvos teisės sistemos. Konstitucinio Teismo nutarimas 
grindžiamas tuo, kad, pagal Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalį, „sumanymą keisti ar 
papildyti Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo 
narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų“, o kiti subjektai tokios 
teisės neturi. Taigi Seimo Teisės ir teisėsaugos komitetas, kiti Seimo komitetai ir 
struktūriniai padaliniai, Seimo pavedimu svarstydami ne mažesnės kaip 1/4 Seimo 
narių grupės ar ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų Seimui pateiktą Konstitucijos 
pataisos projektą, neturi teisės iš esmės pakeisti projekto turinio ir negali tokio iš 
esmės pakeisto Konstitucijos pataisos projekto pateikti svarstyti ir priimti Seimui. 

10 Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR, 2014-01-24, Nr. 478.
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Galimi tik tokie pateikto Konstitucijos pataisos projekto pakeitimai, kurie iš esmės 
nekeičia pasiūlyto reguliavimo tikslų, jo apimties, reguliavimo priemonių ir kt., o 
yra daromi tik dėl to, kad Konstitucijos pataisos projektas būtų geriau suredaguotas 
lietuvių kalbos ir juridinės technikos požiūriais. Konstitucinis Teismas konstatavo ir 
tai, kad Seimas neturi įgaliojimų svarstyti ir priimti Seimo Teisės ir teisėsaugos 
komiteto, kitų Seimo komitetų ir struktūrinių padalinių pateiktų Konstitucijos 
pataisų projektų, jeigu jų turinys iš esmės skiriasi nuo tų projektų, kuriuos Seimui 
pateikė ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė ar ne mažiau kaip 300 tūkstančių 
rinkėjų. Konstitucijos 125 straipsnio pataisos rengimo medžiaga rodė, kad Seimo 
Teisės ir teisėsaugos komitetas, svarstydamas ne mažesnės kaip 1/4 Seimo narių 
grupės Seimui pateiktą Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, iš 
esmės pakeitė jo turinį: įtraukė į projektą naujas nuostatas, nustatė kitokį teisinį 
reguliavimą negu tas, kurį siūlė Seimo narių grupė. Toks Seimo Teisės ir teisėsaugos 
komiteto parengtas Konstitucijos pataisos projektas buvo pateiktas Seimui, o 
Seimas jį priėmė. Taigi  Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo 
projektą parengė ir Seimui pateikė subjektas, kuris, pagal Konstitucijos  
147 straipsnio 1 dalį, tokių įgaliojimų neturi. Konstitucinis Teismas nutarė, kad taip 
buvo pažeista Konstitucijoje nustatyta jos keitimo tvarka, dėl to Seimo 2006 m. 
balandžio 25 d. priimtas įstatymas dėl Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalies pakeitimo 
prieštarauja Konstitucijai pagal priėmimo tvarką. 

Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime pateikta subjektų, turinčių 
teisę pateikti Seimui sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją, samprata reiškė ir 
tai, kad Konstitucinis Teismas netiesiogiai atsakė į Seimui rūpimą klausimą: 2013 m.  
spalio 23 d. Seime įvykęs pirmas balsavimas dėl Konstitucijos 74 straipsnio 
pataisos yra antikonstitucinis, nes Seimas balsavo ne už tas Konstitucijos pataisas, 
kurias Seimui pateikė ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė, o už Seimo Teisės ir 
teisėsaugos komiteto parengtas Konstitucijos 74 straipsnio pataisas, kurios iš esmės 
skyrėsi nuo Seimo narių grupės pateiktų pataisų. Taigi Seimas negali antrą kartą 
balsuoti dėl įstatymo, kuriuo keičiamas Konstitucijos 74 straipsnis.

Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas svarbus ne tik dėl to, kad 
jame išaiškinta Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalies nuostata, numatanti subjektus, 
turinčius teisę teikti Seimui sumanymą pakeisti ar papildyti Konstituciją. Šiame 
Konstitucinio Teismo nutarime pateikta išsami Konstitucijos keitimo oficialioji 
doktrina.
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2.	 Reikalavimai	Konstitucijos	pataisoms

Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime konstatuota, kad 
Konstitucijos keitimo konstitucinį teisinį reguliavimą lemia pačios Konstitucijos 
samprata, jos prigimtis ir paskirtis. Konstitucija yra vientisas aktas. Tai reiškia, kad 
visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra taip susijusios, kad vienų Konstitucijos 
nuostatų turinys lemia kitų jos nuostatų turinį; Konstitucijos nuostatos sudaro vieną 
darnią sistemą11; nė vienos Konstitucijos nuostatos negalima priešpriešinti kitoms 
Konstitucijos nuostatoms. Pati Konstitucijos, kaip aukščiausios teisinės galios akto, 
prigimtis, konstitucingumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali būti ir 
nėra spragų ar vidinių prieštaravimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d.,  
2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 28 d., 2014 m. sausio 24 d. nutarimai). 
Konstitucijos pataisomis yra keičiamas Konstitucijos nuostatų turinys, šių nuostatų 
tarpusavio ryšiai, gali būti keičiama Konstitucijoje įtvirtintų vertybių pusiausvyra; 
pakeitus vienas Konstitucijos nuostatas, gali kisti kitų jos nuostatų ir visuminio 
konstitucinio teisinio reguliavimo turinys. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
daromomis Konstitucijos pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitucijos 
nuostatų, jose įtvirtintų vertybių, inter alia negalima Konstitucijos skirsniuose ir 
straipsniuose nustatyto teisinio reguliavimo priešpriešinti konstituciniam teisiniam 
reguliavimui, nustatytam Konstitucijos sudedamosiose dalyse. Konstitucijos pataisa 
negali būti sukurtas toks naujas konstitucinis teisinis reguliavimas, kad viena 
Konstitucijos nuostata paneigtų kitą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįmanoma 
aiškinti kaip tarpusavyje derančių. Taigi iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos 
„Konstitucija yra vientisas aktas“ kyla imperatyvas, kad Konstitucijos pataisomis 
negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna12.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijos nuostatų darnos 
imperatyvas suponuoja procesinius ir materialiuosius Konstitucijos keitimo 
apribojimus. Atskleisdamas, kokių procesinių reikalavimų privalu laikytis 
darant Konstitucijos pataisas, Konstitucinis Teismas pateikė ne tik Konstitucijoje 
tiesiogiai įtvirtintų normų, nustatančių Konstitucijos keitimo tvarką, turinį,  bet 
ir Konstitucijoje tiesiogiai nenustatytų procesinių reikalavimų sampratą. Labai 
svarbu, kad Konstitucinis Teismas nurodė, kokios Konstitucijos nuostatos gali būti 

11 Teisės mokslinėje literatūroje nurodoma, kad „Tiek atskiros konstitucijos normos, tiek 
konstitucinių principų atskleidimas – tai teisės aiškinimas, paremtas daugelio metodų taikymo 
rezultatu“. Žr., pvz., mesonis, G. Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai. 
Vilnius: Registrų centras, 2010, p. 99. 

12 Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR, 2014-01-24, Nr. 478.
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pakeistos tik referendumu, nes iki tol galima buvo nevienodai aiškinti, kokiu būdu 
gali būti keičiami, pavyzdžiui, konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“13, 
konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines 
Rytų sąjungas“14, kurie yra Konstitucijos sudedamoji dalis. Konstitucijos 148 
straipsnio 1 dalyje expressis verbis įtvirtinta, kad tik referendumu gali būti 
pakeista Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė respublika“, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos 
piliečių, turinčių rinkimų teisę. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad tik tokia pačia 
tvarka gali būti keičiama Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris 
yra Konstitucijos sudedamoji dalis, 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra 
nepriklausoma demokratinė respublika“ (konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos 
valstybės“ 2 straipsnis)“. Tokia pat tvarka, kokia nustatyta konstitucinio įstatymo 
„Dėl Lietuvos valstybės“ 2 straipsnyje, gali būti keičiamos konstitucinio akto 
„Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“, kuris yra 
Konstitucijos sudedamoji dalis, nuostatos, t. y. jos gali būti pakeistos tik tuo atveju, 
jeigu „už tai pasisakytų ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos piliečių, turinčių 
aktyviąją rinkimų teisę“. Tik referendumu gali būti keičiamos Konstitucinio akto 
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, kuris yra Konstitucijos 
sudedamoji dalis, 1 ir 2 straipsnių nuostatos. Pagal Konstitucijos 148 straipsnio 
2 dalį, tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė“ 
ir keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos. Konstitucinio Teismo 
pateiktas Konstitucijos nuostatų, kurios gali būti keičiamos tik referendumu, sąrašas 
sudaro prielaidas išvengti Konstitucijoje nustatytos Konstitucijos keitimo tvarkos 
pažeidimų, nes Konstitucijos keitimo tvarkos, t. y. procesinių Konstitucijos keitimo 
apribojimų, nesilaikymas būtų pagrindas pripažinti įstatymą dėl Konstitucijos 
pakeitimo prieštaraujančiu Konstitucijai pagal jo priėmimo tvarką15.

Materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai reiškia, kad iš Konstitucijos kyla 
tam tikri reikalavimai Konstitucijos pataisų turiniui, ir kad jų nesilaikymas būtų 
pagrindas atitinkamą Konstitucijos pataisą pripažinti prieštaraujančia Konstitucijai. 
Kokie materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai nustatyti Konstitucijoje, kokiu 

13 Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“. Valstybės žinios, 1991, Nr. 6-166.
14 Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“. 

Valstybės žinios, 1992, Nr. 18-513.
15 Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai 

Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimtą įstatymą dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo. 
TAR, 2014-01-24, Nr. 487.
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būdu jie yra nustatyti, ar jie reiškia ir tai, kad net Tauta referendumu negali padaryti 
tam tikrų Konstitucijos pataisų?

Teisinė ir politinė diskusija šiuo klausimu Lietuvoje kilo 2013 m. pabaigoje, 
kai piliečių iniciatyvinė grupė surinko ir pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai16 
daugiau kaip 300 tūkstančių parašų piliečių, reikalaujančių surengti referendumą 
dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Konstitucijos 47 straipsnyje 
buvo siūloma nustatyti inter alia, kad „žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai 
nuosavybės teises gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei“. 
Jeigu tokia Konstitucijos pataisa būtų padaryta, Konstitucijoje atsirastų dvi viena 
kitą paneigiančios nuostatos: pagal Konstitucijos 47 straipsnį, užsienio valstybių 
piliečiai, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys bei Lietuvos juridiniai 
asmenys negalėtų nuosavybės teise įsigyti žemės, miškų, vidaus vandenų, o pagal 
konstitucinį aktą „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“17, kuris 
yra sudedamoji Konstitucijos dalis, užsienio valstybių piliečiai, taip pat užsienio 
valstybių juridiniai asmenys bei Lietuvos juridiniai asmenys galėtų nuosavybės 
teise įsigyti žemės, miškų, vidaus vandenų, nes Europos Sąjungos teisė, tapusi 
sudedamąja Lietuvos teisės sistemos dalimi, numato laisvą kapitalo judėjimą. Ar 
Tauta gali referendumu padaryti tokias Konstitucijos pataisas, kurios paneigia 
Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš jos narystės Europos 
Sąjungoje, prieš tai referendumu neišsprendusi narystės Europos Sąjungoje 
klausimo? Referendumo iniciatoriai teigė, kad Tautos valios niekas negali riboti. 
Jie rėmėsi Konstitucijos 2 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybę kuria Tauta, 
suverenitetas priklauso Tautai“, taip pat Konstitucijos 4 straipsnio nuostata 
„aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus 
savo atstovus“ bei Konstitucijos 3 straipsnio nuostata „niekas negali varžyti ar riboti 
Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“. Taip pat 
buvo remiamasi Konstitucijos 9 straipsnio nuostata „svarbiausi Tautos ir valstybės 
gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu; referendumas skelbiamas, jeigu 
jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę“. Ar 
šios Konstitucijos nuostatos įtvirtina neribotą Tautos teisę referendumu padaryti 
bet kokio turinio Konstitucijos pataisas, taip pat ir tokias, kurios draustų užsienio 

16 Pagal Referendumo įstatymą, referendumus organizuoja ir jų rezultatus nustato Vyriausioji 
rinkimų komisija (Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas. Valstybės žinios, 2002,  
Nr. 64-2570).

17 Lietuvos Respublikos konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos 
Sąjungoje“. Valstybės žinios, 2004,  Nr. 111-4123.
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valstybių piliečiams ir juridiniams asmenims Lietuvoje įsigyti nuosavybės teise 
žemės, miškų, vandenų?

Konstitucijos šaltinis yra pati valstybinė bendruomenė – pilietinė Tauta18. 
Konstitucija yra aukščiausioji teisė. Konstitucinis Teismas daug kartų yra 
konstatavęs, kad Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos 
Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir 
būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles 
ir joms paklusti, idant būtų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų 
teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas, 2010  m. balandžio 20 d. sprendimas). 
Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktas ir visuomenės sutartis, yra 
grindžiama universaliomis, nekvestionuojamomis vertybėmis – suvereniteto 
priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu bei jų 
gerbimu, pagarba teisei bei teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, valdžios 
įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, 
teisingumu, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės 
siekiu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m.  
rugsėjo 24 d.  nutarimai, 2012  m. gruodžio 19 d. sprendimas, 2014  m. sausio 24 d.  
nutarimas). Priimdama Konstituciją Tauta įsipareigoja kurti ir stiprinti valstybę 
vadovaudamasi Konstitucijoje įtvirtintomis pamatinėmis taisyklėmis. Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad Konstitucijos 2 straipsnio nuostata „suverenitetas priklauso 
Tautai“, 3 straipsnio nuostata „niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto“, 
 9 straipsnio nuostata „svarbiausi Tautos ir valstybės gyvenimo klausimai spren- 
džiami referendumu“ negali būti aiškinamos vien pažodžiui, – šios nuostatos 
nereiškia, kad Tauta referendumu Konstitucijoje gali nustatyti bet kokį teisinį 
reguliavimą. Tautai priklausančio suvereniteto įgyvendinimą saisto tam tikri 
reikalavimai, kurie kyla iš pačios Konstitucijos. Apribojimus priimti tam tikro 
turinio Konstitucijos pataisas Konstitucinis Teismas apibūdina kaip materialiuosius 
Konstitucijos keitimo apribojimus. Šie apribojimai Konstitucijoje nėra įtvirtinti 
expressis verbis, Konstitucinis Teismas juos kildino iš visuminio konstitucinio 
teisinio reguliavimo. Materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai yra skirti 
apsaugoti universalias vertybes, kuriomis grindžiama Konstitucija, visuomenės ir 
valstybės gyvenimas, taip pat apsaugoti Konstitucijos nuostatų darną. Konstitucinis 
Teismas pabrėžė, kad „teise ir teisingumu grindžiamos demokratinės valstybės 

18 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 85-3094.
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viena svarbiausių priedermių – gerbti, ginti ir saugoti tas vertybes, kuriomis yra 
grindžiama pati Tautos priimta Konstitucija ir kurių realus įtvirtinimas, gynimas 
ir apsauga yra pačios valstybės raison d’être; priešingu atveju valstybė negalėtų 
būti laikoma bendru visos visuomenės gėriu“. Tai, kad egzistuoja pamatiniai 
konstituciniai principai (vertybės), kurių negalima paneigti Konstitucijos pataisomis, 
savo jurisprudencijoje yra konstatavę ir kitų valstybių konstituciniai teismai19.

Atskleisdamas, kokios Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės vertybės, kurių 
negalima paneigti Konstitucijos pataisomis, Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 
24 d. nutarime visų pirma analizuoja Konstitucijos 1 straipsnį ir nurodo, kad jame 
įtvirtintos tokios pamatinės konstitucinės vertybės: valstybės nepriklausomybė, 
demokratija ir respublika. Šios vertybės yra universalios, jos neatskiriamai 
tarpusavyje susijusios ir sudaro Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto 
bendro visos visuomenės gėrio, pamatą, todėl jokiomis aplinkybėmis negali 
būti paneigtos. Konstitucinis Teismas nurodo ir tai, kad žmogaus teisių ir laisvių 
prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas taip pat laikytinas pamatine konstitucine 
vertybe,  – prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis taip pat negali būti paneigtas. 
Vadovaudamasis tuo, kad iš Konstitucijos kyla imperatyvas Konstitucijos pataisomis 
nepažeisti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darnos, Konstitucinis 
Teismas nurodo, kad pagal Konstituciją negali būti daromos tokios Konstitucijos 
pataisos, kuriomis būtų paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje 
įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančių konstitucinių vertybių 
– valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinis žmogaus teisių 
ir laisvių pobūdis, išskyrus atvejį (pabrėžta aut.), kai Konstitucijos 148 straipsnio 
1 dalyje nustatyta tvarka būtų keičiamas Konstitucijos 1 straipsnis ir konstitucinio 
įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis,  
2 straipsnyje nustatyta tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis.

Konstitucinis Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad su Konstitucijos 1 straips- 
nyje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis – valstybės ne- 
priklausomybe, demokratija, respublika – glaudžiai susijusi Lietuvos valstybės 

19 Antai Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas 1951 m. byloje Southwest State(I BVerfGE) 
pabrėžė, kad egzistuoja fundamentalūs konstituciniai principai, kurie taip stipriai išreiškia 
teisę, jog net turi pirmenybę prieš Konstituciją, saisto Konstitucijos kūrėjus (Kommers, D. P.  
The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham: Duke 
University Press, 1997, p. 63); Italijos Konstitucinis Teismas savo sprendime Nr.1146/1988 
konstatavo, jog Konstitucijoje yra įtvirtinti tam tikri „aukščiausieji principai“, kurių negalima 
pažeisti priimant Konstituciją keičiančius įstatymus (bongioVanni, g.; sartor, g.; Valentini, 
Ch. Reasonableness and Law. Netherlands: Springer, 2009, p. 234).
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geopolitinė orientacija, suponuojanti Lietuvos Respublikos pasirinktą europinę 
ir transatlantinę integraciją. Lietuvos Respublikos geopolitinė orientacija lemia 
Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje ir NATO bei būtinumą vykdyti 
atitinkamus su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus. Konstitucijos 
tekste Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija expressis verbis išreikšta 2004 m.  
liepos 13 d. konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos 
Sąjungoje“, kuris yra sudedamoji Konstitucijos dalis. Konstituciniame akte „Dėl 
Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ nustatyti konstituciniai Lietuvos 
Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindai: Lietuvos Respublika, būdama 
Europos Sąjungos valstybė narė, 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 (1 straipsnis); 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 teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir kitus teisės aktus (2 straipsnis). Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 
24 d. nutarime konstatavo, jog referendumu nepanaikinus nurodytų konstitucinių 
Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų konstitucinio 
akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 straipsniuose, 
negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos 
Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Kitaip būtų pažeista 
Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna. Konstitucinis Teismas 
konstatavo ir tai, kad „pagal Konstituciją negali būti daromos tokios Konstitucijos 
pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai 
<...> ir kartu – konstitucinis pacta sunt servanda principas, jeigu tų tarptautinių 
įsipareigojimų neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis“. Dar 
vienas Konstitucijos keitimo apribojimas – negali būti daromos tokios Konstitucijos 
pataisos, kuriomis, atitinkamai nekeičiant Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos 
valstybė“, XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų, būtų nustatomas joms 
priešingas konstitucinis teisinis reguliavimas. Visos Konstitucijos pataisos (ir 
tos, kurios gali būti priimtos tik referendumu, ir tos, kurias gali padaryti Seimas) 
turi būti tinkamai suformuluotos kalbos požiūriu: jos turi būti aiškios, tikslios, 
suprantamos, logiškos, nedviprasmiškos ir pan. Konstitucijos pataisos negali 
būti nesuprantamos turinio požiūriu. Negalimos ir tokios Konstitucijos pataisos, 
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kurios nustatytų absurdišką, akivaizdžiai neracionalų teisinį reguliavimą. Be to, 
Konstitucijos pataisos turi būti išdėstomos tuose Konstitucijos straipsniuose, 
kuriuose reguliuojami atitinkamo pobūdžio santykiai, nes kitaip būtų pažeistas 
Konstitucijos nuostatų išdėstymo sistemiškumas20.

Minėta, jog Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime rašoma, kad 
„pagal Konstituciją negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis 
būtų paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro 
visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančių konstitucinių vertybių – valstybės 
nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių 
pobūdis, išskyrus atvejį, kai Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 
būtų keičiamas Konstitucijos 1 straipsnis ir Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos 
valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, 2 straipsnyje nustatyta 
tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis“. Pabrėžtoji formuluotė išskyrus 
atvejį reiškia, kad Konstitucijoje nustatytas draudimas daryti tokias Konstitucijos 
pataisas, kuriomis būtų paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės pamatą sudarančių 
konstitucinių vertybių – valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, 
prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, nėra absoliutus, nes nurodytas vertybes 
paneigiančias Konstitucijos pataisas galima padaryti, jeigu prieš tai Konstitucijoje 
nustatyta tvarka būtų pakeistas Konstitucijos 1 straipsnis ir konstitucinio įstatymo 
„Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, nustatyta 
tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis. Manytina, kad tokią Konstitucinio 
Teismo poziciją lėmė tai, jog Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje expressis verbis 
įtvirtinta: „Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė respublika“ gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų 
ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę“. Konstitucijos  
148 straipsnio 1 dalies turinį aiškinant vien pažodžiui, suabsoliutinant šios dalies 
nuostatas, nematant jų giluminių sąsajų su kitomis Konstitucijos nuostatomis, gal ir 
galima būtų teigti, esą nurodytas straipsnis numato Tautos teisę referendumu atsisakyti 
ne tik kokios nors vienos, bet ir visų Konstitucijos 1 straipsnyje nurodytų konstitucinių 
vertybių. Tačiau, mūsų nuomone, vien pažodinis Konstitucijos 148 straipsnio  
1 dalies aiškinimas ne tik labai susiaurintų šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo 

20 Teisės mokslinėje literatūroje nurodoma, kad sprendžiant dėl Konstitucijos pataisos 
reikalingumo „turi būti įvertinta, ar tam tikra vertybė, praktika yra pakankamai įsitvirtinusi 
visuomenėje, valstybiniame gyvenime, ir ar jos įtvirtinimas Konstitucijoje prasmingas 
dėl šios vertybės ar praktikos išsaugojimo ilgesnėje perspektyvoje“. Žr. Butvilavičius, D. 
Konstitucijos pataisos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė 01 S). Vilnius: Mykolo 
Romerio universitetas, 2013, p. 51.
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turinį, bet galėtų sukelti grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms. Sutikus su nurodytu 
Konstitucinio Teismo požiūriu atsirastų pagrindas teigti, esą Konstitucija numato, jog 
Tauta referendumu gali pakeisti Konstituciją ir taip, kad žmogaus teisės ir laisvės 
nėra prigimtinės, kad žmogus turi tiek teisių ir laisvių, kiek jų suteikia valstybė, kad 
žmogus neturi teisių ir laisvių, jeigu nevykdo valstybės nustatytų pareigų, kad Tauta 
referendumu gali Konstitucijoje nustatyti, jog Lietuva nėra demokratinė valstybė ir 
kt. Yra pagrindas abejoti, ar Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalies turinys negalėjo 
būti aiškintinas kitaip, negu jį 2014 m. sausio 24 d. nutarime išaiškino Konstitucinis 
Teismas. Abejones sustiprina tai, kad darydamas nurodytą išlygą Konstitucinis 
Teismas kartu konstatuoja, jog valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, 
žmogaus teisių ir laisvių prigimtinis pobūdis „sudaro Lietuvos valstybės, kaip 
bendro visos visuomenės gėrio, konstitucinį pamatą, – paneigus bent vieną iš šių 
vertybių, griūtų visa Konstitucijoje įtvirtintų vertybių sistema“. Matome tam tikrą 
Konstitucinio Teismo argumentavimo nenuoseklumą: suprasdamas, kad valstybės 
nepriklausomybė, demokratija, respublika, žmogaus teisių ir laisvių prigimtinis 
pobūdis yra pamatinės, universalios ir nekvestionuojamos konstitucinės vertybės, 
kad paneigus bent vieną iš šių vertybių griūtų visa Konstitucijoje įtvirtintų vertybių 
sistema, Konstitucinis Teismas kartu konstatuoja ir tai, jog, pagal Konstitucijos 148 
straipsnio 1 dalį, Tauta vis dėlto turi teisę referendumu paneigti nurodytas vertybes ir 
Konstitucijoje įtvirtinti kitokią vertybių sistemą, taigi ir tokią, kuri nėra grindžiama 
universaliomis konstitucinėmis vertybėmis. Bet ar toji kitokia vertybių sistema, jeigu 
ji būtų pasirinkta, galėtų būti Lietuvos valstybės, kaip bendro visos visuomenės gėrio, 
konstitucinis pamatas? Ne, negalėtų. Galima teigti, kad Konstitucinis Teismas 2014 m.  
sausio 24 d. nutarime labai išplėtė Tautai priklausančio suvereniteto sampratą, 
nepagrįstai jį suabsoliutino. Toks Konstitucinio Teismo požiūrio ir argumentavimo 
nenuoseklumas neliko nepastebėtas ne tik teisės mokslininkų, bet ir paties 
Konstitucinio Teismo, kuris 2014 m. liepos 11 d. nutarime iš esmės pakoregavo savo 
2014 m. sausio 24 d. nutarime suformuluotą konstitucinę doktriną konstatuodamas, 
kad Konstitucija saisto ir pačią valstybinę bendruomenę – pilietinę Tautą, todėl Tautos 
aukščiausia suvereni galia gali būti vykdoma, inter alia tiesiogiai (referendumu), 
tik laikantis Konstitucijos. Iš Konstitucijos viršenybės principo kyla imperatyvas 
neteikti referendumui tokių galimų sprendimų, kurie neatitiktų iš Konstitucijos 
kylančių reikalavimų. Reikalavimas laikytis Konstitucijos Tautai vykdant aukščiausią 
suverenią galią, inter alia tiesiogiai (referendumu), negali būti vertinamas kaip 
Konstitucijos 3 straipsnyje nurodytas Tautos suvereniteto varžymas ar ribojimas, 
visai Tautai priklausančių suverenių galių savinimasis. Kitaip aiškinant Konstituciją, 
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– esą Seimas privalo skelbti referendumą net tuo atveju, kai referendumui siūlomas 
sprendimas neatitinka iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, būtų sudarytos prielaidos 
paneigti konstitucinius principus, pačią Konstituciją kaip aukščiausiąją teisę, Tautos 
bendro gyvenimo teisinį pamatą. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijos  
2 straipsnio nuostata „suverenitetas priklauso Tautai“, 4 straipsnio nuostata „aukščiausią 
suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai“ ir 9 straipsnio nuostata „svarbiausi Valstybės 
bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“ negali būti aiškinamos vien 
pažodžiui, – šios nuostatos nereiškia, kad Tauta referendumu gali nustatyti bet kokį, 
net ir iš Konstitucijos kylančių reikalavimų neatitinkantį, teisinį reguliavimą, inter alia 
pačioje Konstitucijoje. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad „prigimtinis žmogaus teisių 
ir laisvių pobūdis, demokratija ir valstybės nepriklausomybė yra tokios konstitucinės 
vertybės, kurios sudaro Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties, ir ja grindžiamo 
Tautos bendro gyvenimo, pačios Lietuvos valstybės pamatą. Niekas negali paneigti 
Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių šias pamatines konstitucines vertybes, nes tai 
reikštų pačios Konstitucijos esmės paneigimą. Todėl net paisant minėtų iš pačios 
Konstitucijos kylančių jos keitimo apribojimų negali būti priimamos Konstitucijos 
pataisos, naikinančios prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją 
ar valstybės nepriklausomybę“ (pabrėžta aut.). Atkreipkime dėmesį į tai, kad 
Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarime net neužsimenama apie jo 2014 m. 
sausio 24 d. nutarime padarytą išlygą – „išskyrus atvejį, kai Konstitucijos 148 straipsnio 
1 dalyje nustatyta tvarka būtų keičiamas Konstitucijos 1 straipsnis ir Konstitucinio 
įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis,  
2 straipsnyje nustatyta tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis“. Konstitucinio 
Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimo formuluotė „niekas negali paneigti Konstitucijos 
nuostatų, įtvirtinančių šias pamatines konstitucines vertybes“ reiškia, kad Konstitucijoje 
yra įtvirtintas absoliutus draudimas daryti tokias Konstitucijos pataisas, kurios paneigtų 
prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją ir valstybės nepriklausomybę, 
kad Konstitucijoje nėra numatyta jokių išimčių. Konstitucinis Teismas pabrėžė, 
kad materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai taikytini ne tik tuo atveju, kai 
Konstitucijos pataisas daro Seimas, bet ir Konstituciją keičiant referendumu.

Nurodytas konstitucinės doktrinos koregavimas yra labai reikšmingas, nes 
Konstitucinis Teismas iš įvairių Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų kildino joje 
įtvirtintus draudimus (apribojimus), kurie saisto Tautai priklausančio suvereniteto 
įgyvendinimą. Tauta referendumu negali padaryti bet kokio turinio Konstitucijos 
pataisų. Šie draudimai (reikalavimai) skirti apsaugoti prigimtinį žmogaus teisių 
ir laisvių pobūdį, demokratiją, valstybės nepriklausomybę ir kitas konstitucines 
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vertybes, kurios sudaro Konstitucijos ir pačios Lietuvos valstybės pamatą. 
Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarime suformuluoti Konstitucijos 
keitimo materialieji apribojimai labai sustiprina Konstitucijoje įtvirtintų pamatinių 
vertybių, ypač žmogaus teisių ir laisvių, apsaugą. Konstitucinio Teismo kritikai 
įžvelgia tam tikrą šio teismo nutarime pateikto Konstitucijos 148 straipsnio  
1 dalies nuostatų aiškinimo „paradoksą“: Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalis, 
kurioje expressis verbis nustatyta, kad „Konstitucijos 1 straipsnio nuostata 
„Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gali būti pakeista 
referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių 
rinkimų teisę“, buvo išaiškinta taip, kad Konstitucija draudžia referendumu pakeisti 
Konstitucijos 1 straipsnio nuostatą. Tačiau tai nėra joks „paradoksas“. Konstitucinio 
Teismo pateiktas Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalies aiškinimas tik dar kartą 
patvirtina, kad už Konstitucijos teksto slypi tam tikra vertybių sistema, slypi teisė, 
kuri buvo sukurta priimant Konstituciją. Konstitucijos tekstas, išreiškiantis tam 
tikrą konstitucinę nuostatą, ne visada lemia vienintelę galimą tos nuostatos turinio 
sampratą21. Aiškūs žodžiai ne visada turi aiškią konstitucinę prasmę. Konstitucijos 
aiškinimas neapsiriboja ir negali apsiriboti vien Konstitucijos teksto – žodžių, 
terminų, sąvokų, sakinių – gramatinės prasmės aiškinimusi, nes to tikrai nepakanka 
už Konstitucijos teksto slypinčiam tikrajam konstitucinio reguliavimo turiniui 
atskleisti. Konstitucija – ne vien jos tekstas, ne vien joje įtvirtintos teisės normos. 
Konstitucija – tai ir joje įtvirtintos tokios giluminės, pamatinės vertybės, kurios 
gali neturėti konkrečios tekstinės išraiškos, kurios kyla iš konstitucinių normų 
ir konstitucinių principų, iš konstitucinio reguliavimo visumos. Teksto sąvokai 
būdinga tai, kad tiktai interpretacijos kontekste ir ja remdamasis tekstas yra tikra 
duotybė, – tai, kas turi būti suprasta22. Konstitucijos tekstas tampa tik prielaida 
tikrajai konstitucinio reguliavimo prasmei ir turiniui atskleisti; tikrasis „svorio 
centras“ suprantant Konstituciją kaip norminę tikrovę iš Konstitucijos – pagrindinio 
akto – konstitucinės justicijos būdu perkeliamas į konstitucinę jurisprudenciją23. 
Nes „pati teisės prigimtis ir visuomeninių santykių įvairovė lemia neapibrėžtumą, 
dėl kurio susidaro tokių situacijų, kai konkrečiai problemai išspręsti teisės sistema 
pateikia daugiau nei vieną galimą teisėtą sprendimo variantą arba tokio varianto 

21 berger, linda l. How Embedder Knowledge Structures Affect Judicial Decision Making: 
A Rhetorical Analysis of Metaphor, Narrative, and Imagination in Child Custody Disputes. 
Southern California Interdisciplinary Law Journal, 2009, 18, p. 259–308.

22 gadamer, H. G. Istorija, menas, kalba. Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 179.
23 Jarašiūnas, E. Jurispudencinė Konstitucija. Jurisprudencija, 2006, 12(90), p. 24.
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apskritai nepateikia (esant teisės spragų)“, todėl „šią problemą bandoma spręsti 
suteikiant teisėjui įstatymo leidėjo partnerio vaidmenį ir pripažįstant jo galią 
aiškinant teisę remtis ne tik įstatymų leidėjo suformuluota aiškinama teisės norma ir 
jos kalba ar tokių teisės normų sistema, bet ir teisės principais, vertybėmis ar teisės 
siekiamais tikslais“24. Nors Konstitucinio  Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarime 
nurodytos tik kai kurios konstitucinės vertybės, kurių „niekas negali paneigti 
Konstitucijos pataisomis“, t. y. prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, 
demokratija, valstybės nepriklausomybė, šis vertybių sąrašas negali būti aiškinamas 
kaip išsamus (baigtinis). Konstitucijoje yra daug kitų konstitucinių vertybių, kurių 
taip pat negalima paneigti Konstitucijos pataisomis (pavyzdžiui, nuostatos, kad 
teisingumą vykdo tik teismai, visų asmenų lygiateisiškumo, teisės viršenybės, 
valdžių padalijimo ir pusiausvyros principų bei kitų vertybių).

3.	 Kaip	 užtikrinti,	 kad	 nebūtų	 daromos	 pačios	 Konstitucijos	
draudžiamos	pataisos?

Tai, kad pačioje Konstitucijoje yra įtvirtinti procesiniai ir materialieji 
reikalavimai, kurių būtina paisyti darant Konstitucijos pataisas, inter alia reiškia, 
kad pagal Konstituciją įstatymuose bei Seimo Statute, reglamentuojančiuose 
Konstitucijos keitimo procedūras, turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, 
kuris neleistų  atsirasti tokioms Konstitucijos pataisoms, – padarytoms referendumu 
ar Seimo priimtu įstatymu dėl Konstitucijos pakeitimo, – kuriomis būtų paneigiamos 
Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės vertybės, kuriomis grindžiamas visuomenės ir 
valstybės gyvenimas (žmogaus teisės ir laisvės, jų prigimtinis pobūdis, demokratija, 
suvereniteto priklausymas Tautai, teisės viršenybė, teisingumas ir kt.), paneigiami 
Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai, kylantys iš Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje, bei kiti Lietuvos valstybės tarptautiniai įsipareigojimai, kylantys iš 
Lietuvos tarptautinių sutarčių. Iš Konstitucijos kyla ir tai, kad įstatymuose turi 
būti nustatytas ir toks teisinis reguliavimas, kuris sudarytų galimybę referendumu 
ar Seimo priimtu įstatymu dėl Konstitucijos pakeitimo padarytas Konstitucijos 
pataisas, kuriomis paneigiamos Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės vertybės, 
grindžiančios visuomenės ir valstybės gyvenimą, paneigiami Lietuvos tarptautiniai 
įsipareigojimai, kylantys iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, bei kiti Lietuvos 
valstybės tarptautiniai įsipareigojimai, kylantys iš Lietuvos tarptautinių sutarčių, 

24 latvelė, R. Teisėjo vaidmuo aiškinant teisę. Daktaro disertacija, Socialiniai mokslai. Teisė 
(01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2010, p. 176.



V. SINKEVIČIUS. Konstitucijos keitimo apribojimai?

226

pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai ir taip pašalinti iš Konstitucijos. Kitaip 
tariant, pagal Konstituciją, įstatymuose bei Seimo Statute, reglamentuojančiuose 
Konstitucijos keitimo procedūras, turėtų būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, 
kuris leistų a priòri, t. y. iš anksto, iki Konstitucijos pataisos pateikimo referendumui 
ar jos priėmimo Seime, patikrinti, ar teikiama Konstitucijos pataisa atitinka 
Konstituciją, ir jeigu ji neatitinka Konstitucijos – neleisti tokios pataisos priimti; 
Konstitucija taip pat reikalauja nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris leistų  
a posteriòri patikrinti referendumu ar Seimo priimtu įstatymu dėl Konstitucijos 
pakeitimo padarytos Konstitucijos pataisos atitiktį Konstitucijai, ir jeigu ji neatitinka 
Konstitucijos, – tokią Konstitucijos pataisą pašalinti iš Konstitucijos. Įstatymų 
leidėjas turi tam tikrą diskreciją nustatyti, kokia tvarka atliekama išankstinė  
(a priòri) ar paskesnė (a posteriòri) Konstitucijos pataisos projekto konstitucingumo 
kontrolė, bet visais atvejais galutinį sprendimą dėl Konstitucijos pataisos projekto 
atitikties Konstitucijai ar jau priimtos Konstitucijos pataisos atitikties Konstitucijai 
gali priimti tik teismas. Lietuvos atveju – atitinkamai Konstitucinis Teismas ir 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Pagal Konstitucijos 9 straipsnio 4 dalį, referendumo skelbimo ir vykdymo 
tvarką reglamentuoja Referendumo įstatymas25. Šio įstatymo 14 straipsnio 1 da- 
lyje nustatyta: „Seimas, gavęs tinkamai įformintą grupės baigiamąjį aktą kartu 
su piliečių reikalavimais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos išvadą, kad pateikti 
dokumentai atitinka šį Įstatymą, sesijos metu artimiausiame Seimo posėdyje 
svarsto referendumo paskelbimo datos klausimą. Į šį posėdį kviečiami dalyvauti 
referendumo grupės atstovai. Seimo nutarimas dėl referendumo paskelbimo datos 
priimamas Seimo statuto nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, 
kurią Seimo posėdyje pradėtas svarstyti referendumo paskelbimo datos klausimas.“ 
Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė 
padaro išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo 
tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą turi 
paskelbti visuomenei, tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo“. 
Taigi, pagal Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, Seimas privalo paskelbti 
referendumą visais atvejais, kai to pareikalauja 300 tūkstančių piliečių. Net ir tais 
atvejais, jeigu referendumui būtų teikiamas klausimas, paneigiantis prigimtines 
asmens teises ir laisves, demokratiją, suvereniteto priklausymą Tautai, teisės viršenybę, 
teisingumą ir kitas fundamentalias vertybes, kuriomis grindžiamas visuomenės ir 
valstybės gyvenimas, kuriomis grindžiama Konstitucija. Konstitucinis Teismas, 

25 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2570.
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vertindamas nurodytų Referendumo įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, 2014 m. 
liepos 11 d. nutarime konstatavo, jog „iš konstitucinių teisinės valstybės, Konstitucijos 
viršenybės, atsakingo valdymo principų Seimui kyla pareiga neskelbti referendumo 
tais atvejais, kai referendumui siūlomas sprendimas neatitiktų iš Konstitucijos kylančių 
reikalavimų; pagal Konstituciją įstatyme turi būti įtvirtintas pagrindas referendumą 
skelbiančiai institucijai – Seimui neskelbti referendumo, jeigu referendumui siūlomas 
sprendimas neatitiktų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų; šis pagrindas inter 
alia apima tokį atvejį, kai referendumui teikiamas priimti Konstitucijos pataisos 
projektas, kuriuo nepaisoma iš Konstitucijos kylančių materialiųjų Konstitucijos 
keitimo apribojimų“. Referendumo įstatymo nuostatas, pagal kurias Seimas turi 
pareigą skelbti referendumą ir tuo atveju, kai referendumui teikiamas klausimas gali 
neatitikti iš Konstitucijos kylančių materialiųjų Konstitucijos keitimo reikalavimų, 
Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog Referendumo įstatyme turi būti 
įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį Seimas turėtų teisę neskelbti referendumo, 
jeigu referendumui teikiamas klausimas neatitinka Konstitucijos, nereiškia, kad 
Seimo sprendimas neskelbti referendumo, kai to pareikalauja 300 tūkstančių piliečių, 
yra galutinis, ir dėl to Tauta neva negali įgyvendinti konstitucinės teisės rengti 
referendumus. Ar piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo 
tekstas neatitinka Konstitucijos (prieštarauja Konstitucijai), oficialiai gali konstatuoti 
tik Konstitucinis Teismas, o tam tikrais atvejais, kurie bus aptarti vėliau, – Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas. Seimo sprendimas neskelbti referendumo (kitaip 
tariant, Seimo nutarimo paskelbti referendumą nepriėmimas) gali būti užginčytas 
Konstituciniame Teisme, kuris nuspręstų ir tai, ar piliečių reikalavime paskelbti 
referendumą teikiamas sprendimo tekstas atitinka Konstituciją, ar jos neatitinka. Jeigu 
Konstitucinis Teismas nuspręstų, jog piliečių reikalavime paskelbti referendumą 
teikiamas sprendimo tekstas atitinka Konstituciją, Seimas turėtų priimti nutarimą 
paskelbti referendumą (Seimas negalėtų nepriimti nutarimo paskelbti referendumą). 
Jeigu Konstitucinis Teismas nuspręstų, jog piliečių reikalavime paskelbti referendumą 
teikiamas sprendimo tekstas neatitinka Konstitucijos (prieštarauja Konstitucijai),  
– referendumas tokiu klausimu negalėtų būti rengiamas.

Referendumo įstatyme nustatyta, kad Vyriausioji rinkimų komisija, spręsdama, 
ar registruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, privalo vertinti, ar piliečių 
referendumo iniciatyvinė grupė laikosi įstatymų nustatytų reikalavimų referendumui 
siūlomiems įstatymų projektams, inter alia ar Konstitucijos pakeitimo įstatymo 
projekte paisoma reikalavimų Konstitucijos pataisomis nepažeisti jos nuostatų 
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darnos, laikytis materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų. Jeigu iniciatyvinės 
grupės referendumui siūlomas Konstitucijos pataisos projektas neatitinka nurodytų 
reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija turi atsisakyti įregistruoti tokią piliečių 
referendumo iniciatyvinę grupę. Tai, kad Vyriausioji rinkimų komisija turi įgaliojimus 
vertinti, ar referendumui teikiamos Konstitucijos pataisos projektas atitinka Konsti- 
tuciją, ir atlikto vertinimo pagrindu priimti sprendimus, kuriais nebūtų leidžiama 
inicijuoti tokių Konstitucijos pakeitimo įstatymo projekto nuostatų, kurių priėmimas 
pažeistų pačią Konstituciją, priėmimo referendumu, nereiškia, kad jos sprendimas 
neregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės būtų galutinis. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimas neregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės 
gali būti apskųstas Vyriausiajam administraciniam teismui26. Šiame  referendumo 
inicijavimo etape sprendimą, ar referendumo iniciatorių siūlyme surengti referendumą 
teikiamas sprendimo tekstas atitinka Konstituciją, ar jos neatitinka (prieštarauja 
Konstitucijai), oficialiai gali konstatuoti tik Vyriausiasis administracinis teismas. 
Jeigu šis teismas nuspręstų, jog piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas 
sprendimo tekstas atitinka Konstituciją, Vyriausioji rinkimų komisija turėtų priimti 
sprendimą registruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę (Vyriausioji rinkimų 
komisija negalėtų nepriimti sprendimo registruoti piliečių referendumo iniciatyvinės 
grupės). Jeigu Vyriausiasis administracinis teismas nuspręstų, kad referendumo 
iniciatorių siūlyme surengti referendumą teikiamas sprendimo tekstas neatitinka 
Konstitucijos (tuo požiūriu, kad paneigtų Konstitucijoje įtvirtintas pamatines vertybes, 
kuriomis grindžiamas visuomenės ir valstybės gyvenimas, paneigtų Lietuvos 
tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, 
bei kitus Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš Lietuvos 
tarptautinių sutarčių), referendumas tokiu klausimu negalėtų būti inicijuojamas, 
rengiamas ir vykdomas.

Išvados

1. Konstitucijos keitimo konstitucinį teisinį reguliavimą lemia pačios 
Konstitucijos samprata, jos prigimtis ir paskirtis. Konstitucija yra vientisas 
aktas. Konstitucijos pataisomis negalima priešpriešinti Konstitucijos 
nuostatų ir jose įtvirtintų vertybių.  Konstitucijos pataisa negali būti 
sukurtas toks naujas konstitucinis teisinis reguliavimas, kad viena 
Konstitucijos nuostata paneigtų kitą ar jai  prieštarautų ir šių nuostatų būtų 
neįmanoma aiškinti kaip tarpusavyje derančių.

26 Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 68-2774.
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2. Konstitucijos nuostatos „Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas 
priklauso Tautai“, „aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai 
ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“, „niekas negali varžyti ar 
riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių 
galių“, „svarbiausi Valstybės bei tautos gyvenimo klausimai sprendžiami 
referendumu“ negali būti aiškinamos tik pažodžiui. Šios nuostatos 
nereiškia, kad Tauta referendumu Konstitucijoje gali nustatyti bet kokį 
teisinį reguliavimą. Tautai priklausančio suvereniteto įgyvendinimą saisto 
tam tikri reikalavimai, kurie kyla iš pačios Konstitucijos.

3. Konstitucijoje expressis verbis įtvirtinti procesiniai Konstitucijos keitimo 
apribojimai. Tai reiškia, kad Konstitucijoje yra įtvirtinta jos keitimo tvarka, 
kurios būtina laikytis darant Konstitucijos pataisas. Konstitucijos keitimo 
tvarkos nesilaikymas yra pagrindas pripažinti įstatymą dėl Konstitucijos 
pakeitimo, taip pat ir tą, kuris buvo priimtas referendumu,  prieštaraujančiu 
Konstitucijai pagal jo priėmimo tvarką.

4. Konstitucijoje implicitiškai įtvirtinti ir materialieji Konstitucijos keitimo 
apribojimai, pagal kuriuos iš Konstitucijos kyla tam tikri reikalavimai 
Konstitucijos pataisų turiniui, ir kad jų nesilaikymas būtų pagrindas 
atitinkamą Konstitucijos pataisą, taip pat ir tokią, kuri priimta referendumu, 
pripažinti prieštaraujančia Konstitucijai. Materialieji Konstitucijos keitimo 
apribojimai skirti apsaugoti universalias vertybes, kuriomis grindžiamas 
visuomenės ir valstybės gyvenimas bei pati Konstitucija.

5. Iš Konstitucijoje įtvirtinto visuminio teisinio reguliavimo aišku, kad negali  
būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigtos 
Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės konstitucinės vertybės, kuriomis 
grindžiamas visuomenės ir valstybės gyvenimas bei pati Konstitucija: 
valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, žmogaus teisių ir laisvių 
prigimtinis pobūdis, teisės viršenybė, teisingumas ir kt. Taip pat negali būti 
daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos 
Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai, kol referendumu 
nėra pakeistas konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje“. Negali būti daromos ir tokios Konstitucijos pataisos, 
kuriomis būtų paneigti kiti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai 
ir kartu konstitucinis pacta sunt servanda principas, jeigu tų tarptautinių 
įsipareigojimų neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis.
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LIMITATIONS ON THE ALTERATION OF THE CONSTITUTION?

VYTAUTAS SINKEVIČIUS

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary.	The procedural and substantive limitations on the alteration of the 
Constitution are consolidated in it. Substantive limitations on the alteration of the 
Constitution means that the Constitution gives rise to certain requirements for the content 
of amendments to the Constitution. It is not allowed to make any such amendments 
to the Constitution which would negate the fundamental values consolidated in the 
Constitution, upon which the life of society and the state, as well as the Constitution 
itself, are based: the independence of the state, democracy, the republic, the innate 
nature of human rights and freedoms, the rule of law, justice, etc.; in addition, as long 
as the Constitutional Act “On Membership of the Republic of Lithuania in the European 
Union” has not been amended by referendum, no such amendments to the Constitu- 
tion are allowed by which the obligations of the Republic of Lithuania regarding 
its membership in the European Union would be negated. In addition, also such 
amendments to the Constitution may not be made, which would deny other international 
obligations of the Republic of Lithuania, unless such international obligations are 
denounced according to the norms of international law. By means of amendments to 
the Constitution, it is not allowed to create a conflict either between provisions of the 
Constitution or among the values consolidated in such provisions.
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Santrauka. Straipsnyje analizuojama, kam Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
nuostatos adresuojamos supra- ir nacionaliniu lygmeniu, kokia apimtimi Chartija galima remtis 
asmens individualių teisių gynybai, bei ieškoma atsakymo, kaip ateityje užtikrinti veiksmingesnį 
Chartijos taikymą. Siekiant šio tikslo tiriama Chartijos reikšmė ir poveikis ES institucijų, įstaigų 
teisėkūros ir kitai veiklai, analizuojama jos, kaip pirminio ES teisės šaltinio, svarba Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo veikloje, ieškoma atsakymo į klausimus, kokiais atvejais ir apimtimi 
šiuo dokumentu vadovaujasi nacionaliniai teismai. Straipsnyje daroma išvada, kad tiek ES, tiek 
nacionaliniai teismai, priimdami sprendimus vadovaudamiesi Chartijos nuostatomis, užtikrina 
vienodo lygmens pagrindinių teisių apsaugą visiems ES ir konkrečių valstybių narių gyventojams. 
Tačiau, daugumos apklausos respondentų nuomone, jie gali pasitelkti Chartiją savo individualių 
teisių gynybai visuose ginčuose, įskaitant tuos, kurie yra išimtinai nacionalinio pobūdžio. Tačiau 
šiuo metu savo individualių teisių gynybai Chartiją asmuo gali pasitelkti tik tada, kai kilęs ginčas 
yra susijęs su ES teisės įgyvendinimu. Esant skirtingiems konkrečios pagrindinės teisės gynimo 
standartams, veiksmingu individualių teisių gynybos instrumentu Chartija taps tik jei asmuo  
galės tiesiogiai remtis joje įtvirtintu  aukštesniu gynimo standartu net ir tada, kai ginčas neturės 
jokios vienareikšmiškos sąsajos su ES teise.

Reikšminiai	 žodžiai: Europos Sąjunga, pagrindinės teisės, Chartija, individualių teisių 
gynyba.
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Įvadas1

2009 m. gruodžio 1 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – ir 
Chartija) tapo privalomojo pobūdžio pirminės Europos Sąjungos (toliau – ir ES) 
teisės dalimi2.

Chartijos preambulėje nurodoma, kad įkurdama Europos Sąjungos pilietybę 
ir plėtodama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Sąjunga daugiausia dėmesio 
savo veikloje skiria žmogui	(paryškinta aut.). Tačiau lingvistinė ir loginė Chartijos 
teksto analizė rodo, kad Chartijos adresatu ji pati visų pirma įvardija Europos 
Sąjungos institucijas ir valstybes nares, įgyvendinančias Sąjungos teisę. Todėl kyla 
klausimas, kas yra tikrieji Chartijos adresatai, kokia tarp jų žmogaus vieta ir koks  
jo individualių teisių gynimo poreikis Chartijos taikymo srityje.

Taip pat pabrėžtina, kad praėjus šešeriems Chartijos galiojimo ir taikymo 
metams jau susiklostė tam tikra jos taikymo praktika, supratimas apie jos reikšmę, 
taikymo sritį ir ribas, todėl tapo aktualu įvertinti esamą padėtį, susiklosčiusį 
Chartijos poveikį jos adresatams ir nubrėžti gaires tolesniam dialogui dėl būdų, 
skatinančių veiksmingiau taikyti Chartiją siekiant ES piliečių gerovės ir geresnio 
asmens individualių teisių gynimo.

Be to, atliktos naujausios ES piliečių apklausos rodo, kad ne tik ES ir 
nacionalinės institucijos, bet ir visuomenė šiuo metu pasigenda žinių apie Chartijos 
taikymą ir aiškinimo apie jos taikymą individualių teisių gynybai. Remiantis 
2015 m. vasarį atliktos naujausios „Eurobarometro“ apklausos apie asmenų žinių 
apie Chartiją lygį duomenimis, patys asmenys gana gerai vertina savo bendrąjį 
supratimą apie Chartiją, tačiau iš tikrųjų jų žinių lygis praėjus penkeriems metams 
po Chartijos įsigaliojimo tebėra žemas3. Apklausos duomenys rodo, kad didžiausią 
painiavą respondentams sukėlė klausimas, ar Chartija taikoma visų valstybių 
narių veiksmų atžvilgiu, įskaitant išimtinai nacionalinę kompetenciją. Dauguma 
respondentų (57 proc., t. y. dviem proc. punktais daugiau nei 2012 m. analogiškos 

1 Straipsnis parengtas atliekant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą tyrimą „ES chartijos 
kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“ 
(sutarties Nr. MIP-088/2014).

2 Detaliau apie Chartijos priėmimo istorinę raidą žr.: Jarass, H. D. Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union. Kommentar. Munich, 2013, p. 7 ir tolesni.

3 <http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_416_en.pdf>.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_416_en.pdf
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apklausos metu) į šį klausimą atsakė klaidingai, – jų nuomone, jie gali pasitelkti 
Chartiją savo individualių teisių gynybai visuose ginčuose, įskaitant tuos, kurie yra 
išimtinai nacionalinio pobūdžio, t. y. neturi jokios sąsajos su ES teise.

Minėti rezultatai taip pat pagrindžia tyrimo apie tikruosius Chartijos adresatus 
ir jos realią reikšmę individualių teisių gynimui aktualumą. Pabrėžtina, kad du 
trečdaliai „Eurobarometro“ apklausos respondentų nurodė norintys gauti daugiau 
žinių apie Chartijos turinį (64 proc.), kur kreiptis, kai mano, kad Chartijoje įtvirtintos 
pagrindinės teisės yra pažeistos (63 proc.), ir kada Chartija yra taikoma, o kada – ne 
(60 proc.).

Taip pat paminėtina, kad Lietuvos teisės moksle iš esmės yra aptarta tik 
bendroji Chartijos reikšmė, istorinė jos priėmimo raida, Lisabonos sutarties 
reikšmė, Chartijos santykis su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija, klausimas, kaip atskirti ES teisės taikymo sritį nuo išimtinai 
nacionalinės teisės taikymo srities, ir tam tikro laikotarpio Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktikos pavyzdžiai (šiais klausimais yra 
pasisakę T. Birmontienė4, I. Daukšienė5, D. Jočienė6, S. Kavalnė ir I. Jablonskaitė-
Martinaitienė7, R. Norkus8 ir kt.). Tačiau vis dar pasigendama aiškaus sisteminio 
visų Chartijos adresatų tyrimo ir bendro požiūrio į Chartijos reikšmę individualių 
teisių gynimui supra- ir nacionaliniu lygmenimis.

Todėl šio straipsnio tikslas yra atlikus Chartijos teisinio reguliavimo bei 
taikymo nacionaliniu ir supranacionaliniu lygmenimis tyrimą identifikuoti 
Chartijos adresatus, įvertinti, kokiu būdu jie vadovaujasi Chartija savo veikloje, 
nustatyti, kaip jie galėtų ją taikyti kylančioms problemoms spręsti ateityje ir pateikti 
veiksmingesnio Chartijos taikymo ginant individualias asmenų teises pasiūlymų. 

4 Birmontienė, T. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – integrali Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai dalis. Justitia, 2004, 6(54).

5 Daukšienė, I. Žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje: raida, pokyčiai, tendencijos.  
Iš: ŠlapKausKas, V.; ravluševičius, P.; šindeikis, a., et al. Konstitucionalizmas ir teisės 
politika Europos Sąjungoje. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

6 Jočienė, D. Pagrindinių teisių apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos 
Sąjungos teisę. Jurisprudencija, 2010, 3(121).

7 Kavalnė, S.; JaBlonskaitė-martinaitienė, I. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija 
Teisingumo Teismo praktikoje po Lisabonos sutarties įsigaliojimo: bendros tendencijos ir 
ateities perspektyvos. Iš: Mokslo studija: Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. 
Vilnius: Vyriausiasis administracinis teismas, 2012. 

8 NorKus, R. Lisabonos sutartis: kas naujo administracinei justicijai? Iš: Mokslo studija: 
Administraciniai teismai Lietuvoje. Nūdienos iššūkiai. Vilnius: Vyriausiasis administracinis 
teismas, 2010.
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Konkrečiai bus tiriama ES ir nacionalinių institucijų veikla bei susiję su Chartijos 
taikymu dokumentai, Chartijos nuostatos, doktrina, ESTT ir nacionalinių teismų 
praktika dėl Chartijos reikšmės jos adresatų darbe ir taikymo apimties.

Tyrimas atliktas taikant loginį, teleologinį, lingvistinį, sisteminės analizės ir 
dokumentų analizės metodus.

1.	 Chartijos	supranacionalinio	lygmens	adresatai

Remiantis Chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, pirminis Chartijos adresatas yra 
Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą (toliau – ir ES institucijos), bei valstybės narės tais atvejais, kai jos 
įgyvendina Sąjungos teisę. Taigi pirmiausia pažvelgsime į Chartijos adresatą 
supranacionaliniu lygmeniu – ES institucijas, po to diskutuosime apie Chartijos 
reikšmę adresatams nacionaliniu lygmeniu.

1.1.	 Chartijos	reikšmė	ir	poveikis	ES	institucijų,	įstaigų	bei	organų	teisėkūros	
ir	kitai	veiklai

Remiantis Chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, ES institucijos turi gerbti pagrin- 
dines teises, laikytis principų ir juos taikyti pagal turimus įgaliojimus.

Kokiais atvejais ir kokiu būdu Chartija tampa reikšminga kasdienėje ES 
institucijų veikloje?

Pirma, Chartija yra itin svarbi Europos Komisijos, Tarybos ir Parlamento 
veikloje, – jiems leidžiant teisės aktus ir priimant kitus sprendimus.

Kaip nurodoma Komisijos 2012 m. ataskaitoje Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui apie 
Chartijos taikymą: „Chartija visų pirma skirta ES institucijoms. Todėl užtikrinti 
pagarbą pagrindinėms teisėms yra pirmiausia ES institucijų pareiga ir privaloma 
Chartija pagrįstas teisinis reikalavimas. <...> Konkretūs Chartijos įgyvendinimo 
veiksmai paskatino Komisiją automatiškai atsižvelgti į pagrindines teises, Komisijai 
rengiant naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir politikos 
sričių. Toks požiūris yra itin svarbus visame ES sprendimų priėmimo procese, 
įskaitant atvejus, kai Europos Parlamentas ir Taryba iš dalies keičia Komisijos 
parengtus pasiūlymus. Visus ES aktus taip pat patikrina Teismas. Tai – pati geriausia 
pagrindinių teisių laikymosi garantija ES vykdant teisėkūros ir kitą veiklą.“9

9 <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/LT/1-2013-271-LT-F1-1.Pdf>.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/LT/1-2013-271-LT-F1-1.Pdf
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Kaip dar iki Chartijos tapimo pirmine teise nurodyta Europos Parlamento 
2007 m. vasario 12 d. pranešime dėl Chartijos laikymosi Komisijos teisės aktų 
pasiūlymuose – Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologijos (pranešėjas J. Vog- 
genhuberis)10, pagrindinės teisės turi būti ES politikos pagrindas. Chartija turi tapti 
etalonu integruojant pagrindines teises į visus ES teisės aktus. Priimant naujus teisės 
aktus ES kompetencijos srityse ES yra plėtojama pagrindinių teisių kultūra. Po 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo Chartija saisto ES institucijas visada, kai jos imasi 
kurti naujas teisinio reguliavimo priemones. Europos Komisija, siekdama užtikrinti, 
kad jos teikiami teisės aktų projektai būtų suderinami su Chartija, nuo 2010 m. taiko 
specialų pagrindinių teisių klausimyną (angl. Fundamental Rights Check-List)11.

Tokia praktika padėjo užtikrinti, kad, pavyzdžiui, 2011 m. Komisija, priimdama 
Europos Sąjungos kūno skenerių naudojimo teisinės sistemos pasiūlymą, kuriuo 
oro uostams ir valstybėms narėms leidžiama naudoti kūno skenerius keleiviams 
tikrinti laikantis griežtų jų naudojimo ir techninių sąlygų, suderino jį su Chartijos 
nuostatomis, be kita ko, suteikiant keleiviams teisę atsisakyti patikrinimo kūno 
skeneriu ir rinktis alternatyvų tikrinimo būdą.

Suderinamumo su Chartija patikra atliekama ne tik teikiant naujų teisės aktų 
projektus, bet viso teisėkūros proceso metu, pvz., kai Europos Parlamentas ir Taryba 
pakeičia Komisijos pateiktus projektus.

Tačiau Komisija taip pat pabrėžia, kad tikroji pagrindinių teisių kultūra reiškia 
ne tik būtinumą užtikrinti teisės aktų atitiktį Chartijai. ES kompetencijos srityse 
Komisija taip pat gali siūlyti ES teisės aktus, kuriais Chartijoje išdėstytoms teisėms 
ir principams suteikiamas praktinis poveikis. Komisijos nuomone, tai esminis 
žingsnis siekiant, kad piliečiai galėtų įgyvendinti Chartijos jiems suteikiamas 

10 Europos Parlamento 2007 m. vasario 12 d. pranešimas dėl Chartijos laikymosi Komisijos 
teisės aktų pasiūlymuose – Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologijos, dokumento 
Nr. A6-0034/2007 [žiūrėta 2015-11-30] <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0034+0+DOC+XML+V0//LT>. 

11 Klausimynas susideda iš šešių klausimų: 1. Su kokiomis pagrindinėmis teisėmis bus susijęs 
teisės aktas? 2. Ar aptariamos teisės yra absoliučios (kurių negalima riboti, pavyzdžiui, 
žmogaus orumas ar kankinimų uždraudimas)? 3. Koks įvairių alternatyvių priemonių poveikis 
pagrindinių teisių atžvilgiu? Ar poveikis teigiamas (remia pagrindines teises), ar neigiamas 
(riboja pagrindines teises)? 4. Ar alternatyvos pasižymi dvejopu, teigiamu ir neigiamu, 
poveikiu, priklausomai nuo to, apie kokią pagrindinę teisę kalbama (pvz., neigiamas poveikis 
saviraiškos laisvei ir teigiamas poveikis intelektinei nuosavybei)? 5. Ar bet kokie pagrindinių 
teisių ribojimai yra suformuluoti aiškiai ir suprantamai? 6. Ar bet koks pagrindinių laisvių 
ribojimas yra: 1) būtinas siekiant užtikrinti viešąjį interesą ar ginti kitų teises ir laisves?  
2) proporcingas siekiamam tikslui? 3) išlaiko aptariamos pagrindinės teisės esmę? 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0034+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0034+0+DOC+XML+V0//LT
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teises12. Pavyzdžiui, pagal teisę į teisingą bylos nagrinėjimą (47 Chartijos straipsnis) 
2013 m. Komisija pateikė rinkinį pasiūlymų, kuriais toliau stiprinamos piliečiams 
baudžiamosiose bylose taikomos procesinės apsaugos priemonės. Jais siekiama 
visiems piliečiams, kad ir kurioje Europos Sąjungos šalyje jie būtų, užtikrinti teisę 
į teisingą bylos nagrinėjimą. Be to, siūloma užtikrinti nekaltumo prezumpcijos 
laikymąsi, teisę dalyvauti bylos nagrinėjime, taip pat specialiųjų apsaugos priemonių 
taikymą baudžiamosiose bylose dalyvaujantiems vaikams ir laikiną teisinę pagalbą 
įtariamiesiems ir kaltinamiesiems pradiniais bylos nagrinėjimo etapais, – visų pirma 
asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis13.

Taigi ES teisės aktų rengimo ir priėmimo procese Chartija, vaizdžiai tariant, 
veikia kaip gairės, nustatančios ES teisės aktų leidybos kryptį, ir kaip rėmai, 
užkertantys kelią teisės aktų leidėjui priimti sprendimus, nesuderinamus su 
pagrindinėmis teisėmis. Vertinant jau galiojančių teisės aktų ekonominį ir socialinį 
poveikį bei poreikį juos keisti pakitus esamai padėčiai, Chartija tampa teisinio 
reguliavimo veiksmingumo vertinimo kriterijumi ir siektino standarto rodikliu.

Antra, ES institucijos privalo užtikrinti ne tik teisės aktų projektų suderinimą 
su Chartija, bet ir kad valstybės narės, įgyvendindamos ES teisę, laikytųsi Chartijos. 
Pavyzdžiui, 2012 m. Komisija išreiškė susirūpinimą dėl Vengrijos duomenų 
apsaugos institucijos nepriklausomumo ir priemonių, nustatančių diskriminacinio 
pobūdžio teisinį reguliavimą dėl teisėjų, prokurorų ir notarų senatvės pensijos 
amžiaus. Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą, siekdama užtikrinti, kad Vengrija 
panaikintų visas teisines abejones14. 2012 m. lapkričio 6 d. ESTT priėmė sprendimą 
pagal Komisijos ieškinį, kuriame konstatavo, kad Vengrijos teisės aktai, pagal 
kuriuos privalomai anksčiau laiko į pensiją išleidžiami 274 teisėjai (įskaitant 
Aukščiausiojo Teismo teisėjus), yra nesuderinami su ES teise15.

Trečia, kiekviena ES institucija ir jos darbuotojai yra įpareigoti atlikdami 
visas kasdienes savo pareigas gerbti Chartiją ir joje įtvirtintas teises bei principus. 
Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant didinti Chartijos reikšmę ir pabrėžiant jos 
svarbą, pagarbos jai principas yra įtvirtinamas ir kai kuriuose vidaus ar oficialiuose 
dokumentuose. Pavyzdžiui, anksčiau Europos Komisijos nariai, pradėdami eiti 

12 <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/LT/1-2013-271-LT-F1-1.Pdf>.
13 Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 27 d. MEMO/13/1046 [žiūrėta 2015-11-30] <http://

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1046_en.htm>. 
14 <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-222_en.htm>. 
15 2012 m. lapkričio 6 d. ESTT sprendimas byloje Europos komisija prieš Vengriją, bylos  

Nr. C-286/12 [žiūrėta 2015-11-30] <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doc
id=129324&pageIndex=0&doclang=LT&mod e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26488>.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/LT/1-2013-271-LT-F1-1.Pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1046_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1046_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-222_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129324&pageIndex=0&doclang=LT&mod e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26488
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129324&pageIndex=0&doclang=LT&mod e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26488
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pareigas, iškilmingai prisiekdavo gerbti ES Sutartis, o įsigaliojus Chartijai, duodami 
iškilmingas priesaikas jau pasižada gerbti ne tik Sutartis, bet ir Chartiją (pirmoji 
priesaika, papildyta nuoroda į Chartiją, duota 2010 m., nes 2010 m. vasario 10 d. 
pradėjo eiti pareigas pirmoji Europos Komisija, kuri dirba jau galiojant Lisabonos 
sutarčiai16). Taigi šiuo metu vienas iš priesaikos punktų, primenančių Komisijos 
nariams jų įsipareigojimus pagrindinių teisių kultūrai, skamba taip: „Iškilmingai 
pasižadu gerbti Sutartis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją vykdydamas 
visas savo pareigas.“17

Ketvirta, Chartija yra įrankis, padedantis spręsti institucinius ginčus. Pavyz- 
džiui, paminėtinas Europos Parlamento ir Tarybos, kurią palaikė Komisija, teisinis 
ginčas dėl Chartijos 53 straipsnio taikymo, kurį sprendė ESTT byloje C-540/03. 
ESTT nagrinėjo ieškinį, kurį pareiškė Europos Parlamentas, ginčydamas kai kurių 
2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 
straipsnių teisėtumą. Europos Parlamento nuomone, Tarybos priimtos ginčijamos 
nuostatos pažeidė pagrindines teises. Tačiau ESTT išaiškino, kad Tarybos priimtos 
direktyvos palieka valstybėms narėms plačią diskreciją taikyti direktyvos taisykles 
su pagrindinių teisių apsaugos nuostatomis suderinamu būdu, todėl Parlamento 
ieškinys atmestinas18.

Penkta, pirminės teisės statuso Chartijai suteikimas taip pat pakeitė ir institu- 
cinį ES pagrindinių teisių žemėlapį. Siekiant užtikrinti realų Chartijos įgyvendinimą 
buvo sukurtos atitinkamos pareigybės, institucijos ir programos, kaip antai ES 
komisaras, atsakingas už pagrindines teises; specialusis žmogaus teisių įgaliotinis 
ES išorės santykių srityje; ES pagrindinių teisių agentūra (FRA), kuri teikia 
nepriklausomus ir objektyvius duomenis apie pagrindinių teisių padėtį Europos 
Sąjungoje; ES Tarybos pagrindinių teisių darbo grupė, kuriai pavesti išimtinai 
pagrindinių teisių srities klausimai; ES programos, skirtos projektų, propaguojančių 
pagrindines teises visuomenėje, finansavimui ir kt.

Taigi Chartija viršnacionaliniu lygmeniu visų pirma veikia kaip Europos 
Sąjungos teisinio reguliavimo gairės ar rėmai, yra jo veiksmingumo vertinimo 
kriterijus ir siektino standarto rodiklis.

16 <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-487_en.htm>.
17 Angl. I solemnly undertake: to respect the Treaties and the Charter of Fundamental Rights of 

the European Union in the fulfilment of all my duties.
18 <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddba873caf1bb34badb737

ae31ed522331.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRch90?text=&docid=55770&pageIndex=0&do
clang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115607>.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-487_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddba873caf1bb34badb737ae31ed522331.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRch90?text=&docid=55770&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115607
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddba873caf1bb34badb737ae31ed522331.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRch90?text=&docid=55770&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115607
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddba873caf1bb34badb737ae31ed522331.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRch90?text=&docid=55770&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115607
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Aptarus, kuo Chartija reikšminga ir kokią įtaką daro ES institucijų, veikiančių 
teisinio reguliavimo, administravimo ir valdymo srityje, darbui, kyla klausimas, ar 
Chartijos taikymas šio adresato kasdienėje veikloje turi (gali) turėti reikšmę asmens 
individualių teisių gynimui?

Jau minėta, kad iš esmės Chartija yra tapusi gija, sistemingai siejančia visą  
ES teisės aktų leidybos procesą nuo teisės akto projekto iniciatyvos iki galiojančio 
teisės akto priėmimo. Chartijos adresatas – ES institucijos, kurios tinkamai 
vadovaudamosi Chartija šioje srityje užtikrina, kad ES lygiu nebus priimti teisės 
aktai, kurių turinys būtų nesuderinamas su pagrindinėmis Chartijoje įtvirtintomis 
teisėmis, bei inicijuoja teisės aktus, užtikrinančius veiksmingą tam tikros 
pagrindinės teisės įgyvendinimą. Komisija, pradėdama pažeidimo procedūras prieš 
valstybę narę, nesilaikančią Chartijos nuostatų, taip pat užtikrina realią nacionalinių 
teisės aktų atitiktį Chartijai valstybėse narėse. Taigi nors tokiu būdu konkrečių 
individualiųjų teisių gynybos klausimai tiesiogiai nesprendžiami, tačiau reikšmingai 
prisidedama užtikrinant aukštą individualių teisių gynimo standartą pirminiu, t. y. 
teisinio reguliavimo, lygmeniu.

1.2.	 Chartijos	reikšmė	Europos	Sąjungos	Teisingumo	Teismo	veikloje

Neabejotina, kad Chartijos, kaip ir visų kitų ES teisės normų, aiškinimą ir 
taikymą užtikrina Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tokiu būdu ESTT taip 
pat prisideda plėtojant pagrindinių teisių kultūrą. Kaip nurodoma ES komisijos 
2014 m. ataskaitoje apie Chartijos taikymą, nors Chartija yra dar visai naujas 
teisės šaltinis, jos teisinė reikšmė nuolat auga. 2014 metais ESTT citavo Chartiją  
210-yje sprendimų, palyginti su 114 sprendimų 2013 metais, 87 – 2012 metais ir  
43 sprendimais 2011 metais19.

Išskirtini trys pagrindiniai Chartijos nuostatų taikymo ESTT jurisprudencijoje 
būdai: pirma, teismo vykdoma ES aktų atitikties Chartijai kontrolė, antra, valstybių 
narių aktų (sprendimų), priimtų įgyvendinant ES teisę, teisėtumo vertinimas ir, 
trečia, prejudicinių sprendimų procedūra.

Pirmuoju atveju ESTT atlieka gana plataus pobūdžio ES teisės aktų atitikties 
Chartijai (ES institucijų priimtų sprendimų teisėtumo) kontrolę. Pvz., vienoje iš 
bylų ESTT panaikino Tarybos sprendimą konstatavęs, kad, atsižvelgiant į priimtų 
nuostatų galimą poveikį (apimtį) asmeninėms laisvėms ir pagrindinėms teisėms, 
jas priimti buvo ne Tarybos, o Europos Sąjungos įstatymų leidžiamosios valdžios 

19 <file:///C:/Users/User/Desktop/2014_annual_charter_report_en.pdf>.

file:///C:/Users/User/Desktop/2014_annual_charter_report_en.pdf
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kompetencija20. Kitu atveju ESTT pripažino negaliojančiais pranešimus apie  
atvirus ES institucijų tarnautojų pareigybių konkursus, kurie visa apimtimi buvo 
paskelbti tik trimis oficialiomis kalbomis, tai yra mažiau palankioje padėtyje 
paliekant kandidatus, kurių gimtoji kalba buvo ne viena iš minėtų trijų kalbų, ir 
tokiu būdu pažeidžiant Chartijos 21 straipsnį, draudžiantį diskriminavimą (be kita 
ko, ir dėl kalbos)21.

Antruoju atveju, valstybių narių aktų (sprendimų), priimtų įgyvendinant ES 
teisę, teisėtumo vertinimą ESTT atlieka pažeidimų bylose prieš valstybę narę. 
Antai tokių bylų 2014 metais buvo išnagrinėta 11, tai yra dvigubai daugiau nei 
ankstesniais metais (2013 m. nagrinėtos 5 pažeidimų bylos). Beveik pusė iš šių bylų 
buvo susijusios su galimai neteisingu direktyvų nuostatų perkėlimu (įgyvendinimu) 
prieglobsčio ir migracijos srityje (ikiteisminio sulaikymo trukme ir sąlygomis22, 
prieglobsčio procedūromis23 ir pan.) bei galimu Chartijos 4, 6 ir 47 straipsnių 
nuostatų pažeidimu. Šio pobūdžio ESTT išnagrinėtose bylose priimti sprendimai 
yra svarbūs ir dėl to, kad padeda išspręsti ginčą dėl konkrečios Chartijos nuostatos 
teisingo taikymo, nes teismo proceso metu tiek Komisija, tiek valstybė narė savo 
poziciją dažniausiai grindžia kaip tik Chartijos nuostatomis bei ESTT jau anksčiau 
pateiktu atitinkamų Chartijos nuostatų išaiškinimu, jų reikšmę suvokdama skirtingai.

Trečiuoju atveju, t. y. kalbant apie prejudicinių sprendimų priėmimo procedūrą, 
pabrėžtina, kad nacionalinių teismų teisėjai vis geriau suvokia Chartijos poveikį 
ir kreipiasi į ESTT prašydami pagal prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrą24 
suteikti patarimų dėl Chartijos taikymo ir aiškinimo. Būtent atsakydamas į 
nacionalinių valstybių narių teismų suformuluotus klausimus ESTT pateikia 
aiškiausias ir reikšmingiausias Chartijos nuostatų aiškinimo ir taikymo gaires.

ES teisės ir ES teise pagrįstos nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos 
nuosekliai atsižvelgiant į jų ryšį su Chartijoje nustatytais įpareigojimais, kad 
būtų užtikrinamos joje nustatytos teisės. Jei nacionaliniam teismui kyla abejonių 
dėl Chartijos taikymo arba teisingo jos nuostatų aiškinimo, jis gali, o jeigu tai 
yra aukščiausiosios instancijos nacionalinis teismas, – privalo kreiptis į ESTT 
su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Gavęs ESTT atsakymą dėl Chartijos 

20 2012 m. rugsėjo 5 d. ESTT sprendimas C-355/10 Europos Parlamentas prieš ES Tarybą. 
21 2012 m. lapkričio 27 d. ESTT (Didžioji kolegija) sprendimas C-566/10 P Italijos Respublika 

prieš Komisiją.
22 Direktyva 2008/115/EC, OJ L 348/98. 
23 Direktyva 2005/85/EC, OJ 326/12.
24 Žr. SESV 267 straipsnį.
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nuostatų, nacionalinis teismas priima galutinį bylos sprendimą. Taigi vyksta ne tik 
glaudus ESTT ir nacionalinių teismų bendradarbiavimas kuriant Europos Sąjungos 
teisinę kultūrą, grįstą pagrindinėmis teisėmis, bet ir realiai apginamos individualios 
asmenų teisės konkrečiais atvejais25.

2.	 Chartijos	nacionalinio	lygmens	adresatai

Kaip pabrėžiama Komisijos komunikate dėl veiksmingo Pagrindinių teisių 
chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategijos, ES (konkrečiai – Komisijos) 
vaidmuo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai yra Chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių 
maksimalaus veiksmingumo užtikrinimas, o ES institucijos šiuo požiūriu yra 
pavyzdys valstybėms narėms. Komisija ne kartą yra pabrėžusi, kad Chartija yra 
ne deklaratyvių vertybinių nuostatų rinkinys, o asmenims suteikiamas instrumentas 
įgyvendinti Chartijoje įtvirtintas teises visais atvejais, kuriuos apima ES teisės 
reguliavimas26.

Kaip minėta, Chartijos 51 straipsnio 1 dalyje yra aiškiai įvardijama, kad 
valstybės narės yra Chartijos adresatas, tačiau tik tais atvejais, kai jos įgyvendina 
Sąjungos teisę. Šiuo aspektu galima kalbėti apie kelis nacionalinius subjektus 
– Chartijos adresatus: tai nacionalinės institucijos, dalyvaujančios teisėkūros 
ir viešojo valdymo procese (įgyvendinančios ES teisę teisinio reguliavimo ir 
valdymo lygmeniu) ir teisingumą vykdančios institucijos (teismai ir ikiteisminės 
ginčų nagrinėjimo institucijos). ESTT jurisprudencijoje27 pabrėžiama, kad Europos 
Sąjungos teisę įgyvendina ir taiko būtent nacionaliniai viešojo valdymo subjektai, 
įsteigti ir veikiantys vadovaujantis nacionaline teise. Teisėkūros ir viešojo valdymo 
srityje veikiančios nacionalinės institucijos įgyvendindamos ES teisę privalo laikytis 
Chartijos, o Europos Komisijai pavesta prižiūrėti, kad jos tai darytų tinkamai. 
Siekiant užtikrinti teisės aktų projektų ir kitų priemonių, priimamų įgyvendinant 
ES teisę, suderinamumą su Chartija, rekomenduotina ir nacionalinėms institucijoms 
vadovautis Europos Komisijos pavyzdžiu, parengti ir kiekvienu atveju nuosekliai 
taikyti projekto suderinamumo su Chartija kontrolinį klausimyną.

25 Plačiau žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. vasario 2 d. sprendimą 
sujungtose bylose C-148/13, C-140/13 ir C-150/13 A, B, C v Staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie.

26 Komisijos komunikatas dėl veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos 
Sąjungoje strategijos (COM(2010)0573) [žiūrėta 2015-11-30] <http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52010DC0573>.

27 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1976 m. gruodžio 16 d. sprendimą byloje 
33/76 Rewe v. Landwirtschaftskammer fuer das Saarland, ECR 1989.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=lt&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=0573
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52010DC0573
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52010DC0573
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Kertinį vaidmenį tikrindami, kaip valstybės narės taikydamos ES teisę laikosi 
Chartijos nuostatų, atlieka valstybių narių teismai. Nacionalinių teismų teisėjai 
yra pagrindiniai veikėjai, suteikiantys Chartijoje įtvirtintoms teisėms ir laisvėms 
konkretų poveikį, nes jie tiesiogiai užtikrina, kad atskiri asmenys turėtų visas teisių 
gynimo priemones pažeidus jų pagrindines teises, kurios yra ES teisės dalis28.

Vertinant Chartijos reikšmę individualių teisių gynybai nacionaliniuose 
teismuose, doktrinoje dažnai pabrėžiami keli esminiai su šio dokumento taikymu 
ir reikšme minėtame kontekste susiję aspektai: pirma, kad nacionalinės institucijos 
Chartijos adresatu laikytinos tik tada, kai jos įgyvendina ES teisę (Chartijos 51 
straipsnio 1 dalis); antra, jei konkrečiu atveju taikytina kita ES teisės nuostata, 
taikoma turėtų būti kaip tik ji, o Chartijos nuostatos – tik jei jų taikymas konkrečiu 
atveju galėtų lemti priimamą sprendimą ar nagrinėjamo ginčo eigą29.

Beje, Europos Sąjungos teisės viršenybė nacionalinės teisės atžvilgiu valstybes 
nares įpareigoja ne tik taikyti ES teisę, bet ir ją (inter alia bendruosius Europos 
Sąjungos teisės principus) taikyti teisingai. Pabrėžtina, kad valstybėms narėms 
numatytose srityse, vadovaujantis Europos Sąjungos teise, yra suteikta institucinė ir 
procedūrinė autonomija. Siekiant išlaikyti tam tikrą ES teisės taikymo nuoseklumą, 
šios autonomijos ribos apibrėžiamos dviem ESTT suformuluotomis taisyklėmis, 
kurios taikytinos procesui plačiąja prasme, t. y. teisminiam ir neteisminiam 
jurisdikciniam procesui ir visoms teisės taikymo (administracinėms) procedūroms: 
ekvivalentiškumo (nediskriminavimo) principu, pagal kurį taisyklės, nustatančios 
ES pripažįstamų teisių apsaugą, nebūtų mažiau palankios nei atitinkamą 
nacionalinių teisių apsaugą reglamentuojančios teisės normos; efektyvumo principu, 
kuris įpareigoja, kad teisės normų, nustatančių ES pripažįstamų teisių apsaugą, 
įgyvendinimas nebūtų pernelyg sudėtingas ar neįmanomas. Už šių nurodytų 
taisyklių (principų) laikymąsi visais atvejais, kai klausimas susijęs su ES teisės 
poveikiu, ES pripažįstamų teisių įgyvendinimu, yra atsakingos valstybės narės30.
28 Komisijos 2013 m. ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ir regionų komitetui apie Chartijos taikymą [žiūrėta 2015-11-30] <http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52014DC0224>.

29 rosas, A. When is the EU Charter of Fundamental Rights Applicable at National Level? 
Jurisprudence, 2012, 19(4), p. 1273. Pabrėžtina, kad detalus sąvokos „ES teisės įgyvendinimas“ 
aiškinimas nėra šio straipsnio tikslas dėl ribotos teksto apimties, todėl šiuo klausimu 
rekomenduojama susipažinti su minimu A. Roso straipsniu ir K. Lenaertso įžvalgomis 
straipsnyje: The EU Charter of fundamental rights: scope of application and methods of 
interpretation. Iš: De Rome à Lisbonne : les jurisdictions de l’Union européenne à la croisée des 
chemins : mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi. Bruxelles: Bruylant, 2013, p. 107–143.

30 Kilusius klausimus dėl galimo aptartų ekvivalentiškumo (nediskriminavimo) ir efektyvumo 
principų pažeidimo taip pat sprendžia nacionaliniai teismai, nebent jie nusprendžia  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52014DC0224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52014DC0224
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Tačiau paminėtina, kad nors Chartija yra privalomojo pobūdžio pirminės ES 
teisės dalis, remiantis prie Sutarčių pridėtu protokolu Nr. 30 „Dėl Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos taikymo Lenkijai ir Jungtinei Karalystei“, Chartija 
negalima remtis nei ESTT, nei nacionaliniuose teismuose sprendžiant ginčus prieš 
Lenkiją ir Jungtinę Karalystę. Tačiau, kaip nurodoma doktrinoje, šios išimtys 
nepaneigia nacionalinių teismų pareigos remiantis lojalaus bendradarbiavimo 
principu (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis) aiškinti nacionalinę teisę taip, kad ji 
atitiktų Chartijos principus. Be to, išimtys neapima ES sutarties 6 straipsnio  
3 dalies, pagal kurią pagrindinės teisės, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų 
konstitucinių tradicijų, sudaro Sąjungos teisės bendruosius principus31.

Kokį vaidmenį Chartija ir joje įtvirtintas individualių teisių gynimo standartas 
atlieka nacionalinių teismų požiūriu, analizuosime pažvelgdami į Lietuvos 
teisminių institucijų praktiką. Chartijos nuostatas savo jurisprudencijoje mini 
tiek Konstitucinis Teismas32, tiek ordinariniai, t. y. bendrosios ir specialiosios 
kompetencijos teismai. Dėl taikytinų teisės aktų specifikos dažniausiai Chartijos 
taikymo problematika kol kas aktuali administraciniams teismams. Lietuvos 
administracinių teismų praktikos analizė šią išvadą patvirtina, kartu išryškėja bent 
keletas svarbių Chartijos nuostatų taikymo nacionalinių administracinių teismų 
jurisprudencijoje tendencijų. Pirma, Chartija administraciniam teismui palaipsniui 
tampa vis labiau įprastas teisės šaltinis. Nuo jos įsigaliojimo 2009 m. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas rėmėsi Chartijos nuostatomis nagrinėdamas 
įvairaus pobūdžio ginčus dėl viešojo administravimo teisės, procesiniuose 
sprendimuose aiškindamas ir (ar) taikydamas ypač tuos Chartijos straipsnius, 
kurie įtvirtina šias teises bei laisves: asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis)33, 
saviraiškos ir informacijos laisvę (11 straipsnis)34, susirinkimų ir asociacijos laisvę 

◄ kreiptis į ESTT prejudicinio sprendimo. Plačiau žr.: Danėlienė, I. Proporcingumo principas 
administracinėje teisėje. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2012.

31 NorKus, R. Lisabonos sutartis: kas naujo administracinei justicijai? Iš: Mokslo studija: 
Administraciniai teismai Lietuvoje. Nūdienos iššūkiai. Vilnius: Vyriausiasis administracinis 
teismas, 2010, p. 153.

32 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutarimas.
33 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. I-502-9/2012.
34 Pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis admi- 

nistracinėje byloje Nr. A-822-198/2013.
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(12 straipsnis)35, teisę į nuosavybę (17 straipsnis)36, teisę į gerą administravimą 
(41 straipsnis), teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą  
(47 straipsnis)37. Taikydamas Chartijos nuostatas Lietuvos vyriausiasis admi- 
nistracinis teismas jų turinį bei taikymo sritį aiškino ir lygino su atitinkamomis 
(susijusiomis ar panašiomis) (i) kitų supranacionalinių teisės aktų nuostatomis 
(pvz., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau 
– Konvencija), Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu) ir (ii) nacionalinės 
teisės, t. y. (a) Konstitucijos ir (b) ordinarinės teisės normomis38.

Visgi būtina pabrėžti du skirtingus Chartijos taikymo kontekstus, t. y. pirma, 
kada Chartija taikoma esant tiesioginei ginčo (teisinio santykio) sąsajai su ES teise, 
ir, antra, kada Chartijos nuostatos taikomos tokios tiesioginės sąsajos nesant. Toliau 
analizuojama teismų praktika parodys, kad (tai pripažįstama ir teisės moksle39) 
Lietuvos Respublikos administraciniai teismai tam tikrais atvejais Chartijos nuosta- 
tas taiko tiesiogiai, nors (tai ypač matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo40 praktikos) neretai ginčai tarp viešojo administravimo subjektų ir asmenų 
dėl teisės viešojo administravimo srityje išsprendžiami ne tiesiogiai pritaikius 
Chartiją, o jos nuostatoms vadovaujantis kaip svarbiu teisės aiškinimo šaltiniu.

3.	 Tiesioginis	ir	netiesioginis	Chartijos	nuostatų	taikymas

Gilesnė teismų praktikos analizė parodo, kad Chartijos nuostatos naciona- 
liniuose teismuose tiesiogiai taikomos vis dar ne itin drąsiai. Tiesa, net ir nagrinė- 

35 Pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 23 d. nutartis administra- 
cinėje byloje Nr. A-858-2475/2013. 

36 Pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis administra- 
cinėje byloje Nr. A-552-519/2013. 

37 Pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis admi- 
nistracinėje byloje Nr. A-602-331/2012. 

38 Danėlienė, I. Teisė į gerą administravimą: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos admi- 
nistracinės teisės principų raidai. Iš: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: 
mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, 
aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei 
finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 423–445.

39 Žaltauskaitė–Žalimienė, S. Interpretation and Application of the European Union Charter 
of Fundamental Rights. Mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
dešimtmečiui, „Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija“, 2012, p. 568–569.

40 Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 da- 
lį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių 
teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308. 
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jant šias bylas patvirtinamas teisės mokslininkų įžvelgtas skirtumas atvejų, kada 
Chartijos nuostatomis yra vadovaujamasi kaip tam tikru savarankišku žmogaus 
teisių apsaugą užtikrinančiu ir jas įtvirtinančiu teisės šaltiniu, bei kada Chartijos 
nuostatos yra taikomos greta kitų ES teisės nuostatų kaip jas papildančios ir pagrin- 
džiančios.

Pavyzdžiui, spręsdamas ginčą dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad vien formaliai vertinant, jog 
atsakingai institucijai konstatavus fiktyvios santuokos sudarymo faktą išnyko 
pagrindas leidimui gyventi šalyje, gali būti pažeidžiamos tiek Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, tiek Chartijos nuostatos (7 ir 
9 straipsniai). Šis teismas, įpareigodamas Migracijos departamentą prie Vidaus 
reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) klausimą dėl leidimo 
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo nagrinėti iš naujo, Chartijos 
nuostatas taikė tiesiogiai bei įpareigojo minėtomis nuostatomis vadovautis ir 
ginčijamą sprendimą priėmusį viešojo administravimo subjektą41.

Kaip papildomas teisės aiškinimo šaltinis Chartija buvo pasitelkta dar 2010 m. 
gruodžio 8 d. išplėstinės kolegijos nagrinėtoje administracinėje byloje dėl Migracijos 
departamento sprendimo, kuriuo asmeniui buvo panaikinta papildoma apsauga ir 
leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, teisėtumo42. Savo požiūrį teismas 
grindė ne tik nacionalinės teisės43, bet ir aktualiomis Europos Sąjungos teisės 
nuostatomis, nurodydamas, kad teisė būti informuotam ir teisė būti išklausytam 
yra grindžiamos 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva Nr. 2005/85/EB, ir nors 
jos nuostatos nėra pakankamai aiškiai perkeltos į nacionalinę teisę, tačiau Lietuvos 
teisėje gali būti kildinamos iš gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas 
konstitucinis imperatyvas – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos  
5 straipsnio 3 dalis). Teismas taip pat rėmėsi Chartija ir nurodė, kad nagrinėjamoje 
byloje aktualios Chartijos nuostatos įtvirtino bendrojo pobūdžio teisines vertybes, 
į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti 
atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį44.

41 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A822-1727/2012.

42 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A-756-868/2010.

43 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties. Valstybės žinios, 2004, 
Nr. 73-2539.

44 Minėtoje nutartyje pateiktu išaiškinimu dėl teisės būti informuotam bei teisės būti išklausy- 
tam užtikrinimo (dažnai, tačiau nebūtinai vertinant Migracijos departamento atliekamų  
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Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tai, kad Chartijos nuostatomis Lietuvos 
teismai vadovaujasi ar į jas atsižvelgia ne tik tais atvejais, kai teisės, dėl kurių 
pažeidimo kreiptasi, ar jų įgyvendinimas yra susijęs su Europos Sąjungos teisės 
aktuose įtvirtintu teisiniu reguliavimu ir jo įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, 
bet ir kai asmenys siekia teismuose apginti išimtinai iš nacionalinės teisės normų 
kylančias ir jas įgyvendinant pažeistas savo subjektines teises.

Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 
27 d. nutartyje Chartijos 41 straipsnio nuostatomis rėmėsi spręsdamas dėl viešojo 
administravimo institucijos priimtų aktų, susijusių su nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimu, sietinų išimtinai su specifiniu Lietuvos teisės sistemos 
institutu45. Kitas iliustratyvus pastarąją tendenciją pagrindžiantis pavyzdys yra ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis46, 
kurioje teismas konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeista Lietuvos 
Respublikos teismų įstatymo47 4 straipsnyje įtvirtinta pareiškėjos teisė į teisminę 
gynybą. Pasisakydama dėl Konvencijos 6 straipsnio bei Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalies taikymo šioje administracinėje byloje teisėjų 
kolegija atkreipė dėmesį, kad šios teisės normos yra skirtos užtikrinti teisę į gynybą 
asmeniui, kuris yra valstybės įtariamas ar kaltinamas nusikaltimo padarymu,  
t. y. yra valstybės persekiojamas. Nagrinėtas administracinis ginčas kilo išimtinai 
iš nacionalinės teisės reguliuojamų santykių, tačiau Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas šioje byloje vertino Chartijos 47 straipsnio nuostatų turinį, 
jų aktualumą nagrinėjamiems santykiams, santykį su susijusiomis nacionalinės ir 
tarptautinės teisės normomis, užuot vien atlikęs formalų teisinį aplinkybių vertinimą 
ir atmetęs minėtąjį dokumentą kaip šioje administracinėje byloje netaikytiną. Kitoje 
administracinėje byloje48 teismas, vertindamas asmens pateiktos nekilnojamojo 
turto individualaus vertinimo ataskaitos atitiktį Nekilnojamojo turto mokesčio 

◄ procedūrų teisėtumą) vadovautasi mažiausiai 70 vėliau paskelbtų Lietuvos vyriausiojo ad- 
ministracinio teismo ir apygardų administracinių teismų procesinių sprendimų. Infolex.lt  
interneto svetainės duomenys [žiūrėta 2014-01-31] <http://www.infolex.lt/praktika/demo/
Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=686&EilesNr=1&Teismas=7&DataN
uo=2010-1-1&DataIki=2010-12-31&order=1&desc=1&>.

45 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. eA-616-858/2015.

46 Pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A-602-331/2012. 

47 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649.
48 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis administraci- 

nėje byloje Nr. A-261-573/2013.

http://www.infolex.lt/praktika/demo/Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=686&EilesNr=1&Teismas=7&DataNuo=2010-1-1&DataIki=2010-12-31&order=1&desc=1&
http://www.infolex.lt/praktika/demo/Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=686&EilesNr=1&Teismas=7&DataNuo=2010-1-1&DataIki=2010-12-31&order=1&desc=1&
http://www.infolex.lt/praktika/demo/Default.aspx?Id=20&item=results&BylosNr=686&EilesNr=1&Teismas=7&DataNuo=2010-1-1&DataIki=2010-12-31&order=1&desc=1&
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įstatymo nuostatoms, pabrėžė, kad gero administravimo principo įgyvendinimas 
nacionalinėje teisėje kildinamas iš konstitucinio imperatyvo „valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms“, kurio sudėtinė dalis yra „teisė būti išklausytam“, – kiekvienas 
asmuo turi būti išklausytas, turi turėti galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę 
prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę, kaip yra įtvirtinta 
Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje.

Šie ir panašūs Chartijos nuostatų taikymo Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo jurisprudencijoje pavyzdžiai ne tik patvirtina Chartijos kaip tiesiogiai 
taikomo teisės akto bei teisės aiškinimo šaltinio, integruojančio visas pagrindines 
Europos Sąjungos teisėje pripažįstamas asmens teises ir laisves, reikšmę, bet ir 
aplinkybę, kad Chartijos nuostatomis vis dažniau remiamasi formuluojant ne tik 
teismo, bet ir proceso šalių argumentus49.

Taigi nors Chartijos adresatu pačioje Chartijoje įvardijamos tik valstybės narės 
ES teisės įgyvendinimo atveju (tokiu atveju Chartija taikoma tiesiogiai), tačiau 
Chartija papildomai yra pasitelkiama ir kaip gerosios praktikos pavyzdys, ir kaip 
tiek nacionalinės, tiek ES teisės aiškinimo šaltinis, ir kaip bendradarbiavimo su 
ESTT išraiška, kreipiantis dėl prejudicinio sprendimo priėmimo į ESTT. Lietuvoje 
sprendžiant individualius teisminius ginčus nacionaliniai teisės taikytojai, siekdami 
užtikrinti adekvatų individualių teisių gynimą, Chartiją pasitelkia ir nenustačius 
tiesioginės sąsajos su ES teise, kai ginamos išimtinai iš nacionalinės teisės nuostatų 
kylančios subjektinės teisės. Tačiau pabrėžtina, kad toks plečiamasis požiūris dėl 
Chartijos taikymo srities kol kas būdingas tik pavieniais atvejais ir dar negali būti 
laikomas nusistovėjusia praktika ar susiformavusiu individualių teisių gynimo 
standartu.

4.	 Ar	žmogus	yra	Chartijos	adresatas?

Žmogus tikruoju Chartijos adresatu galėtų būti laikomas tik tada, jei jis 
gindamas savo individualias teises nacionalinėse ar ES institucijose galėtų pasitelkti 
Chartiją tiesiogiai. Kaip jau aptarta aukščiau, Chartijos 51 straipsnio 1 dalyje tarp 
adresatų, kuriems skirta Chartija, žmogus nėra minimas (51 straipsnio 1 dalis: 
„Chartijos nuostatos skirtos <...> Institucijoms <...> bei valstybėms narėms <...>“).

49 Apie pasikeitusias Chartijos taikymo sritis žr.: The Protection of Fundamental Rights Post 
Lisbon: the Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the 
European Convention on Human Rights and National Constitutions. Vol I, ed. laffranque, J.  
<http://www.fide2012.eu/About+the+XXV+FIDE+Congress/id/225/>.

http://www.fide2012.eu/About+the+XXV+FIDE+Congress/id/225/
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Žinoma, savo individualių teisių gynybai Chartiją kiekvienas asmuo gali 
pasitelkti tada, kai kilęs ginčas yra susijęs su ES teisės įgyvendinimu, nes toks 
ginčas patenka į Chartijos taikymo sritį. Tačiau ar to pakanka teigti, kad Chartija 
šiuo metu yra realus asmens individualių teisių gynybos instrumentas? Chartijoje 
įtvirtintas konkrečios pagrindinės teisės gynimo standartas gali skirtis nuo 
konkrečioje valstybėje narėje susiklosčiusio standarto: jis gali būti aukštesnio arba 
žemesnio lygio nei užtikrina nacionalinė teisė. Tuo atveju, kai nacionalinė teisė 
užtikrina aukštesnį pagrindinės teisės gynimo lygį, ir ginčas nėra susijęs su ES teise, 
nacionaliniai teisės taikytojai neturi atsižvelgti į Chartiją (ginčas de iure nepatenka 
į Chartijos taikymo sritį ir jos taikymas ne padėtų, o pakenktų asmens individualių 
teisių gynimui).

Kitokia situacija susiklosto tais atvejais, kai Chartijoje įtvirtintas konkrečios 
pagrindinės teisės gynimo standartas yra aukštesnio lygio nei užtikrina nacionalinė 
teisė. Remiantis ES teisės viršenybės principu50 atvejais, kai yra sąsaja su ES 
teise, nacionaliniai teisės taikytojai privalo užtikrinti žmogui Chartijoje įtvirtintą 
pagrindinių teisių lygį. Todėl atvejais, kai sąsajos su ES teise nėra, iš esmės tapatus, 
bet tik nacionalinio lygmens ginčas būtų sprendžiamas formaliai taikant žmogui 
mažiau palankų nacionalinį pagrindinių teisių gynimo standartą, neatsižvelgiant į 
Chartijoje įtvirtintą palankesnį režimą.

Žmogaus padėties pabloginimo (vaizdžiai tariant, išimtinai nacionalinio 
ginčo diskriminavimo su ES teise susijusio teisinio ginčo atžvilgiu) ir atitinkamai 
jo nusivylimo teisine sistema būtų galima išvengti, jei kiekvienu, net išimtinai 
nacionalinio pobūdžio atveju būtų atliekamas Chartijos užtikrinamo pagrindinių 
teisių gynimo standarto ir nacionalinio standarto palyginimas ir nustačius, kad 
Chartijos standartas užtikrina aukštesnio lygio apsaugą, būtų vadovaujamasi 
aukštesniu, t. y. Chartijos užtikrinamu pagrindinių teisių gynimo standartu. Kaip 
jau minėta, šiuo metu teisinio reguliavimo realybė yra kitokia (nors pabrėžtina, kad 
Chartijoje nėra draudimo taikyti ją savanoriškai ir tais atvejais, kai ginčas neturi 
sąsajos su ES teise, nors, kaip minėta, esama atvejų, kai nacionaliniai teismai taiko 
Chartiją ir tokiais atvejais), tačiau apie tai būtina diskutuoti siekiant užtikrinti kuo 
veiksmingesnį žmogaus individualių teisių gynimą visoje Europos Sąjungoje ir 
plėtoti teisinę kultūrą, grįstą pagarba pagrindinėms teisėms.

50 Teisingumo Teismo 1964 m. liepos 15 d. sprendimas Costa prieš ENEL byloje Nr. 6/64 [1964] 
ECR 1141.
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Čia verta pacituoti Europos Komisijos viceprezidentės Vivianės Reding51, kuri 
Komisijoje buvo atsakinga už teisingumo, pagrindinių teisių ir Sąjungos pilietybės 
sritį, įžvalgiai ištartus žodžius: „Aš galiu įsivaizduoti, kad vieną dieną valstybių 
narių pilietės ir piliečiai galės tiesiogiai remtis Pagrindinių teisių chartija net ir tada, 
kai ginčas neturės jokios vienareikšmiškos sąsajos su ES teise. Chartija turi tapti 
Europos Teisių Biliu“ (angl. Bill of Rights)52.

Kaip minėta, problemų kyla Chartijai ir nacionalinei teisei nustačius skirtingus 
pagrindinių teisių gynimo standartus. Nacionalinis teisės taikytojas, prieš imdamasis 
jas spręsti, pirmiausia turi turėti reikiamų žinių apie Chartijoje įtvirtintą pagrindinių 
teisių gynimo standartą. Greta informacijos apie Chartiją sklaidos ir mokslinių 
tyrimų, vienas iš šio klausimo sprendimo būdų galėtų būti nacionalinė priemonė, 
taikytina teisės aktų rengimo procese: atliekant teikiamo teisės akto projekto 
suderinamumo su ES teise patikrą, vertėtų atskirai pasisakyti dėl jo atitikties 
Chartijoje užtikrintoms vertybėms ir įvertinti, ar siūlomu aktu nebus sukurtas 
žemesnis nei Chartijoje pagrindinių teisių gynimo lygis. Tokia procedūra pagal šiuo 
metu galiojančias teisės nuostatas nėra privaloma, tačiau kitoms valstybėms narėms 
tai galėtų būti sektina praktika. Taip būtų prisidedama prie teisinės kultūros, grįstos 
pagarba pagrindinėms teisėms, plėtros. Įgyvendinant šią priemonę ir sekant šio 
tyrimo 1.1 dalyje nurodytu Europos Komisijos pavyzdžiu, vertėtų parengti ir taikyti 
kontrolinį klausimyną, pvz.: ar teisės akto projektas daro poveikį pagrindinėms 
teisėms (teisei į duomenų apsaugą, saviraiškos laisvei ar kt.)? Koks tas poveikis: 
pozityvus (skatinantis užtikrinti pagrindines teises) ar negatyvus (pagrindinių 
teisių ribojimas)? Ar teisės akto projekte įtvirtinamas konkrečios pagrindinės teisės 
gynimo lygis yra aukštesnio (adekvataus, žemesnio) lygio, nei Chartijoje įtvirtintas 
pagrindinės teisės gynimo lygis, ir pan.

Pabrėžtina, kad ir ESTT jurisprudencijoje formuluojamos gairės dėl Chartijos 
taikymo vis dar kinta ir yra plėtojamos. Vienu iš svarbesnių sprendimų šioje srityje 
laikytinas ESTT sprendimas byloje Åkerberg Fransson53. Šioje byloje ESTT prašyta 
išaiškinti, ar tie atvejai, kai nacionalinė teisė atitinka ES teisėje įtvirtintus tikslus, 
taip pat laikytini ES teisės įgyvendinimu, kaip apibrėžta Chartijos 51 straipsnyje? 
Bylą, siekdamas gauti prejudicinį sprendimą, Teisingumo Teismui perdavė Švedijos 

51 Šias pareigas Vivian Reding ėjo nuo 2010 m. vasario 9 d. iki 2014 m. liepos 1 d., šiuo metu 
ji – Europos Parlamento narė. 

52 V. Reding 2014 m. balandžio 14 d. ataskaitos apie pagrindines teises pristatymas [žiūrėta 
2015-11-30] <http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-327_en.htm>

53 ESTT 2013 m. vasario 26 d. sprendimas Åklagaren prieš Hans Åkerberg Fransson, C-617/10.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-327_en.htm
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apylinkės teismas, kuris nebuvo tikras, ar atsakovui gali būti iškelta baudžiamoji 
byla dėl vengimo mokėti mokesčius teikiant PVM deklaracijas, jei jam jau buvo 
paskirta administracinė mokestinė nuobauda dėl tos pačios veikos (buvo pateikta 
melaginga informacija). Toks teismo procesas turėjo būti vykdomas vadovaujantis 
principu ne bis in idem (pagal jį, asmuo neturėtų būti baudžiamas du kartus už 
tą pačią nusikalstamą veiką), įtvirtintu Chartijos 50 straipsnyje, net jei ir tos 
srities nacionaliniai teisės aktai, taikomi šioms administracinėms nuobaudoms ir 
baudžiamosiomis byloms, nebuvo priimti siekiant į nacionalinę teisę perkelti ES 
teisės aktus.

ESTT šioje byloje iš esmės išaiškino, kad galimybei taikyti Chartiją naciona- 
liniu lygmeniu (t. y. nereikalaujant, kad tokiu atveju taikytini nacionaliniai teisės 
aktai būtų priimti siekiant į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktus) pakanka, jog 
valstybė narė siektų įgyvendinti tikslus, įtvirtintus Sutartyse ar ES antrinės teisės 
aktuose.

Šis ESTT sprendimas rodo, kad į Chartijos taikymo klausimą jau linkstama 
žiūrėti plačiau.

Kitas pavyzdys, rodantis, kad siekis Chartiją kiekvieno, tiek išimtinai 
nacionalinio, tiek susijusio su ES teise ginčo atveju taikyti kaip realią individualių 
teisių gynimo priemonę, nėra utopija, yra Austrijoje nuo 2012 m. įsigalinti praktika 
Chartiją laikyti šalies konstitucinės sistemos dalimi. Austrijos Konstitucinis Teismas 
2012 m. kovo 12 d. byloje tyrė klausimą, kokiu būdu ir kokiame procese asmuo 
gali tiesiogiai remtis Chartija nacionalinės teisės taikymo kontekste (5.4 Sprendimo 
punktas) ir išaiškino, kad šalies Konstituciniame Teisme asmuo gali tiesiogiai 
remtis Chartijoje įtvirtintomis teisėmis taip pat kaip savo konstitucinėmis teisėmis, 
o Chartija laikytina konstitucinės patikros standartu pagrindinių teisių klausimais. 
Vadinasi, Austrijos piliečiams buvo suteikta teisė tiesiogiai remtis Chartija ginant 
savo individualias teises nacionaliniu lygmeniu54.

Taigi žmogus taps tikruoju Chartijos adresatu tik galėdamas tiesiogiai remtis 
Pagrindinių teisių chartija net ir tada, kai ginčas neturės jokios vienareikšmiškos 
sąsajos su ES teise.

54 2012 m. kovo 14 d. Austrijos Konstitucinio Teismo sprendimas byloje Nr. U466/11 ua [žiūrėta 
2015-11-30] <https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=
JFT_09879686_11U00466_2_00>.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09879686_11U00466_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09879686_11U00466_2_00
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Išvados	ir	pasiūlymai

1. Viršnacionaliniu lygmeniu Chartija visų pirma veikia kaip Europos 
Sąjungos teisinio reguliavimo gairės ar rėmai, kartu kaip jo veiksmingumo 
vertinimo kriterijus ir siektino standarto rodiklis. Chartijos adresatas yra 
ES institucijos, kurios tinkamai vadovaudamosi Chartija užtikrina, kad 
ES lygiu nebus priimti teisės aktai, kurių turinys būtų nesuderinamas su 
pagrindinėmis Chartijoje įtvirtintomis teisėmis, o pradėdama pažeidimo 
procedūras prieš valstybę narę, nesilaikančią Chartijos nuostatų, įtvirtina 
realią valstybių narių nacionalinių teisės aktų atitiktį Chartijai. Nors tokiu 
būdu tiesiogiai nesprendžiami konkrečių individualių teisių gynybos 
klausimai, tačiau reikšmingai prisidedama užtikrinant aukštą indivi- 
dualių teisių gynimo standartą pirminiu, t. y. teisinio reguliavimo lygiu.

2. Nacionaliniu lygmeniu rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų atitikties  
ES teisei rekomenduotina kiekvienu atveju atskirai įvertinti jų sude- 
rinamumą su Chartijoje įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis ir stebėti, ar 
siūlomas aktas nenustato žemesnio nei Chartijoje užtikrinamas pagrin- 
dinių teisių gynimo lygio.

3. Tiek ES, tiek nacionaliniai teismai, priimdami sprendimus vadovau- 
damiesi Chartijos nuostatomis, užtikrina vienodo lygmens pagrindinių 
teisių apsaugą visiems ES bei konkrečios valstybės narės gyventojams.  
Dėl šios priežasties Chartija, kaip įtvirtinanti, be kita ko, bendrąsias tei- 
sines vertybes visoje Europos Sąjungoje, yra neabejotinai reikšmingas 
pažeistų subjektinių teisių gynybos instrumentas. Žmogus taps tikruoju 
Chartijos adresatu tik galėdamas tiesiogiai remtis ja net ir tada, kai ginčas 
neturės jokios vienareikšmiškos sąsajos su ES teise.
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Summary.	The article is aimed at finding an answer as to who the EU Charter of 
Fundamental Rights (hereinafter – the Charter) is addressed to at the supranational 
and national levels, as well as in which manner the Charter may be relied on for the 
protection of individual rights.

The answer with regard to who is the subject of the Charter is sought through 
the analysis of the significance and the effect of the provisions of the Charter on the 
legislative and other activities of EU institutions, through the analysis of the importance 
of the Charter  within the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, 
also through searching for answers to questions, in which scope national courts are 
guided by the Charter and whether an individual may directly rely on the provisions of it.

The article inter alia concludes that both EU and national courts, when adopting 
judgments applying or relying on the provisions of the Charter, ensure a common level 
of protection of fundamental rights to all residents of Member States. However, also is 
concluded that the provisions of the Charter may only be relied on by the individual in 
cases where EU law is applicable. In the existence of different standards of protection 
of the same fundamental rights, the Charter will only become an effective instrument 
of protection of such rights when an individual is able to rely on the provisions of the 
Charter even in cases where EU does not directly apply.
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Įvadas

Tiek perkančiosios organizacijos, tiek teismai nagrinėdami viešųjų pirkimų 
ginčus turi pareigą neatskleisti kitų tiekėjų konfidencialios informacijos. 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB 
dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo1 (toliau – Direktyva 2004/17/EB) 
13 straipsnio 2 dalis nustato pareigą perkančiosioms organizacijoms neatskleisti 
ūkio subjektų pateiktos informacijos, kurią jie pažymėjo kaip konfidencialią. 
Direktyva nustato, kad konfidenciali informacija apima visų pirma technines ir 
prekybos paslaptis bei konfidencialiuosius pasiūlymų aspektus. Kita direktyva, 
susijusi su perkančiųjų organizacijų pareiga užtikrinti konfidencialumą, yra 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo2 (toliau – Direktyva 
2004/18/EB). Šios direktyvos 6 straipsnis taip pat nustato pareigą perkančiosioms 
organizacijoms neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, kurią jie pažymėjo 
kaip konfidencialią, o tokia informacija apima visų pirma technines ir prekybos 
paslaptis bei konfidencialiuosius pasiūlymų aspektus. 

Labai panašus teisinis reguliavimas yra įtvirtintas ir naujosiose Europos 
Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvose – 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/24/EU dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direkty- 
va 2004/18/EB3 (toliau – Direktyva 2014/24/EU), ir 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB4 (toliau – Direktyva 2014/25/EU).  
Direktyvos numato, kad nėra leidžiama nustatyti pirkimo sąlygų, pagal kurias 
tiekėjai savaime leistų atskleisti pasiūlymuose nurodytą informaciją5.

1 [2004] OL L 134, 30.4.2004, p. 1.
2 [2004] OL L 134, 30.4.2004, p. 114.
3 [2014] OL L 94, 28/03/2014, p. 65–242.
4 [2014] OL L 94, 28/03/2014, p. 243–374.
5 andrecKa, m. Innovation partnership in the new public procurement regime – a shift of focus 

from procedural to contractual issues? Public Procurement Law Review, 2015, 2, p. 58.
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Direktyvos 2004/18/EB ir Direktyvos 2004/17/EB nuostatos buvo tiesiogiai 
perkeltos į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnį. Be kita ko, 
Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis papildomai nustato, kad pasiūlyme 
nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra 
laikoma konfidencialia informacija.

Toks teisinis reguliavimas gali būti aiškinamas dvejopai. Viena vertus, Europos 
Sąjungos direktyvos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas draudžia 
konfidencialios informacijos atskleidimą tik tiek, kiek yra uždrausta valstybės 
įstatymų reguliavimo lygmeniu, vadinasi, pažeidus nacionalinius įstatymus dėl 
konfidencialios informacijos apsaugos ir naudojimo automatiškai būtų laikoma, 
kad yra pažeisti ir atitinkami direktyvų straipsniai. Kita vertus, direktyvų ir 
įstatymo nuostatos užtikrina laisvę tiekėjams pažymėti, kurią informaciją jie laiko 
konfidencialia. Tokiu atveju kyla klausimas, ar tikrai visa informacija, kurią tiekėjai 
pažymėjo kaip konfidencialią, turėtų būti laikoma slapta ir jokiu atveju negali būti 
atskleista ginčą nagrinėjančiai institucijai ar kitam tiekėjui, kuris pareiškė ieškinį6? 
Šiame straipsnyje konfidencialumo reikalavimai bus analizuojami atsižvelgiant į 
būtinybę užtikrinti tiek tiekėjų konkurenciją, tiek veiksmingą teisinę gynybą. 

Temos ištirtumas ir aktualumas. Literatūros, kurioje būtų iš esmės nagri- 
nėjami konfidencialumo viešųjų pirkimų procedūrų metu reikalavimai, Lietuvos 
Respublikoje beveik nėra. Tam tikrų autorių indėlis į tiriamą temą gali būti pastebimas 
siekiant apibūdinti ir pagrįsti juridinių asmenų konfidencialios informacijos 
sampratą7. Kiti autoriai viešųjų pirkimų konfidencialumo reikalavimus analizavo 
atsižvelgdami į kitą viešųjų pirkimų principą – skaidrumo principą8. Nurodytas 
temos ištirtumo laipsnis lemia, kad daugiausia bus aptariama Lietuvos Respublikos 
teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo formuojama praktika bei užsienio 
šalių teisės mokslininkų darbai. Atsižvelgiant į šio tyrimo specifiškumą ir ištirtumo 
trūkumą tiriama tema pasižymi moksliniu naujumu ir aktualumu. 

Darbo tikslas – atskleisti viešųjų pirkimų konfidencialumo reikalavimų aspektus 
sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisinės gynybos principų atžvilgiu.

Darbo uždaviniai:
1) išanalizuoti konfidencialumo reikalavimus konkurencijos užtikrinimo 

tikslo aspektu;

6 kenstavičius, D. Konfidencialumo reikalavimų teisiniai pagrindai viešuosiuose pirkimuose. 
Jurisprudencija, 2014, 21(3), p. 806.

7 matkevičius, A. Bendrovės komercinės paslapties objektas. Jurisprudencija, 2007, 10(100).
8 kenstavičius, D., op. cit., p. 803–821.
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2) išanalizuoti konfidencialumo reikalavimus veiksmingos teisinės gynybos 
aspektu;

3) atskleisti kai kuriuos konfidencialumo reikalavimų taikymo užsienio šalyse 
aspektus.

Tyrimo objektas – reikalavimas užtikrinti tiekėjų pasiūlymuose pateiktos in- 
formacijos konfidencialumą.

Tyrimo metodai – dokumentų analizės, sisteminės analizės, lyginamasis, api- 
bendrinamasis.

1.	 Konfidencialumo	 reikalavimų	 taikymas	 atsižvelgiant	 į	 konku- 
rencijos	užtikrinimo	tikslą

Vienas iš pagrindinių viešojo pirkimo procedūrų principų yra užtikrinti, kad 
tiekėjų varžymasis būtų teisingas ir skaidrus. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
yra pabrėžęs, kad „Sąjungos interesas įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas 
srityje yra viešųjų pirkimų atvėrimas kuo didesnei konkurencijai“9. Pagrindinis 
viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą valstybių narių konkurenciją, be kitų 
priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi abipusiu šalių 
pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grindžiamą pareigą neatskleisti ūkio subjektų 
pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti 
jos konfidencialumą10. Taigi reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją visų 
pirma yra grindžiamas konkurencijos užtikrinimo tikslu, draudžiančiu nesąžiningai 
naudotis kitų ūkio subjektų komercinėmis paslaptimis.

Konkurencijos apsaugą įtvirtina ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 
46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta sąžiningos konkurencijos laisvė („įstatymas draudžia 
monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę“). Taigi tiek 
Europos Sąjungos, tiek Lietuvos Respublikos teisėje konkurencijos apsauga ir jos 
skatinimas yra laikomas saugoma ir ginama vertybe, o pagal pirmiau nurodytą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimą konkurencijos užtikrinimas yra 
viena iš viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo priežasčių. Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tikslai  

9 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimas byloje Nr. C-305/08 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) v. Regione 
Marche, 37 p.; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimas byloje 
Nr. C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici v. Comune di Milano, 29 p.

10 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. sprendimas byloje Nr. C-450/06 
Varec SA v. Belgija.



D. KENSTAVIČIUS. Viešųjų pirkimų konfidencialumo reikalavimai: konkurencijos užtikrinimo ...

256

negali būti pasiekti, jei taikant Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – ir VPĮ) nebus atsi- 
žvelgiama į siekį saugoti ir užtikrinti veiksmingą bei sąžiningą konkurenciją rinkoje11. 

Siekis saugoti konkurenciją viešųjų pirkimų procedūrų metu yra labai svarbus. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad „nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – 
iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas, jo neįtvirtinimas įstatyme expressis 
verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis 
viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti konkurenciją. Taigi 
konstatavus šio reikalavimo pažeidimą, teismas pagrįstai sprendžia dėl pirkimų 
tikslo netinkamo siekimo ar nepasiekimo (pirmasis perkančiosios organizacijos 
veiksmų vertinimo būdas VPĮ 3 straipsnio prasme, t. y. nustatytas VPĮ reikalavimų 
pažeidimas, lėmęs viešųjų pirkimų tikslo netinkamą pasiekimą ar nepasiekimą)“12.

Vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, 
susijusių su konfidencialios informacijos apsauga ir tokios informacijos atskleidimu 
viešųjų pirkimų procedūrų metu, yra 2008 m. vasario 14 d. sprendimas byloje  
Nr. C 450/06 Varec SA prieš Belgijos valstybę, dalyvaujant Diehl Remscheid GmbH 
& Co.13 Teismas, pripažindamas, kad komercinių paslapčių apsauga yra bendrasis 
principas, konstatavo, jog „veiksmingumui kiltų didelis pavojus, jeigu pareiškus 
ieškinį dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo, susijusio su viešojo 
pirkimo sutarties sudarymo procedūra, visa informacija, susijusi su šia sutarties 
sudarymo procedūra, netaikant jokių apribojimų turėtų būti pateikta šį ieškinį 
pateikusiam asmeniui ar net kitiems asmenims, kaip antai įstojusios į bylą šalys. 
Tokiu atveju vien ieškinio pareiškimas suteiktų galimybę susipažinti su informacija, 
kuri galėtų būti panaudota siekiant iškraipyti konkurenciją arba pažeisti teisėtus ūkio 
subjektų, dalyvavusių nagrinėjamos viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje, 
interesus. Tokia galimybė net paskatintų ūkio subjektus reikšti ieškinius vien tam, 
kad galėtų susipažinti su savo konkurentų komercinėmis paslaptimis. Tokio ieškinio 
atveju atsakovė yra perkančioji organizacija, nes ūkio subjektas, kurio interesai gali 
būti pažeisti, nebūtinai yra bylos šalis ar asmuo, iškviestas tuos interesus ginti. Dėl 
šios priežasties yra labai svarbu numatyti mechanizmus, kurie tinkamai apsaugotų 
tokių ūkio subjektų interesus.“14

11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio  
9 d. nutartis civilinėje byloje AB TEO LT v. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, bylos 
Nr. 3K-3-499/2011.

12 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 
24 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Specialusis autotransportas“ v. Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-249/2011.

13 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, supra note 10.
14 Ibid., p. 39–41.
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Institucijos turėtų imtis reikiamų priemonių užtikrinti šių nuostatų veiksmin- 
gumą ir konkurencijos išsaugojimą bei atitinkamų ūkio subjektų teisėtų interesų 
apsaugą: „Iš to seka, jog vykstant peržiūros procedūrai sudarant viešojo pirkimo 
sutartį už šią procedūrą atsakinga institucija privalo turėti galimybę nuspręsti, 
kad su šios sutarties sudarymu susijusioje byloje esanti informacija šalims ir jų 
advokatams nebus suteikta, jeigu tai būtina užtikrinant sąžiningos konkurencijos ar 
ūkio subjektų teisėtų interesų apsaugą, kaip to reikalauja Bendrijos teisė.“15

Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose už konfidencialios informacijos 
atskleidimą tam tikromis aplinkybėmis gresia net ir baudžiamoji atsakomybė tiems 
asmenims, kurie žino, jog gauna ar atskleidžia konfidencialią informaciją, ir tik 
tokiu atveju, jeigu toks atskleidimas ar informacijos gavimas buvo atliktas turint 
tikslą gauti naudos arba suteikti ar įgyti konkurencinį pranašumą16. Toks teisinis 
reguliavimas yra tikslingas dėl tos priežasties, kad ilguoju laikotarpiu tiekėjai 
gali pradėti vengti dalyvauti procedūrose, kurių metu nėra tinkamai vertinama 
konfidencialios informacijos apsauga17.

Poreikis užtikrinti informacijos konfidencialumą išryškėja ir viešųjų pirkimų 
procedūras vykdant elektroninėmis priemonėmis. Nors elektroninės priemonės 
suteikia galimybę greičiau ir veiksmingiau vykdyti viešojo pirkimo procedūras, 
tuo pat metu atsiranda tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms 
būdingas pavojus, kad saugumo pažeidimai ar neapdairus jautrių komercinių 
duomenų atskleidimas gali sukelti konkurencijos iškraipymus ir padaryti žalos dėl 
konfidencialios, privačios informacijos nutekinimo18. 

Konfidencialios informacijos apsauga nėra vertybė pati savaime – dažnai ji 
padeda užtikrinti didžiausią konkurenciją viešuosiuose pirkimuose19. Autoriai, 
analizuojantys Jungtinės Karalystės teismų sprendimus, teigia, kad konfidencialių 
duomenų atskleidimo klausimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į visus galimus 

15 Ibid., p. 43.
16 timothy, M. Is the Procurement Integrity Act Important Enough for the Mandatory Disclosure 

Rule – A Case for Inclusion. Public Contract Law Journal, 2011, 40(2), p. 353.
17 timothy, M. Promoting Integrity from Without: A Call for the Military to Conduct outside, 

Independent Investigations of Alleged Procurement Integrity Act Violations. Air Force Law 
Review, 2010, 66, p. 235.

18 henty, P. Implementation of the EU Public Procurement Directives in the UK: the Public 
Contracts Regulations 2015. Public Procurement Law Review, 2015, 3, p. 76.

19 timothy, M. Should the United States Incorporate the Procurement Integrity Act into Its 
Free Trade Agreements: A Look at the Australian-United States Free Trade Agreement. 
Southwestern Journal Of International Law, 2010, 17(1), p. 127.
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sprendimus derinant konfidencialumo ir teisingo teismo proceso principus20. 
Manoma, kad turi būti ieškoma pusiausvyros tarp poreikio neatskleisti tretiesiems 
asmenims konfidencialios informacijos ir tarp reikalavimo atskleisti tokią 
informaciją siekiant užtikrinti tinkamą teismo procesą21. 

Tad konkurencijos užtikrinimo tikslams bei atitinkamų ūkio subjektų teisėtų 
interesų apsaugai viešųjų pirkimų procedūrų ir iš jų kilusių ginčų metu būtina 
išsaugoti tiekėjo konfidencialią informaciją.

2.	 Konfidencialumo	 reikalavimų	 taikymas	 atsižvelgiant	 į	 veiksmin- 
gos	teisinės	gynybos	principą

Nei Europos Sąjungos direktyvose, nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme nėra tiksliai sureguliuota, kokios yra konfidencialios viešųjų pirkimų 
informacijos ribos. Viena vertus, konkurencijos užtikrinimo tikslas skatina išsaugoti 
konfidencialios informacijos slaptumą. Kita vertus, veiksmingos teisinės gynybos 
principas įtvirtina besikreipiančiojo asmens teisę susipažinti su kitų pirkime 
dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra 
konstatavęs, kad reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas 
su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės 
institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą22. Europos teismų praktika 
vadovaujasi ir Lietuvos Respublikos teismai, kurie, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų 
organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko 
taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą23.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs būtinybę 
užtikrinti asmens teisę į teisinę gynybą: „Nors teisės aktais gali būti nustatyta 
ir ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka, tačiau negalima nustatyti tokio teisinio 
reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, kad jo teisės ar laisvės 
pažeistos, teisė ginti savo teises ar laisves teisme“24. Lietuvos Respublikos 

20 henty, P. Disclosure of information and time limits for proceedings in public procurement 
cases: Mears Ltd v Leeds City Council. Public Procurement Law Review, 2011, 3, p. 93–96.

21 henty, P. Healthcare at Home Ltd v Common Services Agency. Public Procurement Law 
Review, 2011, 3, p. 83–86.

22 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, supra note 10.
23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje 

byloje UAB „Mindoza“ v. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, 
bylos Nr. 3K-3-119/2011.

24 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutarimas byloje  
Nr. 44/2010. Valstybės žinios, 2012, Nr. 145-7457.
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Konstitucinis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad „pagal Konstituciją negali būti 
tokios situacijos, kad teismas, atlikdamas savo konstitucinę priedermę vykdyti 
teisingumą ir privalėdamas išnagrinėti bylą objektyviai ir teisingai, būtų priverstas 
priimti sprendimą, neturėjęs galimybės susipažinti su visa byloje esančia ir (arba) 
bylai reikšminga informacija“25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 263 straipsnio 1 dalimi, teismo sprendimas turi būti teisėtas 
ir pagrįstas. Teisėtumas reiškia, kad teismo sprendimas turi būti grindžiamas 
galiojančia teise, o pagrįstumas – kad teisė buvo taikyta teismo nustatytiems faktams, 
kurie nustatyti įstatymo numatytais įrodymais, teisėtomis įrodinėjimo priemonėmis 
ir įrodymus tinkamai įvertinus26. Tuo tarpu proceso teisės normų pažeidimai, 
lemiantys neteisingą bylos išsprendimą, sudaro pagrindą aukštesnės instancijos 
teismui panaikinti byloje priimtą teismo sprendimą27. Susiformavusi konstitucinė 
doktrina ir Lietuvos Respublikos teismų praktika reiškia, kad siekdamas užtikrinti 
teisę į veiksmingą teisinę gynybą teismas turėtų ne formaliai, bet iš esmės ištirti 
bylos faktines aplinkybes, t. y. realiai įsitikinti, ar iš tiesų viešųjų pirkimų procedūros 
buvo atliktos teisėtai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų ir kitų teisės normų.

Konstitucinėje jurisprudencijoje taip pat yra pabrėžiama, kad siekdamas 
užtikrinti teismo posėdžio, kaip bylų nagrinėjimo teisme elemento, viešumą įstatymų 
leidėjas teismo posėdžio tvarką turi reglamentuoti taip, kad būtų sudarytos sąlygos 
užtikrinti proceso dalyvių teisę pareikšti nuomonę visais byloje sprendžiamais 
klausimais bei visuomenės interesą būti informuotai apie teismo procesą ir 
priimamus sprendimus. Įstatymu nustatant bylų nagrinėjimo teismuose formas 
pirmiausia turi būti siekiama užtikrinti konstitucinį teisingumo principą, pagal kurį 
įstatymų leidėjui kyla pareiga bylų nagrinėjimo santykius reguliuoti taip, kad būtų 
sudarytos teisinės prielaidos teismui ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir 
priimti teisingą sprendimą byloje28.

25 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 3 d. sprendimas byloje Nr. 7/04-8/04. 
Valstybės žinios, 2012, Nr. 54-2097.

26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. 
nutartis civilinėje byloje Uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“ v.  
M. Ž., bylos Nr. 3K-3-108/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje J. J. K. ir kt. v. Vilniaus 
apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2007.

27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 28 d. nutartis 
civilinėje byloje V. P. ir kt. v. UAB „Tortela“, bylos Nr. 3K-3-131/2008.

28 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarimas byloje  
Nr. 33/2009. Valstybės žinios, 2012, Nr. 142-7341.
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Ieškovo teisė į gynybą yra susijusi su teisingu bylos nagrinėjimu. Nepaisant 
viešojo pirkimo byloms būdingo teismų aktyvesnio vaidmens, teismas negali tapti 
institucija, kuri viena analizuoja gautus su byla susijusius įrodymus. Labai svarbu 
yra tai, kad tam tikrus pažeidimus nustatyti gali padėti ir ieškovas, kuris išmano 
konkrečią rinką ir žino, kokie įrodymai galėtų patvirtinti įvykdytus teisės normų 
pažeidimus. Tam tikrais atvejais byla gali būti teisingai išnagrinėta tik jei ieškovui 
nebus kliudoma gauti reikalingos informacijos.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra padaręs išvadą, kad institucija, 
atsakinga už peržiūros procedūras, privalo turėti galimybę gauti visą būtiną, įskaitant 
ir konfidencialią, informaciją, kad susipažinusi su visomis bylos aplinkybėmis 
galėtų priimti sprendimą29. Tačiau kyla klausimas, ar gali vieno tiekėjo informacija 
būti paviešinta kitam tiekėjui ir, jeigu tokia galimybė egzistuoja, – kokia apimtimi 
paviešinimas turėtų būti atliktas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, 
kad atsakinga institucija turi nuspręsti, kiek ir kokiomis taisyklėmis remiantis 
reikia užtikrinti šios informacijos konfidencialumą bei slaptumą, atsižvelgiant 
į veiksmingos teisinės apsaugos reikalavimus ir šalių teisę į gynybą, o jeigu 
pareiškiamas ieškinys, – kad vykstant procesui būtų laikomasi teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą30.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika remiasi nurodytu Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimu bylose, kuriose yra sprendžiami konfidencialumo 
užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose klausimai. Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas sutinka su tuo, kad reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi 
būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į 
gynybą, o teisminės institucijos pareiga yra užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. 
Teismas, analizuodamas konfidencialumo ribas, yra pabrėžęs, kad konfidencialios 
informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, todėl ji turi būti 
aiškinama siaurai ir taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis: „Dėl 
viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o 
ne bendro pobūdžio situacija (jau vien iš pavadinimo etimologijos matyti, kad šie 
santykiai vieši, ne slapti)“31.

29 Tokia išvada buvo padaryta ir kitose bylose, pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo  
2006 m. liepos 13 d. sprendimas byloje Nr. C 438/04, Mobistar SA v Institut belge des services 
postaux et des télécommunications (IBPT), p. 40.

30 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, supra note 10, p. 55.
31 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. 

nutartis civilinėje byloje UAB „Rūdupis“ v. Varėnos rajono savivaldybės administracija ir kt., 
bylos Nr. 3K-3-495/2013.
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Vienas iš viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo būdų yra visų tie- 
kėjų pasiūlymų vertinimo procedūrų bei laimėjusio pasiūlymo viso turinio (įskai- 
tant ir konfidencialią informaciją) atskleidimas tam, kad besikreipiantis asmuo 
galėtų nustatyti, ar visi viešajame pirkime pateikti pasiūlymai buvo vertinami 
vienodai ir ar buvo laikomasi lygiateisiškumo principo. Labai svarbu yra tai, kad 
tik patikrinus visą informaciją (perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus 
ir atitinkamas tiekėjų pasiūlymų dalis) atsiranda objektyvi galimybė išsiaiškinti ir 
atskleisti teisės normų pažeidimus, kurie kitu atveju (neatskleidus informacijos arba 
atskleidus ne visą informaciją) taip ir liktų nenustatyti. 

Nagrinėjant viešųjų pirkimų srityje kilusius ginčus nuolat reikia spręsti, ar 
atskleisti informaciją, susijusią su pirkimo procedūromis (įskaitant ir kitų viešojo 
pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus), o jeigu nusprendžiama atskleisti – kiek jos 
turėtų būti atskleista. Paprastai nėra būtinybės atskleisti absoliučiai visą su pirkimu 
susijusią informaciją. Jeigu perkančioji organizacija nusprendžia atmesti arba 
patvirtinti tiekėjo pasiūlymą pirminėje vertinimo stadijoje (pvz., dėl kvalifikacijos 
reikalavimų neatitikties ar atitikties), nėra jokios būtinybės atskleisti pasiūlymo 
dalies, nesusijusios su kvalifikacija (pvz., techninės specifikacijos). Kitas pavyzdys 
gali būti, kai ginčas kyla dėl tam tikro tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo 
aspekto, pavyzdžiui, dėl tam tikrų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo 
kriterijaus parametrų (kokybės ar kt.). Tokiu atveju būtų tikslinga atskleisti tik 
tiekėjų pasiūlymų dalis, susijusias su ginčijamu parametru.

Tačiau tam tikrais atvejais platesnis viešojo pirkimo procedūrų teisinis 
patikrinimas yra pagrįstas ir būtinas. Dažnai tiekėjas pradeda ginčą tik įtardamas, 
jog buvo padaryta pažeidimų, kuriems nustatyti būtina atskleisti dalį kito tiekėjo 
pasiūlymo. Tačiau tiekėjas nėra objektyviai pajėgus nurodyti ir kitų galimai 
įvykusių pažeidimų vien dėl to, kad jam paprastai nėra suteikiama absoliučiai visa 
informacija apie įvykusias pirkimo procedūras. Užsienio autoriai pažymi, kad 
bendruoju atveju platesnis viešojo pirkimo procedūrų informacijos atskleidimas 
gali būti pateisinamas ir yra pagrįstas, jeigu būsimasis ieškovas nurodo įtarimus dėl 
sisteminių pirkimo procedūrų trūkumų ar pažeidimų32. Tokiomis aplinkybėmis gali 
būti teisingai ir pagrįstai laikoma, kad ginčą nagrinėjančiai institucijai turėtų būti 
žinoma visa su ginču susijusi informacija tam, kad būtų galima nustatyti, ar yra kitų 
iki šiol nenustatytų pažeidimų. 

32 lamont, C. United Kingdom: Disclosure in Public Procurement Challenges. Mondaq 
[interaktyvus]. Jungtinė Karalystė, 2013-10-09 (žiūrėta 2015-01-29) <http://www.mondaq.
com/x/268042/Government+Contracts+Procurement+PPP/Disclosure+in+Public+Procure
ment+Challenges>. 

http://www.mondaq.com/x/268042/Government+Contracts+Procurement+PPP/Disclosure+in+Public+Procurement+Challenges
http://www.mondaq.com/x/268042/Government+Contracts+Procurement+PPP/Disclosure+in+Public+Procurement+Challenges
http://www.mondaq.com/x/268042/Government+Contracts+Procurement+PPP/Disclosure+in+Public+Procurement+Challenges
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Principas teisingai išnagrinėti bylą surenkant ir atskleidžiant visą su ginču 
susijusią informaciją bei principas saugoti kito tiekėjo konfidencialią informaciją 
yra aiškus. Tačiau nustatyti minėtų principų pusiausvyrą nėra taip paprasta. Juk 
kiekvienas tiekėjas turi galimybę kreiptis į teismą ir tik formaliai nurodyti bendrus 
galimai įvykdytus pažeidimus tam, kad gautų informaciją apie absoliučiai visus 
viešojo pirkimo duomenis, kurie tariamai galėtų atskleisti perkančiosios organiza- 
cijos padarytus pažeidimus. Tačiau viešųjų pirkimų bylos – ne ta erdvė, kurioje kiekvie- 
nas panorėjęs visada gaus konkurentų turimą ir saugomą konfidencialią informaciją.

Veiksmingos teisinės gynybos principas yra vienas iš faktorių, lemiančių ir 
konfidencialumo reikalavimų ribas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, be kita ko, 
remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, buvo ne kartą pabrėžta 
veiksmingumo principo nuostata, kad perkančiosios organizacijos sprendimų 
peržiūros procedūra ir jos taikymas neturi būti toks, kad pasinaudojimas šia procedūra 
tiekėjams pasidarytų beveik neįmanomas ar labai sudėtingas. Perkančiosios 
organizacijos sprendimų peržiūros procedūros veiksmingumas vertinamas ne tik 
in abstracto, bet ir in concreto, t. y. atsižvelgiant ne tik į ginčo nagrinėjimo metu 
egzistavusias teisės normas, kitas nuostatas (pirkimo sąlygas) ar buvusią praktiką, 
bet ir į tai, koks rezultatas pasiektas šias normas pritaikius. Teismai, spręsdami 
tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas 
ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista veiksmingai įgyvendinti 
teisę į pažeistų teisių gynybą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas daro išvadą, jog 
nepriklausomai nuo to, kad peržiūros procedūros nuostatos pritaikytos teisėtai, jų 
taikymas konkrečiu atveju gali lemti neveiksmingą, pernelyg suvaržytą pažeistų 
teisių gynybą33.

Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pradėjęs formuluoti 
konkrečios informacijos rūšies konfidencialumo taisykles. Teismas pažymėjo, 
kad asmens kvalifikacijos duomenys „paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių 
požymių, jų turinio išviešinimas, be teisių peržiūros procedūroje, tiekėjui nesuteikia 
jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, šią informaciją galima sužinoti ir kitais 
būdais, pavyzdžiui, su atitinkamu tiekėju kartu dalyvaujant kitame pirkime“34. 

33 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. 
kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje AB „Eurovia Lietuva“ v. Ukmergės rajono savivaldybės 
administracija, bylos Nr. 3K-7-32/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 9 d. sprendimas civilinėje byloje Izraelio bendrovės 
eVigilo Ltd v. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos ir kt., bylos Nr. 3K-3-436/2013.

34 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, supra note 31.
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Šioje byloje pasisakydamas apie kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas turėjo omenyje atestatus ir sertifikatus. Taigi Lietuvos 
Respublikoje kvalifikaciją patvirtinantys duomenys (ypač atestatai ir sertifikatai) 
neturėtų būti laikomi konfidencialia informacija. Šiuo metu nėra kitų konkretesnių 
teismų išaiškinimų dėl informacijos pripažinimo arba nepripažinimo konfidencialia, 
dėl to ieškovams sudėtingiau išreikalauti informaciją, susijusią su viešuoju 
pirkimu. Reikia tikėtis, kad ateityje teismai dažniau ir drąsiau nustatys bendrąsias 
informacijos pripažinimo konfidencialia arba nekonfidencialia taisykles, siekdami 
užtikrinti konkurencijos užtikrinimo ir veiksmingos teisinės gynybos pusiausvyrą.

Apibendrinant Lietuvoje šiuo metu teismų suformuotą doktriną darytina 
išvada, kad bandoma ieškoti informacijos konfidencialumo ir veiksmingos 
teisinės apsaugos principo, bylos šalių teisės į gynybą, teisingo bylos nagrinėjimo 
pusiausvyros. Tam tikslui turėtų būti laikoma, kad informacijos konfidencialumas 
yra išimtinė situacija, kuri aiškintina siaurai. Tikėtina, kad ateityje konfidencialumo 
reikalavimų taisyklės bus detaliau analizuojamos, ypač atsižvelgiant į tai, kad tam 
tikri teisės normų pažeidimai gali paaiškėti tik išreikalavus ir atskleidus su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusius duomenis.

Darytina išvada, kad konfidencialios informacijos slaptumas turi būti derinamas 
su veiksmingos teisinės apsaugos, teisės į gynybą, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą 
principais. Ieškant pusiausvyros negalima absoliutinti nė vieno iš nurodytų 
principų. Teisė į gynybą savaime nereiškia, kad ieškovui turi būti atskleista visa 
konfidenciali kito tiekėjo informacija. Kita vertus, byla nebus teisingai išnagrinėta, 
jeigu tam tikrais atvejais nebus sudarytos sąlygos atskleisti informacijos, kuri netgi 
gali būti laikoma konfidencialia. Toks pusiausvyros ieškojimas yra reikalingas tam, 
kad būtų užkirstas kelias visų šalių piktnaudžiavimui – ieškovo piktnaudžiavimui 
prašant išreikalauti visą informaciją, ir perkančiosios organizacijos bei kito tiekėjo 
piktnaudžiavimui atsisakant suteikti reikalingus duomenis formaliai ir lakoniškai 
pasiremiant tariamu tiekėjo pasiūlymo informacijos konfidencialumu.

3.	 Konfidencialumo	reikalavimų	taikymas	užsienio	šalyse

Plėtojant konfidencialumo reikalavimų taikymo doktriną svarbu atsižvelgti ir į 
naujausias tendencijas užsienio valstybėse, t. y. kitose Europos Sąjungos valstybėse 
narėse. 

Pirmiausia yra laikomasi bendrosios nuostatos, kad vienų tiekėjų informacija 
neturėtų būti atskleista kitiems tiekėjams, jeigu tokia informacija sudaro tiekėjo 
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komercinę paslaptį. Jungtinės Karalystės Pirmosios instancijos teismas (Bendrosios 
priežiūros kolegija, teisė į informaciją) yra nurodęs, kad jeigu tiekėjams būtų 
suteikiama galimybė peržiūrėti konkuruojančiųjų tiekėjų pasiūlymus, įskaitant ir 
komercines paslaptis, tai galėtų sukliudyti konkurencinį varžymąsi ir sumažinti 
tiekėjų, pageidaujančių dalyvauti konkursuose, skaičių. Tuo tarpu galimiems 
privataus sektoriaus tiekėjams neturėtų būti trukdoma pateikti pasiūlymus bijant, 
kad jų komercinė konfidenciali informacija bus atskleista, nes tai galėtų paveikti 
pasiūlymų kokybę35.

Užsienio autoriai atkreipia dėmesį ir į tai, kad viešųjų pirkimų bylose yra 
numatytas palyginti trumpas terminas, per kurį tiekėjai turi teisę pareikšti savo 
reikalavimus dėl vykstančių pirkimo procedūrų, todėl tiekėjai dažnai yra priversti 
pradėti ginčo procedūrą dar tiksliai nežinodami, kaip tinkamai pagrįsti ir įrodyti 
teisės aktų pažeidimą. Tiekėjai turi ypač nedaug laiko surinkti visus ginčui 
reikalingus duomenis ir jais naudodamiesi įrodyti perkančiųjų organizacijų atliktus 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus. Viešai pripažįstama, kad tiekėjams, kurių 
pasiūlymai nebuvo pripažinti laimėjusiais viešąjį pirkimą, dažnai yra labai sudėtinga 
surinkti pakankamai duomenų, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, ar buvo 
padaryti viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai ir ar yra neabejotinas pagrindas 
pradėti ginčo procedūras36. Tiekėjai dažnai tik įtaria, kad tam tikri pažeidimai buvo 
padaryti, tačiau jiems reikia žinoti tikslią ir visą informaciją, kad būtų įsitikinę 
šiuo faktu bei žinotų, kaip formuluoti teisinį pagrindą savo teisėms ir teisėtiems 
interesams ginti. Jungtinės Karalystės valstybinės prekybos tarnyba (angl. Office of 
Government Commerce) nuolat skatina valdžios įstaigas atskleisti daugiau su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusios informacijos, kai yra pateikiamas pranešimas apie 
laimėtojo nustatymą37.

35 Jungtinės Karalystės Pirmosios instancijos teismo (Bendrosios priežiūros kolegija, teisė į 
informaciją) 2015 m. liepos 28 d. sprendimas byloje Sally Ballan v. Information Commissioner 
[2015] EA/2015/0021.

36 gesinde, Y. Next stop, public procurement: all change please, all change... Lexology. 
[interaktyvus]. Jungtinė Karalystė, 2013-12-28 (žiūrėta 2015-01-29) <http://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=201f0a21-6b5c-4948-a195-c5ac2acb24b5>.

37 Implementation of the Remedies Directive: OGC Guidance on the 2009 amending regulations, 
Part 2: The new rules on the Standstill Period [interaktyvus]. Office of Government Commerce 
Policy and Standards Division. Jungtinė Karalystė, 2009-12-17 (žiūrėta 2015-01-29) <http://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/http:/www.ogc.gov.uk/documents/
Remedies_Guidance_Part_2_Standstill_Rules(2).pdf>. Pastraipa 21.

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=201f0a21-6b5c-4948-a195-c5ac2acb24b5
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=201f0a21-6b5c-4948-a195-c5ac2acb24b5
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/http:/www.ogc.gov.uk/documents/Remedies_Guidance_Part_2_Standstill_Rules(2).pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/http:/www.ogc.gov.uk/documents/Remedies_Guidance_Part_2_Standstill_Rules(2).pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/http:/www.ogc.gov.uk/documents/Remedies_Guidance_Part_2_Standstill_Rules(2).pdf
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Užsienio valstybėse yra gana įprasta, kad ginčo procedūros pradedamos vien 
tik turint įtarimų apie galimą viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą ar perkančiosios 
organizacijos atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų neatitiktį teisiniam reguliavimui, 
arba gavus tam tikrą dalį informacijos iš trečiųjų asmenų ar net kai kuriais atvejais 
iš pačios perkančiosios organizacijos. Tokiomis aplinkybėmis pareiškėjas kaip 
kreipimosi dėl teisių ir interesų gynybos pagrindą paprastai nurodo tai, kad 
perkančioji organizacija nesuteikė visos informacijos ir nesudarė galimybių 
susipažinti su reikiamais dokumentais tiek, kiek yra būtina siekiant tinkamai 
išnagrinėti pradėtą bylą. Tokio kreipimosi rezultatas (ir greičiausiai neišvengiamas 
rezultatas) yra prašymo pateikimas ginčą nagrinėjančiai institucijai dėl tam tikros 
informacijos atskleidimo38.

Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Karalienės suolo skyriaus Technologijų 
ir statybų teismas 2013 m. birželio 19 d. sprendimu39 išnagrinėjo Europos Sąjungos 
direktyvų teisinį reguliavimą, susiformavusią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką bei Jungtinės Karalystės teismų praktiką ir susistemino bendruosius 
principus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama tiriant, ar viešųjų pirkimų bylose 
ieškovui turėtų būti atskleista kito tiekėjo informacija, nurodyta kaip konfidenciali:

1) pralaimėjusio pirkimo konkursą tiekėjo, pageidaujančio pradėti ginčą dėl 
tiekėjų pasiūlymų įvertinimo proceso, padėtis yra ypač sudėtinga. Tiekėjui yra 
žinoma, kad jis pralaimėjo, tačiau tikrosios pralaimėjimo priežastys žinomos tik 
perkančiajai organizacijai. Dėl to bendruoju atveju ir visais atvejais, atsižvelgiant 
į proporcingumo ir konfidencialumo principus, ieškovui nedelsiant turėtų būti 
suteikiama informacija ir dokumentai, kurie yra susiję su pasiūlymų įvertinimo 
procesu, kad būtų įsitikinta proceso teisingumu ir teisėtumu;

2) tai, kad minėtos taisyklės turėtų būti taikomos bendruoju atveju, patvirtina 
trumpi terminai, per kuriuos galima apskųsti viešojo pirkimo procedūras. 
Apskundimo terminai yra susiję su besikreipiančio asmens sužinojimo apie galimą 
pažeidimą momentu (arba momentu, kai asmuo turėjo apie jį sužinoti). Kaip 
buvo nurodyta byloje Mears Ltd v. Leeds City Council [2011] EWHC 40 (QB)40, 
„reikalavimas suteikti informaciją yra grindžiamas principu, kad tiekėjui iš suteiktos 

38 lamont, C., supra note 32. 
39 Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Karalienės suolo skyriaus Technologijų ir statybų 

teismo 2013 m. birželio 19 d. sprendimas byloje Roche Diagnostics Limited v. Mid Yorkshire 
Hospitals NHS Trust [2013] EWHC 933 (TCC) (Coulson, J.).

40 Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Karalienės suolo skyriaus 2011 m. sausio 19 d. 
sprendimas byloje Mears Ltd v. Leeds City Council [2011] EWHC 40 (QB).
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informacijos būtų aišku, ar buvo atliktas pažeidimas, dėl ko būtų tikslinga pradėti 
ginčo procedūras“;

3) nepaisydami minėtų bendrųjų principų, teismai visada turi įvertinti 
reikalavimus atskleisti informaciją viešųjų pirkimų bylose pagal kiekvienos atskiros 
bylos esmę. Ypač aiškus atskyrimas turi būti bylų, kuriose ieškovai pateikia tam 
tikrus įrodymus, tačiau yra reikalinga papildoma informacija ar dokumentai, ir bylų, 
kuriose pralaimėjęs tiekėjas yra pasipiktinęs rezultatu, tačiau, atrodo, turi labai mažą 
ar beveik neturi pagrindo priimtiems sprendimams ginčyti;

4) be to, bet kuris prašymas atkleisti informaciją turi būti gerai parengtas 
ir tiksliai argumentuotas. Informacija ir dokumentai, susiję su laimėjusio tiekėjo 
pasiūlymu, galėtų būti atskleisti viešųjų pirkimų bylose, jeigu iš jų būtų matyti, 
kaip iš tikrųjų buvo atliktas pasiūlymų vertinimas ir dėl kokių konkrečių priežasčių 
ieškovas pralaimėjo pirkimą. Kiti duomenys, net jeigu jie vertinami bendrojo 
informacijos atskleidimo principo aspektu, neatrodo tokie svarbūs, kad galėtų būti 
ginčo dėl informacijos atskleidimo objektas;

5) prašymai atskleisti informaciją turi būti sprendžiami ieškant pusiausvyros 
tarp to, kad besikreipiančioji šalis neturi informacijos ir duomenų, kas iš tiesų įvyko 
(tokiu būdu padidinant svarbą dėl būtinybės jai nedelsiant suteikti visą reikiamą 
informaciją ir dokumentus), ir tarp poreikio apsiginti prieš tokius prašymus, kurie 
yra skirti tik sustiprinti silpną ieškinį, kas tik padidintų besiginančiosios šalies 
nereikalingas bylinėjimosi išlaidas41.

Užsienio autoriai, išanalizavę minėtas teismo suformuluotas taisykles, 
besikreipiantiems teisinės gynybos asmenims siūlo prašymus dėl reikalingos 
informacijos atskleidimo suformuluoti taip, kad juose būtų nurodyti tik esminiai su 
ginču susiję dokumentai, būtini siekiant teisingo bylos išnagrinėjimo. Kita vertus, 
autoriai atkreipia dėmesį, kad beatodairiškas atsisakymas atskleisti informaciją gali 
sukelti įtarimų dėl įvykusių pirkimo procedūrų teisėtumo42.

Jungtinės Karalystės teismų praktika konfidencialumo reikalavimų atžvilgiu  
vis dar plėtojama, todėl ateityje teismų formuluojama doktrina dėl būtinos 
informacijos ar dokumentų, kurie paprastai turėtų būti atskleidžiami, taip pat 
turėtų plėstis. Bet kuriuo atveju tam tikri teisiniai pagrindai dėl konfidencialios 
informacijos slaptumo išsaugojimo ir atskleidimo principų jau yra įtvirtinti, o 
ateityje dar bus plėtojami tiek nacionaliniu, tiek ir visos Europos lygmeniu.

41 Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Karalienės suolo skyriaus Technologijų ir statybų 
teismas, supra note 39.

42 lamont, C., supra note 32.
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Išvados	ir	pasiūlymai

1. Pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – 
užtikrinti konkurenciją. Todėl vykdant viešuosius pirkimus reikalavimas 
perkančiosioms organizacijoms apsaugoti tiekėjų pateiktą konfidencialią 
informaciją ir jos neatskleisti kitiems tiekėjams visų pirma yra grindžia- 
mas konkurencijos užtikrinimo tikslu, draudžiančiu nesąžiningai nau- 
dotis kitų ūkio subjektų komercinėmis paslaptimis. 

2. Vien ieškinio pareiškimas pats savaime nesuteikia teisės atskleisti 
kito tiekėjo konfidencialią informaciją. Nepaisant to, viešųjų pirkimų 
informacijos slaptumas yra išimtinė, bet ne bendro pobūdžio nuostata.

3. Veiksmingos teisinės gynybos principas yra vienas iš faktorių, le- 
miančių konfidencialumo reikalavimų ribas. Siekdamas užtikrinti teisę 
į veiksmingą teisinę gynybą teismas turėtų susipažinti su visa bylai 
reikšminga informacija tam, kad bylos faktinės aplinkybės būtų ištirtos 
ne formaliai, bet iš esmės, t. y. kad surinkus įrodymus ir juos išanalizavus 
būtų realiai įsitikinta, ar iš tiesų viešųjų pirkimų procedūros buvo atliktos 
teisėtai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų ir kitų teisės normų. Tad 
teismai, spręsdami viešųjų pirkimų ginčus, pirmiausia turėtų išsireikalauti 
visus su byla susijusius įrodymus, ir tik po to spręsti dėl šių įrodymų 
konfidencialumo, taip pat visų surinktų įrodymų ar jų dalies atskleidimo 
teismo proceso dalyviams.

4. Viešojo pirkimo procedūrų informacijos atskleidimas gali būti patei- 
sinamas ir yra pagrįstas, jeigu ieškovas nurodo pagrįstus įtarimus dėl 
sisteminių pirkimo procedūrų trūkumų ar pažeidimų. Vienas iš viešųjų 
pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo būdų yra visų tiekėjų pasiūlymų 
vertinimo procedūrų bei laimėjusio pasiūlymo viso turinio (įskaitant ir 
konfidencialią informaciją) patikrinimas. Tik patikrinus visą informaciją 
(perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus ir atitinkamas tiekėjų 
pasiūlymų dalis) atsiranda objektyvi galimybė išsiaiškinti ir atskleisti 
teisės normų pažeidimus, kurie kitu atveju (neatskleidus informacijos arba 
atkleidus ne visą informaciją) taip ir liktų nenustatyti.
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REQUIREMENTS OF CONFIDENTIALITY IN PUBLIC  
PROCUREMENT: BALANCING THE PRINCIPLE  
OF COMPETITION AND EFFECTIVENESS

DAINIUS KENSTAVIČIUS

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary.	 Contracting authorities and courts have a duty not to disclose 
confidential information of suppliers. The main focus of this article is the duty of 
confidentiality in contrast with requirements of effective competition and the rights of 
defense. 

European Union directives and the law of Lithuania of Republic do not regulate 
the exact limits of duty of confidentiality in public procurement. However, Court of 
Justice of the European Union holds that the principle of the protection of confidential 
information and of business secrets must be observed in such a way as to reconcile it 
with the requirements of effective legal protection and the rights of defense of the parties 
to the dispute in such a way as to ensure that the proceedings as a whole accord with 
the right to a fair trial.

The conclusions are that the principle of effective competition demands that the 
confidential information should not be disclosed, because the protection of confidential 
information allows to ensure the competition in public procurement. On the other 
hand, the principle of effectiveness demands that the court should thoroughly analyze 
the factual circumstances of the case and to be assured that the public procurement 
procedures were carried out properly and without any breach of public procurement 
principles and legal acts.
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protection.
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AR EGZISTUOJA INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO  
PAREIGA ĮSPĖTI NEPROFESIONALŲ KLIENTĄ?

Prof. dr. asta damBrauskaitė

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos institutas
El. p. asta.dambrauskaite@mruni.eu

Straipsnis pateiktas 2015 m. spalio 20 d.,  
parengtas spausdinti 2015 m. gruodžio 18 d.
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Santrauka. Straipsnyje keliamas klausimas, ar investicinių paslaugų teikėjas greta pareigos 
informuoti ir pareigos patarti turi pareigą įspėti neprofesionalų klientą, ir ar ši pareiga egzistuoja 
tik ikisutartinėje, ar ir sutarties vykdymo stadijoje. Tiriamas pareigos įspėti šaltinis, t. y. ar ši 
pareiga kyla iš 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB  
dėl finansinių priemonių rinkų (toliau – MiFID) (ir ją nacionalinėje teisėje įgyvendinančių 
finansų rinkas reguliuojančių teisės aktų), ar iš nacionalinės privatinės teisės, ar iš abiejų šių 
šaltinių? Ikisutartinė pareiga įspėti (kaip informavimo pareigos dalis) kyla iš MiFID (ir ją 
įgyvendinančių teisės aktų), tačiau aiškinant jos turinį vadovaujamasi ir nacionalinės privatinės 
teisės normomis. Lietuvos teismų praktikoje buvo pripažinta investicinių paslaugų teikėjo 
pareiga įspėti neprofesionalų klientą apie išskirtinius, įprastinę tam tikrai finansinei priemonei 
būdingą riziką viršijančius veiksnius, atsiradusius investicinės paslaugos teikimo metu. Ši pareiga 
kildinama iš bendrosios privatinėje teisėje reglamentuotos sutarties šalių pareigos bendradarbiauti 
ir kooperuotis, siejant ją su finansų tarpininkui, kaip rinkos profesionalui, taikomu profesinio 
rūpestingumo reikalavimu, kartu pripažįstant būtinybę apie konkrečią šios pareigos apimtį spręsti 
pagal šalis saistančios sutarties nuostatas.

Reikšminiai	žodžiai: investicinių paslaugų teikėjas, neprofesionalus klientas, investuotojas, 
MiFID, pareiga įspėti, informavimo pareiga, civilinė atsakomybė.
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Įvadas*

Pastaraisiais metais Lietuvos teismuose buvo išnagrinėta nemažai bylų dėl 
finansinių paslaugų teikimo, kuriose ieškovai (neprofesionalūs investuotojai) ginčijo 
su bankais ar kitomis investicines paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarytas 
vertybinių popierių įsigijimo sutartis, remdamiesi bendraisiais sandorių negaliojimo 
pagrindais (dažniausiai suklydimu ar apgaule1, taip pat prieštaravimu imperatyvui2), 
arba iš investicinių paslaugų teikėjo (kartais įvardijamo finansų tarpininku ar 
investicine įmone3) reikalavo žalos atlyginimo pagal civilinės atsakomybės 
taisykles4. Tokiose bylose sprendžiant dėl finansų tarpininko civilinės atsakomybės 
(ar kitų kliento teisių gynimo būdų) taikymo visų pirma labai svarbu išsiaiškinti, 
kokias pareigas turi investicinė įmonė kliento (ar būsimo kliento) atžvilgiu, nustatyti, 
kokia yra šių pareigų apimtis pagal Europos Sąjungos ir nacionalinę teisę, ir tik 
tada vertinti pareigų vykdymą ar vykdymo netinkamumą, šių pareigų pažeidimus, 
lėmusius neprofesionalaus kliento teisių gynimo būdų pasirinkimą ir taikymą.

Doktrinoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad investicinių sandorių, dažnai 
turinčių spekuliacinį pobūdį, visuotinis prieinamumas (tam tikra prasme – ba- 

* Moksliniams tyrimams atlikti šio straipsnio autorei buvo skirta Prancūzijos Respublikos 
Vyriausybės stipendija mokslinei stažuotei Lijono Žano Muleno universitete (2015 m.  
birželio 8 d. – liepos 7 d.).

1 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  
2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas „Snoras“, tretysis asmuo 
– VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (bylos Nr. 3K-3-381/2013); Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje 
R. B. v. AB DNB bankas (bylos Nr. 3K-3-68/2014); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje G. P. v. 
AB DNB bankas (bylos Nr. 3K-3-206/2014); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje S. L. v. AB DNB 
bankas (bylos Nr. 3K-3-265/2014).

2 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. 
balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje L. D. v. UAB „Finasta“, UAB „Finansų veiklos 
valdymas“ ir F. D. (bylos Nr. 3K-3-191-916/2015).

3 Šiame straipsnyje sąvokos „investicinių paslaugų teikėjas“, „investicinė įmonė“ ir „finansų 
tarpininkas“ vartojamos kaip sinonimai. Terminai „klientas“ ir „investuotojas“ šio tyrimo 
kontekste taip pat vartojami kaip sinonimai.

4 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 
14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. ir J. D. v. UAB „Finasta Asset Management“ (bylos  
Nr. 3K-3-10/2014); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje V. B. v. AB SEB (bylos Nr. 3K-3-559/2014).
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nalizavimas) ir rizika, kylanti tokius sandorius sudarantiems asmenims (daž- 
niausiai nepatyrusiems), verčia nustatyti finansų tarpininkams aktyvesnį vaidmenį ir 
atitinkamai jų atsakomybę tais atvejais, kai neatkreipiamas kliento dėmesys į tokių 
sandorių pavojus5. Rinkoje atsiranda vis daugiau investicinių paslaugų teikėjų, – jas 
teikia ne tik specializuotos finansų maklerio įmonės, bet ir bankai (kitos licencijuotos 
kredito įstaigos), kurie, be klasikinių banko operacijų (kreditavimo ir mokėjimo), 
atlieka vis daugiau kitų finansinių sandorių, tokiu būdu pritraukdami naujus 
arba išsaugodami turimus klientus bei didindami savo pelningumą6. Investicines 
paslaugas teikiančių subjektų, kaip rinkos profesionalų, padėties finansų rinkoje 
pranašumas ir didesnės galimybės vienaip ar kitaip paveikti kliento investicinį 
sprendimą7, taip pat informacijos asimetrija gali būti laikomos priežastimis, dėl 
kurių neprofesionaliam klientui (investuotojui) reikalingos papildomos apsaugos 
priemonės ir, atitinkamai, profesionaliam investicinių paslaugų teikėjui nustatomos 
papildomos pareigos. Šiuolaikinėje teisėje stebimas nuolatinis finansų tarpininkų 
pareigų plėtimasis, todėl labai svarbu aiškiai apibrėžti tokių pareigų ribas, siekiant 
tinkamai taikyti klientų teisių gynimo būdus šių pareigų pažeidimo atveju.

Pagrindiniai finansų tarpininkų pareigas reglamentuojantys teisės aktai yra 
2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų (MiFID)8 ir šią direktyvą įgyvendinantys nacionaliniai 
teisės aktai – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas (toliau 
– FRPĮ)9 ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157 
patvirtintos Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo 
taisyklės (toliau – Taisyklės)10, taip pat MiFID direktyvą pakeisianti 2014 m.  
gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių 

5 routier, r. Obligations et responsabilités du banquier. 3e éd. Paris: Dalloz, 2011, p. 853.
6 piedelièVre, s.; putman, e. Droit bancaire. Paris: Economica, 2011, p. 745.
7 Jakaitė, a. Investicinių paslaugų teikėjo pareiga informuoti klientą versus neprofesionalaus 

investuotojo rūpestingumo pareiga. Pinigų studijos, 2015, 1, p. 43.
8 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių 

priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB. 
OL L 145, 2004 4 30, p. 1–44.

9 Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas. Valstybės žinios, 2007-02-08,  
Nr. 17-627.

10 Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-157 „Dėl Investicinių paslaugų 
teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ [interaktyvus] 
[žiūrėta 2015-09-23], <https://www.lb.lt/del_investiciniu_paslaugu_teikimo_ir_klientu_
pavedimu_priemimo_ir_vykdymo_taisykliu_patvirtinimo>.

https://www.lb.lt/del_investiciniu_paslaugu_teikimo_ir_klientu_pavedimu_priemimo_ir_vykdymo_taisykliu_patvirtinimo
https://www.lb.lt/del_investiciniu_paslaugu_teikimo_ir_klientu_pavedimu_priemimo_ir_vykdymo_taisykliu_patvirtinimo
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rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES 
(nauja redakcija)11 (toliau – MiFID II) bei Reglamentas 600/2014 dėl finansinių 
priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/201212.

Apibrėžiant šio straipsnio tyrimo objektą ir tikslus, reikėtų kelti klausimą, ar 
greta informavimo pareigos ir pareigos patarti (konsultuoti) egzistuoja atskiroji 
investicinių paslaugų teikėjo pareiga įspėti neprofesionalų klientą (angl. duty to warn, 
pranc. devoir de la mise en garde)? Jei tokią pareigą pripažįstame, ar ji egzistuoja 
tik ikisutartinėje stadijoje, ar ir sutarties vykdymo stadijoje? Kas yra pareigos įspėti 
šaltinis, t. y. ar ji kyla iš MiFID (ir ją nacionalinėje teisėje įgyvendinančių finansų 
rinkas reguliuojančių teisės aktų), ar iš nacionalinės privatinės teisės, ar iš abiejų 
šių šaltinių? Kokia būtų tokios pareigos apimtis asmenų bei investicinių paslaugų 
atžvilgiu, t. y. ar finansų tarpininko elgesio standartas skirsis priklausomai nuo 
subjekto, kuriam yra teikiamos investicinės paslaugos? Ar pareiga įspėti skiriasi 
pagal MiFID ir pagal nacionalinėse teisės sistemose egzistuojančias bendrąsias 
rūpestingumo pareigas, įtvirtintas civiliniuose kodeksuose, taip pat pagal teismų 
sukurtas ir išplėtotas pareigas? Ar šalia MiFID įtvirtintų investicinių įmonių pareigų 
(veiklos taisyklių) nacionalinėje teisėje gali egzistuoti ir būti teismų taikomi 
privatinėje teisėje įtvirtinti elgesio standartai? Ar nacionalinė privatinė teisė gali 
investicinių paslaugų teikėjui taikyti griežtesnę (arba platesnės apimties) pareigą 
įspėti, nei ji numatyta MiFID ir jos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose?

Finansų tarpininko profesinę civilinę atsakomybę Lietuvos teisės doktrinoje 
išsamiausiai analizavo L. Didžiulis13, tyręs ir pareigą įspėti klientą, taip pat vertinęs 
MiFID kaip civilinės atsakomybės šaltinį14. Kai kurias finansų tarpininkų pareigas 
ir jų reglamentavimą Lietuvos teisės aktuose yra nagrinėjęs K. Laurinavičius, 
daugiausia dėmesio skyręs informavimo pareigai, be kita ko, užsiminęs ir apie 
Lietuvos teismų praktikoje pasitaikiusius atvejus, kai buvo pripažinta ir papildoma 
finansinių priemonių portfelio valdytojo pareiga informuoti klientą apie ypatingas 
aplinkybes, atsiradusias paslaugos teikimo metu, taip pat kėlęs klausimą, kokią įtaką 
finansų rinkas ir investicines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatos turi 

11 OL L 173, 2014 6 12, p. 349–496.
12 OL L 173, 2014 6 12, p. 84–148.
13 didŽiulis, l. Finansų tarpininkų profesinė civilinė atsakomybė, kaip investuotojų apsaugos 

priemonė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Vilniaus universitetas, 
2014, p. 436.

14 didŽiulis, l. Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID) kaip civilinės atsakomybės 
šaltinis. Teisė, 2012, 83, p. 160–173.
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civiliniams teisiniams tarpininkų ir investuotojų santykiams15. Investicinių paslaugų 
teikėjo pareigą informuoti neprofesionalų klientą abiejų investicinės paslaugos 
teikimo santykio šalių pareigų požiūriu analizavo A. Jakaitė, be investicinių 
paslaugų teikėjo pareigos atskleisti visą reikšmingą informaciją, pabrėžusi ir 
neprofesionalaus investuotojo pareigą būti rūpestingam ir domėtis jam svarbiomis 
sandorio aplinkybėmis16. A. Jakaitės atliktame tyrime pareiga įspėti atskirai 
neįvardijama, tačiau jos analizuojama informavimo pareiga gali būti vertinama kaip 
apimanti ir tam tikrus įspėjimo pareigos elementus.

Kalbant apie temos ištirtumą Europos lygmeniu paminėtina, kad vienas iš esminių 
klausimų, dėl kurio Europos teisės doktrinoje pastaraisiais metais vyksta diskusijos, 
yra klausimas dėl MiFID įtvirtintų investicinių įmonių veiklos taisyklių ir Europos 
Sąjungos valstybių narių bendrosios sutarčių teisės santykio, taip pat ar nacionalinės 
privatinės teisės normos finansų tarpininkams gali nustatyti griežtesnes (platesnės 
apimties) pareigas nei tas, kurios išplaukia iš MiFID. Šiuos klausimus yra analizavę  
M. Tisonas17, D. Buschas (finansinių priemonių portfelio valdytojų civilinės atsakomybės 
požiūriu)18, O. Cherednychenko19. Prancūzijos finansų tarpininkų (ypač bankų) civilinę 
atsakomybę, atskiras jų pareigas (įskaitant pareigą įspėti nepatyrusį investuotoją) tyrė  
R. Routier20, S. Piedelièvre ir E. Putmanas21, I. Bazzi22, L. Dumoulin23 ir kt.

Šiame straipsnyje remiamasi minėtų autorių darbais, taip pat greta Lietuvos 
teisės analizės tiriamu klausimu pasitelkiami ir kai kurių Europos Sąjungos valstybių 
narių jurisdikcijų (pvz., Prancūzijos, Nyderlandų) teismų praktikos pavyzdžiai, 
padedantys atskleisti analizuojamos temos problematiką.

15 laurinavičius, k. Investicinės paslaugos: civilinės teisės požiūris. Privatinės teisės doktrina 
ir praktika. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014, p. 99–118.

16 Jakaitė, a., supra note 7, p. 43–55.
17 tison, m. The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective. Financial Law 

Institute Working Paper No. WP 2010-05 (2010) [interaktyvus] [žiūrėta 2015-09-11], <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1596782>.

18 busch, d. Why MiFID matters to private law – the example of MiFID’s impact on an asset 
manager’s civil liability. Capital Markets Law Journal, 2012, Vol. 7, No. 4, p. 386–413.

19 cherednychenKo, o. Public Regulation, Contract Law, and the Protection of the Weaker 
Party: Some Lessons from the Field of Financial Services. European Review of Private Law, 
2014, 5, p. 663–684.

20 routier, r., supra note 5.
21 piedelièVre, s.; putman, e., supra note 6.
22 bazzi, i. La commercialisation des produits financiers et la protection de l’investisseur. Paris: 

IRJS Editions, 2014.
23 dumoulin, l. Le devoir de mise en garde de l’investisseur. Revue de droit bancaire et 

financier, 2007, 6, p. 102–108.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1596782
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1596782
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1.	 Pareiga	įspėti	–	ikisutartinė	ar	vykdant	sutartį?

Finansų tarpininko profesinę civilinę atsakomybę Lietuvos teisės doktrinoje 
tyręs L. Didžiulis kaip didelį Lietuvos teismų praktikos trūkumą įvardijo tai, kad 
„joje nepripažįstama savarankiška finansų tarpininko pareiga įspėti investuotoją, 
kuri yra itin svarbi saugant investuotoją“24. Formuluojant šį teiginį turėta omenyje 
investicinės įmonės pareiga įspėti investuotoją sutarties vykdymo stadijoje, 
taip atskiriant ją nuo informavimo pareigos, kurios privalu laikytis iki sutarties 
sudarymo. Įvertinus minėtą teiginį atsižvelgiant į jo suformulavimo laiką25, reikėtų 
patikrinti jo dabartinį aktualumą ir įvertinti naujai susiformavusią Lietuvos teismų 
praktiką finansų tarpininkų civilinės atsakomybės srityje. Taip pat reikia atsakyti ir 
į klausimą, ar egzistuoja atskira ikisutartinė investicinių paslaugų teikėjo pareiga 
įspėti neprofesionalų klientą.

1.1.	 Ikisutartinė	 investicinių	 paslaugų	 teikėjo	 pareiga	 įspėti	 klientą	 kaip	
informavimo	pareigos	dalis

Apie ikisutartinę informavimo pareigą (galbūt apimančią įspėjimo elementą) 
kalbama MiFID 19 straipsnio 3 dalyje, kurioje įtvirtinta tokia nuostata: „esamiems 
ir būsimiems klientams suprantama forma pateikiama atitinkama informacija apie 
<…> finansines priemones ir siūlomas investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos veiksnių, susijusių su investicijomis į 
tas priemones arba konkrečiomis investavimo strategijomis <…>, kad jie galėtų 
tinkamai suvokti siūlomų investicinių paslaugų ir konkrečios rūšies investicinės 
priemonės pobūdį ir susijusius rizikos veiksnius bei priimti investicinius 
sprendimus, remdamiesi turima informacija. Šios informacijos pateikimo forma 
gali būti standartizuota.“ Atkreiptinas dėmesys, kad MiFID 19 straipsnio 3 dalyje 
ikisutartinė pareiga įspėti apie rizikos veiksnius formuluojama kaip informacijos 
pateikimas.

Perkėlus MiFID direktyvą į nacionalinę Lietuvos Respublikos teisę, FPRĮ 22 
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų maklerio įmonė „turi aiškiai ir suprantamai 
suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, 
kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių 

24 didŽiulis, l., supra note 13, p. 436.
25 L. Didžiulio disertacijoje „Finansų tarpininkų profesinė civilinė atsakomybė, kaip investuotojų 

apsaugos priemonė“ analizuojama Lietuvos teismų praktika, susiformavusi iki 2013 m. spalio 
ir lapkričio. 
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priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius 
sprendimus“. Šio įstatymo 22 straipsnio 4 dalis detalizuoja, kad „įgyvendindama 
3 dalyje nustatytus reikalavimus finansų maklerio įmonė privalo klientams pateikti 
informaciją inter alia apie finansines priemones ir siūlomą investavimo strategiją, 
įskaitant konsultacijas ir įspėjimą apie riziką, kuri būdinga tam tikroms investavimo 
strategijoms arba investicijoms į tam tikras finansines priemones <…>“.

Taigi galime matyti, kad tiek MiFID, tiek ir FPRĮ įstatymo tekste yra tiesiogiai 
paminėtas „įspėjimas apie riziką, kuri būdinga tam tikroms investavimo strategijoms 
arba investicijoms į tam tikras finansines priemones“. Tačiau atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad toks įspėjimas apie rizikas formuluojamas kaip informacijos pateikimas, be 
to, jis gali būti pateikiamas standartine forma. Pabrėžtina, kad apie neprofesionalaus 
kliento įspėjimą tiesiogiai kalbama ir šio straipsnio įvade minėtose Lietuvos banko 
Taisyklėse, kurios sukonkretina FPRĮ įtvirtintas investicinių paslaugų teikėjo 
pareigas. Taisyklių VIII skyriuje „Informacija apie finansines priemones“ įspėjimas 
apie rizikas taip pat priskiriamas informacinių pareigų kategorijai (Taisyklių 33 ir 
34 punktai, 22 ir 24 punktai). Galime teigti, kad Taisyklių 34 punkte labai aiškiai 
ir detaliai reglamentuojama (ikisutartinė) pareiga įspėti dar iki pradedant teikti 
investicinę paslaugą ir iki klientui priimant investicinį sprendimą, be to, galime 
pastebėti, kad pagal Taisykles rizikos aprašymas turi atitikti kliento padėtį (pabrėžta 
aut.), tad tokiu atveju galime kalbėti apie indvidualizuotą, asmenišką įspėjimą, 
pritaikytą konkrečiam klientui (nors tokia nuomonė tebėra diskutuotina). Taigi 
galime teigti, kad pozityvioji Lietuvos teisė numato ikisutartinę įspėjimo pareigą, 
nors ši pareiga ir yra formuluojama kaip informavimo pareigos dalis.

Be abejo, ikisutartinė pareiga įspėti turi būti diferencijuojama atsižvelgiant į 
teikiamos investicinės paslaugos rūšį. Vienais atvejais tą pareigą reikia pripažinti, 
kitais – konstatuoti, kad finansų tarpininkas tokios pareigos neturi26. Pavyzdžiui, 
prieš teikdami investavimo rekomendacijas ar kliento finansinių priemonių portfelio 
valdymo paslaugą, finansų tarpininkai turi įvertinti, ar konkrečios investicinės 
paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos klientui; jeigu jos nėra tinkamos, 
klientas apie tai turi būti įspėtas. Taigi šiuo atveju turima omenyje išankstinė 

26 Ir teismų praktikoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad investicinės paslaugos pagal jų turinį ir 
(ar) finansų tarpininko vaidmenį, priimant sprendimus dėl kliento investicijų, yra nevienodos. 
Teikiant vienas paslaugas (pavedimų priėmimo ir perdavimo) finansų tarpininkas nėra aktyvus, 
kitų (pavyzdžiui, finansinių priemonių portfelio valdymas, investavimo rekomendacijų 
teikimas) atveju finansų tarpininko aktyvumas yra būtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje  
A. C. v. AB SEB bankas (bylos Nr. 3K-3-489/2014)).
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pareiga įspėti dar prieš pradedant teikti paslaugą. Tinkamumo vertinimą K. Lauri- 
navičius įvardija kaip griežčiausią reikalavimą, taikomą teikiant investavimo 
rekomendacijas ar paslaugas, susijusias su finansinių priemonių portfelio valdymu 
– tarpininkai privalo surinkti informaciją apie klientą (kliento žinias ir patirtį, 
susijusią su konkrečiomis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis, jo finansinę 
padėtį) ir kliento tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis; 
remdamasis šia informacija, tarpininkas turi rekomenduoti konkrečias paslaugas ir 
finansines priemones, kurios geriausiai atitiktų kliento interesus27. Tuo tarpu tais 
atvejais, jeigu tik priimami ir perduodami klientų pavedimai, finansų tarpininkui 
leidžiama teikti paslaugą ir nesurinkus informacijos apie kliento žinias ir patirtį 
investavimo srityje bei neįvertinus, ar konkrečios investicinės paslaugos ar 
finansinės priemonės yra tinkamos klientui, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų (FPRĮ 
22 straipsnio 10 dalis).

Pripažinus ikisutartinę pareigą įspėti, ginčų gali kilti dėl konkrečių aplinkybių 
(rizikų), kurios turi būti atskleidžiamos neprofesionaliam klientui. Pavyzdžiui, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartyje, priimtoje 
civilinėje byloje V. B. v. AB SEB28, buvo sprendžiamas klausimas, ar bankas, 
teikęs neprofesionaliam investuotojui investicines paslaugas, turėjo pareigą 
įspėti klientą apie tai, kad jo įsigyjamų fondo investicinių vienetų išpirkimas gali 
būti sustabdytas ir dėl to jis gali prarasti visas investicijas. Kasacinis teismas, 
manytume, pagrįstai konstatavo, kad „informacija apie investicinių fondų galimybę 
sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą patenka į FPRĮ 22 straipsnyje įtvirtintą 
banko pareigos atskleisti informaciją klientui apimtį, todėl toks neatskleidimas 
leidžia banko veiksmus kvalifikuoti kaip neatitinkančius šiame straipsnyje įtvirtintų 
reikalavimų“29. Šioje byloje bankas nurodo neturėjęs galimybės žinoti apie tai, 
kad to konkretaus fondo investicinių vienetų išpirkimas bus sustabdytas. Tačiau 
byloje nėra ginčo dėl rizikos, kad fondo investiciniai vienetai gali būti neišperkami, 
būdingumo visiems fondams. Vadinasi, tai yra aplinkybė, kuri bankui, kaip finansų 
tarpininkui, turi būti žinoma ir bankas privalo apie šią riziką įspėti neprofesionalų 
klientą. Šioje byloje buvo konstatuotas šalių sudarytos Investicijų portfelio valdymo 
konsultavimo pagrindais sutarties ir FPRĮ 22 straipsnio 3 dalies bei 4 dalies  
2 punkto pažeidimas, t. y. ikisutartinės pareigos atskleisti informaciją (įskaitant 

27 laurinavičius, k., supra note 15, p. 106–107.
28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio  

19 d. nutartis civilinėje byloje V. B. v. AB SEB (bylos Nr. 3K-3-559/2014).
29 Ibid.
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įspėjimą apie konkrečią tai finansinei priemonei būdingą riziką) pažeidimas, nors 
atsižvelgiant į tai, kad sutartimi bankas įsipareigojo „teikti konsultacijas dėl [kliento] 
investuojamo turto valdymo ir kitais su investavimu susijusiais klausimais“, būtų 
galima svarstyti apie aktyvią banko poziciją ir sutartį vykdant. Banko siekis aiškinti, 
esą sutartį sudaręs „klientas suprato, kad jis pats priims investicinius sprendimus, 
bankas jam bus reikalingas tik kaip patarėjas, informuojantis apie įvairias investavimo 
galimybes“, yra pernelyg siauras, nes tokiu atveju eliminuojama banko pareiga 
patarti (konsultuoti) ir pareiga įspėti sutarties vykdymo metu (jei pripažintume ją 
kaip atskirą pareigą). Šis aspektas plačiau aptariamas kitame poskyryje.

1.2.	 Investicinių	 paslaugų	 teikėjo	 pareiga	 įspėti	 neprofesionalų	 klientą	
sutarties	vykdymo	(paslaugos	teikimo)	metu

Konstatavus, kad tiek MiFID, tiek įgyvendinamajame FPRĮ ir Taisyklėse yra 
reglamentuota ikisutartinė pareiga įspėti kaip informavimo pareigos dalis, kyla 
klausimas, ar pareiga įspėti finansų tarpininkui priskiriama ir investicinės paslaugos 
teikimo metu. Kaip minėta, Lietuvos teisės doktrinoje buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kad Lietuvos teismų praktikoje tokia savarankiška pareiga įspėti nepripažįstama. 
Kiltų klausimas, ar tokią pareigą numato MiFID įtvirtintos investicinių įmonių 
veiklos taisyklės.

L. Didžiulis laikosi nuomonės, kad MiFID tik fragmentiškai reglamentuoja 
pareigą įspėti, ir šios pareigos apimtis bei vykdymo ypatumai skirasi priklausomai 
nuo teikiamų paslaugų rūšies30. Tą aplinkybę, kad MiFID expressis verbis nėra 
įtvirtintos bendros (universalios) visoms investicinėms paslaugoms taikytinos 
pareigos įspėti apie svarbias ir finansų tarpininkui žinomas (ar turimas žinoti) 
aplinkybes, atsiradusias pradėjus teikti paslaugas, šis autorius vertina kaip minėtos 
direktyvos trūkumą, nors jo nelaiko teisės spraga, nes, jo nuomone, „lieka galimybė 
remtis bendrąja rūpestingumo pareiga (MiFID 19 straipsnio 1 dalis31) ir teigti, kad 
pareiga įspėti egzistuoja visais atvejais, kai vykdant sutartį atsiranda klientui svarbių 
ir finansų tarpininkui žinomų ar turimų žinoti aplinkybių“32.

Kalbėdamas apie sutartinę paslaugų teikėjo pareigą informuoti klientą apie 
jau sutarties galiojimo metu įvykusius ar gresiančius įvykti kliento dėmesio vertus 
faktus, L. Didžiulis teigia, kad „skirtingai nei pirminė informacijos atskleidimo 

30 didŽiulis, l., supra note 13, p. 213–214.
31 MiFID 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad investicinė įmonė, teikdama klientui investicines 

paslaugas, turi veikti garbingai, sąžiningai ir profesionaliai.
32 didŽiulis, l., op. cit., p. 215–216.
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pareiga, pareiga įspėti, pagal savo pobūdį, siejama ne tik su bendro pobūdžio 
rizikų paaiškinimu, bet ir su įspėjimu apie konkrečias atsiradusias rizikas, kurios 
finansų tarpininkui yra arba turi būti žinomos, tačiau nežinomos klientui“33. Taigi 
galime daryti išvadą, kad ikisutartinė informavimo pareiga yra bendresnio (arba 
neutralesnio) pobūdžio, o pareiga įspėti orientuoja į konkrečių rizikų atskleidimą 
arba, kitaip tariant, įspėjimą apie rizikas, kurios atsiranda teikiant paslaugą (taigi 
yra intensyvesnė).

Šiame poskyryje nagrinėjamo klausimo kontekste aptartina 2014 m. vasario 
14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. ir J. D. 
v. UAB „Finasta Asset Management“ (toliau – Finasta Asset Management byla), 
kurioje galime įžvelgti tam tikrą teismų praktikos poslinkį tuo požiūriu, kad nutarties 
motyvuojamojoje dalyje yra expressis verbis vartojamas terminas „pareiga įspėti“, 
kai sprendžiama dėl finansinių priemonių portfelį valdančio finansų tarpininko 
pareigos įspėti neprofesionalų klientą sutarties galiojimo metu. Šioje byloje 
kasacinis teismas konstatavo: „<…> portfelio valdymo atveju finansų tarpininko 
dalyvavimas investavimo procese maksimalus, todėl investuotojo apsauga taip 
pat turi būti tokia. Negaudamas iš finansų tarpininko reikiamos informacijos, 
investuotojas neturi galimybės laiku reaguoti į jam netinkančius paslaugų teikimo 
aspektus ir performuluoti investavimo gaires. <…> FPRĮ 22 straipsnio 3 dalis iš 
tiesų taikytina tik pirminiam informacijos atskleidimui, tačiau tai nereiškia, kad 
finansų tarpininkas neturi paskesnės pareigos įspėti investuotoją apie išskirtines 
aplinkybes pagal FPRĮ 22 straipsnio 1 dalį ir CK 6.200 straipsnio 2 dalį.“34

Vertindamas finansų tarpininko pareigą įspėti neprofesionalų klientą minėtoje 
byloje Lietuvos kasacinis teismas pripažįsta, kad įspėjama turi būti apie paslaugų 
teikimo metu kilusių išskirtinių, įprastinius rizikos veiksnius viršijančių įvykių 
(pavyzdžiui, karo, regiono ekonominės krizės) padarinius, o investavimo gairėms iš 
esmės ribojant finansų tarpininko galimybes perbalansuoti portfelį (pavyzdžiui, iš 
maksimalaus augimo į vertės išsaugojimo strategiją), teismo nuomone, „profesinis 
rūpestingumas35 ir sutarties šalių kooperavimosi principas (FPRĮ 22 straipsnio 

33 didŽiulis, l., supra note 13, p. 212.
34 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 14 d.  

nutartis civilinėje byloje V. D. ir J. D. v. UAB „Finasta Asset Management“ (bylos Nr. 3K-3-10/2014). 
35 Kasacinis teismas finansų tarpininkui nustatytą profesinio rūpestingumo reikalavimą aiškina 

kaip pareigą „valdant investicijų portfelį ir teikiant kitas investicines paslaugas elgtis su tokiu 
apdairumu, atidumu ir profesionalumu, koks yra būtinas finansų rinkos profesinėje veikloje, 
t. y. taip, kaip tikimasi iš kompetentingo, patyrusio ir kvalifikuoto finansininko, veikiančio 
atitinkamomis aplinkybėmis“ (Ibid.).
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1 dalis, CK 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja iš finansų tarpininko, kad jis 
informuotų klientą, paaiškintų įvykio esmę, reikšmę investicijos vertei ir išsakytų 
savo nuomonę dėl būtinumo keisti investavimo gaires dėl poreikio perbalansuoti 
portfelį patraukiant investicijas iš probleminio regiono ar kitaip protingai riboti 
kylančią riziką“36.

Taigi galime konstatuoti, kad pareiga įspėti sutarties vykdymo metu kyla ir 
iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso37, t. y. ji išplaukia iš bendrosios sutarčių 
teisėje formuluojamos bendradarbiavimo pareigos. Tiesa, kasacinis teismas kalba 
apie pareigą teikti informaciją – taigi vartojama terminologija informavimo pareigų 
plotmėje, tačiau, mūsų nuomone, pagal savo esmę tokios informacijos pateikimas 
gali būti vertinamas ir kaip įspėjimas. Analizuodamas informavimo pareigą jau 
po susitarimo dėl investicinių paslaugų sudarymo (t. y. paslaugų teikimo metu), 
kasacinis teismas skiria tokius šios pareigos elementus: paaiškinti įvykio esmę ir 
reikšmę investicijos vertei, pareikšti savo nuomonę dėl būtinumo keisti investavimo 
gaires ir pertvarkyti investicijų portfelį. Nors formuluodamas kaip informavimo 
pareigą, tačiau konkretizuodamas šios pareigos turinį kasacinis teismas iš esmės 
kalba apie aktyvų finansų tarpininko elgesį, t. y. svarbus ne vien informacijos apie 
įvykį pateikimas, bet būtinas to įvykio padarinių investicijos vertei išaiškinimas, 
kitaip tariant, konsultavimas. Pripažįstant būtinybę išreikšti nuomonę tam tikru 
investavimo klausimu, pereinama nuo neutralaus informavimo prie aktyvaus 
įspėjimo ir konsultavimo.

Išanalizavę Finasta Asset Management bylą galime teigti, kad Lietuvos teismų 
praktikoje buvo atsižvelgta į doktrinoje iki 2014 m. pradžios susiformavusios teismų 
praktikos pagrindu suformuluotą nuomonę38 ir buvo pripažinta pareiga įspėti apie 
sutarties galiojimo metu atsiradusias reikšmingas aplinkybes. Nutartis, priimta byloje 
Finasta Asset Management, mūsų tiriamam klausimui reikšminga keletu aspektų. 
Pirma, joje yra tiesiogiai pripažįstama pareiga įspėti investuotoją apie išskirtines 
aplinkybes, atsiradusias jau po sutarties sudarymo. Antra, ši pareiga (nors ir laikoma 

36 Supra note 34. 
37 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262.
38 L. Didžiulis formulavo teiginį, kad „teismų praktika, kuri neidentifikuoja savarankiškos 

įspėjimo pareigos, pati sau susikuria teisinio argumentavimo problemų, nes konkrečioje 
byloje siekiant pasmerkti finansų tarpininko pasyvumą, įspėjimo pareigą bandoma kildinti iš 
FPRĮ 22 straipsnio 3 dalies, įtvirtinančios pareigą atskleisti pirminę informaciją. Toks teisinis 
argumentavimas nėra tikslus, nes pareiga atskleisti pirminę informaciją ir sutartinė įspėjimo 
pareiga yra skirtingo turinio, vykdymo momento ir skirtingai reglamentuojamos informacinės 
pareigos“ (didŽiulis, l., supra note 13, p. 219–220).
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informavimo pareigos atmaina) aiškiai atskiriama nuo ikisutartinės informavimo 
pareigos (pirminio informacijos atskleidimo). Trečia, pareiga įspėti kildinama iš 
FPRĮ 22 straipsnio 1 dalies (t. y. iš viešosios teisės (arba dualios prigimties39) teisės 
akto) ir CK 6.200 straipsnio 2 dalies (t. y. iš bendrosios privatinėje [sutarčių] teisėje 
numatytos šalių pareigos vykdant sutartį bendradarbiauti ir kooperuotis).

Finasta Asset Management byloje suformuluotą bendrųjų finansų tarpininko 
pareigų interpretavimą kasacinis teismas pakartojo ir kitose vėliau išnagrinėtose 
bylose. Pavyzdžiui, byloje dėl REPO sandorių spręsdamas, ar bankui kilo pareiga 
įspėti klientą apie tai, kad vertybinių popierių atpirkimo sandoriais parduotų 
finansinių priemonių vertė smarkiai sumažėjo ir kad jis privalo sumokėti papildomas 
garantines įmokas, kasacinis teismas konstatavo, kad „sutartinės nuostatos nenustatė 
banko pareigos nuolat teikti informaciją apie vertybinių popierių vertės pasikeitimą 
ir garantinės sąskaitos būklę. Tačiau, net ir nesant sutartinės ieškovo pareigos teikti 
atsakovui atitinkamą informaciją, būtina įvertinti, ar ieškovas vykdė jam įstatymu 
nustatytas pareigas“40 (pabrėžta aut.). Apie tai, kad turi būti įspėjama apie viršijančią 
įprastinę tai finansinei priemonei būdingą riziką, buvo pasisakyta ir kitoje kasacinio 
teismo išnagrinėtoje byloje41.

Išanalizavę klausimą, ar pareiga įspėti turėtų būti laikoma tik ikisutartine pareiga, 
ar jos turi būti laikomasi ir sutarties vykdymo metu, nustatėme, kad nei MiFID, nei 
Lietuvos pozityviojoje teisėje nėra normos, kuri expressis verbis įtvirtintų universalią 
finansų tarpininko pareigą įspėti neprofesionalų klientą investicinės paslaugos teikimo 
metu (detaliau sureglamentuota tik ikisutartinė informavimo pareiga, apimanti ir 
įspėjimo lygmenį). Tačiau Lietuvos teismų praktikoje tokia pareiga buvo pripažinta, 
kildinant ją iš civilinėje teisėje reglamentuotos sutarties šalių pareigos bendradarbiauti 
ir kooperuotis, kartu siejant su finansų tarpininkui, kaip rinkos profesionalui, keliamu 
profesinio rūpestingumo reikalavimu, bei pripažįstant būtinybę apie konkrečią šios 

39 Kai kuriose valstybėse, pvz., Italijoje, investicinių paslaugų teikimą reglamentuojantys 
įstatymai laikomi dvejopos prigimties, t. y. jie kartu yra ir viešosios, ir privatinės teisės 
(busch, d., supra note 18, p. 390). Tokios nuomonės kalbėdamas apie Lietuvos teisę laikosi 
ir L. Didžiulis: „iš MiFID kylančios pareigos turėtų būti laikomos finansų tarpininko civilinių 
prievolių sudedamąja dalimi, konkrečiu atveju leidžiančia spręsti apie finansų tarpininko 
elgesio, teikiant investicines paslaugas, profesinius standartus. FPRĮ tokiu atveju traktuotinas 
kaip dualios prigimties teisės aktas, tiesiogiai sukuriantis ir viešosios teisės, ir privatinės 
teisės padarinius“ (didŽiulis, L., supra note 14, p. 167).

40 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 7 d. 
nutartis civilinėje byloje AB SEB bankas v. Ž. S. (bylos Nr. 3K-3-412/2014).

41 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio  
12 d. nutartis civilinėje byloje A. C. v. AB SEB bankas (bylos Nr. 3K-3-489/2014).
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pareigos apimtį spręsti pagal šalis saistančios sutarties nuostatas. Taigi galime daryti 
bendrą išvadą, kad Lietuvos teismų praktikoje investicinių paslaugų teikėjo pareigų 
turinys apibrėžiamas remiantis ne tik MiFID įgyvendinamaisiais teisės aktais, bet ir 
nacionalinėje privatinėje teisėje įtvirtintais elgesio standartais.

2.		 Pareiga	įspėti	Prancūzijos	teisėje

Itin išplėtota (dar iki MiFID priėmimo ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę) parei- 
gos įspėti (pranc. l’obligation de mise en garde) doktrina būdinga Prancūzijos teisei.

2.1.		Investicinių	 paslaugų	 teikėjo	 pareigos	 įspėti	 nepatyrusį	 klientą	
pripažinimas	Prancūzijos	teismų	praktikoje

Prancūzijoje finansinių paslaugų teikėjo pareiga įspėti neprofesionalų 
investuotoją yra palyginti nesenas teismų praktikos kūrinys42. Prancūzijos Kasacinio 
teismo Komercinių bylų skyrius 1991 m. lapkričio 5 d. priimtoje nutartyje Buon43 
pripažino specialiąją (sustiprintą) finansų tarpininko informavimo pareigą, susijusią 
su spekuliacinio pobūdžio investicinių operacijų rizika; kaip tik ši pareiga yra 
tradiciškai analizuojama kaip pareiga įspėti (pranc. devoir de mise en garde)44, nors 
pats terminas šioje nutartyje dar nebuvo vartojamas45. Buon nutartyje Prancūzijos 
Kasacinis teismas konstatavo, kad bankas nuo pat sutartinių santykių pradžios 
(nepriklausomai nuo jų rūšies) privalo įspėti savo klientą dėl rizikos sudarant 
spekuliacinius sandorius būsimųjų sandorių rinkoje, išskyrus atvejus, kai klientas 
apie tokias rizikas žinojo46.

42 Tiesa, jau Prancūzijos Kasacinio teismo Komercinių bylų skyriaus 1974 m. spalio 28 d. 
nutartyje buvo konstatuota, kad bankas, leisdamas klientui, kurio sąskaitoje nepakanka lėšų, 
tęsti spekuliacines operacijas ir neinformuodamas jo taip, kaip derėtų, apie gresiančias rizikas, 
veikia neapdairiai ir lengvabūdiškai, ir tai leidžia konstatuoti banko kaltę kliento atžvilgiu 
(Cass. com., 28 oct. 1974, JCP 1976 II 18251, note Boitard; Dalloz Sirey 1976, jurisp., p. 373, 
note Decamme; RTD. com. 1975, p. 343). Tačiau, kaip pabrėžiama doktrinoje, šios nutarties 
reikšmė dar buvo gana ribota, nes tuo metu „investuotojų tauta dar nebuvo prabudusi“ 
(dumoulin, l., supra note 23, p. 103).

43 Cass. com., 5 nov. 1991, n° 89-18.005, Juris-Data n° 1991-002781; RJDA 1/1992, n° 68,  
p. 49, Bull. Joly Bourse 1993, p. 292; RTD com. 1992, p. 436.

44 dumoulin, l., op. cit., p. 103.
45 Terminas devoir de mise en garde vartojamas Prancūzijos Kasacinio teismo Komercinių bylų 

skyriaus 1996 m. gruodžio 10 d. ir 2004 m. gruodžio 14 d. nutarčių tekste.
46 Tokia pati pozicija buvo pakartota ir vėlesnėse nutartyse, pvz., Prancūzijos Kasacinio teismo 

Komercinių bylų skyriaus 2010 m. liepos 13 d. nutartyje (Com. 13 juill. 2010, n° 09-69.638, 
Bayle c/Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, JCP E 2010, p. 15).
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Vėliau šios pareigos taikymo sritis buvo išplėsta neberibojant vien būsimųjų 
sandorių rinka ir pripažįstant, kad ši banko pareiga egzistuoja visų (ir tik) 
spekuliacinio pobūdžio operacijų atžvilgiu. Vadinasi, tais atvejais, kai bankas, 
kaip investicinių paslaugų teikėjas, turi pareigą tik vykdyti kliento pavedimus, 
būtų sunku jam taikyti patarimo pareigą ar pareigą įspėti – investuotojas yra pats 
atsakingas už savo pasirinkimus ir sprendimus (žinoma, jeigu jis nebuvo įgaliojęs 
banko valdyti jo portfelį ar teikti patariamąją funkciją). Doktrinoje pabrėžiama, 
kad, atsižvelgiant į pareigos įspėti prigimtį, apie šią pareigą galima kalbėti tik kai 
egzistuoja tam tikra rizika, t. y. tik tada, kai banko atliekama operacija yra rizikinga 
ar spekuliacinė, susijusi su dideliu netikrumu dėl galimos naudos ar nuostolio47. 
Prancūzijos teismai kiekvienu atveju vertindavo konkrečias finansines priemones 
(spekuliacines ar spekuliacinio pobūdžio neturinčias) ir konkretaus kliento žinias 
bei patyrimą (patyręs ar nepatyręs), priklausomai nuo to spręsdami apie pareigos 
įspėti buvimą, galimą jos pažeidimą ir šio pažeidimo teisinius padarinius.

2.2.		Pareigos	įspėti	samprata	ir	vieta	tarp	kitų	finansų	tarpininko	pareigų

Teisėje įspėjimas bendriausia prasme (pranc. la mise en garde) gali reikšti 
sutarties šalies dėmesio atkreipimą į neigiamus sutarties arba jos dalyko aspektus, 
sutarties sudarymo stadijoje jis turi reikšmės sutarties šalies valios formavimuisi ir 
padeda užtikrinti, kad sutarties sudarymas atitiks kontrahento interesus48. Viena iš 
priežasčių, paskatinusių Prancūzijos teismus sukurti atskirą investicinių paslaugų 
teikėjų pareigą įspėti, buvo ta, kad ieškiniuose dėl banko atsakomybės taikymo 
ieškovai (jų atstovai) remdavosi labai plataus turinio „informavimo ir patarimo“ 
pareigos (pranc. devoir d’information et de conseil) pažeidimu, o teismai, tenkindami 
tokius ieškinius, irgi vartodavo tokius pernelyg aptakiai suformuluotus argumentus; 
tai nebuvo pakankamai tikslu, o pernelyg abstrakti pareiga galėjo apimti bet ką 
(pranc. une obligation «fourre-tout»)49.

Pareiga įspėti Prancūzijos doktrinoje apibrėžiama kaip priemonė, skirta 
užtikrinti planuojamos operacijos saugumui, kurį gali pažeisti tam tikra apčiuopiama 
grėsmė, pabrėžiant, kad šios pareigos vykdymu siekiama užkirsti kelią ne absoliučiai 
visoms rizikoms (ypač hipotetinėms), bet tokioms, į kurias neatsižvelgti negalima, – 

47 routier, r., supra note 5, p. 852.
48 mignot, m. Le devoir de mise en garde de l’emprunteur et de sa caution : devoir d’informer, 

de conseiller ou de s’abstenir de contracter. Le crédit. Aspects juridiques et économiques. 
Sous la direction de J. Lasserre Capdeville et M. Storck. Paris: Dalloz, 2012, p. 77.

49 routier, r., op. cit., p. 827.
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taigi svarbiausia šiuo atveju yra rizikos materializavimosi tikimybė ir jos atsiradimo 
padarinių sunkumas50.

Doktrinoje nurodoma, kad autonomiška pareiga įspėti, reiškianti banko pareigą 
atkreipti ypatingą kliento dėmesį į galimus tam tikros operacijos pavojus, įsiterpia 
tarp informavimo pareigos (pranc. l’obligation d’information) ir pareigos patarti 
(pranc. l’obligation de conseil). Šias pareigas skirianti riba ne visada gali būti aiškiai 
nubrėžta, nes dažnai pareiga įspėti gali būti vertinama kaip pareigos patarti atmaina 
(t. y. kaip patarimas būti apdairiam)51. Tačiau bandymas vertinti pareigą įspėti kaip 
neigiamą patarimą, t. y. patarimą kažko nedaryti, yra kritikuojamas nurodant, kad 
toks kliento orientavimas jau reikštų patarimo funkciją (tiek orientuojant susilaikyti 
nuo operacijos atlikimo, tiek ir skatinant ją vykdyti)52. Pripažįstama, kad įspėjimas 
nėra tapatus informavimui, nors būtinai apima ir šį lygmenį, be to, pareiga įspėti 
siekia toliau nei informavimo pareiga53.

Taigi apibendrinant Prancūzijoje taikomos pareigos įspėti vietą tarp kitų 
banko pareigų galima teigti, kad pareiga įspėti (aktyvesnis finansų tarpininko 
vaidmuo) siekia toliau už gana neutralią informavimo pareigą, tačiau yra siauresnės 
apimties (arba mažiau intensyvi) nei pareiga patarti, kuri reiškia aktyvų patarimą ar 
nukreipimą elgtis tam tikru konkrečiu būdu.

2.3.		Pareigos	įspėti	raida	Prancūzijoje	priėmus	finansinių	priemonių	rinkas	
reglamentuojančius	teisės	aktus

Doktrinoje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad pareigos įspėti sukūrimo 
metu (1991 m.) įstatymai Prancūzijoje buvo visiškai neutralūs tuo požiūriu, kad 
individualus investuotojo informavimas nebuvo reglamentuojamas, taigi teismai 
turėjo visišką laisvę tokią pareigą nustatyti savo praktikoje54. Tačiau vėliau tiek 
Europos Sąjungoje, tiek Prancūzijoje buvo priimta nemažai finansinių paslaugų 
srities teisės aktų – Investicinių paslaugų direktyva (1993), Įstatymas dėl finansinės 
veiklos modernizavimo (1996), Finansinio saugumo įstatymas (2003), kurio 58 
straipsnis tapo Prancūzijos finansų rinkų kodekso 533-4 straipsniu, įtvirtinančiu 
investicinių paslaugų teikėjo pareigas klientų atžvilgiu, įskaitant pareigą išsiaiškinti 

50 routier, r., supra note 5, p. 827.
51 Ibid., p. 826, 793.
52 Ibid., p. 826.
53 simler, ph. L’information de la caution. Le crédit. Aspects juridiques et économiques. Sous la 

direction de J. Lasserre Capdeville et M. Storck. Paris: Dalloz, 2012, p. 70.
54 dumoulin, l., supra note 23, p. 105.
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klientų finansinę padėtį, jų patirtį investavimo srityje ir investavimo tikslus, taip pat 
pareigą teikti klientams visą reikiamą informaciją derybų metu. 2004 m. priimta 
MiFID į Prancūzijos nacionalinę teisę perkelta 2007 m.55

Iškilo klausimas, kokį poveikį naujas reglamentavimas gali turėti teismų sukurtai 
pareigai įspėti ir ar ši teismų praktikos būdu sukurta pareiga turėtų evoliucionuoti, 
t. y. ar ją reikėtų keisti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad naujai sureglamentuota 
pareiga atskleisti informaciją yra platesnio turinio, nei Buon jurisprudencijos 
reikalavimas įspėti apie rizikas, taip pat į tai, kad teisės aktų numatyta pareiga 
teikti visą reikiamą informaciją neribojama sąlygos, kurią teismai buvo nustatę 
Buon nutartyje, t. y. aplinkybės, kad tais atvejais, kai klientas apie riziką galėjo 
žinoti, pareiga įspėti netaikytina. Tačiau Prancūzijos doktrina konstatuoja tam tikrą 
teismų praktikos, suformuotos Buon nutarties pagrindu, nekintamumą, įžvelgdama 
ir pozityvių tokio nekintamumo aspektų, vertindama tai kaip tam tikrą investuotojų 
apsaugos stabilumo garantą, kai vis daugėja įvairiais teisės aktais reglamentuojamų 
pareigų, o jų taikymas darosi vis painesnis56. Prancūzijos doktrinoje reiškiama 
nuomonė, kad priėmus MiFID ir ją perkėlus į Prancūzijos teisę turi toliau egzistuoti 
Prancūzijos teismų praktikos (nuo 1991 m.) sukurta ir išplėtota pareigos įspėti 
doktrina, nes, anot I. Bazzi, būtų pernelyg siaura apriboti įspėjimo pareigos taikymo 
sritį tik tomis situacijomis, kurias numato MiFID57.

3.	 Dėl	 MiFID	 įtvirtintų	 investicinės	 įmonės	 veiklos	 taisyklių	 bei	
papildomų	 ir	 (arba)	 griežtesnių	 investicinių	 paslaugų	 teikėjo	
pareigų	pagal	nacionalinę	privatinę	teisę

Konstatavus, kad egzistuoja ikisutartinė pareiga įspėti kaip informavimo 
pareigos dalis ir pripažinus atskirąją finansų tarpininko pareigą įspėti neprofesionalų 
klientą investicinių paslaugų teikimo sutarties vykdymo metu, reikėtų atsakyti į 
klausimą, kaip šios pareigos atitinka derinimo tikslus, kurių buvo siekiama priimant 
MiFID (ir MiFID II), ir ar gali šalia MiFID įtvirtintų pareigų egzistuoti nacionalinės 
privatinės teisės nustatyti profesionalaus paslaugų teikėjo elgesio standartai. 
Doktrinoje buvo pabrėžta, kad šalia MiFID neturėtų būti kuriamos alternatyvios 
finansų tarpininko pareigų sistemos, kurios, nors ir ne griežtesnės už MiFID, 

55 Prancūzijoje MiFID direktyva įgyvendinta priėmus 2007 m. balandžio 12 d. Ordonansą 
dėl finansinių priemonių rinkų (Ord. n° 2007-544, 12 avril 2007, relative aux marchés 
d’instruments financiers, JO 13 avr. 2007 ; et rectificatif, JO 19 mai 2007).

56 dumoulin, l., supra note 23, p. 107.
57 bazzi, i., supra note 22, p. 556.
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būdamos šiek tiek kitokio turinio, verstų finansų tarpininkus kitaip elgtis siekiant 
tenkinti visus skirtingus teisinius reikalavimus58.

Pabrėžtina, kad MiFID direktyva vertinama kaip maksimalaus derinimo 
direktyva59, vadinasi, valstybės narės negali nustatyti griežtesnių viešosios teisės 
reguliuojamų pareigų (angl. regulatory duties) finansų tarpininkams nei tos, kurias 
nustato MiFID (išskyrus atvejus, kai pati MiFID tai leidžia60). Kita vertus, svarbu 
yra tai, kad MiFID nėra skirta reguliuoti visus klausimus, susijusius su civiliniais 
teisiniais investicinių įmonių ir klientų santykiais, pavyzdžiui, MiFID nereguliuoja 
klausimo dėl šios direktyvos poveikio finansų tarpininkų civilinei atsakomybei61. 
Taip pat galima kelti klausimą, ar MiFID ir FPRĮ išsamiai sureguliuoja visų finansų 
tarpininko pareigų turinį ir, atitinkamai, ar paliekama erdvės privatinės teisės 
nustatytiems standartams taikyti.

3.1.		Ar	investicinių	paslaugų	teikėjams	gali	būti	taikomos	griežtesnės	pareigos	
pagal	nacionalinę	privatinę	teisę,	nei	numato	MiFID

Europos teisės doktrinoje keliamas klausimas, ar civiliniai teismai gali finansų 
tarpininkams taikyti griežtesnes privatinės teisės pareigas, nei pareigos, kurias 
numato MiFID įtvirtintos veiklos taisyklės. Valstybių narių pozicijos šiuo klausimu 
skirtingos. Doktrinoje nurodoma, kad Italijoje, Ispanijoje, Airijoje, Anglijoje ir Velse 
bei Škotijoje civiliniai teismai gali taikyti griežtesnius standartus, o Prancūzijos 
civiliniams teismams neleidžiama nustatyti portfelio valdytojams griežtesnių 
pareigų nei nustato MiFID62. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės teismų praktikoje 
pripažįstama, kad nors veiklos taisyklės iš tiesų gali sustiprinti investicinei įmonei 
priskiriamą rūpestingumo pareigą, tačiau nebūtinai apibrėžia tokios pareigos 

58 didŽiulis, l., supra note 14, p. 171.
59 Pagal MiFID 31 straipsnio 1 dalį, „valstybės narės, investicinėms įmonėms, vykdančioms 

vienos valstybės sienas peržengiančią veiklą, negali nustatyti jokių papildomų reikalavimų 
MiFID reguliuojamais klausimais. MiFID yra maksimalaus harmonizavimo direktyva, 
o šios rūšies direktyvas draudžiama įgyvendinti griežčiau, negu nustatyta“ (ibid.). Beje, 
doktrinoje yra atkreiptas dėmesys į tai, kad nors plačiai pripažįstama, kad MiFID grindžiama 
maksimalaus harmonizavimo idėja, tokios prielaidos neginčijamai nepatvirtina jokia MiFID 
nuostata (tison, m., supra note 17).

60 Pavyzdžiui, Direktyvos 2014/65/ES (MiFID II) 24 straipsnio 12 dalis.
61 Ši aplinkybė doktrinoje vertinama kaip kelianti nuostabą, nes vienas svarbiausių MiFID tikslų 

buvo suderinti investuotojų apsaugą Europoje, tačiau galutinis žingsnis užtikrinant veiksmingą 
investuotojų apsaugą taip ir nebuvo žengtas, t. y. nebuvo numatyta civilinė atsakomybė už 
MiFID įtvirtintų pareigų pažeidimą (busch, D., supra note 18, p. 387).

62 Cituota pagal: ibid., p. 394.
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apimtį: galimi atvejai, kai rūpestingumo pareiga pagal common law bus platesnė 
už pareigą, įtvirtintą veiklos taisyklėse. Kitose jurisdikcijose laikomasi kitokios 
(griežtesnės) pozicijos, pavyzdžiui, Vokietijos doktrinoje teigiama, kad bendrojoje 
civilinėje teisėje neįmanoma rasti griežtesnių pareigų nei tos, kurios išplaukia iš 
Vokietijos vertybinių popierių apyvartos įstatymo (vok. Wertpapierhandelsgesetz) 
31 ir kituose straipsniuose įtvirtintų veiklos taisyklių63.

D. Buschas laikosi nuomonės, kad finansinių paslaugų sektoriaus dalyviams 
neturėtų būti taikomos privatinės teisės rūpestingumo pareigos, kurios būtų 
griežtesnės ar reiklesnės už MiFID numatytas, – jo teigimu, MiFID pareigos yra 
labai griežtos, be to, svarbiausios iš jų yra paremtos principais64 (pvz., MiFID 
19 straipsnis), o tai suteikia teismams pakankamai erdvės vykdyti teisingumą 
konkrečiose bylose65. Panašios pozicijos Lietuvos teisės doktrinoje laikosi K. Lauri- 
navičius, MiFID numatytus investuotojų apsaugos reikalavimus vertinantis kaip 
„gana didelius“, ir dėl to pasisakantis už tai, kad papildomų pareigų taikymas 
pagal nacionalinės teisės normas būtų ribojamas66. Nuomonės, kad MiFID 
įgyvendinamuosiuose nacionalinės teisės aktuose yra įtvirtinti kur kas aukštesni nei 
civilinėje teisėje fiduciarinės prigimties teisiniai standartai, laikosi ir L. Didžiulis 
Šis autorius teigia, kad investuotojams būtų naudingiau, jei sprendžiant žalos 
atlyginimo ginčus būtų taikomi iš MiFID išplaukiantys aukštesni standartai67. Tačiau 
klausimas, ar tikrai MiFID standartai yra aukštesni, dar tebėra diskutuotinas. Antai 
Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pripažinęs pareigą įspėti, 
kuri savo apimtimi yra platesnė nei MiFID numatoma pareiga įspėti apie rizikas, 
kai įspėjimas gali būti pateikiamas standartine forma. Iš tiesų Europoje Nyderlandų 
teisė išsiskiria kaip užtikrinanti neprofesionaliems klientams aukšto lygio apsaugą.

2009 m. Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas (Hoge Raad) trijose civilinėse 
bylose Dexia, Lebov ir Aegon sprendė ginčus, kilusius dėl didelės apimties 
netinkamo investavimo produktų pardavimo mažmeniniams investuotojams, šiems 
įsigyjant vertybinius popierius skolintomis lėšomis (effectenlease). Bankai teigė, 
kad tuo metu, kai buvo sudarytos jų sutartys su klientais, pareiga pažinti savo 
klientą parduodant tokius investicinius produktus nebuvo įtraukta į nacionalinius 

63 Cituota pagal: tison, m., supra note 17. 
64 Mūsų nuomone, būtų parankiau ir abiem investicinės paslaugos teikimo santykio šalims 

aiškiau, jei tie principai būtų detalizuoti, konkretizuoti ir žinomi ex ante, taip užtikrinant 
nuspėjamumą, teisėtus lūkesčius ir teisinį tikrumą.

65 busch, d., supra note 18, p. 396.
66 laurinavičius, k., supra note 15, p. 116.
67 didŽiulis, l., supra note 14, p. 169.
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finansinės priežiūros teisės aktus, be to, tokios pareigos nebuvimas atitiko tuo 
metu galiojusią Investicinių paslaugų direktyvą (ISD), kurioje, priešingai nei po 
jos priimtoje MiFID, buvo tik keletas labai bendro pobūdžio veiklos taisyklių, 
grindžiamų minimalaus derinimo idėja. Taigi bankų argumentas rėmėsi tuo, kad jie 
galėjo tikėtis, jog laikydamiesi viešosios teisės nustatytų pareigų bus pripažįstami 
besilaikančiais ir rūpestingumo pareigos pagal civilinę teisę68. Tačiau šį bankų 
argumentą Nyderlandų kasacinis teismas vienareikšmiškai atmetė visose trijose 
minėtose bylose, nurodęs, kad atsižvelgiant į bylų aplinkybes privatinės teisės 
nustatyta rūpestingumo pareiga gali būti griežtesnė už rūpestingumo pareigas, 
nustatytas viešosios teisės formuluojamose veiklos taisyklėse69. Nustatydamas 
banko specialios rūpestingumo pareigos apimtį ir vadovaudamasis sąžiningumo 
principu, Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad prieš sudarydami 
effectenlease sutartis bankai turėjo inter alia surinkti informaciją apie klientų 
finansinę padėtį ir įvertinti finansinio produkto tinkamumą klientui. Kaip nurodo 
O. Cherednychenko, tai, kad viešojoje teisėje nebuvo numatyta ex ante pareiga 
pažinti savo klientą prieš parduodant jam investicinių produktų paketą, nesukliudė 
Nyderlandų kasaciniam teismui pripažinti tokią pareigą ex post pagal sutarčių teisę, 
tokiu būdu sudarant galimybes vartotojams pasinaudoti aukštesniu nei numatytas 
viešosios teisės reguliavime apsaugos lygiu70.

Tačiau, kaip nurodo D. Buschas, Dexia byla buvo nagrinėta ne dėl nuostatų, 
įgyvendinančių maksimalaus derinimo direktyvą MiFID, bet dėl veiklos taisyklių, 
įgyvendinančių minimalaus derinimo Investicinių paslaugų direktyvą (kurioje, kaip 
minėta, veiklos taisyklės buvo neišplėtotos)71. Savo ruožtu patiksliname ir tai, kad 
ginčo dalykas Dexia byloje nebuvo pareigos įspėti stricto sensu pažeidimas – ginčas 
buvo kilęs dėl pareigos pažinti klientą egzistavimo ir jos galimo pažeidimo.

Kita byla (tiesa, taip pat patekusi į teismus iki MiFID įgyvendinimo), kurią 
Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo 2010 m. gruodžio 24 d. ir kurioje 
buvo pripažinta plačios apimties rūpestingumo pareiga, – Fortis Bank/Bourgonje72. 
Šiame sprendime buvo pripažinta, kad Fortis bankui, kaip profesionaliam finansinių 
priemonių portfelio valdymo paslaugų teikėjui, turinčiam reikiamą kompetenciją, 

68 Cituota pagal: cherednychenKo, o., supra note 19, p. 679.
69 Cituota pagal: ibid.; busch, d., supra note 18, p. 394.
70 Cituota pagal: cherednychenKo, o., op. cit., p. 676.
71 busch, d., op. cit., p. 395.
72 Plačiau apie bylos faktus Fortis Bank/Bourgonje žr.: Proportional Liability: Analytical and 

Comparative Perspectives. Edited by I. Gillead, M. D. Green and B. A. Koch. Berlin: Walter 
de Gruyter, 2013, p. 240.
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taikytina speciali rūpestingumo pareiga neprofesionalaus kliento Bourgonje 
atžvilgiu, galinti apimti pareigą aiškiai ir nedviprasmiškai jį įspėti (angl. a duty 
to explicitly and unequivocally warn the client) apie didelių finansinių nuostolių 
atsiradimo riziką, susijusią su portfelio sudėtimi (pernelyg didele konkretaus turto 
koncentracija jame). Ar tokia pareiga įspėti egzistuoja ir kokia yra jos apimtis, 
priklauso nuo reikšmingų bylos aplinkybių73. D. Buscho teigimu, negali būti 
atmetama galimybė, kad Nyderlandų civiliniai teismai ir įsigaliojus MiFID taikys 
privatinės teisės rūpestingumo pareigas, kurios bus griežtesnės už numatytas 
MiFID74.

Kitas aspektas, kuris turėtų būti aptariamas kalbant apie MiFID ir nacionalinės 
privatinės teisės santykį, yra įspėjimo pateikimo neprofesionaliam klientui forma. 
Šio straipsnio 1.1 poskyryje analizuodami MiFID 19 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą 
ikisutartinę pareigą įspėti apie rizikos veiksnius, susijusius su investicijomis į 
finansines priemones arba konkrečiomis investavimo strategijomis (t. y. pareigą 
įspėti kaip informavimo pareigos dalį), atkreipėme dėmesį į tai, kad tiek pagal 
MiFID, tiek pagal FPRĮ tokia informacija gali būti pateikiama standartizuota forma.

D. Buschas daro išvadą, kad MiFID 19 straipsnio 3 dalyje laikomasi kitokio 
požiūrio, nei Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas Fortis Bank/Bourgonje byloje. 
Kuo pasireiškia šis skirtumas? Iš tiesų galime matyti, kad pagal MiFID investicinės 
įmonės turi pateikti „atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos veiksnių, susijusių 
su investicijomis į konkrečias priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis“. Viena vertus, atrodytų, kad tiek MiFID įtvirtinta pareiga suteikti 
informaciją apie riziką, susijusią su konkrečiomis investavimo strategijomis, 
tiek ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo pripažinta pareiga įspėti apie finansinių 
nuostolių riziką, kylančią dėl portfelio, suformuoto remiantis investavimo strategija, 
sudėties, yra tapačios pareigos. Tačiau, kaip minėta, pagal MiFID tokia informacija 
gali būti pateikiama standartine forma. Taigi pareiga formuluojama panašiai, tačiau 
skiriasi informacijos pateikimo forma: vienu atveju ji gali būti standartizuota, 
kitu atveju turi būti individualizuota, pritaikyta konkrečiam klientui. D. Buscho 
nuomone, direktyvoje vartojamas terminas appropriate galėtų būti aiškinamas taip, 
kad įspėjimas būtų parengtas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, susijusias su 
individualiu [konkrečiu] klientu; D. Buschas teigia, kad, be abejo, tai yra leidžiama 
pagal MiFID, tačiau nėra privaloma (tokios pareigos nėra) – įspėjimas pagal MiFID 

73 Dutch Supreme Court 24 December 2010, NJ 2011/251 with annotation by Tjong Thin Tai; 
JOR 2011/54 with annotation by Pijls (Fortis Bank/Bourgonje).

74 busch, d., supra note 18, p. 396–397.
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turi būti toks, kad klientas galėtų tinkamai suvokti rizikos veiksnius ir priimti 
investicinius sprendimus, tačiau pagal MiFID toks įspėjimas gali būti pateiktas 
standartine forma75. Taigi tokios analizės pagrindu daroma išvada, kad pareiga įspėti, 
kaip ją suformulavo Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas Fortis Bank/Bourgonje 
byloje, yra platesnės apimties, nei pareiga įspėti, kaip ji suformuluota MiFID.

Analizuodama galimus MiFID įtvirtinto reglamentavimo ir privatinės teisės 
sąveikos modelius76 O. Cherednychenko nurodo, kad laikantis „pakeitimo modelio“ 
(angl. substitution model) ir privatinės teisės rūpestingumo pareigos standartą 
pritaikius viešosios teisės normose įtvirtintam investuotojų apsaugos standartui, 
galėtų susiklostyti tokia situacija, kai bankas nebūtų laikomas atsakingu už pareigos 
asmeniškai įspėti ypač pažeidžiamą neprofesionalų investuotoją apie riziką, 
susijusią su itin rizikingo investicinio sprendimo priėmimu, nes, pagal MiFID  
I 19 straipsnio 3 dalį (ir MiFID II Direktyvos pasiūlymo 24 straipsnio 3 dalį), pakanka 
pateikti įspėjimą standartine forma77. O. Cherednychenko nuomone, išskirtinis ex 
ante viešosios teisės normomis nustatyto investuotojų apsaugos standarto taikymas 
gali nulemti neteisingus ex post padarinius neprofesionalaus investuotojo atžvilgiu 
konkrečioje byloje ir sukliudyti teismui išspręsti netipiškas problemas, kylančias 
iš paslaugų teikėjo ir kliento santykių, kurios nebuvo išspręstos vis nelankstesniu 
ir centralizuotai kontroliuojamu ES reguliavimu, skirtu investuotojų apsaugai 
pokriziniu laikotarpiu78.

Kitas galimas sąveikos modelis, kurį analizuoja O. Cherednychenko, yra 
„papildantis vienas kitą modelis“ (angl. complementarity model), paremtas 
dialogo tarp viešosios teisės (angl. regulatory law) ir sutarčių teisės idėja. Viešoji 
teisė nustato tik minimalius standartus, todėl sutarčių teisė išsaugo galimybę 
apibrėžti sutartinių prievolių, kurias stipresnioji šalis turi silpnesniosios atžvilgiu, 
normatyvinį turinį, vadinasi, civiliniai teismai, vertindami stipresnės šalies elgesį ex 
post, remdamiesi bendromis privatinės teisės normomis gali nustatyti griežtesnes 
pareigas, nei numato viešoji teisė79.

Doktrinoje reiškiama nuomonė, kad ES direktyvos investavimo srityje yra 
didžiąja dalimi skirtos reguliuoti santykius viešosios teisės normomis, todėl 
privatinėje teisėje atsiranda tam tikra apsaugos spraga, o tai gali paaiškinti ir galbūt 

75 busch, d., supra note 18, p. 397–398. 
76 Plačiau apie galimus modelius žr.: cherednychenKo, o., supra note 19, p. 663–684.
77 Ibid., p. 673.
78 Ibid.
79 Ibid., p. 674–676.
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pateisinti, kodėl nacionaliniai įstatymų leidėjai ir teismai mano esant būtina užtikrinti 
aukštesnę vartotojų apsaugą privatinės teisės priemonėmis, tokiam tikslui taikant 
apgaulės doktriną (angl. misrepresentation), rūpestingumo pareigos pažeidimą 
(angl. breach of a duty of care) arba fiduciarinių pareigų, kurias bankas turi kliento 
atžvilgiu, pažeidimą kaip tinkamą pagrindą reiškiant individualų ieškinį80.

3.2.		Investicinių	paslaugų	teikėjo	pareigos	įspėti	neprofesionalų	klientą	pagal	
MiFID	ir	Lietuvos	privatinę	teisę	santykis

Kalbant apie pareigų, įtvirtintų ES teisėje (MiFID) ir šios direktyvos 
įgyvendinamuosiuose nacionaliniuose teisės aktuose, iš vienos pusės, ir privatinės 
teisės nustatytų pareigų, iš kitos pusės, santykį Lietuvos teisinėje sistemoje, 
ikisutartinės informavimo pareigos stricto sensu atveju doktrinoje ir teismų prakti- 
koje reiškiama nuomonė, kad šios pareigos turinį lemia ne tik viešosios teisės aktai, 
bet ir bendrieji privatinės teisės principai. Pavyzdžiui, A. Jakaitė pritaria81 Lietuvos 
teismų praktikos82 formuluojamam požiūriui, kad analizuojant informavimo pareigos 
turinį turi būti remiamasi ne tik specialiosiomis FPRĮ normomis, bet ir bendrosiomis 
paslaugų teikimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, ir kad investicines paslaugas 
teikiančiam subjektui iš CK 6.719 straipsnio 1 dalies kyla pareiga prieš sudarant 
sutartį suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų 
prigimtimi, jų teikimo sąlygomis ir galimais padariniais, bei kitokią informaciją, 
galinčią turėti įtakos kliento apsisprendimui. Vadinasi, Lietuvos teismų praktikoje 
apibrėžiant informavimo pareigos turinį yra remiamasi ir bendrosiomis paslaugų 
sutartis reglamentuojančiomis normomis, jas pritaikant investicinėms paslaugoms. 
Aplinkybę, kad Lietuvos teismų praktikoje finansų tarpininko pareigos vertinamos 
ir pagal MiFID teisės normas, ir pagal privatinės teisės standartus, yra nustatęs ir 
K. Laurinavičius83. Taigi ikisutartinės pareigos įspėti (kaip informavimo pareigos 
dalies) turinys nustatomas pagal FPRĮ 22 straipsnio 3 ir 4 dalių (t. y. pagal viešosios 
teisės (arba dualios prigimties) teisės aktą) ir atskiros sutarčių rūšies – paslaugų 
teikimo sutarties taisykles (CK 6.719 straipsnio 1 dalis).

80 maK, V. The ‘Average Consumer’ of EU Law in Domestic and European Litigation.  
The Involvement of EU Law in Private Law Relationships. Edited by D. Leczykiewic and  
S. Weatherill. Oxford: Hart Publishing, 2013, p. 345.

81 Jakaitė, a., supra note 7, p. 47–48.
82 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio  

28 d. nutartis civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas „Snoras“, tretysis asmuo – VĮ „Indėlių ir 
investicijų draudimas“ (bylos Nr. 3K-3-381/2013).

83 laurinavičius, k., supra note 15, p. 112–113.
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O pareiga įspėti apie išskirtines aplinkybes, atsiradusias jau po sutarties 
sudarymo, kaip buvo konstatuota Finasta Asset Management byloje84, kildinama 
ir iš bendrosios privatinėje [sutarčių] teisėje numatytos šalių pareigos vykdant 
sutartį bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis) bei investicinių 
paslaugų teikėjo profesinio rūpestingumo reikalavimo. Tokios pozicijos buvo 
laikomasi ir vėlesnėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pavyzdžiui, 
2014 m. spalio 7 d. nutartyje, priimtoje byloje AB SEB bankas v. Ž. S., kurioje 
eksplicitiškai konstatuota, kad „banko pareigos klientui civilinės teisės prasme 
kyla ne tik iš viešosios teisės normų, tačiau ir iš šalių sudarytos sutarties nuostatų, 
kurios pastarosioms turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), bei CK 
įtvirtintų imperatyvų, todėl <…> vien tai, jog administracinės teisės pažeidimas 
administracinėje byloje nebuvo konstatuotas, savaime nesudaro pagrindo spręsti, 
kad bankui negali kilti civilinės atsakomybės dėl sutartinių prievolių nevykdymo“85, 
taip pat Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje86.

Konstatavus, kad MiFID ir FPRĮ nereglamentuojama universali pareiga įspėti, 
kylanti paslaugos teikimo metu, darytina išvada, kad apie šios pareigos buvimą gali 
būti sprendžiama pagal nacionalinę privatinę teisę, ir tai neprieštarautų maksimalaus 
derinimo siekiui pagal MiFID. Aplinkybė, kad investicinių paslaugų teikėjo pareigų 
turinį apibrėžia ne tik MiFID, bet ir nacionalinė privatinė teisė, leidžia daryti 
prielaidą, kad Lietuvos teisėje linkstama prie jau minėto complementarity modelio, 
paremto dialogo tarp viešosios teisės ir sutarčių teisės idėja, kaip galimo MiFID ir 
nacionalinės privatinės teisės santykio modelio.

84 Supra note 34.
85 Supra note 40.
86 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartimi civilinė byla V. D. ir J. D. 

v. UAB „Finasta Asset Management“ buvo grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos 
teismui. Straipsnio rengimo metu jau buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, 
kuria buvo paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti ieškovų ieškinį 
(Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 20 d. 
nutartis civilinėje byloje V. D. ir J. D. v. UAB „INVL Asset Management“ (buvęs pavadinimas 
UAB „Finasta Asset Management“), bylos Nr. 2A-504-464/2015). Šioje apeliacinės 
instancijos teismo nutartyje nebuvo kvestionuojamas kasacinio teismo išaiškinimas dėl 
pareigos įspėti buvimo, suformuluotas 2014 m. vasario 14 d. nutartyje Nr. 3K-3-10/2014. 
Sprendimą atmesti ieškinį lėmė kitos aplinkybės, konkrečiai – priežastinio ryšio tarp nuostolių 
atsiradimo ir atsakovo veiksmų (neveikimo) nebuvimas. Apeliacinės instancijos teismo 
vertinimu, rekomendacijų apie galimybę keisti investavimo gaires iš maksimalaus augimo 
į vertės išsaugojimo strategiją ir perbalansuoti portfelį nepateikimas pats savaime neturėjo 
reikšmingos įtakos investuotojų apsisprendimui dėl tolimesnės investavimo strategijos.
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Išvados

1. Tiek pagal MiFID, tiek pagal ją įgyvendinančius nacionalinius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus (FPRĮ ir Taisykles), investicinių paslaugų 
teikėjo ikisutartinė pareiga įspėti neprofesionalų klientą inkorporuojama į 
informavimo pareigą. Rizikos dydis laikomas vienu iš svarbiausių aspektų, 
apie kurį turi būti įspėjamas neprofesionalus investuotojas, kad būtų 
tinkamai įgyvendinta informacijos atskleidimo pareiga. Lietuvos teisėje 
laikomasi požiūrio, kad ikisutartinės pareigos įspėti (kaip informavimo 
pareigos dalies) turinį lemia ne tik viešosios teisės aktai (t. y. specialiosios 
FPRĮ normos), bet ir bendrosios paslaugų teikimą reglamentuojančios 
taisyklės, įtvirtintos Civiliniame kodekse. 

2. Nei MiFID, nei Lietuvos pozityviojoje teisėje nėra normos, kuri expressis 
verbis įtvirtintų universalią investicinių paslaugų teikėjo pareigą įspėti 
neprofesionalų klientą investicinės paslaugos teikimo metu. Tačiau 
Lietuvos teismų praktikoje tokia pareiga buvo pripažinta nurodant, kad 
sutarties vykdymo metu neprofesionalus klientas turi būti įspėjamas 
apie didesnę už įprastinę konkrečiai finansinei priemonei būdingą riziką, 
taip pat apie išskirtinių, įprastinius rizikos veiksnius viršijančių įvykių 
(pavyzdžiui, karo, ekonominės krizės) padarinius. Ši pareiga kildinama 
iš bendrosios privatinėje (sutarčių) teisėje reglamentuotos sutarties šalių 
pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis, siejant ją su finansų tarpininkui, 
kaip rinkos profesionalui, keliamu profesinio rūpestingumo reikalavimu, 
kartu pripažįstant būtinybę apie konkrečią šios pareigos apimtį spręsti 
pagal šalis saistančios sutarties nuostatas. Konstatavus, kad MiFID 
nereglamentuojama universali pareiga įspėti, kylanti paslaugos teikimo 
metu, darytina išvada, kad apie jos buvimą gali būti sprendžiama pagal 
nacionalinę privatinę teisę ir tai neturėtų būti laikoma prieštaravimu 
maksimalaus derinimo siekiui pagal MiFID.

3. Lietuvos teismų praktikos analizė atskleidė, kad ir sutartinė (paskesnė) 
pareiga įspėti laikoma tam tikra „informacinės“ pareigos atmaina, 
t. y. sutarties vykdymo stadijoje privaloma pareiga įspėti taip pat 
inkorporuojama į informavimo pareigos turinį. Nuspėjamumo ir teisinio 
tikrumo vardan reikėtų pripažinti ir nustatyti atskirąją pareigą įspėti, – toks 
aiškumo buvimas būtų parankus tiek finansines paslaugas teikiantiems 
subjektams, tiek ir jų klientams. Remiantis Prancūzijos doktrinoje 
suformuluota finansų tarpininko pareigų „hierarchija“, ir Lietuvos 
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teisėje būtų naudinga skirti pareigą įspėti, numatančią aktyvesnį finansų 
tarpininko vaidmenį ir siekiančią toliau už gana neutralią informavimo 
pareigą, nors ir mažiau intensyvią už pareigą patarti ar nukreipti elgtis tam 
tikru konkrečiu būdu.

4. Kokia apimtimi nacionalinė privatinė teisė gali investicinių paslaugų 
teikėjui numatyti griežtesnes rūpestingumo pareigas nei tos, kurios yra 
nustatytos MiFID įtvirtintose veiklos taisyklėse, priklauso nuo to, koks 
MiFID ir nacionalinės teisės santykio modelis pasirenkamas konkrečioje 
valstybėje. Analizė atskleidė, kad Nyderlandų teismai yra linkę pripažinti 
platesnės apimties finansų tarpininkų pareigas pagal nacionalinę privatinę 
teisę. Neatmestina galimybė, kad ir Prancūzijos teismai, taikydami iki 
MiFID priėmimo išplėtotą įspėjimo pareigos doktriną, pripažins platesnės 
apimties standartą nei MiFID. Lietuvoje linkstama prie modelio, paremto 
viešosios ir privatinės teisės dialogo idėja. Kadangi finansų tarpininko 
pareigos nėra išsamiai sureglamentuotos MiFID ir įgyvendinamuosiuose 
finansų rinkas reguliuojančiuose teisės aktuose, apie pareigų turinį gali 
būti sprendžiama ir pagal nacionalinėje privatinėje teisėje įtvirtintus 
elgesio standartus.

__________________________________________________________________

IS THERE AN INVESTMENT SERVICE PROVIDER’S AUTONOMOUS 
DUTY TO WARN A NON-PROFESSIONAL CLIENT?

ASTA DAMBRAUSKAITĖ

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary.	The article analyses one of the duties incumbent upon an investment 
service provider, i.e. the duty to warn a non-professional client, and raises the question 
whether this duty can be regarded as an autonomous one (besides the duty to inform 
and the duty to consult), whether it exists in pre-contractual stage only or whether it 
has to be observed while performing the contract as well. The question arises as to the 
source of this duty – whether it stems from MiFID (and national implementing measures 
of public nature) or national private law or from both of these sources. Under MiFID 
and its implementing acts the pre-contractual duty to warn a non-professional client is 
incorporated into a duty to inform. Lithuanian courts have recognised an autonomous 
duty to warn as a duty that an investment service provider has to fulfil in regards to a 
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non-professional client in the course of the provision of a certain investment service. 
This duty is being inferred from a general private law duty to cooperate in conjunction 
with a general professional duty of care incumbent on an investment service provider 
while recognising that a concrete scope of this duty depends on contractual provisions.

Keywords: investment service provider, non-professional client, investor, MiFID, 
duty to warn, duty to inform, civil liability.
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DELIKTINĖS IR SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS 
KONKURENCIJOS SPRENDIMO BŪDAI

eVelina ivanauskienė

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos institutas
El. p. evelina.ivanauskiene@gmail.com

Straipsnis pateiktas 2015 m. sausio 19 d.,  
parengtas spausdinti 2015 m. gruodžio 18 d.

DOI: 10.13165/JUR-15-22-2-06

Santrauka. Straipsnyje pateikiama deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos 
sąvoka, pristatomi pagrindiniai doktrinoje nurodomi ir užsienio valstybėse taikomi deliktinės ir 
sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo būdai, t. y. įstatymo konkurencija, reikalavimo 
konkurencija ir reikalavimo normų konkurencija. Straipsnyje nurodomas šių konkurencijos 
sprendimo būdų pagrindimas, taip pat identifikuojami didžiausi trūkumai. Deliktinės ir sutartinės 
atsakomybės konkurencijos sprendimas yra pagrįstas tuo, kam esant konkrečiai situacijai yra 
suteikiama pirmenybė: nukentėjusiojo asmens apsaugai, suteikiant jam teisę reikšti reikalavimą 
dėl deliktinės atsakomybės taikymo, ar sutarties laisvės ir sutarties privalomumo principams, 
pagrindžiant sutarčių teisės ir atitinkamai sutartinės atsakomybės viršenybę. Nacionalinės 
doktrinos ir teismų praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje, net ir esant aiškiai 
išreikštai konkurencijos negalimumo pozicijai, vis dėlto nėra bendro ir konceptualiai pagrįsto 
deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo. Ryškėja tendencija konkurencijos 
situacijai taikyti įstatymo konkurencijos sprendimo būdą, prioritetą teismo iniciatyva suteikiant 
deliktinei atsakomybei, ar net reikalavimo normų konkurencijos sprendimo būdą.

Reikšminiai	 žodžiai:	 deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija, reikalavimo 
konkurencija, reikalavimo normų konkurencija, sutartinė atsakomybė, deliktinė atsakomybė.
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Įvadas

Europos valstybių teisės sistemų istorinė raida gerokai skiriasi, tačiau, 
neatsižvelgiant į šiuos skirtumus, kiekvienai iš jų yra būdingi prievolių atsiradimo 
pagrindai: sutartis ir deliktas, atitinkamai sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. 
Ne išimtis ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  (toliau – LR CK), jo 6.245 
straipsnio 2 dalyje taip pat įtvirtintas civilinės atsakomybės dualizmas, nurodant, kad 
civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Tradiciškai yra teigiama, 
kad sutartinė atsakomybė taikoma sutarties šalims, kai nevykdoma ar netinkamai 
vykdoma sutartis, o deliktinė atsakomybė atsiranda dėl žalos, kuri nesusijusi su 
sutartiniais santykiais. Teisės doktrina ir teismų praktika patvirtina, kad egzistuoja 
deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos situacijos, kai tie patys neteisėti 
veiksmai gali būti kvalifikuojami tiek kaip sutarties pažeidimas, tiek kaip deliktas, 
todėl galima taikyti ir sutartinę, ir deliktinę atsakomybę. Pavyzdžiui, jeigu asmuo 
padaro žalos išsinuomotam automobiliui, toks poelgis gali būti pripažįstamas tiek 
sutarties pažeidimu, tiek deliktu. Jeigu žala padaroma taksi keleiviui, šie neteisėti 
veiksmai taip pat gali būti kvalifikuojami tiek kaip deliktas dėl asmens kūno 
neliečiamumo pažeidimo, tiek kaip sutartinio įsipareigojimo dėl netinkamai suteiktų 
paslaugų pažeidimas. Tokiais atvejais kyla keletas esminių klausimų. Pirma, ar 
reikalavimai dėl sutartinės ir dėl deliktinės atsakomybės taikymo yra savarankiški 
ir egzistuoja atskirai, o nukentėjęs asmuo turi pasirinkimo teisę? Antra, ar vienas 
reikalavimas turi prioritetą kito atžvilgiu, taip apribodamas šalių teisę rinktis? 
Jeigu deliktinės ir sutartinės atsakomybės taikymo sąlygos ir teisiniai padariniai 
skiriasi, tada civilinės atsakomybės konkurencijos problema tampa itin reikšminga. 
Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos situacijas bei jų sprendimo 
būdus analizavo ir juos grindė nemažai užsienio teisės mokslininkų. Išsamiai 
šią temą nagrinėjo H. Koziolas, A. Kleinas, N. Hoffmannas, L. Heckendorfas, 
P. H. Schlechtriemas, M. van Rossumas, G. Kegelis, M. Immenhauseris ir kiti 
autoriai. Tačiau nacionalinei doktrinai trūksta konceptualios deliktinės ir sutartinės 
atsakomybės konkurencijos ir jos sprendimo būdo analizės, atsižvelgiant į Lietuvos 
teisinį reguliavimą, taip pat ir į užsienio valstybių doktriną bei praktiką. Anot  
S. Selelionytės-Drukteinienės, „Lietuvos teisės moksle kol kas nėra atlikta išsamių 
tyrimų konkurencijos problematikos klausimais.“ Tai papildomai pagrindžia 
nagrinėjamos temos aktualumą. Šio straipsnio tikslas – remiantis doktrina ir užsienio 
valstybių patirtimi, pateikti deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos 
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sprendimo būdų analizę ir, atsižvelgiant į Lietuvos teisinį reguliavimą bei teismų 
praktiką, įvertinti deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo 
prielaidas Lietuvoje. Tyrimo objektas – sutartinės ir deliktinės atsakomybės 
konkurencijos sprendimo būdo identifikavimas analizuojant doktriną, teisinį 
reguliavimą ir teismų praktiką. Atliekant tyrimą, duomenys renkami dokumentų 
analizės metodu, o šių duomenų analizei taikytas kokybinės turinio analizės, 
sisteminis ir lyginamasis teisės metodai.

1.	 Deliktinės	 ir	 sutartinės	atsakomybės	konkurenciją	apibrėžiančių	
sąvokų	įvairovė

Nacionalinėje teisės doktrinoje ir teismų praktikoje nagrinėjamam reiškiniui 
apibrėžti vartojamos sąvokos: „deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija“1 
arba „civilinės atsakomybės rūšių konkurencija“2. Vokiečių ir austrų teisės 
mokslininkai konkurencijos situaciją apibrėžia kaip „reikalavimo konkurenciją“ 
(vok. Anspruchskonkurrenz), „reikalavimo pagrindo konkurenciją“ (vok. 
Anspruchsgrundlagenkonkurrenz), „reikalavimo teisės normų konkurenciją“ (vok. 
Anspruchsnormenkonkurrenz), „įstatymo konkurenciją“ (vok. Gesetzeskonkurrenz)3, 
„ieškinių konkurenciją“ (angl. concurrence of actions)4 ar net „sutartinių ir deliktinių 
ieškinio pagrindų koliziją“ (vok. Kollision vertraglicher und ausservertraglicher 
Haftungsgrűnde)5. Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos terminu 
doktrinoje apibrėžiama situacija „dėl tos pačios žalos atlyginimo sutarties pažeidimo 
ir delikto pagrindu“6, t. y. galimas reikalavimas tiek dėl sutartinės, tiek dėl deliktinės 
atsakomybės taikymo. Tik faktinės aplinkybės, atitinkančios sutarties pažeidimą 

1 mikelėnas, v. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. Vilnius: Justitia, 
1995, p. 51; selelionytė-drukteinienė, s. Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija. 
Vilnius: Justitia, 2008, 1(57), p. 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje D. V. ir UAB „Trinapolis“ v. 
Nordea Bank Finland Plc., bylos Nr. 3K-3-520/2012 m.

2 mizaras, V. Lietuvos deliktų teisės raidos aktualijos ir tendencijos. Iš: Šiuolaikinės civilinės 
teisės raidos tendencijos ir perspektyvos (mokslinių straipsnių rinkinys). Vilnius: Justitia, 
2007, p. 57.

3 Klein, a. Konkurrenz und Auslegung. Berlin: Dunckler&Humblot GmbH, 1997, p. 15–16; 
schlechtriem, p. h. Vertragsordnung und ausservertragliche Haftung. Frankfurt am Main: 
Alfred Metzner Verlag, 1972, p. 46. 

4 Von bar, c., et al. The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe.  
A Comparative Study. Munchen: Sellier. European Law Publishers GmbH, 2004, p. 189.

5 oftinger, K. Schweizerisches Haftpflichtrecht. Erster Band: Allgemeiner Teil. Zűrich: 
Schulthess Polygrafischer Verlag, 1995, p. 682.

6 Klein, a., op. cit., p. 11.
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ar deliktą, dar nereiškia sutartinės ar atitinkamai deliktinės atsakomybės taikymo. 
Kiekvienoje nacionalinėje teisės sistemoje įstatymų leidėjas turi diskrecijos teisę 
nustatyti skirtingas sąlygas, kurioms esant dėl sutarties pažeidimo yra taikoma 
sutartinė, o dėl delikto – deliktinė atsakomybė. Todėl galima situacija, kad dėl 
deliktinės ir sutartinės atsakomybės skirtumų konkrečiu atveju sutartinė atsakomybė 
galės būti taikoma, o deliktinė, esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms, – ne, 
ir priešingai. Pavyzdžiui, jeigu sutartinė atsakomybė yra taikoma nesant kaltės, o 
deliktinei atsakomybei kaltės sąlyga yra reikalinga, jos nenustačius nebus pagrindo 
taikyti deliktinę atsakomybę, nors sutartinė atsakomybė, esant toms pačioms 
faktinėms aplinkybėms, galės būti taikoma ir nesant kaltės. Arba jeigu deliktinei 
atsakomybei yra nustatytas ilgesnis ieškinio senaties terminas negu reikalavimui 
dėl sutartinės atsakomybės taikymo, jį praleidus sutartinė atsakomybė negalės būti 
taikoma, o deliktinė – galės. Šie pavyzdžiai rodo, kad net jeigu faktinės aplinkybės 
leidžia pateikti reikalavimą ir dėl sutartinės, ir dėl deliktinės atsakomybės taikymo, 
dar nereiškia, kad tenkinamos abiejų civilinės atsakomybės rūšių taikymo sąlygos 
ir kad jos abi gali būti tinkamos konkrečiai situacijai. Civilinės atsakomybės rūšys 
galėtų konkuruoti nebent tada, jeigu būtų nustatytos jų abiejų taikymo sąlygos. Kita 
vertus, būtent aplinkybė, kad ieškovas pareikšdamas reikalavimą dėl deliktinės 
atsakomybės taikymo gali išvengti jam nepalankių sutartinės atsakomybės sąlygų, 
ir priešingai, yra vienas iš svarbiausių nagrinėjamos temos probleminių aspektų. 
Konkurencija prasideda anksčiau, negu yra nustatoma, ar konkrečiai situacijai gali 
būti taikoma sutartinė ar deliktinė atsakomybė, t. y. konkurencija yra jau reikalavimo 
taikyti civilinę atsakomybę pareiškimo metu. Pavyzdžiui, doktrinoje yra nurodoma, 
kad „tarp sutartinių ir deliktinių reikalavimų egzistuoja vadinamoji <...> reikalavimų 
konkurencija“7 arba „sutarties pažeidimas pagrindžia tiek sutartinį, tiek deliktinį 
reikalavimą dėl žalos atlyginimo“8.  Konkurencijos situacijos sprendimo būdas 
pirmiausia yra susijęs su atsakymu į klausimą, ar reikalavimai dėl sutartinės ir dėl 
deliktinės atsakomybės taikymo gali egzistuoti greta, ar vienas iš jų turi pirmumo 
teisę ir atima galimybę pareikšti kitą. Dėl nurodytų priežasčių, mūsų nuomone, 
tikslesnė sąvoka yra ne civilinės atsakomybės rūšių, bet reikalavimo dėl deliktinės 
ir sutartinės atsakomybės konkurencija9. 

7 zirlicK, b. Freizeichnung von der Deliktshaftung. Haftungsbeschränkung und -ausschluss im 
ausservertraglichen Bereich. Bern: Stämpfli Verlag AG Bern, 2003, p. 17.

8 Von bar, c. Gemeineuropäisches Deliktsrecht. Műnchen: C. H. Beck‘sche Verlags- 
buchhandlung, 1996, p. 417.

9 Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinėje doktrinoje ir teismų praktikoje nagrinėjamajam reiš- 
kiniui apibrėžti yra vartojama deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sąvoka, ji 
toliau bus vartojama ir šiame straipsnyje. 
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2. Deliktinės	ir	sutartinės	atsakomybės	konkurencijos	sprendimas:	
doktrina	ir	užsienio	valstybių	praktika

Teisės doktrinoje yra siūlomi šie deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkuren-
cijos sprendimo būdai: reikalavimo konkurencija (vok. Anspruchskonkurrenz), 
įstatymo konkurencija (vok. Gesetzeskonkurrenz), reikalavimo normų konkurencija 
(vok. Anspruchsnormenkonkurrenz)10. 

2.1.	 Reikalavimo	konkurencija

Reikalavimo konkurencija (griežtoji arba laisvoji, vok. strenger oder freier) abu 
reikalavimus dėl žalos atlyginimo laiko nepriklausomais ir egzistuojančiais atskirai. 
Šis konkurencijos sprendimo būdas reiškia, kad yra galimas daugiau negu vienas 
reikalavimo pagrindas ir nukentėjęs asmuo turi pasirinkimo teisę11. „Abu reikalavimai 
dėl žalos atlyginimo yra savarankiški <...>, kiekvienam reikalavimui taikomos jo 
teisinės pasekmės ir sąlygos, taip pat ieškinio senaties terminas“12, t. y. jeigu esant 
konkurencijos situacijai reiškiamas reikalavimas dėl sutartinės atsakomybės taikymo, 
galioja sutartinės atsakomybės taisyklės, jeigu reiškiamas reikalavimas dėl deliktinės 
atsakomybės – deliktinės atsakomybės taisyklės13. Griežtoji reikalavimo konkurencija 
suteikia nukentėjusiajam asmeniui teisę rinktis, kurį reikalavimą reikšti, bet tik vieną 
iš jų. Laisvoji reikalavimo konkurencija nukentėjusiajam asmeniui leidžia reikšti abu 
reikalavimus ir vieno iš jų pareiškimas neatima galimybės pateikti kito. 

Reikalavimo konkurencijos sprendimo būdo pagrindas – teisinio priežastin- 
gumo taisyklė (vok. juristische Kausalität): jeigu yra tenkinamos teisės normos 
taikymo sąlygos, yra taikoma teisės norma ir joje nurodyti teisiniai padariniai. Šis 
teiginys laikytinas teisės aksioma, be jo neįsivaizduojamas teisės normų taikymas14.  

10 Dėl ribotos šio straipsnio apimties aptarsime tik pagrindinius deliktinės ir sutartinės atsa- 
komybės konkurencijos sprendimo būdus.

11 Von bar, c., et al., supra note 10, p. 198.
12 Pavyzdžiui, dėl stipriai chloruoto tiekiamo vandens sugenda konservuojami agurkai. 

Konservavimo įmonė patiria žalos. Galima civilinė atsakomybė tiek dėl delikto, tiek dėl 
sutarties pažeidimo. schellhammer, K. BGB Allgemeiner Teil und gesamtes Schuldrecht mit 
Nebengesetzen. Heidelberg: C. F. Műller Verlag, 1999, p. 406. 

13 Klein, a., supra note 9, p. 15–16.
14 Šį teiginį patvirtina teisės teorijos mokslas, analizuodamas teisės normos struktūrą.  

Prof. habil. dr. A. Vaišvila vadovėlyje „Teisės teorija“ nurodo, kad teisės normos „struktūrą 
galima išreikšti formule: „jei..., tai..., priešingu atveju“: Jei įvyksta tam tikri teisiniai faktai 
– gyvenimo aplinkybės (hipotezė), tai santykio dalyviai turi elgtis taip ir taip (dispozicija), 
priešingu atveju jų teisės bus atitinkamai siaurinamos ar likviduojamos (sankcija)“.  
VaiŠVila, a. Teisės teorija. Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2014, p. 268. 
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Minėtoji teisinio priežastingumo taisyklė civilinės atsakomybės teisiniuose 
santykiuose reiškia, kad jeigu yra padaromas deliktas ar pažeidžiama sutartinė 
prievolė, konkretų teisinį santykį reguliuojančių teisės normų pagrindu atsiranda 
pareiga atlyginti nukentėjusiajam asmeniui padarytą žalą (nuostolius). Civilinės 
atsakomybės dualizmas šį teiginį tikslina taip: jeigu tų pačių faktinių aplinkybių 
sudėtis atitinka ir sutarties pažeidimo, ir delikto požymius, gali būti taikomos ir 
sutartinės, ir deliktinės atsakomybės teisės normos, t. y. gali būti reiškiamas 
reikalavimas ir dėl sutartinės, ir dėl deliktinės atsakomybės taikymo. Reikalavimo 
konkurencija yra pagrįsta neribotu teisinio priežastingumo taisyklės taikymu15: 
faktinių aplinkybių ir teisinių padarinių teisėtumo vertinimas reikalauja nustatyti 
veiksmų atitiktį visoms teisės normoms, kurios reguliuoja konkretų teisinį santykį. 

Kokie yra neribotos reikalavimo konkurencijos pripažinimo pavojai? Pirma, 
deliktų teisė gali gerokai apriboti sutarčių teisės taikymą. Tai ypač aktualu tuo 
atveju, jeigu šalys sutartimi apribojo civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, todėl 
„būtų nesąžininga visais atvejais taikyti sutarties šaliai atsakomybę, neatsižvelgiant 
į šalių susitarimo turinį, ypač tada, kai reikšdamas ieškinį dėl deliktinės atsakomybės 
ieškovas gali išvengti jam nepalankių sutarties sąlygų“16. Nukentėjęs asmuo gali 
pasirinkti reikšti reikalavimą taikyti deliktinę atsakomybę dėl jam palankesnių 
šios atsakomybės taikymo sąlygų, ilgesnio ieškinio senaties termino ir pan. Šiuo 
konkurencijos sprendimo būdu ypač abejojama sudarant verslo sandorius, kai šalys 
paskirsto komercinę riziką ir detalizuoja tarpusavio įsipareigojimų turinį.

Antra, dvigubo žalos atlyginimo pavojus. Jeigu nukentėjęs asmuo turi teisę 
reikšti ir sutartinį, ir deliktinį reikalavimą dėl tos pačios žalos atlyginimo, esant 
abiejų šių reikalavimų patenkinimo sąlygoms, civilinė atsakomybė atliks ne žalos 
kompensavimo, bet baudimo funkciją17. Tokiu atveju nukentėjusiajam asmeniui 
bus atlyginta ne tai, ko jis neteko, bet dvigubai daugiau, suteikiant galimybę žalą 
patyrusiam asmeniui praturtėti žalą padariusio asmens sąskaita. Ši kritika yra skirta 
15 Teisės doktrinoje yra autorių, kurie neigia teisinio priežastingumo taisyklės taikymą 

konkurencijos problemai spręsti. Pavyzdžiui, S. Zitelmannas skiria prigimtinį bei teisinį 
priežastingumą ir teigia, kad teisės normos faktinės sudėties ir teisinių padarinių atveju 
kalbame apie teisinį priežastingumą, kuris yra įstatymo leidėjo diskrecija. Kitų autorių 
nuomone, prigimtinio ir teisinio priežastingumo taisyklės skirtumas reiškia, kad sąlyginis 
abstrakčių faktinių aplinkybių ir teisinių padarinių santykis nėra prigimtinis įstatymas, tačiau 
žmogaus sukurtas ryšys. Yra galimos šio ryšio išimtys, bet jos turėtų būti ypač pagrįstos. 
Klein, a., supra note 9, p. 19–20.

16 loubser, m. m. Concurrence of Contract and Delict. Stellenbosch Law Review, 1997, p. 126.
17 Apie civilinės atsakomybės funkcijas žr. Koziol, h. Grundfragen des Schadenersatzrechts. 

Wien: Jan Sramek Verlag, 2010, p. 75. 
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labiau laisvajai reikalavimo konkurencijai, kai nukentėjęs asmuo turi teisę reikšti 
ir sutartinį, ir deliktinį reikalavimus dėl žalos atlyginimo, o vieno jų pareiškimas 
neatima galimybės pareikšti kitą18. Tačiau, mūsų nuomone, šis argumentas nėra 
pagrįstas. Teismui patenkinus vieną reikalavimą ir priteisus žalos atlyginimą, jos 
nebelieka, todėl ta apimtimi, kiek kitas reikalavimas dėl tos pačios žalos atlyginimo 
atitinka jau patenkintąjį, naujas reikalavimas turėtų būtų atmestas. 

Teisės doktrinoje yra pateikiama siūlymų, papildančių reikalavimo konku- 
rencijos sprendimo būdą. Pavyzdžiui, A. Kleinas nurodo, kad „sąlyginis faktinės 
sudėties ir teisinių padarinių ryšys bus išsaugotas, jeigu bus pripažinta, kad kelis 
konkuruojančius reikalavimus gali reguliuoti viena ir ta pati siaura teisės norma, 
kuri iš pirmo žvilgsnio dėl savo sisteminės padėties galėtų būti priskirta tik vienam 
reikalavimui“19. Atsižvelgiant į teisės normos lingvistinę analizę, jos kilmę, ginamus 
interesus, interpretuojama (aiškinama) teisės norma, siekiant atsakyti į klausimą, ar 
šia norma yra ketinta reguliuoti daugiau konkuruojančių reikalavimų, ar siauresnius 
padarinius numatanti teisės norma gali būti taikoma ir kitam reikalavimui? 
Pavyzdžiui, atsakomybę ribojanti sutarčių teisės norma gali būti laikoma turinti 
deliktų teisės požymių ir taikoma deliktų teisei. Jeigu konkuruojantys reikalavimai 
numato skirtingus teisinius padarinius, norma, kuri minėtuosius padarinius apibrėžia 
siauriau, yra aiškinama atsižvelgiant į platesnes teisines pasekmes numatančią 
teisės normą20. Iš pradžių kiekvienam reikalavimui yra taikomos jo taisyklės  
(t. y. sutartinės arba deliktinės atsakomybės), taip išsaugant reikalavimų 
savarankiškumą, ir tik nustačius, kad, pavyzdžiui, sutarčių teisės norma esant 
konkrečiai situacijai gali būti aiškinama kaip turinti deliktų teisės požymių, taikoma 
iš pirmo žvilgsnio kitą reikalavimą reguliuojanti norma. Šis aiškinimas, kai  ta pati 
taisyklė galioja tiek sutarčių, tiek deliktų teisėje, nepaneigia laisvosios reikalavimo 
konkurencijos. Toks reikalavimo konkurencijos sprendimo būdas užtikrina, kad 
pareiškus bet kokį reikalavimą bus taikomi tie patys teisiniai padariniai, išvengiant 
dvigubo žalos atlyginimo pavojaus, t. y. tie patys teisiniai padariniai tiesiog gali 
turėti dvejopą pagrindą (sutarties pažeidimą ir deliktą). Šis konkurencijos sprendimo 
būdas gali būti kritikuojamas, nes nėra aiškių kriterijų, kaip nustatyti atsakomybės 
ribojimo, jos išplėtimo, ieškinio senaties terminų taikymą kitos rūšies reikalavimui. 

Reikalavimo konkurencija, kaip sutartinės ir deliktinės atsakomybės 
konkurencijos sprendimo būdas, yra taikoma Vokietijoje, Šveicarijoje ir daugelyje 
18 schlechtriem, p. h. Vertragsordnung und ausservertragliche Haftung. Frankfurt am Main: 

Alfred Metzner Verlag, 1972, p. 34.
19 Pagal Klein, a., supra note 9, p. 20.
20 Ibid., p. 24.
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kitų valstybių. Vokietijoje pripažįstama, kad sutartinė ir deliktinė atsakomybė 
gali koegzistuoti21, t. y. pagal Vokietijos teismų praktiką, nukentėjęs asmuo pats 
nusprendžia, koks yra jo reikalavimo pagrindas, ir pasirenka jam palankesnės 
civilinės atsakomybės rūšies taikymą. Šveicarijoje taikoma grynoji sutartinių ir 
deliktinių reikalavimų konkurencija (vok. echte Anspruchskonkurrenz), kuri reiškia, 
kad „dėl kiekvieno reikalavimo turi būti sprendžiama savarankiškai, atsižvelgiant 
į jo sąlygas, turinį ir teisinius padarinius“22, t. y. nukentėjęs asmuo gali reikšti abu 
reikalavimus dėl žalos atlyginimo. Jeigu vienas reikalavimas bus patenkintas, tada 
tiek, kiek sutampa abu reikalavimai, yra atmetama kito reikalavimo patenkinimo 
galimybė. 

2.2.	 Įstatymo	konkurencija

Įstatymo konkurencija reiškia, kad vienam reikalavimui turėtų būti suteikiama 
pirmenybė ir jis išstumia galimybę reikšti kitą. Panašiai kaip specialiosios ir 
bendrosios teisės normos konkurencijos atveju siauresnio pobūdžio reikalavimas 
atmeta bendresnį. N. Hoffmanno teigimu, „paprastai reikalavimas dėl sutartinės 
atsakomybės taikymo turi pirmenybę reikalavimo dėl deliktinės atsakomybės 
taikymo atžvilgiu“23, t. y. jeigu dėl tos pačios žalos gali būti pareiškiami tiek deliktinio, 
tiek sutartinio pobūdžio reikalavimai, tada deliktinės atsakomybės taikymą dėl savo 
specialaus pobūdžio atmeta sutarčių teisė, kuriai deliktų teisės atžvilgiu suteikiama 
lex specialis reikšmė. Šis konkurencijos sprendimo būdas grindžiamas teiginiu, kad 
sutartiniai santykiai eliminuoja galimybę taikyti deliktinę atsakomybę, nes sutartyje 
šalys gali numatyti visus galimus tarpusavio reikalavimus ir, kitaip negu numato 
deliktų teisė, paskirstyti rizikos dėl žalos prisiėmimą. Tokiu atveju deliktų teisės 
(bendrosios normos) taikymas neatitiks konkrečios situacijos faktinių aplinkybių ir 
šalių valios, nurodytos sutartyje (specialioji norma). 

Vertinant šio konkurencijos sprendimo būdo pagrįstumą, būtina nustatyti, 
ar sutartis (sutarčių teisė) iš tikrųjų gali būti laikoma lex specialis deliktų teisės 
atžvilgiu. Ar reikalavimas dėl sutartinės atsakomybės taikymo atmeta galimybę 
reikšti reikalavimą dėl deliktinės atsakomybės taikymo, kuris gali būti daugiau ar 

21 Van rossum, m. Concurrency of contractual and delictual liability in a European perspective. 
European Review of Private Law, 1995, 4, p. 550.

22 zirlicK, b., supra note 13, p. 17.
23 hoffmann, n. Die Koordination des Vertrags- und Deliktsrechts in Europa. Eine 

rechtsvergleichende Untersuchung zum Kollisionsrecht, Sachrecht und zum UN-Kaufrecht. 
Tűbingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 32; Klein, a., supra note 9, p. 15.
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mažiau palankus žalą padariusiajam ar nukentėjusiajam asmeniui? Teisės teorijoje 
nurodoma, kad „specialioji teisės norma priimama remiantis bendrąja norma, jai 
neprieštarauja ir skirta bendrosios normos imperatyvams konkretinti, plėtoti, 
atsižvelgiant į reguliuojamų visuomeninių santykių specifiką“24, atitinkamai 
bendroji norma „formuluoja bendrąją elgesio taisyklę, yra taikoma neribotam 
subjektų ratui ir nustato specialiųjų normų formulavimo kryptį ir metodą. Jos 
turiniui plėtoti gali būti kuriamos specialiosios normos“25. Specialioji teisės norma 
apima visus bendrosios teisės normos požymius ir numato bent vieną iš specialiųjų 
požymių. Deliktinės atsakomybės taikymo pagrindas yra teisės norma, kuria 
nustatoma, kad asmuo, pažeidęs kito asmens absoliučias teises26, turi atlyginti jam 
padarytą žalą. Jeigu šią normą laikysime bendrąja, specialioji jos atžvilgiu galėtų 
būti formuluojama taip: asmuo, pažeidęs iš sutarties kylančias absoliučias kito 
asmens teises, turi atlyginti jam padarytą žalą27. Tačiau šis teiginys nėra teisingas. 
Sutartinės atsakomybės taikymo pagrindas yra kita norma: asmuo, pažeidęs sutartinę 
prievolę, t. y. kitos sutarties šalies iš sutarties kylančias reliatyviąsias (santykines) 
teises, turi atlyginti sutarties šaliai padarytą žalą. Mūsų nuomone, sutarčių teisė 
negali būti laikoma lex specialis deliktų teisės atžvilgiu, nes reguliavimo apimtis 
nesutampa: sutartinė atsakomybė yra nustatyta už sutarties pažeidimus (santykinių 
teisių pažeidimą), o deliktinė – taikoma dėl delikto (absoliučių teisių pažeidimo). 
Teisės teorijoje nurodoma, kad jei „teisės normų reguliavimo sritys yra visiškai 
skirtingos, šios normos viena kitos atžvilgiu nėra nei bendrosios, nei specialiosios 
– šis kriterijus joms tiesiog negali būti taikomas“28. Tarp sutarčių ir deliktų teisės 

24 VaiŠVila, a., supra note 20, p. 293.
25 Ibid.
26 Pagal subjektų apibrėžtumą ir teisinio santykio turinį visi civiliniai teisiniai santykiai yra skirstomi 

į absoliučiuosius ir santykinius. Absoliučiosios teisės galioja kiekvieno asmens atžvilgiu, o 
reliatyviosios (santykinės) iš esmės galioja vieno asmens arba daugelio tiksliai apibrėžtų asmenų 
atžvilgiu. „Absoliutiniuose teisiniuose santykiuose teisę turinčiam subjektui, pavyzdžiui, autoriui, 
savininkui, įpareigoti visi vadinamieji tretieji asmenys, iš jų bet kas gali pažeisti teisę turinčio 
asmens subjektinę teisę. Santykinių teisių subjektui, pavyzdžiui, nuomos prievolėje, paprastai 
atsako tiksliai apibrėžti asmenys: nuomininkas arba nuomotojas – priklauso nuo to, kuris iš jų 
privalo vykdyti pareigas ar pažeidė subjektines teises.“ baranausKas, e., et al. Civilinė teisė. 
Bendroji dalis. Antroji laida. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 136–137. 

27 „Teisės norma gali būti bendroji ar specialioji tik kitos teisės normos atžvilgiu, o atskirai 
paimta viena teisės norma negali būti nei bendroji, nei specialioji, nes nėra su kuo palyginti 
jos reguliavimo srities. Todėl galima teigti, kad teisės normos priskyrimas bendrosioms ar 
specialiosioms priklauso nuo to, su kokiomis teisės normomis ji yra lyginama“. baublys, l., 
et al. Teisės teorijos įvadas. Antrasis leidimas. Vilnius: Leidykla MES, 2012, p. 314. 

28 baublys, l., supra note 33, p. 315. 
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nėra bendrosios ir specialiosios teisės normos santykio, nes sutartinę atsakomybę 
pagrindžianti norma nekonkretinta bendrosios ir neapima jos reguliavimo srities, 
priešingai – ji laikytina atskira ir savarankiška. Sutarties pažeidimo faktinė sudėtis 
negali būti laikoma tikslinančia delikto faktinę sudėtį, nes sutarties pažeidimas – 
sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, o deliktas – absoliučių 
teisių pažeidimas, dėl kurio padaryta žalos. Teigiant priešingai, kiekvienas sutarties 
pažeidimas turėtų būti laikomas deliktu. Netinkamas sutartinės prievolės įvykdymas 
ar jos neįvykdymas (vėlavimas laiku pristatyti prekę, nekokybiškas darbų atlikimas 
ir pan.) turi atskirą savo taikymo sritį. Dėl šios priežasties sutartinė atsakomybė,  
kuri taikoma už reikalavimo teisių pažeidimus, negali išstumti deliktinės 
atsakomybės, kuri skirta absoliučių teisių gynybai, ir priešingai. Būtent faktinės 
sudėties ir taikymo srities skirtumai paneigia galimybę remiantis bendrosios ir 
specialiosios normos konkurencijos sprendimo taisyklėmis išspręsti deliktinės ir 
sutartinės atsakomybės konkurencijos situaciją. 

Jeigu tarp sutarčių ir deliktų teisės nėra subordinacijos, nėra ir pagrindo vienos 
iš civilinės atsakomybės rūšių laikyti viršesne kitos atžvilgiu, priešingai – sutarčių 
ir deliktų teisės yra dvi atskiros prievolių teisės ir civilinės atsakomybės instituto 
dalys, o sutarčių teisė nėra deliktų teisės dalis. Subordinacijos santykio pripažinimas 
leistų teigti, kad kiekvienas sutarties pažeidimas visada yra ir deliktas, nes sutartinė 
atsakomybė apima visus deliktinės atsakomybės požymius ir dar nustato papildomų. 
Tačiau toks teiginys nėra teisingas. 

Ar įstatymo konkurencija galėtų būti sprendžiama pirmenybę suteikiant ne 
sutarčių, bet deliktų teisei? Žalos sveikatai ir mirties atveju paprastai teikiamas 
prioritetas deliktinei atsakomybei, net ir egzistuojant sutartiniams santykiams. 
Pavyzdžiui, net jeigu yra sudaroma sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis, 
dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su kūno sužalojimu ar mirtimi, paprastai gali būti 
reiškiamas reikalavimas tik dėl deliktinės atsakomybės taikymo. 

Įstatymo konkurencija yra pripažįstama ir taikoma Prancūzijoje, kur ji 
vadinama non-cumul29. Jeigu egzistuoja sutartiniai santykiai, gali būti taikoma 
tik sutartinė atsakomybė, net jeigu pažeidžiamos absoliučios teisės ir vertybės30. 
Generalinio delikto principas minėtoje šalyje sukuria prielaidas išplėsti deliktinės 

29 Ši sąvoka kritikuotina, nes ji labiau tinkama apibrėžti draudimą sujungti reikalavimus, negu 
draudimą rinktis vieną iš reikalavimų.

30 immenhauser, m. Das Dogma von Vertrag und Delikt. Zur Entstehungs- und 
Wirkungsgeschichte der zweigeteilten Haftungordnung. Köln: Böhlau Verlag GmbH&Cie, 
2006, p. 34. Vis dėlto šiuo klausimu doktrinoje nėra bendros nuomonės. 
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atsakomybės taikymo sritį, kiekvieną sutarties pažeidimą laikant deliktu, o non-
cumul to daryti neleidžia. Šis konkurencijos sprendimo būdas grindžiamas sutarties 
laisvės principu, nes sutarties šalių abipusiai įsipareigojimai ir atsakomybė už jų 
pažeidimą yra išsamiai nustatyti sutartimi31. Non-cumul doktrina Prancūzijoje 
netaikoma tada, jeigu pažeidimo padariniai yra ypač sunkūs ar padaryta žalos 
asmeniui. Jeigu civilinis ieškinys pareiškiamas per baudžiamąjį procesą, taip pat 
yra galimas tik deliktinės atsakomybės taikymas32. 

2.3.	 Reikalavimo	normų	konkurencija

Reikalavimo normų konkurencija reiškia, kad „jeigu faktinės aplinkybės gali 
būti tiek reikalavimo dėl sutartinės atsakomybės, tiek dėl deliktinės atsakomybės 
pagrindu, galimas tik vienas reikalavimas, kurio sąlygos ir teisiniai padariniai 
yra atskirų šių reikalavimų taikymo teisinių pasekmių kombinacija“33. Toks 
reikalavimas nebus nei grynai sutartinis, nei deliktinis, bet sutartinis ir deliktinis. 
Šiuo atveju tarpusavyje konkuruoja tik teisės normos. Pavyzdžiui, teismas turi 
nuspręsti, ar konkrečiai situacijai reikia taikyti teisės normą, kuri nustato dešimties 
metų ieškinio senaties terminą sutartinei atsakomybei taikyti, ar teisės normą, kuri 
nustato trejų metų ieškinio senaties terminą deliktinei atsakomybei taikyti. Šis 
deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo būdas leidžia išvengti 
dvejopų reikalavimų dėl tos pačios žalos atlyginimo, taip pat dvigubo proceso, 
tačiau yra kritikuojamas dėl aiškių kriterijų, kuriais remiantis konkrečiai teisės 
normai turėtų būti suteikiama pirmenybė, nebuvimo34. Pavyzdžiui, jeigu sutartinė ir 
deliktinė atsakomybė nustato skirtingus ieškinio senaties terminus, kaip nuspręsti, 
kurį terminą taikyti? Tokiu atveju siūloma vertinti konkrečios situacijos dalyvių 
(nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens) interesų pusiausvyrą, taip pat pažeistą 
vertybę35, ir išsiaiškinti, ar yra pagrįsta taikyti ilgesnį ieškinio senaties terminą, kurį 
nustato deliktų teisė, ir pan. 

31 loubser, m. m., supra note 22, p. 118.
32 Pabrėžtina, kad šiuo atveju nukentėjusiajam asmeniui yra suteikiama teisė rinktis civilinės 

atsakomybės rūšį, t. y. baudžiamajame procese ieškovas gali rinktis ir reikšti ieškinį dėl 
deliktinės atsakomybės taikymo, bet civiliniame procese jis neturi šios pasirinkimo teisės ir 
yra galimas reikalavimas tik dėl sutartinės atsakomybės taikymo. Pagal hoffmann, n., supra 
note 29, p. 61–62.

33 Klein, a., supra note 9, p. 44.
34 Ibid.
35 Nuo kūno sužalojimo turėtų būti labiau saugoma negu nuo žalos nuosavybei padarymo. 

Sveikata ir kūno neliečiamumas yra didesnės vertybės už nuosavybę. 
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Žymus Austrijos deliktų teisės mokslininkas H. Koziolas teigia, jog iki šiol 
Vokietijoje ir Austrijoje buvo laikomasi pozicijos, kad arba reikalavimai dėl 
sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo egzistuoja atskirai vieni nuo kitų (vok. 
Anspruchskonkurrenz), arba yra tik vienas ieškinys, turintis kelis pagrindus (vok. 
Anspruchsnormenkonkurrenz)36. H. Koziolas tvirtina, kad yra patikimiau ne taikyti 
atskirus konkuruojančius ieškinio pagrindus, bet nustatyti bendrą ieškinio pagrindą. 
Jeigu esant konkrečiai situacijai yra galimas ir sutartinės, ir deliktinės atsakomybės 
taikymas, tačiau šių civilinės atsakomybės rūšių teisinis reguliavimas nesutampa, 
negalimas izoliuotas nei deliktinės, nei sutartinės atsakomybės taikymas37.  
H. Koziolo nuomone, tokiu atveju pareiga atlyginti žalą negali būti vertinama tik 
pagal sutartinės arba tik pagal deliktinės atsakomybės taisykles, taip pat nėra dviejų 
konkuruojančių reikalavimo teisės normų, bet yra žala, kuri gali būti atlyginta pagal 
jai tinkamą teisės normų kompleksą, ir jos vienintelės gali būti taikomos konkrečiai 
situacijai38. Teismo užduotis – iš atskirų teisės normų sudaryti derinį, kuris atitiktų 
konkrečios situacijos faktines aplinkybes39. Tarp šalių susiklostančių prievolinių 
teisinių santykių įvairovė ir platus rūpestingumo pareigos turinys lemia, kad kai kurių 
atvejų negalima griežtai priskirti nei sutartinei, nei deliktinei atsakomybei40. Todėl 
reikia įvertinti tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių intensyvumą ir nustatyti, 
kokios kiekvienos iš civilinės atsakomybės rūšių taisyklės galėtų būti taikomos, 
t. y. turi būti ieškoma tinkamo abiejų sričių normų derinio. Šis konkurencijos 
sprendimo būdas kritikuojamas kaip vienpusiškas ir nepagrįstas. N. Hoffmannas 
nurodo, kad „daugeliu atveju sutarčių ir deliktų normos žymiai skiriasi, todėl jų 
koordinacija atrodo neįmanoma“41. Be to, kokiais kriterijais remiantis nustatyti, 
kad konkrečiai situacijai taikomas sutartinės, o ne deliktinės atsakomybės ieškinio 
senaties terminas42?

36 Koziol, h. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. Wien: Jan Sramek 
Verlag, 2012, p. 102.

37 Koziol, h., supra note 23, p. 102. 
38 Ibid.
39 Ibid. 
40 Tarpinei sričiai priskirtini šie atvejai: įsipareigojimo padovanoti neįvykdymas, culpa in 

contrahendo, finansų tarpininko atsakomybė investuotojui, atsakomybė iš sutarčių, kurių 
ginamoji galia nukreipta į trečiuosius asmenis, atvirų erdvių ir įrenginių valdytojų (savininkų) 
atsakomybė ir kiti atvejai.

41 hoffmann, n., supra note 29, p. 37.
42 Lietuvoje yra nustatyti vienodi ieškinio senaties terminai tiek reikalavimui dėl sutartinės, tiek 

dėl deliktinės atsakomybės pareikšti.
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3.	 Deliktinės	 ir	 sutartinės	 atsakomybės	 sprendimas	 Lietuvoje:	
doktrina	ir	teismų	praktika

3.1. Deliktinės	ir	sutartinės	atsakomybės	konkurencijos	draudimas

Nacionalinėje doktrinoje yra pareikšta nuomonė, kad „Lietuvos deliktų teisėje 
nepripažįstama civilinės atsakomybės rūšių konkurencija“43, t. y. reikalavimai ir dėl 
sutartinės, ir dėl deliktinės atsakomybės taikymo negali egzistuoti kartu. Šį teiginį 
patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), 2012 m. gruodžio 7 d. 
nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012, nurodęs, kad „pagal teisinį 
civilinės atsakomybės reguliavimą sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencija 
negalima. Civiliniame kodekse aiškiai nurodoma, kada atsiranda sutartinė, o kada 
deliktinė civilinė atsakomybė“44. Tai yra pirmoji45 LAT nagrinėta civilinė byla, 
kurioje įvardijama, kad deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija Lietuvoje 
negalima. Įdomu ir tai, kad minėtoje nacionalinėje doktrinoje ir teismų praktikoje 
aiškiai išreikšta konkurencijos negalimumo pozicija neatitinka doktrinoje siūlomų 
ir užsienio valstybių taikomų konkurencijos sprendimo būdų. Kita vertus, teismų 
praktikos analizė parodė, kad nacionalinėje doktrinoje ir minėtoje LAT 2012 m. 
gruodžio 7 d. nutartyje nurodytos pozicijos nepatvirtina kitos LAT nutartys, kuriose 
galime įžvelgti tiek įstatymo konkurencijos, tiek reikalavimo normų konkurencijos 
sprendimo būdus.

3.2.	 Įstatymo	konkurencija	Lietuvoje

Kaip jau minėta, įstatymo konkurencija tiek doktrinoje, tiek šį konkurencijos 
sprendimo būdą taikančioje Prancūzijoje yra grindžiama sutarčių teisės pirmenybe 
deliktų teisės atžvilgiu, sutarčių teisei suteikiant lex specialis reikšmę deliktų 

43 mizaras, V., supra note 8, p. 57. 
44 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio  

7 d. nutartis civilinėje byloje D.V. ir UAB „Trinapolis“ v. Nordea Bank Finland Plc., bylos 
Nr. 3K-3-520/2012 m. 

45 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 12 d.  
nutartyje civilinėje byloje UAB „Rolvika“ v. UAB LVS ir AB DnB NORD bankas, bylos 
Nr. 3K-3-90/2010 m., nurodoma, kad Lietuvos teisėje laikomasi vadinamojo non-cumul 
principo, kuris reiškia, kad asmuo neturi teisės pasirinkti, kurį ieškinį reikšti. Tačiau šioje 
nutartyje nėra įvardijamas deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos terminas, taip 
pat neargumentuojama, kad konkreti situacija atitinka konkurencijos situacijos kriterijus. 
Nutartyje kalbama apie sutarčių ir (ar) deliktų teisės normų nustatytų gynimo būdų santykį su 
nepagrįsto praturtėjimo institutu. 
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teisės atžvilgiu. Nei doktrinoje, nei šį konkurencijos sprendimo būdą taikančiose 
valstybėse nekvestionuojama, kad sutarties pažeidimo ir delikto faktinės aplinkybės 
gali sutapti, t. y. neatsižvelgiama į tai, kad sutarties pažeidimas ir deliktas turi aiškius 
atsiradimo pagrindus, iš esmės neginčijamas konkurencijos situacijos galimumas46. 

LR CK 6.245 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad sutartinė atsakomybė yra turtinė 
prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, o to 
paties straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, 
atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, 
kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su 
sutartiniais santykiais. Šių teisės normų lingvistinė analizė leidžia daryti prielaidą, 
kad nėra deliktinės atsakomybės, jeigu žala yra susijusi su sutartiniais santykiais. 
Kita vertus, galbūt ši LR CK norma leidžia kalbėti apie sutartinės atsakomybės 
prioritetą tuo atveju, jeigu žala yra susijusi su sutartiniais santykiais, taikant įstatymo 
konkurencijos sprendimo būdą ir pirmenybę suteikiant sutartinei atsakomybei. 

Nagrinėjant LAT praktiką ryškėja tendencija taikyti įstatymo konkurencijos 
sprendimo būdą, bet pirmenybė, priešingai negu nurodoma šį konkurencijos 
sprendimo būdą pagrindžiančioje doktrinoje ir negu taikoma Prancūzijoje, ir 
net negu sudaro prielaidas LR CK 6.245 straipsnio 4 dalis, suteikiama deliktinei 
atsakomybei. Pavyzdžiui47, LAT 2003 m. rugsėjo 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-823/2003, nurodė, kad „ieškovo pareikštas reikalavimas atlyginti 
nuostolius yra susijęs su šalis siejusių sutartinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu 
vykdymo tinkamumu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad padarytų nuostolių atsiradimas 
kildinamas iš įstatymu numatytos atsakovo pareigos netinkamo vykdymo, tarp šalių 
kilęs ginčas kvalifikuotinas ginču dėl deliktinės atsakomybės taikymo (LR CK 6.263 
str. 1 d.)“48. Atsakovas, pažeisdamas ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 22 d. įsakymu  

46 Priešingai, aplinkybė, kad sutartinė ir deliktinė prievolės yra atskiros ir nepriklausomos, yra 
reikalavimo konkurencijos sprendimo pagrindas, suteikiantis teisę pareikšti abu reikalavimus, 
nes vienas neturi įtakos kitam būtent dėl jų savarankiškumo.

47 Ribota straipsnio apimtis neleidžia pateikti detalios nacionalinės teismų praktikos analizės.
48 Su atsakovu buvo sudaryta elektros energijos tiekimo pieno perdirbimo cechui sutartis.  

Sutarties 4.2 punkte numatyta, kad tiekėjas gali nutraukti vartotojui elektros energijos 
tiekimą, jei sąskaita už per praėjusį laikotarpį sunaudotą elektros energiją neapmokama iki 
kito mėnesio 15 dienos. Ieškovas gavo pirmą atsakovo raštišką įspėjimą, kad būtina padengti 
susidariusį įsiskolinimą, priešingu atveju bus nutrauktas energijos tiekimas. Apmokėjęs 
įsiskolinimą iš dalies, ieškovas gavo antrą įspėjimą apie esantį įsiskolinimą ir dėl to gresiantį 
energijos tiekimo nutraukimą. Po pakartotinio įspėjimo ieškovas dar kartą iš dalies sumažino 
įsiskolinimą atsakovui. Šis, neįspėjęs ieškovo, nutraukė elektros energijos tiekimą. Dėl tokių 
atsakovo veiksmų ieškovas patyrė nuostolių, kuriuos sudarė sugedusių pieno produktų vertė,  
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Nr. 319 patvirtintų Elektros energijos vartojimo taisyklių 46 punktą, neįspėjo ieškovo 
ne mažiau kaip prieš 10 dienų apie elektros energijos tiekimo sutarties nutraukimą 
dėl jo vėlavimo laiku atsiskaityti už elektros energiją. Žala šioje civilinėje byloje 
buvo susijusi su sutartiniais santykiais, tačiau LAT, į tai neatsižvelgdamas ir 
nepaisydamas paties ieškovo prašymo taikyti sutartinę atsakomybę, savo iniciatyva 
kvalifikavo teisinį santykį ir taikė deliktinę atsakomybę. Tokia Teismo išvada leidžia 
teigti, kad vis dėlto esant sutartiniams santykiams yra galimas deliktas ir civilinės 
atsakomybės rūšių konkurencija sprendžiama pirmenybę Teismo iniciatyva49 
teikiant ne sutartinei, o deliktinei atsakomybei. 

Spręsdami dėl profesionalų (notarų, antstolių, gydytojų, finansų tarpininkų ir 
pan.) atsakomybės klientui, teismai taip pat taiko deliktinės atsakomybės taisykles, 
nors negalima vienareikšmiškai teigti, kad žala esant šioms situacijoms nėra susijusi 
su sutartiniais santykiais ir negalimas reikalavimas dėl sutartinės atsakomybės 
taikymo. Delikto atveju žalą padariusio ir nukentėjusiojo asmens nesieja niekas, 
išskyrus žalos padarymo faktą50, t. y. iki neteisėtų veiksmų delikto atveju nukentėjęs 
asmuo neturi reikalavimo teisės. Sutartinei atsakomybei taikytino LR CK 6.256 
straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad jeigu sutarties vykdymas vienai iš šalių yra 
ir profesinė veikla, ši šalis privalo vykdyti sutartį ir pagal tai profesinei veiklai 
taikomus reikalavimus. Šio straipsnio komentare teigiama, kad „tinkamą sutartinės 
prievolės įvykdymą apibrėžia ne tik sutartis, bet ir tam tikrą profesinę veiklą 
reglamentuojančios normos ir taisyklės, jeigu skolininkas veikia kaip profesionalas. 
Pavyzdžiui, gydytojas yra profesionalas“51. Šie teiginiai sudaro prielaidą, kad 
profesionalų atsakomybės atveju galėtų būti taikoma sutartinė atsakomybė.  
Vis dėlto LAT 2014 m. balandžio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje  

◄ išlaidos produkcijai utilizuoti, pieno perdirbimo įrenginiams dezinfekuoti, produkcijos 
pakuotės vertė ir įmonės darbuotojams mokamas atlyginimas už tą laikotarpį, kai ieškovo 
cechas nustojo veikti dėl atsakovo kaltės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Ermilas“ v. AB „Rytų 
skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-823/2003 m.

49 Iš LAT nutarties teksto neaišku, kokios rūšies civilinę atsakomybę prašė taikyti ieškovas. 
Pirmosios instancijos teismas šioje byloje atsakovui taikė sutartinę atsakomybę.

50 Von bar, c., et al., supra note 10, p. 25. Deliktų teisės pagrindiniais elementais, kurie iš 
esmės yra pripažįstami visose teisinėse sistemose, turėtų būti laikoma deliktų teisės funkcija 
kompensuoti žalą ir aplinkybė, kad tarp nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens iki teisės 
pažeidimo neegzistuoja sutartiniai santykiai. Von bar, c. The Common European Law of 
Torts. Volume One. Oxford: Clarendon Press, 2003, p. 2–3.

51 baKanas, a., et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. 
Prievolių teisė. Vilnius, Justitia, 2003, p. 357.
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Nr. 3K-3-226/2014, spręsdamas dėl civilinės atsakomybės taikymo profesionalui 
– finansų tarpininkui, kuris informavo investuotojus apie būtinybę pasirašyti 
naują sutartį, o to nepadarius – galimą kai kurių investavimo paslaugų teikimo 
apribojimą, nurodyta, kad deliktinės atsakomybės taikymas finansų tarpininkui 
turėtų būti grindžiamas bendrojo pobūdžio finansų tarpininko pareigomis: 
profesiniu rūpestingumu ir lojalumu, kai tarp šalių egzistuoja fiduciariniai 
(pasitikėjimo) santykiai. Greta šių viešosios teisės akto nuostatų ir tiek, kiek joms 
neprieštarauja, papildomai taikytinos privatinės teisės normos, reglamentuojančios 
atsakovo pareigas elgtis rūpestingai ir sąžiningai esant tiek sutartiniams (CK 6.200 
straipsnis), tiek ir nesutartiniams santykiams (CK 1.5, 6.263 straipsniai)52. Teisėjų 
kolegija sprendė, kad finansų tarpininkas, susiklosčius tokiai situacijai, turėjo 
patarti, kaip išformuoti (parduoti) investuotojo portfelį, arba pasirūpinti, kad šis būtų 
perduotas kitam finansų tarpininkui, tačiau to nepadarė, todėl konstatuotina jo kaltė 
pažeidus įstatyme ir LR CK 6.263 straipsnyje įtvirtintą profesinio rūpestingumo 
pareigą53, t. y. teismas nusprendė, kad šiai situacijai taikytina deliktinė atsakomybė. 
Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai nurodė, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir 
sutartinių prievolių pažeidimo patyrė tiesioginių nuostolių sumokėję už netinkamai 
teiktas paslaugas54. Nors ieškovai prašė taikyti sutartinę atsakomybę, teismai 
savo iniciatyva pasirinko deliktinę. Dėl plataus LR CK 6.263 straipsnio taikymo, 
neatsižvelgiant į LR CK 6.245 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad deliktinė 
atsakomybė taikoma dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, finansų 
tarpininko atsakomybės atveju taip pat kyla sutartinės ir deliktinės atsakomybės 
konkurencijos situacija. Ši LAT nutartis dar kartą patvirtina, kad Lietuvoje sutartinės 
ir deliktinės atsakomybės konkurencija vis dėlto galima ir teismo iniciatyva 
sprendžiama deliktinės atsakomybės naudai. 

52 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio  
28 d. nutartis civilinėje byloje E. V., J. V. v. AB „Swedbank“, bylos Nr. 3K-3-226/2014 m.

53 Ibid.
54 E. V. nuo 2007 m. iki 2010 m. nepagrįstai sumokėjo atsakovui 50 864,41 Lt, o J. V. –  

34 721,53 lito. Atsakovo valdomo ieškovų turto vertės sumažėjimas nuo 2007 m. vasario  
2 d. iki 2011 m. birželio 1 d. taip pat pripažintinas ieškovų nuostoliais (745 039,01 Lt), nes 
jie, neturėdami galimybės kontroliuoti AB „Swedbank“ valdomų akcijų fondų ir negalėdami 
gauti informacijos iš atsakovo, atitinkamai negalėjo imtis priemonių, kad vertybinių popierių 
portfelio vertė nesumažėtų. Dėl atsakovo suklaidinimo ieškovai taip pat patyrė netiesioginių 
nuostolių, nes negavo pajamų, kurias būtų gavę, jeigu būtų investavę į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės vertybinius popierius, t. y. 4,154 proc. nuo 1 502 037,95 Lt investicinio portfelio 
vertės už laikotarpį nuo 2007 m. vasario 2 d. iki 2011 m. birželio 15 d., iš viso – 463 646,78 lito.
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Teismų praktikoje ir doktrinoje pripažįstama, kad bendrovės vadovo atsakomybė 
bendrovei yra deliktinė55, grindžiama bendrųjų (LR CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų 
teisės normų, reglamentuojančių valdymo organo ar jo nario pareigas, pažeidimu. 
Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo 
bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai bei 
daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus 
ir kitus teisės aktus56. LAT nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012, 
nurodyta, kad „daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, 
o ne sutarties pagrindu“57. Vis dėlto sunku paneigti, kad bendrovę ir jos vadovą 
sieja sutartiniai santykiai58, o teisės aktai nenustato, kad vadovo atsakomybės atveju 
turėtų būti taikoma tik deliktinė atsakomybė. Dėl itin plačios generalinio delikto 
(LR CK 6.263 str.) sampratos nacionalinėje teismų praktikoje vadovo atsakomybės 
bendrovei atveju taip pat kyla sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos 
situacija, kuri teismo iniciatyva išsprendžiama deliktinės atsakomybės naudai. 
Bendrovės ir jos vadovo nesieja tik žalos padarymo faktas, o dar iki žalos padarymo 
tiek bendrovė, tiek jos vadovas turi abipusių įsipareigojimų. Įmonės ir jos vadovo 
sutartyje gali būti numatyti atsakomybės netaikymo ar jos dydžio apribojimo 
atvejai už bendrovei padarytą žalą, gali būti detalizuotas vadovo pareigų turinys 
(pavyzdžiui, numatant pareigą pasiekti tam tikrus finansinius rodiklius), numatytos 
netesybos už netinkamą įsipareigojimų vykdymą ir pan., tačiau taikant deliktinę 
atsakomybę į šiuos susitarimus gali nebūti atsižvelgta. 

Kitoje civilinėje byloje buvo analizuojama situacija, kai negyvenamojo 
pastato panaudos sutartimi ieškovė perdavė atsakovui gamybos cechą šio veiklai 
(žuvims rūkyti). Atsakovas įsipareigojo naudotis pastatu pagal sutartį, griežtai 
laikytis sandėliavimo, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitų jo veiklai keliamų 
reikalavimų; kompensuoti panaudos davėjui žalą, padarytą pastatui dėl jo kaltės. 
Kilus gaisrui, sudegė pastato stogas, perdangos, dalis gamybos patalpų, šaldymo 
55 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. 

nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011. 
56 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. 

sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Mitnija“ ir kt. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-7-
124/2014 m.

57 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. 
lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-
444/2009 m.

58 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad 
su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1914.
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įranga. LAT 2012 m. liepos 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-
358/2012, analizuodamas šią situaciją nurodė, kad, sprendžiant dėl žalos, padarytos 
gaisro metu, atlyginimo, atsižvelgiant į  gaisro kilimo priežastį, pastato savininkui 
(valdytojui) gali būti taikoma tiek griežtoji atsakomybė (pagal CK 6.266 straipsnį), 
tiek ir atsakomybė bendraisiais pagrindais, kai reikalaujama visų civilinės 
atsakomybės sąlygų (tarp jų ir kaltės) LR CK 6.263 straipsnio pagrindu59. Šiuo 
atveju sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencija taip pat išspręsta, teismo 
iniciatyva prioritetą teikiant deliktinei atsakomybei, nors ieškovas, remdamasis 
sutartimi, prašė atlyginti jam padarytą žalą. 

Apibendrindami šiame poskyryje pateiktas LAT nutartis galime daryti išvadą, 
kad sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencija galima, ir teismų praktikoje 
iki šiol60 ji buvo sprendžiama pirmenybę teismo iniciatyva teikiant deliktinei 
atsakomybei. Pabrėžtina naujausia LAT praktika, kad sutartinės ir deliktinės 
atsakomybės konkurencija pagal teisinį civilinės atsakomybės reguliavimą negali- 
ma, tačiau pirmenybė jau teikiama ne deliktinei, bet sutartinei atsakomybei. LAT  
2015 m. sausio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-88-684/2015 
(buvo sprendžiama dėl banko civilinės atsakomybės taikymo neprofesionalių 
investuotojų atžvilgiu, kurie, nepaisydami egzistuojančių sutartinių santykių, dėl 
informavimo pareigos pažeidimo prašė taikyti deliktinę atsakomybę), nurodyta, 
kad non-cumul principas, įtvirtintas CK 6.245 straipsnio 4 dalyje, draudžia taikyti 
deliktinę civilinę atsakomybę tarp šalių esant sutartiniams santykiams61.

59 Nagrinėjamuoju atveju pastato gaisro priežastis ta, kad atsakovas naktį paliko be priežiūros 
veikiančias rūkyklas, o gaisrą sukėlė iš kietojo kuro krosnies dūmtraukio išlėkusi kibirkštis, 
kuri pateko į gamybinio pastato palėpę.

60 T. y. iki šio straipsnio parengimo (2015 m. sausis).
61 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. K., 

V. T. v. AB DNB bankas (bylos Nr. 3K-3-88-684/2015). Teismo argumentacija šioje byloje 
neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl to, koks deliktinės ir sutartinės atsakomybės 
konkurencijos sprendimo būdas taikomas. LAT šioje nutartyje patvirtina, kad Lietuvoje 
negalima deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija, nes yra taikoma non-cumul. 
Priešingai, negu iki šiol galiojusioje teismų praktikoje, teisėjų kolegija taip pat nurodo, jog 
„apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad nagrinėjamoje byloje atsakovo 
atsakomybė turėtų kilti pagal deliktinės atsakomybės taisykles, nes finansų tarpininko 
atsakomybė klientui yra sutartinė“. Šie teiginiai leidžia daryti prielaidą, kad toliau teismas 
nagrinės ieškovo reikalavimo pagrįstumą atsižvelgdamas į sutarčių teisės normas, tačiau toliau 
nutartyje nurodoma, kad „šioje konkrečioje byloje faktinės aplinkybės yra tokios, kad ieškovai, 
galiojant sutartims su atsakovu, nusprendė ginti savo teises pagal deliktinės atsakomybės 
taisykles“, ir vertinama, ar konkrečiai situacijai gali būti taikoma deliktų teisės norma, 
reglamentuojanti mišrios kaltės institutą. LAT, nurodęs, kad Lietuvoje taikoma non-cumul, 
toliau analizuojamoje nutartyje teigia, kad „atsižvelgiant į ieškovų pasirinktą savo teisių  
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3.3.	 Reikalavimo	normų	konkurencija	Lietuvoje

Atsižvelgiant į tai, kad LAT 2014 m. balandžio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-226/2014, nurodyta, jog finansų tarpininkui taikytina deliktinė 
atsakomybė, aktualūs yra LAT 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-489/2014, pateikti išaiškinimai. Šioje nutartyje, priimant sprendimą 
dėl finansų tarpininko atsakomybės, teigiama, kad „išvados dėl įstatyme nustatytų 
bendrųjų rūpestingumo pareigų tikslaus turinio konkrečios investavimo paslaugų 
sutarties šalims turėtų būti daromos tik įvertinus tokios sutarties pobūdį, teisių ir 
pareigų paskirstymą jos nuostatuose. <...> Atsižvelgiant į ginčo sutarties specifiką, 
kliento savarankiškų investavimo sprendimų priėmimo praktiką, darytina išvada, kad 
atsakovas veikė tinkamai, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog jis neįvykdė bendrosios 
pareigos sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti“62. Ar ši Teismo išvada leidžia 
manyti apie reikalavimo normų konkurenciją, kai nėra taikoma nei sutartinė, nei 
deliktinė atsakomybė, bet dviejų atsakomybės rūšių teisės normų kombinacija? 

3.4.	 Deliktinės	 ir	 sutartinės	 atsakomybės	 konkurencijos	 sprendimo	 būdo	
nustatymo	prielaidos	Lietuvoje

Apibendrindami analizuotą nacionalinę doktriną ir teismų praktiką galime  
daryti išvadą, kad Lietuvoje nėra konceptualiai pagrįsto deliktinės ir sutartinės 
atsakomybės konkurencijos sprendimo, nors net iš šiame straipsnyje nurodytų 

◄ gynimo būdą, šioje konkrečioje byloje taikytina ne CK 6.282 straipsnio 1 dalis (dėl didelio 
nukentėjusiojo neatsargumo) kaip pagrindas sumažinti priteistinus nuostolius ieškovams, bet 
bendroji civilinės atsakomybės taisyklė dėl paprasto nukentėjusiojo neatsargumo (CK 6.253 
straipsnio 5 dalis, CK 6.248 straipsnio 4 dalis). Priešingas šių normų aiškinimas neatitiktų CK 
1.5 straipsnio 4 dalies reikalavimų, nes neproporcingai pažeistų atsakovo teises – ieškovams 
pasirinkus savo reikalavimo teisiniu pagrindu deliktinę atsakomybę, atsakovas vienašališkai 
prarastų teisę į nuostolių sumažinimą dėl paprasto ieškovų neatsargumo, kuris būtų galimas 
pagal sutartinės atsakomybės taisykles.“ LAT netaikė 6.259 straipsnio, reglamentuojančio 
kreditoriaus kaltės įtaką skolininko sutartinei atsakomybei, todėl galime daryti prielaidą, 
kad atsakovui taikyta deliktinė atsakomybė. Mūsų nuomone, tokia teismo argumentacijos 
eiga leidžia kalbėti apie reikalavimo konkurencijos arba reikalavimo normų konkurencijos 
sprendimo būdą, kai nukentėjusiajam asmeniui suteikiama teisė reikšti reikalavimą dėl 
deliktinės atsakomybės taikymo sutartiniams santykiams, tačiau šio reikalavimo pagrįstumas 
vertinamas atsižvelgiant į sutarčių teisės normas ir neleidžiama išvengti nukentėjusiajam 
asmeniui nepalankių sutartinės atsakomybės taikymo sąlygų bei teisinių padarinių. Kol kas 
tai tik pavieniai atvejai, todėl negalime daryti kategoriškos išvados dėl šio konkurencijos 
sprendimo būdo taikymo nacionalinėje teismų praktikoje.

62 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio  
12 d. nutartis civilinėje byloje A. C. v. AB „SEB bankas“, bylos Nr. 3K-3-489/2014 m.
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nutarčių analizės akivaizdu, kad deliktinės ir sutartinės konkurencijos situacijos 
Lietuvoje galimos. Pavieniai teismų sprendimai netrukdo spręsti, kad ryškėja bendra 
tendencija – esant konkurencijos situacijoms teismai savarankiškai kvalifikuoja  
teisinį santykį ir prioritetas teikiamas deliktinei atsakomybei. Iš esmės nekvestio- 
nuojant šio konkurencijos sprendimo būdo, pasigendama deliktinės atsakomybės 
prioriteto sutartinės atsakomybės atžvilgiu Lietuvoje pagrindimo. Deliktų teisė 
galėtų būti laikoma ordre public, kuriai sutarčių teisė negali prieštarauti ar jos 
keisti, tačiau vieni iš esminių civilinių teisinių santykių reglamentavimo principų 
yra sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, teisėtų 
lūkesčių principai (LR CK 1.2 straipsnis), kurie leidžia teikti pirmenybę sutarčių teisei 
ir atitinkamai sutartinei atsakomybei. Deliktinės atsakomybės prioriteto nepagrindžia 
nei lingvistinė LR CK 6.245 straipsnio 3 ir 4 dalių analizė, nei sisteminė civilinės 
atsakomybės instituto teisės normų analizė: LR CK 6.245–6.255 straipsniuose 
pateiktos bendrosios tiek sutartinei, tiek deliktinei atsakomybei taikytinos teisės 
normos, LR CK 6.256–6.262 straipsniai skirti sutartinei atsakomybei, o LR CK 
6.263–6.291 straipsniuose reglamentuojama deliktinė atsakomybė. Taigi LR CK 
struktūra ir lingvistinė analizė leidžia kalbėti apie sutartinio ir deliktinio reikalavimo 
savarankiškumą arba sutartinio reikalavimo prioritetą deliktinio reikalavimo atžvilgiu. 

Kita vertus, deliktinės atsakomybės prioritetas iškelia šiuos probleminius 
klausimus: pirma, kadangi neaišku, dėl kokių priežasčių deliktinei atsakomybei 
yra teikiamas prioritetas, sunku apibrėžti kriterijus ir atvejus, kada deliktų teisė turi 
viršenybę sutarčių teisės atžvilgiu. Antra, sutartimi šalys gali paskirstyti tarpusavio 
riziką už būsimą žalą, nustatyti atsakomybės apribojimus ar susitarti dėl atsakomybės 
netaikymo. Ar toks sutarties šalių susitarimas turės įtakos deliktinei atsakomybei? 
Doktrinoje pasitaiko nuomonių, be to, tokios praktikos laikomasi ir Vokietijoje, kad 
sutartyje numatyti atsakomybės apribojimai turi apimti ir deliktinę atsakomybę63. Kita 
vertus, šalys gali sukonkretinti prievolės turinį. Ar, taikant deliktinę atsakomybę, bus į 
tai atsižvelgta? Trečia, nei doktrinoje, nei užsienio valstybių praktikoje nėra konkretaus 
atsakymo, kokios apimties yra galimas visiškas grynai ekonominio pobūdžio žalos64 
atlyginimas taikant deliktinę atsakomybę, ar grynai ekonominio pobūdžio interesų 
gynyba yra išimtinai tik sutarčių teisės sritis? Ketvirta, deliktinės atsakomybės 

63 Pagal Klein, a., supra note 9, p. 63.
64 Tai žala, kuri nėra tiesiogiai susijusi su ieškovo asmeniu ar nuosavybe ir turi įtakos tik ieškovo 

piniginei. Šioje sąvokoje žodis „grynai“ turi esminę reikšmę. bussani, m., et al. Between 
Contract and Tort: Pure Economic Loss in Europe. Iš: Comparative Remedies for Breach of 
Contract. Cohen, N.; McKendrick, E. (eds.). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 
2005, p. 191–192.
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prioritetas itin abejotinas verslo sandorių atveju. Jeigu deliktinei atsakomybei 
teikiamas prioritetas, netaikytina LR CK 6.256 straipsnio 4 dalyje numatyta verslininko 
atsakomybės nesant kaltės sąlyga. Penkta, deliktinės atsakomybės prioritetas iš esmės 
paneigia sutartinės atsakomybės poreikį ir leidžia kalbėti apie civilinės atsakomybės 
suvienodinimą, atsisakant civilinės atsakomybės dualizmo.

Apibendrinę doktrinoje ir užsienio valstybių praktikoje pateikiamus 
konkurencijos sprendimo būdus galime daryti išvadą, kad konkurencijos sprendimo 
būdas priklauso nuo to, kam yra teikiamas prioritetas: ar nukentėjusiojo asmens 
apsaugai, ar privačiai autonomijai. Jeigu prioritetas teikiamas nukentėjusiojo 
asmens apsaugai, jam leidžiama rinktis reikalavimo pagrindą. Tada nukentėjęs 
asmuo gali reikšti ieškinį dėl deliktinės atsakomybės taikymo, siekdamas išvengti 
sutartimi nustatytų atsakomybės ribojimų ir vadovaudamasis nukentėjusiajam 
asmeniui palankesne deliktų teise. Nukentėjusiojo asmens teisių apsauga 
pagrindžia šio teisę rinktis taikytinos civilinės atsakomybės rūšį, bet ne besąlyginį 
deliktinės atsakomybės prioritetą. Jeigu pirmenybė teikiama privačiai autonomijai, 
konkurencijos situacija gali būti sprendžiama pirmenybę suteikiant sutarčių teisei, 
vadovaujantis sutarties privalomumo ir sutarčių laisvės principais. Nė viename iš 
nagrinėtų ir doktrinoje siūlomų konkurencijos sprendimo būdų, priešingai negu 
Lietuvoje, pirmenybė nėra besąlygiškai teikiama deliktinei atsakomybei. 

Išvados

1. Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija yra situacija dėl tos 
pačios žalos atlyginimo sutarties pažeidimo ir delikto atveju, t. y. galimas 
reikalavimas tiek dėl sutartinės, tiek dėl deliktinės atsakomybės taikymo.

2. Nustatant deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo 
būdą, reikia nuspręsti, kam turi būti teikiamas prioritetas: nukentėjusiojo 
asmens apsaugai, suteikiant teisę pasirinkti jam palankiausią civilinės 
atsakomybės rūšį, ar privačiai autonomijai, pirmenybę suteikiant sutarčių 
teisei ir sutartinei atsakomybei.

3. Reikalavimo konkurencijos sprendimo būdas yra pagrįstas reikalavimų 
dėl sutartinės ir dėl deliktinės atsakomybės taikymo nepriklausomumu. 
Nukentėjęs asmuo turi teisę rinktis reikalavimo pagrindą. Šis konkurencijos 
sprendimo būdas sulaukė daugiausia pritarimo tiek doktrinoje, tiek 
užsienio valstybių praktikoje.
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4. Įstatymo konkurencijos sprendimo būdas yra pagrįstas subordina- 
cijos santykiu, teikiant prioritetą vienai civilinės atsakomybės rūšiai. 
Kvestionuotinas pirmenybės suteikimas sutarčių teisei, remiantis lex 
specialis taisyklės taikymu, nes tarp sutarčių ir deliktų teisės nėra 
bendrosios ir specialiosios teisės normos santykio.

5. Reikalavimo normų konkurencijos sprendimo būdas pripažįsta tik vieną 
reikalavimą dėl tos pačios žalos atlyginimo, kurį deliktinės ir sutartinės 
atsakomybės konkurencijos atveju sudaro deliktų ir sutarčių teisės normų 
derinys.

6. Nors nacionalinėje doktrinoje ir teismų praktikoje yra pareikšta nuomonė, 
kad Lietuvoje deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija negalima, 
teismų praktikos analizė patvirtino, kad konkurencijos situacijos 
egzistuoja, bet jos, neatsižvelgiant į pavienius atvejus, yra sprendžiamos nei 
doktrinoje, nei užsienio valstybių praktikoje netaikomu sprendimo būdu, 
prioritetą teikiant deliktinei atsakomybei. Vis dėlto lingvistinė ir sisteminė 
LR CK analizė leidžia daryti prielaidą dėl sutartinių ir deliktinių prievolių 
savarankiškumo, pagrindžiant reikalavimo konkurencijos sprendimo būdą 
arba sutartinės atsakomybės prioritetą deliktinės atsakomybės atžvilgiu, 
ir sudaro prielaidas taikyti įstatymo konkurencijos sprendimo būdą, 
pirmenybę suteikiant sutartinei atsakomybei.

__________________________________________________________________

SOLUTIONS OF THE CONCURRENCE BETWEEN  

DELICTUAL AND CONTRACTUAL LIABILITY

evelina ivanauskienė

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary. The main focus of this article is to examine issues common to legal 
systems and doctrine, where concurrence between breach of contract and delict is 
recognised, to identify certain general trends and to make some general conclusions. A 
number of approaches have evolved in doctrine and different legal systems for determing 
whether between parties to a contract a delictual action is available as an alternative 
or cumulatively to a contractual action. There are the following competing legal 
categories: Gesetzeskonkurrenz, which means, that one rule excludes the application of 
the other by operation of law. According to Anspruchskonkurrenz (concurring claims) 
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the distinct bases can be relied on by the claimant and are not seen as affecting each 
other. Anspruchsnormenkonkurrenz (concurring claim norms) describes a theoretical 
variation where it is taken that only one claim exists although the particular claim may 
be supported through consideration of more than one basis. This paper tries to achieve 
analysis of the possible solution of the concurrence in Lithuania. Although it is declared 
in Lithuanian legal doctrine and practise that concurrence between contractual 
and delictual liability in Lithuania is not available, analysis of practise reveals that 
concurrence situations occur, but they are settled in legal doctrine and foreign practise 
not applicable way giving priority for delictual liability. 

Keywords: concurrence of contractual and delictual liability, concurring claims, 
concurring claim norms, contractual liability, delictual liability.
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Santrauka. Straipsnyje analizuojama privataus asmens teisės į žalos, atsiradusios dėl 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir kartelinių susitarimų, atlyginimą įgyvendinimas 
skirtingose valstybėse bei Europos Sąjungoje. Pasitelkiant lyginamosios analizės ir istorinius 
metodus, straipsnyje siekiama nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius efektyvų nukentėjusio 
asmens teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimą bei skatinančius reikalauti tokios žalos atlyginimo. 

Remiantis atlikta analize, daroma prielaida, kad efektyviam privačių asmenų teisės į žalos 
atlyginimą įgyvendinimui konkrečių teisės normų nepakanka, itin  svarbus veiksnys yra ieškovui 
palanki teismų praktika. Teismų sukurtos taisyklės, kurios ieškovui sumažina įrodinėjimo pareigą, 
kaip „tradicinė“ taisyklė, atleidžianti ieškovą nuo ypač pagrįsto dėl konkurencijos pažeidimo patirtų 
nuostolių įrodymo standarto, arba net teismų sukurtos gairės, perkeliančios pareigą atsakovui įrodyti, 
kad konkurencijos teisės pažeidimas neįvyko, yra ypač svarbūs veiksniai efektyviam privačių asmenų 
teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimui. Būtent teismų formuojama praktika ir siekis užtikrinti, kad 
net ir tais atvejais, kai dėl konkurencijos teisės pažeidimo patirtos žalos tikslus apskaičiavimas 
yra itin sudėtingas arba neįmanomas, nukentėjusiam asmeniui tokia žala visada būtų atlyginama, 
gali paskatinti nukentėjusius asmenis aktyviau ginti savo pažeistas teises ir atgrasyti potencialius 
konkurencijos rinkos pažeidėjus.
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Įvadas

Dėl konkurencijos teisės pažeidimų iškraipoma ne tik rinka, bet ir padaroma 
daug žalos rinkoje veikiantiems privatiems asmenims – įmonėms, vykdančioms 
veiklą rinkoje, bei prekių ir paslaugų vartotojams. Tačiau šios asmenų grupės 
ieškiniai dėl žalos, padarytos dėl konkurencijos teisės pažeidimo, atlyginimo nėra 
itin dažni ir dar rečiau sėkmingi. Kas skatina privačius asmenis kreiptis į teismus 
dėl nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant dominavimu bei karteliniais susitarimais, 
atlyginimo, yra aktyviai analizuojama ne tik Europos, bet ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Japonijos ir kitų valstybių teisės mokslinėje literatūroje. Lietuvos teisės 
mokslininkų ši tema nagrinėta nedaug. Minėtinos kelios apžvalgos, kuriose trumpai 
aptariamos kai kurių valstybių teisinės sistemos1. Detalią šio klausimo analizę yra 
atlikęs Mindaugas Civilka2, tačiau straipsnis rengtas beveik prieš dešimt metų, todėl 
neaptartos pasikeitusios ir šiandien aktualios teismų išnagrinėtos bylos, Europos 
Komisijos suformuota nuomonė, kitų valstybių pavyzdžiai. Šiame straipsnyje, 
pasitelkiant lyginamosios analizės ir istorinius metodus, siekiama nustatyti 
pagrindinius aspektus, lemiančius privataus asmens teisės į žalos, atsiradusios 
dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir kartelinių susitarimų, atlyginimo 
teisminių ginčų populiarumą skirtingų valstybių teisinėse sistemose. 

1.		 Teisės	 į	 žalos	 atlyginimą	 įtvirtinimas	Europos	Sąjungos	 teisinėje	
sistemoje

Analizę vertėtų pradėti ne nuo konkrečios valstybės, bet nuo Europos 
Sąjungos (toliau – ES) teisinės sistemos, vienijančios 28 valstybes nares. Europos 
Sąjungos sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (Sutartis dėl ES veikimo)3 101 
ir 102 straipsniuose apibrėžiami konkurencijos pažeidimai (piktnaudžiavimas 

1 RoschierRaidla Competition Law Handbook for the EU and Nordic-Baltic area. Porvoo: WS 
Bookwell Oy, 2007 ir GumBis, J.; Juonys, m.; šlePaitė, l.; kačerauskas, K. Competition Law 
in Lithuania. Kluwer Law International, Netherlands, 2011.

2 ciVilKa, m. Konkurencijos teisės normų privatus įgyvendinimas. Juristas, 2005, Nr. 7–8,  
p. 3–11, Nr. 9, p. 35–39; ir ciVilKa, m. Privatusis konkurencijos teisės normų įgyvendinimas 
pagal EB ir LR teisę. Teisės problemos, 2006, 1, p. 5–52.

3 Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos, 
2010 m. kovo 30 d. OL C 83.
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dominuojančia padėtimi ir karteliniai susitarimai). Tačiau privačių asmenų teisė į 
dėl minėtųjų pažeidimų padarytos žalos atlyginimą šiuose straipsniuose neįtvirtinta. 
Vis dėlto 2014 m. po ilgų diskusijų analizuojamu klausimu buvo parengtas, o 
lapkričio mėnesį ir patvirtintas, direktyvos projektas. Kadangi ši direktyva dar tik 
turės būti perkelta į visų valstybių narių teisės sistemas, svarbu išanalizuoti ne tik 
direktyvoje įtvirtintas taisykles, bet ir mėginimus šią teisę į žalos (padarytos dėl 
minėtųjų konkurencijos teisės pažeidimų) atlyginimą įgyvendinti iki direktyvos 
patvirtinimo.

1.1.	 Teisė	į	žalos,	atsiradusios	dėl	konkurencijos	teisės	pažeidimų,	atlyginimą	
pagal	ES	teisės	aktus	

Žvelgiant istoriniu aspektu, vienas iš pirmųjų dokumentų, skirtų ieškiniams 
dėl žalos, atsiradusios dėl Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimų, 
atlyginimo yra 2005 m. Europos Komisijos parengta Žalioji knyga4. Šiame 
dokumente pabrėžta žalos atlyginimo būtinybė. Žalioji knyga, kaip nurodo ir pati 
Europos Komisija, buvo skirta pagrindinėms kliūtims privačių asmenų teisei į 
nuostolių atlyginimą įvardyti ir pateikti siūlymų, kaip jas įveikti5. 

2008 m. Europos Komisija Baltojoje knygoje6 nurodo, kad geriausias būdas 
pagerinti šiuo metu neveiksmingus ieškinius dėl minėtosios žalos atlyginimo – 
priimti bendras priemones EB ir nacionaliniu lygmenimis. Siekdama užtikrinti 
tokią minimalią nukentėjusių asmenų teisės į žalos atlyginimą pagal 101 ir 102 
straipsnius apsaugą, Europos Komisija parengė ne vieną rekomendacinio pobūdžio 
dokumentą: 2011 m. vasario 4 d. viešosios konsultacijos „Vieninga Europos 
kolektyvinių ieškinių koncepcija“7, 2011 m. birželį – Žalos ieškiniuose dėl žalos 
atlyginimo, susijusiuose su ES sutarties 101 arba 102 straipsnių pažeidimais, dydžio 

4 Europos Bendrijų Komisijos Žalioji knyga „Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus EB anti- 
monopolines taisykles“ COM(2005) 672, 2005 m. gruodis [interaktyvus], [žiūrėta 2012-01-10].  
< http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_lt.htm>.

5 Steps towards a European legal framework [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-13]. < http://
ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html#steps>.

6 Europos Bendrijų Komisijos Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB 
antimonopolinių taisyklių pažeidimo COM(2008) 2008 m. balandžio 2 d. [interaktyvus], 
[žiūrėta 2012-01-10]. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008
:0165:FIN:LT:PDF>.

7 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, viešosios konsultacijos, Vieninga Europos 
kolektyvinių ieškinių koncepcija. 2011 m. vasario 4 d. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-06-12].  
< http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/lt.pdf>.

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html#steps
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html#steps
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:LT:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/lt.pdf
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nustatymo gairių projektas8. Pabrėžtina, kad pastarajame projekte ypač išsamiai 
analizuojama dėl konkurencijos pažeidimo atsiradusios žalos nustatymo problema, 
siūlomi jos apskaičiavimo metodai (šis dokumentas galėtų būti labai naudingas 
rengiant ir nacionalinės žalos, atsiradusios dėl konkurencijos teisės pažeidimų, 
dydžio skaičiavimo taisykles, arba kaip tam tikros gairės nacionaliniams teismams 
sprendžiant žalos apskaičiavimo klausimą).

Būtina atkreipti dėmesį, kad, analizuojant ES institucijų dokumentus istoriniu 
aspektu, klausimais apie dėl konkurencijos teisės pažeidimų atsiradusios žalos 
atlyginimą privačiam asmeniui pirmą kartą pasisakyta dar 1966 m. Europos 
Ekonominės Bendrijos išleistame leidinyje „Žalos, padarytos Europos Ekonominės 
Bendrijos sutarties 85 ir 86 straipsnių pažeidimais, atlyginimas“9. Ši tema vėl buvo 
„prisiminta“ praėjus beveik 40 metų.

Tačiau visi minėtieji dokumentai yra tik rekomendacinio pobūdžio, jokio 
teisės akto, tiesiogiai nustatančio privataus asmens teisę į dėl konkurencijos 
teisės pažeidimų padarytos žalos atlyginimą, nebuvo iki pat 2014 metų. Tik  
2012 m. vasario 17 d. per Briuselio advokatūros organizuotą konkurencijos teisės 
konferenciją10 Europos Komisijos atstovas E. De Smijter nurodė, kad yra rengiamas 
direktyvos, nustatysiančios privačių asmenų teikiamų ieškinių dėl žalos atlyginimo 
taisykles, projektas. Minėtoji direktyva turėjo būti baigta iki 2012 m. pavasario, 
tačiau projektas buvo pateiktas praėjus daugiau nei metams – 2013 m. birželį,  
o patvirtintas dar po metų (išsamiau apie šį projektą žr. 1.3 dalį).

1.2.	 Teisė	 į	 žalos	 atlyginimą	 pagal	 Europos	 Sąjungos	 Teisingumo	 Teismo	
išaiškinimus

Nors žalos, atsiradusios dėl konkurencijos teisės normų pažeidimo, atlyginimas 
nebuvo tiesiogiai įtvirtintas teisės aktuose, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
(ESTT) praktikoje ši teisė jau senokai pradėta analizuoti. Vienas iš pirmųjų atvejų

8 Europos Komisijos Žalos ieškiniuose dėl žalos atlyginimo, susijusiuose su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 arba 102 straipsnių pažeidimais, dydžio nustatymo gairių 
projektas. 2011 m. birželis [interaktyvus], [žiūrėta 2012-06-13]. <http://ec.europa.eu/
competition/consultations/2011_actions_damages/draft_guidance_paper_lt.pdf>.

9 Konkurencijos serijos studijos CEE La réparation des conséquences dommageables d’une 
violation des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE, Briuselis, 1966.

10 Konferencija 5th International Competition Conference vyko Briuselyje, ją organizavo 
NOAB (olandiškai kalbantis Briuselio advokatūros skyrius) 2012 m. vasario 12 d.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/draft_guidance_paper_lt.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/draft_guidance_paper_lt.pdf


V. SKORUPSKAS. Privataus asmens teisė į žalos, atsiradusios dėl piktnaudžiavimo ...

322

dėl žalos kompensavimo nagrinėtas 1994 m. Banks Ltd v. British Coal Corp 
(C-128/92)11 byloje. 

Šioje byloje generalinis advokatas mėgino įrodyti, kad šiuo atveju turėtų būti 
taikomi 65 ir 66 ECSC straipsniai (dabartiniai Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 
straipsniai) ir, atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktus, ieškovė turi teisę į patirtos žalos 
atlyginimą. Tačiau ESTT nustatė, kad minėtojoje byloje 65 ir 66 ECSC straipsniai 
yra netaikytini, todėl ieškovės patirtos žalos klausimas teismo sprendime liko 
neaptartas.

Perversmas šiuo klausimu įvyko Europos Sąjungos Teisingumo Teismui  
2001 m. rugsėjo 20 d. priėmus sprendimą byloje Courage vs. Crehan (C-453/99)12. 
Sprendimas minėtojoje byloje paskatino ne tik teisininkų diskusijas, bet ir Europos 
Komisiją inicijuoti mokslines studijas bei šio klausimo svarstymus ir siūlymų 
teikimus (Žalioji knyga ir Baltoji knyga). Dar buvo pripažinta, kad dėl 81 (dabar 
Sutarties dėl ES veikimo 101) straipsnio pažeidimu padarytos žalos galima kreiptis 
į teismą. Taip pat nurodyta, kad negalima riboti minėtojo straipsnio veikimo, todėl 
nuo antikonkurencinio elgesio nukentėjęs asmuo turi turėti galimybę reikalauti 
atlyginti patirtą žalą.

2006 m. liepos 13 d. ESTT priėmė sprendimą byloje Vincenzo Manfredi and 
Others v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA and Other (Manfredi C-295–298/04)13. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas konstatavo, kad ES sutarties 81 straipsnis 
tiesiogiai veikia individus (gali būti taikomas tiesiogiai). Šioje byloje patvirtinta, 
kad bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, turi 
turėti teisę kreiptis į nacionalinius teismus ir reikalauti jos atlyginimo.

Pagal ES teisę aukščiau minėtos bylos (Courage vs. Crehan ir Manfredi) yra 
vienas svarbiausių pagrindų asmeniui reikalaujant atlyginti žalą, padarytą neteisėtais 
konkurencijos veiksmais, taip pat panaudotos kaip vienas iš svarbiausių argumentų 
2014 m. birželio 5 d. ESTT priimtame sprendime byloje (Oberster Gerichtshof 

11 H. J. Banks & Co. Ltd v. British Coal Corporation (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
1994 m. balandžio 13 d. sprendimas byloje Nr. C-128/92).

12 Courage Ltd prieš Bernard Crehan ir Bernard Crehan v. Courage Ltd ir kt. (Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimas. Prašymas priimti prejudicinį 
sprendimą: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) – Jungtinė Karalystė, bylos 
Nr. C-453/99).

13 Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito 
v. Fondiaria Sai SpA (C-296/04) ir Nicolò Tricarico (C-297/04), Pasqualina Murgolo  
(C-298/04) v. Assitalia Spa (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) 2006 m. 
liepos 13 d. sprendimas).
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(Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KONE AG, Otis GmbH, 
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung 
GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH / ÖBB Infrastruktur AG (C-557/12)14. Joje 
ESTT konstatavo, jog nuo apsauginės kainos (angl. umbrella pricing) taikymo 
nukentėjusiam asmeniui gali būti atlyginama žala, kurią jis patiria dėl kartelio 
narių, net ir neturėdamas su jais sutartinių santykių, jeigu nustatoma, kad toks 
kartelis, atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir, be kita ko, atitinkamos rinkos ypatumus, 
galėjo lemti, jog savarankiškai veikiantys tretieji asmenys taiko apsauginę kainą 
ir šių aplinkybių bei ypatumų negalėjo nežinoti minėtojo kartelio nariai. Prašymą  
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar šios sąlygos yra 
įvykdytos15. Šiuo sprendimu teismas nustatė ieškovui (nukentėjusiam asmeniui) 
palankesnę „priežastinio ryšio“ taisyklę (nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog 
Austrijos teisėje visiškai nėra numatyta teisės į žalos atlyginimą esant tokiai 
situacijai, nes laikoma, kad, nesant sutartinių santykių su kartelio nariu, priežastinis 
ryšys tarp patirtos žalos ir atitinkamo kartelio nutrūko dėl minėtajam karteliui 
nepriklausančios, tačiau dėl šio egzistavimo apsauginę kainą nustačiusios įmonės 
savarankiško sprendimo16.

Apibendrinant galima teigti, kad ESTT asmens teisę kreiptis dėl konkurencijos 
pažeidimu padarytos žalos atlyginimo savo sprendimuose įvirtino anksčiau, nei 
ši teisė buvo įtvirtinta ES teisės aktuose, o ieškovui (nukentėjusiam asmeniui) 
palankios praktikos formavimas, ypač „priežastinio ryšio“ srityje, gali gerokai 
paskatinti nuo konkurencijos pažeidimo nukentėjusius asmenis reikalauti patirtos 
žalos atlyginimo.

1.3. Direktyva	dėl	žalos	atlyginimo

Nors ESTT jau 2006 m. patvirtino asmens teisę reikalauti dėl konkurencijos 
pažeidimų padarytos žalos atlyginimo, tik po ilgų diskusijų ir minėtųjų studijų 
bei tyrimų 2013 m. birželio 11 d. Europos Komisija parengė Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir 

14 Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KONE AG, Otis 
GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung 
GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH / ÖBB Infrastruktur AG (C-557/12) Teisingumo 
Teismo (penktoji kolegija) 2014 m. birželio 5 d. sprendimas.

15 Ibid., p. 34.
16 Ibid., p. 31.
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Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, atlyginimo 
projektą17. Vėliau, 2014 m. lapkričio 26 d., buvo pasirašyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami 
pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių 
ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo18 (toliau 
– Direktyva). 

Siekiant atlikti lyginamąją teisinių sistemų analizę, aptartinos pasirinktos 
Direktyvoje įtvirtintos taisyklės. Kaip svarbiausias direktyvos tikslas įvardijamas 
siekis įgyvendinti geriausią viešojo ir privataus sektorių ES konkurencijos taisyklių 
vykdymo sąveiką užtikrinant, kad Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos 
galėtų ir toliau vykdyti griežto viešojo konkurencijos kontrolės užtikrinimo politiką, 
o nukentėjusiesiems dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo būtų kompensuota už 
patirtą žalą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, skirtingai nei Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau 
– JAV) konkurencijos kontrolės sistemoje (plačiau apie tai – antrojoje straipsnio 
dalyje), kurioje žalą patyrusių asmenų ieškiniais inicijuotos bylos sudaro didžiąją 
dalį bylų dėl galimo konkurencijos pažeidimo, o privačių asmenų ieškiniai  
vertinami kaip savarankiška konkurencijos rinkos kontrolės priemonė, Direktyvos 
projekte akcentuojama viešojo konkurencijos kontrolės mechanizmo ir žalą 
patyrusių asmenų sąveika užtikrinant konkurenciją rinkoje. 

Direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinama teisė gauti visą kompensaciją, 
nustatoma, kad ji apima kompensaciją už faktinius nuostolius, prarastą pelną ir 
palūkanas, apskaičiuotas nuo padarytos žalos iki faktinio kompensacijos už patirtą 
žalą momento sumokėjimo. Priešingai nei JAV teisinė sistema, Direktyva ne tik 
nenustato trigubų nuostolių, kurie yra vienas svarbiausių elementų, skatinančių 
teikti ieškinius dėl žalos atlyginimo, bet Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas 
ribojimas, draudžiantis daugkartinę žalą, baudinius ar kitus nuostolius.

Direktyvos 14 straipsnio 1 dalis nustato, kad antkainio perkėlimo ieškovui 
arba tokio perkėlimo masto egzistavimo įrodymo prievolė tenka pačiam ieškovui. 

17 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami 
pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, atlyginimo projektas. Strasbūras, 
2013 06 11, COM (2013) 404 final, 2013/0185 (COD).

18 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių 
narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo. 2014 m. 
lapkričio 26 d. OJ L 349/1. 
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Atkreiptinas dėmesys į šio straipsnio antrąją dalį, kurioje nustatoma, jog netie- 
sioginis pirkėjas įrodė, kad išlaidos jam buvo perkeltos, jeigu jis įrodė, kad:  
a) atsakovas pažeidė konkurencijos teisės aktus; b) atsakovo tiesioginiam pirkėjui 
dėl pažeidimo taikytas antkainis; c) įsigijo prekių arba paslaugų, kurios buvo 
konkurencijos teisės pažeidimo objektas, arba įsigijo prekių arba paslaugų, gautų 
iš prekių ar paslaugų, kurios buvo konkurencijos teisės pažeidimo objektas, arba 
prekių ar paslaugų, apimančių tokias prekes ar paslaugas. Pabrėžtina, kad minėtieji 
įrodymo kriterijai gerokai palengvina ieškovo (netiesioginio pirkėjo) padėtį, nes 
jam nebereikia įrodyti žalos perkėlimo per visą pirkėjų grandinę (ypač jei tokių yra 
ne vienas). Vis dėlto neaišku, kokie sprendimai būtų priimami esant situacijai, kai 
pirkėjų grandinė yra kelių lygmenų ir vienas iš jų, tarkime, pirmasis (tiesioginis) 
prisiima visą ar dalį antkainio ir perparduodamų prekių kainos nepadidina, o kitos 
grandies pirkėjas, žinodamas apie galimą pažeidimą (arba atsitiktinai) ir siekdamas 
gauti papildomo pelno, galutiniam vartotojui perparduoda prekę su pirmai pirkimo 
grandžiai taikytu antkainiu. Tokiu atveju, teismui patenkintus netiesioginio pirkėjo 
ieškinį dėl žalos atlyginimo, o tiesioginiam pirkėjui ieškinį dėl žalos atlyginimo 
pateikus po pirmojo teismo sprendimo, tikėtina, kad atsakovas (pažeidėjas) turėtų 
atlyginti dvigubai didesnę sumą, nei faktiškai buvo padaryta žala, arba vieno iš 
nukentėjusiųjų patirti nuostoliai nebūtų atlyginti.

Vienas iš svarbiausių yra Direktyvos 17 straipsnis, reglamentuojantis žalos 
nustatymą. Šiame straipsnyje nurodoma, kad valstybės narės užtikrina, jog 
kartelinio pažeidimo atveju būtų daroma prielaida, kad šiuo pažeidimu yra padaryta 
žala, o pažeidėjas turi teisę nuginčyti šią prezumpciją. Minėtojo straipsnio antrojoje 
dalyje taip pat nurodyta, kad „valstybės narės nustato, kad teismas būtų įgaliotas 
apskaičiuoti patirtos žalos sumą“. Šios taisyklės būdingos ir kitų valstybių teismų 
praktikai, pvz., JAV bei Kinijoje jos yra vienas iš esminių faktorių, lemiančių tokių 
ieškinių populiarumą (detaliau: antrojoje ir trečiojoje straipsnio dalyse). 

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad naujoji Direktyva yra svarbus žingsnis 
į priekį skatinant privačius asmenis ginti savo teises, pažeistas dėl iškreiptos 
konkurencijos rinkoje. Vis dėlto privačių asmenų partirtos žalos atlyginimo byloms 
svarbu ne tik tokių nuostolių atlyginimo įtvirtinimas teisės aktais, bet ir tai, kaip šias 
normas aiškina bei taiko teismai. Kadangi Direktyva turi būti perkelta per dvejų metų 
laikotarpį, nesant praktinių jos taikymo pavyzdžių, sunku analizuoti Direktyvoje 
įtvirtintų taisyklių efektyvumą. Todėl vertėtų aptarti ypatingą teismų vaidmenį ir jų 
suformuotas taisykles, būdingas kitoms teisės sistemoms – JAV, Kinijai ir Japonijai.
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2.	 Teisė	į	žalos	atlyginimą	JAV:	teisinė	sistema	ir	teismų	praktika	

JAV pagrįstai laikomos viena iš šalių, geriausiai teisiškai reglamentuojančių 
privataus asmens kreipimąsi dėl žalos, atsiradusios dėl konkurencijos teisės 
pažeidimo, atlyginimo. JAV privačių ieškinių (bylų, inicijuotų privačių asmenų) dėl 
konkurencijos teisės pažeidimų skaičius yra kur kas didesnis nei viešojo sektoriaus 
inicijuotų bylų – privačių ieškinių teikiama maždaug dešimt kartų daugiau19. Be to, 
pabrėžtina, kad JAV ne viena institucija turi teisę inicijuoti tokias bylas. Nors yra 
įprasta daryti prielaidą, kad privataus konkurencijos teisės normų taikymo institutas 
atsirado ir susiformavo JAV, todėl šį institutą bus sudėtinga įtvirtinti Europos 
Sąjungos teisinėje sistemoje, tačiau, kaip nurodo D. A. Crane’as20, minėtosios 
sistemos užuomazgų susiformavo dar XVII a. Jungtinėje Karalystėje21. Todėl galima 
teigti, kad tam tikri stereotipai dėl JAV teisinės sistemos išskirtinumo ir labai ribotų 
galimybių taikyti JAV patirtį tobulinant ES teisę yra abejotini.

2.1.	 Konkurencijos	kontrolės	teisinis	reguliavimas	JAV

Privačiam asmeniui, siekiančiam prisiteisti dėl konkurencijos teisės pažeidimų 
patirtus nuostolius, teisinis pagrindas numatytas Kleitono įstatyme22 (angl. The 
Clayton Act). Būtent šiuo įstatymu yra įtvirtinta privataus asmens teisė kreiptis 
į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo, reikalauti atlyginti trigubos žalos dydžio 
nuostolius23 ir nutraukti neteisėtus veiksmus24. 

Minėtasis teisės aktas nustato tik pačias bendriausias tokių ieškinių pateikimo 
taisykles: į kurį teismą kreiptis, kada valstybė (valstija) gali reikalauti žalos 
atlyginimo, ar užsienio valstybės gali būti pareiškėjais, kaip skaičiuojamos 
palūkanos, kas gali atstovauti vartotojams ir t. t. Kaip matyti, pateikiamos tik 
bendrosios nuostatos, tad galima daryti prielaidą, kad privačių ieškinių dėl žalos 
atlyginimo populiarumą JAV paskatino ne konkrečios teisės normos, bet kitos 

19 crane, D. A. The Institutional Structure of Antitrust Enforcement. Oxford University Press, 
New York, 2011, p. 163.

20 Ibid., p. 49.
21 Teisė į žalos atlyginimą (trigubi nuostoliai) buvo numatyta 1623 m. Angliškojo monopolijų 

statuto (angl. English statute of monopolies) 4 dalyje. Šio statuto priėmimą lėmė 1602 m. 
sprendimas byloje Darcy prieš Allein (Darcy v. Allein, 11 Co. Rep. 84v, 77 Eng. Rep. 1260 
(K.B. 1602)), kurioje kortų žaidimų monopolija buvo pripažinta neteisėta. 

22 The Clayton Antitrust Act of 1914 (15 U.S.C. §§ 12–27, 29 U. S. C. §§ 52–53)
23 Ibid., 4 ir 15 dalys.
24 Ibid., 16 dalis.
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priežastys. Šiomis priežastimis dažnai laikoma JAV bylinėjimosi kultūros specifika: 
specialus įrodymų atskleidimo procesas (angl. discovery), trigubų nuostolių 
atlyginimo galimybė, kolektyviniai ieškiniai, advokatų suinteresuotumas imtis bylų 
už sėkmės mokestį, prisiekusiųjų teismai ir t. t. Vis dėlto, nors minėtosios aplinkybės 
ir labai reikšmingos (ypač trigubų nuostolių atlyginimo taisyklė (kaip jau minėta 
straipsnio pirmoje dalyje, tokie nuostoliai pagal ES teisę yra negalimi), kuri lemia, 
kad nuketėjusiajam asmeniui bylinėjimosi procesas gali būti itin pelningas), tačiau, 
autoriaus manymu, privačių ieškinių dėl žalos atlyginimo sėkmės pagrindas yra 
JAV teismų, ypač JAV Aukščiausiojo Teismo, suformuota praktika, – šią prielaidą 
pagrindžia kita šio straipsnio dalis.

2.2	 JAV	teismų	praktika	žalos	atlyginimo	bylose

Iki 1960 m., t. y. beveik 70 metų, privačių asmenų teikiami ieškiniai JAV 
nebuvo itin dažni, daugiau nei 75 proc. privačių ieškinių buvo pateikti po valstybės 
institucijų inicijuotų bylų (angl. follow-on)25. Kadangi teisinis reglamentavimas 
nuo XX a. pradžios iki vidurio beveik nesikeitė, galima daryti prielaidą, kad 
privačių ieškinių daugėja dėl teismų formuojamos praktikos ir pateiktų išaiškinimų. 
Palankūs teismų išaiškinimai būtent nukentėjusiam asmeniui suteikia daugiau 
galimybių prisiteisti patirtą žalą. Analizuojant JAV teismų praktiką lyginamuoju 
aspektu, būtina aptarti priežastinio ryšio taisyklę (vienas iš pagrindinių sėkmingo 
nukentėjusiojo teisių gynimo faktorių), ir kuriems asmenims užtikrinama teisė 
į nuostolių atlyginimą (skirtingas nei Europos Sąjungoje įtvirtintas nuostolių 
perkėlimo klausimo sprendimo būdas).

2.3.	 Priežastinio	ryšio	tarp	nuostolių	ir	konkurencijos	pažeidimo	nustatymas

Įrodyti, kad nuostolių patirta dėl konkurencijos teisės pažeidimo, gali būti labai 
sudėtinga, ypač tada, kai reikia pagrįsti, kodėl negauta pelno arba jis sumažėjęs, 
nes bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjai turi palyginti tai, kas įvyko, ir tai, kas būtų 
įvykę, jeigu pažeidimo nebūtų buvę. Tokios padėties vertinimas gali būti itin keblus 
ir dėl to, kad jis grindžiamas įvairiomis rinkas veikiančių aplinkybių prielaidomis. 

JAV Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas šią problemą, yra priėmęs tradicinę 
taisyklę, pagal kurią konkurencijos bylose ieškovas atleidžiamas nuo ypač pagrįsto 
dėl konkurencijos pažeidimo patirtų nuostolių įrodymo standarto (angl. traditional 
rule excusing antitrust plaintiffs from an unduly rigorous standard of proving 

25 crane, D. A., supra note 19, p. 52. 
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antitrust injury)26. Šią taisyklę sudaro du elementai: 1) nuostolių pagrindimas gali 
būti mažesnis konkurencijos bylose nei kitose bylose; 2) jeigu ieškovas įrodo, kad 
nuostolių patyrė dėl konkurencijos pažeidimo, jis turi teisę į nuostolių atlyginimą, 
nors jų dydis nėra aiškus27 . Panaši taisyklė įtvirtinta ir ES Direktyvoje, tai tik dar 
kartą patvirtina, kad geroji JAV patirtis galėtų būti perkelta ir į ES teisę.

Be minėtosios taisyklės, ieškovas gali remtis ir jam palankiu išaiškinimu, 
kad neteisėtas veiksmas (konkurencijos teisės pažeidimas) yra svarbiausia 
žalos priežastis. Tokiu atveju ieškovas neprivalo paneigti visų kitų galimų žalos 
atsiradimo priežasčių28. Pabrėžtina, kad kai kuriose bylose JAV federaliniai teismai 
šį kriterijų sumažino ir ieškovui užtenka įrodyti, kad atsakovo atliktas veiksmas 
yra viena iš kelių svarbių priežasčių (angl. substantial factor), dėl kurios atsirado 
nuostolių (pvz., byla Motive Parts Warehouse v. Facet Enterprises, 774 F. 2d 380, 
388 (10th Cir. 1985)29. Ieškovui užtenka įrodyti, kad yra bent 50 proc. tikimybė, jog 
dėl atsakovo (pažeidėjo) veiksmų buvo patirta tam tikra žala30. Tokią argumentaciją 
galima būtų pagrįsti pavyzdžiu, kai vadovaujantis pateiktais įrodymais egzistuoja 
protinga (pagrįsta) galimybė, jog konkurencija rinkoje bus pažeista dėl įmonių 
susijungimo, todėl galima daryti prielaidą, kad yra pagrįsta tikimybė, jog šių įmonių 
konkurentai dėl tokio susijungimo patirs tam tikrą žalą31. Esant tokiai situacijai, 
ieškovas neprivalo paneigti visų kitų veiksnių, dėl kurių buvo patirta nuostolių, 
pavyzdžiui, dėl rinkoje atsiradusių naujų produktų, sumažėjusio siūlomų paslaugų 
ir (ar) prekių poreikio, nepasitvirtinusios ieškovo rinkodaros strategijos ir t. t.

Minėtoji teismų pozicija argumentuojama tuo, kad pati elementariausia 
teisingumo ir viešosios politikos samprata reikalauja, jog neteisėtai besielgiantis 
asmuo prisiimtų neapibrėžtumo riziką, kurią lėmė jo neteisėti veiksmai. Bendrojoje 
praktikoje teismai teisės pažeidimo atveju turi rasti galimybių priteisti nuostolių 
atlyginimą, tačiau sudėtingas patirtų nuostolių apskaičiavimas negali būti siejamas 
su galimybe juos atlyginti32.

26 J. Truett Payne Co., Inc. v. Chrysler Motors Corp (bylos Nr. 451 U.S. 557, 1981).
27 crane, D. A., supra note 19, p. 13.
28 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. (bylos Nr. 395 U.S. 100, 123-24, 1969).
29 rogers, c. p. iii; calKins, s.; patterson, m. r.; andersen W. r. Antitrust Law: Policy and 

Practice (fourth edition). LexisNexis, Newark, 2008, p. 890.
30 elhauge, e.; geradin, d. Global Competition Law and Economics. HART Publishing, 

Oxford and Portland, Oregon, 2007, p. 19.
31 goetz, c. J.; mcchesney, f. s. Antitrust Law Interpretation and Implementation (fourth 

edition). Foundation Press, New York, 2009, p. 814.
32 Ibid., p. 814.
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Vis dėlto būtų nepagrįsta teigti, kad visais atvejais JAV teismai yra palankesni 
ieškovui ir reikalaujamus nuostolius priteisia neatsižvelgdami į atsakovo pateikiamus 
argumentus bei faktines bylos aplinkybes. Aiškiai apibrėžti nuostoliai ir jų sąsaja 
su konkurencijos teisės pažeidimu (arba spėjamo pažeidėjo veiksmais) yra būtinas 
vertinimo kriterijus siekiant išvengti situacijų, kai rinkoje veikiančio asmens atliekami 
veiksmai formaliai galėtų būti vertinami kaip konkurencijos teisės pažeidimas, o tas 
asmuo neturi tikslo iškraipyti rinką ar padaryti žalos kitiems jos dalyviams. Kaip 
pavyzdį galima būtų pateikti JAV Aukščiausiojo Teismo nagrinėtą situaciją, kai 
kėglių įrangos gamintojas, siekdamas sumažinti dėl neatsiskaitymo už pateiktas 
prekes susidariusius nuostolius, perėmė jam skolingų kėglių paslaugas teikiančių 
įmonių akcijas ir tapo didžiausiu kėglių paslaugas teikiančiu subjektu rinkoje, tačiau 
neturėjo tikslo užsiimti šia veikla ir didžiąją dalį šių įmonių uždarė. Kai kurie kėglių 
paslaugų teikėjai kreipėsi į teismą dėl tariamai patirtos žalos atlyginimo, nes didelius 
finansinius išteklius turinčiam gamintojui perėmus kėglių paslaugų teikėjų akcijas šie 
iškart nenutraukė savo veiklos, nors iki perėmimo įmonės dažniausiai buvo tapusios 
nemokiomis ir turėjo pasitraukti iš rinkos. Taigi ieškovai „prarado“ pajamas, kurias 
būtų gavę gamintojui neperėmus minėtųjų įmonių33. 

Bylą nagrinėjęs JAV Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad ieškovas turi įrodyti 
konkurencijos pažeidimą, lemiantį konkurencijos rinkoje iškraipymą arba rinkos 
ribojimą draudžiančių teisės normų pažeidimą, kuris leidžia daryti pagrįstą išvadą, 
jog atsakovo veiksmai yra neteisėti. Tik aplinkybė, kad atsakovas, būdamas 
dominuojančiu kėglių įrangos gamintoju, laikinai buvo tapęs didžiausiu kėglių 
paslaugas teikiančiu subjektu rinkoje, negali būti vertinama kaip konkurencijos 
rinkoje iškraipymas arba konkurencijos teisės normų pažeidimas. 

Atsižvelgiant į šiuos teismų išaiškinimus, ieškovui, JAV siekiančiam prisiteisti 
nuostolius dėl konkurencijos teisės pažeidimo, daug lengviau įrodyti priežastinį ryšį 
tarp patirtų nuostolių ir konkurencijos pažeidimo, tačiau ir tokiais atvejais ieškovas 
negali tikėtis, kad jo nepagrįsti reikalavimai bus tenkinami.

2.4.	 Asmenys,	turintys	teisę	kreiptis	dėl	nuostolių	atlyginimo

Klausimas dėl asmenų, turinčių teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, 
atrodo, turėtų būti nesudėtingas, ypač įvertinus palankią nukentėjusiajam JAV 
teismų poziciją ir aplinkybę, kad JAV kongresų rūmai (Kongresas) siekė sukurti 
konkurencijos teisės taikymo mechanizmą, kuris leistų atgrasyti pažeidėjus ir 

33 Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-o-mat Inc. (bylos Nr. 429 U. S. 47, 1977).
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atimti jų neteisėtais veiksmais įgytą turtą bei kompensuotų dėl konkurencijos teisės 
pažeidimo nukentėjusių asmenų nuostolius ir skatintų šiuos asmenis veikti kaip 
„privačius generalinius prokurorus“ (angl. private attorney general)34. 

Pabrėžtina, kad JAV valstybinės institucijos privačiu konkurencijos teisės 
taikymu remiasi kaip papildoma priemone savo tikslams užtikrinti. Kai kuriais 
atvejais valstybės institucijos net nevykdo persekiojimo (neatlieka tyrimo), nes 
laikoma, kad tokioje situacijoje galima privačių asmenų iniciatyva ir yra tikslingiau 
negausius valstybės institucijos išteklius skirti byloms, kuriose privačių asmenų 
iniciatyva yra mažiau tikėtina35. Privataus ieškovo svarbą dar labiau pabrėžia 
JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo Williamo Josepho Brennano byloje išsakyta 
nuomonė, kad, žvelgiant iš atgrasymo perspektyvos, nesvarbu, kam bus atlyginti 
nuostoliai, svarbu, kad atsiranda asmuo, kuris kreipiasi dėl tokio pažeidimo36. Tokia 
padėtis gerokai skiriasi nuo straipsnio pirmoje dalyje analizuotos situacijos ES, 
kai akcentuojama viešojo sektoriaus ir privačių asmenų sąveika, skirtumus gali 
lemti faktinė aplinkybė, kad Europoje didžioji dalis ieškinių dėl žalos atlyginimo 
(nulemto konkurencijos teisės pažeidimo) yra pateikiami tik tada, kai konkurencijos 
priežiūrą atliekanti institucija priima sprendimą (angl. follow-on)37.

Vis dėlto negalima teigti, kad JAV ieškovu tokiose bylose gali būti bet kas, o 
ieškiniai naudojami ne tik kaip priemonė patirtai žalai prisiteisti, bet ir kaip būdas 
apriboti konkurento veiksmus ar pelnytis iš atsakovo padarytų pažeidimų. Pavyz- 
džiui, 1991 m. JAV Apeliacinio teismo nagrinėtoje byloje Todorov v. DCH Healthcare 
authority38 nurodyta, kad konkurenciją reguliuojantys teisės aktai nebuvo priimti 
tam, kad leistų asmeniui pasipelnyti iš kitų asmenų konkurenciją pažeidžiančių 
veiksmų. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs faktines bylos aplinkybes, kad 
ieškovas pats nepatyrė tiesioginės žalos, o jo tikslas uždrausti neteisėtus veiksmus 
buvo grindžiamas ne siekiu apsaugoti konkurenciją radiologinių tyrimų analizės 
rinkoje, bet gauti konkurenciją pažeidžiančio susitarimo dalyvių pelno dalį. Vertėtų 
paminėti ir tai, kad, JAV teisės mokslininkų, Kongreso narių ir teisėjų nuomone, 
JAV konkurenciją reguliuojantys teisės aktai buvo priimti tam, kad apsaugotų 
konkurenciją rinkoje, bet ne joje konkuruojančius asmenis39.

34 rogers, c. p. iii; calKins, s., supra note 29, p. 833.
35 elhauge, e.; geradin, d., supra note 30, p. 19.
36 goetz, c. J., supra note 31, p. 803.
37 rodger, b. J. Competition Law: Comparative Private Enforcement and Collective Redress 

across the EU. Kluwer Law International, 2014, p. 73–156.
38 Todorov v. DCH Healthcare authority (bylos Nr. 921 F.2d 1438, 1991).
39 goetz, c. J., supra note 31, p. 817.
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Pabrėžtina, kad, vadovaujantis JAV Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, net ir tas 
asmuo, kuris pažeidė konkurencijos taisykles, turi teisę reikalauti patirtų nuostolių 
atlyginimo40. Minėtojoje Perma Life Mufflers, Inc. v. International Parts Corp. 
byloje teismas nurodė, kad gindamasis atsakovas negali vadovautis in pari delicto 
doktrina. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, kad argumentuodamas tokią išvadą 
teismas nurodė, jog ieškovas nebuvo privaloma grandis, reikalinga pažeidimui 
įgyvendinti, ir (arba) nebuvo agresyvus pažeidimo vykdymo rėmėjas ar skatintojas.

Aptartinas dar vienas probleminis aspektas, kas turi teisę reikalauti žalos 
atlyginimo, atsižvelgiant į asmens vietą „pirkėjų grandinėje“ – ar tik tiesioginiai, 
ar ir „tolimesnių grandžių“ pirkėjai (pvz., atvejai, kai prekę iš gamintojo įsigyja 
platintojas ir t. t.), kuriems galėjo būti perkelta visa arba dalis neteisėtai padidintos 
kainos (angl. pass-on). Dėl šios problemos JAV Aukščiausiasis Teismas pakeitė 
beveik dešimt metų taikytą praktiką (ši leido „tolimesnių grandžių“ pirkėjams 
reikalauti nuostolių atlyginimo)41, o ir vėlesnis sprendimas yra nuolatinių diskusijų 
dėl teismo nustatyto ribojimo pagrįstumo objektas, nes, kai kurių autorių manymu, 
šis ribojimas neatitinka įstatymų leidėjo valios42. 

Vadovaudamasis minėtuoju sprendimu, JAV Aukščiausiasis Teismas yra net 
atmetęs valstybės institucijos atstovaujamų vartotojų skundą dėl patirtų nuostolių 
atlyginimo43. Taip pat atmesti ir skundai, kai žala 100 proc. buvo „perkelta“ kitos 
grandies pirkėjui44. Tokią teismų poziciją lėmė tai, kad daugiau nei dvylikoje valstijų 
buvo priimti įstatymai, suteikiantys teisę vartotojams reikalauti žalos atlyginimo ir 
tais atvejais, kai žala jiems buvo „perkelta“ aukštesnės grandies pirkėjų (tiekėjų)45. 
JAV Aukščiausiasis Teismas bylose, kuriose ieškovai rėmėsi būtent valstijų 
įstatymuose nustatyta teise, priėmė sprendimą, kad tokie teisės aktai neprieštarauja 
Kleitono įstatymo 4 daliai, t. y. tokie ieškiniai dėl žalos atlyginimo yra galimi46. 
Todėl ieškovai, kurie yra vartotojai, ir jiems žala buvo perkelta aukštesnės grandies 
pirkėjų, tik kai kuriose valstijose turi teisę į nuostolių atlyginimą. Tai lemia, kad 
ieškovai renkasi palankesnę valstiją ieškiniui pateikti (angl. forum shopping)47. 

40 Perma Life Mufflers, Inc. v. International Parts Corp (bylos Nr. 392 U.S. 134, 139, 1968).
41 Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Machinery Corp (bylos Nr. 392 U. S. 481, 1968) ir Illinios 

v. Panhandle Eastern Pipe Line Co (bylos Nr. 935 F. 2 d 1469, 7th Cir., 1991).
42 rogers, c. p. iii; calKins, s., supra note 29, p. 863.
43 Kansas v. Utilicorp United, Inc. (bylos Nr. 497 U. S. 199, 1990).
44 Illinios v. Panhandle Eastern Pipe Line Co, supra note 41.
45 rogers, c. p. iii; calKins, s., supra note 29, p. 865.
46 California v. Arc America Corporation (bylos Nr. 490 U. S. 93, 1989).
47 rogers, c. p. iii; calKins, s., supra note 29, p. 866.
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Nukentėjusio asmens teisės į nuostolių atlyginimą ribojimas gali būti pateisinamas 
atsižvelgiant į JAV teritorijos dydį ir veikiančių subjektų skaičių, taip pat federalinę 
santvarką. Šios aplinkybės gali lemti situaciją, kai skirtingų valstijų teismai kelis 
kartus priteisia tuos pačius nuostolius iš vieno asmens. Lyginant ES ir JAV sistemas 
teisės į „perkeltų“ nuostolių atlyginimo srityje, verta atkreipti dėmesį, kad, kaip 
jau minėta straipsnio antrojoje dalyje, ES nukentėjusiam asmeniui suteikia tokią 
teisę48. Todėl galima teigti, kad bent jau palankesnio teisinio reguliavimo paieškos 
tarp valstybių narių problemos galbūt bus išvengta. Tačiau ar pavyks išvengti 
situacijų, kai skirtingų valstybių narių teismuose tie patys nuostoliai iš vieno asmens 
priteisiami kelis kartus (darytina prielaida, kad rizika ES atveju turėtų būti dar 
didesnė nei JAV, nes ES sudaryta ne iš valstijų, o valstybių, turinčių ne tik skirtingas 
teisines sistemas, bet ir ne vieną valstybinę kalba, kaip JAV)? Bent jau šiuo metu 
negalima teigti, kad tokių situacijų bus išvengta. 

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad JAV būdinga prisiekusiųjų teismų 
sistema ir specifinė agresyvaus bylinėjimosi kultūra lemia tai, kad ne visos JAV 
konkurencijos teisės suformuotos taisyklės ir konkurencijos rinkoje apsaugos 
mechanizmai gali būti perkelti ir efektyviai taikomi kitose valstybėse. Tačiau šis 
teisinis mechanizmas, teismų praktikoje suformuotos ieškovui palankios taisyklės, 
ypač teismų suformuotos priežastinio ryšio taikymo taisyklės, galėtų būti sektinas 
pavyzdys ir kitų valstybių, taip pat ir Lietuvos Respublikos teismams.

3.	 Teisės	 į	 žalos	 atlyginimą	 įgyvendinimas	 Kinijos	 Liaudies	
Respublikoje	ir	Japonijoje

Analizuojant privačių asmenų teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimą 
skirtingose užsienio valstybių teisinėse sistemose, vertėtų atkreipti dėmesį į iš dalies 
naują, vienos iš greičiausiai ekonomiškai besivystančių šalių – Kinijos Liaudies 
Respublikos (toliau – Kinija) konkurencijos teisės sistemą, veikiančią pastaruosius 
šešerius metus. Taip pat į valstybę, kurioje istoriškai susiformavo itin didelės ir 
įtakingos tiek vietos, tiek pasaulio rinkoje įmonės – Japoniją.

3.1.	 Kinijos	konkurencijos	teisės	sistema

Teisinis pagrindas dėl konkurencijos teisės pažeidimų patirtiems nuosto- 
liams atlyginti yra palyginti naujas teisės aktas – 2008 m. įsigaliojęs Kinijos 

48 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/104/ES, supra note 18.
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antimonopolijos įstatymas49, tiksliau, šio įstatymo 50 straipsnis. Nors iki šio akto 
Kinijoje galiojo ir kiti teisės aktai, kuriais buvo nustatyta atsakomybė už konkuren- 
cijos teisės pažeidimus (1998 m. kainų įstatymas, 2000 m. viešųjų pirkimų įstaty- 
mas ir 1993 m. nesąžiningos konkurencijos įstatymas)50, šis teisės aktas gali būti 
pagristai vadinamas pirmuoju moderniu konkurencijos įstatymu. Pabrėžtina, kad, 
Kinijos Aukščiausiojo Liaudies Teismo teisėjo Li Zhu pateiktais duomenims, 
bylų dėl žalos atlyginimo už konkurencijos teisės pažeidimus (piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi) skaičius nuolat didėja: 2008–2009 m. pirmosios instancijos 
teismuose buvo išnagrinėtos tik šešios bylos, o 2010 m. ir 2011 m. atitinkamai 23 
ir 24 bylos51. Atsižvelgiant į Kinijos teritorijos ir žmonių populiacijos dydį ir jo- 
je veikiančių verslo subjektų kiekį, bylų skaičius yra labai nedidelis, tačiau 
prognozuojama, kad jis turėtų didėti, nes 2012 m. gegužės 8 d. buvo paskelbtos 
Kinijos Aukščiausiojo Liaudies Teismo rekomendacijos52 dėl žalos atlyginimo 
konkurencijos bylose, kurios turėtų gerokai palengvinti ieškovų (nukentėjusių 
asmenų) žalos įrodinėjimo pareigą53. Įdomus aspektas, kad visos iki 2014 m. privačių 
asmenų inicijuotos bylos dėl nuostolių atlyginimo pradėtos neturint palankaus 
konkurencijos kontrolę užtikrinančio subjekto sprendimo, t. y. privatūs subjektai pa- 
tys turėjo įrodyti padarytą pažeidimą54. Padėtis artima JAV patirčiai ir priešinga ES,  
kur, kaip jau minėta, ieškovai dažniausiai kreipiasi dėl žalos atlyginimo tik esant 
palankiam konkurencijos priežiūrą atliekančios institucijos priimtam sprendimui.

Apžvelgiant minėtąsias rekomendacijas, reikėtų pabrėžti svarbų aspektą: 
siekiant palengvinti ieškovui (nukentėjusiam asmeniui) tenkančią įrodinėjimo 
pareigą, kai nagrinėjamas piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejis, 
siūloma dominuojančią padėtį rinkoje užimančiam subjektui nustatyti pareigą 

49 China’s Anti-Monopoly Law Makes it Easier to Sue in Cases of Anti-Competitive 
Conduct [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-31]. <ttp://www.mwechinalaw.com/news/2012/
chinalawalert0512a.htm>.

50 ha, h.; hicKings, J.; monaghan, p. China dalis iš N. Parr ir E. Burrows Cartels Enforcement, 
Appeals & Damages Actions, Secon Edition Global Legal Group Ltd, London, 2014, p. 37.

51 Private Antitrust Enforcement on the Rise in China, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-31]. 
<http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/EBBD4972-B274-4FD5-8B04-EB092849E0F3
/0/20120514PrivateAntitrustEnforcementontheRiseinChina.htm>.

52 Rekomendacijų santrauka anglų kalba pateikiama FANGDA LEGAL BRIEF The Supreme 
People’s Court Published the First Judicial Interpretation for the PRC Anti‐Monopoly Law 
2012 m. gegužė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-31] <http://www.fangdalaw.com/files/The%20
Supreme%20People%20Court%20Published.pdf>.

53 China’s Anti-Monopoly Law., supra note 49.
54 ha, h.; hicKing, J.; monaghan, p., supra note 50, p. 47.

http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/EBBD4972-B274-4FD5-8B04-EB092849E0F3/0/20120514PrivateAntitrustEnforcementontheRiseinChina.htm
http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/EBBD4972-B274-4FD5-8B04-EB092849E0F3/0/20120514PrivateAntitrustEnforcementontheRiseinChina.htm
http://www.fangdalaw.com/files/The%20Supreme%20People%20Court%20Published.pdf
http://www.fangdalaw.com/files/The%20Supreme%20People%20Court%20Published.pdf
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įrodyti, kad jis nepiktnaudžiavo savo padėtimi. Tik tuo atveju, jei dominuojančią 
padėtį rinkoje užimantis subjektas įrodo, kad jis nepiktnaudžiavo padėtimi 
rinkoje, ieškovas (nukentėjęs asmuo) privalo pateikti įrodymų, kad būta 
tokių piktnaudžiavimo atvejų. Panaši taisyklė įtvirtinta ir ES Direktyvos  
17 straipsnyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad Kinijos teismai, nagrinėdami bylas, nesivadovauja 
kitose bylose priimtais sprendimais (precedentai negalimi). Vis dėlto Kinijos 
Aukščiausiasis Liaudies Teismas ėmėsi iniciatyvos formuoti žalos atlyginimo 
taisykles, kurios turėtų išspręsti tam tikras praktines kliūtis ir paskatinti nukentėjusius 
asmenis kreiptis dėl žalos atlyginimo. 

Šis pavyzdys tik dar kartą patvirtina prielaidą, kad sėkmingą privataus asmens 
teisės į žalos, atsiradusios dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir kartelinių 
susitarimų, atlyginimo įgyvendinimą lemia ne tik įstatymo leidėjo suformuotos 
teisės normos, bet ir ieškovui palanki teismų praktika. 

3.2.	 Konkurencijos	teisės	normų	taikymas	Japonijoje

Japonijos konkurencijos teisės sistemos pavyzdys yra itin įdomus ne tik dėl 
istoriškai susiformavusių labai didelių įmonių ir įmonių, užimančių reikšmingą 
rinkos dalį ne tik nacionalinėse, bet ir pasaulinėse rinkose, bet ir dėl stiprios JAV 
įtakos formuojant konkurencijos teisės sistemą. 

Privatus kapitalizmas Japonijoje pradėjo formuotis apie 1850 m., dar Meidži eros 
laikais. Per šį periodą valstybė ne tik neribojo, bet netgi skatino itin didelių įmonių, 
užimančių didžiąją tam tikrų rinkų dalį, formavimą (tokios įmonės buvo vadinamos 
Zaibatsu – šeimų valdomi verslai, pvz.: Mitsui, Yasuda, Mitsubishi ir kt.). Minėtųjų 
įmonių plėtros skatinimą lėmė siekis industrializacijos srityje pasivyti Europos valstybes 
ir Ameriką. Vėliau šios įmonės buvo pasitelktos karo tikslams. Po Antrojo pasaulinio 
karo padėtis pasikeitė, nes po pralaimėjimo Japonija turėjo įgyventi JAV nustatytą 
ekonomikos demokratizavimo politiką, t. y. dirbamos žemės reformą, darbo santykių 
teisinę reformą ir industrijos demokratizavimą. Siekiant demokratizuoti ekonomiką, 
dar buvo priimta Vyriausiojo sąjungininkių pajėgų vado (angl. Supreme Commander 
of the Allied Powers) direktyva Nr. 244 dėl kontroliuojančiųjų bendrovių išformavimo 
(angl. Dissolution of Holding Companies), kuria buvo siekiama išformuoti Zaibatsu 
įmones ir kitas monopolijas, jų nebeskatinti bei sukurti laisvą ir konkurencingą 
sistemą. Šios priemonės Japonijoje buvo vertinamos kaip baudžiamosios, ir jas 
taikė okupacinė valdžia. Tačiau būtent šių priemonių įgyvendinimas lėmė pirmojo 
modernaus teisės akto, skirto sąžiningai konkurencijai rinkoje užtikrinti, priėmimą – 
1947 m. įstatymą, kuriuo buvo siekiama uždrausti privačias monopolijas ir užtikrinti 
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sąžiningą prekybą (toliau – Japonijos antimonopolijos įstatymas). Pabrėžtina, kad 
šis įstatymas parengtas JAV Šermano, Kleitono ir Federalinės prekybos komisijos 
įstatymais, tačiau dalis jo nuostatų buvo griežtesnės nei minėtųjų aktų55.

Galimybė privačiam asmeniui bylinėtis dėl konkurencijos teisės pažeidimų 
Japonijos konkurencijos teisės sistemoje buvo nustatyta jau nuo 1947 m., kai buvo 
priimtas minėtasis Japonijos antimonopolijos įstatymas56 ir suformuota Japonijos 
sąžiningos prekybos komisija57. Pabrėžtina, kad Japonijos pavyzdys skiriasi nuo 
Kinijos, ES ir JAV konkurencijos teisės sistemų (analizuojant žalos atlyginimo 
klausimą), nes teisė į žalos atlyginimą už konkurencijos pažeidimus nėra tiesiogiai 
įtvirtinta teisės aktuose, šią teisę „sukūrė“ teismai ir teisės mokslininkai, aiškindami 
bendrąsias deliktinės teisės normas58.

Teisinis ieškinio dėl žalos atlyginimo pagrindas galėtų būti Japonijos 
antimonopolijos įstatymo 25 straipsnis arba Japonijos civilinio kodekso 709 
straipsnis59, įtvirtinantis bendrąsias deliktų normas. Ieškinys dėl žalos atlyginimo 
pagal Japonijos antimonopolijos įstatymo 25 straipsnį gali būti teikiamas tik tuo 
atveju, jei Japonijos sąžiningos prekybos komisija yra priėmusi galutinį ir privalomą 
sprendimą dėl konkurencijos teisės normų pažeidimo (Japonijos antimonopolijos 
įstatymo 26 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovui nereikia įrodinėti pažeidėjo 
kaltės, jis laikomas atsakingu pagal Japonijos sąžiningos prekybos komisijos priimtą 
sprendimą (Japonijos antimonopolijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalis). 

Tuo atveju, jei nukentėjęs asmuo, vadovaudamasis Japonijos civilinio kodekso 
709 straipsniu, kreipiasi dėl žalos atlyginimo, Japonijos sąžiningos prekybos 
komisijos sprendimas yra neprivalomas, toks sprendimas gali būti kaip papildomas 
įrodymas, pagrindžiantis atsakovo kaltę. Pabrėžtina, kad dėl konkurencijos 
pažeidimo nukentėję asmenys savo reikalavimus yra linkę grįsti Japonijos civilinio 

55 iyori, h.; uesugi, a. The Antimonopoly Laws in Japan. Federal Legal Publications Inc. 1983 
ISBN 0-87945-039-8, p. 1–11.

56 Shiteki dokusen no kinshi oyobi kōsei torihiki no kakuho ni kansuru hōritsu [Act on the 
Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade], įstatymo Nr. 54, šio 
teisės akto vertimas į anglų kalbą ir originalus tekstas [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-12]. 
<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8886>.

57 Competition Law and Policy in Japan. Organisation for Economic Co-operation and 
Development 2004 m. rugsėjo leidimas, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-12]. <http://www.
oecd.org/japan/33723798.pdf>.

58 Vandel Walle, s. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An Empirical Analysis, 
Competition Law Review, 2011 metų 8 numeris, [interkatyvus], [žiūrėta 2012-09-12] <http://
www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf>.

59 iyori, h.; uesugi, a., supra note 55, p. 127.

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8886
http://www.oecd.org/japan/33723798.pdf
http://www.oecd.org/japan/33723798.pdf
http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf
http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf
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kodekso 709 straipsniu net tais atvejais, kai Japonijos sąžiningos prekybos komisija 
yra priėmusi sprendimą dėl konkurencijos teisės pažeidimo. Tokį pasirinkimą lemia 
teismingumo taisyklės: ieškinys, grindžiamas Japonijos antimonopolijos įstatymo 
25 straipsniu, turi būti teikiamas tik Tokijo Aukštesniajam Teismui, o ieškiniai pagal 
Japonijos civilinio kodekso 709 straipsnį – vietos apygardos teismui. Priešingai nei 
Direktyvoje, atlyginti nuostolius gali reikalauti tiek tiesioginis, tiek ir netiesioginis 
pirkėjas60.

Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais nukentėję asmenys savo reika- 
lavimus grindžia ne minėtosiomis teisės normomis, bet vadovaujasi Japo- 
nijos civiliniu kodeksu, reglamentuojančiu nepagrįstą praturtėjimą (703–704 
straipsniai)61. 

Analizuojant Japonijos konkurencijos teisės sistemą istoriniu aspektu, žalos 
atlyginimo klausimu reikėtų pabrėžti, kad dar prieš dešimtį metų egzistavo 
išimtinai Japonijai būdinga ieškinių rūšis – gyventojo ieškinys (jumin sosho), be 
aukščiau minėtų priemonių, taikomas reikalaujant žalos atlyginimo iš konkurenciją 
pažeidusio asmens62. Toks ieškinys yra teikiamas gyventojo, tačiau vietos valdžios 
institucijos (prefektūros, miesto tarybos ir t. t.), kurioje jis gyvena, vardu. Šiuo atveju 
žala yra priteisiama ne gyventojui, bet vietos valdžios institucijai63. Naudodamiesi 
tokiu specifiniu ieškiniu, gyventojai galėjo kreiptis į teismą dėl nuostolių vietos 
valdžios institucijoms atlyginimo tais atvejais, kai pačios institucijos nesikreipdavo 
dėl nuostolių. Tačiau 2002 m. ši ieškinio forma buvo panaikinta64.

Dar viena Japonijai būdingo ieškinio dėl žalos, padarytos konkurencijos 
pažeidimu, rūšis yra bendrovės akcininkų ieškiniai bendrovės vardu, kuriais 
reikalaujama, kad bendrovės vykdomasis organas (vadovas, valdyba ir t. t.) atlygintų 
nuostolius, patirtus dėl konkurencijos pažeidimo arba atsisakymo bendradarbiauti 
su Japonijos sąžiningos prekybos komisija65. Šie ieškiniai yra grindžiami Japonijos 
įmonių įstatymo nuostatomis66.

60 palmer, c. e.; yoshida, d. & Kobayashi H. Japan, dalis iš N. Parr ir E. Burrows Cartels Enforcement, 
Appeals & Damages Actions, Secon Edition Global Legal Group Ltd, London, 2014, p. 132. 

61 Wandel Walle, s., supra note 58, p. 10.
62 1947 m. Vietos savivaldos įstatymo Nr. 67, galiojusio iki 2002 m., 242 straipsnis. Chihō jichi 

hō [Local Autonomy Act], 1947, Law No. 67.
63 Wandel Walle, S., supra note 58, p. 11.
64 Ibid., p. 11.
65 Ibid., p. 12.
66 2006 m. Įmonių įstatymo 847 straipsnis. Kaishahō [Companies Act].
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Atsižvelgiant į minėtuosius pavyzdžius, Japonijos teisinė sistema suteikia ne 
vieną alternatyvą asmeniui, siekiančiam gauti dėl konkurencijos teisės pažeidimų 
padarytos žalos atlyginimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad analizuojant Japonijos 
patirtį šioje srityje paaiškėjo, kad teisės normos, nustatančios galimybę privačiam 
asmeniui kreiptis į teismą dėl konkurencijos teisės pažeidimo, nors ir įtvirtintos 
Japonijos antimonopolijos įstatymu, tačiau buvo beveik nenaudojamos – nuo  
1947 m. iki 1971 m. iškeltos tik trys bylos67. Tačiau vėlesniais laikotarpiais ieškinių 
dėl žalos atlyginimo skaičius gerokai padidėjo – siekia apie devynias bylas per 
metus (2010)68. Būtina atkreipti dėmesį, kad pirmasis ieškovui palankus teismo 
sprendimas buvo priimtas tik praėjusio amžiaus pabaigoje, todėl galima daryti 
prielaidą, kad ieškinių dėl žalos atlyginimo skaičiaus padidėjimą lėmė būtent 
palankus teismo sprendimas. Taip pat reikia pabrėžti, kad nemaža dalis ieškinių 
dėl žalos atlyginimo yra susiję su nuostoliais, patirtais dėl konkurencijos normų 
pažeidimo viešųjų pirkimų srityje69. Kadangi Japonijos konkurencijos teisės aktai 
turi labai daug bendrų dalykų su JAV teisės aktais (konkurencijos teisės srityje), 
bet Japonijos teismai nesuformavo ieškovui (nukentėjusiam asmeniui) palankių 
teisės aktų išaiškinimų ir žalos pagrindimo taisyklių, šios valstybės pavyzdys taip 
pat pagrindžia prielaidą, kad privačių asmenų ieškinių dėl konkurencijos teisės 
pažeidimų populiarumą ir efektyvumą lemia ne konkrečios teisės normos, bet 
ieškovams palanki teismų praktika.

Išvados

1. Privataus asmens teisės į žalos, atsiradusios dėl piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ir kartelinių susitarimų, atlyginimą klausimas yra 
viena iš svarbiausių Europos Sąjungos konkurencijos teisės modifikavimo 
krypčių. Iki 2016 m. gruodžio 27 d. analizuotos ES direktyvos nuostatos 
turės būti perkeltos ir į Lietuvos Respublikos teisę. Tačiau, siekiant 
paskatinti asmenis kreiptis dėl žalos atlyginimo, reikėtų atsižvelgti ne tik 
į Europos Komisijos pateikiamus dokumentus, bet ir kitų valstybių, ypač 
JAV, patirtį sprendžiant priežastinio ryšio tarp padaryto konkurencijos 
pažeidimo ir patirtos žalos nustatymo bei jos apskaičiavimo problemą. 

67 Wandel Walle, s., supra note 58, p. 7.
68 Ibid., p. 17.
69 Joelson, m. r. An International Antitrust Primer. Third Edition. Kluwer Law International, 

Alphen aan den Rijn, 2006, p. 529.
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2. Nemaža dalis JAV konkurencijos teisės suformuotų taisyklių ir 
konkurencijos rinkos apsaugos mechanizmų gali būti perkelti ir efektyviai 
taikomi kitose valstybėse (kaip pavyzdį galima pateikti Japoniją), o teismų 
suformuotos priežastinio ryšio taikymo taisyklės galėtų būti pavyzdys ir 
Lietuvos Respublikos teismams. Būtent teismų formuojama praktika 
ir siekis užtikrinti, kad net ir tais atvejais, kai dėl konkurencijos teisės 
pažeidimo patirtos žalos tikslus apskaičiavimas yra itin sudėtingas arba 
neįmanomas, nukentėjusiam asmeniui tokia žala visada būtų atlyginama, 
gali paskatinti nukentėjusius asmenis aktyviau ginti savo pažeistas teises 
ir atgrasyti potencialius konkurencijos rinkos pažeidėjus. Remiantis 
Kinijos ir Japonijos patirtimi, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad vienas 
iš svarbiausių kriterijų, skatinančių privatų asmenį ginti savo pažeistas 
teises, yra palankūs teismų sprendimai tokiose bylose. 

__________________________________________________________________

PRIVATE INDIVIDUAL’S RIGHT TO RECOVER DAMAGES 
CAUSED BY ABUSE OF DOMINANCE AND CARTELS  
IN DIFFERENT COUNTRIES

VYTENIS SKORUPSKAS

Vilnius University, Lithuania

Summary.	In the article the implementation of private individual’s right to recover 
damages caused by abuse of dominance and cartels in different countries is analyzed. 
Through the application of historical and comparative analysis methods the author 
seeks to identify the key factors that stipulate effective implementation of the victims 
right to recover damages and stimulate claims for such damages.

Based on the analysis done a presumption is made that only the particular legal 
norms or acts are not sufficient for the effective private competition law enforcement 
(actions for damages) the case law that is favorable to the plaintiff. Rules crated by 
the courts that reduce the burden of proof for the plaintiff such as “traditional rule” 
excusing antitrust plaintiffs from an unduly rigorous standard of proving antitrust 
injury or even guidelines created by the courts that transfer the burden of proof to the 
defendant to establish that the infringement of competition laws did not happen are 
particularly important for the effective implementation of the victims right to recover 
damages. Namely the case law and the aspiration to ensure that even in cases where 
the precise calculation of the damage suffered due to the infringement of competition 
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law is very difficult or impossible the victim of such damage is always compensated may 
encourage the victims to actively protect their violated rights and deter potential market 
competition violators.
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Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama actio Pauliana instituto taikymo nacionaliniuose 
teismuose praktika, kai faktiškai nemokus ar turintis finansinių sunkumų skolininkas atsiskaito 
su vienu iš kreditorių, taip jam suteikdamas pirmenybę kitų savo kreditorių atžvilgiu. Konkrečiai 
straipsnyje aptariama trečiojo asmens, sudariusio su skolininku atlygintinį sandorį, nesąžiningumo 
aiškinimo Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje problematika. 
Lyginamuoju aspektu kartu analizuojamas Jungtinių Amerikos Valstijų teisėje įtvirtintos trečiojo 
asmens, kaip vieno iš skolininko kreditorių, sąžiningumo doktrinos turinys. Straipsnyje teigiama, 
kad per trečiojo asmens sąžiningumo kriterijų nacionalinių teismų praktikoje suformavimą Lietuvos 
teisėje faktiškai įtvirtintas draudimas kreditoriams – verslininkams tam tikromis aplinkybėmis 
siekti savo reikalavimo patenkinimo ir tokį iš skolininko priimti. Tuo metu senesnes teisės tradicijas 
turinčiose Jungtinėse Amerikos Valstijose sandoriai dėl ankstesnės skolos padengimo, kuriais 
suteikiama pirmenybė vienam iš skolininko kreditorių, bendruoju atveju laikomi teisėtais. Autorė 
išreiškia nuomonę, kad trečiojo asmens kaip verslininko siekis gauti atlyginimą už darbus ar 
paslaugas yra natūralus ir suprantamas, tad šį siekį įgyvendinantys kreditoriaus veiksmai Lietuvos 
teismų actio Pauliana bylose neturėtų būti prilyginami jo sąmoningam dalyvavimui nesąžiningoje 
skolininko veikoje kitų kreditorių atžvilgiu.

Reikšminiai	 žodžiai: actio Pauliana, fraudulent conveyance, preferences, sutartinė 
prievolė, pažeistos kreditoriaus teisės, skolininko nesąžiningumas.
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Įvadas

2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso1 
(toliau – LR CK) 6.66 straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas, dar vadinamas 
Pauliana ieškiniu, įgalinantis kreditorių2 ginčyti skolininko sudarytus sandorius, 
kurių pastarasis neprivalėjo sudaryti, jeigu tie sandoriai pažeidžia kreditoriaus 
teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti, nėra nei Lietuvos3, nei kitų 
pasaulio valstybių teisinių sistemų naujovė. Tai labai senas ir pasaulyje itin plačiai 
paplitęs institutas, kurio ištakos siekia romėnų teisės laikus4. Tai kartu suteikia 
galimybę vykdant tyrimus, susijusius su Pauliana ieškinio taikymo sutartinių 
santykių srityje probleminiais aspektais, šio instituto reglamentavimą, jo taikymą 
Lietuvos teismuose bei aiškinimą įvertinti remiantis ir atitinkama kitų, senesnes 
teisės tradicijas turinčių valstybių patirtimi.

Šis straipsnis, kuriame pranašumo vienam kreditoriui suteikimo, kaip actio 
Pauliana aplinkybės, aspektu aptariama trečiojo asmens, sudariusio su skolininku 
atlygintinį dvišalį sandorį, nesąžiningumo5, kaip vienos iš LR CK įtvirtinto  

1 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262.
2 Šiame straipsnyje kreditoriumi laikomas asmuo, kuris reikalavimo teisę į skolininką įgyja 

sutarties pagrindu.
3 Actio Pauliana institutas Lietuvos teisinėje sistemoje reglamentuotas 1931 m. Kreditoriams 

kenksmingų skolininko aktų ginčijimo įstatymu, taip pat 1964 m. Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 571 straipsnyje, kuriuo minėtasis kodeksas papildytas 1998 m. birželio 11 d. 
įstatymu.

4 М. V. Теljukina nurodo, kad istoriškai egzistavo dvi actio Pauliana instituto sistemos: 
subjektyvioji ir objektyvioji. Romėnų teisei būdinga subjektyvioji sistema, kuri teisėtais 
pripažino visus mokėjimus, įvykdytus iki bankroto paskelbimo, net jei jie buvo atlikti 
skolininkui jau esant faktiškai nemokiam (išimtis buvo taikoma tik sandoriams, kurie minėtuoju 
laikotarpiu įvykdyti turint aiškų tikslą padaryti žalos kreditoriams). Italų viduramžių teisė 
rėmėsi objektyviuoju kriterijumi – skolininko bankroto paskelbimo data, tvirtindama, kad visi, 
be išimties, sandoriai, sudaryti per atitinkamą periodą iki minėtosios datos, yra negaliojantys. 
Esama įvairių valstybių teisinė bazė šiuo klausimu yra sukurta remiantis kuria nors viena iš 
tų dviejų sistemų (ТеlJukina, М. V. Nedejstvitelnost sdelok, sovershennykh predprijatiem-
dolzhnikom do priznanija ego nesostojatelnym. Jurist, 1997, 7, p. 48).

5 Pastebėtina, kad ankstesniame teisiniame reglamentavime – Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 571 straipsnyje (1998 m. birželio 11 d. redakcija) – trečiojo asmens sąžiningumas 
ar nesąžiningumas expresis verbis nebuvo minimi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
papildymo 57(1) straipsniu ir 84, 318, 472(1) straipsnių pakeitimo įstatymas. Valstybės 
žinios, 1998, Nr. 57-1582), tačiau, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo buvo  
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actio Pauliana instituto taikymo sąlygų6, aiškinimo Lietuvos apeliacinio teismo ir 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje problematika, yra nuo 2008 m. prasidėjusios 
pasaulinės finansų krizės, tapusios išbandymu ne tik valstybių ekonomikai, bet 
ir teisinei sistemai, tam tikras atgarsis. Minėtosios krizės laikotarpiu padaugėjus 
nemokių verslo subjektų, kurių dalis nesibodėjo sudaryti akivaizdžiai nepagrįstų 
sandorių siekdami išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, atsiradus jau egzistavusių 
teisinių santykių modifikacijų, įskaitant įvairius susitarimus jau po sutarties 
sudarymo tarp finansinių sunkumų patiriančių skolininkų ir jų kreditorių, kelis kartus 
padaugėjus bankroto procesų, Lietuvoje vyksta gerokai daugiau bylų actio Pauliana 
instituto pagrindu. Po kelerių metų kai kurioms iš jų patekus į kasacinės instancijos 
teismą, atsirado sąlygos plėtoti sandorio dalyvio sąžiningo elgesio standarto apibrėžtį, 
įtvirtintą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. liepos  
3 d. parengtoje kasacijų teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, 
sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalgoje7.

Šio straipsnio tikslas – pateikti actio Pauliana instituto sąlygos, pagal kurią 
reikia įrodyti, kad trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, 
buvo nesąžiningas, aiškinimo pastarųjų metų Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo praktikoje (atvejais, kai nėra LR CK 6.67 straipsnyje įtvirtintų 
nesąžiningumo prezumpcijos aplinkybių8 ir kai byloje nustatoma, kad ginčijamu 

◄ pabrėžta, teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, turėjo vertinti ir tai, ar trečiasis 
asmuo, sudarydamas sandorį su skolininku, buvo sąžiningas ar nesąžiningas (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. balandžio 9 d. nutarimas byloje „Dėl Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 571 straipsnio (1998 m. birželio 11 d. redakcija) 3 ir 4 dalių 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, bylos Nr. 17/01).

6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra nurodęs būtinas 
actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią 
reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas 
neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar 
turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su 
skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du 
šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties 
terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą 
(ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus plenarinės teisėjų sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje 
byloje AB DNB Nord v. A. M., D. M. ir kt., Nr. 3K-P-311/2012).

7 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 21 d. praktikos dėl actio Pauliana, 
netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga  
Nr. 29. Teismų praktika, 2008, Nr. 29.

8 Kaip nurodoma teisinėje literatūroje, LR CK 6.67 straipsnyje, įtvirtinančiame nesąžiningumo 
prezumpciją, numatytus atvejus sąlygiškai galima suskirstyti į tris grupes: 1) atvejai, kai trečiasis  
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sandoriu faktiškai nemokus ar turintis finansinių sunkumų skolininkas patenkino vieno 
iš kreditorių reikalavimą, jam suteikdamas pirmenybę kitų savo kreditorių atžvilgiu) 
vertinimą, įvardijant jo lemiamus ribojimus trečiajam asmeniui, kaip vienam iš 
skolininko kreditorių, ir pasisakant dėl tokių ribojimų pagrįstumo. Straipsnio tema 
yra nauja ir aktuali, nes tyrimų, kuriuose trečiojo asmens, kaip vieno iš skolininko 
kreditorių, požiūriu apžvelgiami actio Pauliana instituto taikymo sutartinių santykių 
srityje probleminiai aspektai, susiję su skolininko faktinio nemokumo atveju 
nacionalinės teisės taikomu paritas creditorum principu, Lietuvoje iki šiol nebūta.

Straipsnyje dokumentų turinio analizės metodu nagrinėjami tyrimui aktualūs 
Lietuvos teisės aktai ir teismų sprendimai, taip pat fraudulent conveyance 
ir preferences institutus Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – ir JAV)9 
reglamentuojantys teisės aktai bei juos ir jų taikymo praktiką aptariantys užsienio 
autorių darbai. Taikant analitinį metodą, pateikiama actio Pauliana instituto sąlyga, 
pagal kurią reikia įrodyti, kad trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį 
dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas, aiškinimo pastarųjų metų nacionalinių teismų 
praktikoje (atvejais, kai nėra LR CK 6.67 straipsnyje įtvirtintų nesąžiningumo 
prezumpcijos aplinkybių ir kai byloje nustatoma, kad ginčijamu sandoriu faktiškai 
nemokus ar turintis finansinių sunkumų skolininkas patenkino vieno iš kreditorių 
reikalavimą, jam suteikdamas pirmenybę kitų savo kreditorių atžvilgiu) kritika.

1. Paritas creditorum	 principas	 Lietuvos	 teisėje	 įtvirtinto	 actio 
Pauliana instituto	aspektu

Paritas creditorum, numatantis, kad kreditorius, kurių reikalavimai nėra 
užtikrinti papildomomis priemonėmis, skolininkas turi traktuoti vienodai, yra 
lotyniškojo pari passu termino, vartojamo bankroto proceso metu, kai teigiama, 

◄ asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai yra suinteresuotas palaikyti sudarantį sandorį skolininką 
(LR CK 6.67 straipsnio 1, 2, 3, 6, 7, 8 punktai, kai skolininkas ir trečiasis asmuo yra glaudžiai 
susiję giminystės ar kitokiais santykiais, pavyzdžiui, patronuojančios ir dukterinės bendrovės 
santykiais); 2) privilegijų ir pirmumo teisės teikimas kitam kreditoriui (LR CK 6.67 straipsnio 
5 punktas, kai sandoris sudarytas dėl skolos, kurios mokėjimo terminas dar nėra suėjęs, 
mokėjimo); 3) skolininkui aiškiai nenaudingi sandoriai (LR CK 6.67 straipsnio 4 punktas, kai 
skolininko turimo atlikti sandorio įvykdymo vertė gerokai viršija kitos šalies pateiktą įvykdymą, 
t. y. visiškai aiški priešpriešinių pareigų disproporcija) (amBrasienė, D., et al. Civilinė teisė. 
Prievolių teisė. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004, p. 56).

9 Minėtoji šalis pasirinkta dėl to, kad yra bendrosios teisės tradicijos valstybė; tai kartu įgalina 
autorę šiuo tyrimu – analizuojamų klausimų apimtimi – atskleisti actio Pauliana instituto 
kontinentinės teisės tradicijos valstybėje (Lietuva) ir šio instituto analogo bendrosios teisės 
tradicijos valstybėje (JAV) ypatumus.
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kad visi kreditoriai yra lygūs ir skolininko turtas tarp jų privalo būti paskirstomas 
proporcingai10, sinonimas. Tai, kad paritas creditorum principas neatsiejamas nuo 
Lietuvos teisėje įtvirtintos kreditoriaus teisės ginčyti skolininko sudarytus sandorius, 
t. y. actio Pauliana instituto, atskleidžia šio instituto sąlygų visetą apibrėžiantis 
LR CK 6.66 straipsnis, kurio 1 dalis numato, kad „Sandoris pažeidžia kreditoriaus 
teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia 
pirmenybę kitam kreditoriui <...>“.

Teisinėje literatūroje nurodoma, kad skolininko nemokumo atveju galima 
įžvelgti dar vieną actio Pauliana tikslą – išsaugoti paritas creditorum principą. 
Jeigu skolininkas yra faktiškai nemokus11, jis privalo visus savo kreditorius traktuoti 
vienodai, net jeigu formali bankroto procedūra dar nėra prasidėjusi12. Minėtas 
požiūris būdingas ir Lietuvos teismų praktikai. Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje 
byloje AB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-
485/2010, taip pat 2012 m. lapkričio 16 d. nutartyje civilinėje byloje BUAB „Staura“ 
v. UAB „Veikmės statyba“, IĮ „Eman“, bylos Nr. 3K-3-511/2012 buvo pažymėta, 
kad „<...> kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo 
kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko 
sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra 
suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net 

10 Duhaime’s Legal Dictionary [interaktyvus] Duhaime.org, sukurtas ir palaikomas advokato 
Lloyd Duhaime, 2012 [žiūrėta 2013-03-10]. <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/P/
PariPassu.aspx>.

11 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. 
nutartyje civilinėje byloje BUAB „AVSC Group“ v. UAB „Euroconsult Group“, bylos  
Nr. 2A-1206/2012, pabrėžta, kad, sprendžiant sandorio galiojimo ar negaliojimo klausimą 
LR CK 6.66 straipsnyje numatytu sandorių negaliojimo pagrindu, nemokumas turi būti 
įrodinėjamas kaip viena iš actio Pauliana sąlygų, o ne kaip nemokumas Įmonių bankroto 
įstatymo prasme. Įmonės faktinis nemokumas – objektyvus negalėjimas vykdyti turtinių 
prievolių, kurių vykdymo terminai yra suėję, – egzistuoja dar iki tol, kol įmonei iškeliama 
bankroto byla, remiantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, t. y. kol konstatuojamas 
teisinis įmonės nemokumas, apibūdinamas ne tik kaip nesugebėjimas vykdyti įsipareigojimų, 
bet ir tam tikras pradelstų įsipareigojimų ir įmonės balanse apskaityto turto vertės santykis. 
Kartu pabrėžiama, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra 
ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar ji atsiskaito su kreditoriais ir ar yra 
ekonomiškai pajėgi tai padaryti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, 
kurio verte būtų pakankamai padengtas įsipareigojimų vykdymas, jo ekonominė padėtis gali 
būti vertinama kaip nemokumas.

12 auGaitė, D. Actio Pauliana. Jurisprudencija, 2004, 55(47), p. 6.

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/P/PariPassu.aspx
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/P/PariPassu.aspx
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ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus 
dažnai padiktuoja verslo logika, kartais tai gali būti vienintelė racionali išeitis 
išvengti bankroto“, tai taikoma tik tada, jeigu nustatoma, kad sandoris, ginčijamas 
actio Pauliana pagrindu, jo sudarymo momentu išties nepažeidė kitų, analogiškoje 
situacijoje buvusių to skolininko kreditorių teisių. Šiuo aspektu, t. y. pasisakant dėl 
kreditorių teisių pažeidimo suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, kaip skolininko 
nesąžiningumo aplinkybės actio Pauliana atveju, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartyje civilinėje 
byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“, bylos Nr. 3K-3-204/2012, 
konstatuota, kad skolininko sudarytas sandoris gali pažeisti kreditoriaus teises, jeigu 
skolininkas, turėdamas kelis kreditorius ir būdamas nemokus, elgiasi nesąžiningai 
ir suteikia pirmenybę bent vienam iš jų: „Svarbu, kad turto perleidimas nepažeistų 
kitų analogiškoje situacijoje esančių kreditorių teisių. Pavyzdžiui, kiti kreditoriai 
gali būti suinteresuoti įsigyti tą patį turtą (daiktus, lėšas ar kt.) ir įskaityti savo 
reikalavimus tokiomis pačiomis ar geresnėmis skolininkui sąlygomis.“ Tai yra, kaip 
nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2013 m. kovo 6 d. nutartyje civilinėje byloje BUAB „Murena“ v. AB „Eurovia 
Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-130/2013, „<...> pasirinktinis atsiskaitymas nesilaikant 
įstatyme nustatyto atsiskaitymų eiliškumo pažeidžiant pirmesnės eilės kreditorių 
teises paneigia skolininko sąžiningumą.“

Taigi Lietuvos teisėje įtvirtinto actio Pauliana instituto aspektu sąžiningo 
skolininko elgesio neatitinka ir paritas creditorum principo pažeidimą lemia situa- 
cija, kai skolininkas visiškai ar iš dalies atsiskaito tik su vienu ar keliais savo 
kreditoriais, taip kitiems kreditoriams sutrukdydamas gauti nors dalį iš to atsiskaity- 
mo, kuris, esant nemokumo situacijai, jiems priklausytų tam skolininkui vykdant su 
jais sutartis ir atsiskaitymus pagal įstatymų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

2.	 Trečiojo	 asmens,	 sudariusio	 su	 skolininku	 atlygintinį	 dvišalį	
sandorį,	ginčijamą	actio Pauliana	pagrindu,	nesąžiningumas	pagal	
Lietuvos	teismų	praktiką

Kaip jau minėta, pagrįsdamas actio Pauliana ieškinį savo teisių pažei- 
dimu, kreditorius13 turi įrodyti keletą sąlygų, įskaitant ir trečiojo asmens, 
sudariusio su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, nesąžiningumą – 
žinojimą ar turėjimą žinoti, kad sudaromas sandoris pažeidžia kreditoriaus  

13 Arba bankrutuojančios įmonės administratorius, pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straips- 
nio 3 dalies 8 punkto nuostatas ginantis visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.
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teises14. Naujausia Lietuvos teismų praktika įgalina teigti, kad pastarasis reikala- 
vimas nebekelia didesnių keblumų ieškovui, nes trečiojo asmens, kaip kito skoli- 
ninko kreditoriaus, sudariusio su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, sąžinin- 
gumo klausimu nacionalinių teismų praktika nuosekliai griežtėja.

Ginčijamą sandorį sudaręs trečiasis asmuo, siekdamas išsaugoti to sandorio 
pagrindu įgytą turtą ar turtines teises, turi actio Pauliana byloje įrodyti15, kad „<...> jam 
prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar ketinantis sudaryti sandorį asmuo neturi 
kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai“16. Iš pastarųjų metų Lietuvos 
apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos matyti, kad tokiais 
įrodymais galėtų būti minėtojo trečiojo asmens rašytiniai užklausimai ar kiti dokumentai, 
kuriais prieš ginčijamo sandorio sudarymą jis domisi kitos sandorio šalies patikimumu, 
prašo informacijos apie tos šalies turtinę padėtį, turimus kreditorius, skolų dydį, 
atsiskaitymus su tais kreditoriais, ginčus teisme, daiktinių teisių suvaržymus ir panašiai17.

14 LR CK 6.66 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta: „Dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu šio 
straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas 
su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia 
skolininko kreditoriaus teises. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu 
nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo“. Tuo metu Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. liepos 3 d. parengtoje kasacinio teismo praktikos 
dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų 
taikymo apžvalgoje nurodyta, kad „žinojimas“ suprantamas kaip asmens turėjimas tam tikrų 
duomenų, o „turėjimas žinoti” aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta 
pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys.

15 Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. liepos 3 d. parengtoje 
kasacinio teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės 
ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalgoje nurodyta, kad „<...> prievolės šalies 
sąžiningumas preziumuojamas atsižvelgiant į sąžiningumo prezumpciją ir sistemiškai 
aiškinant CK 6.66 ir 6.67 straipsnius <...>. Tais atvejais, kai įstatymas nepreziumuoja 
konkretaus subjekto nesąžiningumo, asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo“, 
teigtina, kad pastarųjų metų Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
praktika minėtąją nuostatą, kuria siekta kreditoriaus, skolininko ir trečiojo asmens interesų 
bei pareigų pusiausvyros, atvejais, kai actio Pauliana ieškinį reiškia bankrutuojančiosios 
įmonės administratorius, „išbalansavo“: teismai toleruoja, kai administratoriai argumentus 
apie trečiojo asmens, kaip vieno iš skolininko kreditorių, nesąžiningumą grindžia vien 
deklaratyviais teiginiais, įrodinėjimo naštą perkeldami atsakovui.

16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. 
nutartis civilinėje byloje UAB „Neringos žuvis“ v. A. P. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-168/2007.

17 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis 
civilinėje byloje BUAB „Erra“ v. UAB „Macro Investment“, bylos Nr. 2A-421/2012, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje 
byloje BUAB „Murena“ v. AB „Eurovia Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-130/2013 ir kt.
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Nors sandorio dalyvio sąžiningo elgesio standartą atitinkantis reikalavimas 
veikti aktyviai ir pasidomėti, ar, sudarant sandorį, nebus pažeisti kitų skolininko 
kreditorių interesai, pagal nacionalinių teismų praktiką taikomas atsižvelgiant 
į ginčijamo sandorio sudarymo aplinkybių kontekstą, pastarųjų metų Lietuvos 
teismų praktika leidžia teigti, kad ginčijamą sandorį sudaręs trečiasis asmuo teismo 
pripažįstamas nesąžiningu tuo atveju, jei actio Pauliana byloje nustatoma, kad:

§	ginčijamo sandorio sudarymo metu skolininkui jau buvo pareikšti kitų 
kreditorių ieškiniai dėl skolų priteisimo ir (ar) galiojo kokie nors jo turto areštai ar 
buvo kitokios „neigiamos“ informacijos apie skolininko turtinę padėtį žiniasklaidos 
priemonėse ir (ar) viešuosiuose registruose18, ir (arba)

§	ginčijamo sandorio šalis, prieš jį sudarant, kurį laiką siejo sutartiniai 
santykiai, dėl kurių trečiajam asmeniui – turto įgijėjui turėjo būti žinoma sudėtinga 
skolininko finansinė būklė naujojo sandorio sudarymo momentu (nes, teismų 
vertinimu, sudarydamos bei vykdydamos ankstesnes sutartis šalys sužino ir apie 
viena kitos finansinę padėtį bei galimybes atsiskaityti19), ir (arba)

§	ginčijamu sandoriu skolininkas, jau būdamas faktiškai nemokus, ir 
trečiasis asmuo, kaip jo kreditorius, atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų  
įskaitymą20 ar susitarė, kad su tuo trečiuoju asmeniu atsiskaitys ne pats skolininkas, 
o kiti asmenys (minėtojo skolininko skolininkai)21, ir pan. 

18 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. 
nutartis civilinėje byloje BUAB „Staura“ v. UAB „Decor centras“, bylos Nr. 2A-922/2012, 
2012 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Kasyba“ v. R. P. individuali įmonė, RUAB 
„Murestos prekyba“, bylos Nr. 2A-710/2012 ir kt.

19 Pavyzdžiui, žr. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. 
kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje BUAB „Edija“ v. UAB „Medrida“, UAB „Elektrovatas“ 
ir kt., bylos Nr. 2A-651/2012.

20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d.  
nutartyje civilinėje byloje BUAB „Baldų rojus“ v. UAB „Vilniaus Sigmos partneris“, bylos 
Nr. 3K-3-47/2013, remiantis ankstesne kasacinio teismo praktika, pabrėžta, kad kreditoriui 
nedraudžiama iki bankroto bylos iškėlimo daryti įskaitymus, bet skolininkas privalo nepažeisti 
kitų kreditorių interesų. Jeigu, be kreditoriaus, kuriam perleistas reikalavimas į lėšas, į nemokumo 
padėtį patekęs skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, o su jais 
liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas daryti išvadą, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti, 
neatsižvelgiant į tai, kad įmonės nemokumas nedidėjo arba nepakito. Kai skolininkas nemokus, 
visiškas atsiskaitymas su vienu ar keletu kreditorių, taip išskiriant juos iš kitų, neatitinka 
sąžiningo elgesio standartų, todėl sandorio šalių, žinojusių apie nurodytą situaciją, sandorio, 
kaip pagrindo atsiskaityti, sudarymas tik su pasirinktu kreditoriumi reiškia jų nesąžiningumą.

21 Pastarojo pavyzdys gali būti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2012 m. birželio 5 d. sprendimas civilinėje byloje BUAB „Murena“ v. UAB „Grand SPA Lietuva“, 
UAB „Ulpas“, bylos Nr. 2A-1022/2012, kur ginčijamu sandoriu buvo susitarta, kad su  
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Trečiojo asmens, kaip kito skolininko kreditoriaus, padėtį actio Pauliana bylose 
sunkina tiek aplinkybė, jog jo nesąžiningumui konstatuoti užtenka to, kad šis reikštųsi 
neatsargumu, kai minėtasis turto įgijėjas nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek 
atitinkamomis sąlygomis pagal teisės normas buvo būtina, tiek jo, kaip verslininko, 
statusas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. 
kovo 2 d. nutartyje civilinėje byloje BUAB „Varta“ v. BUAB „Natūralios sultys“, bylos 
Nr. 3K-3-94/2010, pareikšta, kad verslininkams, kaip subjektams, nuolat sudarantiems 
jų veiklai užtikrinti būtinus sandorius, todėl turintiems tokio pobūdžio patirties, įstatymo 
keliami didesni reikalavimai domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, 
siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeidžiami įstatymai, kitų asmenų teisės ir interesai, bet 
užtikrinami stabilūs santykiai. Žinodamas, kad kontrahentas nuolat vėluoja atsiskaityti, 
sudarydamas su juo sandorį, kuriuo siekia atgauti didelę skolos dalį, verslininkas turi 
suprasti ir tai, kad skolininkas gali turėti atsiskaitymo sunkumų ir su kitais savo verslo 
partneriais, todėl jo sudaromu sandoriu gali būti dar labiau pasunkinama skolininkui 
atsiskaityti su kitais kreditoriais: „Kasatoriaus teiginys, kad jis, žinodamas apie ieškovo 
vėlavimus atsiskaityti, nežinojo apie šio skolininko, su kuriuo palaikė nuolatinius 
didmeninės prekybos santykius, galimą kreditorių egzistavimą ir jų interesų pažeidimą 
ginčo sandoriu, neatitinka sąžiningam sandorio dalyviui nustatytos pareigos veikti aktyviai 
ir prieš sudarant sandorį išsiaiškinti jo teisėtumui bei stabilumui reikšmingas aplinkybes.“

Lietuvos teismai bendruoju atveju neatsižvelgia, t. y. pripažįsta teisiškai 
neargumentuotais22, į tokių trečiųjų asmenų argumentus apie jų sąžiningumą verslo 
požiūriu, pavyzdžiui, teiginius, jog:

◄ UAB „Ulpas“ (subrangovu) atsiskaitys ne UAB „Murena“ (rangovas), o jos skolininkas – UAB 
„Grand SPA Lietuva“ (užsakovas), nors nei statybos rangos, nei statybos subrangos sutartys tokio 
tiesioginio atsiskaitymo nenumatė, iki tol tarp šių šalių aptariamas atsiskaitymo būdas nebuvo 
taikomas. Vertindama atsakovo UAB „Ulpas“, kaip trečiojo asmens, sąžiningumą, teisėjų kolegija 
pabrėžė, kad jau vien pasiūlymas minėtąjį ginčo sandorį sudaryti protingam ir atsakingam verslo 
subjektui turėjo sukelti abejonių dėl kontrahento mokumo, kartu – dėl tokio sandorio teisėtumo.

22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje civilinėje byloje kasatorius, gindamas 2009 m.  
rugpjūčio 28, 31 d. ir rugsėjo 1, 2 d. sudarytus ginčijamus sandorius, nurodė, jog „<...> apeliacinės 
instancijos teismas <...> skundžiamoje nutartyje pateikė tik bendro pobūdžio samprotavimus, 
jog atsakovas privalėjo domėtis viešai prieinamais Centrinės hipotekos duomenimis, todėl jam 
galėjo ir turėjo būti žinoma ieškovo finansinė padėtis. Kasatorius pažymi, kad jam Centrinės 
hipotekos duomenys nebuvo žinomi, be to, net jeigu ir būtų buvę žinomi, jie jokiu būdu 
nepatvirtina ieškovo nemokumo ar sunkios finansinės padėties, nes esant laikiniems finansinių 
srautų sutrikimams įmonių turtas neretai yra areštuojamas ir tai yra įprasta verslo praktika.“ 
Atmesdama minėtąjį argumentą teisėjų kolegija pažymėjo: „<...> kasatoriaus apeliavimas 
skunde į verslo logiką ir rinkos sąlygas yra teisiškai neargumentuotas“ (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje 
BUAB „Baldų rojus“ v. UAB „Vilniaus Sigmos partneris“, bylos Nr. 3K-3-47/2013).
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§	ginčijamas sandoris buvo įprastas tuometėms rinkos sąlygoms ir atitiko 
verslo logiką;

§	savo verslo rizika veikiančių ir pelno siekiančių asmenų įpareigojimas 
domėtis kiekvieno kontrahento, su kuriuo sudaromi sandoriai, turtine padėtimi, 
visais atvejais reikalaujant finansinės būklės įrodymų, ypač įpareigojimas pirmiau 
nei savo reikalavimo patenkinimu rūpintis kitais savo skolininko kreditoriais, yra 
nepagrįsti, prieštarauja protingumo principui23.

Akivaizdu, kad nuo 2008 m. prasidėjusios pasaulinės finansų krizės laikotarpiu 
mūsų šalyje egzistavęs trečiojo asmens sąžiningumo standarto supratimas verslo 
požiūriu buvo siauresnės apimties nei paskesnės Lietuvos teismų praktikos įtvirtintas 
sąžiningumo standartas teisės požiūriu.

Kartu actio Pauliana bylų nagrinėjimo nacionaliniuose teismuose pastarųjų 
metų praktika įgalina teigti, kad per trečiojo asmens, sudariusio su skolininku 
atlygintinį dvišalį sandorį, sąžiningumo kriterijų suformavimą ja Lietuvos 
teisėje faktiškai įtvirtintas draudimas kreditoriams – verslininkams tam tikromis 
aplinkybėmis (t. y. kilus abejonių dėl kontrahento, su kuriuo sudaryta vienokia ar 
kitokia sutartis, pajėgumo ją įvykdyti ir numanant, jog skolininkas yra faktiškai 
nemokus bei turi kitų kreditorių) siekti savo reikalavimo patenkinimo ir tokį iš 
skolininko priimti24.

23 Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje civilinėje byloje kasatorius teigė, jog 
2009 m. kovo 3 d. sudaryto ginčijamo sandorio „<...> tikslas buvo ne apgauti kitus ieškovo 
kreditorius ar išvengti atsiskaitymo su jais, bet užtikrinti darbų užbaigimą laiku ir taip sudaryti 
galimybę ieškovui gauti pajamų ir atsiskaityti su visais kreditoriais. Kasatoriaus ir ieškovo 
bendrovėms 70 800 Lt vertės sandoris yra nedidelis, įprastas, todėl būtų neracionalu kiekvieną 
kartą reikalauti iš kontrahento pateikti jo aktualius balansus, kreditorių sąrašus, informaciją 
apie ginčus teismuose ir areštus, o paskui analizuoti, ar sandoris pažeis (nepažeis) kieno nors 
interesus. Tokie veiksmai stabdytų statybos verslą. Be to, sudarydamas ginčijamą sandorį, 
ieškovas garantavo, kad juo nebus pažeistos kitų kreditorių teisės, patvirtino, jog atskleidė 
kasatoriui visą informaciją, turinčią reikšmės sandoriui sudaryti ir vykdyti. Taigi akivaizdu, 
kad sandorio šalių veiksmai nebuvo piktavališki ar nesąžiningi ir atitiko teisingumo bei 
protingumo reikalavimus“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
kolegijos 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Murena“ v. AB „Eurovia 
Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-130/2013).

24 Pastebėtina, kad šis draudimas taikomas ir tada, kai nacionaliniai teismai trečiojo asmens, 
kaip vieno iš skolininko kreditorių, sąžiningumą vertina analizuodami ginčijamą sandorį, 
sudarytą laikotarpiu, kai įvardyta sąžiningumo standarto teisės požiūriu kriterijų visuma dar 
nebuvo taip išplėtota.
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3.	 Trečiojo	asmens,	kaip	vieno	iš	skolininko	kreditorių,	sąžiningumo	
doktrinos	 turinys	 pagal	 fraudulent conveyance ir preferences 
institutus,	egzistuojančius	Jungtinių	Amerikos	Valstijų	teisėje

Verslo požiūriu trečiojo asmens siekis gauti atlyginimą iš skolininko už atliktus 
darbus ar suteiktas paslaugas yra natūralus ir suprantamas. Tuo tarpu, kaip minėta, 
pastarųjų metų Lietuvos teismų praktika verslininko veiksmus, siekiant padengti 
turimą įsiskolinimą sudarius kokį nors sandorį su faktiškai nemokiu skolininku, 
prilygina jo sąmoningam dalyvavimui skolininko organizuojamoje nesąžiningoje 
veikoje kitų kreditorių atžvilgiu. Manydama, kad kreditoriaus – verslininko siekis 
gauti savo reikalavimo patenkinimą negali būti išsyk tapatinamas su ketinimu 
apgauti kitus to skolininko kreditorius, autorė toliau apžvelgs trečiojo asmens, 
kaip vieno iš skolininko kreditorių, sąžiningumo doktrinos turinį senesnes teisės 
tradicijas turinčių Jungtinių Amerikos Valstijų teisėje.

3.1.	 Sandorių,	kuriais	suteikiama	pirmenybė	vienam	iš	skolininko	kreditorių,	
anuliavimo	galimybės	remiantis	Jungtinių	Amerikos	Valstijų	teise

Actio Pauliana atitikmuo anglų-amerikiečių teisėje yra nesąžiningo turto 
perleidimo doktrina (angl. fraudulent conveyance), kuri kartu su nesąžiningų 
sandorių, kuriais suteikiama pirmenybė vienam iš skolininko kreditorių, institutu 
(angl. preferences) bendrai vadinami sandorių anuliavimo ieškiniais (angl. 
avoidance actions) ir kildinami iš Anglijos 1571 m. Elžbietos statuto (angl. Statute 
of Elizabeth). Apžvelgiant sandorių anuliavimo ieškinių taikymą, JAV teisinėje 
literatūroje nurodyta: „Nuo pat 1571 m. Elžbietos statuto priėmimo <...> sprendžiant, 
ar sandoriai yra nesąžiningi ir dėl to naikintini taikant tradicinę nesąžiningo turto 
perleidimo doktriną, teismai pagrindinį dėmesį kreipdavo į skolininko – turto 
perleidėjo ketinimus. Pastaruoju metu teismai vis labiau domisi kreditoriaus – turto 
įgijėjo ketinimais, tiksliau sakant, jo sąžiningumu sandorio sudarymo metu. Turto 
įgijėjo sąžiningumo klausimas dažniausiai kyla pirmenybių kontekste, sandoriuose, 
kur skolininkas visiškai ar iš dalies patenkina kai kurių kreditorių reikalavimus kitų 
savo kreditorių sąskaita“25.

Šiuo metu fraudulent conveyance JAV reglamentuoja 1984 m. Bendrasis 
nesąžiningo perdavimo aktas (angl. Uniform Fraudulent Transfers Act, toliau 

25 Good Faith and Fraudulent Conveyances. Harvard Law Review [interaktyvus]. 1983, 97(2), 
p. 495 [žiūrėta 2013-03-14]. <http://www.jstor.org/stable/1340857>.

http://www.jstor.org/stable/1340857


Jurisprudencija. 2015, 22(2)

351

– UFTA), laikomas bendrosios teisės dalimi ir priimtas daugumoje valstijų26, bei  
1978 m. Bankroto kodeksas (angl. Bankruptcy Code), – federalinio lygmens teisės 
aktas. Minėtojo Bankroto kodekso 548 skyrius įgalina bankroto administratorių (angl. 
trustee) ginčyti sandorius, kurie nesąžiningai, t. y. turint ketinimą pakenkti esamiems 
ar būsimiems kreditoriams27, sudaryti iki tam skolininkui iškeliant bankroto bylą. 
Kreditorius per įprastinį civilinį procesą tokiais atvejais gina UFTA28 (šioje srityje 
tiek UFTA, tiek Bankroto kodeksas turi daug panašumų. Literatūroje nurodoma, jog 
Jungtinių Amerikos Valstijų teismų įtvirtinta, kad bylos, išspręstos taikant kurią nors 
vieną iš šių normų, gali būti pasitelkiamos sprendžiant paskesnes bylas, kurioms 
taikoma atitinkama kito iš šių dviejų teisės aktų norma, kaip precedentai29).

Preferences institutą, kurio svarbiausias tikslas – skatinti ir stengtis išlaikyti 
lygybę skirstant nemokaus skolininko turtą tarp jo kreditorių, nes tai „<...> 
užtikrina, kad visi kreditoriai – ne tik draugiškiausi, reikalingiausi, sėkmingiausi ir 
(ar) labiausiai agresyvūs – gauna savo reikalavimų patenkinimą“30, reglamentuoja 
UFTA 5(a) skyriaus31 nuostatos, pagal kurias sandoris, kuriuo teikiama pirmenybė 

26 UFTA yra priėmusios keturiasdešimt trys JAV valstijos, Kolumbijos apygarda ir Britanijos 
Mergelių salos. Nėra priėmusios: Aliaska, Kentukis, Luiziana, Merilandas, Niujorkas, Pietų 
Karolina ir Virdžinija (duomenys iš National Conference of Commissioners on Uniform State 
Laws tinklalapio, 2013 [žiūrėta 2013-03-11]. <http://uniformlaws.org/LegislativeFactSheet.
aspx?title=Fraudulent%20Transfer%20Act>).

27 Atkreiptinas dėmesys, kad, skirtingai nei Lietuvoje, JAV teisėje numatytas tiek esamų, tiek 
būsimų skolininko kreditorių gynimas tais atvejais, kai nesąžiningi skolininkai tam tikru 
sandoriu turi realų ar numanomą ketinimą minėtuosius kreditorius apgauti ar jiems kitaip 
pakenkti (plačiau apie tai skaitykite dauBarienė, I. Actio Pauliana instituto sutartiniuose 
santykiuose taikymas: kreditoriaus perspektyva. Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, Nr. 1(1), p. 140–155).

28 UFTA daro skirtumą tarp kreditorių, kurių reikalavimai skolininko atžvilgiu ginčijamo 
sandorio sudarymo momentu jau egzistavo, ir kreditorių, kurių reikalavimai skolininko 
atžvilgiu atsirado jau po ginčijamo sandorio sudarymo: pirmiesiems iš įvardytųjų UFTA 
suteikia platesnes teises ginčyti tokį sandorį (blum, B. A. Bankruptcy and debtor/creditor: 
examples & explanations. New York: Aspen Publishers, 2010, p. 71).

29 stein, J. Asset Protection May Risk Fraudulent Transfer Violations. Estate Planning 
[interaktyvus]. 2010, 37(8), p. 13 [žiūrėta 2013-03-11]. <http://www.maximumassetprotection.
com/publications/articles.html>.

30 Greenebaum Doll & McDonald PLLC. Preferences and fraudulent transfers under 
the Bankruptcy Code. The Americas Restructuring and Insolvency Guide 2008/2009 
[interaktyvus]. 2008, p. 107 [žiūrėta 2013-03-11]. <http://www.americasrestructuring.
com/08_SF/p107-115%20Preferences%20and%20fraudulent%20transfers.pdf>.

31 Uniform Fraudulent Transfers Act, 1984 [interaktyvus]. Per National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws tinklalapį, 2013 [žiūrėta 2013-03-14]. <http://www.
uniformlaws.org/shared/docs/fraudulent%20transfer/ufta_final_84.pdf>.

http://uniformlaws.org/LegislativeFactSheet.aspx?title=Fraudulent%20Transfer%20Act
http://uniformlaws.org/LegislativeFactSheet.aspx?title=Fraudulent%20Transfer%20Act
http://www.maximumassetprotection.com/publications/articles.html
http://www.maximumassetprotection.com/publications/articles.html
http://www.americasrestructuring.com/08_SF/p107-115%20Preferences%20and%20fraudulent%20transfers.pdf
http://www.americasrestructuring.com/08_SF/p107-115%20Preferences%20and%20fraudulent%20transfers.pdf
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/fraudulent%20transfer/ufta_final_84.pdf
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/fraudulent%20transfer/ufta_final_84.pdf
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susijusiam asmeniui (angl. insider), padengiant jam ankstesnę skolą, pripažįstamas 
naikintinu, jeigu minėtasis susijęs asmuo to sandorio sudarymo momentu turėjo 
pagrįstą pagrindą manyti, kad skolininkas yra nemokus, taip pat 1978 m. Bankroto 
kodekso 547 skyrius32, kurio:

§	(b) dalis apibrėžia preferences instituto taikymo sąlygas: 1) sandoris; 
2) dėl turtinės teisės į skolininko turtą; 3) kreditoriui ar jo naudai; 4) skolininko 
įsiskolinimui, susidariusiam iki to sandorio sudarymo, padengti; 5) sudarytas tuo 
metu, kai skolininkas jau buvo nemokus33; 6) sudarytas 90 dienų laikotarpiu iki 
pareiškimo dėl bankroto pateikimo (angl. the filling of the petition) arba laikotarpiu 
tarp tų 90 dienų ir vienų metų iki pareiškimo dėl bankroto pateikimo, jei to sandorio 
sudarymo metu kreditorius buvo susijęs asmuo34; ir 7) tai įgalina tokį kreditorių gauti 
daugiau, nei jis kitu atveju būtų gavęs, taikant 1978 m. Bankroto kodekso 7 skyriuje 
įtvirtintas likvidavimo procedūras35 (pabrėžtina, kad skolininko ketinimai, sudarant 
tokį sandorį, 1978 m. Bankroto kodekso 547 skyriaus aspektu nėra reikšmingi36);

§	(с) dalyje nustatyti devyni gynybos nuo pirmenybės ieškinių atvejai, 
įskaitant saugomą sandorį, jei „<...> juo dengiamas įsiskolinimas, susidaręs kaip 
eilinė skolininko ir turto įgijėjo verslo ar finansinė operacija, ir jei toks sandoris  
i) atliktas eilinių skolininko ir turto įgijėjo verslo ar finansinių operacijų eigoje ar  
ii) įvykdytas terminais ir sąlygomis, įprastiniais šių asmenų verslui“37.

32 Bankruptcy Code, 1978 [interaktyvus]. Per Cornell Law School Legal Information Institute 
tinklalapį, 2013 [žiūrėta 2013-03-11]. <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/547?quick
tabs_8=1#quicktabs-8>.

33 Teisinėje literatūroje nurodoma, kad nustatant, ar skolininkas mokus, turi būti vertinamas jo 
turtas ir įsipareigojimai, be to, pabrėžiama, kad „Pirmenybės nuostatų, esančių šiame kodekse, 
aspektu 547(f) skyrius įtvirtina nuginčijamą nemokumo prezumpciją 90 dienų laikotarpiu iki 
pareiškimo dėl bankroto pateikimo. Pareiga įrodyti, kad tuo laikotarpiu skolininkas buvo 
mokus, tenka kreditoriui.“ (Greenebaum Doll & McDonald PLLC, supra note 30, p. 109).

34 Šio termino nebaigtinis apibrėžimas pateikiamas UFTA 1(7) skyriuje (supra note 31).
35 Jeigu, vykdant hipotetinį paskirstymą pagal 1978 m. Bankroto kodekso 7 skyriuje įtvirtintas 

normas, kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti papildomomis priemonėmis, 
reikalavimai nėra padengiami 100 procentų, bet koks mokėjimas kitam kreditoriui, kurio 
reikalavimas nebuvo užtikrintas papildomomis priemonėmis, įvykdytas minėtuoju 90 dienų 
laikotarpiu, laikomas pirmenybiniu (Greenebaum Doll & McDonald PLLC. Ibid., p. 110).

36 Greenebaum Doll & McDonald PLLC. Ibid, p. 108.
37 1978 m. Bankroto kodekso 547 skyriaus (c) dalyje įtvirtinti kriterijai tampa aktualūs tik tada, 

jeigu konkrečioje byloje tenkinamos visos 547 skyriaus (b) dalyje įtvirtintos preferences 
instituto taikymo sąlygos. Kitu atveju taikyti 547 skyriaus (c) dalyje įtvirtintų kriterijų net 
nėra reikalinga (Blum, B. A., supra note 28, p. 356. Taip pat epstein, D. G., et al. Bankruptcy 
materials and cases, St. Paul, MN: Thomson/West, 2010, p. 125).

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/547?quicktabs_8=1#quicktabs-8
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/547?quicktabs_8=1#quicktabs-8


Jurisprudencija. 2015, 22(2)

353

Remiantis aukščiau išdėstytais teiginiais, pagal JAV teisę sudaryti sandoriai, 
kuriais pirmenybė teikiama vienam iš skolininko kreditorių, gali būti pripažįstami 
nesąžiningais:

1) vykstant įprastiniam civiliniam procesui – tik tada, jeigu nustatoma, kad 
trečiasis asmuo – skolininko turto įgijėjas yra susijęs asmuo ir egzistuoja kitos 
UFTA 5(b) skyriuje apibrėžtos sąlygos, nes UFTA aiškiai įtvirtinta, kad sandoris 
dėl ankstesnės skolos padengimo laikomas įvykdytu už sąžiningą atlygį (angl. fair 
consideration). Tai yra UFTA 5(a) skyriuje nurodyta, kad „Sandoris, skolininko 
sudarytas, ar įsipareigojimas prisiimtas yra nesąžiningi kreditoriaus, kurio 
reikalavimas atsirado prieš to sandorio sudarymą ar įsipareigojimo prisiėmimą, 
atžvilgiu, jei skolininkas minėtą sandorį sudarė ar įsipareigojimą prisiėmė mainais 
negaudamas pagrįstos ekvivalentinės vertės ir skolininkas tuo metu buvo nemokus 
arba tapo nemokus būtent dėl to sandorio ar įsipareigojimo“, o UFTA 3(a) skyriuje 
nurodyta, kad „Vertė38 yra gaunama, jei, mainais už sandorį ar įsipareigojimą, 
yra perleidžiamas turtas arba užtikrinama ar padengiama ankstesnė skola <…>“  
(be to, ir tada susijęs asmuo turi galimybę gintis UFTA 8(f) skyriuje apibrėžtomis 
aplinkybėmis, pvz., kad toks sandoris sudarytas vykdant eilines skolininko ir su juo 
susijusio asmens verslo ar finansines operacijas arba atliktas sąžiningai mėginant 
reabilituoti skolininką, atkuriant jo mokumą);

2) vykstant skolininko bankroto procesui, bankrutuojančios įmonės admi- 
nistratoriui ginant visų jos kreditorių interesus, – tik tada, jeigu sandoris patenka 
į Bankroto kodekso 547(b) skyriuje numatytus „rizikos“ laikotarpius ir egzistuoja 
kitos tame skyriuje apibrėžtos sąlygos (be to, ir tada trečiasis asmuo – skolininko 
turto įgijėjas turi galimybę gintis nurodydamas aplinkybę, kad toks sandoris buvo 
sudarytas vykdant eilines skolininko ir kreditoriaus verslo ar finansines operacijas 
arba terminais ir sąlygomis, įprastiniais šių asmenų verslui).

Teisinėje literatūroje nurodoma, kad minėtosios pagal teisės aktus galimos 
trečiojo asmens gynybos tikslas – leisti kreditoriams užsiimti normaliomis ir 
įprastinėmis finansinėmis operacijomis su savo skolininkais bei nesąžiningais ir 
dėl to negaliojančiais pripažinti tik tuos sandorius, kurie kyla iš neįprastų skolų 
atgavimo praktikų39.

38 Terminai „vertė“ (angl. value) ir „pagrįsta ekvivalentinė vertė“ (angl. reasonably equivalent 
value) UFTA prasme yra sinonimai.

39 Greenebaum Doll & McDonald PLLC, supra note 30, p. 110.
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3.2.	 Trečiojo	 asmens,	 kaip	 vieno	 iš	 skolininko	 kreditorių,	 sąžiningumo	
doktrinos	 turinio	 aiškinimas	 teisinėje	 literatūroje,	 nagrinėjančioje	
atitinkamą	Jungtinių	Amerikos	Valstijų	teismų	praktiką

Aptariant Jungtinių Amerikos Valstijų teismų praktiką sandorių anuliavimo 
ieškinių srityje, teisinėje literatūroje nurodoma, kad trečiojo asmens, kaip vieno iš 
skolininko kreditorių, sąžiningumo doktrinos aspektu šios šalies teismai pasitelkia 
sąžiningumo (angl. good-faith) kriterijų kaip papildomą priemonę greta sąžiningo 
atlygio (angl. fair-equivalence) kriterijaus, saugančią kreditorius (ypač esant 
situacijoms, kai minėtasis sąžiningas atlygis dėl kokių nors priežasčių kreditoriams 
yra neprieinamas, pvz., „<...> kuomet skolininkas suteikia pirmenybę vienam 
iš kreditorių, panaudodamas savo turto dalį pastarojo turimam reikalavimui 
padengti, tai gali turėti neigiamos įtakos įsiskolinimų kitiems kreditoriams, kurių 
reikalavimai nėra užtikrinti papildomomis priemonėmis, dengimui. <...> Atlygis 
už tokį sandorį gali būti sąžiningas ekvivalentas, bet, vertinant besiskundžiančių 
kreditorių požiūriu, minėtas sandoris sumažino skolininko turto masę“)40. Praktikoje 
paplitusios dvi sąžiningumo kriterijaus interpretacijos: dalis teismų orientuojasi 
į trečiojo asmens žinojimą apie aplinkybes, lėmusias tokio sandorio sudarymą 
(„žinojimo testas“), o kiti domisi, kokių motyvų vedamas šis trečiasis asmuo įgijo 
pirmenybę („dalyvavimo testas“).

Pagal „žinojimo testą“, tik orientavimasis į motyvus visiškai dera su UFTA 
tikslais ir „raide“41, nes trečiojo asmens žinojimo apie skolininko finansinę padėtį 
tyrimas (kurio metu kreipiamas dėmesys į turto įgijėjo žinojimą, kad sandoriu jam 
suteikiama pirmenybė kitų skolininko kreditorių atžvilgiu, arba kad skolininkas 
yra nemokus) yra akivaizdžiai nepriimtinas preferences instituto aspektu: „<...> 
pirmenybės vienam iš skolininko kreditorių teikimo pateisinimas tik tuomet, kai 
toks kreditorius nežino apie jo skolininko finansinius sunkumus tampa kurioziškos 
„premijos“ kreditorių nekompetentingumui įtvirtinimu. Daugeliu pirmenybės 

40 Good Faith and Fraudulent Conveyances, supra note 25, p. 505–506.
41 Vienoje pirmųjų bylų – Tacoma Association of Credit Men v. Lester, 72 Wash.2d 453, 433 

P.2d 901, 1967 – teismas, ignoruodamas tradicinę sąžiningo atlygio ir sąžiningumo kriterijų 
subordinaciją, orientavosi tik į pastarąjį, sąžiningumą apibrėždamas kaip trečiojo asmens, 
sudariusio su skolininku ginčijamą sandorį, 1) sąžiningą tikėjimą veiksmų, sudarant tą 
sandorį, skaidrumu (t. y. atitikimu atitinkamoms socialinėms ar moralinėms normoms – aut. 
past.), 2) ketinimų nesąžiningai pasinaudoti kitais neturėjimą, ir 3) ketinimų ar žinių, kad 
ginčijimas sandoris sukliudys (angl. hinder), užvilkins (angl. delay) ar apgaus (angl. defraud) 
kitus to skolininko kreditorius, neturėjimą.
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atvejų ją įgyjantis kreditorius žino apie skolininko finansinius sunkumus; būtent 
dėl to jis ir siekia savo reikalavimo patenkinimo. Tokiu būdu pirmenybinis sandoris 
tampa atlygiu tam kreditoriui už jo uolumą“42.

Nors testas, orientuotas į trečiojo asmens žinojimą apie skolininko ketinimus 
suteikti jam pirmenybę kitų kreditorių atžvilgiu, teikia patikimesnį pagrindą 
sandorius pripažinti negaliojančiais, teisinėje literatūroje nurodoma, kad fraudulent 
conveyance institutą reglamentuojančių aktų rengėjai laikėsi tokio požiūrio, 
susijusio su sąžiningumu, kuris tam tikrais atvejais leidžia turto įgijėjui, nepaisant jo 
žinojimo apie apgaulę, išvengti pirmenybės anuliavimo: „Įstatymų leidėjai aiškiai 
pritarė sandoriams, kuriais suteikiama pirmenybė vienam iš skolininko kreditorių; 
jie ketino sąžiningumo kriterijų panaudoti tik atvejais, kai turto įgijėjas aktyviai 
dalyvauja nesąžininguose veiksmuose“43, t. y. egzistuoja slaptas susitarimas tarp 
skolininko ir trečiojo asmens.

Dėl „dalyvavimo testo“ teigiama, kad dalyvavimo kriterijaus taikymas suteikia 
didesnę apsaugą turto įgijėjams, nes atskiriami tie, kurie tik žinojo apie sandorio 
pirmenybinį pobūdį (ar galbūt net žinojo apie skolininko planus apgauti kitus savo 
kreditorius), nuo tų, kurie pagelbėjo skolininkui planuoti nesąžiningą veiką („<...> 
visiškai aišku, kad kreditorius prisideda prie skolininko nesąžiningų ketinimų, kai 
jis siekia: i) užtikrinti skolininkui tam tikrą naudą vietoj paprasto skolos padengimo, 
ii) įgyti didesnį pranašumą vietoj to, kuris įprastai įgyjamas iš skolininko gavus 
savojo reikalavimo patenkinimą, ar iii) padaryti tam tikrą žalą kitiems kreditoriams, 
neskaitant tos, kuri įprastai padaroma atidėjus jų reikalavimo patenkinimą“)44. Jei 
kreditorius, kuriam skolininkas suteikė pirmenybę kitų kreditorių atžvilgiu, veikė 
tik siekdamas savo reikalavimo patenkinimo, laikoma, kad jis veikė sąžiningai: 
„Teisės normos, reglamentuojančios nesąžiningo turto perleidimo doktriną, niekada 
neliepė kreditoriui būti kitų jo skolininko kreditorių interesų saugotoju“45.

Analogiški dalykai atsispindi ir vėlesnėje teisinėje literatūroje, kur pabrėžiama, 
kad galimybė anuliuoti pirmenybinius sandorius teoriškai turi veikti kaip būdas, 
atgrasantis kreditorius nuo siekio atgauti savąją skolą bet kokiomis priemonėmis46, 
ir teigiama, kad teismai neturėtų nerūpestingai neigti sąžiningumo kriterijaus 
prasmės paprasto žmogaus požiūriu, ypač jei fraudulent conveyance institutą 

42 Good Faith and Fraudulent Conveyances, supra note 25, p. 507.
43 Ibid.
44 Ibid., p. 508.
45 Ibid., p. 509.
46 Greenebaum Doll & McDonald PLLC, Supra note 30, p. 107.
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reglamentuojančių aktų rengėjai niekada neturėjo ketinimo tų aktų nuostatomis 
bausti stropaus kreditoriaus už uolumą47.

Vertinant tai, kas išdėstyta šio straipsnio 2 ir 3 skyriuose, akivaizdūs trečiojo 
asmens, kaip vieno iš skolininko kreditorių, sąžiningumo doktrinos reglamentavimo 
Lietuvos ir JAV teisėje skirtumai:

1) pagal JAV teisę atlygintiniai sandoriai, sudaryti dėl ankstesnės skolos 
padengimo, per įprastinį civilinį procesą bendruoju atveju laikomi teisėtais. Pagal 
Lietuvos teisę, tokio pobūdžio sandoriai, pasitelkus šiame straipsnyje paminėtą po 
krizės susiformavusią trečiojo asmens, sudariusio su skolininku atlygintinį dvišalį 
sandorį, nesąžiningumo, kaip vienos iš LR CK įtvirtinto actio Pauliana instituto 
taikymo sąlygų, aiškinimo nacionaliniuose teismuose praktiką, galėtų būti nuginčyti 
(t. y. įprastiniame civiliniame procese bet kuris iš tuomečių skolininko kreditorių 
actio Pauliana pagrindu galėtų ginčyti to skolininko su trečiuoju asmeniu sudarytą 
pirmenybinį sandorį ir, jeigu laimėtų, įgyti teisę į šiuo sandoriu perleistą skolininko 
turtą tam, kad patenkintų savąjį reikalavimą48);

2) kalbant apie skolininko bankroto procesą, pagal JAV teisę, pirmenybiniai 
sandoriai, sudaryti su nesusijusiais asmenimis ir nepatenkantys į 90 dienų laikotarpį 
iki pareiškimo dėl bankroto pateikimo, negali būti pripažįstami neteisėtais. Be to, 
net jei konkretus sandoris ir tenkina 1978 m. Bankroto kodekso 547 skyriaus (b) 
dalyje įtvirtintas preferences instituto taikymo sąlygas, trečiasis asmuo gali mėginti 
įrodyti, kad toje byloje taikytina kuri nors iš 547 skyriaus (с) dalyje įtvirtintų 
išimčių49. Lietuvos teisėje tokie – objektyvūs – kriterijai nėra įtvirtinti ir kiekvienu 
atveju vyksta subjektyvus ginčijamu sandoriu pirmenybę įgijusio trečiojo asmens, 
kaip vieno iš skolininko kreditorių, sąžiningumo vertinimas.

47 sinclair, P. The sad tale of fraudulent transfers. The unscrupulous are rewarded and the 
diligent are punished. American Bankruptcy Institute Journal [interaktyvus]. 2009, 28 (3). Per 
Polsinelli.com tinklalapį, 2013 [žiūrėta 2013-03-11]. <http://www.polsinelli.com/files/upload/
TheSadTaleofFraudulentTransfers%20ABI.pdf>.

48 Pastebėtina, kad tai kartu lemtų kuriozišką situaciją, kai bylą laimėjęs skolininko kreditorius, 
pasiimdamas skolininko turtą, kartu įgytų naują pirmenybę.

49 Bankroto kodekso 547 skyriaus (с) dalyje apibrėžtos išimtys įgalina teisėtus sandorius – eilines 
skolininko ir turto įgijėjo verslo ar finansines operacijas – tokio pobūdžio bylose atskirti nuo 
„paskutinės minutės“ pirmenybių. Šiuo būdu kodeksas gina sandorius, kurie formaliai laikytini 
pirmenybiniais, nes tenkina Bankroto kodekso 547 skyriaus (b) dalyje įtvirtintas sąlygas, bet 
jais trečiasis asmuo, kaip vienas iš skolininko kreditorių, išties nederamos pirmenybės kitų to 
skolininko kreditorių atžvilgiu neįgyja (Blum, B. A., supra note 28, p. 362).

http://www.polsinelli.com/files/upload/TheSadTaleofFraudulentTransfers%20ABI.pdf
http://www.polsinelli.com/files/upload/TheSadTaleofFraudulentTransfers%20ABI.pdf
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Išvados

1. Lietuvos teisėje įtvirtinto actio Pauliana instituto aspektu sąžiningo skolininko 
elgesio neatitinka ir paritas creditorum principo pažeidimą lemia situacija, 
kai, būdamas nemokus, skolininkas iš savo kreditorių išskiria vieną ar kelis ir 
su jais visiškai ar iš dalies atsiskaito. Tai kartu įgalina kitus kreditorius ar, kai 
skolininkui jau iškelta bankroto byla, – jų vardu veikiantį bankrutuojančiosios 
įmonės administratorių, teismui teikti Pauliana ieškinį, siekiant nuginčyti tokį 
sandorį tarp skolininko ir „privilegijuotojo“ kreditoriaus.

2. Nors actio Pauliana instituto viena iš sąlygų ir reikalauja įrodyti, 
kad trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, 
buvo nesąžiningas, nagrinėtos Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo nutartys atskleidžia, kad „privilegijuotojo“ kredi- 
toriaus sąžiningumo klausimu nacionalinių teismų praktika nuosekliai 
griežtėja. Kartu pastarųjų metų nacionalinių teismų praktikoje įtvirtinta 
sandorio dalyvio sąžiningo elgesio standarto apibrėžtis įgalina teigti, kad 
per trečiojo asmens, sudariusio su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, 
sąžiningumo kriterijų suformavimą Lietuvos teisėje, t. y. actio Pauliana 
bylose, ja faktiškai įtvirtintas draudimas kreditoriams – verslininkams tam 
tikromis aplinkybėmis (kilus abejonių dėl kontrahento, su kuriuo sudaryta 
vienokia ar kitokia sutartis, pajėgumo ją įvykdyti ir numanant, kad 
skolininkas yra faktiškai nemokus, taip pat turi ir kitų kreditorių) siekti 
savo reikalavimo patenkinimo ir tokį iš skolininko priimti.

3. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų teisę, sandoriai dėl ankstesnės skolos 
padengimo, kuriais suteikiama pirmenybė vienam iš skolininko kreditorių, 
bendruoju atveju laikomi teisėtais. Tai yra tokie sandoriai JAV egzistuojančių 
actio Pauliana atitikmenų – fraudulent conveyance ir preferences institutų – 
pagrindu gali būti pripažįstami nesąžiningais tada, kai ieškinio nagrinėjimo 
metu nustatoma, kad trečiasis asmuo, kaip skolininko kreditorius, ginčijamu 
sandoriu įgijęs pirmenybę kitų to skolininko kreditorių atžvilgiu, jį sudarė 
vedamas kitų paskatų nei paprastas savojo reikalavimo patenkinimas.

4. Autorės nuomone, šiame straipsnyje aptartos Jungtinių Amerikos 
Valstijų teisės normos verslo požiūriu yra optimalesnės. Tai yra JAV, kur 
kreditoriams leidžiama užsiimti normaliomis ir įprastinėmis finansinėmis 
operacijomis su savo skolininkais, bei nesąžiningais ir dėl to negaliojan- 
čiais pripažįstami tik tie sandoriai, kurie kyla iš neįprastų skolų atgavimo 
praktikų, priešingai nei taikant actio Pauliana institutą Lietuvoje, trečiasis 
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asmuo teisės normų nėra „baudžiamas“ už tai, kad veikė paprasčiausiai 
siekdamas savo reikalavimo patenkinimo.

5. Po krizės susiformavusi trečiojo asmens, sudariusio su skolininku 
atlygintinį dvišalį sandorį, nesąžiningumo, kaip vienos iš LR CK įtvirtinto 
actio Pauliana instituto taikymo sąlygų, aiškinimo nacionaliniuose 
teismuose praktika:
i) skatina verslo įmones nedelsiant nutraukti sutartinius santykius su 

partneriais, kurie patiria tam tikrų finansinių sunkumų (kartu užkertant  
kelią pastariesiems paskesniais sutartiniais sandoriais ar per jau egzista- 
vusių teisinių santykių modifikavimą užsitikrinti veiklos tęstinumą);

ii) panaikina teisinį tikrumą susiklosčius situacijoms, kai atlyginimą už 
atliktus darbus ar suteiktas paslaugas sąžiningi verslininkai siekia atgauti 
iš, jų vertinimu, laikinai finansinių sunkumų turinčių skolininkų; taip pat

iii) iš savo verslo rizika veikiančių ir pelno siekiančių asmenų reikalauja 
jiems nebūdingo elgesio – pirmiau nei savo reikalavimo patenkinimu 
rūpintis kitų savojo skolininko kreditorių interesais.

6. Autorė mano, kad trečiojo asmens kaip verslininko siekis gauti atlyginimą 
už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas yra natūralus ir suprantamas, tad tą 
siekį įgyvendinančio asmens veiksmai actio Pauliana bylose nacionalinių 
teismų neturėtų būti prilyginami trečiojo asmens sąmoningam dalyvavimui 
skolininko nesąžiningoje veikoje kitų kreditorių atžvilgiu. Nagrinėjant 
tokias bylas, turėtų būti siekiama išsiaiškinti trečiojo asmens tikruosius 
ketinimus ginčijamo sandorio sudarymo metu, kad būtų galima įsitikinti 
piktavališko susitarimo tarp jo ir skolininko egzistavimu.

7. Vertindami ginčijamą sandorį, Lietuvos teismai turėtų iš trečiojo asmens, kaip 
vieno iš skolininko kreditorių, reikalauti įrodymų, kad jis ginčijamo sandorio 
sudarymo metu ėmėsi tuo laikotarpiu buvusių įprastų verslo partnerio 
„pažinimo“ veiksmų. Autorės nuomone, pastarųjų metų nacionalinių teismų 
praktikoje aptinkamas trečiojo asmens, sudariusio su skolininku atlygintinį 
dvišalį sandorį, nesąžiningumo koncepcijos aiškinimas, teigiant, kad minėtasis 
turto įgijėjas net esant kritinei situacijai – per patį 2008 m. prasidėjusios 
pasaulinės finansų krizės įkarštį – privalėjo neapsiriboti skolininko 
tvirtinimais, kad jis yra mokus ir neturi kreditorių, kurių interesams 
sudarant sandorį gali būti padaryta žalos, ir turėjo imtis visapusiško 
savojo kontrahento patikrinimo, iš trečiojo asmens post factum reikalauja 
didesnių nei to meto komercinei veiklai buvo būdingi išteklių ir sąnaudų.
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PREFERENCE GIVEN TO ONE OF THE CREDITORS AS  
A CONDITION OF THE ACTIO PAULIANA: CONTROVERSIAL 

ASPECTS OF THE INTERPRETATION OF THE THIRD PERSON’S 
DISHONESTY IN THE NATIONAL CASE LAW

ILMA DAUBARIENĖ

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary. This article addresses controversial aspects of the interpretation of the 
third person’s, who has entered into a bilateral transaction for consideration with the 
debtor, dishonesty in rulings of the national case law in the light of preference given 
to one of the creditors as a condition of the Actio Pauliana. The author examines the 
Paritas creditorum principle in the national law, recent rulings of the national case law 
based on the Actio Pauliana, where the debtor, although insolvent or in failing financial 
circumstances, prefers one of his creditors by paying this person first, and the doctrine 
of honesty of the third person as one of the debtor’s creditors in Fraudulent conveyance 
and Preferences institutes, existing in the United States of America. It is observed in the 
article that in the USA transactions related to the settlement of an earlier debt when a 
preference is given to one of the debtor’s creditors is generally considered lawful. In the 
Lithuanian case law, however, a deterrent has been established for businesspeople to seek 
the satisfaction of their claims and get paid by the debtor under certain circumstances 
based on the criterion of the third person’s honesty. The author arrives at the conclusion 
that while applying the Actio Pauliana institute in Lithuania, courts should not require 
or expect the transferee to be his debtor’s other creditors’ guardian. The third person’s 
as a businessman’s objective to be paid cannot be equated to his wilful misconduct.
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Įvadas

Iki praėjusio šimtmečio aštuntojo dešimtmečio vidurio ginčai, susiję su 
konkurencijos teise, buvo nearbitruotini, pabrėžiant tokių ginčų svarbą valstybei,  
t. y. pripažįstant, kad tokie ginčai peržengia privačių šalių interesų ribas ir todėl 
negali būti sprendžiami arbitraže. Tarptautinis komercinis arbitražas ir konkuren- 
cijos teisė nėra tarpusavyje lengvai suderinami teisės institutai dėl jų skirtingų  
tikslų ir pagrindinių principų. Dažnai ginčijama, kad konkurencijos teisė 
yra grindžiama valstybės pareiga užtikrinti laisvosios rinkos funkcionavimą 
sąžiningos rinkos pagrindu ir ją skatinti – neva valstybinės funkcijos pobūdis lemia 
konkurencijos teisės netinkamumą arbitražui. Taip pat pabrėžiama galimo arbitrų 
nukrypimo nuo griežtos įstatymų leidėjo valios rizika, abejojama tinkamumu 
arbitruoti dėl konkurencinės teisės nuostatų ir pažeidimų nustatymo procedūrų 
sudėtingumo.

Nepaisant to, tiek iš doktrinos, tiek teismų praktikos plėtros matome, kad 
ginčų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumas komerciniam arbitražui nebėra 
kvestionuojamas iš esmės – civilinės teisės padariniai, kylantys iš konkurencinės 
teisės pažeidimų tarp individualių šalių, gali būti perduoti nagrinėti tarptautiniam 
komerciniam arbitražui. Diskutuojama tik dėl arbitruotinumo ribojimo aspektų, 
susijusių su viešuoju interesu, imperatyvių teisės normų, dėl kurių šalys negali 
pasirinkti sprendimo ar proceso. Todėl tikėtina, kad tokių ginčų, ypač dėl privataus 
konkurencijos teisės įgyvendinimo plėtros, sprendimų komerciniame arbitraže 
ateityje daugės, o nacionaliniai teismai turės spręsti arbitražinio sprendimo 
pripažinimo ir vykdymo klausimus.

Bendrieji tarptautinio komercinio arbitražo teisiniai klausimai Lietuvoje 
analizuoti 1996 m. išleistoje G. Domino ir V. Mikelėno knygoje „Tarptautinis 
komercinis arbitražas“1. Kadangi ši knyga yra skirta kompleksinei tarptautinio 
komercinio arbitražo analizei, išsamiau konkrečių ginčų arbitruotinumo klausimai 
vis dėlto nėra nagrinėjami. Pabrėžtina, kad 2014 m. Vilniaus universitete buvo apginta 
dr. Beatos Kozubovskos disertacija tema „Ginčų arbitruotinumo problematika ir 
tendencijos“, kurioje, be kita ko, analizuojamas ginčų, susijusių su konkurencijos 
1 dominas, G.; mikelėnas, v. Tarptautinis komercinis arbitražas. Vilnius: Justitia, 1995.
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teise, arbitruotinumas2. Tačiau ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, nagrinėjimas 
komerciniame arbitraže vis dar yra teisės mokslininkų tyrimo dalykas.

Straipsnio objektas – ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, arbitruotinumas, 
jo teisinis reglamentavimas, susijusi teismų praktika ir doktrina. Straipsnio tikslas 
– identifikuoti ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, tinkamumo komerciniam 
arbitražui problematiką, pateikti Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio 
reglamentavimo analizę bei vystymosi perspektyvas Lietuvoje.

Šiam tikslui taikyti loginis (dedukcinis), sisteminis, lyginamasis ir istorinis 
metodai. Pastarieji du pasitelkti analizuojant nagrinėjamų ginčų arbitruotinumo 
reglamentavimo, teismų praktikos ir doktrinos kaitą skirtingose valstybėse. Loginis 
ir sisteminis metodai taikyti identifikuojant nagrinėjamų ginčų sprendimo arbitažu, 
jo ribojimo aspektus bei jų pagrįstumą, ir darant išvadas. 

1.	 Ginčų,	 kylančių	 iš	 konkurencijos	 teisės,	 spręstinumo	 arbitražu	
ribojimo	motyvai

Ginčų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumo ribojimai iš esmės 
grindžiami viešuoju interesu ir požiūriu, kad konkurencijos teisės ginčų sprendimo 
perdavimas kitai, ne pačios valstybės kontroliuojamai ginčų nagrinėjamo sistemai, 
„prieštarauja suvereno orumui“.

Pagrindžiant pirmąjį – viešojo intereso – argumentą teisinėje literatūroje 
teigiama, kad konkurencinės teisės nuostatos yra skirtos apsaugoti ne tik 
individualius interesus, bet ir įvairius visuomenės narių interesus3. Esti 
kvestionuotinų nuomonių, kad arbitražas dėl didelės šalių autonomijos aspekto 
neužtikrina pastarųjų interesų. Teisės moksle buvo teigiama, kad konkurencijos 
teisė (viešosios teisės dalis) yra apimama viešosios tvarkos koncepcijos ir 
apibūdinama kaip imperatyvios nuostatos, todėl ginčai, susiję su konkurencijos 
teise, buvo laikomi netinkamais arbitražui dėl imperatyvaus šios teisės srities  
pobūdžio4. Pabrėžtina, kad pastarasis klausimas yra glaudžiai susijęs su iura novit 
curia principo ex officio taikymo privalomumu arbitraže, t. y. ar galima pagrįstai 
reikalauti iš arbitro žinoti ar ieškoti imperatyvaus pobūdžio taisyklių kiekvienoje 

2 KozuboVsKa, B. Valstybė kaip arbitražinio susitarimo šalis. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė).Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.

3 landolt, ph. Modernised EC Competition Law in International Arbitration. The Hague: 
Kluwer Law International, 2006, p. 93.

4 Žr.: bron, m. Viešosios tvarkos kategorija kaip arbitražą ir konkurencijos teisę siejantis 
veiksnys. Teisė, 2008, 69: 122.
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teisinėje sistemoje, su kuria galbūt susijęs nagrinėjamas ginčas, ir pastarajam 
atsakymui esant teigiamam, – ar tai nekels pavojaus arbitro pareigai priimti 
įgyvendinamą teismo sprendimą, ginčijant, kad arbitras peržengė jam pateiktas 
klausimo nagrinėjimo ribas5 ar pažeidžia arbitražo autonominę prigimtį? Iura novit 
curia principo taikymo ex officio privalomumas arbitraže, t. y. ar arbitrai turi teisę, ar 
pareigą aiškintis taikytinos teisės turinį, nebuvo teisės moksle plačiai analizuojamas 
ir nėra šio straipsnio dalykas, tad reikalauja atskiro teisinio tyrimo. Šio straipsnio 
kontekste pabrėžtina – jei arbitras nagrinėdamas ginčą neatsižvelgė į imperatyvias 
nuostatas, kurios yra viešosios tvarkos dalis arba bendruoju požiūriu yra viešojo 
intereso normos, vadinasi, arbitražo sprendimas neatitiks viešosios tvarkos principų 
ir prieštaraus inter alia viešajai tvarkai pagal Niujorko konvencijos V(l)(c) bei (e) 
ir II(b) straipsnius, o arbitras pažeis savo pareigą priimti įgyvendintiną ir vykdytiną 
arbitražinį sprendimą.

Kalbant apie antrąjį ginčų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumo 
kriterijų – valstybės monopolijos sprendžiant pastaruosius ginčus išsaugojimą, 
pabrėžiama egzistuojanti baimė, kad arbitrai gali nukrypti nuo griežtų įstatymų 
leidėjo aktų. Be to, teigiama, kad konkurencinės teisės pažeidimai gali būti pelningi 
piktnaudžiaujantiems subjektams ir yra itin sunkiai aptinkami. Tuo arbitraže gali 
pasinaudoti ginčo šalys, kurioms privatus arbitražo procesas teikia puikią galimybę 
nuslėpti padarytus pažeidimus. Taip pat pabrėžiama, kad konkurencinės teisės 
nuostatos ir pažeidimų nustatymo procedūros yra itin sudėtingos, pavyzdžiui, reikia 
apibrėžti prekės ir geografinę rinkas, ir pan.6 Be to, kaip minėta, teigiama, kad 
valstybės funkcijos (užtikrinti ir skatinti sąžiningos ir laisvos rinkos funkcionavimą) 
pobūdis lemia konkurencijos teisės netinkamumą arbitražui.

 Vis dėlto dėl šiame straipsnyje toliau nagrinėjamų motyvų, kaip antai arbitrų 
pareigos laikytis konkurencijos teisės normų, teismų galimybės peržiūrėti arbitražinį 
sprendimą ir pan., ilgainiui pripažinta, kad arbitražas nekelia grėsmės veiksmingai 
valstybės konkurencijos politikai įgyvendinti ir stiprinti.

2.	 Konkurencijos	 teisės	 ginčų	 Lietuvoje	 spręstinumas	 arbitražu	
pagal	užsienio	valstybių	kontekstą

Iki 2012 m. birželio 29 d. galiojusio Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – 
KAĮ) 11 straipsnio 1 dalis draudė perduoti arbitražui nagrinėti ginčus, susijusius 

5 ruBino-sammartano, m. International Arbitration Law and Practice. The Hague: Kluwer 
Law International, 2001, p. 174.

6 Ši pastraipa remiasi: landolt, ph., supra note 3, p. 93.
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su konkurencija. Nuo 2012 m. birželio 30 d. įsigaliojusi KAĮ 3 straipsnio 11 da- 
lis administracinių bylų teisenos prasme įtvirtino arbitražui palankesnį požiūrį – 
arbitražas gali spręsti ginčus dėl žalos, padarytos pažeidus konkurencijos teisės 
normas, atlyginimo. Kadangi nei Lietuvos doktrinoje, nei teismų praktikoje minėtos 
ginčų rūšies arbitruotinumo aspektai, galima sakyti, nebuvo analizuojami, šiame 
straipsnyje remiamasi užsienio valstybių mokslininkų požiūriu ir teismų praktika.

2.1.	 Konkurencijos	 teisės	 ginčų	 tinkamumo	 komerciniam	 arbitražui	 
doktrinos	raida

Iki XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio vidurio ginčai, susiję su konkurencijos 
teise, buvo nearbitruotini. Pagrindinis argumentas, pagrindžiantis tokį požiūrį, kaip 
minėta, – šių ginčų svarba valstybei. Imperatyvios teisės normos siekė skatinti 
laisvosios ekonomikos funkcionavimą ir gebėjimą konkuruoti pasaulio rinkose, 
taip pat teigta, kad tokie ginčai peržengia privačių šalių interesų ribas ir negali 
būti sprendžiami arbitraže. Ginčų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumo 
arbitražui aspektas tapo dar aktualesnis Europos Sąjungoje (toliau – ES), kurios 
pagrindinis tikslas yra skatinti bendrąją rinką, kurioje šalys gali laisvai konkuruoti. 
Be to, remiantis daugumos teisės mokslininkų nuomone7, dėl arbitražo proceso 
konfidencialumo jis buvo laikomas netinkama priemone konkurencijos teisės 
ginčams spręsti, nes ekonomikos aspektai, susiję su konkurencija, priskiriami 
viešajai tvarkai. Taigi ginčų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumas 
doktrinoje ilgai buvo vertinamas kontroversiškai.

Kitas ginčų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumo arbitražui skeptikų 
ir oponentų argumentas buvo susijęs su arbitražo procesiniais aspektais. Kaip 
antai: ginčai, susiję su konkurencijos teise, yra sudėtingi ir gali prireikti plačios 
įrodymų analizės bei įrodymų išreikalavimo, kas nesuderinama su arbitražo proceso 
požymiais (operatyvus sprendimų priėmimas, lėšų taupymas ir pan.). Dėl minėtų 
priežasčių arbitražas buvo laikomas netinkama priemone ginčams, kylantiems iš 
konkurencijos teisės, spręsti. Vis dėlto pabrėžtina, kad privalomas platus įrodymų 
išreikalavimas (angl. mandatory extensive discovery) laikytinas vienu iš didžiausių 
teismų sistemos trūkumų, ypač sprendžiant ginčus, susijusius su konkurencijos 
teise8, kur įrodymų apimtys yra itin didelės. Būtent todėl įrodymų išreikalavimo 

7 lazar, i.; lazar, l. Aspects Related to the International Commercial Arbitrage in the 
Competitive Matters of the European Union. Romanian Review of Private Law, 2011, 5(6):115.

8 allison, J. r. Arbitration Agreements and Antitrust Claims: the Need for Enhanced 
Accommodation of Conflicting Public Policies. North Carolina Law Review, 1986, 64(2): 248.



Jurisprudencija. 2015, 22(2)

365

būtinumas yra itin silpnas argumentas arbitražo tinkamumui kvestionuoti. Kaip 
minėta, procedūriniai teismo ir arbitražo skirtumai nelemia arbitražo netinkamumo 
ginčams, susijusiems su konkurencijos teise, spręsti, tad arbitražo procesas gali būti 
pritaikytas konkretaus ginčo poreikiams. 

Ginčų, susijusių su konkurencijos teise, specifika yra susijusi su pastarųjų bylų 
sudėtingumu ir ekonominės analizės bei specialių žinių, kurių nacionaliniams teismams 
paprastai trūksta, poreikiu. Pabrėžtina, kad net Europos Teisingumo Teismas (toliau 
– ETT) ir Bendrasis Teismas pripažino, kad sudėtingą rinkos ekonominę analizę 
pirmiausia atlieka Europos Komisija9, kurioje dirba ir ekonomistai. Žinoma, galima 
ginčytis, kad teisme rinkos ekonominį tyrimą galėtų atlikti samdomieji ekspertai. Tik 
vargu ar iš tiesų tokiu atveju būtų galima teigti, kad teisėjas yra asmuo, išnagrinėjęs 
bylą, mat pastarajam objektyviai būtų sudėtinga pagrįsti kitokią negu ekspertinių 
žinių turinčio asmens atliktą ekonominę analizę. Bet kuriuo atveju arbitrai, kaip 
specifinių žinių turintys subjektai, yra tinkami kokybiškai nagrinėti ginčus, susijusius 
su konkurencijos teise. Nėra pagrindo menkinti arbitrų kompetenciją palyginti su 
teisėjais. Priešingai, dėl savo specializacijos arbitrai gali būti tinkamesni subjektai 
negu teisėjai spręsti tam tikrus ginčus. Be to, egzistuoja galimybė paskirti reikiamų 
įgūdžių ir patirties turinčius arbitrus, o teisėjai ir prisiekusieji nėra skiriami dėl jų 
specializacijos, įgūdžių ir patirties konkurencijos teisės sferoje. Advokatai ir ekspertai 
tarsi turi juos mokyti, o atitinkamos patirties turinčio arbitro mokyti nereikia10. 
Taigi ginčams dėl specifinio dalyko nagrinėti šalys gali pasitelkti arbitrą – tos srities 
žinovą vietoj to, kad perduotų ginčą spręsti objektyviai visko žinoti negalintiems, 
tačiau įvairaus pobūdžio bylas nagrinėjantiems teisėjams. Arbitrų įgūdžiai ir patirtis 
tradiciškai laikomi arbitražo prekės ženklu11.

Nors JAV arbitražas padeda išvengti trigubo žalos, kuri laikoma atgrasomąja 
priemone, atlyginimo (angl. treble damages)12, ir šalis netenka įstatymo numatytų 
teisių13, būtina pažymėti, kad JAV sistemai būdingas stiprus skatinimas bylinėjimuisi, 
t.y. būtent trigubos žalos atlyginimo galimybė. Svarbu pabrėžti, kad ginčų, susijusių 
su konkurencijos teise, atgręžimas į arbitražą įvyko dėl nusivylimo teismo procesu, 

9 Whish, r. Postgraduate Diploma/Masters in EU Competition Law 2011/2012, Module 1 – 
Unit 3, Article 102, London: King’s College, 2011, p. 13.

10 allison, J. r., supra note 8, p. 245.
11 aKsen, g. Arbitration and Antitrust - Are They Compatible? The New York University Law 

Review, 1969, 44(6): 1099.
12 Teismo teisė priteisti ieškovui sumą, tris kartus viršijančią jam realiai padarytos žalos dydį.
13 lipner, s. e. International Antitrust Law: To Arbitrate or Not to Arbitrate. George Washington 

Journal of International Law and Economics, 1985, 19(2): 432.
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kuris siejamas su patiriamu stresu, didelėmis išlaidomis ir galiausiai nenaudingumu 
šalims14.

Pastarųjų metų patirtis rodo, kad ginčų, susijusių su konkurencijos teise, 
arbitražas tapo realybe, galima sakyti, ir vienu iš pagrindinių tarptautinio komercinio 
arbitražo bruožų. Ginčų aspektų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumas 
nebėra kvestionuojamas – arbitražas vis dažniau ir profesionaliai sprendžia minėtus 
ginčus. Pastaroji evoliucija laikytina svarbia, ypač konkurencijos teisės taikymo 
modernizavimo procese, kai auga privatusis konkurencijos teisės įgyvendinimas15.

2.2.	 JAV	ir	kitų	ne	Europos	valstybių	teismų	praktika	taikant	konkurencijos	
teisę	arbitražui

JAV ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, tinkamumas arbitražui turi stiprų 
politinį palaikymą. JAV įstatymų leidėjai dėl to neprieštarauja. JAV Kongresas, 
nors ir yra kompetentingas priimti įstatymus, kurie perduotų su konkurencijos teise 
susijusius ginčus išimtinei teismų jurisdikcijai, nusprendė, kad „<…> tarptautinė 
viešoji tvarka būtų sustiprinta, jei nacionalinis arbitruotinumo suvokimas būtų 
subordinuotas tarptautinei politikai, palankiai arbitražui“16.

Tačiau iki 1985 m. JAV teismai įsakmiai pasisakė, kad ginčai, susiję su 
konkurencijos teise, negali būti nagrinėjami arbitraže. Kaip antai American Safety 
Equipment Corp v. JP Maguire17 byloje ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, 
netinkamumas arbitražui buvo grindžiamas tuo, kad konkurencijos pažeidimai 
galėtų pakenkti tūkstančiams, net milijonams piliečių ir sukelti sunkių ekonominių 
padarinių. Vis dėlto per keletą pastarųjų dešimtmečių susiformavęs nepalankus 
požiūris į ginčų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumą arbitražui pasikeitė. 
Vienas iš pirmųjų pastarųjų ginčų arbitruotinumą įtvirtino JAV Aukščiausiasis 
Teismas byloje Mitsubishi Motors Corp v Soler Chrysler-Plymouth, Inc.18 Šis teisėjų 
daugumos priimtas sprendimas pradėjo naują ginčų, susijusių su konkurencijos teise, 

14 allison, J. r., supra note, 8, p. 238.
15 Ši pastraipa remiasi: lazar, i.; lazar, l., supra note 7, p. 115.
16 lipner, s. e., supra note 13, p. 409.
17 American Safety Equipment Corp v. JP Maguire & Co, 391 F.2d 821(2d Cir 1968).
18 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, (U.S. S. Ct. 1985). 

Šioje byloje ginčas buvo kilęs tarp dviejų automobilių gamintojų: „Soler“ (JAV gamintojas) 
ir „Mitsubishi“ (Japonijos gamintojas). „Mitsubishi“ pareiškė ieškinį dėl sutarties vykdymo, į 
kurį buvo gauta keletas priešinių ieškinių, viename iš jų numatyta antikonkurencijos sutarties 
aspektų. Atsižvelgiant į tai, kad šalių susitarime buvo sulygta dėl arbitražo, „Mitsubishi“ 
pareikalavo arbitruoti visą ginčą, įskaitant konkurencijos teisės normų pažeidimus.



Jurisprudencija. 2015, 22(2)

367

arbitruotinumo erą. JAV Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad federaliniai ginčai, 
susiję su konkurencijos teise, yra priskirtini tarptautiniam arbitražui, ir nusprendė, 
jog oponentų argumentai, iš esmės grindžiami vien ginčų, susijusių su konkurencijos 
teise, svarba ir sudėtingos ekonominės bei teisinės analizės būtinybe, teisiškai yra 
nereikšmingi. Sprendimas grįstas principu, kad priskirtinumo arbitražui klausimai 
turi būti sprendžiami remiantis sveika nuovoka, atsižvelgiant į įtvirtintą arbitražui 
palankią valstybės poziciją. O dėl tarptautinių ginčų, susijusių su konkurencijos teise, 
JAV Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad tarptautinis mandagumas, pagarba 
ir pasitikėjimas užsienio bei tarptautinių arbitrų profesionalumu, tarptautinės 
komercijos sistemos teisinio tikrumo ir stabilumo poreikis lemia nuostatą pripažinti 
ir užtikrinti šalių susitarimo vykdymą net darant prielaidą, kad priešinga pozicija 
būtų įtvirtinta valstybiniu nacionaliniu lygiu19.

Vienas iš bylą nagrinėjusių ir už ginčo priskyrimą arbitražui pasisakiusių 
teisėjų nurodė kelis svarbiausius argumentus, pateisinančius ginčų, kylančių iš 
konkurencijos teisės, arbitruotinumą20:

• nagrinėjamame ginče galintis kilti su konkurencine teise susijęs klausimas 
savaime nesukuria konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo prezumpcijos, todėl 
neturėtų kelti arbitražinės išlygos ar susitarimo galiojimo problemų; 

• arbitrai yra visiškai pajėgūs spręsti ginčus, susijusius su konkurencine 
teise. Arbitrai paprastai nagrinėja su vertikaliųjų susitarimų konkurencijos teisės 
apribojimais susijusius klausimus, o šio tipo susitarimams įvertinti reikalingi testai 
bei procedūros yra paprastesnės ir trumpiau trunka nei kitokių konkurencinės teisės 
pažeidimų atvejais. Be to, arbitrais galima paskirti konkurencinės teisės ekspertus;

• neteisinga preziumuoti, kad arbitrai nesistengs sąžiningai taikyti 
konkurencinės teisės nuostatų ir nekovos su konkurencinės teisės pažeidimų 
sukeliamais rinkos suvaržymais;

• nepaisant didelės konkurencinės teisės reikšmės valstybėms, arbitrai turi 
nagrinėti minėtus ginčus.

Vis dėlto teisėjas Stevensas minėtoje Mitsubishi byloje pareiškė savo atskirąją 
nuomonę – nesutikimą dėl ginčų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumo 
arbitražui. Savo nepritarimą jis grindžia minėtų ginčų svarba visuomenei ir teisingumo 
saugiklių ir sprendimų patikros galimybės arbitražo procese trūkumu. Kontrargu- 

19 mistelis, l. a.; breKoulaKis, s. l. Arbitrability: International & Comparative Perspectives. 
Alphenaanden Rijn: Kluwer Law International, 2009, p. 251.

20 Teisėjo J. Blackmuno argumentavimas byloje Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-
Plymouth, Inc., kaip buvo cituota: landolt, ph., supra note 3, p. 97.
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mentai tokiems nuogąstavimams yra išdėstyti pačiame bylos sprendime, kur 
konstatuojama, kad ginčų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumas nesu- 
menkina jų svarbos. Be to, teismas pabrėžė, kad valstybės teismai turi arbitražo spren- 
dimo peržiūrėjimo galimybę (angl. second look) jo pripažinimo ir vykdymo stadijoje.

Dar viena arbitražo kritika, išreikšta pateikiant atskirąją nuomonę dėl šios 
bylos, yra susijusi su tuo, kad teismas tinkamai neįvertino derybinių galių skirtumų, 
ir teorinė vartotojų galimybė atsisakyti ginčus, susijusius su konkurencijos teise, 
spręsti arbitraže nėra pagrįsta rinkos realijomis, be to, sutarties „imk arba palik“ 
(angl. take it or leave it) pagrindais gali sukelti žalos Amerikos vartotojams21. Vis 
dėlto nėra įrodymų, kad egzistuojantis derybinių galių skirtumas yra labiau tikėtinas 
ginčuose, susijusiuose su konkurencijos teise, negu kituose ginčuose, kylančiuose 
iš sutartinių santykių22. Be to, vargu ar būtų galima paneigti, kad verslo pasaulyje 
daugeliu atvejų nei ginčai, susiję su konkurencijos teise, nei kitų rūšių susitarimai 
nėra sudaromi vienodų derybinių galių šalių23.

Taip pat Mitsubishi byloje teismas pritarė ginčų, susijusių su konkurencijos 
teise, arbitruotinumui pabrėždamas, kad privatus subjektas gali laisvai nuspręsti 
kreiptis į teismą ar išspręsti ginčą „už teismo salės ribų“ (angl. settle the dispute 
outside courtroom). Vis dėlto kai kurie mokslininkai tvirtina, kad yra didelis 
skirtumas tarp išankstinio arbitražo susitarimo ir taikos sutarties sudarymo, mat 
pastaruoju atveju šalis gali įvertinti bylos argumentų svarumą, nes ginčas jau yra 
kilęs, ir derėtis „teisės šešėlyje“ (angl. in the shadow of the law)24. 

Taigi galima teigti, kad Mitsubishi byla padarė didelę įtaką konkurencijos 
teisės ginčų priskirtinumo arbitražui koncepcijai. Pastaruoju sprendimu teismas 
užbaigė ginčų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumo fobiją. Žemesniųjų 
instancijų JAV teismai, remdamiesi JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimu šioje 
byloje, konstatavo, kad yra spręstini arbitražu ir tarptautiniai, ir nacionaliniai ginčai, 
susiję su konkurencijos teise25.

Išanalizavus JAV teismų praktiką darytina išvada, kad arbitražas nėra 
draudžiamas remiantis įtarimu, kad pastarasis ginčų nagrinėjimo būdas neužtikrins 
įstatymų numatytų teisių apsaugos. Tai patvirtina JAV Aukščiausiojo Teismo 

21 lipner, s. e., supra note 13, p. 418.
22 allison, J. r., supra note 8, p. 251.
23 aKsen, g., supra note 11, p. 1100.
24 schWartz, d. S. Enforcing Small Print to Protect Big Business: Employee and Consumer 

Rights Claims in an Age of Compelled Arbitration. Wisconsin Law Review, 1997, 33: 117.
25 born, g. b. International Commercial Arbitration. I tomas. Alphen aan den Rijn: Kluwer 

Law International, 2009, p. 792.
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reziumavimas Shearson/American Express, Inc. v. McMahon26 byloje: „<...> mes 
pripažinome, kad arbitražas sugeba spręsti faktines ir teisines konkurencijos teisės 
bylų problemas, nors nėra teismų nurodymų ir priežiūros. Panašiai nusprendėme, 
kad supaprastintas arbitražo procesas nesukelia svarbių esminių teisių apribojimų. 
Be to, <...> nėra priežasties iš pat pradžių preziumuoti, kad arbitrai nesilaikys teisės; 
nors teisminis arbitražinių sprendimų peržiūrėjimas yra neišvengiamai ribojimas, 
jis yra pakankamas užtikrinti, kad arbitrai laikytųsi įstatymų reikalavimų.“

Lygiagrečiai ginčai, susiję su nacionaline konkurencijos teise, tapo arbitruotini 
Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje ir Australijoje. Be anksčiau minėtų priežasčių, 
dėl kurių reikalinga išplėsti priskirtinumo arbitražui ribas apimant ir konkurencijos 
teisę, Australijos teismas27 nusprendė, kad teismai turi remti įvairius alternatyvius 
ginčų nagrinėjimo būdus. Tai yra ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, 
arbitruotinumas turėtų būti skatinamas, o ne stabdomas. Be to, teismas pastarojoje 
byloje konstatavo, kad Australijos viešajai tvarkai visiškai neprieštarauja galimybė 
privatiems subjektams susitarti dėl komercinio arbitražo. Tokia nuomonė atitinka 
šiuolaikinį požiūrį, skatinantį alternatyvių ginčų nagrinėjimo būdų taikymą, o ne 
vien „savaiminį bylinėjimosi grožį“. Teismai dar kartą patvirtino ginčų spręstinumo 
arbitražu plėtros tendenciją. Arbitražas tapo papildomu labai naudingu ginčų, 
susijusių su konkurencijos teise, sprendimo įrankiu.

2.3.	 Ginčų,	susijusių	su	konkurencijos	teise,	priskyrimas	arbitražui	Europos	
Sąjungoje	ir	ES	konkurencijos	teisės	taikymas	šiuose	ginčuose

Ginčų arbitruotinumo galimybę lemia būsimo arbitražo sprendimo pripaži- 
nimo ir įgyvendinimo galimybė. 

Pabrėžtina, kad ES sutartys nereguliuoja valstybių narių teismų sistemos, t. y. 
valstybės narės pačios sprendžia dėl to, kokie ginčai gali būti priskiriami arbitražui 
(leidžiama juos spręsti ne teismuose). Tai pagrindžia ir Reglamento Nr. 44/2001 dėl 
teismų sprendimų komercinėse ir civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo išimtis, 
pagal kurią Reglamentas netaikomas arbitražo sprendimo pripažinimui ir vykdymui28.  

26 Shearson/American Express, Inc. v. McMahon, 482 U. S. 232 (1987).
27 Comandate Marine Corp v. Pan Australia Shipping Pty Ltd, 2006 FCAFC 192 (Australian 

Fed. Ct.).
28 Tarybos 2000 m. gruodžio 22 d. reglamentas 44/2001/EB dėl jurisdikcijos ir teismo 

sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo. [2001] 
OL L 012, 1 str. 2 d. d punktas; nuo 2015 m. sausio 10 d taikoma nauja redakcija: Europos 
Parlamento ir Tarybos 2012 m. gruodžio 12 d. reglamentas 1215/2012/ES dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. [2012] OL L351,  
12 konstatuojamoji dalis, 1 str. 2 d. d punktas.
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Reglamento nauja redakcija, įsigaliojanti nuo 2015 m., aiškiai nurodo, kad regla- 
mentas niekaip neriboja valstybės narės teismų teisės spręsti dėl savo jurisdikcijos 
ir ginčų arbitruotinumo29.

Ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, priskyrimo arbitražui klausimas 
ES glaudžiai susijęs su konkurencijos teisės nuostatų viešojo intereso (politikos) 
prigimtimi ir Europos Komisijai bei nacionalinėms konkurencijos institucijoms iš 
to išplaukiančiomis pareigomis ir funkcijomis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo30 (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsniai 
draudžia antikonkurencijos susitarimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. 
Už šių nuostatų įgyvendinimą yra atsakinga Europos Komisija ir nacionalinės 
konkurencijos institucijos. Tiek Europos Komisija, tiek nacionalinės konkurencijos 
institucijos turi teisę (ir pareigą) inicijuoti pažeidimo procedūras ir reikalauti 
nutraukti pažeidimą ar (ir) skirti baudą31. Šalys savo susitarimu negali pakeisti 
joms privalomų viešąja teise nustatytų įpareigojimų32. Be to, tokius šių institucijų 
veiksmus galima skųsti ir ginčyti tik teisės aktais nustatytuose teismuose33. Šių 
SESV straipsnių pagrindu ginčai būtų arbitruotini tik tiek, kiek konkurencijos teisė 
veiktų konkrečių šalių teises.

Kaip žinia, ES konkurencijos teisę sudaro ne tik antimonopoliniai įstatymai 
(angl. antitrust), bet ir susijungimų bei valstybės pagalbos reguliavimas: Europos 
Komisijai ir nacionalinėms konkurencijos taryboms numatomi konkretūs 
įgaliojimai, o ūkio subjektams – privalomi įpareigojimai, pvz., Europos Komisija 

29 Reglamento Nr. 1215/2012 12 konstatuojamoji dalis: „<...> šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas arbitražui. Jokia šio reglamento nuostata neturėtų būti užkertamas kelias valstybės 
narės teismui, į kurį buvo kreiptasi pateikiant ieškinį dėl dalyko, dėl kurio šalys sudarė 
arbitražinį susitarimą, nukreipti šalis į arbitražo procesą arba sustabdyti ar nutraukti bylos 
nagrinėjimą, arba nagrinėti, ar arbitražinis susitarimas pagal jo nacionalinę teisę yra niekinis, 
negaliojantis arba negali būti įvykdytas“. 73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad reglamentas: 
„<...> nedaro poveikio 1958 m. Niujorko konvencijos taikymui“.

30 Europos Sąjungos Sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija 
[2012] OL C 326.

31 Žr. SESV 105 str.
32 ETT yra aiškiai įvardijęs, kad ES konkurencijos teisės (SESV 101 ir 102 str.) nuostatos yra 

imperatyvios, žr.: byla C-126/97, EcoSwiss China Time Lt dv Benetton International NV 
[1999] ETA I-03055, para. 39; sujungtos bylos C-295/04–C-298/04, Vincenzo Manfredi v 
Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA et al., [2006] ETA I-6619, para. 31.

33 SESV 263 str. nustato ETT jurisdikciją spręsti ginčus dėl Europos Komisijos priimtų aktų 
ar veiksmų, kuriais ji peržengė savo kompetencijos ribas, pažeidė esminius procedūrinius 
reikalavimus ar ES sutartis, kt.
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ar nacionalinė konkurencijos institucija atlieka ex ante susijungimų34 ir valstybės 
pagalbos kontrolę35. Šios funkcijos negali atlikti nei ES, nei nacionaliniai teismai, o 
šalys negali savo susitarimu išvengti šių pareigų. 

Taigi ribota ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, arbitruotinumo galimybė 
yra tose srityse, kur Europos Komisija ar nacionalinės konkurencijos institucijos 
turi teisės aktais nustatytą išimtinę ex ante kontrolę arba iš viešosios teisės joms 
priskirtų funkcijų kylančius įgaliojimus įgyvendinti konkurencijos teisės nuostatas. 
Arbitražo sprendimai šiose srityse būtų nepripažįstami ir neįgyvendinami dėl 
viešojo intereso (angl. public policy).

Nepaisant to, kaip ir JAV, per pastaruosius tris dešimtmečius ginčai, susiję su 
konkurencija, ES palaipsniui tapo arbitruotini.

ETT sprendimas EcoSwiss v. Benetton byloje laikomas europietišku nagrinėtos 
Mitsubishi bylos atitikmeniu, įtvirtinusiu ginčų, susijusių su konkurencine teise, 
arbitruotinumą. Abi šios nutartys iš esmės nustato ginčų, susijusių su konkurencinės 
teisės klausimais, priskyrimą arbitražui. Vis dėlto JAV Aukščiausiasis Teismas 
arbitruotinumą įtvirtino eksplicitiškai, o ETT jis suvokiamas sistemiškai vertinant 
nutartį36. 

Kaip minėta, EcoSwiss v. Benetton byloje ETT tiesiogiai nepasisakė dėl 
ginčų, susijusių su ES konkurencine teise, tinkamumo arbitražui. Vis dėlto ETT 
nurodė pasekmes, kurios turi būti taikomos, jei arbitražo sprendimas pažeis 
tokias taisykles37. Arbitruotinumo požiūriu ši byla svarbi tyliu pritarimu ar 
neprieštaravimu dėl ginčų, susijusių su konkurencijos teise, nagrinėjimo arbitraže38. 
Sistemiškai vertinant EcoSwiss v. Benetton byloje pateiktus paaiškinimus, darytina 
išvada, kad ginčai, susiję su konkurencijos teise, yra priskirtini arbitražui. Taip pat 
pabrėžtina, kad teisės mokslas teismų pareigą taikyti ES konkurencijos teisę, kai yra 
sprendžiamas arbitražo sprendimo galiojimo ir (ar) pripažinimo klausimas, išplėtė 
ir arbitrams39. Toks reikalavimas kyla iš SESV, t.y. šios sutarties nuostatos (įskaitant 
34 Žr., pvz.: Tarybos 2004 m. sausio 20 d. reglamentas 139/2004/EB dėl koncentracijų tarp 

įmonių kontrolės [2004] OL, L 024; Tarybos 1999 m. kovo 22 d. reglamentas 659/1999/EB, 
nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles [1999] OL, L 83. Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. VIII-1099, 8 str., 45 str. 

35 Žr. SESV 108 str. 
36 landolt, ph., supra note 3, p. 101.
37 Poudret, J-F.; Besson, S., supra note 46, p. 297.
38 Poudret, J-F.; Besson, S., supra note 46, p. 301.
39 stylopoulos, e. Powers and Duties of Arbitrators in the Application of Competition Law: 

An EC Approach in the Light of Recent Developments. European Competition Law Review, 
2009, 30(3): 118–124.
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101 ir 102 straipsnius) yra privalomos ir turi būti taikomos nepriklausomai nuo 
to, kurią taikytiną nacionalinę teisę pasirinko šalys40. Darytina išvada, kad tokie 
sprendimai kaip EcoSwiss v. Benetton prarastų savo reikšmę, jeigu arbitražas 
neturėtų teisės taikyti ir įgyvendinti pamatinę reikšmę turinčių konkurencijos 
teisės nuostatų41. Taigi EcoSwiss v. Benetton byloje ETT pabrėžė, kad arbitrai gali 
taikyti ES konkurencijos teisę, kuri, kaip visuotinai sutinkama, yra susijusi su 
viešuoju interesu, ginčuose, kur arbitražo sprendimas gali būti pripažįstamas ir (ar) 
vykdomas ES valstybėse. ETT pabrėžė: „Nacionalinis teismas, į kurį kreiptasi dėl 
arbitražo sprendimo panaikinimo, turi patenkinti pastarąjį prašymą, jei nusprendžia, 
kad arbitražo sprendimas prieštarauja EB sutarties 81 straipsniui.“42

Analogiškai JAV „antro žvilgsnio“ (angl. second look) doktrinai, įtvirtintai 
Mitsubishi byloje, arbitražo sprendimai, priimti pagal ES konkurencijos teisę, gali 
būti papildomai peržiūrimi teismų. Tokia pozicija buvo patvirtinta ETT EcoSwiss v. 
Benetton byloje, kurioje sistemiškai aiškinant nustatyta, kad ES konkurencijos teisės 
bylos gali būti arbitruotinos (arbitražo sprendimai gali būti peržiūrėti teismo), ETT 
kartu nurodo teismų sistemos svarbą tikrinant, ar arbitrai tinkamai taikė svarbias 
konkurencinės teisės nuostatas43. Šis teismo sprendimas turėtų būti vertinamas kaip 
tam tikras saugiklis, užtikrinantis, kad arbitrai laikysis ES konkurencijos teisės ir 
tinkamai ją taikys. Tai tam tikra garantija, kad arbitrai neignoruos imperatyvių ES 
konkurencijos teisės normų, nes bet koks ydingas interpretavimas ar klaidingas 
taikymas gali lemti arbitražo sprendimo panaikinimą arba nepripažinimą. 

ETT Nordsee byloje44 pabrėžė, kad ES valstybės narės teismas, peržiūrėdamas 
arbitražo sprendimą arba spręsdamas sprendimo pripažinimo klausimą, kai to 
prašo viena iš bylos šalių, turi vadovautis ES teisės aktų nuostatomis ir atitinkamai 
kontroliuoti, ar arbitražo sprendimas nepažeidžia esminę reikšmę turinčių ES teisės 

40 ES sutarčių ir kitų teisės aktų privalomumas įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 4 str.  
3 d., SESV 288 str.; ES teisės viršenybę prieš nacionalinę teisę, esant jų konfliktui, detaliai 
išaiškino ETT byla 11/70 Internationale Handelsgesellschaft v Einfuhr-und Vorratsstelle fur 
Getreide und Futtermittel, [1970] ETA 1125.

41 mustill, m. J.; boyd, s. c. Commercial Arbitration: 2001 Companion Volume, London: 
Butterworths, 2001, p. 79–80. Iš blanKe, g.; nazzini, r. Arbitration and ADR of global 
antitrust disputes: taking stock: Part 1. Global Competition Litigation Review, 2008, 1(1),  
p. 46–56.

42 EcoSwiss v. Benetton, para. 37.
43 Poudret, J-F.; Besson, s., supra note 46, p. 301.
44 Byla 102/81Nordsee Deutsche Hochsee fischerei GmbH v Reederei Mond Hochsee fischerei 

Nordstern AG & Co KG, [1982] ETA 01095, para. 14.
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aktų nuostatų. Remdamasis Nordsee45 byloje suformuluota taisykle, ETT ją pakartoja 
vėlesnėje praktikoje – Almelo46 byloje, nurodydamas, kad valstybės narės teismas 
turi taikyti ir vadovautis taip pat ir ES konkurencijos teisės nuostatomis. Manytina, 
kad pastaroji nuostata implikuoja teisinio tikrumo principo užtikrinimą. Arbitrai yra 
suinteresuoti priimti veiksmingą ir įgyvendinamą sprendimą. Teisės mokslininkų 
nurodoma, kad „<...>arbitras yra Teisingumo Teismo įpareigotas taikyti tinkamas 
taisykles ir privalo užtikrinti, kad arbitražu nebūtų siekiama išvengti viešosios 
tvarkos taisyklių taikymo“47.

Remiantis galiojančia ETT praktika, suformuota Nordsee48 byloje, arbitražui 
draudžiama kreiptis į ETT dėl prejudicinio sprendimo. Ši taisyklė buvo patvirtina 
ir vėlesnėje ETT praktikoje49. Vis dėlto valstybės narės teismas turi teisę pateikti 
ETT prejudicinius klausimus, susijusius su arbitražo sprendimu, kurio pripažinimo 
klausimas yra sprendžiamas50. Minėtoje Almelo byloje ETT pasisakė, kad valstybės 
narės teismas, tikrinantis arbitražo sprendimo atitiktį ES teisei, nėra atleistas nuo 
pareigos kreiptis į ETT dėl prejudicinio sprendimo pagal SESV 267 straipsnį. 
Be to, teisės mokslas svarsto teorinę galimybę ES valstybėse narėse esantiems 
arbitražo tribunolams, ar arbitražo ginčo šalims, kreiptis į valstybės narės teismus 
dėl kreipimosi į ETT dėl prejudicinio sprendimo pagal minėtą straipsnį dėl ES 
konkurencijos klausimo, kilusio arbitražiniame ginče51.

Pabrėžtina, kad nėra aiškios arbitražo sprendimo peržiūrėjimo teismų ribos 
konkurencijos teisės kontekste. Vis dėlto buvo pasisakyta už arbitražo sprendimų, 
susijusių su viešąja tvarka ir imperatyviomis normomis, peržiūrėjimo būtinumą52. 
Itin svarbu nustatyti tinkamą pusiausvyrą. Turi būti įtvirtintas ribota arbitražo 
sprendimų patikra teismuose, kad nebūtų paneigti pagrindiniai arbitražo privalumai, 
kaip antai operatyvumo, išlaidų mažinimo principai ir panašiai. Priešingu atveju 
neliktų paskatos kreiptis į arbitražą, jei po pastarojo proceso iškart prasidėtų teismo 
procesas. Taigi teismas turi teisę peržiūrėti arbitražo sprendimą ir „priversti“ 
45 Nordsee, para. 14.
46 Byla C-393/92 Municipality of Almelo and others v NV Energie bedrif Ijsselmij, [1994] ETA 

I-01477.
47 brulard, y.; quintin, y. European Community Law and Arbitration: National Versus 

Community Public Policy. Journal of International Arbitration, 2001, 18(5): 536.
48 Nordsee, para. 14.
49 Žr. Almelo ir bylą C-125/04 Denuitv Transorient, [2005] ETA I-00923.
50 lugard, p. h. E. C. Competition Law and Arbitration: Opposing Principles? European 

Competition Law Review, 1998,19(5): 295–301.
51 landolt, ph., supra note 3, p. 93, 103.
52 born, g. b., supra note 31, p. 800.
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arbitražą laikytis imperatyvių konkurencijos teisės normų,– tai saugiklis, kuriuo 
neturi būti piktnaudžiaujama (angl. loved unwisely or pursued too keenly).

Svarbu, kad arbitražas nėra aiškiai įvardijamas Tarybos 2002 m. gruodžio 
16 d. reglamento 1/2003/EB dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir  
82 straipsniuose, įgyvendinimo, pagal kurį Europos Komisija neteko ES konku- 
rencijos teisės įgyvendinimo monopolio, tekste53. Nepaisant to, vyrauja nuomonė, 
kad pastarasis reglamentas netiesiogiai nurodo arbitražą, nes arbitražo funkcijos yra 
panašios į teismų teisėjų, todėl arbitražui priskirtinos identiškos funkcijos taikant 
ES teisę54. Kontekstas, kuriame arbitrai turi taikyti ES konkurencijos teisę, skiriasi, 
jis gali būti nulemtas šalių prigimties, ginčo dalyko ir arbitražo vietos. Todėl čia 
esminis klausimas – ar tam tikros sutartys turi įtakos ES prekybai ir verslui55? 
Vis dėlto pavojus, kad arbitražas gali klaidingai taikyti ES konkurencijos teisę, 
egzistuoja. Svarbu pabrėžti, kad nė viena sistema nėra apsaugota nuo klaidos 
galimybės ir sunku būti tikram, jog klaidingo ES konkurencijos teisės taikymo 
tikimybė sumažės vien dėl to, kad ją taikys teisėjai.

Paminėtina, kad Europos Parlamentas 2014 m. balandžio 17 d. priėmė 
direktyvą dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę 
nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir ES konkurencijos 
teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo56. Direktyva sukuria naują įrankį asmenims, 
patyrusiems žalą dėl konkurencijos teisės (antimonopolinių įstatymų) pažeidimų, 
ginti savo teises ir gauti kompensaciją. Manoma, kad šis teisės aktas lems ieškinių 
dėl žalos kiekio nacionaliniuose teismuose didėjimą. 

Nors Direktyva tiesiogiai neįvardija, kad ginčai dėl žalos gali būti sprendžiami 
arbitraže, nėra ir imperatyvių nuostatų, draudžiančių atitinkamus ginčus spręsti ne 
nacionaliniuose teismuose. Direktyvos 48 konstatuojamoji dalis skatina šalis ginčus 
dėl žalos, padarytos dėl konkurencijos teisės pažeidimų, kompensavimo spręsti 
taikant „tarpusavio susitarimo mechanizmus“, įskaitant ir arbitražą. Direktyvos  

53 Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. reglamento 1/2003/EB dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų 
Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo [2003] OL L 1.

54 groot, de d. Arbitration and the Modernisation of EC Competition Law. European Business 
Law Review, 2008, 19(1): 181.

55 mistelis, l. a.; breKoulaKis, s. l., supra note 19, p. 257.
56 Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų 

taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, 
patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, 
atlyginimo [2014] OL, L 349. Valstybės nares privalo įgyvendinti šios direktyvos nuostatas 
iki 2016-12-26.
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18 straipsnio 2 dalis įtvirtina reikalavimą, kad valstybės narės užtikrintų tam tikras 
sąlygas, kai šalys ginčą (ar reikalavimą) dėl žalos atlyginimo sprendžia tarpusavio 
susitarimu. Taigi šios Direktyvos reguliuojami ginčai šalių sutarimu taip pat galėtų 
būti sprendžiami arbitraže. Pati Direktyva apima daug platesnę problematiką nei 
šio straipsnio objektas ir jos detalesniam aptarimui būtų reikalingas atskiras teisinis 
tyrimas57.

Dėl ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, tinkamumo arbitražui pasisako ir 
valstybių narių nacionaliniai teismai.

Prancūzijoje Paryžiaus apeliacinis teismas Labinal58 byloje nusprendė: „<...> 
net jeigu ekonominę politiką reguliuojančių konkurencinės teisės nuostatų pobūdis 
ir draudžia arbitrams skirti baudas ar įpareigoti nutraukti neteisėtą veiklą, jie gali 
padaryti išvadas dėl šalių elgesio, jei jis yra neteisėtas vertinant pagal viešosios 
tvarkos taisykles, kurios gali būti pritaikytos tiesiogiai šalių veiksmams įvertinti, 
net jei jos ir netaikomos arbitražo procesui visa apimtimi“. Pastaroji pozicija buvo 
išlaikyta ir vėlesnėje Aplix59 byloje, kurioje teismas pabrėžė, jog arbitrai gali tik 
nustatyti konkurencinės teisės nuostatas pažeidžiančiais veiksmais šalių sukeltus 
padarinius civiliniams santykiams, tačiau negali skirti baudų60.

Nacionaliniai teismai, pavyzdžiui, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos, Švedijos, patvirtino, kad bylos, susijusios su ES ir nacionaline 
valstybių narių konkurencijos teise, gali būti tarptautinio komercinio arbitražo 
sutarties dalykas61. ET Plus SA v Welter62 byloje Anglijos Aukščiausiasis Teismas 
pabrėžė, kad ginčai, susiję su EB sutarties 81 ir 82 straipsnių63 pažeidimu, yra 
arbitruotini, jei patenka į arbitražinės išlygos apimtį. Švedijoje arbitrų teisė spręsti 
dėl civilinių šalių santykių ginče, susijusiame su konkurencine teise, yra įtvirtinta 

57 Direktyva yra naujas mokslinių tyrimų objektas ir akademinės literatūros tik plėtojama, žr., 
pvz.: ford, s. Claims for contribution in competition damages actions: the impact of the EU 
Damages Directive. European Competition Law Review, 2015, 36(8), 327–329; rey, c. The 
Interaction between Public and Private Enforcement of Competition Law, and Especially the 
Interaction between the Interests of Private Claimants and Those of Leniency Applicants. 
Global Competition Litigation Review, 2015, 8(3), 109–125.

58 Labinal v. Mors, CA Paris, May 19, 1993, kaip cituota: gaillard, e.; saVage, J. (ed.) 
Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer 
Law International, 1999, p. 337.

59 Aplix v. Velcro, CA Paris, Oct. 14, 1993.
60 Poudret, J-F.; Besson, s., supra note 46, p. 299.
61 born, g. b., supra note 31, p. 795.
62 ET Plus SA v Welter, [2005] EWHC 2115 (Comm).
63 Dabar atitinkamai SESV 101 ir 102 straipsniai.
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tiesiogiai įstatymuose64. Nors Olandijoje šiuo klausimu nėra nei teismų praktikos, 
nei įstatymų reglamentavimo, šalies teisės mokslininkų nuomone, nacionalinių 
teismų požiūris būtų palankus arbitražui65. 

Pabrėžtina, kad ne visos valstybės vienareikšmiškai pripažįsta ginčų, susijusių 
su ES konkurencinės teisės nuostatomis, priskirtinumą arbitražui. Belgijoje aiškaus 
atsakymo į klausimą, ar pastarieji ginčai yra arbitruotini, dar nėra. Viename iš pirmųjų 
su konkurencinės teisės klausimų nagrinėjimu arbitraže susijusiame sprendime 
Belgijos teismas išaiškino, kad arbitrai turi teisę ex officio nustatyti, ar sutarčiai, iš 
kurios kyla ginčas, daro įtaką Europos Bendrijų steigimo sutarties 82 straipsnis66. 
Jei arbitrai nagrinėdami bylą nustatytų ES konkurencinės teisės nuostatų pažeidimą, 
arbitražinis susitarimas būtų negaliojantis67. Pastarasis ribojimas gali būti laikomas 
pažeidžiančiu arbitražinės išlygos atskirumo (angl. separability) doktriną. Belgijoje 
buvo išplėtota ir kita su ES konkurencine teise susijusi doktrina, pagal kurią ginčo 
nagrinėjimo arbitraže galimybė priklauso nuo to, ar ES konkurencinės teisės 
nuostatos yra reikšmingos – kaip ginčo esmę sudarantis ar tik kaip preliminarus 
klausimas. Pastaroji doktrina leido arbitrams spręsti ginčą, jei su konkurencinės 
teisės normomis buvo susijęs tik preliminaraus klausimo sprendimas. Tokiai 
nuomonei oponuojantys mokslininkai teigia, kad su ES konkurencine teise susijusių 
ginčų arbitruotinumas ribojamas ne todėl, kad arbitrai galėtų spręsti dėl tam tikros 
sutarties galiojimo ES konkurencinei teisei, nes toks arbitrų sprendimas niekaip 
neįpareigoja atsakingų valstybės subjektų ir teismų, kurie nėra saistomi arbitrų 
nuomonės ir gali patys įvertinti, ar sutartimi buvo pažeistos konkurencinės teisės 
nuostatos. Ši nuomonė pamažu įsitvirtina ir yra pripažįstama, tad manytina, kad 
Belgijos teismai kilus ginčui pripažintų su ES konkurencinės teisės nuostatomis 
susijusių ginčų priskirtinumą arbitražui68.

Arbitražo teisė nagrinėti su konkurencine teise susijusius ginčus pripažįstama ne 
tik ginčams, kylantiems dėl ES konkurencinės teisės nuostatų, bet ir iš nacionalinių 
valstybės konkurencinių teisės normų kylantiems ginčams. Daugumos valstybių 
teisės aktai, teismų išaiškinimai ar doktrinos nuomonė yra palanki šios srities 
ginčams, susijusiems su nacionalinėmis konkurencinės teisės nuostatomis. Kaip 

64 houtte, Van V. What’s New in European Arbitration? Dispute Resolution Journal. American 
Arbitration Association: Juris Publishing, 2005, p. 297.

65 berg, Van den a. (ed.) Yearbook Commercial Arbitration. 26 Vol. The Hague: Kluwer Law 
International, 2001, II skyrius.

66 Dabar – SESV 102 str.
67 Poudret, J-F.; Besson, s., supra note 46, p. 297.
68 Ibid., p. 298.
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antai Šveicarijos įstatymuose numatytas arbitruotinumo valstybės vidaus ginčuose 
ribojimas buvo panaikintas 1995 m. Švedijoje, o Didžiojoje Britanijoje ir Italijoje 
jis yra aiškiai nustatytas teisės aktuose. Iš šalių, visiškai nepripažįstančių šių ginčų 
arbitruotinumo, galima paminėti Belgiją69. 

Taigi minėti teismų sprendimai patvirtina, kad bent jau Europos ir JAV 
teismai tikisi arbitrų pareigos ne tik išspręsti tarp šalių kilusį privatų ginčą, mat 
vis dažniau įstatymų ar reguliavimo ginčai yra priskiriami arbitražui70. Pagrindinis 
ETT pagrindimas yra arbitrų privalomas vadovavimasis imperatyviomis normomis, 
galiausiai taikomomis byloje, dėl jų sąsajos su byla71. 

2.4.	 Komercinio	arbitražo	įstatymo	genezė	ir	pasiūlymas	dėl	ginčų,	susijusių	
su	konkurencijos	teise,	teismų	praktikos	bei	teisinio	reguliavimo	plėtros	
Lietuvoje

Iki 2012 m. birželio 21 d. galiojusios KAĮ redakcijos 11 straipsnio 1 dalis 
draudė perduoti arbitražui nagrinėti ginčus, susijusius su konkurencija. Vertinant 
galiojusias griežtas KAĮ normas, draudžiančias perduoti nagrinėti arbitražui ginčus, 
susijusius su konkurencija, ir ne visada arbitražo jurisdikcijai palankią teismų 
praktiką72, Lietuvos teismai pripažintų ginčus, susijusius su konkurencine teise, 
nepriskirtinais arbitražui. Toks griežtas ir nebeaktualus reglamentavimas prieštaravo 
daugelio Vakarų Europos valstybių praktikai, kaip, beje, ir ETT išaiškinimui byloje 
EcoSwiss v. Benetton. 

Sveikintinas KAĮ 3 straipsnio 11 dalyje įtvirtintas palankesnis arbitražui 
reguliavimas, numatant galimybę arbitraže spręsti ginčus dėl žalos, padarytos 
pažeidus konkurencijos teisės normas, atlyginimo. Toks reguliavimas labiau atitinka 
modernių valstybių praktiką. 

Ginčų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumas tarptautiniam arbitražui 
nebekvestionuojamas. Arbitrai turi pareigą taikyti konkurencijos teisę lygiai taip pat, 
kaip ir bet kokias kitas teisės normas. Moderniose teisės sistemose ginčų, kylančių 

69 Poudret, J-F.; Besson, s., supra note 46, p. 299.
70 moses, m. l. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2 Ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 85.
71 PaPeil, a-s. Conflict of Overriding Mandatory Rulesin Arbitration. Iš ferrari, f. K. s.; 

gruyter, W. Conflict of Law sin International Arbitration. Munich: Selier. European Law 
Publishers, 2010, p. 376.

72 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. sausio 10 d. 
nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „NCC Statyba“ v. BUAB „Švilda“ (bylos Nr. 3K-3-
20/2005 m.).
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iš konkurencijos teisės, nepriskirtinumas arbitražui susiaurintas iki aspektų, kurie 
išimtinai priklauso nuo reguliuojančiųjų institucijų įsikišimo, pavyzdžiui, duodant 
leidimą susijungti ar susilieti, skiriant baudas ar imantis kitų priemonių, kaip antai 
sankcijų už imperatyvių konkurencijos teisės normų nesilaikymą73. Taigi kartais dėl 
konkurencijos teisės ginčų pobūdžio negalima pasirinkti sutartinio šalių proceso; 
pavyzdžiui, „<...> pritarti įmonių susijungimui ar išleisti panašių administracinių 
aktų. Minėti sprendimai nustato teises ir pareigas trečiosioms šalims, apima ir 
administracinę diskreciją, kuri turi likti demokratiškai atskaitingiems sprendimų 
priėmėjams“74. Dėl kitų aspektų arbitražui palankiose valstybėse beveik vienu 
balsu pripažįstama, kad civilinės teisės padariniai, kylantys iš konkurencinės 
teisės pažeidimų tarp individualių šalių, gali būti perduoti nagrinėti tarptautiniam 
komerciniam arbitražui75. Mitsubishi ir EcoSwiss v. Benetton bylose numatyta 
apsauga, kuria siekiama eliminuoti reguliuojančiųjų institucijų susirūpinimą, kad 
nebus laikomasi imperatyvių konkurencijos teisės normų, nes arbitražo sprendimai 
atitinkamai gali būti peržiūrėti ir panaikinti ar nepripažinti76. Pabrėžtina, kad arbitrai 
prieš taikydami ES konkurencijos teisę turėtų nenukrypti nuo ETT praktikos šioje 
srityje, ypač jei šalių pasirinkta teisė ar bylos esmei taikytina teisė yra valstybės 
narės teisė, inkorporuojanti ES konkurencijos taisykles; ir (ar) arbitražo nagrinėjimo 
vieta yra vienoje iš valstybių narių, todėl arbitražo sprendimas gali būti panaikinimo 
procedūros dalykas šios Valstybės narės nacionaliniuose teismuose; ir (ar) yra 
tikimybė, kad arbitražo sprendimą bus siekiama įgyvendinti ES valstybėje narėje77. 
ETT išaiškinimai konkurencijos teisės srityje privalo būti pagrindas formuoti 
panašią praktiką ir Lietuvos teismuose. Lietuvos arbitrai taip pat turi atsižvelgti 
į ES konkurencijos teisę, ypač jei arbitražinis sprendimas bus įgyvendinamas ES 
valstybėje narėje.

Pabrėžtina, kad nacionaliniai teismai turi teisę nepripažinti ir neleisti vykdyti 
arbitražų sprendimų, kurie prieštarauja inter alia viešajai tvarkai pagal Niujorko 
konvencijos V(l)(c) bei (e) ir II(b) straipsnius; tai patvirtino ir ETT praktika78. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įstatymų leidėjas aiškiai 
ir nedviprasmiškai nurodo konkurencijos laisvę esant vienu iš teisinės valstybės 

73 born, g. b., supra note 31, p. 793.
74 Ibid., p. 840.
75 Ibid., p. 800.
76 mistelis, l. a.; breKoulaKis, s. l., supra note 18, p. 261.
77 pinsolle, p. Private Enforcement of European Community Competition Rules by Arbitrators. 

International Arbitration Law Review, 2004, 7(1): 22. Žr.: bron, m., supra note 4, p. 127.
78 EcoSwiss v. Benetton, para. 38.
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ekonomikos pagrindų, todėl vargu ar Lietuvoje būtų galima šios nuostatos 
ekonomikos požiūriu nelaikyti viešąja tvarka, nes pagrindinis Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo tikslas – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos 
Respublikoje79. Atsižvelgiant į aptartus išsamių tyrimų rezultatus matyti, kad ginčų, 
susijusių su konkurencijos teise, nepriskirtinumo arbitražui argumentus paneigia 
doktrina ir teismų praktika80.

Išvados

Apibendrinant bylų, susijusių su konkurencijos teise, tinkamumą arbitražui, 
galima daryti žemiau nurodomas išvadas.

1. Ginčų, susijusių su konkurencijos teise, arbitruotinumo ribojimai iš esmės 
grindžiami viešuoju interesu ir valstybės siekiu kontroliuoti minėtos 
kategorijos ginčų nagrinėjimą.

2. Tarptautiniu ir ES lygiu ginčų, susijusių su konkurencijos teise, 
priskirtinumas komerciniam arbitražui nebėra kvestionuojamas iš esmės, 
t. y. civilinės teisės padariniai, kylantys iš konkurencinės teisės pažeidimų 
tarp individualių šalių, gali būti perduoti nagrinėti tarptautiniam 
komerciniam arbitražui. Diskutuojama tik dėl arbitruotinumo ribojimo 
aspektų, susijusių su viešuoju interesu, imperatyvių teisės normų, dėl 
kurių šalys negali pasirinkti arbitražo proceso.

3. Nuogąstavimai dėl netinkamo ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, 
sprendimo arbitraže yra paneigiami JAV teismų praktikos (bylose 
Mitshubishi, Shearson/American Express), ETT sprendimų (bylose 
EcoSwiss v. Benetton, Nordsee, Almelo) bei atskirų valstybių narių teismų, 
pripažinusių ginčų, kylančių iš konkurencijos teisės, priskirtinumą 
arbitražui. Teismai nurodo: arbitražo sprendimai gali būti patikrinti 
ir panaikinti ar nepripažinti, todėl arbitrai yra suinteresuoti priimti 
veiksmingą ir įgyvendinamą sprendimą, privalo laikytis ir tinkamai taikyti 
tiek nacionalinės teisės, tiek ES konkurencijos teisės normas. Tuo tarpu 
nacionaliniai teismai pripažindami ir įgyvendindami arbitražo sprendimą 
turi pareigą tikrinti imperatyvių teisės normų, įskaitant ir konkurencijos, 
laikymąsi, taip pat kreiptis į ETT dėl preliminaraus sprendimo ES 
konkurencijos teisės klausimais. 

79 bron, m., supra note 4, p. 126.
80 allison, J. r., supra note 8, p. 275.
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4. Iki 2012 m. birželio 21 d. galiojusio Komercinio arbitražo įstatymo 
draudimas perduoti arbitražui nagrinėti ginčus, susijusius su konkurencija, 
neatitiko besiformuojančių arbitruotinumo tendencijų bei ETT išaiškini- 
mų. Esama šio įstatymo redakcija įtvirtina arbitražo ir ginčų, susijusių 
su konkurencijos teise, nagrinėjimo suderinamumo koncepciją. Ginčų, 
kylančių iš konkurencijos teisės, nepriskirtinumas arbitražui siaurintinas 
iki aspektų, kuriems būtinas išimtinis reguliuojančiųjų institucijų įsikišimas 
(pvz., koncentracijų, baudų skyrimo už imperatyvių normų pažeidimus 
atvejais), nes tik šiais atvejais dėl konkurencijos teisės ginčų pobūdžio 
negalima pasirinkti konsensualinio proceso tarp šalių. Dėl kitų aspektų 
Lietuvoje, kaip arbitražui palankioje valstybėje, turi būti vienareikšmiškai 
pripažįstama, kad civilinės teisės padariniai, kylantys iš konkurencinės 
teisės pažeidimų tarp individualių subjektų, yra arbitruotini.

5. Dėl privačiosios konkurencijos teisės įgyvendinimo plėtros, kurią skatina 
ir naujoji ES Direktyva 2014/104/EU, ginčų, kylančių iš konkurencijos 
teisės, priskirtinumo arbitražui pripažinimas laikytinas svarbiu evoliucijos 
žingsniu. Tikėtina, kad tokių ginčų sprendimų komerciniame arbitraže 
ateityje daugės, o nacionaliniai teismai turės spręsti arbitražinio sprendimo 
pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimus. 
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Summary. The article analyses the arbitrability of antitrust claims. A detailed 
discussion of US, non-European and EU case-law, and academic literature provides an 
overview of the key restrictions to the arbitrability of antitrust claims.

In the first section, authors analyse the rationale behind non-arbitrability of 
antitrust claims. Moreover, by the analysis of the evolution of the legal doctrine the 
authors show that arbitrability of competition law disputes per se is no longer being 
questioned in international commercial arbitration. Civil law consequences deriving 
from the infringement of competition law between individual parties may be referred to 
the international commercial arbitration. 
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Next, the article provides in-depth analysis of the case-law of US courts, the CJEU, 
EU Member States courts, which dealt with the questions of arbitrability of antitrust 
claims. The case-law eliminates the worries of the regulatory authorities that imperative 
competition laws will not be obeyed by arbitrators as arbitration awards may be 
reviewed and set aside or unenforced where appropriate. 

Finally, Lithuanian Law on Commercial Arbitration is discussed drawing attention 
to the need to observe the trends of international commercial arbitration and follow 
aforementioned CJEU case-law which recognizes arbitrability of antitrust claims and 
sets particular obligations towards national courts when recognizing and enforcing 
arbitral awards.
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Įvadas

Nacionalinėje ir tarptautinėje pozityviojoje teisėje, kuri aktuali baudžiamajai 
justicijai, vaiku laikomas kiekvienas asmuo, nesulaukęs 18 metų amžiaus. Būtent 
iki šio amžiaus asmenys laikomi nevisiškai procesiškai veiksniais dalyviais dėl 
socialinės, psichinės, fizinės ir kognityvinės brandos trūkumo. Ši aplinkybė lemia ne 
tik poreikį užtikrinti papildomą tokio baudžiamojo proceso dalyvio teisių apsaugą1, 
bet ir kitaip vertinti su vaiku atliktų procesinių veiksmų rezultatus turint omenyje tai, 
kad vaiko pasaulio supratimas, pojūčiai, atmintis ir gebėjimas komunikuoti skiriasi 
nuo atitinkamų suaugusiojo savybių. Dėl šių aplinkybių teismų praktikoje kyla 
klausimų – nuo kelerių metų vaikas gali tapti patikimu įrodymų šaltiniu, kokiais 
kriterijais vadovaujantis reikėtų vertinti jo byloje duotus parodymus, ar šie kriterijai 
yra tokie patys, kokiais teismai turi vadovautis vertindami suaugusiųjų parodymus, 
ir pan. Tad šio straipsnio tikslas – apžvelgti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką 
baudžiamosiose bylose, kuriose parodymus yra davę vaikai2, ir įvertinti, kaip šio 
teismo jurisprudencijoje yra sprendžiami minėti probleminiai klausimai. 

Apibendrinus teismų praktiką galima daryti išvadą, kad teismai, vertindami 
vaikų parodymus, tai daro iš esmės remdamiesi dviem kriterijais – formaliuoju 
ir materialiuoju. Šie kriterijai reikšmingi nustatant, ar vaiko parodymus galima 
laikyti gautais teisėtu būdu (formalusis) ir ar jie gali būti pripažįstami patikimais 
(materialusis). Būtent šie aspektai, pasitelkiant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
nutartis baudžiamosiose bylose, priimtas daugiausia 2013–2015 metais, ir bus 
aptarti šiame straipsnyje. 

1 Apie tai ne kartą buvo rašyta moksliniuose darbuose, pavyzdžiui, žr. AŽuBalytė, R. 
Baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, teisinės ir faktinės diferenciacijos 
prielaidos ir iš jų kylantys reikalavimai. Iš: Sąžiningas baudžiamasis procesas. Probleminiai 
aspektai. Vilnius: Industrus, 2009; AŽuBalytė, R.; Jurgaitis, R.; ZaJančkauskienė, J. 
Specifinės baudžiamojo proceso rūšys. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 
2011; Murauskienė, D. Nepilnamečio nukentėjusiojo apklausos reglamentavimo modeliai. 
LCC Liberal Arts Studies, Volume 6: Whose Justice? Global Perspective in Dialogue. 
Klaipėda, 2013: LCC International University: 79–90 ir kt. 

2 Šiame straipsnyje apžvelgta teismų praktika dėl nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų 
duotų parodymų vertinimo. Dėl ribotos straipsnio apimties ir dėl įtariamųjų (kaltinamųjų) 
procesinio statuso nulemtų liudijimo ypatumų (teisės tylėti, teisės neatsakyti į tam tikrus 
klausimus, pareigos sakyti tiesą nebuvimo) nepilnamečių įtariamųjų (kaltinamųjų) parodymų 
vertinimo klausimai čia nebus aptarti. 
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1.	 Formalieji	vaiko	parodymų	vertinimo	kriterijai

Išanalizavus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką baudžiamosiose 
bylose, kuriose nukentėjusiojo ar liudytojo statusą yra įgijęs vaikas, galima daryti 
išvadą, kad dažniausiai baudžiamajame procese parodymus davusių nepilnamečių 
nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai gynybos yra kritikuojami nurodant 
formalaus pobūdžio pažeidimus, – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso (toliau – BPK) 186 straipsnio pažeidimus, kuriuos pabrėžiant siekiama 
sumenkinti vaiko byloje duotų parodymų įrodomąją vertę. Tačiau teismų praktikoje 
itin retai konstatuojami BPK 186 straipsnio pažeidimai, o šios normos nuostatos 
interpretuojamos ganėtinai lanksčiai, visais atžvilgiais turint omenyje vaiko amžių, 
jo psichologinę būseną, brandą ir pan., bei, atsižvelgiant į šias ypatybes, poreikį 
vaiko apklausą atlikti kiek kitaip, nei įprastai apklausiant procesiškai veiksnų 
suaugusį asmenį. Nepilnamečius apklausiant paprastai nėra taikoma įprastinė 
apklausos tvarka – laisvas pasakojimas ir po jo užduodami klausimai; vaikas 
apklausiamas duodant jam klausimų apie bylai reikšmingas aplinkybes, be to, ypač 
svarbus įvairaus pobūdžio specialistų dalyvavimas vaiko apklausoje.  

„<...> kasatoriaus manymu, nukentėjusysis ikiteisminiame tyrime buvo 
apklaustas pažeidžiant BPK 186 straipsnio reikalavimus, o tai pripažino 
ir apeliacinės instancijos teismas, jog apklausiant nukentėjusįjį dėl D. ir A. 
dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką, tyrėjas J. R. menamais klausimais darė 
įtaką nukentėjusiojo parodymams, bet kartu šis teismas nepagrįstai nusprendė, 
kad dėl V. nukentėjusysis davė teisingus parodymus.“3 Kasacinės instancijos 
teismas, atmesdamas tokius kasacinio skundo argumentus, nurodė: „Šioje byloje 
nukentėjusysis nepilnametis R. pas ikiteisminio tyrimo teisėją buvo tinkamai 
apklaustas psichologo (anksčiau jo apklausti buvo neįmanoma dėl jo būklės), 
nepažeidžiant BPK 186 straipsnio reikalavimų. Ir nors vėliau šioje apklausoje 
dalyvavo inspektorius J. R. (kas įstatymo nedraudžiama), tačiau parodymus apie 
tai, kokius veiksmus prieš jį atliko nuteistasis V., nukentėjusysis parodė dar prieš 
inspektoriui dalyvaujant apklausoje. Taigi taip apklausiant mažametį nukentėjusįjį 
dėl V. padarytos nusikalstamos veikos prieš jį, įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos, 
todėl, teisėjų kolegija nuomone, šiuos nukentėjusiojo parodymus teismai teisingai 
laikė tinkamais įrodymais.“4

3 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 
14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-131/2014 m.

4 Ibid.
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„M. pas ikiteisminio tyrimo teisėją buvo apklausta nepažeidžiant BPK 186 
straipsnyje nustatytos nepilnamečio nukentėjusiojo apklausos tvarkos, t. y. buvo 
vykdoma vaiko apklausos kambaryje dalyvaujant tik psichologui, taip pat buvo 
daromas vaizdo ir garso įrašas, o kitiems proceso dalyviams, iš jų – ir nuteistajam 
G., buvo sudarytos sąlygos stebėti ir girdėti apklausą kitoje patalpoje ir per 
ikiteisminio tyrimo teisėją užduoti klausimus (BPK 186 straipsnio 4 dalis).“5

„Kasacinio skundo argumentai dėl mergaitėms užduodamų menamų klausimų 
nepagrįsti. Mažamečių asmenų apklausos atliekamos atsižvelgiant į jų intelektinio 
vystymosi lygį, psichinę ir emocinę būklę. Dažnai be pokalbį skatinančių klausimų 
apklausti tokio asmens visiškai neįmanoma, tačiau vien dėl to apklausos rezultatai 
negali būti pripažinti nepatikimais. Apklausų metu daryti vaizdo ir garso įrašai 
patvirtina, kad apklausos atliktos nepažeidžiant BPK nuostatų ir nukentėjusiosioms 
buvo užduodami ne menami ar šališki klausimai, kaip teigiama kasaciniame skunde, 
o pokalbį skatinantys bei atsakymus patikslinantys klausimai, nes laisvo pasakojimo 
metu nukentėjusiosios negalėjo nurodyti visų nusikalstamų veikų aplinkybių.“6

„Nekyla abejonių, kad nukentėjusiosios parodymai seksualinio prievartavimo 
bylose, gauti nepažeidžiant apklausos procedūros taisyklių, yra vieni reikšmingiausių 
įrodymų vertinimo procese. Taigi duomenų liečiamumo prasme nukentėjusiosios 
J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui, teisingai pripažinti įstatymo 
reikalavimus atitinkančiais įrodymais. <...> Šioje byloje mažametė nepažeidžiant 
BPK buvo apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dalyvaujant reikiamiems 
specialistams, be to, nukentėjusiąją atskirai tyrė teismo psichiatrai, kurie konstatavo, 
kad mažametė neturi padidinto polinkio fantazuoti.“7

BPK 186 straipsnio nuostatų pažeidimas praktikoje bandomas sieti ir su 
galimybės apklausti vaiką teismo posėdyje nebuvimu. Tačiau ir šiuos argumentus 
kasacinės instancijos teismas paprastai pripažįsta nepagrįstais: „Pažymėtina, kad 
BPK 186 straipsnio 2 dalies nuostatos, numatančios, jog pilnametystės nesulaukęs 
liudytojas ikiteisminio tyrimo metu paprastai būtų apklausiamas ne daugiau kaip 
vieną kartą, į teisiamąjį posėdį kviečiamas tik išimtiniais atvejais, nustato teismams 
pareigą atsižvelgti į tokių nepilnamečių liudytojų interesų apsaugos garantijas ir 

5 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. 
balandžio 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-205/2013 m.

6 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 
8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-10/2013 m.

7 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 
29 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-421/2013 m.
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pakartotines apklausas teisme iš esmės riboti. <...> Taigi, bylą nagrinėjančiam 
teismui sprendžiant klausimą, ar šaukti jaunesnį nei aštuoniolikos metų amžiaus 
liudytoją (ypač mažametį) į teismą siekiant gauti iš jo duomenis apie matytą 
suaugusių asmenų konfliktą, galbūt smurtą, reikia atsižvelgti į šaukiamo teisme liudyti 
nepilnamečio amžių, galimą neigiamą poveikį moraliniam nepilnamečio psichikos 
vystymuisi, jo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo teisėjui, informatyvumą, šių 
parodymų reikšmę tikrųjų bylos aplinkybių nustatymui.“8

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vertin- 
damas, ar nebuvo pažeistos BPK 186 straipsnio nuostatos, atsižvelgia į apklausoje 
dalyvavusius asmenis, į tai, ar buvo naudota vaizdo ir garso įrašymo technika, ar 
buvo sudaryta galimybė įtariamajam ir (ar) jo gynėjui tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvauti apklausoje, taip pat užduoti klausimus apklausiamajam. 

Viena iš reikšmingiausių formalių nepilnamečio nukentėjusiojo ar liudytojo 
apklausos nuostatų yra tai, kad vaikas ikiteisminio tyrimo (arba, galima sakyti, viso 
baudžiamojo proceso metu) turi būti apklausiamas kiek įmanoma mažiau kartų, 
rekomenduotina – vieną, o apklausa turi būti vykdoma pas ikiteisminio tyrimo 
teisėją. Toks reikalavimas, kurio pastaruoju metu paprastai yra paisoma, leidžia 
pasiekti kelis svarbius tikslus: pirma, tokius vaiko parodymus galima pagarsinti 
teisiamajame posėdyje, nekviečiant vaiko liudyti jame; antra, apklausos pas 
ikiteisminio tyrimą teisėją teisinis reguliavimas sudaro prielaidas apsaugoti vaiką 
nuo žalingo baudžiamojo proceso poveikio, išvengiant tiesioginio kontakto su 
kaltininku. Teismų praktikoje vertinant pas ikiteisminio tyrimo teisėją apklaustų 
vaikų parodymus daugiausia problemų kyla atsakant į klausimą, kas turi teisę atlikti 
vaiko apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją – ar pats ikiteisminio tyrimo teisėjas, 
ar specialistas (psichologas ar vaiko teisių apsaugos specialistas). Besiformuojanti 
teismų praktika pateikia atsakymą į šį klausimą. 

„Kasatoriaus teiginys, neva teismai negalėjo vadovautis nukentėjusiosios 
parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo teisėjai, nes jie buvo gauti pažeidžiant 
baudžiamojo proceso įstatyme nustatytą tvarką, yra nepagrįstas. Nepilnametė 
nukentėjusioji baudžiamojo proceso metu buvo apklausta du kartus: 2011 m. 
gruodžio 29 d. ją apklausė ikiteisminio tyrimo pareigūnė (tyrėja), o 2012 m. sausio 
12 d. – ikiteisminio tyrimo teisėja. Iš bylos medžiagos matyti, kad nepilnametės 
nukentėjusiosios apklausa vyko nepažeidžiant BPK 186 straipsnyje nustatytos 
nepilnamečio nukentėjusiojo apklausos tvarkos, t. y. ją apklausė ikiteisminio 

8 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo  
17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-43-489/2015 m.
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tyrimo teisėja dalyvaujant tiek psichologei, tiek jos atstovei pagal įstatymą  
S. U., įtariamojo gynėjui advokatui. Apklausos metu buvo daromas vaizdo ir garso 
įrašas. Įtariamasis D. susipažino su apklausos protokolu ir jį pasirašė kartu su savo 
gynėju. <...> Nepagrįstai kasaciniame skunde teigiama, jog apklausą atliko tik 
vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas. Išties didžiąją dalį apklausos atliko 
vaiko teisių apsaugos specialistė, tačiau teisėja dalyvavo apklausoje, tikslino ir 
aiškinosi apklausos metu nustatytas aplinkybes, reziumavo apklausos rezultatus 
(pabrėžta aut.).“9

„Kasaciniame skunde teigiama, kad mažamečių apklausas faktiškai vykdė 
psichologės, t. y. procesinį veiksmą atliko neįgalioti ir neparuošti asmenys, ir kad 
apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių netyrė. Šis teiginys nepagrįstas. 
Pagal BPK 186 straipsnio 5 dalį į jaunesnių kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba 
nukentėjusiojo apklausą privalo būti kviečiamas valstybinės vaiko teisių apsaugos 
institucijos atstovas arba psichologas, kurie padeda apklausti nepilnametį, 
atsižvelgdami į jo socialinę ir psichologinę brandą. Iš bylos duomenų matyti, kad 
mažamečių nukentėjusiųjų apklausa vyko VšĮ Paramos vaikams centre, psichologėms 
I. M. ir J. D. tiesiogiai bendraujant su nukentėjusiosiomis, tačiau visą apklausos 
eigą ir aplinkybes, dėl kurių buvo apklausiamos nukentėjusiosios, kontroliavo 
ikiteisminio tyrimo teisėja. Prieš nukentėjusiųjų apklausas buvo aptarta apklausų 
strategija, o apklausų metu teisėja per ausines nurodydavo psichologėms, kokius 
klausimus užduoti nukentėjusiosioms (pabrėžta aut.). Apeliacinės instancijos 
teismas, nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo gynėjo skundą ir siekdamas patikrinti 
pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, teismo posėdžio 
metu ne tik perskaitė nukentėjusiųjų apklausos protokolus, bet ir savo iniciatyva 
iškvietė mažamečių nukentėjusiųjų apklausas atlikusias psichologes I. D. ir I. M. 
Įspėjęs dėl atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų išvadų ir paaiškinimų 
pateikimą, teismas jas apklausė apie jų einamas pareigas, profesiją, išsilavinimą 
ir nukentėjusiųjų apklausų eigą. Apeliacinės instancijos teismui nekilo abejonių 
dėl minėtų specialisčių kompetencijos ir mažamečių nukentėjusiųjų apklausų 
objektyvumo bei nešališkumo.“10

Įdomiu aspektu nepilnamečio parodymų teisėtumas buvo ginčijamas kitoje 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje, kurioje gynyba tvirtino, kad nepilnamečių 

9 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 
20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-261/2014 m. 

10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 
8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-10/2013 m. 
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apklausoje negalėjo dalyvauti jų atstovai pagal įstatymą, nes jie tame pačiame 
procese turėjo ir liudytojų statusą. „Baudžiamuosiuose procesuose, kuriuose 
nukentėjusiaisiais yra pripažįstami nepilnamečiai asmenys, dalyvauja ir šių 
nukentėjusiųjų atstovai pagal įstatymą. Nukentėjusiųjų atstovai pagal įstatymą 
dažnai turi ir liudytojo procesinį statusą. Ta aplinkybė, kad nagrinėjamoje byloje 
nukentėjusiųjų motinos byloje dalyvavo kaip atstovės pagal įstatymą ir davė 
parodymus kaip liudytojos, procesiniu pažeidimu nelaikytina. BPK numatytos 
liudytojų apklausos teismo posėdyje taisyklės tais atvejais, kai liudytojas turi ir 
kitą procesinį statusą (nagrinėjamu atveju – atstovo pagal įstatymą), taikomos su 
ypatumais, atsižvelgiant į tai, kad proceso metu apklausiamas asmuo turi derinti 
ne vien tik liudytojo teises bei pareigas, bet ir teises bei pareigas pagal kitą turimą 
procesinį statusą. Taigi tai, kad nukentėjusiųjų atstovės, kurios teismo posėdyje buvo 
apklaustos kaip liudytojos, viso teismo proceso metu buvo teismo salėje, procesiniu 
pažeidimu nelaikytina.“11

Mokslinėje literatūroje ne kartą rašyta, kad daugiausia problemų kalbant apie 
vaikų apklausos teisėtumą kyla siekiant suderinti vaiko interesų viršenybės principą 
su įtariamojo (kaltinamojo) teise į teisingą baudžiamąjį procesą, konkrečiai – su jo 
teise pačiam apklausti kaltinimo liudytojus. Šis klausimas vis dar kyla teismams, 
nors praktikoje ilgainiui susiformavo tam tikri kriterijai, leidžiantys įvertinti 
gynybos priekaištus teisėsaugos institucijų pareigūnams dėl suvaržytos įtariamojo 
(kaltinamojo) teisės tinkamai gintis. 

„Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad 
BPK 184 straipsnio 4 dalies nuostatos, įpareigojančios pranešti apie apklausą 
įtariamajam ir jo gynėjui, nebuvo pažeistos, nes pas ikiteisminio tyrimo teisėją 
nepilnametė nukentėjusioji buvo apklausiama 2011 m. sausio 12 d. nuo 11.45 iki 
13.30 val., t. y. tuo metu, kai A. dar nebuvo įgijęs įtariamojo statuso, o pranešimas 
apie įtarimą A., kaip nurodyta įtariamojo apklausos protokole, buvo įteiktas  
2011 m. sausio 12 d. 16.10 val. Tačiau pažymėtina, kad įtariamojo statusas gali būti 
įgyjamas ne tik įteikus asmeniui pranešimą apie įtarimą, bet ir jį sulaikius įtariant, 
kad jis padarė nusikalstamą veiką (BPK 21 straipsnio 2 dalis). Įtariamojo teisė 
dalyvauti ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamoje nukentėjusiojo apklausoje taip 
pat nėra siejama tik su pranešimo apie įtarimą jam įteikimu (BPK 184 straipsnio  
4 dalis). Ši teisė, kurios įgyvendinimas užtikrinamas, be kita ko, tinkamai pranešant 
įtariamajam ir jo gynėjui apie apklausą, suteikiama įtariamajam nepriklausomai 

11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 
23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-370/2014 m. 
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nuo to, kokia procesine forma jis įgijo šį statusą. Atsižvelgdama į tai, kad A. buvo 
sulaikytas 2011 m. sausio 11 d., teisėjų kolegija konstatuoja, kad jo teisė dalyvauti 
kitą dieną vykusioje nukentėjusiosios apklausoje pas ikiteisminio tyrimo teisėją 
buvo suvaržyta.

Vertindama BPK 184 straipsnio 4 dalies pažeidimo įtaką A. procesinėms teisėms 
ir baudžiamojoje byloje priimtų teismų sprendimų teisingumui, teisėjų kolegija 
atkreipia dėmesį į tai, kad šia BPK nuostata siekiama užtikrinti BPK 44 straipsnio 
7 dalyje, Konvencijos 6 straipsnio 3 dalies d punkte įtvirtintą kaltinamojo teisę 
apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad šie liudytojai būtų apklausti. 
Ši garantija yra vienas teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, įtvirtintos Konvencijos  
6 straipsnio 1 dalyje, taip pat BPK 44 straipsnio 5 dalyje, aspektų, į kuriuos turi būti 
atsižvelgiama vertinant proceso teisingumą. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktiką, baudžiamojo proceso teisingumas vertinamas svarstant šį procesą kaip 
visumą, atsižvelgiant ne tik į gynybos teises, bet ir į visuomenės bei nukentėjusiųjų 
interesą, kad nusikalstamos veikos kaltininkai būtų tinkamai persekiojami, ir, esant 
būtinybei, į liudytojų teises (e. g. Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom, nos. 
26766/05 and 22228/06, judgment of 15 December 2011). Konvencijos 6 straipsnio 
3 dalies d punkte įtvirtintas principas, pagal kurį, prieš nuteisiant kaltinamąjį, visi 
jį kaltinantys įrodymai paprastai turi būti jam dalyvaujant pateikti viešame teismo 
posėdyje, siekiant užtikrinti rungtynišką bylos svarstymą. Šio principo išimtys yra 
galimos, tačiau jos turi nepažeisti gynybos teisių, kurios paprastai reikalauja, 
kad kaltinamajam būtų suteikta pakankama ir tinkama galimybė ginčyti prieš jį 
liudijančio liudytojo parodymus bei pateikti liudytojui klausimų arba tuo metu, kai 
jis duoda parodymus, arba vėlesnėje proceso stadijoje (ibid).

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstami sunkumai, su kuriais 
susiduria nacionaliniai teismai nagrinėdami bylas dėl lytinių nusikalstamų 
veikų, kurias dažnai supa paslaptis, taigi daugeliu atvejų vienintelis ar lemiamas 
kaltinantis įrodymas yra nukentėjusiosios parodymai, kurių atitiktį tikrovei ir 
patikimumą gynyba gali kvestionuoti apklausdama juos duodantį asmenį (e. g. Gani 
v. Spain, no. 61800/08, judgment of 19 February 2013). Taip pat atsižvelgiama į 
baudžiamųjų procesų dėl lytinių nusikalstamų veikų ypatybes: auka tokį procesą 
dažnai supranta kaip sunkų išbandymą, ypač kai iš jos reikalaujama vėl susitikti 
su kaltinamuoju. Tokios aukos neretai ieško būdų išvengti skausmingos akistatos 
atsisakydamos duoti žodinius parodymus teisme (e. g. Scheper v. the Netherlands, 
no. 39209/02, decision of 5 April 2005). Kita vertus, aptariamos  kategorijos bylų 
specifika nepaneigia pirmiau nurodytų kaltinamojo teisių.
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Nors nagrinėjamoje byloje neužtikrinus A. ir jo gynėjui galimybės dalyvauti 
ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamoje nukentėjusiosios apklausoje jų teisė 
apklausti nukentėjusiąją šioje baudžiamojo proceso stadijoje ir buvo suvaržyta, 
kasatorius ir jo gynėjas turėjo galimybę įgyvendinti šią teisę nagrinėjant bylą 
pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Taigi nėra pagrindo teigti, kad jiems 
kaip ir E. nebuvo suteikta galimybė ginčyti prieš teisiamuosius asmenis duodamus 
nukentėjusiosios parodymus bei pateikti jai klausimų vėlesnėje proceso stadijoje.“12

Vaiko liudijimo baudžiamajame procese kaip teisėto ir patikimo įrodymų šal- 
tinio bei kaltinamojo teisės į teisingą teismą kolizija kyla ne tik teisės užduoti 
klausimus kaltinimo liudytojams ir tokiu būdu gintis nuo pareikštų kaltinimų 
kontekste; tam tikra prasme kyla ir įtariamojo (kaltinamojo) teisės žinoti, kuo 
yra kaltinamas, kolizija. Lytinės prievartos prieš vaikus baudžiamosiose bylose 
neretai nukentėjusio vaiko parodymai yra vieninteliai tiesioginiai įrodymai, 
kuriais remiantis nustatomos visos įrodinėtinos veikos kvalifikavimui reikšmingos 
aplinkybės, kaip antai nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, būdas ir pan. 
Dėl vaikams būdingų liudijimo ypatumų (ne visuomet tikslių ir išsamių parodymų, 
negebėjimo įsiminti konkretų laiką, vietą, veikų skaičių) šios aplinkybės ne visada 
nustatomos labai tiksliai. Tačiau teismų praktikoje tai nelaikoma pažeidimu ir 
pateisinama liudijusiojo jaunu amžiumi. „Nors pagal teismų praktiką nusikalstamos 
veikos padarymo vieta, laikas ir būdas nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodomi 
visada, tačiau kartu pripažįstama, kad kai nusikalstamos veikos laiko ar kitų svarbių 
aplinkybių tiksliai nustatyti neįmanoma, šios aplinkybės nuosprendžio aprašomojoje 
dalyje nurodomos kaip įmanoma tiksliau. Pažymėtina, kad tokios kategorijos bylose, 
kai seksualinio pobūdžio nusikalstama veika padaroma prieš mažametį asmenį, 
dažnai dėl jauno nukentėjusiojo amžiaus sunku itin tiksliai nustatyti reikšmingas 
bylos aplinkybes (pabrėžta aut.). Tokia situacija susidarė ir šioje byloje, tačiau, 
nepaisant to, tai nesutrukdė nustatyti įrodytomis pripažintas nusikalstamos veikos 
aplinkybes ir teisiškai įvertinti nuteistojo V. veiksmus pagal baudžiamąjį įstatymą. 
Iš V. pateikto kaltinimo ir teismų sprendimų nustatomųjų dalių matyti, kad jis 
pagal BK 150 straipsnio 4 dalį buvo nuteistas už tai, jog seksualiai prievartavo 
mažametę I.  laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d., tiksliau 
nenustatytu laiku ir nenustatytą skaičių kartų analiniu bei kitokio fizinio sąlyčio 
būdu – kišo savo lytinį organą jai į analinę angą, paėmęs I.  ranką ja lietė savo 
lytinį organą, lietė rankomis jos krūtinę, lietė rankomis, bučiavo ir laižė jos lytinius 

12 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 
12 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-454/2013 m.
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organus, kišo į juos savo rankų pirštus, liepė ranka masturbuoti, čiulpti jo lytinį 
organą. Aplinkybių, kad nukentėjusioji I. buvo seksualiai prievartaujama tam tikru 
laikotarpiu ir nenustatytą skaičių kartų kaltinime nurodytais būdais, aprašymą lėmė 
tai, kad šioje byloje reikšmingiausius parodymus apie seksualinę prievartą davusios 
nukentėjusiosios I. ir J. negalėjo tiksliai nurodyti, kada ir kiek kartų buvo tenkinama 
lytinė aistra su I. Nukentėjusiosios neteisėtų veiksmų, atliktų prieš I., laiką siejo 
su darželio lankymu, t. y. laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 11 d., taip pat bendrai, 
tačiau pakankamai informatyviai nurodė veiksmus, kuriuos V. tuo laikotarpiu atliko 
prieš mažametę, t. y. lytinės aistros tenkinimo būdus, tačiau kiek kartų tai buvo 
daroma, negalėjo nurodyti. Nepaisant to, šių aplinkybių visumos pakako spręsti dėl 
V. veiksmų atlikimo laiko, pobūdžio ir kvalifikavimo pagal baudžiamąjį įstatymą, 
o aprašant nusikalstamos veikos aplinkybes šios buvo nurodytos tokios, kokias 
objektyviai, pagal bylos duomenis pavyko nustatyti.“13 „Baudžiamosiose bylose 
dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo 
laisvei ir nekeičiamumui (turėtų būti „neliečiamumui“ – aut. past.) padarymo 
galimos situacijos, kai tiksliai nustatyti visų nusikalstamų veiksmų yra neįmanoma, 
ypač kai tokie veiksmai būna atlikti prieš mažamečius. Nepašalintos abejonės dėl 
tikslios nusikalstamų veikų apimties tokiose baudžiamosiose bylose neužkerta 
kelio baudžiamosios atsakomybės taikymui, jei ištyrus įrodymus gali būti daroma 
patikima išvada, kad baudžiamojo įstatymo draudžiami veiksmai buvo atlikti 
(pabrėžta aut.).“14

Paminėti teismų praktikos pavyzdžiai leidžia daryti išvadą, kad teismai, 
nagrinėdami baudžiamąsias bylas dėl seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų, 
padarytų vaikų atžvilgiu, vieną iš svarbiausių baudžiamojo proceso principų in 
dubio pro reo taiko gerokai plačiau ir lanksčiau nei nagrinėdami baudžiamąsias 
bylas, kuriose nukentėjusiaisiais pripažinti suaugusieji. Mokslinių diskusijų vertos 
tokios teismų praktikos tendencijos, turint omenyje tai, kad nekaltumo prezumpcija 
visiems įtariamiems ir kaltinamiems asmenims turi būti taikoma vienoda apimtimi 
nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio nusikalstama veika jie kaltinami.

Mažiau formaliųjų reikalavimų keliama ir vaiko apklausos protokolui. Teismų 
praktikoje gynėjai neretai ginčija vaiko parodymų teisėtumą motyvuodami tuo, 
kad jų parodymų turinys netiksliai perkeltas į apklausos protokolą. Tačiau teismai, 

13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 
17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-252/2013 m.

14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 
23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-370/2014 m. 
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paprastai atmesdami tokius argumentus, pabrėžia, kad neretais atvejais yra sunku 
tiksliai atkartoti vaiko parodymų esmę protokole dėl to, jog apklausiamieji į 
klausimus atsakinėja netiksliai, neretai pasitelkdami savo kūno kalbą, vartodami 
specifinius žodžius ir pan. Antai byloje, kurioje apeliacinės instancijos teismas 
priėmė išteisinamąjį teismo nuosprendį dėl mažametės seksualinio prievartavimo, 
o kasacinės instancijos teismas šį teismo nuosprendį panaikino, pastarojo teismo 
teisėjų kolegija nurodė: „Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio motyvai 
neduoda pagrindo išvadai dėl nukentėjusiosios parodymų nepatikimumo. Kaip 
matyti iš parodymų stenogramos teksto, nukentėjusiosios parodymų iš tiesų pažodžiui 
neįmanoma buvo perteikti į apklausos protokolą. Tačiau esminių skirtumų tarp 
parodymų protokolo ir garso įrašų stenogramos kolegija neįžvelgia. Stilius skiriasi, 
bet turinys panašus. Be to, vertindamas apklausos stenogramos tekstą teismas visai 
neatsižvelgė į byloje esantį išrašą iš ligos istorijos Nr. 73 L. bei teismo psichiatrijos ir 
teismo psichologijos ekspertizės aktuose nustatytus nukentėjusiosios psichikos būklės 
ir psichologinio tyrimo rezultatus: „Į klausimus atsakinėja tyliai, vienu žodžiu arba 
apskritai tyli.“ Esant tokiai nukentėjusiosios asmenybei  teismas turėjo atitinkamai 
vertinti apklausoje dalyvavusios psichologės vaidmenį.“15

Kalbant apie formaliuosius nepilnamečio byloje duotų parodymų vertinimo 
kriterijus, norėtųsi atkreipti dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kurioje 
buvo keliamas klausimas, kaip vertinti nepilnamečio „atvirąjį prisipažinimą“, 
kurį jis parašė iki įtariamojo procesinio statuso suteikimo. Šioje byloje kasacinės 
instancijos teismas kategoriškai pabrėžė, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai 
neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo atlikti nepilnamečio apklausą, net ir 
„atviro prisipažinimo“ forma, kol oficialiai jis nebuvo pripažintas įtariamuoju ir 
kol nebuvo užtikrintos viso nepilnamečio įtariamojo teisės: „Nuteistojo V.  teisės iš 
esmės buvo suvaržytos 2009 m. sausio 6 d. iš jo gaunant „atviruosius pripažinimus“. 
Esminiu BPK pažeidimu laikytinas ir šių prisipažinimų pripažinimas leistinais  
V.  kaltės įrodymais kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose. Pirmosios 
instancijos teismas 2012 m. birželio 21 d. nuosprendyje teisiškai neteisingai 
interpretavo 2009 m. sausio 6 d. pareigūnų bendravimo su V. metu padarytų 
pažeidimų reikšmę ir nepagrįstai „atviruosius pripažinimus“ pripažino leistinais 
įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo padarytų 
klaidų neištaisė. Iš byloje užfiksuotų liudytojų J. B., M. S., L. S., M. T. parodymų, 
pareigūnų tarnybinio patikrinimo medžiagos yra akivaizdu, kad 2009 m. sausio 6 d. 

15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 
13 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-126/2015 m.
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į policijos įstaigą V. buvo pristatytas kaip įtariamas nusikaltimų padarymu asmuo, 
o policijoje vyko faktinė įtariamojo apklausa, tačiau, pažeidžiant BPK 21 straipsnio 
2 dalies nuostatas, V. nebuvo suteiktas įtariamojo statusas. Tai turėjo būti padaryta 
vadovaujantis bent dviem BPK 21 straipsnio 2 dalyje numatytais pagrindais 
– pagal BPK 21 straipsnio 2 dalį įtariamuoju turi būti laikomas tiek asmuo, 
sulaikytas įtariant, kad jis padarė nusikalstamą veiką, tiek asmuo, apklausiamas 
apie veiką, kurios padarymu jis įtariamas. V.  2009 m. sausio 6 d. buvo sulaikytas 
bei apklausiamas kaip įtariamasis, šių veiksmų tinkamai procesiškai neįforminant. 
Tokiais veiksmais buvo padaryti BPK 140, 187, 188 straipsnių, nustatančių 
įtariamojo sulaikymo ir apklausos taisykles, pažeidimai. Laikantis BPK nuostatų 
2009 m. sausio 6 d. V. privalėjo būti įteiktas pranešimas apie įtarimą, išaiškintos 
ir užtikrintos nepilnamečio įtariamojo teisės ir tik po to galėjo būti siūloma duoti 
parodymus apie, tikėtina, padarytas veikas. <...> Europos Žmogaus Teisių Teismo 
2012 m. gruodžio 11 d. sprendime Venskutė prieš Lietuvą pateikti išaiškinimai 
dėl neteisėto laisvės suvaržymo ir siekio išgauti informaciją apie galbūt padarytą 
nusikalstamą veiką taikytini ir nagrinėjamai bylai. Sutiktina su kasacinio skundo 
argumentais, kad V. „atviri prisipažinimai“ gauti pažeidžiant draudimą versti duoti 
parodymus prieš save (lot. nemo tenetur se ipsum accusare; Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalis, BPK 80 straipsnio 1 punktas). Be to, vertinant 
2009 m. sausio 6 d. pareigūnų veiksmus ypatingą reikšmę turi ir ta aplinkybė, kad 
V. buvo nepilnametis. Nepilnamečiams proceso dalyviams BPK ir kiti teisės aktai 
numato papildomas garantijas. 2009 m. sausio 6 d. pareigūnams manant, kad yra 
pagrindas laikinai sulaikyti V., apie laikiną sulaikymą, laikantis BPK 53 straipsnyje, 
140 straipsnio 7 dalyje numatytų reikalavimų, turėjo būti informuotas V. atstovas 
pagal įstatymą ir jam leista dalyvauti su V.  atliekamuose veiksmuose. 2009 m. 
sausio 6 d. pareigūnai V. de facto laikė įtariamuoju, todėl, kaip minėta, privalėjo 
jam suteikti įtariamojo statusą ir laikydamiesi BPK 10 straipsnio, 51 straipsnio  
1 dalies 1 punkto reikalavimų nuspręsti, kad yra būtinas gynėjo dalyvavimas.“16

2.	 Materialieji	vaiko	parodymų	vertinimo	kriterijai

Ginčydami apkaltinamojo teismo nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą, 
nuteistieji ir jų gynėjai neretai kelia klausimą, ar šis procesinis dokumentas galėjo 
būti grindžiamas nepilnamečio nukentėjusiojo ar liudytojo parodymais, jei tokį 

16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 
24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-350/2013 m. 
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procesinį statusą įgijęs asmuo buvo pernelyg jaunas duoti patikimus parodymus. 
Baudžiamojo proceso doktrinoje laikomasi pozicijos, kad bendriausia prasme 
gebėjimas liudyti priklauso nuo asmens gebėjimo pažinti, užfiksuoti ir atkurti 
anksčiau suvoktus reiškinius ir faktus17. Vadinasi, pozityviojoje teisėje neturėtų 
būti įtvirtintas konkretus amžius, nuo kurio asmuo būtų laikomas gebančiu duoti 
tikslius ir patikimus parodymus. Norint atsakyti į klausimą, ar vaikas tikrai geba 
duoti parodymus baudžiamajame procese, pirmiausia būtina nustatyti, ar jis pajėgus 
pažinti įvairius reiškinius, juos objektyviai užfiksuoti savo sąmonėje ir, esant tam 
tikroms sąlygoms, neiškreiptai bei nefantazuodamas perpasakoti savo įsimintas 
aplinkybes kitiems asmenims. Toks asmens gebėjimas nesiejamas su konkrečiu 
amžiumi, o nustatomas kiekvienoje byloje individualiai, atsižvelgiant į konkretaus 
vaiko asmenines, fizines, psichologines ir kognityvines savybes. Tokio požiūrio 
laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 

Antai „Baudžiamojo proceso įstatyme nustatyta, kad liudyti gali būti 
šaukiamas kiekvienas asmuo, apie kurį yra duomenų, kad jis žino kokių nors 
reikšmės bylai išspręsti turinčių aplinkybių (BPK 78 straipsnis). Vadinasi, 
liudytojas baudžiamajame procese yra asmuo, kuris matė ar kitaip suvokė su 
tiriamu įvykiu susijusius faktus, įvykius, reiškinius ir gali tai patvirtinti duodamas 
parodymus. Klausimą, ar liudytojo parodymai laikytini įrodymais, kiekvienu atveju 
sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla (BPK 20 straipsnio 2 dalis)“18; 
„Apeliacinės instancijos teismo sprendimas nesiremti liudytojų parodymais 
argumentuojant jų nepilnametyste teisiškai yra nepagrįstas. Nukentėjusieji ir 
liudytojos, parodę apie motociklo greitį, eismo įvykio metu turėjo apie 16–18 
metų. Nėra pagrindo vien dėl tokio amžiaus žmogaus vertinimą dėl transporto 
priemonės greičio laikyti visiškai nepatikimu, juolab kad autobusų stotelėje buvo 
net šeši žmonės. Šių asmenų parodymai atitinka tiek leistinumo, tiek liečiamumo 
reikalavimus, keliamus įrodymams.“19 Kitoje kasacinės instancijos teismo nutartyje 
nurodyta, kad ir liudijusio asmens mažametystė per se negali būti laikoma sąlyga, 
paneigiančia vaiko gebėjimą duoti patikimus parodymus: „Nekyla abejonių, kad 
nukentėjusiosios parodymai seksualinio prievartavimo bylose, gauti nepažeidžiant 

17 JurKa, R. Liudytojo procesinių interesų apsauga baudžiamajame procese: problemos ir 
perspektyvos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (Teisė 01 S). Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2008, p. 13.

18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 
20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-110/2006 m. 

19 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 
22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-49/2013 m.
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apklausos procedūros taisyklių, yra vieni reikšmingiausių įrodymų vertinimo 
procese. <...> Vien tai, kad nukentėjusioji yra mažametė, negali būti aplinkybė, dėl 
kurios tokie parodymai nebūtų pripažįstami įrodymais BPK 20 straipsnio prasme.“20

Materialieji vaiko parodymo vertinimo kriterijai leidžia įvertinti tokių 
parodymų patikimumo aspektą. Greta teisėtumo aspekto, patikimumo aspektas 
baudžiamosiose bylose, kuriose nukentėjusiaisiais pripažinti nepilnamečiai, įgyja 
ypatingą reikšmę dėl kelių priežasčių. Pirma, tokio pobūdžio bylose (ypač kalbant 
apie seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas) vaiko parodymai neretai būna 
vieninteliai tiesioginiai įrodymai, kuriais ir grindžiamas teismo nuosprendis. Antra, 
vaiko asmeninės savybės, branda, amžius, apklausos laikas, kitos aplinkybės turi 
didelės įtakos vaiko parodymų turiniui, kurio įvertinimas neretai tampa sudėtingu 
uždaviniu teisėsaugos institucijų pareigūnams. Teismų praktikoje vertinant, ar 
nukentėjusio vaiko parodymai gali būti laikomi patikimais, itin reikšmingi įvairių 
specialistų (psichiatrų, psichologų, vaiko teisių apsaugos specialistų) paaiškinimai 
ir išvados. Tai iliustruoja teismų praktikos pavyzdžiai: „Nors kasaciniame 
skunde abejojama nukentėjusiosios M. parodymų patikimumu, tačiau iš byloje 
esančių teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktų matyti, kad 
M., įvertinus jos protinio išsivystymo lygį, turimas žinias, būdingus amžiaus ir 
individualius ypatumus, galėjo teisingai suprasti konkrečias faktines reikšmingas 
bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus. Taip pat jame konstatuota, kad  
M. parodymai yra realistiški, atitinkantys jos gyvenimo patirtį, padidintas polinkis 
fantazuoti, supainioti realius įvykius su vaizduotės produkcija nenustatytas, 
taip pat nenustatytas padidintas polinkis į įtaigumą. Be to, mergaitei nuo byloje 
nagrinėjamų įvykių pradžios ir iki šiol yra būdingas seksualizuotas elgesys, kuris 
yra vertinamas kaip specifinis patirtos seksualinės prievartos požymis. Teismo 
vaikų ir paauglių psichologė ekspertė A. Š. patvirtino atliktų ekspertizių išvadas 
ir papildomai paaiškino, kad M. pasakojime apie nusikalstamos veikos padarymo 
aplinkybes neatsiskleidė jokio suaugusio asmens poveikis ir nekilo jokių abejonių 
dėl to, kad mergaitė pasakoja tai, ką pati yra mačiusi ir patyrusi.“21

„Mažamečio liudytojo parodymų turinys ir jo galimybės adekvačiai suvokti 
aplinką buvo įvertintos pasitelkiant Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovo žinias 
ir patirtį. A. parodymų turinys apklausiant jį ikiteisminio bylos tyrimo metu ir 

20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 
29 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-421/2013 m. 

21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. 
balandžio 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-205/2013 m.
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nagrinėjant bylą teisme iš esmės tapatus. Ir D. T., ir A. (mažametis – aut. past.) 
vienodai apibūdino ginklo išvaizdą, abu patvirtino, jog į ginklą buvo įdėtas šovinys, 
nurodė, jog iš ginklo buvo iššauta. Kasacinio skundo teiginiai apie nesutapimus 
nukentėjusiosios ir liudytojo A. parodymuose dėl veikos detalių nesudaro pagrindo 
pripažinti šių įrodymų prieštaringais, tai paaiškintina amžiaus skirtumu, lemiančiu 
skirtingą aplinkos suvokimą ir įsiminimą. Tokį paaiškinimą pateikė ir vaiko teisių 
apsaugos specialistas.“22

„Teisėjų kolegija pažymi, kad  psichiatrinė ekspertizė buvo daroma 
nukentėjusiajai tam, kad būtų įvertinta jos psichinė būsena, asmenybė ir tuo pagrindu 
būtų galima vertinti jos parodymus ikiteisminio tyrimo metu.“23

Kita vertus, specialistų paaiškinimai, išvados bei ekspertizių aktai neturi 
pranašumo prieš kitus byloje esančius įrodymus, todėl, kaip ir kiti bylai reikšmingi 
duomenys, jie turi būti įvertinti pagal BPK 20 straipsnio nuostatas. „Teismas 
vertino teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės duomenis, kad 
mažametei nukentėjusiajai padidinti polinkis fantazuoti bei polinkis į įtaigumą 
nenustatyti, tačiau atsižvelgė ir VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo Vai- 
ko raidos centro gydytojos S. S. ir psichologės I. N. epikrizės duomenis Nr. 862 L,  
kad mažametė nukentėjusioji pateikiamas užduotis atlieka nenoriai, bando 
manipuliuoti, prieštarauti, vadovauti suaugusiajam, struktūravimui pasiduoda 
sunkiai, pradeda pykti, jos nuotaika kintanti, emocijos labilios, mąstymas 
konkretus; mergaitė individualių užsiėmimų metu prieinama kontaktui, greitai 
užmezga prieraišius santykius, kuriais vėliau bando manipuliuoti, siekdama savo 
norų tenkinimo, individualaus padidinto dėmesio sau, nuolat išbando leistino 
elgesio ribas; mergaitė geba išreikšti savo mintis, papasakoti, kalbėdama apie 
patirtą seksualinę prievartą, tampa nerimastinga, gynybiška, sunkiai nustygsta 
vietoje, išsako baimės, gėdos jausmus; prasti mergaitės socialiniai įgūdžiai – 
menkas elementaraus elgesio taisyklių ir normų, bendravimo ribų žinojimas, jai 
sunku sulaukti savo eilės, linkusi už savo elgesį ir jo pasekmes atsakomybę permesti 
kitiems arba aplinkybėms, greitai pasiduoda kitų žmonių įtakai, jai būdingas 
padidėjęs polinkis meluoti ir fantazuoti; mergaitės emocijos labilios, greitai 
sužadinamos, mergaitė greitai reaguojanti, stokojanti valingos savireguliacijos.“24 

22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartis baudžiamojoje byloje  
Nr. 2K-287/2014. 

23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis baudžiamojoje byloje  
Nr. 2K-126/2015.

24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje  
Nr. 2K-47/2013.
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Šioje byloje kasacinės instancijos teismas paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo 
išteisinamąjį nuosprendį, kuris buvo priimtas nepatikimais pripažinus vienintelės 
tiesioginės liudytojos (nukentėjusiosios) parodymus. Pirmosios instancijos teismo 
nuosprendis buvo grindžiamas nepilnametės nukentėjusiosios parodymais ir teismo 
psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu, kurio patikimumas taip pat 
buvo paneigtas aukščiau nurodytais motyvais.

Apibendrinant teismų praktiką galima teigti, kad kitas įrodymų šaltinis, kuriuo 
remiantis yra tikrinamas vaikų parodymų patikimumo aspektas, yra netiesioginių 
liudytojų parodymai. Netiesioginiais liudytojais baudžiamosiose bylose, kuriose nuo 
įvairaus pobūdžio smurto nukentėjusiais pripažįstami vaikai, paprastai tampa vaiko 
artimieji – tėvai, globėjai, broliai, seserys, giminaičiai, draugai, pedagogai ir kt., 
kurie paprastai arba patys pastebėjo pasikeitusį vaiko elgesį, tam tikrus požymius, 
kad jo atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika, arba apie tai išgirdo bendraudami 
su vaiku. Todėl tokie asmenys paprastai būna apklausiami baudžiamosiose bylose, 
o jų parodymai vertinami nustatant tiesioginio liudytojo, t. y. vaiko, parodymų 
patikimumą. „M. parodymus apie jos patirtą seksualinę prievartą taip pat patvirtino 
jos sesuo mažametė L., parodžiusi, kad sesuo (M.) sakė, jog „tėtis su ja darė seksą“, 
„liepė nusirengti nuogai“, „laižė puciuką, kaklą“. Be to, L. patvirtino mačiusi, 
kaip M. į savo lytinius organus kaišiojo įvairius daiktus (pieštuką, žaislą ir pan.) ir 
bandė nuoga lipti ant jos, t. y. L. Analogiškai parodė ir mažametės M. atstovė pagal 
įstatymą V., t. y. kad matė, kaip M. lipa ant sesers L., bando laižyti jos pilvą, sau į 
lytinius organus kiša įvairius daiktus ir pan. <...> Patirtos seksualinės prievartos 
požymius, priešingai nei teigia kasatorius, pastebėjo ir kiti su nukentėjusiąja  
M. bendravę asmenys (V. P., Z. V., R. J.), parodę, kad mergaitė šalinosi vyriškos 
lyties asmenų, bijodavo keisti sauskelnes, rankas laikydavo lytinių organų srityje 
arba kišdavo į kelnaites, sakydavo, kad skauda, ir pan.“25

„Teismo išvados dėl R. J. P. veikos kvalifikavimo pagal BK 153 straipsnį 
nuosprendyje pagrįstos ištirtų įrodymų visuma: įvertinus mažametės nukentėju- 
siosios E. parodymus, liudytojų M. Š., V. J., E. B. bei K. L. parodymus, teismo 
psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte užfiksuotus duomenis apie tai, 
kad nukentėjusioji galėjo suvokti su ja atliekamų veiksmų pobūdį, nenustatytas jos 
padidintas polinkis fantazuoti. Nors minėtų liudytojų parodymai yra netiesioginiai, 
nes šie asmenys apie įvykio aplinkybes sužinojo iš nukentėjusiosios, tačiau 
tiesioginiai įrodymai neturi pranašumo prieš netiesioginius, jie visi yra reikšmingi 

25 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. 
balandžio 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-205/2013 m.
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įrodinėjimo procese.“26 „Nukentėjusiosios ir mažamečio liudytojo parodymus 
patvirtina ir kitų asmenų paaiškinimai, kuriuose jie nurodo, kokiomis aplinkybėmis 
sužinojo apie padarytą nusikaltimą iš nukentėjusiosios ir A. Visi šie duomenys, 
kurie laikytini išvestiniais įrodymais iš pirminių, nors ir nėra vertingi atskleidžiant 
nusikaltimo padarymo aplinkybes, tačiau vertinant bendrame kontekste su kitais 
yra reikšmingi, kaip patvirtinantys pastarųjų nuoseklumą.“27

Tačiau tokių netiesioginių liudytojų parodymai teismų praktikoje vertinami itin 
atsargiai ir jais teismo nuosprendis grindžiamas tais atvejais, kai jie sutampa su 
tiesioginiais įrodymais: „Be to, visų liudytojų, nukentėjusiojo artimų giminaičių, 
parodymai buvo išvestiniai iš nukentėjusiojo parodymų, juose buvo ir tokių 
aplinkybių, apie kurias neminėjo nei nukentėjusysis, nei nuteistasis, todėl apeliacinis 
teismas teisingai vertino kritiškai tokius jų parodymus ir jais nesirėmė.“28

Kaip rodo praktika, baudžiamųjų bylų dėl seksualinio pobūdžio nusikalstamų 
veikų, padarytų vaikų atžvilgiu, specifika lemia tai, kad nukentėjęs vaikas dažnai 
yra veikiamas artimos aplinkos, ypač jei prievartą patyrė iš savo artimojo. 
Dažniausiai kasaciniuose skunduose teigiama, kad vaikas savo nuteistą tėvą, patėvį 
ar kitą artimą giminaitį apkalba paveiktas motinos ar kito šeimos nario. Paprastai 
tokius kasacinių skundų argumentus paneigia bylos duomenys. Paminėtina 
viena labiau netipinė situacija, kai nukentėjęs vaikas paveiktas šeimos narių 
davė priešingus, kaltininkui palankius parodymus, kuriuos teismai pripažino 
nepatikimais. „Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti prieštaravimus 
tarp mažametės nukentėjusiosios ikiteisminio tyrimo teisėjui duotų ir liudytojų  
M. Š., V. J., E. B. bei K. L. parodymų, vadovaudamasis BPK 324 straipsnio 6 dalimi, 
atliko įrodymų tyrimą ir pakartotinai apklausė nukentėjusiąją E. Nors apeliacinės 
instancijos teisme mažametė nukentėjusioji kaip ir apklausos pas ikiteisminio 
tyrimo teisėją metu paneigė, kad R. J. P. ją tvirkino akcentuodama, jog jie visi 
trys, t. y. ji, jos motina ir kasatorius, „išsiaiškino“ situaciją, tokie nukentėjusiosios 
parodymai apeliacinės instancijos teismui tik sustiprino įsitikinimą, kad ji yra 
paveikta suaugusiųjų įtakos ir siekia sumenkinti įvykio aplinkybes. Būtent tai, kad 
pirmą kartą mažametė nukentėjusioji buvo apklausta praėjus daugiau kaip metams 

26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 
21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232/2013 m.

27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 
27 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-287/2014 m.

28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 
14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-131/2014 m.
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po įvykio, o visą tą laiką gyveno su motina, kuri neigė, jog kasatorius galėjo 
atlikti kokius nors seksualinio pobūdžio veiksmus prieš mažametę, ir lėmė tai, kad 
nukentėjusioji pasidavė suaugusiųjų įtakai, todėl jos parodymus vertino kritiškai. 
Nors kasatorius skunde kelia abejonę dėl liudytojo M. Š. parodymų patikimumo 
dėl to, kad jis apie tvirkinamuosius veiksmus pranešė tik praėjus metams po įvykio, 
būtent po tarp jų kilusio konflikto, tai neturi reikšmės kasatoriaus baudžiamosios 
atsakomybės klausimo išsprendimui, nes teismai išsamiai išsiaiškino aplinkybes, 
kurios lėmė tokį pavėluotą jo kreipimąsi į policiją.“29

Teismų praktikoje gynybos pusė nepilnamečių, ypač nukentėjusiųjų, 
įrodomąją parodymų vertę (patikimumą) bando sumenkinti teigdami, kad juose 
gausu prieštaravimų. Tačiau išanalizavus teismų praktiką galima daryti išvadą, kad 
vaikų parodymų patikimumo vertinimui teismai kelia mažesnius reikalavimus, nei 
vertindami suaugusiųjų parodymus. Lietuvos apeliacinis teismas vienoje byloje yra 
tiesiogiai nurodęs: „Seksualinės prievartos prieš mažamečius bylų specifika yra 
ta, kad paprastai tokios prievartos liudytojų nebūna. Svarbiausi įrodymų šaltiniai 
tokiose bylose – teismo medicinos specialistų išvados, teismo psichiatrijos, teismo 
psichologijos specialistų išvados, daiktiniai įrodymai (kraujo, spermos pėdsakai 
ir kt.), išvestiniai įrodymai – asmenų, kurie bendravo su mažamečiu ir kuriems 
mažametis pasakojo apie patirtą seksualinę prievartą, parodymai. Ypatingą reikšmę 
šioje įrodymų grandinėje turi paties seksualinę prievartą patyrusio mažamečio 
parodymai. Mažamečio nukentėjusiojo parodymų patikimumas neturėtų būti 
vertinamas taip griežtai ir kategoriškai, kaip kitų – suaugusių nukentėjusiųjų 
ar liudytojų parodymai. Kai kurie prieštaravimai, netikslumai, nesutapimai 
mažamečio asmens, patyrusio seksualinę prievartą, parodymuose galėtų būti 
paaiškinami parodymų subjekto specifiškumu dėl amžiaus, socialinės brandos, 
fizinio ir psichinio išsivystymo, patirto šoko, nežymūs prieštaravimai, netikslumai 
nėra pagrindas netikėti mažamečio nukentėjusiojo parodymais (pabrėžta aut.). 
Tačiau mažamečio nukentėjusiojo parodymai negali būti absoliutinami, jie turi būti 
vertinami bylos įrodymų grandinėje, mažamečio nukentėjusiojo parodymai negali 
būti vieninteliu ir absoliučiu kaltės įrodymu, ypač jeigu šie parodymai prieštarauja 
kitiems bylos įrodymams, yra nuolat kintantys ir prieštaringi patys sau.“30

29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 
21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232/2013 m.

30 Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio  
28 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-65/2012 m. 
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Tokios pozicijos laikosi ir kasacinės instancijos teismas: „<...> kasaciniame 
skunde nuteistojo gynėjas nesutinka su įrodymų, sudariusių pagrindą V.  nuteisti 
pagal BK 150 straipsnio 4 dalį už mažametės I. seksualinį prievartavimą, 
vertinimu, teigia, kad nukentėjusiosios I. parodymai nekonkretūs, iki galo neištirti, 
kad jiems darė įtaką globėja liudytoja V., prieštarauja kitos nukentėjusiosios  
J. Parodymams.“31 Kasacinės instancijos teismas į šiuos argumentus atsakė 
taip: „<...> nagrinėjamoje byloje tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos 
teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visus bylos duomenis – tiek nuteistąjį 
V. kaltinančius, tiek jį teisinančius, kruopščiai patikrino nukentėjusiųjų I. ir J. 
parodymų patikimumą – įvertino jų realumą, logiškumą, atitikimą kitoms bylos 
aplinkybėms, palygino su kitais bylos duomenimis, pasisakė dėl prieštaravimų 
šalinimo. <...> Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas dar kartą patikrino 
įrodymų, be kita ko – ir nukentėjusiųjų I. bei J. parodymų, vertinimą bei jo atitikimą 
įstatymų reikalavimams ir padarė motyvuotas išvadas, kodėl tiki ir remiasi 
mažamečių nukentėjusiųjų parodymais grįsdamas savo išvadas. <...> Taip pat 
teismas, įvertinęs nukentėjusiųjų jauną amžių, jų įvykių atpasakojimą vaikiškais 
žodžiais, suaugusiems nebūdingais terminais, tai, kad parodymai atitiko kitas 
objektyvias turinčias reikšmės bylai aplinkybes (apie tėvų elgesį, darželio lankymą 
ir pan.), buvo nuoseklūs, iš esmės sutapo tarpusavyje ir vieni kitus papildė, teismo 
psichiatrijos-psichologijos ekspertizių aktų išvadas, ekspertės V. K. paaiškinimus 
teisme, nukentėjusiųjų pedagogių V. R., S. Z. parodymus, jog nukentėjusiosios 
nelinkusios fantazuoti, taip pat tai, kad nukentėjusiųjų parodymus patvirtino ir kiti 
netiesioginiai bylos įrodymai, pagrįstai ir motyvuotai pripažino, jog nukentėjusiųjų 
I. ir J. parodymai laikytini patikimais. Nedideli ir neesminiai mažamečių 
nukentėjusiųjų parodymų neatitikimai suprantami ir paaiškinami jų itin jaunu 
amžiumi, išgąsčiu ir baime dėl buvusių įvykių, kai prieš jas seksualinę prievartą 
ir tvirkinamuosius veiksmus atliko artimas šeimos narys (pabrėžta aut.).“32

„Apklausiant nepilnametį nukentėjusįjį taip pat taikomos BPK 183 straipsnio 
3 dalies taisyklės, kad apklausos protokole parodymai užrašomi pirmuoju asmeniu 
ir kiek galima pažodžiui. Sutiktina su apeliacinės instancijos teismo teiginiu, kad 
tam tikri žodžiai buvo užrašyti tokie, kokių nukentėjusioji apklausos metu nesakė, 
tačiau pasakodama apie tam tikrus įvykius ji ant savęs parodydavo atitinkamas 
vietas, tad žodžiai buvo perkelti į protokolą. Taip pat apeliacinės instancijos 

31 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 
17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-252/2013 m.

32 Ibid.
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teismas, atsakydamas į analogišką kasaciniam skundui argumentą, nurodė, kad, 
nukentėjusiąją apklausiant pas ikiteisminio tyrimo teisėją, nei nuteistasis V., nei jo 
gynėjas neturėjo jokių pastabų dėl parodymų fiksavimo. Teismo psichologijos-teismo 
psichiatrijos ekspertizės aktas byloje buvo vertintas kaip visuma, jo tiriamosios 
bei išvadų dalies ir ekspertės apklausos teisminio nagrinėjimo metu parodymų 
prieštaravimų nekonstatuota.“33 Šioje byloje nepilnametės nukentėjusiosios 
parodymų patikimumui žalos nepadarė tai, kad jos parodymai buvo užrašyti ir 
interpretuojant jos neverbalinę kalbą. 

„Negalima sutikti ir su kasacinių skundų argumentu, kad bylą nagrinėję teismai 
nesiėmė priemonių užtikrinti, jog nukentėjusioji duotų parodymus bei atsakytų 
į proceso dalyvių klausimus. Skirtingai, negu teigia kasatoriai, prieš apklausas 
nukentėjusiajai buvo tinkamai išaiškintos baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtintos 
jos teisės ir pareigos. Pirmosios instancijos teismas nukentėjusiajai vengiant duoti 
parodymus priminė jai apie atsakomybę už melagingus parodymus ir toks priminimas 
buvo gana veiksmingas, t. y. nukentėjusioji atsakė į jai pateiktus klausimus. Iš 
teismų posėdžių protokolų taip pat matyti, kad buvo siekiama užmegzti kuo geresnį 
psichologinį kontaktą su nukentėjusiąja, sudaryti kuo palankesnes sąlygas jai duoti 
parodymus. Pavyzdžiui, apeliacinės instancijos teismas jos prašymu leido pailsėti, 
tuo metu apklausdamas kitus asmenis, todėl vėliau nukentėjusiosios apklausa 
galėjo būti tęsiama; be to, siūlė pašalinti nuteistuosius iš posėdžių salės, tačiau 
išsiaiškino, kad tai nepadėtų jai duoti išsamesnių parodymų. Teisėjų kolegijos 
nuomone, teismai ėmėsi veiksmingų priemonių siekdami garantuoti kaltinamiesiems 
realią galimybę apklausti nukentėjusiąją. Nukentėjusiosios apklausos sunkumus, 
kurių vis dėlto nepavyko pašalinti, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai 
vertino kaip pateisinamus ir siejo su jos psichine būkle ir jai darytu nusikalstamu 
poveikiu, kuris pripažintas įsiteisėjusiais ir neskundžiamais teismų sprendimais. Šis 
teismas konstatavo, kad byloje užfiksuoti duomenys patvirtina, jog dėl patirtos 
seksualinės prievartos nukentėjusioji patyrė stiprų dvasinį sukrėtimą, buvo 
išsigandusi, sutrikusi, uždara, jai buvo nustatytas potrauminio streso sutrikimas 
ir skirtas medikamentinis gydymas, artimieji nurodė jos neklausinėję apie įvykį, 
nes matė, kad jai apie tai buvo sunku kalbėti, po šio įvykio ji tapo baikšti, ėmė 
bijoti tamsos, nors anksčiau tokių baimių nebuvo. Dėl šių priežasčių ir dėl to, kad 
nukentėjusiajai buvo daromas įvairiai maskuojamas neteisėtas poveikis, teismas 
pripažino, kad nukentėjusiajai itin sunku tiksliai nurodyti prieš ją įvykdytos 

33 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 
22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-40/2013 m.
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nusikalstamos veikos aplinkybes, juo labiau jas prisiminti ir iš naujo kelis kartus 
pasakoti (pabrėžta aut.). Nukentėjusiosios atsisakymas atsakyti į kai kuriuos ypač ją 
traumuojančius klausimus, kurį lėmė natūralūs žmogiškieji motyvai, nevertintinas 
kaip savaime rodantis proceso kaip visumos nesąžiningumą.“34

Teismų praktikoje pasitaiko ir situacijų, kai dalis nepilnamečio nukentėjusiojo 
parodymų yra paneigiami kitais objektyviais bylos duomenimis, tačiau, nepaisant 
to, kita dalis tokių parodymų yra pripažįstami visiškai patikimais. Įvertinus teismų 
praktiką šiuo klausimu, galima daryti išvadą, kad tokios teismų praktikos realijos 
yra paremtos suvokimu, jog vaikas dėl savo asmeninių savybių, emocinės ir 
psichologinės būklės neretai yra linkęs nutylėti tam tikras aplinkybes arba, priešingai, 
nurodyti netikras, realiai neįvykusias aplinkybes. „Nors, kaip teigia kasatorius ir tą 
nustatė teismai, nukentėjusiosios parodymai apie kitą seksualinį prievartavimą ir 
išžaginimą praėjus 3–4 dienoms po pirmojo seksualinio prievartavimo ir išžaginimo 
(už kurį D. yra nuteistas skundžiamu teismo nuosprendžiu) nepasitvirtino ir D. dėl 
šių nusikalstamų veikų buvo išteisintas, tai savaime nėra pagrindas pripažinti visų 
nukentėjusiosios parodymų nepatikimais. Priešingai, nukentėjusiosios parodymai 
apie BK 149 straipsnio 4 dalyje ir 150 straipsnio 4 dalyje numatytas nusikalstamas 
veikas, už kurias D.  nuteistas, buvo vienodi ir nuoseklūs. Nereikšmingų detalių 
nesutapimai tarp ikiteisminio tyrimo pareigūnei ir ikiteisminio tyrimo teisėjai 
duotų parodymų yra natūrali dėl praėjusio laiko įtakos ir tik patvirtina kiekvienų 
parodymų autentiškumą. Nukentėjusios parodymų teisingumą patvirtino kiti byloje 
esantys duomenys – nukentėjusiojo E., liudytojos S. U.-B. ir G. S. parodymai, 
teismo medicinos specialisto išvada. Teismo psichiatrijos, teismo psichologinės 
ekspertizės aktu buvo nustatyta, jog A. U. nebūdingas padidintas polinkis į 
įtaigumą, ekspertizės metu negauta jokių duomenų apie galimą kitų žmonių įtaką 
nukentėjusiosios parodymams. Ekspertams nukentėjusioji taip pat detaliai ir tiksliai 
nurodė nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes pažymėdama, kad iš pradžių D. 
tenkino lytinę aistrą oraliniu būdu, po to – lytiškai su ja santykiavo, ji nesipriešino, 
nes kasatorius grasino „nužudyti visą jos šeimą“.35

Kita vertus, ne visais atvejais prieštaringi vaiko parodymai yra „pateisinami“ 
ir dalis jų pripažįstama patikimais. Teismų praktikoje pasitaiko ir atvejų, kai vaiko 
parodymų patikimumu yra suabejojama. Tokiais atvejais teismai pateikia išties 

34 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 
12 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-454/2013 m.

35 Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 
20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-261/2014 m.
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išsamius motyvus ir argumentus, kodėl atmeta paprastai vienintelio tiesioginio 
liudytojo (nukentėjusiojo) parodymus: „Apeliacinės instancijos teisme apklaustos 
mažametės nukentėjusiosios parodymai vėl pakito, ji pateikė kitą įvykio versiją, 
nurodė naujas, iš esmės skirtingas aplinkybes, jos parodymai prieštarauja įvykio 
vietos apžiūros metu surinktiems faktiniams duomenims. Tai, kad mažametė 
nukentėjusioji nuolat keičia parodymus, apie tą patį galimą įvykį pasakoja iš 
esmės skirtingas aplinkybes, visi asmenys, kuriuos ji nurodo dalyvavus įvykyje 
ar mačius, girdėjus galimą seksualinę prievartą (liudytojai G. G., G. E., D.), 
neigia visas jos nurodytas versijas, apeliacinės instancijos teismui leido daryti 
išvadą, kad mažametė visiškai ar iš dalies pasakoja netiesą (klysta, fantazuoja, 
meluoja). Įvertinęs teismo medicinos specialisto išvadas, teismas konstatavo, kad 
jos kategoriškai nepaneigia seksualinės prievartos galimybės, tačiau yra žymiai 
palankesnės nuteistajam D. negu kaltinimui, nes sužalojimų nukentėjusiosios 
lytiniuose organuose ir išangėje nebuvimas galimą mažametės seksualinę prievartą 
daro dar labiau abejotiną. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad, atlikus 
įrodymų tyrimą, nebuvo surinkta jokių papildomų D. kaltės įrodymų, prieštaravimai 
ir abejonės nebuvo pašalinti, priešingai, tarp mažametės nukentėjusiosios parodymų 
ir kitų byloje surinktų įrodymų iškilo dar daugiau prieštaravimų, bylos įrodymų 
visuma nepakankama apkaltinamajam nuosprendžiui pagrįsti, ir D. išteisino kaip 
nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.“36

Išvados

1. Vaiku baudžiamajame procese laikomas kiekvienas asmuo, nesulaukęs  
18 metų amžiaus. Iki šio amžiaus kiekvienas vaikas, net ir mažametis, gali 
liudyti baudžiamajame procese, jeigu teisėsaugos institucijų pareigūnai, 
įvertinę konkrečios bylos aplinkybes, nepilnamečio asmenines savybes, 
jo brandos lygį, nusprendžia, kad jis geba įsiminti bylai reikšmingas 
aplinkybes ir jas pakankamai tiksliai perteikti apklausą atliekančiam 
subjektui.

2. Baudžiamojo proceso įrodinėjimo stadijoje dalyvaujantys vaikai dėl 
nepakankamos fizinės, psichinės, socialinės ir kognityvinės brandos 
išsiskiria ne tik didesniu apsaugos nuo žalingo proceso poveikio poreikiu, 
bet ir tuo, kad jų byloje duotų parodymų vertinimo procesas yra specifinis.  

36 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 
22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-47/2013 m.
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3. Vaiko parodymai baudžiamajame procese vertinami atsižvelgiant į du 
esminius kriterijus – formalųjį, leidžiantį nustatyti, ar vaiko parodymai 
atitinka teisėtumo reikalavimą, ir materialųjį, kurio įvertinimas leidžia 
pripažinti vaiko parodymus patikimais.
Vertinant vaiko parodymus formaliuoju aspektu, teismų praktikoje 
atkreipiamas dėmesys į tai, ar nebuvo pažeisti Lietuvos Respublikos BPK 
186 straipsnio reikalavimai, ar apklausos metu nebuvo pažeista įtariamojo 
(kaltinamojo) teisė į sąžiningą baudžiamąjį procesą.

4. Priešingai nei vertinant suaugusiųjų byloje duotų parodymų teisėtumą, 
vaikų parodymams, remiantis teismų praktika, keliami kiek kitokie 
reikalavimai – pažeidimu nepripažįstama tai, kad vaiko apklausas, ypač 
pas ikiteisminio tyrimo teisėją, faktiškai atlieka specialistai (psichologai ar 
Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai), o ikiteisminio tyrimo teisėjas 
šiame procesiniame veiksme apsiriboja kontrolės funkcijos įgyvendinimu. 
Vaikų parodymų patikimumo aspektui teismuose keliami mažesni 
reikalavimai nei suaugusiųjų parodymams, o juose esantys prieštaravimai 
pateisinami vaiko amžiaus ir patirtų išgyvenimų nulemtais liudijimo 
ypatumais. 

__________________________________________________________________

CURRENT ISSUES OF THE CASE LAW WHILE EVALUATING 
THE EVIDENCES ADDUCED BY THE WITNESSES  
WHO ARE CHILDREN IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS

DOVILĖ MURAUSKIENĖ

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary.	The children who are the participants of the criminal proceedings, 
i.e., persons under the age of 18, regarding their insufficient physical, mental, social 
and cognitive maturity do not only stand out by a greater need for protection from the 
injurious proceedings but also by the particular specificity related to the procedure of 
the evaluation of evidences adduced by children. Therefore, the paper analyses the case 
law of the Supreme Court of Lithuania related to the evaluation of evidences adduced 
by children. In compliance with the case law the evidences adduced by children are 
evaluated by formal and substantive aspects. The formal aspect related to the evaluation 
of evidences adduced by children deals with the fact whether the evidences adduced 
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by children have been collected legally – neither infringing the requirements listed in 
the criminal procedure law of the Republic of Lithuania nor restricting the suspected 
(accused) person’s right for a proper defence as well as impartial criminal proceedings. 
Having analysed the case law, the conclusion is to be drawn that in the courts there are 
lower requirements regarding the reliability aspect which are to be met by children rather 
than by adults. The contradictions present in the evidences adduced by children are 
justified because of the peculiarities related to the children’s age as well as experience.

Keywords:	child victim, child witness, evidences, case law, criteria of evaluating 
the evidences.
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