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Įžangos žodis

Ši mokslo studija „Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos. 
Liber Amicorum prof. habil. dr. Alfonsui Vaišvilai“ skirta paminėti 
Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus 70 metų sukakčiai. 
Neatsitiktinai mokslo studijoje pasirinkta teisėkūros tema, nes bene la-
biausiai prof. A. Vaišvila savo darbais siekia, kad teisė kaip tyrinėjimų 
sritis turėtų tvirtus moksliškumo pagrindus ir kad jie būtų operatyvūs, 
veikiantys teisės praktikos srityse, iš kurių bene labiausiai išsiskirianti ir 
itin svarbi visuomenei yra teisėkūra.

Teoriniai ir praktiniai teisėkūros aspektai nagrinėjami daugybėje 
knygų. Tomis problemomis negali nesidomėti nė viena teisės šaka. Šia 
kolektyvine mokslo studija siekiama atskleisti tarpšakinį, netgi tarpdis-
ciplininį teisėkūros daugiabriauniškumą ir sudėtingumą, sujungti kuo 
daugiau sudėtingą procesą vienijančių elementų ir suvokti jų ryšius. Ne-
atsitiktinai teisėkūra pradedama analizuoti nuo jai keliamų tikslų ir turi-
ningų aspektų, aptariant filosofines teisėkūros priemonių – teisės normų 
turinio ir demokratinių jų kūrimo procedūrų – sąsajas: norima paro-
dyti, kaip teisinio pozityvizmo doktrinai evoliucionuojant sprendžiamos 
teisės normų galiojimo ir efektyvumo teorinė bei praktinė problemos. 

Kitaip nei teisės teorija, daugiausia dėmesio sutelkdama į teisėkūros 
juridinę techniką, kuria teisinis sumanymas „perdirbamas“ į teisės nor-
mas, teisės sociologija pabrėžia teisinės kūrybos socialines šaknis ir socia-
linius pagrindus. Paprastai įstatymas parengiamas tada, kai reikia teisiškai 
sankcionuoti jau faktiškai susiklosčiusias „gyvosios teisės“ normas. Bet tai 
nepaneigia faktų, kad gana dažnai teisėkūros institucijos sukuria visiškai 
naujas, anksčiau dar neegzistavusias normas ir taisykles. Tačiau nenu-
trūkstamų socialinių pokyčių kontekste efektyvaus teisinio veikimo ribų 
ir jų ryšio su socialinių grupių interesais ir etika pripažinimas, socialinės 
teisinės valstybės ir atviros (pilietinės) visuomenės kūrimo poreikiai vis 
labiau motyvuoja šiuolaikinius teisėkūros subjektus kreiptis į sociologus 
pagalbos. Todėl neišvengiamai monografijoje nagrinėjama sociologijos 
pagalba šiuolaikinės visuomenės teisėkūros subjektui.
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Kita vertus, teisėkūroje, siekiant demokratinių jos tikslų, problemiš-
kas yra ne tik pats teisėkūros procesas, bet ir rezultatai. Neišvengiamai 
didėjantis teisės aktų skaičius kelia painiavą tų aktų sistemoje, todėl ten-
ka ir vėl vertinti teisinę teisės akto galią, jo vietą labai didelėje teisės aktų 
sistemoje. Šiame darbe trumpai aptariami teisės aktai, jie klasifikuojami, 
atskleidžiami jų teisinės galios nustatymo pagrindai, teisėkūros procesui 
suteikiantys nuoseklumo ir aiškumo. Tai prasideda nuo konstitucijos – 
teisės aktų hierarchijos viršūnės.

Konstitucijos normos ir principai, apibrėžiantys valdžios galių ribas, 
įtvirtinantys asmens ir valstybės santykių pagrindus, yra didžiausia tei-
sinė garantija, kad šalies gyvenimas bus kreipiamas konstitucijos aiškiai 
nubrėžta linkme iš anksto žinant, kad jos nuostatos galios ilgą visuome-
nės ir valstybės raidos etapą. Konstitucija laikoma tikra teisėkūros stabi-
lumo išraiška, ji ir kuriama atsižvelgiant į ilgalaikio veikimo perspektyvą. 
Konstitucijos svarbos ir jos veiksmingumo analizė yra lyg praktinė teo-
rinių studijų pritaikymo metodika teisėkūrai. Šiame darbe apibūdinami 
svarbiausi konstitucijos vaidmens teisėkūrai pagrindai bei analizuojama 
pirmosios pasaulyje konstitucijos – 1787 m. Jungtinių Valstijų Konstitu-
cijos – geroji praktika lyginamuoju ir istoriniu aspektais. 

JAV Konstitucijos priėmimas – pirmasis konstitucionalizmo įsitvir-
tinimo valstybės gyvenime bandymas. Kaip minėta, būtent ši Konstituci-
ja žymi pirmojo konstitucijų raidos etapo, kuris truko iki Pirmojo pasau-
linio karo, pradžią. Jo metu buvo priimta ir daugiau tokio pobūdžio teisės 
aktų – 1791 m. Žečpospolitos (Lenkijos ir Lietuvos valstybės), 1791 m. 
Prancūzijos, 1814 m. Norvegijos, 1831 m. Belgijos, 1874 m. Šveicarijos, 
1871 m. Vokietijos ir kitos konstitucijos. Šio laikotarpio konstitucijoms, 
taigi ir Jungtinių Valstijų Konstitucijai, būdinga tai, kad jos – iš esmės 
tik valstybės valdžios organizaciją apibrėžiantys aktai, kuriais siekta kuo 
geriau apsaugoti asmenį nuo valdžios.

Studijoje, be konstitucinių teisėkūros problemų, aptariami ir bau-
džiamosios teisėkūros ypatumai. Vertinant šios teisės šakos Lietuvoje 
raidą, pabrėžiama, kad nacionalinės teisės, dideliu laipsniu paveiktos re-
cepuotų svetimų, be to, dar ir dar nevienodų teisės šaltinių, atnaujinimą 
ir unifikavimą po Pirmojo pasaulinio karo atkurtoje Lietuvos valstybėje 
sėkmingiausiai galėjo atlikti įstatymų kodifikavimas, tad šis aktualus ir 

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   8 2012.09.03   12:52:28



9

Įžangos žodis

sudėtingas reikalas buvo vienas iš svarbių tarpukaryje mūsų teisėkūrai 
tekusių spręsti uždavinių.

Be istorinio rakurso, į šiuolaikinės baudžiamosios teisės praktikos 
pamatinę kategoriją studijoje žvelgiama per kaltininko ir nukentėjusiojo 
konflikto prizmę – taip vertinamos baudžiamosios teisėkūros efektyvu-
mo problemos. Studijoje keliamas nusikaltimo subjekto, asmens, pada-
riusio nusikalstamą veiką, tapatumo klausimas. Svarstoma, kiek efektyvi 
šiuolaikinė baudžiamoji teisė: ar ji teisinga, ar ji gali teisti genijų ir žmo-
nes už kalbos ribų, kaip reaguoti į skiriamą bausmę.

Apžvelgus Lietuvos teisėkūros teorines ir praktines problemas, 
įver tinus jas teisės filosofijos, teisės sociologijos, teisės istorijos bei ly-
ginamuoju aspektais, galima teigti, kad ir šiandien teisėkūrai keliami tie 
patys siekiai ieškant tinkamiausios visuomenei gyvenimo organizacijos 
formos. Tai galima padaryti tik įvertinus teisėkūrai keliamus uždavinius 
ir tobulinant jos procedūras, nuolat ieškant teisėkūros klaidų ir jas prog-
nozuojant.

Autorių vardu  
Darijus Beinoravičius
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Prof. dr. Vytautas Šlapkauskas

Prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila – 
teisinės valstybės 
sampratos kūrėjas ir 
jos įgyvendinimo teisėkūroje 
plėtotojas

ĮVADAS

Kiekviena tauta skirtingais savo raidos laikotarpiais turi iškilių asme-
nybių, kurios savo kūryba ir veikla turi įtakos tautos raidai ar net ją veda 
pažangos keliu. Tarp šių asmenybių paminėtinas iškilusis mūsų Kolega – 
prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila, kurio mokslinės kūrybos rezultatai jau 
seniai peržengė Lietuvos teisininkų gildijos ribas. Ši studija yra proginė – 
skirta prof. habil. dr. Alfonso Vaišvilos septyniasdešimtmečiui paminėti. 
Pirmą kartą mokslinėje studijoje nagrinėjama prof. habil. dr. A. Vaišvilos 
mokslinė kūryba, kurios didžiąją dalį galima susieti su Lietuvos kaip teisi-
nės valstybės sampratos ir jos raidos įvairiaaspekčiais tyrinėjimais. 

Gerbiamasis mūsų Kolega mokslinės kūrybos kelią pradėjo daugiau 
nei prieš 40 metų, bet žymiausius mokslo darbus parengė ir publikavo 
mūsų Alma Mater. Jo mokslinės veiklos interesai yra platūs ir solidūs: 
teisės filosofija, teisės teorija, pedagoginės minties istorija, logika, Lie-
tuvos istorija, teisinė valstybė1. Gilesnis žvilgsnis leidžia teigti, kad daug 
Alfonso Vaišvilos mokslinių interesų apima plati ir neišsenkanti teisinės 
valstybė tema. Apskritai, trys nuolatos persipinančios temos – Gimtinė, 
Tauta ir Valstybė – yra įaugusios mūsų Kolegos dvasios savastyje. Tai 

1 A. Vaišvilos mokslinės veiklos aprašas. 2010, MRU, Teisės filosofijos ir istorijos kate-
dros duomenys. 
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liudija pirmosios jo mokslinės kūrybos publikacijos: Šiluvos knygne-
šiai // Naujasis Rytas. 1970, Nr. 16-18.; Kibirkštėlė [Pirmoji kultūrinė Ši-
luvos draugija] // Švyturys. 1971, Nr. 24, p. 30; Senoji Šiluvos mokykla // 
Mokslas ir gyvenimas. 1971, Nr. 8.; Marijos apsireiškimo mitas // Mokslas 
ir gyvenimas. 1972, Nr. 3, p. 38–40; Logikos mokslas Lietuvoje 1900–1940. 
Vilnius: Mintis, 1980. – 200 p.  

Alfonsas Vaišvila 1961 m. baigė Šiluvos vidurinę mokyklą, 1970 m. – 
teisės studijas Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete. 1976 metais 
baigė VU filosofijos mokslų (logikos) aspirantūrą ir 1977 m. apgynė fi-
losofijos kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuota į humanitarinių 
mokslo daktaro laipsnį). 2001 metų birželio 28 d. Lietuvos teisės univer-
sitete (dabar – Mykolo Romerio universitetas) apgynė teisės krypties ha-
bilitaciją tema „Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje“. Šios tyrinėjimų 
temos rezultatus A. Vaišvila publikuoja mokslo žurnaluose, vadovėlių ir 
monografijų pavidalu2. 

Teisinės valstybės sampratos ir jos įgyvendinimo teisėkūroje plėtotė 
prof. habil. dr. Alfonso Vaišvilos mokslo darbuose nagrinėjama nesie-
kiant vien jos chronologinio ar aprašomojo pateikimo (nors to neįmano-
ma išvengti tokio pobūdžio studijoje), o labiau kompleksiniu ir, kartais 
nevengiant, poleminiu būdu ir remiantis kitų autorių šia tema paskelb-
tais rezultatais bei įžvalgomis. Studijoje glaustai atskleidžiama teisinės 
valstybės idėjos raida ir jos įgyvendinimo kliūtys; dabartinės Lietuvos 
2 A. Vaišvilos pagrindinės publikacijos teisinės valstybės tyrinėjimų tema: 1) Vaišvila A. 

Teisinio įstatymo viršenybė // Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 1997, t. 6, p. 102–
122; 2) Vaišvila A. Lietuvos istorinis įnašas kuriant teisinės valstybės koncepciją. Pirma-
sis straipsnis. Teisinės valstybės idėja XVI–XVII amžiaus Lietuvos teisinėje doktrinoje 
// Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 1997, t. 7–8, p. 190–204; 3) Vaišvila A. Teisė kaip 
visuomeninė sutartis // Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 1997, t. 7–8, p. 205–215; 
4) Vaišvila A. Atvira visuomenė ir teisinė valstybė // Filosofija. Sociologija. 1999, Nr. 1, 
p. 59–67; 5) Vaišvila A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Teisinės valstybės link // 
Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2000, t. 15 (7), p. 18–32; 6) Vaišvila A. Teisinės valstybės 
koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000; 7) Vaišvila A. Teisės teorija. Vadovėlis. Vil-
nius: Justitia, 2000 (Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas 2004 m.); 8) Vaišvila 
A. Teisinė valstybė: nuo optimizmo iki reakybės // Jurisprudencija. Mokslo darbai. 
2001, t. 19 (11). p. 48–54; 9) Vaišvila A. Teisingumas: jo formos ir socialinė reikšmė 
(metodologinis aspektas) // Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2002, t. 24 (16), p. 196–
203; 10) Teisė ir demokratija. Demokratija Lietuvoje: tarp Vakarų ir Rytų (1990–2007). 
Kolektyvinė monografija. Sudarytojas ir atsakingas redaktorius prof. habil. dr. Alfonsas 
Vaišvila. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009; 11) Vaišvila A. Teisinis personal-
izmas: teorija ir metodas. Monografija. Vilnius: Justitia, 2010. 
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valstybės kūrimo ir visuomenės vertybinės būklės ryšys; teisinės valsty-
bės sampratos interpretavimas ir jos lietuviškos tradicijos tyrimo pers-
pektyvos; demokratinės teisinės ideologijos ir teisinės valstybės teisės 
sampratos kūrimas. Kitaip tariant, ši studija nėra prof. habil. dr. Alfonso 
Vaišvilos mokslo darbų visumos recenzija. 

teisinės valstybės idėja ir jos įgyvendinimo kliūtys  
atkurtoje lietuvos valstybėje

Teisinė valstybė – „tai šiuolaikinės, naujo tipo valstybės teorinis 
modelis, valstybės, pretenduojančios įveikti klasinės valstybės tradici-
ją ir tapti skirtingų socialinių grupių (klasių) bendradarbiavimo bei jų 
gerovės garantavimo politine, teisine organizacija“3. Paprasčiau teisinę 
valstybę galima apibūdinti kaip valstybę, kurios veikla ribojama teisės. 
Teisė suprantama plačiau už įstatymus ir grindžiama aukščiausiomis 
vertybėmis: „nė viena teisinė valstybė negali pažeisti tam tikrų dides-
nės galios nuostatų, nesvarbu, kas būtų visuomenės laikoma šių nuostatų 
šaltiniu – visuomenės valia (Prancūzija), tautos istorija (Anglija), Dievo 
žodis (Izraelis, teokratinės valstybės), bendrieji kosminės sąrangos prin-
cipai (Senovės Kinija ir Indija) ar protas ir sąžinė (Amerika).“4 

teisinės valstybės ištakos. Teisinė valstybė, kaip mokslo kategorija 
ir socialinės tikrovės elementas, yra Vakarų teisės tradicijos produktas. 
Jos idėjos pradmenys susiformavo XI a. pabaigoje, XII a. ir XIII a. pra-
džioje kaip atsakymas į revoliucines permainas, vykusias Romos katalikų 
Bažnyčioje jai atsiskiriant nuo pasaulietinių valdžių. Tai buvo pamatinės 
mąstymo permainos, kad net ir dabar, mums kuriant savąją valstybę, 
verta įsisąmoninti pagrindinius veiksnius, dėl kurių Vakarų Europos ci-
vilizacijos valstybės nuėjo didelį kelią nuo savęs valdymo ir to valdymo 
ribojimo teisės pagrindu iki teisės viršenybės valstybėje pripažinimo. 

Bažnyčios atsiskyrimas nuo pasaulietinių valdžių – tai pamatinis 
pokytis Vakarų Europoje, kuris, anot Haroldo Bermano, „paveikė pa-

3 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 67.
4 Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija // Glen-

don M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, 
p. XXIII.
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čią teisės prigimtį, teisę ir kaip politinį institutą, ir kaip intelektualinę 
sąvoką. Teisė buvo išskirta iš kitų sričių. Politiniu požiūriu, pirmą kartą 
atsirado stiprios centrinės valdžios, ir bažnytinės, ir pasaulietinės, ku-
rios per savo skiriamus pareigūnus kontroliavo visuomenę nuo viršaus 
iki apačios. <...> Intelektualiniu požiūriu, Vakarų Europa tuo metu kūrė 
pirmąsias savo teisės mokyklas, rašė savo pirmuosius teisinius trakta-
tus, sąmoningai tvarkė didžiulę paveldėtos teisinės medžiagos masę ir 
vystė teisės kaip autonominės, vientisos, besivystančios teisinių principų 
ir procedūrų visumos sampratą. Šių dviejų, politinio ir intelektualinio, 
veiksnių derinimas padėjo sukurti modernias Vakarų teisės sistemas, 
pirmoji iš kurių buvo Romos katalikų bažnyčios kanonų teisė“5. Būtiny-
bė šiuos veiksnius derinti nebuvo įsisąmoninta atkurtoje Lietuvos vals-
tybėje. Priešingai, įsigalėjo „taškinis“ teisinis mąstymas (E. Kūris), kuris 
pavojingai apribojo modernios teisės sistemos kūrimą. 

Tolesnė valstybės ir kitų socialinių darinių autonominė raida buvo 
glaudžiai susijusi su modernių teisės sistemų kūrimu. Kai toje pačioje 
teritorijoje yra dvi stiprios valdžios – Bažnyčia ir valstybė, jų taikus sugy-
venimas įmanomas tik teisės pagrindu. Tai reiškia ir tai, kad ir Bažnyčia, 
ir valstybė turi būti valdoma teisės. Taip susiklostė „teisinės valstybės“ 
idėja, kuri reiškė6:

1. Kiekvieno darinio – Bažnyčios ir pasaulietinio – vadovas (suve-
renas) priima ir palaiko savąsias teisines sistemas, t. y. reguliariai leidžia 
įstatymus, steigia teismines sistemas, organizuoja valdymo organų pada-
linius ir apskritai valdo remdamasis teise.

2. Kiekvieno darinio vadovo tolesnius veiksmus susaisto teisė, kurią 
patys priėmė; jie gali teisėtai ją pakeisti, bet iki pakeitimo privalo jai pa-
klusti, t. y. privalo valdyti remdamiesi teise. 

3. Kiekvieno darinio jurisdikcija saistoma ir kitoms jurisdikcijoms pri-
klausančios teisės tokiu mastu, kokiu teisė pati yra teisėta; kiekviena vals-
tybė egzistavo daugelio jurisdikcijų sistemoje. Tai reiškė dvejopą dalyką: 
jeigu Bažnyčia siekė turėti nepažeidžiamas, teise pagrįstas teises, tai vals-
tybė privalėjo pripažinti šias teises kaip teisėtą savo viršenybės apribojimą; 
panašiai ir valstybės teisės buvo teisėtas Bažnyčios viršenybės apribojimas. 

5 Berman H. J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 
1999, p. 122.

6 Ten pat, p. 388.
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Taigi taikingai sugyventi jos galėjo tik abi pripažindamos teisės valdžią, jos 
viršenybę kiekvienai iš jų. Šis pripažinimas, kad skirtingos teisinės sistemos 
gali ir varžytis tarpusavyje ir koegzistuoti, yra Vakarų teisės tradicijos ir tei-
sinės valstybės idėjos pradžios ženklas. Tiksliau tariant, tai Rechtsstaat tipo 
teisinės valstybės idėjos pradmenys, nors tik XIX a. pradžioje Robertas fon 
Molas (Robert von Mohl) pirmą kartą pavartojo Rechtsstaat terminą.  

Labai svarbu pabrėžti istorinį teisinio pliuralizmo vaidmenį grin-
džiant savivaldą ir valdymą teisės pagrindu bei įsisąmoninant pagarbą 
teisės viršenybei. Skirtingų teisinių sistemų koegzistavimas mūsų teisi-
nės kultūros raidos požiūriu gali atrodyti sunkiai įmanomas. Tačiau Re-
migijaus Šimašiaus tyrimai įtikinamai atskleidė, kad skirtingų teisinių 
sistemų koegzistavimas ne tik galimas, bet ir yra naudingas pačios teisės 
„augimui“. Jo argumentuotu požiūriu, teisinis pliuralizmas yra:7 

1. Apskritai pliuralizmo visuomenėje garantavimo, įtvirtinimo šalti-
nis. Jis leidžia išvengti visuomenės narių niveliavimo ir didesniam skai-
čiui žmonių, kurių poreikiai ir vertybės labai skiriasi, atrasti tinkamą 
vietą visuomenėje, nedarant žalos kitiems. 

2. Žmogaus laisvės garantas. Kiekvienos centralizuotos sistemos 
viršūnėje esantys asmenys siekia kuo didesnės valdžios. Jei visuomenėje 
neegzistuotų galimybės išvengti šios valdžios, centralizacija įgautų totalų 
pobūdį. Teisinis pliuralizmas padeda žmonėms išvengti politizuotų vals-
tybės teisės sistemų8.

3. Teisės raidos variklis. Konkurencija sudaro prielaidas, kad įsitvir-
tintų tik veiksmingiausi, naudingiausi kultūros produktai. Teisės normos 
yra kultūros produktas, skirtas padėti žmonėms taikiai sugyventi, kuo 
veiksmingiau derinti interesus ir išspręsti ginčus. Realiame gyvenime 
paaiškėja, kurios taisyklės – rašytinės ar nerašytinės – yra geriausios. 
Todėl pliuralistinė teisinė tvarka yra tokios sąlygos, kuriomis varžosi ir 
išlieka tik veiksmingos taisyklės.

4. Tvarkos sąlyga. Nevalstybinės teisės sistemų egzistavimas visuo-
menėje negriauna socialinės tvarkos. Atvirkščiai – bandymas nuosekliai 
ir dogmatiškai įgyvendinti valstybės teisės absoliučią viršenybę sutrikdy-
tų socialinę tvarką ir nebūtų vertinamas kaip teisingas.

7 Šimašius R. Teisinis pliuralizmas // Filosofija. Sociologija. 2002, Nr. 1, p. 54–55.
8 Benson B. L. To Arbitrate or to Litigate: That Is the Qestion // European Journal of Law 

and Economics. 1999, Vol. 8, p. 116. 
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5. Efektyvaus teisės prisitaikymo prie nuolat kintančių socialinių są-
lygų garantas. Gyvenimas yra komplikuotas, tad vienas elgesio modelis, 
vienodos taisyklės netiks visiems9. Žmonės, saistomi skirtingų tarpu-
savio ryšių, priklauso daugeliui socialinių grupių, jose siekia skirtingų 
tikslų. Visos šios įvairovės centralizuota taisyklių sistema neapima. Vie-
ningumas reikštų tai, kad kai kurioms socialinėms grupėms primetamos 
ne tos taisyklės, kurios joms būtų veiksmingiausios. Teisinis pliuralizmas 
skirtingoms grupėms leidžia perimti veiksmingas taisykles vienai iš kitos 
ir taip sudaro sąlygas kultūrinės evoliucijos būdu visuomenėje nusistovė-
ti tik veiksmingiausioms taisyklėms 10. 

Kita vertus, su teisės viršenybe valstybėje visada yra susiję tie patys 
keblumai, kurie buvo ir praeityje, ir kurie iškyla dabar. Tai valstybės suve-
reniteto problema. Paprastai keliamas klausimas, kaip valstybė gali turėti 
suverenitetą [šis klausimas visada aktualizuojasi, kai valstybę užvaldo pri-
vatūs ar grupės interesai ir valstybės mažėja; kai valstybė ketina jungtis 
į valstybių sąjungą11], jeigu jos teisėti įgaliojimai pavaldūs kitų suverenių 
valdovų valiai ar aukštesniems žmogaus būties principams, kurie riboja 
suverenios valstybės valią? Tačiau galima suformuluoti ir priešpriešinį 
klausimą: kaip galima kalbėti apie teisės valdžią ar viršenybę kokioje nors 
politikoje, jeigu niekas neturi teisėtų įgaliojimų priešintis aukščiausiam ša-
lies politikos pareigūnui? Šie klausimai buvo suformuluoti ir į juos atsaky-
mo ieškota XII a. Neatsitiktinai „Saksų veidrodis (Sachsenspiegel), parašy-
tas XIII a. pradžioje, <...>, tvirtino, kad žmogus turi priešintis karaliui ir jo 
teisėjui, jeigu tas piktadariauja, ir turi stoti prieš bet kokią jo piktadarystę, 
net jei jis yra jo giminaitis ar feodalas senjoras. Panašiai ir įžymioji Arago-
no teisinė formulė skelbė, kad valdiniai privalo paklusti karaliui tik tol, kol 
jis atlieka savo pareigas, „o jeigu ne, tai ne“12.  

Taigi teisės viršenybės samprata pradžioje buvo grindžiama vyraujan-
čia religine ideologija [labai svarbu pabrėžti, kad ir šiuolaikinė teisės virše-
nybės samprata bei jos įgyvendinimas būtinai turi būti grindžiamas atitin-
kamu teisiniu švietimu], bet augantis teisinės sąmonės ir teisinio išprusi-
9 Ten pat, p. 96. 
10 Hayek F. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. London: Routledge, 1990, p. 16.
11 Toliau laužtiniuose skliaustuose studijos autorius pateikia įterptinius žodžius, savo 

pastabas ir komentarus.
12 Berman H. J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 

1999, p. 389.
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mo lygis, kuris buvo pasiektas Vakaruose XII ir XIII a., leido įsisąmoninti, 
kad „teisėtumo išsaugojimui reikalingi ne tik abstraktūs teisingumo, teisė-
tumo, sąžinės ir proto priesakai, bet ir konkretūs principai bei normos – 
tokios, kokios buvo paskelbtos anglų Didžiojoje laisvių chartijoje 1215 m. 
ir vengrų Aukso bulėje 1222 m. Daugelyje panašių dokumentų, įskaitant 
ir miestams bei miesteliams karalių ir feodalų senjorų dovanotas laisvių 
chartijas, buvo sukonkretintos įvairios pilietinės, politinės, ekonominės 
ir visuomeninės teisės“13. Šiame procese pamažu įsitvirtino aukštesnio ly-
gmens teisinės valstybės tipo – rule of law valstybės idėjos pradmenys.

teisinės valstybės sampratos plėtotė XVIII–XIX amžiais. Teorinis 
teisinės valstybės idėjos apmąstymas Vakarų Europoje atgimė tik XVIII–
XIX amžiais, kai savo pozicijas prarado karingasis pozityvizmas: „atgimė 
pažiūra, kad pozityvioji teisė turinti atitikti tam tikrą aukštesniąją teisę. 
<...> Buvo iškelta teisinės valstybės idėja.“14 Pirmasis ją teoriškai pagrindė 
anglas Albertas Vennas Dicey 1885 metais išleistoje knygoje „Konstituci-
nės teisės studijų įvadas“. Joje lordas Dicey išdėstė ir pagrindė aukštuosius 
teisingumo principus, kurie Anglijoje istoriškai susiformavo kaip politi-
nės-teisinės kultūros tradicija ir kurių niekas negali pažeisti, net aukščiau-
sieji valstybės įstatymų leidėjai. Lordas Dicey rašo, kad „visais laikais nuo 
pat normandų užkariavimo Anglijos politinėms institucijoms buvo būdin-
gi du bruožai. Pirmasis iš jų – centrinės valdžios visagalybė arba neginči-
jama viršenybė visoje šalyje. Ankstesniaisiais mūsų istorijos laikotarpiais 
šią valstybės ar tautos valdžią simbolizavo Karūnos galia. <...>. Ši kara-
liškoji viršenybė dabar virto į parlamento suverenumą. Antrasis bruožas, 
glaudžiai susijęs su pirmuoju, yra teisės viešpatavimas arba viršenybė“15. 
Šie Anglijos politinių institucijų pagrindiniai bruožai išreiškia „valstybės, 
paklūstančios teisės viešpatavimui“ (state under the rule of law) esmę.

Labai svarbu pabrėžti, kad teisės viršenybė arba viešpatavimas (rule 
of law) yra būdinga Anglijos konstitucijos ypatybė, išreiškianti tris skir-
tingus, nors ir susijusius dalykus16: 
13 Ten pat.
14 Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija // Glen-

don M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, 
p. XXV.

15 Dicey A. V. Konstitucinės teisės studijų įvadas. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 129.
16 Ten pat, p. 131–135.
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1. Nė vienas žmogus negali būti baudžiamas arba negali pagal įsta-
tymą kentėti ar patirti turtinį nuostolį, išskyrus tą atvejį, kai yra aiškiai 
pažeidžiamas įstatymas ir tai yra nustatyta įprastu teisiniu būdu ben-
druosiuose šalies teismuose. Šia prasme teisės viešpatavimas yra prieš-
priešinamas kiekvienai valdžios sistemai, kuri grindžiama plačiais ir dis-
kretiškais, prievarta užtikrinamais valdžioje esančių žmonių įgaliojimais. 

2. Nė vienas žmogus nėra aukščiau įstatymo ir kiekvienas žmogus, 
kad ir koks būtų jo rangas ar padėtis, paklūsta bendrajai karalystės teisei 
ir bendrųjų teismų jurisdikcijai.

3. Teisės viešpatavimas sutaurina konstituciją ta prasme, jog ben-
drieji konstitucijos principai (pavyzdžiui, teisė į asmens laisvę arba vie-
šo susirinkimo teisė) pas mus yra teismų sprendimų, kurie nustato pri-
vačių asmenų teises, kai konkrečios bylos yra nagrinėjamos teismuose, 
rezultatas. Kitaip tariant, aukštieji teisingumo principai, garantuojantys 
asmens teisių saugumą, susiformavo istoriškai kaip teismų sprendimų 
rezultatas. 

Rule of law samprata nėra baigtinė ir skirtingos šalys, kurdamos 
savo teisės doktriną šios sampratos pagrindu, gali ją papildyti naujomis 
idėjomis. Pavyzdžiui, JAV teisės doktrina praplėtė rule of law sampratą 
įstatymų konstitucingumo idėja. Dabar dėl įstatymų konstitucingumo 
„daugelyje šalių teisę tiesiogiai kreiptis į konstitucinį teismą turi ir fi-
ziniai (kai kur ir juridiniai) asmenys. Lietuvoje taip pat buvo svarsto-
ma individualaus kreipimosi – vadinamojo individualaus konstitucinio 
skundo – įvedimo galimybės (pataisant Konstituciją) <...>. 2007 m. Sei-
mo nutarimu buvo patvirtinta Individualaus konstitucinio skundo ins-
tituto įtvirtinimo koncepcija. 2009 m. ji buvo pakoreguota. Koncepcija 
neįgyvendinta. Antai nė nebuvo imtasi rengti atitinkamos Konstitucijos 
pataisos, o nustatyti terminai yra pasibaigę“.17 

Panašiu laikotarpiu, bet Vakarų Europos žemyne, ypač Vokietijoje, 
buvo intensyviai plėtojama Rechtsstaat teisinės valstybės samprata. Di-
džiulį poveikį Vokietijoje šiam plėtojimui padarė XVIII a. viduryje prasi-
dėjusi mokslinės lyginamosios kalbų studijos, kurios turėjo įtakos domė-
jimuisi ne tik nacionaline kalba, bet ir tautos istorija. Atsigręžimas į savo 
kalbą ir istoriją lėmė vokiečių istorinės teisės mokyklos susiformavimą ir 

17 Lietuvos teisinės institucijos. Vilniaus universiteto vadovėlis. Mokslinis redaktorius 
Egidijus Kūris. Vilnius: VĮ „Registrų centras“, 2011, p. 84. 
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vaidmenį XIX a. pirmajame trečdalyje. Johanno Gottfriedo Herderio su-
formuluota idėja, kad teisė, kaip ir kalba, yra tautos istorijos produktas, 
atsispindi istorinės teisės mokyklos vadovo Frydricho Karlo fon Savinji 
(Friedricho Carl von Savigny) ir jo mokinių darbuose. 

Savinji laikėsi prielaidos, kad visos teisės rūšys atsirado iš to paties 
šaltinio – tautos dvasios (Volksgeist), tik evoliucionuojant tautos dvasiai 
vyksta stichinė teisės raida. Tai organinis procesas: tautos dvasia kaip 
substancija lėtai išsiskleidžia teisėje taip, kaip panašiai vystosi gemalas 
motinos įsčiose. Kai spontaniškas teisės kūrimosi procesas tampa ne-
veiksmingas, įstatymų leidžiamosios institucijos yra būtinos. Įstatymų 
leidyba svarbi, nes, pirmiausia, šalinant abejones ir neaiškumus dėl atsi-
randančios teisės, antra, įteisinant susiklosčiusią paprotinę teisę. Naujoje 
visuomenės istorinės raidos pakopoje įstatymų leidėjas turi būti tautos 
dvasios „tikrasis atstovas“18. Taigi moderniais laikais didžiausias teisės 
autoritetas, garantuojantis jos legitimumą, yra įstatymų leidėjų (suvere-
no) valia, išreiškianti tautos dvasią. Jie atsakingi tik tautai. „Tokios atsa-
komybės <...> pakankama garantija, rašo E. Kūris, yra paties suvereno 
paklusimas valstybės įstatymams. <...> įstatymų leidėjus saisto jų pačių 
išleisti įstatymai, kurių neturi teisės pažeisti, bet kuriuos jie gali pakeisti. 
Tai ir yra teisinės valstybė, Rechtsstaat19, nes valdoma pasitelkus teisę. 

Taigi Vakarų teisės tradicijos pradžioje susiformavo ir toliau jos rai-
doje buvo konkretinami du teisinės valstybės tipai: Rechtsstaat, kuri yra 
vokiečių tradicijos įkūnijimas, ir rule of law, kuri išreiškia anglosaksų 
tradiciją. Šie teisinės valstybės tipai turi daug bendra: abu jie pripažįsta 
konstitucijos viršenybę, valstybės galios ribojimą įstatymais ir piliečių 
pagarbą teisei. Bet tarp jų yra esminis skirtumas: „rule of law samprata 
peržengia ankštas Rechtsstaat sampratos ribas, nes preziumuoja priva-
lomus aukštesniuosius principus įstatymų leidėjams. <...> Rechtsstaat – 
tai ne teisės viešpatavimas (rule of law), o valdymas su teisės pagalba. 
Garantijos, kad asmuo galės atstatyti pažeistas savo teises, ypač jeigu jas 
pažeidė patys įstatymų leidėjai, čia yra labai ribotos, nes teismai ginčų 
tarp piliečių ir įstatymų leidėjų paprastai nesprendžia“20. 
18 Cotterrell R. Teisės sociologija. Įvadas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 37–38.
19 Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija // Glen-

don M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, 
p. XXXII.

20 Ten pat.
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Po 1948 metų, priėmus Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, buvo 
galima tikėtis, kad esminis šių teisinės valstybės tipų skirtumas išnyks, 
nes Deklaracijos preambulė teigia, kad „visiems žmonių giminės na-
riams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra 
laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas“21. Tai ir yra tie aukš-
tesnieji principai, kurių pažeisti negali jokia teisinės valstybės valdžia. 
Tarptautiniu mastu 1993 metais Vienos konferencijoje beveik visos JT 
narės patvirtino savo paramą Visuotinei Žmogaus Teisių Deklaracijai. 
Bet vien žmogaus teisių įteisinimo šalių konstitucijose neužtenka, kad 
Rechtsstaat tipo teisinė valstybė taptų rule of law teisine valstybe.

teisinės valstybės idėja atkurtoje lietuvos valstybėje. Iki pat 
1988 metų Lietuvoje vyravęs socialistinės teisės mokslas ir teisinė ideologi-
ja, anot E. Kūrio, „teisinės valstybės idėją vertino priešiškai. <...> staiga per-
siorientavus į vakar neigtas vertybes, iš Vakarų teisės tradicijos buvo pasi-
skolinta teisinės valstybės sąvoka“, kuri, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, 
pateko į Lietuvą 1988 metais iš Sovietų Sąjungos. „Mūsų teisininkams Va-
karų teisės tradicija tada buvo <...> savotiška terra incog nita. <...> Ji nebuvo 
paveldėta ir iš „Baltijos šalių palikimo“, [nes] <...> ikikarinė Lietuvos mintis 
buvo perdėm etatistinė [šios E. Kūrio mintys, ypač pastaroji, sukėlė dalies 
teisės istorikų nepasitenkinimą ir tai buvo paneigta atitinkamais mokslo 
darbais22]. Ši idėja Lietuvoje „atgimė“ po to <...>, kai ji buvo „legalizuota“ 
Sovietų Sąjungoje“, pastarajai siekiant pritaikyti teisinės valstybės sąvoką 
savajai politinei santvarkai ir teisinei sistemai23. Todėl nereikia stebėtis, kad 
pasiskolintai teisinės valstybės sąvokai senoji teisės dokt rina, kuri buvo 
įaugusi į socialinį-politinį mąstymą, suteikė iškreiptą prasmę. Palyginti dar 
visai neseniai Lietuvos teisės studentams buvo skiepijama kaip aksioma 
mintis, jog teisė yra valstybės valia, paversta įstatymais. 
21 Žmogaus teisės. Tarptautinių dokumentų rinkinys. Vilnius, 1991, p. 12.
22 Žr.: Maksimaitis M., Ruželytė O. Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla // Mykolas 

Römeris. Valstybė ir jos konstitucinė teisė. Valstybė. I tomas. Valstybė ir jos konstitucinė 
teisė. Pirma dalis. Vilnius: Pradai, 1995, p. XLV–XLVI; Maksimaitis M. Teisinės vals-
tybės modelis // Mykolo Römerio mokslas apie valstybę. Vilnius: Lietuvos filosofijos 
ir sociologijos institutas, 1997, p. 184–202; Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija 
Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 134–271. 

23 Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija // Glen-
don M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, 
p. XXVII–XXX.
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Atkūrus Lietuvos valstybingumą ir mūsų tautai 1992 m. spalio 25 d. 
referendumu paskelbus Konstituciją, neišvengiamai iškyla teisinės vals-
tybės kūrybos iššūkiai. Koks teisinės valstybės tipas iš tikrųjų reikalingas 
Lietuvai? Į šį klausimai pagrįstai galėsime atsakyti, „tik visapusiškai išty-
rę tuos mūsų visuomenės dvasinės raiškos aspektus, teigia E. Kūris, ku-
rie gali tapti autentiškos mūsų teisės tradicijos pagrindais. Deja, kol kas 
čia nematyti jokių didesnių pastangų. Nemėginama išsiaiškinti, kokią 
prasmę Lietuvos gyventojai anksčiau teikė tokioms fundamentalioms 
sąvokoms, kaip „teisė“, „įstatymas“, „teisingumas“, „valstybė“, „valdžia“ ir 
pan. Nenagrinėjama ir mūsų tautinio charakterio įtaka teisiniam menta-
litetui. Mūsų teisės istorijos studijos <...> dar netapo teisės istoriosofijos 
studijomis. <...> Jei tauta, savo istorijoje taip ilgai gyvenusi „su kuo nors 
bendrai“, pasiryžo gyvent „atskirai“, ji turi šį savo naująjį būvį atitinka-
mai modeliuoti. Šiandien, deja, dar negalime nustatyti savo teisės tra-
dicijos autentiškumo laipsnio. Vadinasi, negalime ir tikrai pasakyti, ar 
mums priimtinesnė rule of law, ar Rechtsstaat tipo teisinė valstybė. Teisi-
nė praktika šio klausimo aktualumą įsakmiai primins gal tik po ilgesnio 
laiko. Mokslas turi ieškoti atsakymo į jį jau šiandien“24. 

Tai buvo tiesioginis teisės mokslininkų raginimas imtis komplek-
sinių teisinės valstybės ir teisės tyrinėjimų. Imdamasis šios integralios 
tyrimų temos A. Vaišvila labai gerai suvokė, kad „teisinė valstybė – tai 
ilgalaikis, strateginis ir konstitucinis lietuvių tautos valstybingumo sie-
kis-idealas, deja, iki šiol netapęs sisteminės mokslinės analizės objektu. 
[Jis jaudinosi dėl to, kad] vis dar neturime mokslinių tyrimų suformuo-
tos sąmonės apie teisinės valstybės galimybes ir ribotumus žmogaus tei-
sėms garantuoti Lietuvos sąlygomis; nežinome ir pagrindinių teisinės 
valstybės kūrimo Lietuvoje problemų; [kad vykstanti teisinės valstybės] 
kūryba kol kas pagrįsta užsienio pavyzdžių autoritetu negu mūsų pa-
čių sąmoningumu, įgytu savarankiškos analizės pagrindu. <...> [Todėl 
A. Vaišvila savarankiškai parengė išsamią teisinės valstybės studiją, kuri, 
jo žodžiais, yra] pirmas bandymas tyrinėti teisinės valstybės kūrybą in-
tegruojant jos kūrybos praeitį, dabartį ir ateitį. Teisinės valstybės tapsmą 
Lietuvoje bandžiau suvokti, rašo A. Vaišvila, kaip istorinį, daugiaaspek-
tį ir dėl to prieštaringą reiškinį: teisės viešpatavimas, šalindamas vienas 
grėsmes žmogaus teisėms, kuria naujas. Tai pagrindas derinti teisės vieš-
24 Ten pat, p. XXXV.
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patavime slypintį optimizmą ir pesimizmą, per šių priešybių vienybę 
apibrėžti teisės viešpatavimo tapatybę“25. 

Dabar, kai mūsų šalis yra visateisė Europos Sąjungos narė, vėl ak-
tualizuojasi teisinės valstybės tema, bet ne tiek teorine, kiek praktine 
plotme. Vis daugiau mūsų visuomenės narių ima abejoti, ar Lietuva yra 
teisinė valstybė. Dėl Lietuvos kaip teisinės valstybės buvimo vis dažniau 
abejoja netgi teisininkų elito atstovai26. Kodėl taip atsitiko? Neturėtume 
apsimesti, kad nesuprantame šių vertinimų atsiradimo giluminių prie-
žasčių. Toks Lietuvos kaip teisinės valstybės vertinimas neatsirado staiga 
ar netikėtai, nes iki šiol tik formaliai kūrėme teisinę valstybę, todėl anks-
čiau ar vėliau turėjome pasiekti šį gėdingą fiasko. Nebuvo tinkamai per-
skaitytos ir įsisąmonintos mūsų valstybės kūrimo procese skirtingų au-
torių, tarp jų ir A. Vaišvilos, išsakytos argumentuotos įžvalgos, konkretūs 
įspėjimai ir praktiškai panaudoti laipsniškai plėtojami teisinės valstybės 
sisteminių tyrimų duomenys. Visa tai dažniausiai buvo ignoruojama. 
Todėl labai įžvalgus 1993 metais buvo E. Kūris, teigdamas, kad negalima 
buvo tuo metu pasakyti, kokio tipo teisinė valstybė yra mums artimesnė 
mentaliniu požiūriu. Labai panašu, kad ir dabar dar nepriaugome net iki 
Rechtsstaat tipo teisinės valstybės. Neatsitiktinai Vladas Gaidys niūriai 
konstatuoja, kad vieną rytą atsibudę galime nebeatpažinti Lietuvos27.

Todėl visiškai suprantamas ir pagrįstas Valentino Mikelėno nerimas 
dėl teisinės mūsų valstybės būklės. Svarbiausių humanitarinių ir sociali-
nių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgose jis pabrėžia, kad „siauras 
sampratos „teisinė valstybė“ interpretavimas verčia aklai, besąlygiškai 
paklusti taisyklei ir jos taikymo aktui. Antai ir Lietuvos pažangos strate-
gijoje „Lietuva 2030“ <...> nėra nė žodžio apie mūsų teisinį mentalitetą 
nulemiančią teisės doktriną, kurios pagrindas yra:

1. Atitinkami teisės tradicijos elementai: kokias vertybes turėtų įpras-
minti įstatymai? kokios turėtų būti įstatymų ir teisės, kaip tokios, funkci-
jos? koks turėtų būti (racionaliausias) visuomenės, jos narių santykis su 
teisine tikrove? koks yra priimtinausias teisingumo modelis? ir kt. 
25 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Autoriaus žodis. Vilnius: Litimo, 

2000, p. 17. 
26 Ar Lietuva – teisinė valstybė? // gzeme.lt; Kiek tęsis teisinės valstybės imitavimas? // 

Bernardinai.lt; R. Šimašius: nesame teisinė valstybė // delfi.lt (žiūrėta2012 06 12).
27 V. Gaidys: vieną rytą atsibudę galime nebeatpažinti Lietuvos // Stanislovas Kairys, 

„Atgimimas“, 2012 m. birželio 8 d., delfi.lt (žiūrėta 2012 06 12).
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2. Bendrieji teisinio mąstymo principai.
3. Pagrindinės teisinių kategorijų sampratos“28. 
Šių įžvalgų ir iššūkių kontekste plačiau aptarsime prof. habil. 

dr. A. Vaišvilos mokslinę veiklą, nes jis yra vienas iš pirmųjų teisės moks-
lo atstovų, daug laiko paskyrusių teisinės valstybės sampratai ir jos įgy-
vendinimo perspektyvoms Lietuvoje išnagrinėti. Jo vadovaujami dok-
torantai išnagrinėjo teisinės valstybės paskirtį ir funkcijas, o jų plėtros 
kontekste – teisinius žmogaus teisių saugos Lietuvoje aspektus. 

lietuvos valstybės kūrimo ir visuomenės vertybinės būklės 
ryšys atkurtoje lietuvos valstybėje

lietuvos valstybės kūrimo vertybinės aplinkybės. Lietuvos valsty-
bės kūrimą teisiškai materializuoja jos kuriama teisinė sistema. Lietuvos 
teisinė sistema – tai Lietuvos visuomenės teisinės tikrovės (teisinių reiški-
nių) visuminis darinys, išreiškiantis jos teisinės sąmonės (teisinės ideologi-
jos ir teisinės psichologijos), objektinės teisės ir teisinės praktikos vienovę. 
Visų visuomenių teisinės sistemos realų funkcionavimą siekia formalizuo-
ti valstybės kuriama objektinė teisė (teisės sistema) ir šiuo pagrindu kont-
roliuojama teisinė praktika. Tačiau valstybinės teisėkūros ir teisės įgyven-
dinimo kontrolės srityse yra fundamentalių skirtumų tarp totalitarinės, iš 
kurios gniaužtų mes vaduojamės, ir demokratinės visuomenių. 

Lietuvos kaip valstybės atkūrimas po ilgai trukusios sovietinės 
okupacijos buvo visiškai naujos socialinės tikrovės kūrimas ir kūrima-
sis. Viena svarbiausių naujos socialinės tikrovės kūrimosi aplinkybių 
yra susijusi su neatidėliotina būtinybe kurti naujus elgesio modelius ir 
juos įgyvendinti, nes sovietinės sistemos sugriovimas iš esmės susijęs su 
atitinkamų socialinių normų nepripažinimu ir kitokių apibrėžčių joms 
suteikimu. Išsivadavusi tauta bent intuityviai suvokia, kokių elgesio nor-
mų būtina atsisakyti, bet, kita vertus, būna neaišku, kokios elgesio nor-
mos labiausiai jai priimtinos ir tinka kuriant socialinės taikos valstybės 
ateitį. Todėl A. Vaišvila labai toliaregiškai pabrėžia, kad „perorientuojant 
Lietuvos valstybinį gyvenimą demokratinių vertybių linkme, reikia <...> 

28 Mikelėnas V. Ką gali ir ko negali teisė // Daujotytė V., Mikelėnas V., Šliogeris A., Žul-
kus V. Nerimas. Svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lie-
tuvai įžvalgos. Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 139.
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modernizuoti pačią tautos, ypač teisininkų, teisinę sąmonę kaip naujos 
valstybinės, teisinės realybės kūrėją. Ir tai reikia daryti pirmiausia, nes 
teisinė sąmonė – tai tas pradinis, žmogiškasis šaltinis, iš kurio tiesiogiai 
išauga „gerai sutvarkytos valstybės“ modelis, jo kokybė ir socialinė prak-
tika. Naujai steigiamų valstybės institucijų veiklos racionalumas, naujų 
įstatymų kokybė, jų vykdymo teisėtumas bei uolumas – tai tik materia-
lizuota (regimais pavidalais besireiškianti) įstatymų leidėjų, įstatymus 
vykdančių pareigūnų, apskritai piliečių teisinė sąmonė. Kokios kokybės 
bus ši sąmonė, tokios kokybės turėsime įstatymus, valstybės institucijas, 
jų kompetenciją, įstatymų vykdymo teisėtumą, ir galiausiai – žmogaus 
teisių apsaugos lygį“29. Šios A. Vaišvilos mintys ne tik neprarado savo 
aktualumo, bet iš laiko tėkmės perspektyvos įsitikiname, kad šiandieną, 
kai menko dvasinio ugdymo rezultatai šalyje liūdni, jos aktualėja. Bet ar 
galėjo būti kitaip? 

Teisiškai totalitarinės visuomenės esminis požymis – imperatyvi-
nis teisinis režimas: teisiniu reguliavimu siekiama smulkiai nurodinėti 
visuomeninio santykio dalyviams visas įmanomas teises ir pareigas bei 
jų atsiradimo, pasikeitimo ar išnykimo pagrindus. Teisinis reguliavimas 
tada gali skverbtis į žmonių elgesį tiek, kiek įstatymų leidėjas (valdančioji 
socialinė grupė) laiko reikalinga, nes nėra jokių nuo jo valios nepriklau-
somų ribų, kurių negalėtų peržengti reglamentuojanti valstybės valia. 
Kadangi galioja principas – viskas draudžiama, kas nėra tiesiogiai leista 
įstatymo, tai visuomenės nariai neturi jokių teisėto elgesio modelių pa-
sirinkimo alternatyvų – vien klausyti įstatymo. Visuomeninio santykio 
dalyviams, išskyrus valstybės institucijas ir pareigūnus, neleidžiama jo-
kia elgesio saviveikla ir nukrypimai nuo teisinių imperatyvų. Tai reiškia, 
kad etatizmas suponuoja ir pagrindžia principinį teisinio reguliavimo 
ribų nebuvimą bei imperatyvaus reguliavimo dominantę30. 

Vienas esminių demokratinės visuomenės požymių yra jos piliečių 
dispozityvinio ir imperatyvinio elgesio derinys, grindžiamas principu: 
viskas leidžiama, kas nevaržo kitų asmenų teisių ir nepažeidžia įstatymų, 
visuomenės moralės ir protingumo principų. Visuomenės narių elgesio 
dispozityvumo apimtį lemia įvairūs ir dažniausiai tarp savęs susiję konk-

29 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 19.
30 Vaišvila A. Teisės teorija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: UAB „Jus-

titia“, 2004, p. 199–200.
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rečios visuomenės bruožai: nacionalinis charakteris, pagarbos žmogaus 
orumui įsitvirtinimas bendravimo ir bendradarbiavimo srityse, istorinė 
ir demokratinio gyvenimo patirtis, išreikšta tvirtomis kultūros formo-
mis. Tačiau visos demokratinės visuomenės prigimtinių žmogaus teisių 
pripažinimu ir įstatymų leidėjo institucijos periodišku „atnaujinimu“ 
laisvų rinkimų būdu apriboja valstybinės valdžios valią ir šiais pagrin-
dais kuria jos veikimo pilietinės kontrolės nepriklausomas institucijas ir 
mechanizmus. Žmogaus teisės ir laisvės tampa „valstybės“ valios išraiš-
kos formų – įstatymo, teismo ir administracinio sprendimo teisėtumo 
ir, svarbiausia, teisingumo įvertinimo kriterijais. Tai reiškia, kad teise 
grindžiamas teisinis reguliavimas yra mažiau susietas su įstatymo leidė-
jo kaip socialinės grupės galimu savanaudiškumu. Valdžios institucijų 
ir pareigūnų įgaliojimai ribojami imperatyviai: galima tik tai, ką leidžia 
įstatymai. 

Taigi tarp demokratinės visuomenės ir totalitarinės visuomenės yra 
fundamentalių skirtumų: 

1.  Demokratinės visuomenės nariai gyvena laisvės sąlygomis, ku-
rios ribas formaliai apibrėžia žmogaus teisės ir laisvės bei reikalavimas 
laikytis įstatymų, o neformaliai – visuomenės moralė. Pareigūnų galios 
reglamentuojamos imperatyviai. Priešingai yra totalitarinėje visuomenė-
je: totalinė visuomenės narių elgesio kontrolė suformuoja daugumos jų 
paklusimo valdžios reikalavimams teisinę sąmonę ir atitinkamus elge-
sio įgūdžius; dažniausiai visuomenės moralė formuojasi ir funkcionuoja 
dviem pagrindais: tradicijų ir paklusimo imperatyviniam teisinio regu-
liavimo režimui; pareigūnų, ypač viršutinio lygmens, galios nėra teisiškai 
apibrėžtos ir gali būti reiškiamos iniciatyviai. 

2. Aktyvūs demokratinės visuomenės nariai pagarbos žmogaus oru-
mui socialinio gyvenimo sąlygomis suformuoja nepriklausomai nuo val-
džios veikiančias socialinės (pilietinės) kontrolės institucijas ir mechaniz-
mus. Totalitarinėse visuomenėse nėra ir negali būti nepriklausomų val-
džios kontrolės institucijų, todėl visuomenė nesukaupia valdžios instituci-
jų socialinės kontrolės patirties.  

Šių visuomenės tipų fundamentalūs skirtumai egzistuoja greta per-
ėjimo iš totalitarizmo į demokratiją procese: vis labiau įsitvirtinanti de-
mokratija mažina totalitarizmą. Perėjimas iš totalitarizmo į demokratiją 
susijęs su būtinybe liberalizuoti valstybinę kontrolę kaip esminę naujų 
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elgesio modelių kūrimo ir kūrimosi sąlygą. Tai neapibrėžiamos trukmės 
sovietinės socialinės teisinės sistemos griovimo ir naujos teisinės siste-
mos, turinčios atitikti pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės idealus 
(įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje), kūrimo 
procesas. Tačiau sovietinės teisinės sistemos griovimas bei teisinės vals-
tybės ir pilietinės visuomenės dvasią atitinkančių elgesio normų kūrimas 
nėra vientiso proceso organiškos pusės, nes valstybinės kontrolės libera-
lizavimas sovietizuotos teisinės sąmonės kontekste suponuoja galimybes 
„atsirasti“ posttotalitarinės epochos „veikėjui“: agresyviam savanaudiš-
kų paskatų žmogui, kuris ima įgyvendinti savo „sumanymus“ teisiškai 
nereglamentuotos laisvės sąlygomis. Tokio „veikėjo“ veikimo modeliai 
nepagrįsti kultūros vertybių ir moralinio elgesio normų ryšiu. Todėl la-
biau tikėtina, kad įsitvirtins tokie veikimo modeliai, kurie garantuoja 
savanaudiškų interesų greitą ir sėkmingą įgyvendinimą. Bet tokio elge-
sio modeliai teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės idealų požiūriu 
neturi virsti teise, ją apibrėžiant kaip „veikseną, kuria žmogaus elgesys 
pajungiamas normų valdžiai“31. Bet taip atsitiko.

teisinis koliažas ir socialiniai jo padariniai. „Lozungas sukurti 
nacionalinę teisinę sistemą“ 1989 metų pradžioje buvo išsakytas grei-
čiau impulsyviai, nesiremiant teoriniais apmąstymais ar teisinės tikro-
vės pažinimu, nesuvokus mūsų teisės tradicijos skirtumo nuo Vakarų 
teisės tradicijos. <...> Mūsų instinktyvus troškimas turėti „nesovieti-
nę“ teisę negalėjo nuvesti niekur kitur, kaip tik suformuoti nuostatą, 
kad, tarkime rinkos ekonomikos ir daugiapartinės sistemos teisinis 
(visų pirma konstitucinis) įtvirtinimas jau pats savaime yra pakanka-
ma prielaida pakeisti iki tol dominavusią socialistinę teisę alternatyvia 
teisine sistema. Lietuvos teisinės sistemos paternalistiniai ir statistiniai 
pagrindai nebuvo griaunami – jie buvo perstatinėjami iš tų pačių ply-
tų. Tačiau negalima sakyti, kad nebuvo atsižvelgiama į Vakarų šalių 
patirtį. Netgi priešingai <...> beveik kiekvienas pranešėjas [Aukščiau-
sioje Taryboje] sulaukdavo kolegų deputatų klausimų apie tai, kaip yra 
reguliuojami vieni ar kiti visuomenės santykiai kitose pasaulio valsty-
bėse. Deja, atsakymus į tokius klausimus dažnai diktuodavo „taškinis“ 
mąstymas, todėl pranešėjas ar įstatymo projekto autorius teigdavo, jog 
31 Fuller L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1964, p. 106.
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konkretaus įstatymo ar kito norminio akto projektas remiasi kurios 
nors užsienio šalies patirtimi“32.

Turime pripažinti ir tai, kad sovietinės teisinės sistemos griovimo ir 
naujos teisinės sistemos kūrimo sąveikos erdvėje šalį valdančio politinio 
elito valios pastangomis buvo kuriami ir tokie „naujo elgesio“ modeliai, 
kurie skyrėsi nuo sovietinių, bet neatitiko pilietinės visuomenės dvasios. 
„Naujo elgesio“ modelių kūrimo ir įgyvendinimo argumentacija buvo 
grindžiama „naujuoju liberalizmu“, kuris teigia, jog „viešumo ir privatu-
mo santykį geriausiai apibrėžia rinka ir pasirinkimo laisvė, o ne valsty-
bė, tariamai ginanti „viešuosius interesus“. Per pastaruosius du šio [XX] 
amžiaus dešimtmečius šis argumentas, kad viešos ir privačios srities at-
skyrimas turi būti paliktas rinkai, formavo vyraujantį viešosios politi-
kos teorijos ir praktikos kontekstą“33. Tik dabar – po pasaulinės finansų 
krizės – „naujasis liberalizmas“ praranda turėtas pozicijas ir vis dažniau 
atsigręžiama į valstybinį reguliavimą.

Rėmimasis „naujuoju liberalizmu“ kaip filosofine paradigma rei-
kalauja stabilios socialinės tvarkos, kurios vertybių ir normų socialinis 
konsensusas nekelia abejonių. Todėl rėmimasis šia paradigma gilu-
minio perėjimo iš totalitarizmo prie demokratinės visuomenės galėjo 
reikši tik vieną – socialinių procesų esmės neišmanančių idealistų ir 
posttotalitarinės epochos „veikėjų“ sąjungą, iš kurios vėliau į politinį 
užribį „išstumiami“ idealistai. Vietoje nebepopuliaraus „sovietinio“ tei-
sinio reguliavimo tipo – „draudžiama viskas, kas nėra tiesiogiai leidžia-
ma įstatymų“  – beveik visuotinai buvo propaguojamas kitas kraštuti-
numas  – „leidžiama viskas, kas nėra įstatymų tiesiogiai draudžiama“. 
Todėl neišvengiamai į vieną visumą suėję trys tolimi ir netgi tarpusavyje 
prieštaraujantys socialiniai reiškiniai – sovietizuotas teisinis mentalite-
tas, „naujojo liberalizmo“ ideologija ir privatizacija sukūrė teisinį ko-
liažą, kurio socialiniai padariniai – naujai kuriamos teisinės sistemos, 
privatizacijos ir pačios rinkos iškreipimas34. Lietuvos teisinės sistemos 
vertybinės būklės problemiškumą vaizdžiai iliustruoja kiekybinės ir 
32 Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija // Glen-

don M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, 
p. XXXIX–XL.

33 Parsons W. Viešoji politika. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 22. 
34 Šlapkauskas V. Socialinės deviacijos intensyvėjimas // Jurisprudencija. Mokslo darbai. 

Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, t. 19 (11), p. 44–45.
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kokybinės Konstitucinio Teismo nutarimų, priimtų 1993–2004 metais, 
analizės rezultatai35: 

1. Konstitucinis Teismas 1993–2004 metais išnagrinėjo 164 bylas ir 
priėmė tiek pat nutarimų. Iš jų – 103 nutarimai (62,80 proc.) konstatavo, 
kad atskiri Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų dalys bei Lietuvos Res-
publikos Seimo ir Vyriausybės nutarimai ar jų dalys prieštarauja Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai ir kitiems veikiantiems įstatymams. 

2. Lietuvos Respublikos teisės aktai pažeidžia: 
2.1. Žmogaus teises ir laisves – 29,37 proc. atvejų; iš jų dažniausiai 

pažeidžiama teisė į nuosavybę – 32,86 proc. ir teisinės lygybės princi-
pas – 16,72 proc. 

2.2. Konstitucijos preambulėje įtvirtintas nuostatas – 14,13 proc. 
atvejų; iš jų – konstitucinį teisinės valstybės principą – 85,71 proc. 

2.3. Lietuvos valstybės konstitucingumą apibrėžiančius straips-
nius – 10,76 proc. atvejų; iš jų – Konstitucijos 5 straipsnį ir jo 1 ir 2 da-
lis – 64,58 proc. 

2.4. Tautos ūkį ir darbą apibrėžiančius straipsnius – 10,76 proc. 
atvejų; iš jų – Konstitucijos 46 straipsnį ir jo dalis bei 52 straipsnį – po 
35,42 proc. 

Teisinio koliažo pagrindu Lietuvoje įsigalėjo institucinė deviacija36, 
kurios raiškos formos yra plintanti visuomenės socialinė dezorganizaci-
ja, nusikalstamumas ir socialinė deformacija. Giluminis jų pagrindas yra 
teisinis nihilizmas. 

teisinio nihilizmo nūdienos lietuvoje priežastys ir socialinės pa
sekmės. Jeigu visuomenės ir teisininkų teisinė sąmonė yra pradinis teisi-
nės valstybės kūrimo šaltinis, tai neišvengiama tampa jos būklės analizė. 
Todėl A. Vaišvila savo studijos „Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje“ 
įvade labai išsamiai išnagrinėjo teisinį nihilizmą, kuris net ir šiuo metu yra 
tarp vyraujančių visuomenės sąmonės bruožų. Visiškai pagrįstai A. Vaišvi-
la atskleidžia, kad „Lietuvos žmonių teisinė sąmonė 50 metų formavosi ir 
35 Šlapkauskas V. Teisinės sistemos disfunkcija – silpnos socialinės politikos požymis //
 Socialinis darbas. Mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006, 

Nr. 5 (1), p. 27–28.
36 Šlapkauskas V. Institucinė deviacija: situacijos apibrėžtis ir interpretacijos problema // 

Lietuvos mokslas. 1997, V tomas, 15 knyga. Vilnius: Lietuvos mokslo redakcija, 1997, 
p. 97–105.
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funkcionavo okupacinio, totalitarinio režimo sąlygomis ir buvo pritaikyta 
ne tiek kūrybinei veiklai realizuoti, kiek priešintis neteisiniams okupaci-
nio režimo įstatymams, juos ignoruoti, apeiti. Tai daugiau į savigyną [o gal 
į savanaudiškumą „bendraliaudinės“ nuosavybės sąlygomis, cit.!] negu 
į kultūrinę kūrybą besiorientuojanti sąmonė. <...> Viešoji opinija ne tik 
nesmerkė vogusiųjų iš valstybės, bet ir vadino juos ne „vagimis“, o „kom-
binatoriais“, kuri pelnosi visumos sąskaita, lyg ta „visuma“ nebūtų pačių 
individų kuopinis interesas. Ta pati nuostata išlikusi iki šiol tiek buitiniu, 
tiek ir politiniu, valstybiniu lygiu“37. Šiais laikais „kombinavimas“ politiniu 
ar valstybės lygiu jau vadinamas nauja ir ganėtinai sudėtinga „korupci-
jos“ sąvoka, su kuria apibrėžiamos įvairios valstybės tarnautojų vartojamos 
prievartavimo ir jų papirkinėjimo nusikalstamos veikos formos.  

A. Vaišvila išsamiai išnagrinėjo teisinio nihilizmo nūdienos Lietu-
voje priežastis ir jų tarpusavio ryšį. Kaip svarbiausias teisinio nihilizmo 
priežastis dabartinėje Lietuvoje jis išskyrė šias priežastis38:

1. Subjektyvistinė teisės samprata. A. Vaišvilos požiūriu, tai pradinė 
ir teorinė teisinio nihilizmo priežastis, sąlygota legizmo (teisės tapatini-
mo su įstatymu) [čia galima būtų ginčytis, nes tikriausiai giluminė prie-
žastis yra sovietinės ideologijos turinys, o ne forma]. 

2. Pernelyg dažnas įstatymų kaitaliojimas. Tai ir yra esminė priežastis, 
kodėl nesusiformuoja visuomenės teisinio stabilumo valstybėje pojūtis ir 
pasitikėjimas teise. Priešingai – kasdieniame gyvenime vis labiau įsigali 
dėmesio nekreipimo į teisėkūrą psichologija ir nesirėmimas įstatymais.

3. Teisės ontologizavimas. Teisės tapatinimas su jos objektu, A. Vaiš-
vilos nuomone, yra kita teorinė teisinio nihilizmo priežastis [Teoriniu 
požiūriu šią priežastį galima svarstyti, bet praktinis jos poveikis teisinio 
nihilizmo plėtrai yra neaiškus].

4. Bendros krašto socialinės ekonominės programos (vizijos) stoka. 
[Tai turi įtakos politinio, ekonominio ar net socialinio gyvenimo efe-
meriškumo nuotaikų įsitvirtinimui visuomenės sąmonėje. Jei gyvenimas 
suvokiamas kaip labai laikinas, tai gali sugestijuoti atskirų visuomenės 
narių ir jų grupių nihilistinę elgseną]. 

5. Avantiūrizmas kaip teisinis nihilizmas. Teisinis avantiūrizmas – 
kai valstybinė valdžia siekia suteikti piliečiams daugiau socialinių teisių, 

37 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 19–20.
38 Ten pat, p. 23–28.
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negu ji ekonomiškai (finansiškai) pajėgi šiuos pažadus užtikrinti. [Vie-
nas „vaizdžiausių“ tokios veiklos pavyzdžių – tai bazinės pensijos lygio 
2008 metų rudenį pakėlimas, kuris visiškai neatitiko finansinių valstybės 
galimybių. Tai buvo „puota maro (krizės) metu“.]  

6. Menkas teismų sprendimų autoritetas. [Kai visuomenė nepasitiki 
teise, tai nepasitikima ir teisinėmis institucijomis. Jei ir pati teisėtvarka 
funkcionuoja selektyviai bei apskritai yra silpna, tai iš nepasitikėjimo tei-
se neišvengiamai formuojasi teismų sprendimų vykdymo vengimo soci-
alinė psichologija].

7. Pasiryžimo ir įgūdžių ginti savo teises teisinėmis priemonėmis sto-
ka. [Dabarties požiūriu ši priežastis turi bent dvi puses – objektinę ir su-
bjektinę. Dažnai bylų nagrinėjimas teisme trunka daug laiko ir reikalauja 
ne tik pasiryžimo, bet ir teisinės kompetencijos, ir finansinių galimybių.]

8. Etatistinės teisės sampratos gyvybingumas. Ši priežastis riboja vi-
suomenės teisinės sąmonės tapimą demokratine. [Ji susijusi su pirmąja 
priežastimi. Ypač karingas etatizmas atitolina valstybės piliečius nuo val-
džios institucijų.] 

9. Konstitucinės pastangos eliminuoti visuomenę iš teisėkūros ir kovos 
su teisiniu nihilizmu. Konstitucinės referendumo skelbimo (Konstituci-
jos 9 str.3 d.) ir įstatymo iniciatyvos teisės normos (Konstitucijos 68 str. 
2 d.) riboja Tautos galimybes tiesiogiai dalyvauti teisėkūroje. 

Labai nemalonu pripažinti, bet teisinis nihilizmas jau seniai įaugo į 
mūsų socialinį gyvenimą kaip tariamai neišvengiamas jo sandas. Beveik 
visi politiniu ar verslo lygmenimis kylantys skandalai ir sąmokslo teori-
jos vienaip ar kitaip yra teisinio nihilizmo pasekmės. Neatsitiktinai tei-
sinio nihilizmo socialinių pasekmių reikšmę A. Vaišvila iliustruoja labai 
informatyvia ir kartu pranašiška Platono mintimi: „Įstatymų nepaisymas 
žalingas kaip tik dėl to, kad, pamažu braudamasis, – jis iš lėto įsiskverbia 
į žmogaus įpročius ir būdą, paskui iš čia, jau didesniu mastu, – į piliečių 
sandėrius, kuo begėdiškiausiai kėsinasi į pačius įstatymus ir valstybės 
santvarką, kol galų gale viską apverčia aukštyn kojomis – asmeniniame, 
ir visuomeniniame gyvenime“39. 

A. Vaišvilos požiūriu, „mūsų sąlygomis teisinis nihilizmas graso 
bent tokiomis pasekmėmis“40: 

39 Platonas. Valstybė. Vilnius: Mintis, 1981, p. 141.
40 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 29–30.
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1. Teisinis nihilizmas pakerta teisinę sąmonę kaip subjektyviąją teisės 
viešpatavimo prielaidą. „Iš teisinio nihilizmo atsirandantis spartus įstaty-
mų kaitaliojimas griauna piliečių teisinę sąmonę – jie nespėja susivokti, 
kokie įstatymai ir kaip gina jų teises arba kokių pareigų vykdymo reika-
lauja, todėl dažnai veikia taip, tarsi išvis nebūtų įstatymų“41. 

2. Teisinis nihilizmas stumia teisei lojalius piliečius į pralaiminčiųjų 
padėtį. Šią socialinę pasekmę A. Vaišvila iliustruoja informatyviais pa-
vyzdžiais. Pavyzdžiui, nebaudžiamas elektros energijos grobstymas su-
kuria situaciją, kai nuostoliams padengti reikia kelti šios prekės kainą. 
Kontrabanda – viena populiariausių teisinio nihilizmo formų ūkio srity-
je – kuria nevienodas verslo sąlygas. „Teisieji tampa agresyviųjų teisinio 
nihilizmo aukomis“42.

3. Teisinis nihilizmas – kliūtis kapitalizuoti laisvas piliečių pinigines 
lėšas. „Bankininkų teisinis nihilizmas, pasireiškiantis masiniu indėlių ir 
akcijų grobstymu, dažniausiai nebaudžiamu, sukelia piliečių nepasitikė-
jimą bankais. Dėl to visuomenė praranda galimybę telkti laisvas Lietuvos 
žmonių pinigines lėšas, jas versti investicijomis“43. [Šią teisinio nihilizmo 
socialinių pasekmių įžvalgą visiškai „patvirtino“ neseniai praūžusi pa-
saulinė finansų krizė.] 

4. Teisinis nihilizmas – paskata biurokratinti, valstybinti visuomenės 
gyvenimą. [Teisinio nihilizmo įsiviešpatavimo veidrodinis atspindys yra 
visuomenės nepasitikėjimas teise ir esama tvarka. Jei visuomenė nepasi-
tiki valstybės kuriama tvarka, tai valstybės institucijos linksta: 1) įvairiais 
apribojimais varžyti individų veikimo iniciatyvą, o tai reikalauja vis dau-
giau materialinių ir žmoniškųjų išteklių skirti individų veikimo kont-
rolei, siekiant užtikrinti pačios socialinės tvarkos sėkmingą funkciona-
vimą; 2) plėsti valdymo aparatą, kurio biurokratizacija riboja socialinio 
kapitalo augimą, kuris turi būti grindžiamas socialiniu pasitikėjimu ir 
kuris reikalingas demokratijos veiksmingumui (R. Putnamas, 1993) ir 
ekonomikos augimui (F. Fukuyama, 1995)44.] 

41 Ten pat, p. 29.
42 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 29.
43 Ten pat, p. 30.
44 Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio uni-

versitetas, 2004, p. 390. 
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teisinės valstybės sampratos ir jos raidos interpretavimo bei  
jos lietuviškos tradicijos tyrimo būtinybė

demokratijos ir teisinės valstybės ryšys. XXI a. pradžioje galime 
tvirtai teigti – mes gyvename demokratijos epochoje45, nes demokratija 
veikia ne atskiroje šalyje, o yra vyraujantis pasaulio šalių politinės eg-
zistencijos būdas. Tačiau demokratija nėra savitikslis politinis reiškinys, 
apibūdinantis politinės bendruomenės tobulumą. Priešingai, demokra-
tija gali būti mažai susijusi su giluminiais socialinės organizacijos bruo-
žais. Nors demokratijos buvimas teikia daug galimybių individų inicia-
tyvai, bet savaime negarantuoja socialinės organizacijos raidos laimėji-
mų bei gali virsti iškreiptos formos demokratija. Pavyzdžiui, neribota 
„demokratijos demokratizacija“ gali atvesti prie ochlokratijos – minios 
valdžios, kuri tampa tironijos prielaida. Neliberali demokratija gali būti 
latentinė oligarchijos forma. 

Todėl kiekviena politinė bendruomenė turi nuolatos rūpintis demo-
kratijos būkle. Dėsningai kyla klausimas, kokia forma demokratija gali 
veiksmingai funkcionuoti kaip visuomenės (tautos) savivalda? Šį klausi-
mą A. Vaišvila išnagrinėja išsamiai ir gautas išvadas suformuluoja opti-
mistiniu teiginiu: „Teisinė valstybė – [tai] demokratinių judėjimų tikslas 
[dėl jo galima būti abejoti, nes ir šiais laikais yra demokratinių judėjimų, 
siekiančių miglotų tikslų] ir demokratijos forma“46. Antrąją, abejonių 
nekeliančią, teiginio dalį A. Vaišvila argumentuoja ir labai tinkamai pa-
grindžia kitų šalių konstitucionalistų atliktų demokratijos ir teisės ryšio 
modelių tyrimų išvadomis. Pavyzdžiui, remiasi Michalu Pietrzaku, kuris 
teigia, kad „politinė demokratija gali būti realizuota tik teisinėje vals-
tybėje, turinčioje išvystytą sistemą formalių institucijų ir garantijų, jog 
valstybė paklus teisei“47. 
45 Demokratinę epochą „sudaro“ skirtingas valstybių skaičius, nes demokratinės vals-

tybės skaičiuojamos remiantis dviem kriterijais: demokratijos kaip politinės sistemos 
stabilumo kriterijumi ir demokratinio tranzito kriterijumi. Vieni autoriai, pvz., F. Za-
karia, remiasi vien stabilios demokratijos kriterijumi ir tik 62 proc. pasaulio šalių 
priskiria stabilios demokratijos valstybėms (2003). Kiti autoriai, pvz., I. Kefeli, prie 
stabilios demokratijos šalių dar priskiria į demokratiją pereinančias šalis ir demokra-
tinėmis laiko 75 proc. valstybių (2007). 

46 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 67.
47 Pietrzak M. Model demokratycznego panstwa prawnwgo // Studia konstytucyjne. 

Warszawa, 1990, t. 7, s. 10.
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Demokratija gali būti puikus legitimacijos pagrindas aukščiausiai 
valdžiai, kuri netarnauja tautai (visuomenei). Todėl labai svarbi Michalo 
Pietrzako tiksliai suformuluota esminė mintis – turi būti pakankamai 
teisinių garantijų, kad valstybė (turima omenyje aukščiausioji valdžia) 
paklustų teisei. Tik tuomet visiškai teisus A. Vaišvila, teigdamas, kad 
„demokratija ir teisinė valstybė santykiauja kaip turinys ir forma. <...> 
[Ir tolimesnė] teisinės valstybės raida [gali virsti! cit.] – tai demokratijos 
idėjų transformavimosi į žmogaus teisių saugą per tų idėjų norminimą 
ir institucionalizavimą raida“48. Vis dėl to reikia pabrėžti, kad tokia raida 
prasideda tik tuo atveju, kai demokratija suauga su liberalizmu – mo-
derniuoju politiniu mąstymu49. Bet ir liberalizmo suaugimas su moder-
niuoju politiniu mąstymu dar negarantuoja sėkmingos teisinės valstybės 
ir demokratijos raidos. Neatsitiktinai A. Vaišvila daug dėmesio skyrė de-
mokratijos atsinaujinimo galimybių ir tendencijų XXI amžiuje tyrimui50.   

teisinės valstybės sąvokos ir principų interpretacija. Teisinės 
valstybės sąvokos aiškinimą A. Vaišvila susieja su „liberaliąja demokra-
tija“, bet šios sąvokos nevartoja. Jis pateikia autentišką teisinės valstybės 
apibrėžimą: „Teisinė valstybė – tai teorinis modelis šiuolaikinės, naujo 
tipo valstybės, pretenduojančios įveikti klasinės valstybės [geriau tiktų – 
visuomenės] tradiciją ir tapti skirtingų socialinių grupių (klasių) bendra-
darbiavimo bei jų gerovės garantavimo [tai paternalizmas, kuri gali poli-
tizuoti gerovės sampratą] politine, teisine organizacija“51. Šiame teisinės 
valstybės apibrėžime neatskleistas teisės vaidmuo, todėl autorius čia pat 
pabrėžia [liberaliosios] demokratijos ir teisinės valstybės ryšį: „Teisinės 
valstybės idėja, siekdama palenkti valstybę teisei, visada ėjo ir tebeina 
kartu su laisvės, demokratijos ir žmogaus teisių ginties idėjomis“52. Tai 
klasikinis liberalizmas, kurį pripažinti A. Vaišvila vengia. 
48 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 69–70.
49 Nefas S., Smalskys V., Šlapkauskas V. Demokratija ir vietos bendruomenė. Vilnius: 

MRU, 2011, p. 10–12. 
50 Teisė ir demokratija. Demokratija Lietuvoje: tarp Vakarų ir Rytų (1990–2007). Ko-

lektyvinė monografija. Sudarytojas ir atsakingas redaktorius prof. habil. dr. Alfonsas 
Vaišvila. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009, p. 430–472.

51 Vaišvila A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Teisinės valstybės link // Jurispruden-
cija. Mokslo darbai. 2000, t. 15 (7), p. 19. 

52 Vaišvila A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Teisinės valstybės link // Jurispruden-
cija. Mokslo darbai. 2000, t. 15 (7), p. 19. 
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Istoriškai susiklostė dvi teisinės valstybės reikšmės – Rechtstaat ir 
rule of law. Todėl labai svarbu teoriniu požiūriu pagrįstai atskleisti bu-
vusią ir dabar galbūt išliekančią jų skirtį. Tai būtų labai atsakingas teisės 
teoretiko įsipareigojimas, kita vertus, šių reikšmių skirtis, labai tikėtina, 
susijusi su visuomenės ir valstybės santykio subtilumais, kurie „nuskęsta“ 
vokiškosios ir anglosaksiškos tradicijų skirtumuose, kuriuos sunku teo-
riškai užčiuopti ir tinkamai interpretuoti. Šiuo atveju A. Vaišvila santū-
riai pažymi, jog „negalima pasakyti, kad visi šie terminai visiškai tapatūs, 
tačiau pagrindinė jų prasmė kyla iš Europos teisės bendrosios dvasios. 
Ją išreiškia šios idėjos [čia A. Vaišvila remiasi K. Sternu]: 1) atsisakymas 
nuo jėgos primato, 2) siekimas, kad viešpatautų teisė, 3) žmogaus asme-
ninių, politinių laisvių gynimas norminant, ribojant, skirstant ir teismo 
priemonėmis kontroliuojant valstybinę valdžią“53. Taigi pateikta XX a. 
antroje pusėje prasidėjusi Rechtstaat ir rule of law suartėjimo versija. 

Plėtojant teisinės valstybės sampratą Lietuvoje labai svarbu artiku-
liuotai atskleisti teisinės valstybės principus ir požymius, kuriais būtų 
galima remtis kaip metodologine priemone rekonstruojant autentišką 
teisinės valstybės idėjos raidos Lietuvoje palikimą, kuris yra miglotas, 
nes dar nepakankamai atskleistas. Todėl reikia atiduoti pagarbą A. Vaiš-
vilai, ganėtinai aiškiai suformulavusiam pagrindinius dabartinės teisinės 
valstybės principus. Jie yra54:

1. Tautinio suvereniteto idėja – pradinė teisinės valstybės modelio 
idėja. Pradinė teisinės valstybės idėja buvo dviejų lygiateisių suverenų 
sugyvenimo vienas kito neatimamų teisių pripažinimo pagrindu idėja, 
kuri tik moderniais laikais, nusilpus Bažnyčios valdžiai ir įveikus vals-
tybės valdovo absoliutaus suvereniteto sampratą, atgimė kaip tautinės 
valstybės suvereniteto idėja. Kai kalbama aukštesniu – teisinės valstybės 
modelio – lygmeniu, tai „tautinio suvereniteto“ termino neišplėtojimas 
kelia papildomų klausimų ir lieka neaišku, kodėl siekiama pabrėžti su-
vereniteto tautinį pobūdį, nes viena pagrindinių „suvereniteto“ sąvo-
kos reikšmių yra „kiekvienai tautai priklausiančių aukščiausių teisių 
visuma“55, ir su kuriuo Vakarų civilizacijos raidos laikotarpiu teisinės 

53 Ten pat.
54 Ten pat, p. 19–21.
55 Tarptautinių žodžių žodynas. Antrasis pataisytas leidimas. Vilnius: Alma littera, 2003, 

p. 715.
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valstybės modelis yra susietas. Toliau autorius teigia, kad „aukščiausia 
valdžia priklauso ne valdovui, o tautai, kiekvienam žmogui. Žmogaus 
teisė veikti ir tvarkyti savo likimą yra prigimtinė ir nepriklauso nuo jokio 
kito žmogaus, t. y. suvereni. [Čia mūsų gerbiamas Kolega suabsoliuti-
na subjektinę teisę, nors visada pabrėžia jos santykinumą56]. Kiekvienas 
žmogus yra lygus kiekvienam žmogui. Šiuo požiūriu suverenitetas su-
tampa su lygybe ir pačia žmogaus esme. [Toliau ši esminė klasikinio li-
beralizmo mintis neplėtojama iki „visuomeninės sutarties“ ir todėl lieka 
neaišku, kaip iš žmogaus suvereniteto pereinama prie tautos suverenite-
to.] Valstybinės valdžios galia arba teisė leisti įstatymus ir jais remiantis 
tvarkyti kitų žmonių likimus, garantuoti savo paliepimų vykdymą orga-
nizuota prievarta yra kilusi iš tautos (iš tautos suvereniteto – valstybės 
suverenitetas)“57. Toliau suprantama, kad dalis tautos suvereniteto per 
demokratijos teisinius mechanizmus įgaliojimų pavidalu perduodama 
valdžios institucijoms, sukurtoms veikti tautos vardu.    

2. Iš tautinio suvereniteto supozicijos – asmens teisių prigimtiškumo 
supozicija. Šis teisinės valstybės principas suformuluotas kebliai, nes „su-
pozicijos“ terminas turi dvi skirtingas reikšmes: 1) prielaida, numatymas, 
spėjimas, hipotezė; laikina prielaida, apie kurią dar nežinoma, ar ji teisin-
ga, ar klaidinga; 2) kalbotyroje semantinė reikšmė, kurią įgauna posakyje 
žodis arba žodžių grupė58. A. Vaišvila vartoja šios sąvokos pirmąją reikš-
mę. Tuomet keliamas prielaidas reikia labai tiksliai ir išsamiai įrodyti. Jis 
rašo, kad „suvereniteto idėja, toliau plėtojama ir konkretinama, transfor-
mavosi į idėją apie prigimtinį individo teisių pobūdį. Suverenus gali būti 
tik tas, kas tą galią (teises) turi iš prigimties, kam ji kyla iš savo paties es-
mės, iš ekvivalentinių mainų logikos, kas tokių teisių dalį gali savanoriškai 
perduoti kitam, t. y. savo atstovui. Šitaip suvereniteto prielaida atvėrė kelią 
asmens teisių prigimtiškumui, o jo pagrindu – supozicijai apie individo 
vertybinį primatą prieš valstybę (jo paties sukuriamą valdžią)59. 

56 Vaišvila A. Teisės teorija. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Justitia, 
2004, p. 148.

57 Vaišvila A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Teisinės valstybės link // Jurispruden-
cija. Mokslo darbai. 2000, t. 15 (7), p. 20.

58 Tarptautinių žodžių žodynas. Antrasis pataisytas leidimas. Vilnius: Alma littera, 2003, 
p. 714.

59 Vaišvila A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Teisinės valstybės link // Jurispruden-
cija. Mokslo darbai. 2000, t. 15 (7), p. 20.
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Istorijos raidos požiūriu apie suverenų asmenį individo lygmeniu 
galima mąstyti priėmus Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Kita vertus, 
asmens teisių prigimtiškumas nebūtinai turi būti išvedamas iš suvereno 
idėjos, nes žmogaus prigimtiškumo aiškinimas „iš esmės priklauso nuo 
to, kaip suprantama žmogaus būtis, jo santykis su visuomene ir pasauliu. 
Ikisokratikai [prigimtinę] teisę grindžia kosmine tvarka ir ją lemiančiu 
dieviškuoju pasaulio įstatymu (Anaksimandras, Herakleitas; nomos). Pla-
tonas susiejo [ją] su teisingumo ir (aukščiausia) gėrio idėja. <...> Naujųjų 
laikų istorijai lemiamą reikšmę turėjo Švietimas (Pufendorfas, Grotius), 
nes švietėjai <...> prigimtinę teisę vis labiau grindė <...> socialine arba su 
socialumo išlaikymu susijusia (teisinis reguliavimas, visuomeninė sutar-
tis) žmogaus prigimtimi“60. Taigi antrąja teisinės valstybės principo for-
muluote A. Vaišvila bando įtvirtinti tautinio suvereniteto ir asmens teisių 
prigimtiškumo ryšio prielaidą, kuri nors ir įmanoma, bet nutolsta nuo is-
torinės žmogaus prigimtiškumo idėjos ir jos įteisinimo raidos.    

3. Konstitucija – tautos suvereniteto dalies, perduodamos valstybi-
nei valdžiai, įforminimo dokumentas. Tai itin svarbus teisinės valstybės 
principas, kurio pradmenis randame lordo Dicey veikale „Konstitucinės 
teisės studijų įvadas“. 

4. Vertybiniai teisinės valstybės pagrindai. Juos A. Vaišvila pagrin-
džia I. Kanto suformuluotais ir savo reikšmės neprarandančiais teisinės 
valstybės principais.

5. Individo primatas verčia valstybę keisti savo socialinę paskirtį. Tai 
klasikinio liberalizmo principas, atitinkantis „minimalistinės valsty-
bės“ paskirtį. Kita vertus, „absoliutus individo iškėlimas virš visumos“ 
kaip principas suvokiamas nuo Abelard‘o (Peter Abelard, 1079–1142) 
laikų. Vytauto Kavolio teigimu, tai svarbiausias reguliacinis principas, 
nes kiekvienoje visuomenėje pagrindinė problema yra individo santy-
kis su socialine visuma61. Šis principas reiškiamas moralinių, religinių 
ir žmogaus teisių ir laisvių pavidalais. Labai pavojinga jo turinį išplėstai 
transformuoti į vien teisinį lygmenį kraštutinio moralinio reliatyvizmo 
epochoje. Kita vertus, šio principo suvokimas nesustabdė Vakarų valsty-
bių skleidimosi link „maksimalistinės valstybės“ XX a. antrojoje pusėje. 

60 Halder A. Filosofijos žodynas. Versta iš vokiečių kalbos. Vilnius: Alma littera, 2002, 
p. 170. 

61 Kavolis V. Samprotavimai apie kultūrų rišlumą // Kultūros barai. 1998, Nr. 8–9, p. 2.
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Žmogaus teisių sauga yra vienas svarbiausių teisinės valstybės uždavinių, 
bet ne socialinė paskirtis. Todėl teiginio, kad „valstybė įpareigojama pa-
klusti <...> teisei, kurios tikruoju šaltiniu dabar pripažįstama ne valsty-
bė, o individas kaip bendrosios valios dalyvis“62, patikimumas kelia labai 
daug abejonių. Nors moralę I. Kantas susiejo vien su individo sąžine, bet 
tikėkimės, kad teisės šaltinis dar išliks socialiniu lygmeniu. 

teisinės valstybės modelis. Teisinės valstybės sampratos tyrimas 
jos raidos perspektyvoje įgalino A. Vaišvilą ne tik atsekti Rechtstaat ir 
rule of law teisinių valstybių tipų evoliucinius ryšius ir sukurti teisinės 
valstybės modelį, bet ir šiuo pagrindu įžvelgti galima rule of law tipo 
teisinės valstybės tolesnę evoliuciją į socialinę teisinę valstybę. Tai la-
bai svarbus A. Vaišvilos atlikto teisinės valstybės sampratos tyrinėjimų 
rezultatas. A. Vaišvila pagrįstai atskleidė, kad Rechtstaat ir rule of law 
teisinių valstybių tipų esminė skirtis eina tarp teisėtumo, įgyvendinamo 
įstatymų forma, ir teisingumo, įgyvendinamo taip pat įstatymais, bet 
griežtai laikantis žmogaus teisių ir laisvių apsaugos bei sudarant indivi-
dui teisines galimybes ginčyti įstatymo pagrįstumą. Nubrėžta dviejų tei-
sinių valstybių tipų takoskyra įgalino jį suteikti lietuviškus pavadinimus 
kiekvienam teisinės valstybės tipui ir iš jų formalių ir turiningųjų bruo-
žų sukurti teisinės valstybės modelį. Taigi A. Vaišvila siūlo Rechtstaat 
valstybės tipą vadinti lietuviškai kaip teisėtumo teisine valstybe, o rule of 
law – teisės viešpatavimo valstybe. 

Formaliai ir demokratinės, ir totalitarinės valstybės gali būti tei-
sėtumo valstybės, nes jos valdomos remiantis įstatymais, grindžiamais 
įstatymų leidėjų valia, nors jų požiūris į įstatymų turinį būna iš esmės 
skirtingas. Remdamasis Kurto Gödelio suformuluota matematinės logi-
kos „nepilnumo“ teorema63, kad pats teorijos (sistemos) neprieštaringu-
mas yra teorijos (sistemos) viduje jos pačios neįrodoma savybė, ir is-
toriniu-lyginamuoju metodu, kuriuo nagrinėjo demokratinių valstybių 
transformavimąsi į totalitarines XX a. ketvirto dešimtmečio pradžioje, 
A. Vaišvila pagrindė teisėtumo valstybės vidinį prieštaringumą: „jokia 
62 Vaišvila A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Teisinės valstybės link // Jurispruden-

cija. Mokslo darbai. 2000, t. 15 (7), p. 21.
63 Kurto Gödelio nepilnumo teoremos // http://2blogsperweek.wordpress.com/2011/02/ 

20/ kurto-godelio-nepilnumo-teoremos/ ir http://www.mii.lt/support/matematika/
straipsniai/str/godel.pdf080755501.pdf (žiūrėta 2012 06 17).
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valdžia negali realiai savęs suvaržyti savo pačios leidžiamais įstatymais, 
kad priemonių tokiam suvaržymui būtina ieškoti už valstybinės valios 
ribų. Su šia kritika prasidėjo kokybiškai naujas teisinės valstybės bei pa-
čios demokratijos raidos etapas: teisinis valstybingumas iš „teisėtumo 
valstybės“ transformavosi į „teisingumo“ viršenybę“ (rule of law), vėliau 
į socialinę teisinę valstybę.“64 

Teisės viešpatavimo valstybės esminis požymis yra tai, kad valstybės 
valia nėra vienintelis teisės šaltinis ir jos valią suvaržo „ne šiaip valdžios 
leidžiami įstatymai, o žmogaus teisės, t. y. vertybės, esančios šalia valstybi-
nės valios ir nepriklausomos nuo tos valios“65. Tai reiškia, kad rule of law 
tipo valstybei buvo svarbiau ne tik deklaruoti teisės viršenybę, bet ir ją re-
aliai garantuoti. Anglijoje tokias garantijas laiduoja teisės tradicijos ir pasi-
tikėjimo bendrųjų teismų sprendimais raida. Kaip tai galima padaryti šiais 
laikais? Šiuo atveju, pagrįstai teigia A. Vaišvila, kyla „būtinybė konceptu-
alią teisinės valstybės sampratą pagilinti institucine – formuoti žmogaus 
teisių saugos ir įgyvendinimo teisinį, organizacinį mechanizmą“66. Tokia 
institucija gali būti, pavyzdžiui, konstitucinis teismas, turintis konstituci-
joje įtvirtintus įgaliojimus konstitucijai prieštaraujantį konkretų įstatymą 
pripažinti neturinčiu teisinės galios. Taigi Rechtstaat ir rule of law teisinių 
valstybių tipų požymių tyrimas įgalino A. Vaišvilą išskirti ne tik forma-
liuosius, bet ir turininguosius teisinės valstybės sampratos požymius, ku-
rių vienovė yra teisinės valstybės modelis.

link socialinės teisinės valstybės. Teisinės valstybės raida nesusto-
ja pasiekusi rule of law tipo teisinės valstybės būklę. Po Antrojo pasauli-
nio karo, atsigaunant ir vis sparčiau augant valstybių ekonomikai, visuo-
menei buvo pasiūlyta labai daug įvairių galimybių, kurios skatino socia-
linės diferenciacijos procesus. Socialinės diferenciacijos procesai sudarė 
prielaidas socialinei sistemai tobulėti ir sudėtingėti, kita vertus, sociali-
nei sistemai sudėtingėjant visuomenės socialinės integracija ėmė silpnėti 
ir tai, esant dviejų pasaulinių sistemų priešpriešai, buvo vertinama la-
bai rimtai, nes netikėti pavojai visada gali kilti iš prieštaringos žmogaus 
padėties visuomenėje. Kaip pabrėžė Talcottas Parsonsas, šias problemas 

64 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 81.
65 Ten pat, p. 82.
66 Ten pat, p. 83. 
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galima buvo spręsti tik įtraukiant naujus socialinius darinius (struktūras 
ir mechanizmus) į visuomenės normatyvinę sistemą societariniu lygiu, o 
pati normatyvinė sistema turi būti plečiama ir jos didžioji dalis turi būti 
juridiškai įteisinta. Kitaip tariant, visuomenės teisinė sistema turi atlikti 
socialinės integracijos funkciją67. Šiame kontekste tai reiškė ir atsigrę-
žimą į socialinių žmogaus orumo apsaugos galimybių atskleidimą ir jų 
įtraukimą į teisinę sistemą žmogaus teisių ir laisvių pavidalu. Taip labai 
bendrais bruožais buvo sukurta „gerovės valstybė“ (welfare state) ir jos 
ideologija. Žmogaus teisių apsaugos plėtimo požiūriu šį valstybės tipą 
A. Vaišvila pavadino socialine teisine valstybe. 

Žmogaus teisių apsaugos požiūriu „gerovės valstybės“ esmė – žmo-
gaus socialinės raidos galimybių įteisinimas. Socialinė žmogaus raida – 
tai procesas, didinantis žmonių pasirinkimo galimybes. Apskritai rinktis 
galima iš begalybės alternatyvų, kurios laikui bėgant kinta. Bet kokio išsi-
vystymo lygio žmogus privalo turėti galimybę pasirinkti tris svarbiausius 
dalykus: ilgai ir sveikai gyventi, įgyti žinių ir apsirūpinti ištekliais, rei-
kalingais normaliam gyvenimo lygiui pasiekti. Jei nėra šių pagrindinių 
dalykų, daugelis kitų pasirinkimo galimybių lieka neprieinamos. Tačiau 
žmogaus socialinė raida tuo neapsiriboja. Papildomos pasirinkimo gali-
mybės, labai vertinamos daugelio žmonių, apima politines, ekonomines 
ir socialines laisves bei galimybes gaminti ir kurti, gyventi gerbiant save 
bei turint žmogaus teisių garantijas. Socialinė žmogaus raida yra dvipu-
sė: 1) kuriamos žmogaus galimybės puoselėti gerą sveikatą, siekti žinių 
ir įgūdžių; 2) įgytos galimybės panaudojamos laisvalaikiui, darbui, kul-
tūriniam, socialiniam ir politiniam aktyvumui. Nesuderinus šių aspektų, 
žmonės gali labai nusivilti. Pagal šią žmogaus socialinės raidos sampratą 
pajamos, be abejo, yra labai svarbios, bet toli gražu ne viskas, ko žmogui 
reikia. Taigi socialinė žmogaus raida yra daugiau negu vien pajamų ar 
turto didėjimas. Svarbiausia turi būti žmogus 68. 

Žmogaus socialinės raidos samprata pabrėžia žmogaus socioeko-
nomines teises, kurių esmė yra priešinga asmeninių (pilietinių) ir po-
litinių teisių esmei. Asmeninių (pilietinių) ir politinių teisių esmė yra 

67 Парсонс Т. Система современных обществ. Москва: Аспект Пресс, 1998, с. 33, 
43–45. 

68 Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1995. Vilnius: Jungtinių Tautų vys-
tymo programa, 1995, p. 1.
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valstybinės valdžios ribojimas, aiškiai apibrėžiant minimalios asmeninės 
laisvės erdvę, o socialinės teisės, atvirkščiai, išplečia valstybės veiklos sri-
tį69. Socioekonominėms teisėms įgyvendinti, priešingai nei asmeninėms 
ir politinėms teisėms, reikalinga aktyvi valstybės pagalba, jos stumian-
tysis veiksnys arba pozityvus elgesys70, grindžiamas visuomenės solida-
rumu. Tai reiškia, kad antrosios kartos teisių įgyvendinimas gali sukelti 
visuomenėje įtampą: „socioekonominės teisės užkrauna pareigas vals-
tybei ir visuomenei, tačiau jos visiškai nesukuria jokių pareigų patiems 
asmenims; <…> jų dėka asmuo tampa pasyvus politiniuose santykiuose; 
socio ekonominės teisės ardo asmeninių ir politinių teisių bei laisvių pa-
skirtį užtikrinti nepriklausomą, autonomišką individo būtį“71. 

Taigi žmogaus padėtis visuomenėje yra prieštaringa: viena vertus, 
žmogaus dvilypė – kaip individo ir kaip socialinės asmenybės – prigimtis 
yra neišsenkantis žmogaus teisių šaltinis72, bet kita vertus, šia savo pri-
gimtimi individai ima piktnaudžiauti, nepagrįstai siekiant papildomos 
jo socialinės apsaugos, nes „gerovės valstybė“ sukūrė tokių galimybių 
iliuziją. Ši problema išryškėjo XX a. aštuntame dešimtmetyje, kai vyks-
tant naujai pasaulinės rinkos plėtros bangai ir žlungant socialistinei al-
ternatyvai, vis labiau imta kalbėti apie „minimalios valstybės“ siekimą ir 
„gerovės valstybės“ (welfare state) silpimą73.

Šią besiklostančią padėtį A. Vaišvila taikliai apibūdino taip: „grėsmė 
teisės viešpatavimui – [kyla] iš paties teisės viešpatavimo“74. Jis išskyrė 
dvi grėsmes75: 

1. Valstybinės valdžios kompetencijos ribojimas žmogaus teisėmis 
pasiekia tą pavojingą ribą, kai valdžia nebepajėgia veiksmingai atlikti 

69 Spruogis E. Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis ir funkcijos. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Rankraščio teisėmis, 2002, p. 55.

70 Cappelletti M. The judicial process in comparative perspective. Oxford: Clarendon 
Press, 1989, p. 14–30. 

71 Spruogis E. Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis ir funkcijos. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Rankraščio teisėmis, 2002, p. 120.

72 Bieliauskaitė J. Šiuolaikinės socialinės teisinės valstybės samprata. Daktaro disertacija. 
Socialiniai mokslai, teisė (o1 S). Vilnius: MRU, 2011, p. 16–18.

73 Lyotard J. F. Postmodernus būvis. Šiuolaikinį žinojimą aptariant. Vilnius: Baltos lan-
kos, 1993, p. 19.

74 Vaišvila A. Teisinė valstybė: nuo optimizmo iki realybės // Jurisprudencija. Mokslo 
darbai. 2001, t. 19 (11), p. 49.

75 Ten pat, p. 49–51.
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savo pagrindinės pareigos-funkcijos veiksmingai sudrausminti kriminali-
nę agresiją – apginti teisę teisės priemonėmis. A. Vaišvila rašo, kad „tai 
prasideda nuo pernelyg abstrakčiai suprantamo teisinės valstybės tikslo: 
valstybė turinti tarnauti žmogui [kitaip tariant, A. Vaišvila pradeda neig-
ti savo paties suformuluotą penktą teisinės valstybės principą, kuris tik-
ruoju šaltiniu kviečia pripažinti ne valstybę, o individą kaip bendrosios 
valios dalyvį]. Bet tas „žmogus“ [vis tiek žmogus, cit.] yra ne tik teisės 
subjektas, bet ir agresorius prieš kito asmens teisę. Todėl prisidengusi 
šia abstrakcija, žmogaus teisių gintis ima virsti pagalba teisės pažeidė-
jui išvengti teisinės atsakomybės. Teisė gintis nuo neteisėto ir nepagrįsto 
kaltinimo virsta teise gintis nuo kiekvieno kaltinimo <...>“76. 

Ir vis dėlto Vakarų civilizacija negali kaip nors siaurinti įteisintą es-
minę vertybinę galimybę – teisę gintis teisės apibrėžtomis ir visiems vie-
nodomis teisinėmis priemonėmis. Bet, kita vertus, tikėkimės, kad Rug-
sėjo 11-osios tragedija išblaivė mūsų visuomenes iš pacifistinių iliuzijų ir 
jos pradės suvokti, kad socialinio saugumo ir individualios laisvės san-
tykis nėra duotybė. Jo neįmanoma apibrėžti kaip standarto, kuris būtų 
nepavaldus socialiniams pokyčiams. Šio santykio tyrimas atskleidžia, 
kad karo, socialinės suirutės ir gyvenimo kokybės atkūrimo laikotrapiais 
visuomenė labiau pabrėžia socialinio saugumo reikšmę ir riboja indivi-
dualios laisvės apimtį. Ir atvirkščiai – gyvenimo kokybės augimo laiko-
tarpiais visuomenė vis daugiau reikšmės teikia tolerancijos formavimuisi 
ir individualios laisvės apimties plėtimui77. Kitaip tariant, nereikia teori-
jos kaltinti dėl visuomenės mentaliteto adaptacijos prie susiklostančios 
žmogaus teisių apsaugos kokybės.

2. Antras pavojus teisės viešpatavimui, kuris ateina iš to paties teisės 
viešpatavimo, yra socialinės teisinės valstybės principas. A. Vaišvila rašo, 
kad „socialinė teisinė valstybė, padėdama ekonomiškai neišgalintiems 
įgyvendinti savo teises, eina taip toli, kad ima nebeskatinti piliečių kul-
tūrinio aktyvumo, palaiko daugelio piliečių nuostatą nekurti kultūros, 
bet dalyvauti ją vartojant. Todėl <...> [dėl] šalia kultūros esančių žmonių 
agresijos prieš kultūrą kuriančių piliečių teises Kūrėjų skaičius mažėja, o 

76 Vaišvila A. Teisinė valstybė: nuo optimizmo iki realybės // Jurisprudencija. Mokslo 
darbai. 2001, t. 19 (11), p. 49.

77 Šlapkauskas V. Socialinės tvarkos raidos globalizacijos sąlygomis problemos // Jurispru-
dencija. Mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005, t. 70 (62), p. 11.
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agresyviųjų vartotojų <...> skaičius didėja“78. Taigi mūsų Kolega, paban-
dęs surasti optimistinių galimybių ir pesimistinių grėsmių pusiausvyrą, 
atsigręžia į realybę – galimą žmogaus teisių apsaugos mažėjimą ateityje79. 
Bet labiausiai tikėtina, kad naujas saugumo ir laisvės balansas susifor-
muos kaip spontaninių įvykių Vakarų civilizacijoje padarinys. 

teisinės valstybės idėjų raidos lietuvoje tyrimas. 1993 metais 
E. Kūris iškėlė klausimą: koks teisinės valstybės tipas iš tikrųjų reikalin-
gas Lietuvai? Anot jo, į šį klausimą pagrįstai galėsime atsakyti, tik visapu-
siškai ištyrę tuos mūsų visuomenės dvasinės raiškos aspektus, kurie gali 
tapti autentiškos mūsų teisės tradicijos pagrindais. Į šį klausimą bent iš 
dalies atsakymo ieško A. Vaišvila, išnagrinėjęs Lietuvos istorinį vaidmenį 
kuriant teisinės valstybės sampratą ir praktiką. Jis atkreipia būsimų tyrė-
jų dėmesį, kad „Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, susidomėjimas idė-
jomis, būdingomis teisinės valstybės koncepcijai, išryškėja tais jų raidos 
etapais, kai suintensyvėdavo piliečių savigyna nuo valstybinės valdžios 
savivalės, varžančios jų laisvę platesniu mastu imtis savarankiškos kūry-
bos (veiklos) ir per tą kūrybą tapti savo likimo, savo gerovės subjektais. 
<...>. Tokiais laikotarpiais lietuvių tautos istorijoje buvo: I Respublika 
(XVI a. antroji pusė – XVIII a.), II Respublika (1919 – 1940) ir nūdienos 
III Lietuvos Respublika. Būtent tais laikotarpiais lietuvių politologinė, 
teisinė mintis ir rodė didžiausią susidomėjimą teisinio valstybingumo 
idėja bei paliko šioje srityje išliekamąjį pėdsaką“80. 

Teisinės valstybės idėjos XVI–XVII amžiaus Lietuvos teisinėje dokt-
rinoje tyrimu A. Vaišvila atskleidė, kad Andriaus Volano ir kitų šio laiko-
tarpio Lietuvos humanistų formuluojama teisinė doktrina iš esmės turėjo 
teisinės valstybės prasmę: „ji grindė teisines vertybes, kurios buvo būdin-
gos kapitalistinei – ateities visuomenei, aiškiai skyrė teisę nuo įstatymo, tuo 
pagrindu formulavo teisinio įstatymo sampratą, valstybę kildino iš visuo-
meninės sutarties ir ją aiškino kaip piliečių bendrosios naudos ir laisvės 

78 Vaišvila A. Teisinė valstybė: nuo optimizmo iki realybės // Jurisprudencija. Mokslo 
darbai. 2001, t. 19 (11), p. 51.

79 Vaišvila A. Teisinė valstybė: nuo optimizmo iki realybės // Jurisprudencija. Mokslo 
darbai. 2001, t. 19 (11), p. 53.

80 Vaišvila A. Lietuvos istorinis įnašas kuriant teisinės valstybės koncepciją. Pirmasis 
straipsnis. Teisinės valstybės idėja XVI–XVII amžiaus Lietuvos teisinėje doktrinoje // 
Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 1997, t. 7–8, p. 191–192.
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sergėtoją. <...> . A. Volanas <...> [idėjas, kurios sudaro šiuolaikinės teisinės 
valstybės koncepcijos turinį] suformulavo daug anksčiau negu T. Hobsas, 
D. Lokas <...>. [Todėl] A. Volano veikalai visai teisėtai gali būti įrašyti ne 
tik į Lietuvos teisinės, politologinės minties aukso „fondą“81.

A. Vaišvila kruopščiai surenka istorijos grūdelius ir parodo, kad 
1918–1940 metais vėl grįžtama prie tų pačių teisinės valstybės idėjų tik 
brandesniu lygiu ir turiningesne problematika, nors pats idėjinis ryšys su 
XVI a. Lietuvos teisinio valstybingumo doktrina iš esmės buvo nutrūkęs. 
Besiformuojančioje Lietuvos ideologijoje ryškėjo dvi tendencijos: oficiali 
(valstybinė) ir privati (akademinė). Pirmoji labiau linko į etatizmą, ypač 
po 1926 m. perversmo, antroji, propaguojama teisininkų mokslininkų 
ir ypač katalikiškos orientacijos intelektualų, – į societarizmą ir teisinį 
valstybingumą82. 

Vieną iš teisinės valstybės idėjų raidos Lietuvoje tyrimų etapų A. Vaiš-
vila baigia tokia išvada. Ši toli į istoriją nusidriekusi Lietuvos teisinio vals-
tybingumo tradicija reikšminga ir mus pamokanti keliais aspektais: 

1. Jos pagrindu įsitikinome, kad nemažai Vakarų šalims būdingos 
teisinės valstybės kūrimo idėjų yra mūsų tautos sukurta arba bent lietu-
viško intelekto apdorota.

2. Mums nereikia nei iš naujo kurti teisinės valstybės koncepcijos, 
nei jos perimti iš šiuolaikinio Vakarų patyrimo, o tik ją „prisiminti“, in-
ventorizuoti, kritiškai įvertinti ir toliau plėtoti atsižvelgiant į nūdienos 
Lietuvos žmonių teisių apsaugos, jų įgyvendinimo poreikius83.

demokratinė teisinė ideologija ir teisinės valstybės  
teisės sampratos kūrimas

Ideologijos problema atkurtoje lietuvos valstybėje. „Nepriklau-
somybės idealui pavirtus realybe, rašo A. Vaišvila, tauta liko tarsi be 
ideologijos, be aiškios ilgalaikės vertybinės linkmės: kur toliau eiti, 
kaip pasinaudoti išsikovota teise ir galimybe savarankiškai tvarkytis, 
kokį socialinį, ekonominį, teisinį, moralinį turinį suteikti atgautajai 

81 Ten pat, p. 203.
82 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Autoriaus žodis. Vilnius: Litimo, 

2000, p. 216–218.
83 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 270–271.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   45 2012.09.03   12:52:29



46

Vytautas Šlapkauskas

nepriklausomybei?“84 Vargu, ar strateginės raidos viziją reikėtų vadin-
ti ideologija. Iš tiesų, joks socialinis darinys, ypač bendruomenė, neturi 
funkcionavimo perspektyvos, jei jos narių nesieja atitinkamos vertybės 
ir jas išreiškiančios socialinio elgesio normos. Socialiniame gyvenime 
egzistuoja tokios idėjų sistemos, kurios garantuoja gyvenimo tikrumą ir 
saugumą, įsitikinimų pagrindą ir elgesio gaires. Jos vadinamos ideologi-
jomis: sistema idėjų, išreiškiančių visuomenės, socialinės grupės ar judė-
jimo idealus, interesus, pasaulėžiūrą. Kitaip nei mokslinis požiūris, kuris 
visada yra dalinis, ribotas ir visada gali būti pakeistas, ideologija linksta 
pabrėžti, kad jos vizija yra visuotinė, teisinga ir negali būti pakeista. 

„Ideologija“ yra platesnė ir konkretesnė sąvoka nei, pavyzdžiui, 
„mokslo“ ar „strategijos“ sąvokos, todėl reikia ir ją patikslinti. Norint 
tiksliai apibrėžti ideologijos sąvoką, reikia grįžti prie pradinio apibrėži-
mo, kurį pasiūlė Destutto de Tracy – žmogus, pirmasis pateikęs pasau-
liui ideologijos sąvoką. Jo teigimu, „ideologija: 1) yra paremta patikrinta 
bendra visuotinio ir visapusiško pobūdžio pažinimo teorija, aiškinančia 
žmones ir jų ryšius su išoriniu pasauliu bei kitais žmonėmis; 2) išreiš-
kia save žmonių socialinės ir politinės organizacijos programa; 3) rei-
kalauja būtinai kovoti dėl šios programos įgyvendinimo; 4) reikalauja 
prozelitizmo (karšto atsidavimo naujai teorijai, naujoms pažiūroms) bei 
įsipareigojimo; 5) tinka plačiajai visuomenei, bet ypatingą lyderio vai-
dmenį suteikia tik kvalifikuotoms intelektualų grupėms (apsišvietusiam 
visuomenės „avangardui“)85. Šį „ideologijos“ apibrėžimą atitinkančios 
komunizmo „teroro ideologijos“ griaunamąją galią mūsų tauta patyrė. 
Todėl pagrįstai galima klausti, ar ideologijos reikia pilietinei visuomenei 
ir teisinei valstybei?

Dar XX a. viduryje Danielis Bello suformulavo „ideologijų pabai-
gos“ teiginį, kurį paneigė 1968 metų revoliuciniai Prancūzijos studentų 
judėjimai. Vėliau, žlungant europiniam komunizmui, Francis Fukuya-
ma86 ir kiti ėmė kartoti tą patį Bello teiginį. Tačiau vadinamieji „kultū-
riniai karai“ Jungtinėse Valstijose ar antiimigracinės partijos Nyderlan-
duose ir Danijoje vėl paneigė „ideologijų mirties“ teiginį. Ideologijos 

84 Ten pat, p. 36.
85 Štromas A. Ideologija, politika ir postkomunistinis pasaulis // Kultūros barai. 2000, 

Nr. 1, p. 8.
86 Фукуяма Ф. Доверие. Москва: „Издательство АСТ“, 2004, с. 589.
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niekada nesibaigia, nes ekonominės krizės neišvengiamai sukelia tokius 
socialinius padarinius, kurie vienaip ar kitaip lemia ideologijų kūrimą87.  

Ideologija suvokiama politiškai – kairės ir dešinės įtampų plotme. Šia 
plotme neabejotinai kuriamos ideologijos, bet jos įgyvendinamos be vals-
tybinės prievartos. Dėl mūsų tautos patirtų komunizmo ideologijos įgy-
vendinimo ypač skaudžių padarinių, ideologijos sąvoka tapo nepageidau-
tina, ji nieko neįtikina. Todėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo pradžios 
laikotarpiu mūsų tautos intelektualai ypač vengė pozityviai vartoti ideolo-
gijos sąvoką. Neatsitiktinai vartojamos kitos sąvokos – „vizija“, „strategija“, 
kurių idėjinis krūvis panašus. Ir pats A. Vaišvila kartais linksta vartoti vizi-
jos sąvoką. Visiškai suprantamas jo susirūpinimas dėl tolesnės mūsų tautos 
sėkmingos raidos vizijos, nes „svarbu aiškiai matyti, kokios valstybės mes 
geidžiame ir kokiomis priemonėmis jos sieksime“88. Deja, Romualdo Gri-
go žodžiai, kad „mūsų, lietuvių, valstybė iki šiol gyvena be aiškesnės stra-
teginio jos plėtojimo vizijos. <...> daugelio mūsų ekonominio, politinio, 
kultūrinio ir psichologinio gyvenimo nesėkmių maišatis <...> gali būti pa-
aiškinama dar ir <...> tautos vizijos nepakankamumu“89, pasako skaudžią 
tiesą. Mūsų atkurtos Lietuvos Respublikos 22 metų sukakties proga (šiek 
tiek vėliau – 2012 m. gegužės 15 d.) Seimas patvirtinto Lietuvos pažan-
gos strategiją „Lietuva 2030“. Ar ją žino ir jai pritaria plačioji visuomenė? 
Mūsų tautos iškilūs mokslo žmonės šią strategiją sutiko visiškai be entu-
ziazmo ir pagrįstai nepalankiai90. Tai gal yra ne tik valstybės ideologijos 
kūrimo problema, bet ir „visažinių“ politikų pagarbos mokslui problema?  

klasikinio ir moderniojo mąstymo persipynimas a.  Vaišvilos 
mokslo darbuose. Vakarų pasaulyje demokratija suprantama kaip „li-
beralioji demokratija“ (dar vadinama – moderniąja demokratija), kurios 
būdingi bruožai yra ne tik laisvi ir teisingi rinkimai, bet ir įstatymo virše-
nybė, aukščiausios valdžios šakų atskyrimas ir pagrindinių laisvių – žo-
džio, susirinkimų, religinių įsitikinimų ir nuosavybės valdymo laisvės – 
konstitucinis įteisinimas.   
87 Ideologija neturi pabaigos. Su Danieliu Chirot kalbasi Almantas Samalavičius // Kul-

tūros barai. 2012, Nr. 5, p. 6.
88 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 38.
89 Grigas R. Tautos likimas. Vilnius: Rosma, 1995, p. 15–16.
90 Žr.: Daujotytė V., Mikelėnas V., Šliogeris A., Žulkus V. Nerimas. Svarbiausių humani-

tarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos. Vilnius: Tyto alba, 2012.
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Liberalizmas visada siekia demokratijos vertybių pagrindu „išlais-
vinti“ individą iš tradicinės socialinės moralės „varžtų“. Tokioms socia-
linėms sąlygoms atsirasti yra būtina, bet nepakankama visuomenės 
demokratinė būklė. Galutinis individo „išlaisvinimas“ vyksta tada, kai 
modernusis politinis mąstymas tampa liberaliosios visuomenės būdingu 
bruožu. Kitaip tariant, demokratija turi suaugti su liberalizmu – moder-
niuoju politiniu mąstymu. 

Modernusis politinis mąstymas prasideda klasikinio liberalizmo 
autorių darbais ir grindžiamas penkiomis prielaidomis: 1) žmogaus 
teisių akcentavimas ir su tuo susijęs susižavėjimas negatyviąja laisve; 
2) mechaninė politikos samprata; 3) radikalus privatumo ir viešumo sri-
čių atskyrimas; 4) teisingumo iškėlimas pirmiau [aukščiau] gėrio; 5) mo-
ralinio spontaniškumo idėja91. Modernusis politinis mąstymas esmingai 
skiriasi nuo klasikinio mąstymo, būdingo tradicinei visuomenei ir kla-
sikinei demokratijai. J. Habermasas išskyrė tris klasikinio ir moderniojo 
politinio mąstymo skirtis: 1) klasikiniu mąstymu politika yra etikos tęsi-
nys, o moderniuoju požiūriu šie du dalykai griežtai skiriasi; 2) klasikinis 
mąstymas aiškino politiką kaip praxis, o modernusis mąstymas – kaip 
techne; 3) klasikinis mąstymas laikėsi įsitikinimo, kad iš politikos nega-
lima padaryti griežto mokslo, o modernioji politikos samprata grindžia-
ma priešingu įsitikinimu92. 

Moderniojo politinio mąstymo centre yra individas ir jo teisės, su 
kuriomis siekiama pragmatinių tikslų – sukurti minimalius įrankius 
riboti „visų karą prieš visus“ tiek, kad būtų įmanoma santykinai saugi 
individų egzistencija. Remiantis moderniuoju mąstymu galima teigti, 
kad žmogaus teisių samprata yra svarbi ne tiek vertybiniu, kiek labiau 
instrumentiniu požiūriu. Neatsitiktinai klasikinė liberalizmo filosofija 
grindžiama idėja, kad „visų karą prieš visus“ gali sustabdyti tik lais-
vų individų susitarimu sukurta valstybė, kuri gali kištis į jų gyvenimą 
pagal iš anksto apibrėžtas taisykles ir tik tiek, kad juos apsaugotų nuo 
destrukcijos ir smurto93. Tai minimalistinės valstybės samprata, kurios 
požiūriu valstybė kuriama individų ir jų bendruomenės saugumui už-

91 Jokubaitis A. Politika be vertybių. Vilnius: Vilniaus universiteto TSPMI, 2008,  
p. 128–129.

92 Habermas J. Theory and Praxis. Boston: Beacon Press, 1974, p. 42.
93 Berlin I. Vienovė ir įvairovė. Vilnius: Amžius, 1995, p. 160.
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tikrinti. Remiantis Loko socialinės sutarties teorija, valstybė turi būti 
labai stipriai orientuota į ją sukūrusius individus. Šiuo požiūriu vals-
tybė yra ją sukūrusių individų bendruomeniškumo forma ir turi būti 
vengiama valstybės ir piliečių susidūrimų. Valstybė ir visuomenė yra 
tiek suaugusios, kad individų saugumas ar nesaugumas yra neatsieja-
mas nuo valstybės saugumo. Anot P. Reynoldso, R. Nozicko ir kitų au-
torių, individų vertybės turėtų būti pirminis kriterijus vertinti valsty-
bės elgesį, nes minimalioje valstybėje kolektyvinės struktūros turi būti 
subordinuotos pirminei žmogaus teisių vertybei94. Todėl įteisinus žmo-
gaus teises buvo įgyvendinta klasikinio liberalizmo svajonė – paversti 
žmogaus teises tarsi gamtos jėga (teisiniu įrankiu), ribojančia ne tik 
visų individų karą prieš visus, bet ir valstybės galią naudoti prievartą 
prieš individus. 

Pateiktos klasikinio ir moderniojo politinio mąstymo skirtys yra 
svarbi priemonė ne tik paaiškinti klasikinės demokratijos ir liberaliosios 
demokratijos sampratų skirtį, bet ir suprasti, kodėl A. Vaišvila pabrė-
žia turiningąją teisės pusę. Šioje studijoje pateiktų A. Vaišvilos mokslo 
darbų analizė atskleidžia, kad nors šios sampratos yra persipynusios, 
bet jis dažnai pirmumą teikia klasikiniam mąstymui: teisė nuolat gimsta 
iš būties, tiesiogiai nepriklausiančios teisei, t. y. iš žmonių interesų ir iš 
santykių dėl tų santykių95. Kitaip tariant, iš socialinės ir teisinės prakti-
kos. Taigi A. Vaišvila yra ganėtinai nuoseklus klasikinis liberalas. Labai 
daug ir įvairiomis temomis esu su juo diskutavęs, bet nesu girdėjęs, kad 
Kolega save artikuliuotai apibrėžtų kaip liberalą. Viena vertus, jam ne-
svetimas socialinis liberalizmas96, bet, kita vertus, nepritaria naujajam 
liberalizmui97. Galbūt naujojo liberalizmo agresyvumas yra esminis kliu-
vinys, neleidžiantis jam save įvardyti kaip liberalą. Tačiau naujasis libe-
ralizmas beveik nesusijęs su klasikiniu liberalizmu. Naujasis liberalizmas 

94 Reynolds P. A. An Introduction to International Relations. London: Longman, 1980, 
p. 47–48.

95 Vaišvila A. Teisinis personalizmas: teorija ir metodas. Monografija. Vilnius: Justitia, 
2010, p. 142.

96 Žr.: Vaišvila A. Socialliberalizmas. Vilnius, 1999.
97 Žr.: Vaišvila A. Liberalizmas ir dorovinės būklės krizė. Vilnius: Lietuvos teisės akade-

mija, 1997; Vaišvila A. Tautos išbandymas laisve: nuo liberalizmo iki oligarchinio val-
dymo // Tautinės tapatybės dramaturgija. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 
2005, p. 29–39.
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suabsoliutino lygios laisvės idėjos doktriną tiek, kad ji virto daugumos 
visuomenės narių laisvės iškreipimo ideologija, vadinama „tolerancijos 
diktatūra“. Todėl liberalizmas kaip šiuolaikinė ideologija tampa didele 
grėsme pačiai demokratijai98. 

teisinė ideologija. Teisinė ideologija suteikia kontekstą, kuriame 
interpretuojami socialiniai ir teisiniai simboliai. Ji įtvirtina jų prasmę 
ir reikšmes. Teisės ir valdžios simboliai egzistuoja ne izoliuotai, o kaip 
ideo loginio supratimo apie visuomenės ir individo gyvenimo prigimtį 
dalis. Teisinė ideologija suprantama ne kaip savaiminė teisinė doktrina, 
o kaip „socialinės sąmonės forma“ – vertybių ir pažintinių prielaidų sis-
tema, kuri yra atspindėta ir išreikšta teisinėje doktrinoje. 

Todėl visiškai teisus yra A. Vaišvila teigdamas, kad „pakeisti teisi-
nę sąmonę – tai pirmiausia sukurti į demokratines vertybes orientuotą 
teisinę ideologiją (doktriną), kuri taptų šiuolaikiniu tokios sąmonės turi-
niu, žmogiškų vertybių pagrindu konsoliduotų tautą, idėjiškai vadovau-
tų teisinės sistemos modernizavimui, atsižvelgiant į nūdienos Lietuvos 
žmonių teisių saugos poreikius ir galimybes juos tenkinti. Teisinė ideo-
logija – tai priemonė stabilizuoti įstatymus, teisinę tvarką ir tuo prisidėti 
prie socialinio, ekonominio šalies gyvenimo stabilizavimo“99. Pritariant 
A. Vaišvilos nuomonei dėl teisinės ideologijos socialinio vaidmens, vis 
dėlto norėtųsi, kad tarp teisinės ideologijos, kaip teisinės sąmonės for-
mavimo pagrindo, ir teisinės doktrinos nebūtų dedamas lygybės ženklas. 
Teisinė doktrina yra labiau specializuota, teisės mokslo sąvoka. Iš jos ga-
lima išvesti teisinę ideologiją, bet šito neverta daryti priešingai.

A. Vaišvila ne tik ragina kitus sukurti teisinę ideologiją, kuri atitik-
tų mūsų visuomenės vertybinę būklę ir padėtų įveikti įsivyravusį teisinį 
nihilizmą, bet ir entuziastingai pats imasi šios kūrybos. Jo tvirtu įsitiki-
nimu, teisinė ideologija pradedama kurti nuo teisės sampratos kūrimo. 
A. Vaišvila rašo, kad „istorijoje susiduriame su pačiomis įvairiausiomis 
teisės definicijomis <...>. [Jų] įvairovė iš esmės gali egzistuoti kaip kon-
kuruojančios nuomonės iki tol, kol šie teisės apibrėžimai suvokiami tik 
kaip atskiri, su teisės kaip proceso formavimusi nesusiję gnoseologiniai 
faktai. Tačiau žiūrint į teisės sampratą kaip į procesą, ši teisės definici-

98 Degutis A. Kaip galima liberalizmo tironija // Logos. 2010, Nr. 64, p. 51–61; Nr. 65, 
p. 14–22. 

99 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 31.
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jų įvairovė ima nykti, artėdama prie vienovės. Todėl mes <...> sieksime 
<...> atskleisti loginį teisės formavimosi procesą, jos loginę struktūrą, 
nes tik iš šio proceso ir galima suvokti, kuri teisės definicija kurį teisės 
tapsmo etapą atitinka“100. 

A. Vaišvila kelia prielaidą, kad, „jeigu įstatymas ir teisė ne visada su-
tampa [o tai A. Vaišvila įtikinamai parodo101], jei teisė yra kažkas daugiau 
negu įstatymas, tai teisės šaltinio paieškose mes priversti peržengti vals-
tybės valią ir tokio šaltinio ieškoti šalia šios valios. O tas „šalia“ gali būti 
ne kas kita kaip tik individas arba individų sambūris (visuomenė)“102. 
Toks teiginys liūdina, nes visuomenė visada yra daugiau nei individų 
susibūrimas. Toks visuomenės palyginimas su individų sambūriu yra, 
švelniai tariant, sociologinis nihilizmas. Kita vertus, nieko nuostabaus, 
nes yra autorių, kurie visuomenę laiko vien metafora ar fikcija. Bet tai 
leidžia suprasti A. Vaišvilos kuriamą visuomenės apibūdinimą: „Visuo-
menė – tai savo egzistenciniais interesais veikiančių individų savaiminis 
susivienijimas, beje vidujai prieštaringas, nes tokie yra ir patys individų 
interesai, kuriuose slypi ir integruojanti, ir dezintegruojanti visuomenę 
jėga: individas nori išsiskirti iš visuomenės, iš jos pabėgti (nes visuomenė 
uždeda jam pareigas ir jomis riboja jo subjektines teise) ir kartu nuolat 
joje būti, nes to reikalauja jo paties interesų sauga. <...> Dėl to individas 
priverstas būti visuomenėje kompromisiniu būdu: neišsiskirti iš visuo-
menės, bet ir „neištirpti“ toje visuomenėje. Šis kompromisinis buvimas, 
matysime, kaip tik ir yra tikrasis teisės kaip subjektinių teisių ir pareigų 
vienovės bei subjektinių teisių santykinumo šaltinis.“103 Taigi A. Vaišvi-
la ištikimai laikosi klasikinio liberalizmo. Taip ir norisi mūsų gerbiamo 
Kolegos paklausti, ar jis tikrai būna mūsų tautoje tik kompromisiniu 
būdu? Kitaip tariant, nėra jokio analize pagrįsto iškeltos teisės šaltinio 
prielaidos ir visuomenės savavališko apibūdinimo ryšio, bet A. Vaišvila 
save įtikina, kad individo, kaip vienintelio teisės šaltinio, išskyrimas yra 

100 Vaišvila A. Teisė kaip visuomeninė sutartis // Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 
1997, t. 7–8, p. 206. 

101 Vaišvila A. Teisinio įstatymo viršenybė // Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 1997, 
t. 6, p. 102–122.

102 Vaišvila A. Teisė kaip visuomeninė sutartis // Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 
1997, t. 7–8, p. 206.

103 Vaišvila A. Teisė kaip visuomeninė sutartis // Kriminalinė justicija. Mokslo darbai. 
1997, t. 7–8, p. 206.
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logiškai įrodytas. Su tuo negalima sutikti. Tolesnis subjektinių teisių ir 
pareigų vienovės pagrindimas individo lygmeniu jau nėra problemiškas 
klasikinio liberalizmo požiūriu. Tačiau verta įsisąmoninti, kad „jeigu 
individai formuotų bendruomenę tik racionalių ir ilgalaikių egoistinių 
interesų pagrindu, tai nepaliktų jokių šansų [rastis] visuomenės dvasiai, 
pasiaukojimo, pasididžiavimo, užuojautos jausmams ir bet kurioms ki-
toms dorybėms, iš esmės įgalinančioms bendruomenę išgyventi“104. 

Tačiau teisės kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovės išvedimas iš 
teisės termino etimologijos ir teisės socialinės prigimties yra sklidinas gy-
vybės, kurios reikia teisinei ideologijai. Ji puikiai atskleista „Teisės teorijos“ 
vadovėlyje, kuris keletą kartų tapo visuomenės perkamiausia knyga. Tai 
akivaizdžiai rodo, kad visuomenė nori išsiaiškinti, „kas yra teisė?“ ir kaip 
ji susijusi su teisingumu, įstatymais ir kitais teisiniais reiškiniais. Kitaip 
tariant, būta labai retai palankios situacijos, kai visuomenė galėjo įsisąmo-
ninti pagrindinę teisinės ideologijos formulę – teisė yra subjektinių teisių 
ir pareigų vienovė. Šios formulės iškėlimas ir įgyvendinimas teisėkūros 
procesuose būtų galėjęs skatinti rinkėjų reiklumo politikų atžvilgiu raidą, 
reikalauti kur kas pagrįsčiau formuluoti įstatymų tekstus ir galbūt galėjo 
susilpninti teisinį nihilizmą buitiniu lygmeniu. Teisė galėjo būti sugražin-
ta visuomenei. Bet šitas laikas buvo praleistas, o A. Vaišvila pasuko kitu 
keliu: išsikėlė sau uždavinį jo paties kuriamą teisinį personalizmą, kuris 
puikiai gali atlikti teisinės ideologijos funkciją, paversti teisės mokslu: te-
orija ir metodu105. Visada labai pavojinga ideologiją sutapatinti su mokslu, 
nes dažniausiai tenka skinti karčius vaisius106. Jų linkime išvengti.    

IŠVADOS

1. Teisinės valstybės idėjos šaltinis yra teisinis pliuralizmas, užgimęs 
viduramžių Europoje atsiskiriant Bažnyčiai nuo pasaulietinių valdžių XI a. 
pabaigoje, XII a. ir XIII a. pradžioje. Teisinio pliuralizmo, kaip teisinės ide-
ologijos, pripažinimas buvo pamatinė prielaida Vakarų Europoje įsivyrauti 
sąlygiškai taikai, kuri įgalino ganėtinai sėkmingą skirtingos galios sociali-
104 Фукуяма Ф. Доверие. Москва: „Издательство АСТ“, 2004, с. 569.
105 Vaišvila A. Teisinis personalizmas: teorija ir metodas (Teisės sugrąžinimo visuomenei 

ideologija). Monografija. Vilnius: Justitia, 2010. 
106 Ragauskas P. A. Vaišvilos siūlomos teisinio personalizmo teorijos ir metodo klausi-

mu: kritinė studija // Teisės problemos. 2011, Nr. 4 (74), p. 99–127. 
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nių darinių vystymąsi. Todėl galima kelti prielaidą, kad Europos Sąjungoje 
gali laipsniškai atgimti teisinio pliuralizmo vertingumas. 

2. Vakarų teisės tradicijos pradžioje susiformavo ir toliau jos raidoje 
buvo konkretinami du teisinės valstybės tipai: Rechtsstaat, kuri įkūnija 
vokiečių tradiciją, ir rule of law, kuri išreiškia anglosaksų tradiciją. Šie 
teisinės valstybės tipai turi daug bendra: abu jie pripažįsta konstitucijos 
viršenybę, valstybės galios ribojimą įstatymais ir piliečių pagarbą teisei. 
Bet yra esminis jų skirtumas: rule of law samprata peržengia ankštas 
Rechtsstaat sampratos ribas, nes preziumuoja privalomus aukštesniuo-
sius principus įstatymų leidėjams.

3. Atkūrus Lietuvos valstybingumą ir mūsų tautai 1992 m. spalio 
25  d. referendumu paskelbus Konstituciją, neišvengiamai kyla teisinės 
valstybės kūrybos iššūkiai. Koks teisinės valstybės tipas iš tikrųjų rei-
kalingas Lietuvai? Ieškodamas atsakymo į šį klausimą, A. Vaišvila labai 
gerai suvokė, kad teisinė valstybė – tai ilgalaikis, strateginis ir konstitu-
cinis lietuvių tautos valstybingumo siekis-idealas, deja, iki šiol netapęs 
sisteminės mokslinės analizės objektu. Jis nerimavo dėl to, kad vis dar 
neturime mokslinių tyrimų suformuotos sąmonės apie teisinės valstybės 
galimybes ir ribotumus žmogaus teisėms garantuoti Lietuvos sąlygomis; 
nežinome ir pagrindinių teisinės valstybės kūrimo Lietuvoje problemų; 
kad vykstanti teisinės valstybės kūryba kol kas pagrįsta užsienio pavyz-
džių autoritetu, o ne mūsų pačių sąmoningumu, įgytu savarankiškos ana-
lizės pagrindu. Todėl A. Vaišvila savarankiškai parengė išsamią teisinės 
valstybės studiją, kuri, jo žodžiais, yra pirmas bandymas tyrinėti teisinės 
valstybės kūrybą – jos praeitį, dabartį ir ateitį. Teisinės valstybės tapsmą 
Lietuvoje bandžiau suvokti, rašo A. Vaišvila, kaip istorinį, daugia aspektį 
ir dėl to prieštaringą reiškinį: teisės viešpatavimas, šalindamas vienas 
grėsmes žmogaus teisėms, kuria naujas. Tai pagrindas derinti teisės vieš-
patavime slypintį optimizmą ir pesimizmą, per šių priešybių vienybę 
apibrėžti teisės viešpatavimo tapatybę.

4. A. Vaišvilos atliktas teisinės valstybės tapsmo Lietuvoje tyrimas 
atskleidė:

4.1. Lietuvos, kaip teisinės valstybės, kūrimą esmingai riboja visuo-
menėje išsikerojęs teisinis nihilizmas. A. Vaišvila išsamiai išnagrinėjo 
teisinio nihilizmo nūdienos Lietuvoje priežastis ir jų tarpusavio ryšį. 
Kaip svarbiausias teisinio nihilizmo priežastis dabartinėje Lietuvoje jis 
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išskyrė šias priežastis: 1) subjektyvistinę teisės sampratą, 2) pernelyg 
dažną įstatymų kaitaliojimą, 3) teisės ontologizavimą, 4) bendros krašto 
socialinės ekonominės programos (vizijos) stoką, 5) avantiūrizmą kaip 
teisinį nihilizmą, 6) menką teismų sprendimų autoritetą, 7) pasiryžimo 
ir įgūdžių ginti savo teises teisinėmis priemonėmis stoką, 8) etatistinę 
teisės sampratos gyvybingumą, 9) konstitucines pastangas eliminuoti vi-
suomenę iš teisėkūros ir kovos su teisiniu nihilizmu. Dauguma šių prie-
žasčių iki šiol esmingai riboja Lietuvos kaip teisinės valstybės kūrimą.

4.2. Demokratijos ir teisinės valstybės ryšį bei šio ryšio kontekste 
išplėtojo teisinės valstybės sąvoką ir suformulavo pagrindinius dabarti-
nės teisinės valstybės principus, kaip antai: 1) tautinio suvereniteto idė-
ja – pradinė teisinės valstybės modelio idėja, 2) iš tautinio suvereniteto 
supozicijos – asmens teisių prigimtiškumo supozicija, 3) konstitucija – 
tautos suvereniteto dalies, perduodamos valstybinei valdžiai, įformini-
mo dokumentas, 4) vertybiniai teisinės valstybės pagrindai, 5) individo 
primatas verčia valstybę keisti savo socialinę paskirtį. 

4.3. Rechtstaat ir rule of law teisinių valstybių tipų evoliucinius ry-
šius. Remdamasis jų analize, A. Vaišvila sukūrė teisinės valstybės modelį. 
Šio modelio nuodugnus tyrimas padėjo jam įžvelgti galimą rule of law 
tipo teisinės valstybės tolesnę evoliuciją link socialinės teisinės valstybės. 
Tai labai svarbus A. Vaišvilos atlikto teisinės valstybės sampratos tyrinė-
jimų rezultatas. Jis pasiūlė Rechtstaat valstybės tipą vadinti lietuviškai – 
teisėtumo teisine valstybe, o rule of law – teisės viešpatavimo valstybe. 

4.4. Teisinės valstybės idėjos sklaidą XVI–XVII amžiaus Lietuvos 
teisinėje doktrinoje: Andriaus Volano ir kitų šio laikotarpio Lietuvos 
humanistų formuluojama teisinė doktrina iš esmės turėjo teisinės vals-
tybės prasmę. 1918–1940 metais vėl grįžtama prie tų pačių teisinės vals-
tybės idėjų tik brandesniu lygiu ir turiningesne problematika, nors pats 
idėjinis ryšys su XVI a. Lietuvos teisinio valstybingumo doktrina buvo 
nutrūkęs. Besiformuojančioje Lietuvos ideologijoje išryškėjo dvi tenden-
cijos: oficiali (valstybinė) ir privati (akademinė). Pirmoji labiau linko į 
etatizmą, ypač po 1926 m. perversmo, antroji, propaguojama teisininkų 
mokslininkų ir ypač katalikiškos orientacijos intelektualų, – į societariz-
mą ir teisinį valstybingumą.

4.5. Valstybinės ideologijos kūrimo būtinybę. A. Vaišvilos požiūriu, 
valstybinė ideologija – tai aiškios ilgalaikės teisinės valstybės kūrimo ver-
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tybinės linkmės: kur toliau eiti, kaip pasinaudoti išsikovota teise ir gali-
mybe savarankiškai tvarkytis, kokį socialinį, ekonominį, teisinį, moralinį 
turinį suteikti atgautajai nepriklausomybei. Tokia valstybinės ideologijos 
samprata yra siauresnė nei ideologijos sąvoka. Todėl neatsitiktinai, be 
valstybinės ideologijos, A. Vaišvila dar vartoja tikslesnes – strateginės 
raidos, vizijos sąvokas, kurios geriau apibrėžia teisinės valstybės kūrimo 
perspektyvas. A. Vaišvila ne tik ragina kitus sukurti teisinę ideologiją, 
kuri atitiktų mūsų visuomenės vertybinę būklę ir padėtų įveikti įsivy-
ravusį teisinį nihilizmą, bet ir entuziastingai pats imasi šios kūrybos. Jo 
tvirtu įsitikinimu, teisinė ideologija pradedama kurti nuo teisės sam-
pratos, turinčios atitikti rinkos ekonomikos iššūkius. A. Vaišvila sukūrė 
sociologinę teisės sampratą ir ją pavadino subjektinių teisių bei pareigų 
vienove (pusiausvyra). Subjektinių teisių ir pareigų vienovės (pusiausvy-
ros) sampratą galima laikyti šiuolaikinės teisinės ideologijos pagrindu, 
atitinkančiu rinkos ekonomiką.
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1. ĮVADAS

Natūralu, kad teisinėje valstybėje taikomos tik tokios normos, kurios 
galioja, yra įsiteisėjusios107. Jei norma negalioja (neįteisinta), tai jos teisės 
subjektai negali taikyti. Galiojanti teisės norma paprastai randama kokia-
me nors valstybės teisės šaltinyje. Formaliai žvelgiant į teisės normų ga-
liojimo temą, atrodytų, kad jokių – nei teorinių, nei praktinių – problemų 
neturėtų kilti. Teisės taikymo subjektas prireikus visada pasirengęs nuro-
dyti taikomos teisės normos šaltinį (pvz., konstituciją, teismo sprendimą 
ir pan.) ir tuo teisės normos galiojimas paaiškinamas. Tačiau iš karto pra-
sideda painios teorinės diskusijos, kai tik paklausiama, kas verčia ar kas 
paskatina teisės taikymo subjektus pripažinti, kad taikoma norma, paimta 
iš teisės šaltinio, iš tiesų yra teisės norma, t. y. pasižymi teisei būdingu au-
toritetu. Kitaip tariant, susiduriame su sudėtingu teoriniu galvosūkiu, kai 
reikia pagrįsti, kur slypi teisinis taikomos normos autoritetas. Suprantama, 
kad jei teisės taikymo subjektas kokiam nors teisės aktui nepriskirs galios 
būti teisiškai autoritetingam, tuomet jam savaime kils klausimas, ar toks 
aktas apskritai galioja ir ar gali būti taikomas.

Gali pasirodyti, kad teisinei praktikai sudėtingi teoriniai išvedžio-
jimai apie tai, kur slypi teisės normos autoritetas, yra nereikšmingi. Bet 
107 Anglų kalboje lietuvišką terminą „galioti“ atitinka žodis valid, kuris verčiamas į lietu-

vių kalbą „turintis galią“, „įteisintas“. 
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tai netiesa. Paprasčiausiai gali pasitaikyti atvejų, kai valstybės pareigūnai, 
tarnautojai ar piliečiai, kurios nors normos, nurodytos teisės šaltinyje, 
nenorės laikyti teise, visais įmanomais būdais priešinsis jos taikymui. Ar 
tada galėsime teigti, kad ši norma galioja? Galbūt ir galėsime, bet tuo-
met neužteks nurodyti teisės šaltinį, kuriame ši norma įrašyta. Reikės 
nuodugniau paaiškinti, kaip teisės norma, įrašyta teisės šaltinyje, įgyja 
teisinę galią. Savo ruožtu šis klausimas neišvengiamai sukels filosofines 
diskusijas, kas ir kada laikytina arba nelaikytina teise.

Prigimtinės teisės teorijose, aiškinant teisės normų kilmę ir jų ga-
liojimo pagrindus, teisės normos tiesiogiai siejamos su morale. Moraliai 
įprasmintų teisės normų galiojimas yra savaime suprantamas, nes moralūs 
įstatymai yra neabejotinas teisėkūros idealas. Jei iš tiesų pavyktų sukurti 
teisingus (moraliai nepriekaištingus) valstybės įstatymus, tai nei teoriškai, 
nei praktiškai nebekiltų teisės normų galiojimo problemos. Moralinį au-
toritetą turinčios teisės normos būtų galiojančios savaime. Nei piliečiai, 
nei valstybės tarnautojai neturėtų pagrindo jų teisinio autoriteto kvestio-
nuoti. Moraliai geri įstatymai idėjiniu lygmeniu visada motyvuotų žmones 
jų laikytis ir nepažeidinėti. Tokių normų efektyvumo problema negalėtų 
kilti. Laikytis moralės normų skatina kiekvieno žmogaus sąžinė, o moralės 
normos yra autoritetingos, nes atitinka žmogus gėrio idealą.

Kas kita, kai klausiama apie motyvus laikytis visų pirma teisės nor-
mų, o moralės normas vertinti kaip santykinai mažiau įpareigojančias. Šis 
klausimas ne vien retorinis, žinant, kad kai kurių įstatymų laikytis sąžinė 
gali ir neskatinti. Pavyzdžiui, jei žmogus įsitikinęs, kad tam tikras valstybės 
įstatymas ydingas, tai moralinės nuostatos gali jį provokuoti tokio įstaty-
mo nesilaikyti. Šios aplinkybės jau ne vien tik teoriniu, bet ir praktiniu 
lygiu verčia galvoti, kokios sąlygos galėtų lemti tai, kad valstybės įstatymai 
būtų autoritetingi, kad jų būtų laikomasi, kad jie būtų efektyvūs.

Paprastai nesiginčijama, kad moralės ir teisės normos skiriasi.108 
Vienas dalykas yra tam tikrus žmogaus veiksmus moraliai pateisinti ir 

108 Kalbant apie populiarų požiūrį į teisės ir moralės skirtį, galima būtų teigti, kad šis požiū-
ris paremtas labai paprastu, ganėtinai tiksliu kriterijumi. Moralės šaltinis yra religinės 
ar žmogaus proto nustatytos normos, o teisės šaltinis yra valstybės tam tikra tvarka 
išleisti įstatymai. Jei norime žinoti, ką liepia moralė, galime žvilgtelėti į tai, ką nusta-
to religinio tikėjimo kanonai arba proto sukuriamos moralinės normos. Jeigu norime 
žinoti, ką liepia teisė, turime studijuoti konkrečius rašytinės teisės šaltinius arba teisę 
vertinti pagal tai, ką nustato konkrečioje visuomenėje susiformavęs teisinis paprotys.
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visai kitas dalykas tuos pačius žmogaus veiksmus vertinti giežtais teisi-
niais kriterijais. Kai žmonių ginčuose dėl to, ką nurodo teisė, kyla nesu-
tarimų ir pasidaro nebeaišku, kuris iš jų teisus, tuomet kaip aukščiausias 
autoritetas iškyla ne moraliniai, o teisiniai argumentai. Jei, pavyzdžiui, 
teisėjas, spręsdamas bylą, paisytų ne teisės, o klausytų, ką liepia visuo-
menėje gerbiamos moralinės normos, jis labai greitai nuklystų nuo savo 
pagrindinio uždavinio – spręsti žmonių nesutarimus remiantis tuo, ką 
nustato būtent teisė ir kas galbūt prieštarauja moralinėms žmonių pre-
ferencijoms. 

Skiriant teisės normas nuo moralės normų, natūraliai kyla reikmė 
teisės normų autoritetą (jų neginčytiną ir visuotinai pripažįstamą galioji-
mą) pagrįsti. Jei teisės norma savo turiniu nesutampa su moralės normos 
turiniu, tai kodėl ji vis dėlto galioja? Pagrįsti teisės normų ir moralės nor-
mų reikalavimų sutapimą ar nesutapimą tokiu atveju tampa paskesniu 
teoriniu uždaviniu. Teisės normos galiojimą turėtų lemti ne moraliniai 
argumentai, o kitos sąlygos. Kokios jos? Apie jas kaip tik ir kalbama tei-
sinio pozityvizmo doktrinose, konkrečiai Hanso Kelseno, H. L. A. Harto 
teisės sampratose. Šių autorių teiginius kaip tik ir aptarsime. Prieš prade-
dant juos nagrinėti, svarbu numatyti dar vieną nagrinėtiną teorinę temą: 
jei teisės normų galiojimo nelemia jų atitiktis moralės normų reikalavi-
mams, tai kas lemia jų efektyvumą. Tiksliau, kas žmones gali motyvuoti 
laikytis moraliai gal ir ydingų įstatymų? Būtent sprendžiant teisės normų 
efektyvumo galvosūkį kaip tik ir gali paaiškėti, kodėl teisės norma, bū-
dama moraliai kritikuojama, išlieka galiojanti ir kokiomis sąlygomis jos 
galiojimas išnyksta?

2. teisės normos galiojimo ir efektyvumo pagrindimas –  
teorinis teisinio pozityvizmo tikslas

Jau senovės filosofų darbuose galime aptikti bandymus griežtai skir-
ti teisę nuo moralės (prigimtinės teisės). Aristotelis buvo bene pirmasis 
filosofas, kuris pateikė prigimtinės teisės ir pozityviosios teisės definici-
jas: „Valstybės teisė skirstoma į prigimtinę ir įstatymais nustatytą (pozi-
tyvią). Prigimtinė yra tokia, kuri galioja visada, nesvarbu, ar ji žmogui 
atrodo gera ar bloga; įstatymais nustatyta – tokia, kuri iš pat pradžių tu-
riniui yra indiferentiška, bet kuri ,išreiškiama įstatymu, įgyja apibrėžtą 
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turinį.“109 Teisės, kaip nuo moralinių „nurodymų“ nepriklausančios dis-
ciplinos, teorinio pagrindimo sumanymas, ypač užvaldė teisės filosofų 
protus XIX a., t. y. kai filosofijos istorinėje raidoje įsigalėjo mintis, kad 
vienintelis moksliškai korektiškas tikrovės pažinimo metodas yra toks, 
kuris nepriskiria pažinimo objektui išankstinių proto nustatytų tiesų, o 
yra grindžiamas faktiniais, empiriškai verifikuojamais (patikrinamais) 
duomenimis ir jų pagrindu atlieka teorinius apibendrinimus. Filosofijoje 
tokia disciplina susiformavo kaip „filosofinis pozityvizmas“, o teisėje – 
kaip „teisinis pozityvizmas“.

Jau Naujųjų amžių politinėse ir sociologinėse teorijose galime aptik-
ti moksliškai korektiškų pastangų aiškinti valstybės ir teisės kilmę. Kitaip 
nei viduramžiais, kai vyravo kreacionistinė pasaulėžiūra, Naujaisiais am-
žiais valstybės ir teisinių taisyklių kilmę imta aiškinti ne dieviškos valios, 
o žmogaus valios aktu dirbtinai ir tikslingai sukuriant valstybę ir sociali-
nę tvarką. Čia padėjo teorinė hipotezė apie prigimtinę visuomenės būk-
lę, kurioje dar nėra valstybės ir žmonės savo santykius grindžia gamtos 
nustatytais dėsniais. Anot T. Hobbeso gamtinėje būklėje „nesant pilieti-
nės bendrijos, visada vyksta kiekvieno su kiekvienu karas“110. Hobbesas 
mano, kad motyvai paklusti teisiniam reguliavimui slypi ne žmonių be-
sąlygiškame paklusime dieviškai ar prigimtinei moralinei tvarkai, o žmo-
nių racionalioje galvosenoje, kaip įveikti gamtinę stichijos būklę. „Jaus-
mai, kurie lenkia žmones į taiką, yra mirties baimė, noras tokių daiktų, 
kurie būtini patogiam gyvenimui, ir viltis įgyti juos savo darbštumu...“111. 
Valstybės valdovo (monarcho) teisinis autoritetas Hobbe so socialinės 
tvarkos kilmės aiškinimo teorijoje iškyla kaip žmonių savanoriško apsis-
prendimo dėl naudos sau paklusti valstybės ir įstatymų galiai, suteikiant 
valdovui kompetenciją leisti visiems privalomus įstatymus pasekmė. To-
kio apsisprendimo motyvai yra aiškiai utilitariniai, o pats valdovo ir jo 
leidžiamų įstatymų pobūdis yra grynai instrumentinis. Paklusimas val-
dovo nustatytai teisei garantuoja žmonių interesų patenkinimą. Valstybė 
savo ruožtu turi teisinę galią (yra autoritetinga), nes atlieka jai deleguotą 
paskirtį – padėti įgyvendinti žmonių interesus.
109 Aristoteles, Nikomchische Ethik 1134b. Cit. pagal Kaufmann /Hassemer/ Neumann 

(HRSG.) Einfuhrung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart. 7 Aflage. 
2004. C. F. Muller, Verlagsgruppe Huthing Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, S. 35.

110 Hobbes T. Leviatanas. Vilnius: Pradai, 1999, p. 138.
111 Ten pat, p. 140, 141.
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2.1. klasikinis teisinis pozityvizmas apie teisės normų  
autoritetingumo šaltinius

Autoritetingas įstatymų pobūdis Hobbeso teorijoje priklauso nuo 
valdovui suteiktos galios leisti privalomo pobūdžio įstatymus. Valdovas 
autoritetingai valdo, valdiniai nuolankiai paklūsta jo nurodymams. Ar 
šis valdovo ir valdinių santykis iš tiesų išreiškia teisinio santykio esmę? 
Jei taip, tai gal bet kuris prievartos santykis, kai vienas subjektas įsaki-
nėja, o kiti jo įsakymams paklūsta, jau yra teisinis santykis? Valdovo ir 
valdinių santykio temą teisiniu aspektu nagrinėja klasikinio teisinio po-
zityvizmo pagrindėjas Jeremy Benthamas (1748–1832) ir jo pasekėjas 
Johnas Austinas (1790–1859).

„Benthamo teisės definicija apibendrinama kaip „sankcijomis pa-
remtos suvereno komandos“112. Žodžiu, klasikinio teisinio pozityvizmo 
teorijoje figūruoja trys teisės esmę atskleidžiantys elementai: komanda, 
suverenas, sankcija. Komandomis gali būti įvairūs deklaratyvūs (konsta-
tuojamieji) ženklai. Kaip pavyzdį Benthamas pateikia visuotinio lyderio 
direktyvą „sode nukirsti aukščiausių aguonų galvas“113 . Austinas konkre-
čiau išreiškia komandos sąvokos turinio sudedamąsias. Tai: „1. Racionalios 
būtybės noras, kad kitas ... privalo veikti ar susilaikyti. 2. [Nepaklusimo] 
atveju blogis, kylantis iš pirmesniojo ir patirtas paskesniojo... 3. Noro iš-
reiškimas ar pranešimas žodžiais ar kitais ženklais.“114 Kitas teisės sąvokos 
elementas klasikinio teisinio pozityvizmo doktrinoje yra suverenas. Anot 
Benthamo, suverenas yra „asmuo ar asmenų susirinkimas, kurio valiai 
numatyta, kad visa politinė bendruomenė nusiteikusi paklusti: ir kad ne-
bus pirmenybės jokio kito asmens valiai“.115 Itin svarbi suvereno sampra-
tos ypatybė yra ta, kad jo galia nėra nei politiškai nei praktiškai ribojama. 
Kaip teigia Austinas, suverenas nepaklūsta jokiam teisiniam ribojimui“. 
Jei suverenas būtų „saistomas teisine pareiga“, tuomet jis būtų „pavaldus 
aukštesniam ir viršesniam suverenui“. Austinas įsitikinės, kad „suvereno 
ribojimas pozityviąja teise yra visiškas prieštaravimas terminuose“116. Jei 
112 McCoubrey H. and White N. D. Textbook on Jurisprudence. Oxford University Press, 

1999, p. 13.
113 Ten pat, p. 14.
114 Ten pat, p. 15.
115 Ten pat, p. 18.
116 Ten pat, p. 18.
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suverenas paklustų aukštesnei galiai, ši galia, pasak Austino, būtų „pozityvi 
moralė“, o tai prieštarautų „pozityvistiniam požiūriui“ į teisę 117.

Kuo grindžiamas suvereno autoritetas? Klasikinio teisinio pozity-
vizmo požiūriu paklusimą suvereno komandoms lemia „paprotys pa-
klusti“. Paklusimą gali lemti „įvairios priežastys nuo prievarta sukeltos 
baimės iki moralinio žavėjimosi“.118 

Trečiasis klasikinio teisinio pozityvizmo teisės sąvokos elementas 
yra sankcija. Ir nors paklusimas suvereno komandoms gali būti moty-
vuotas moralinėmis priežastimis, tačiau „sankcijos kaip motyvacijos 
paklusti susiejimas su teisiniu nurodymu yra svarbus teisės sąvokos de-
finicijos klasikiniame pozityvizme aspektas“119. Benthamas tai paaiškina 
taip: „Gamta nustatė žmonijos valdymą dviem suvereniais meistrais, 
skausmu ir malonumu“120. Žmogaus paklusimas teisiniams reikalavi-
mams tokiu atveju yra nulemtas baime taikant sankciją patirti nema-
lonią būseną. 

Benthamo ir Austino klasikinio teisinio pozityvizmo teorijoje, ki-
taip nei Hobbeso samprotavimuose, valstybės įstatymų galiojimą ir efek-
tyvumą lemia ne filosofinė metafora apie žmonių pasidavimo valdovo 
autoritetui siekiant taikos ir gerovės, o tikras socialinis faktas: konkrečios 
valstybės teisinės sistemos galiojimas ir efektyvumas grindžiamas teisi-
nio autoriteto – suvereno – galios leisti įstatymus prezumpcija ir pilie-
čių paklusimas šiems įstatymams iš įpročio paklusti ir iš nenoro patirti 
sankcijas. Tačiau klasikinio teisinio pozityvizmo teisės samprata sukuria 
ir naujus klausimus. Kas ir kokiu pagrindu įgalioja suvereną – asmenį 
ar asmenų grupę – savavališkai spręsti, kaip piliečiai privalo elgtis ir 
kaip ne. Priskiriant išskirtinę teisėkūros galios kompetenciją valstybės 
valdžiai, valstybės įstatymai gali tapti valdžios subjektyvių sprendimų 
prievarta. Akivaizdžiai būtina eliminuoti iš valstybės valdovų veiksmų 
savivalės komponentą. Tai galima padaryti priskiriant suverenui teisi-
nius apribojimus, kurie garantuotų autoritetingą kompetenciją vienas-
meniškai leisti ne savavališkus įstatymus, o tokius, kurie atitinka kilnią 
suvereno misiją – tėviškai gerai tarnauti savo valdiniams.

117 Ten pat, p. 18.
118 Ten pat, p. 18.
119 Ten pat, p. 19.
120 Ten pat, p. 21.
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2.2. Šiuolaikinis teisinis pozityvizmas apie teisės idėją,  
teisės normų galiojimo ir efektyvumo sąlygas

Šiuolaikinis teisinis pozityvizmas sietinas su XX a. teisės filosofais 
Hanso Kelseno ir H. L. A. Harto teoriniais darbais. Ir vienas, ir kitas 
autorius siekia sukurti nuodugnią teisės teoriją, kuri atskleistų teisės fe-
nomeno esmę, nesvarbu, kokioje šalyje teisės sistema būtų kuriama. Jų 
sumanymą vaizdžiai iliustruoja kūrinių pavadinimai: Kelseno „Grynoji 
teisės teorija“121 ir Harto „Teisės samprata“ 122.

Kai kalbama apie šiuolaikinį teisinį pozityvizmą ir būtent apie Kel-
seno normatyvinę teisės teoriją, pirma, ką reikėtų pasakyti, yra tai, kuo 
Kelseno pozityvizmo samprata skiriasi nuo klasikinio Benthamo ar 
Austino pozityvizmo sampratų. Kelseno netenkina klasikinio teisinio 
pozityvizmo apsiribojimas tik teoriškai aprašyti faktinio teisinio reiš-
kinio konkrečioje valstybėje esminius požymius, tiesiog konstatuoti, 
kokie subjektai disponuoja kompetencija kurti teisės normas, kokios 
specifinės teisės normų savybės ir kaip teisės normoms paklūsta jų 
adresatai. Kelsenas siekia ne tik apibūdinti faktinį teisės funkcionavi-
mą, bet ir fundamentaliai pažinti pačią teisės idėją, atskleidžiant vidinę 
jos sąrangą. Taigi fundamentalus mokslinis teisės pažinimas neišven-
giamai reikalauja ne tik deskriptyvaus (aprašomojo) teisės fenomeno 
apibūdinimo, bet ir konstruktyvaus atsakymo į grynai teorinį klausi-
mą, kas yra pati teisė kaip mokslinė kategorija, kaip ši teorinė konst-
rukcija paverčiama teisės reiškiniu ir koks teisės funkcionavimo būdas 
laikytinas sektinu idealu?

Kelsenas griežtai preziumuoja savo teorinių apmastymų objektą – 
tai pati „grynosios“ teisės teorijos idėja. Teisės teorija, anot autoriaus, yra 
pozityviosios teisės teorija, t. y. tokio socialinio reiškinio teorija, kuris 
turi savitą loginę struktūrą, egzituoja faktiškai ir yra nepriklausomas nuo 
jokių kitų socialinių normų. Kelsenas pabrėžia, kad grynoji teisės teorija 
svarsto, ne kokia teisė turėtų būti, o kokia teisė yra ir ne kaip ji turėtų būti 
kuriama 123, o kaip ji yra kuriama. Teoriniu lygmeniu jis griežtai atriboja 

121 Kelsenas pirmąjį „Grynosios teisės teorijos“ variantą paskelbė 1934 metais. Antrasis 
leidimas, laikomas reikšmingiausiu, dienos šviesą išvydo 1960 metais.

122 Hartas H. L. A. Teisės samprata. Vilnius: Pradai, 1997.
123 Kelsen H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 43.
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teisės idėją nuo visų teisės sampratai nebūdingų savybių, tokių kaip psi-
chologiniai, etiniai ar teologiniai apibendrinimai.

Kelseno grynosios teisės teorijos projekto sumanymą būtų tikslin-
ga komentuoti trimis aspektais: a) kokiomis racionaliomis prielaidomis 
gali būti paaiškinta teisė kaip empiriškai verifikuojamas (patvirtinamas) 
teorinis konstruktas, b) kokie teisės požymiai lemia, kad teisės norma 
yra specifinė socialinių santykių reguliavimo forma, c) kas lemia realų 
teisės autoritetą, jos funkcionalumą. Ši klausimų visuma numato ne tik 
tai, kas domino klasikinį teisinį pozityvizmą – teisės empirinio veikimo 
apibūdinimą, bet ir tai, kokios teorinės prielaidos leidžia užtikrinti kuo 
geresnį teisės praktinį funkcionalumą.

Kalbant apie racionalias teisės kaip teorinės konstrukcijos implikci-
jas, pažymėtina, kad Kelsenas, savo „Grynojoje teisės teorijoje“ konsta-
tuodamas teisės faktinį autonomišką (savaiminį) socialinį veikimą, kar-
tu ieško tokiai pozicijai pagrįsti teorinių argumentų, rodančių empirinį 
teisės funkcionalumą. Tuo tikslu jis konstatuoja racionaliai apibrėžtus 
ir faktiškai patvirtinamus teisinio fenomeno požymius. Kelsenas pabrė-
žia, kad stebint kokį nors specifinį socialinį procesą, pavyzdžiui, žmonių 
sambūrį patalpoje, ir matant, kaip atskiri asmenys atsistoja, pasako kal-
bas, o tada visi pakelia rankas, konstatuojama, kad šioje patalpoje vyksta 
įstatymų leidimo posėdis. Tokio reiškinio stebėjimas, anot Kelseno, at-
skleidžia specifinę teisinę prasmę – „sprendimo priėmimą“ ir šia prasme 
gali būti suprasta per egzistuojančios teisės normos turinio eksplikaciją. 
„Specifiškai teisinė akto prasmė kildinama iš „normos“, kurios turinys šį 
aktą nurodo; aktui teisinę prasmę suteikia norma <...> Norma funkcio-
nuoja kaip aiškinimo schema.“ 

124Teisės reiškinio teorinis pažinimas tokiu atveju susitelkia ties 
klausimu – kaip galima teisės norma, kuri suteikia reiškiniui specifinį 
teisinį turinį?

Teisės norma, kaip faktiškai vykstantis procesas, anot Kelseno, atsi-
randa įstatymų leidėjo ar kito teisinio autoriteto valios aktu. Pavyzdžiui, 
jei automobilio greitis kelyje viršija tam tikrą nepageidaujamą ribą, įsta-
tymų leidėjas visiems tokiems nepageidaujantiems atvejams uždrausti 
sukuria bendrą taisyklę ir numato sankciją, o policininkas pritaiko šią 
normą individualiu atveju. Žodžiu, „pamatinė teisės taisyklės forma yra 
124 Ten pat, p. 45.
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tokia“, kad „esant teisinės tvarkos apibrėžtoms sąlygoms, privalo būti 
vykdomas teisinės tvarkos apibrėžiamas prievartos aktas“125. Tai rodo, 
kad Kelsenas teisės normas grindžia hipotetiniu imperatyvu. Teisės nor-
mų esmė, jo požiūriu, yra ta, kad teisinė taisyklė, kitaip nei moralinė tai-
syklė, neegzistuoja savaime, nepriklausomai nuo žmogus valios. Jos bu-
vimas priklauso nuo įstatymų leidėjo valia apibūdinto delikto. Jei žmo-
gus padaro kokį nors pažeidimą, pavyzdžiui, vairuotojas viršija leistiną 
greitį, tai pasekmė – vairuotojas sustabdomas ir nubaudžiamas – išplau-
kia ne privalomai dėl to, kad tai nustatyta gamtos dėsnių ar moralės rei-
kalavimų, o įstatymo leidėjo dirbtinai prisiejama pasekme (jei yra A, tai 
privalo būti B) prie tam tikrų empirinių faktų126. Kitaip tariant, taisyklė, 
kvalifikuojanti tam tikrą empirinių aplinkybių visumą kaip nusikaltimą 
ir numatanti valstybės priedermę bausti, nėra nuo įstatymų leidėjo valios 
nepriklausanti priežasčių grandinė. Ir empirinės aplinkybės, kvalifikuo-
jamos nusikaltimu, ir teisinė pasekmė – nubaudimas kaip valstybės pri-
taikyta sankcija yra įstatymo leidėjo dirbtinai kuriama realybė, reiškianti 
specifinį sąlygos ir pasekmės ryšį – prisiejimą.

Kitas Kelseno sprendžiamas teorinis uždavinys – tai siekis paaiškin-
ti, kokiu pagrindu dirbtinai sukurta teisės norma turi galią (galioja, yra 
autoritetinga). Anot jo, žmonių „elgesį nurodančios normos „galiojimas“ 
reiškia, kad ji saisto, t. y. kad individas privalo elgtis taip, kaip apibrėžia 
norma“127. Spręsdamas šį teorinį uždavinį, Kelsenas siekia parodyti, kad 
teisės normos galiojimas nepriklauso nuo jos moralinės vertės128, kaip tai 
yra prigimtinės teisės doktrinoje, kita vertus, nepriklauso nuo įstatymo 
leidėjo (suvereno) savivalės, kaip tai yra Austino teisiniame pozityvizmo 
teorijoje. Anot Kelseno, teisės normos galiojimas yra „specifinis normos 
egzistavimo būdas“129. Nors pati teisės norma, kaip koks nors daiktas, laike 
ir erdvėje neegzistuoja, o norma įstatymų leidėjo valios aktu sukuriama 
kaip tik laike ir erdvėje, tačiau įstatymų leidėjas savavavališkai nesukuria 
teisės normos galiojimo. „Vien faktas, kad kažkas kažką įsako, nėra joks 
pagrindas tokį įsakymą laikyti „galiojančia“ norma, susaistančią individą, 
kuriam ji adresuojama“, – teigia Kelsenas. Toliau jis tęsia: „Kurti galiojan-
125 Ten pat, p. 95.
126 Ten pat, p. 96.
127 Ten pat, p. 172.
128 „..teisė gali būti bet kokio turinio“. Ten pat, p. 175.
129 Ten pat, p. 49.
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čias normas gali tik kompetentingas autoritetas, o šią kompetenciją gali-
ma grįsti tik norma, įgalinančia leisti normas.“ 130 Kiekviena teisės norma 
įgyja teisinę galią todėl, kad ji priklauso „teisės sistemai“. O teisės sistemai 
normos priklauso todėl, kad jų galiojimas gali būti patikrintas atitiktimi 
aukštenės normos reikalavimams, kol galų gale visos teisės sistemos ga-
liojimas pagrindžiamas pamatine teisės norma (vok. grundnorm). „Visos 
normos, kurių galiojimą galima kildinti iš tos pačios pamatinės normos, 
sudaro normų sistemą, normatyvinę tvarką“, teigia Kelsenas. Taigi pamati-
nė norma, kuriai atstovauja valstybės konstitucija, yra aukščiausias teisinės 
sistemos galiojimo pagrindas. O klausimo, kokiu pagrindu pati konstitu-
cija galioja, atsakymas – „šios konstitucijos galiojimas (t. y. prielaida, kad 
ji yra saistanti norma) turi būti preziumuojama“ 131, apibendrina Kelsenas.

Apibūdinęs teisės normos galiojimo prigimtį, Kelsenas pabrėžia, kad 
galiojimą būtina skirti nuo efektyvumo. Anot jo, „efektyvumas yra „esa-
mybės faktas“ – faktas, kad norma yra realiai taikoma ir jai paklūstama, 
kad žmonės faktiškai elgiasi pagal normą“132. O normos galiojimas yra 
„ne vien tai, kad faktiškai ji taikoma ir jai paklūstama“, bet kad „priva-
lu ją taikyti ir jai paklusti“. Normos galiojimo ir efektyvumo sąsają liudija 
tik tai, kad „žmonių elgesys, kurį ji reguliuoja, faktiškai ją bent kiek ati-
tinka“, arba, kitais žodžiais, „efektyvumo minimumas yra normos galio-
jimo sąlyga“133. Kelsenas skiria du teisės normos galiojimo ir efektyvumo 
santykio aiškinimo kraštutinumus. Vienas jų, kai „galiojimo, kaip kažko, 
kas privalo būti, ir efektyvumo, kaip kažko, kas yra, nesieja joks ryšys, kad 
teisės galiojimas visiškai nepriklauso nuo jos efektyvumo“. Ir kitas kraš-
tutinumas, kad „galiojimas ir efektyvumas yra tapatūs“134. Grynojoje tei-
sės teorijoje teigiama, kad „norma (pagal kurią kažkas privalo būti), kaip 
akto prasmė, nėra tapati aktui (kuris iš tikrųjų yra), lygiai taip pat ir teisės 
normos galiojimas nėra tapatus jos efektyvumui“. Tačiau kartu ir „teisinės 
tvarkos kaip visumos, efektyvumas ir atskiros normos efektyvumas, kaip ir 
normos sukūrimo aktas, yra galiojimo sąlyga“135. Tai reiškia, kad ir normų 
visuma, ir atskira norma nebegalioja, jei nustoja efektyvumo“. Ir atvirkš-
130 Ten pat, p. 173.
131 Ten pat, p. 177.
132 Ten pat, p. 49.
133 Ten pat, p. 49.
134 Ten pat, p. 184.
135 Ten pat, p. 184.
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čiai – teisinė tvarka galioja, jei faktiškai sukurta konstitucija yra „daugiau 
ar mažiau efektyvi“136. Žodžiu, teisinė tvarka laikoma galiojančia, kai jos 
normos yra daugiau ar mažiau efektyvios (t. y. jos faktiškai taikomos ir 
joms paklūstama)137 Terminai „daugiau“ ar „mažiau“ Kelseno teorijoje 
rodo, kad efektyvumas „yra galiojimo sąlyga, bet jis nėra galiojimas“138. 
Toks požiūris į normos galiojimą, anot Kelseno, leidžia teigti, kad yra gali-
mas ir „jai (normai – aut. past.) priešingas elgesys“139 .

Kelseno požiūriu, normos efektyvumą apibūdina dvi aplinkybės: 
1) „kad šią normą taiko teisiniai organai“... 2) „kad šiai normai paklūsta 
individai, kurie yra šios teisinės tvarkos subjektai...“140. Su efektyvumo 
sąvoka Kelsenas sieja ir motyvus laikytis teisės normų. Tarus, kad teisės 
normos paskirtis – drausti tam tikrus veiksmus, siejant su jų neatliki-
mu sankciją, išeina, jog būtent sankcija „tampa motyvu susilaikyti nuo 
delikto darymo“. Teisės normos efektyvumas tokiu atveju „reiškia vien 
paklusimą jai“, baiminantis sankcijų. Kartu Kelsenas pripažįsta, kad pa-
klusti teisės normos reikalavimams gali būti ir kiti motyvai, pavyzdžiui, 
religiniai141. 

Sunku būtų oponuoti Kelseno teorinėms pastangoms teisės normų 
galiojimą ir efektyvumą vienu metu ir skirti, ir sieti. Apie tokį nepriklau-
somą ir sykiu priklausomą teisės normų galiojimą ir efektyvumą byloja 
kasdienė praktika. Kiekvienoje teisinėje sistemoje yra daug pavyzdžių, 
kai neveiksminga teisės norma yra netaikoma, virsta „mirusia norma“ 
ir kai teisinė tvarka yra galiojanti, nes jai daugiau ar mažiau paklūsta-
ma. Tuo pat metu pažymėtinas vienas kritikos vertas teorinis aspektas: 
ar Kelseno teorija nereiškia, kad teisinės tvarkos galiojimo pagrindą – 
konstituciją būtina tuojau keisti, vos tik kyla abejonių, kad ji nustoja 
„daugiau ar mažiau galioti“? Kelseno teorijoje teisės normos virsta tik 
tariamomis nuostatomis, kurių buvimas priklauso nuo visiškai laisvo 
įstatymų leidėjo sprendimo ir kurios egzistuoja tik tiek, kiek jomis su-
bjektyviai nutariama vadovautis. Pačios teisės normos neturi jokios im-
peratyviai pripažįstamos vertės. Tokiu atveju labai sunku patikėti, kad 
136 Ten pat, p. 184.
137 Ten pat, p. 185.
138 Ten pat, p. 185.
139 Ten pat, p. 49.
140 Ten pat, p. 50.
141 Ten pat, p. 50.
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žmogus apsisprendžia paklusti taisyklei, kuri jo įsitikinimų lygiu kaip 
kažkas neabejotinai privaloma neegzistuoja, o egzistuoja tik tiek, kiek 
yra reali sankcijos grėsmė nesilaikant dirbtinai sukurtos taisyklės reika-
lavimų. Teisinės sankcijos kai kuriuos teisei nelojalius žmones nelabai 
gąsdina, nes jie žino, kad kiekvienas jų veiksmas negali būti sukontro-
liuojamas, o ir teisei lojalūs žmonės ne visada įsivaizduoja, kokios sank-
cijos laukia už tam tikrų taisyklių nesilaikymą.

2.3. teisės normų galiojimas ir efektyvumas H. l. a. Harto  
analitinėje jurisprudencijoje

Hartas teisės kaip reiškinio mokslinį pažinimą taip pat laiko svar-
biausiu jurisprudencijos uždaviniu. Esminė teorinė Harto nuostata – pa-
žinti teisę tokią, kokia ji faktiškai yra. Šiuo aspektu Hartas tęsia Kelseno 
pradėtą teisės, kaip specifinius elgesio imperatyvus lemiančio socialinio 
reiškinio, teorinio pažinimo darbą. Ir nors Hartas savo teorinių svarsty-
mų išeities tašku pasirenka ne H. Kelseno, o Austino teisės, kaip grasi-
nimais paremtų įsakymų, teoriją, jo kritinės pastabos ir naujos teorinės 
įžvalgos taip pat gali būti kvalifikuojamos ir kaip Kelseno „Grynosios 
teisės teorijos“ projekto įgyvendinimo nuosekli tąsa.

Ankstesnių pozityvistinių teorijų kritika Hartui nėra tikslas tiesmu-
kai paneigti savo pirmtakų idėjas. Jo tikslas – pasitelkus kritiką sutvir-
tinti teisinio pozityvizmo pretenzijas aprašyti teisę kaip specifinių im-
peratyvių socialinių normų discipliną. Kaip kritinio įvertinimo objektą 
Hartas naudoja Austino teisės idėjos apibendrintą apibrėžimą. Tik jis jį 
patikslina ir suteikia logiškai išbaigtą pavidalą. Anot Harto, iš Austino 
teorijos išplaukia toks teisės sąvokos apibrėžimas: kiekvienos valstybės 
įstatymai „yra bendro pobūdžio grasinimais paremti įsakymai, ku
riuos išleidžia suverenas ir kuriems visuotinai paklūstama“142.

Šis teisės sąvokos apibrėžimas, anot Harto, galėtų būti adresuojamas 
daugiau baudžiamosios teisės normoms, kuriose iš tikrųjų įstatymo leidė-
jas grasina sankcijomis ir todėl pagal šį apibrėžimą sukurtos baudžiamojo 
kodekso normos labiausiai panašios į „grasinimais paremtus įsakymus“. 
Vis dėlto netgi baudžiamosios teisės normos tam tikra dalimi neatitinka 
Austino teisės apibrėžimo idėjos, nes bet kurioje teisinėje sistemoje sank-
142 Op. cit., p. 82. 
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cijos yra taip pat taikomos ir tiems, kurie šias normas išleido, o „ne tik 
kitiems“. Kita dar akivaizdesnė realiai funkcionuojančios teisinės sistemos 
normų neatitiktis Austino teisės sąvokos apibrėžimui yra ta, kad egzistuoja 
normos, kurios „suteikia viešąsias teisines galias nagrinėti bylas ar leisti 
įstatymus (viešosios galios) ir kurias „būtų absurdiška interpretuoti kaip 
grasinimais paremtus įsakymus“. Be to, yra normos, „kurios skiriasi nuo 
detalaus įsakymo savo kilmės formomis, nes jos randasi ne iš to, kas būtų 
panašu į tiksliai suformuluotą nurodymą“. Ir galiausiai Hartas mano, kad 
suvereno, „kuriam iš įpročio paklūstama ir kuriam jokiu būdu netaiko-
mi kokie nors teisiniai apribojimai“ idėja, negali paaiškinti „šiuolaikinei 
teisinei sistemai būdingo legislatyvinio tęstinumo“ („suverenusis asmuo 
arba asmenys šioje analizėje negali būti tapatinami nei su elektoratu, nei su 
šiuolaikinės valstybės įstatymų leidybos institucija“)143.

Hartas mano, kad Austino teisės sąvokos apibrėžimo silpnas dėl to, 
kad tarp šio apibrėžimo elementų: „įsakymų, paklusimo, įpročių, gra-
sinimų idėjų – neatsirado ir dėl šių elementų derinio negalėjo atsirasti 
vietos normos (paryškinta autorių) idėjai, be kurios negalima net turėti 
vilties, jog pavyks nušviesti nors pačias elementariausias teisės formas.“ 
Harto kritiniuose vertinimuose galima įžvelgti vieną bendrą ir labai 
svarbią nuostatą – teisės normos, nesvarbu ar tai būtų įsakymai ar leidi-
mai, pasižymi savybe „būti“, „nepriklausyti“ nuo teisę kuriančių subjek-
tų sauvalės. Kitaip tariant, teisės sampratoje principinį vaidmenį vaidina 
ne tai, kad žmonės kuria teisę, bet tai, kad teisės norma egzistuoja kaip 
objektyvi faktinė privalėjimo prezumpcija. Teisės teorijos uždavinys, 
anot Harto, slypi visų pirma tame, kad būtų paaiškintas ir pripažintas 
teisės normų privalomumo statusas.

Hartas konstatuoja, kad kiekvienoje teisės sistemoje galime rasti 
faktiškai egzistuojančias dviejų tipų teisines normas: pirmines ir antri
nes normas. Pirminės normos „reikalauja, kad žmonės atliktų tam tikrus 
veiksmus arba susilaikytų nuo jų, nesvarbu, ar jie to patys nori, ar ne“. 
Pirminės normos reiškia, kaip sako Hartas, banalias tiesas apie žmonių 
prigimtį ir apie pasaulį, kuriame mes gyvename. Tokiose normose yra 
įkūnijami apribojimai, draudžiantys laisvai naudoti jėgą, vogti, apgau-
dinėti, ir juos būtina drausti, jei žmonės nori gyventi vienas greta kito. 
Antrinės normos tam tikru požiūriu yra parazitinės arba antrinės pir-
143 Ten pat p. 161–162.
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mojo tipo normų atžvilgiu, nes jos numato, kad „žmonės, darydami arba 
sakydami tam tikrus dalykus, gali įdiegti naujas pirmojo tipo normas, 
panaikinti arba modifikuoti senąsias arba įvairiais būdais apibrėžti jų ga-
liojimo sritį ar kontroliuoti jų veikimą“144. Pirmojo tipo normos, kaip tei-
gia Hartas, „nustato pareigas, antrojo tipo normos suteikia galias – vie-
šąsias arba privačiąsias“145, 146. Austino teisės apibrėžime Hartas įžvelgia 
vieną teisingą momentą – teisės normos išskirtinis požymis – nustatyti 
privalomą elgesio standartą, kuris neturi „alternatyvų“147. Ši aplinkybė 
rodo teisės normų neišvengiamai įpareigojantį pobūdį, paremtą pačių 
teisės normų autoritetingumu. Svarbia teorine užduotimi tokiu atveju 
tampa tikslas atskleisti teisės normoms būdingą privalomumo kilmę, jos 
poveikio teisės adresatui pobūdį, nepainiojant šio poveikio su grasini-
mais ir galiausiai nepainioti teisinio įpareigojimo su moraline pareiga. 
Siekdamas išvengti bet kokių aliuzijų į teisės normų grasinamąjį charak-
terį ir kartu norėdamas įtikinamai parodyti teisinės prievolės esmę, Har-
144 Ten pat, p. 163.
145 Ten pat, p. 163.
146 Hartas siekia atskleisti ir priežastis, dėl kurių pirminės normos papildomos antrinė-

mis. Pirminėms normoms būdingas neapibrėžtumas, nes gali kilti abejonių, kokio gi 
turinio normos gali būti tiksliai priskiriamos pirminėms normoms. Kitas pirminių 
normų trūkumas – jų statiškumas. Kintant gyvenimo sąlygoms, gali keisti žmonių po-
žiūris į tai, kas privaloma, bet pačios pirminės normos gali pasirodyti konservatyvios. 
Pagaliau pirminių normų laikymasis yra mažai užtikrintas, nes socialinio spaudimo 
(visuomenės kritinio požiūrio) gali būti per maža, kad pirminių normų reikalavimų 
vykdymas būtų garantuotas. Dėl šios priežasties pirminės normos, anot Harto, yra ne-
efektyvios. Siekiant įveikti pirminių normų neapibrėžtumą, turėtų egzistuoti specia-
lios pripažinimo taisyklės, kurios įgalintų šias normas tiksliai apibrėžti. Hartas teigia, 
kad ankstyvose visuomenėse tokia taisyklė reiškianti nurodymą, kad teisinio elgesio 
taisyklės yra iškaltos ant kokio nors akmens. Išsivysčiusiose visuomenėse pripažini-
mo taisyklės yra sudėtingesnės. Jos normas identifikuoja nurodydamos pirminėms 
normoms būdingus bendrus požymius. Tokiais požymiais, kaip teigia Hartas, galėtų 
būti faktas, kad normas išleido speciali institucija arba kad ilgą laiką jos buvo prakti-
kuojamos kaip paprotys, arba kad jos susijusios su teismų sprendimais. Hartas toliau 
teigia, kad priemonės eliminuoti pirminių normų statiškumą yra keitimo taisyklės. 
Šios taisyklės įgalina atskirus individus ar jų grupes įdiegti naujas normas. Jos susiju-
sios, pavyzdžiui, su įstatymų leidybos procedūra, procedūromis, pagal kurias privatūs 
asmenys keičia savo turtinius santykius, ir pan. Galiausiai, kalbėdamas apie pirminių 
normų neefektyvumo eliminavimą, Hartas kalba apie bylų sprendimo taisykles. Šios 
normos ne tik identifikuoja bylas sprendžiančius asmenis, bet ir apibrėžia procedūrą, 
kurios, taikant sankcijas, privalu laikytis. Jos ne nustatinėja pareigas, o suteikia teis-
mui galias spręsti bylas. Ten pat, p. 163.

147 Ten pat, p. 165.
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tas plėšiko ir aukos santykio vaizdinyje įžvelgia svarbią aplinkybę, kuri 
aiškiai atskiria teisinio ir neteisinio autoriteto komandas. Hartas teigia, 
kad plėšikui įsakius banko tarnautojui atiduoti pinigus, banko tarnauto-
jas, jei saugo savo gyvybę, „privalo“ tai padaryti. Bet tai, anot Harto, ne-
reiškia, kad banko tarnautojas „turi prievolę“ atiduoti plėšikui pinigus148. 
„Privalėti“ ir „turėti prievolę“, kaip taria Hartas, yra du visiškai skirtingi 
dalykai. Pirmuoju atveju turima omenyje, kad banko tarnautojas, nors 
ir „privalo“ elgtis pagal plėšiko diktuojamas sąlygas, bet tai nereiškia, 
kad teisiškai „turi prievolę“ taip daryti. Hartas teigia, kad žodžiai „turėti 
prievolę“ reiškia, jog asmuo gali nebūti įsitikinęs kokio nors veiksmo pa-
grįstumu, bet vis vien žino, kad šį veiksmą jis privalo padaryti dėl to, kad 
taip įvykdoma teisiškai korektiška komanda. Ir tai pirmiausia reiškia, 
kad asmuo žino, jog egzistuoja norma. Būtent normos buvimo akcepta-
vimas lemia tai, kad subjektas priima tam tikrą įsakymą ne kaip plėšiko 
paliepimą, bet kaip teisėtą reikalavimą149. Žmogus tiesiog suvokia, jog jis 
turi prievolę, išplaukiančią iš teisės normos preziumavimo.

Bet kada galima teigti, kad privalėjimą lemia teisės norma, o ne, pa-
vyzdžiui, etiketo taisyklė? Pasak Harto, teisės normų buvimą verčia pripa-
žinti intensyvesnio privalėjimo buvimas. Teisės normos buvimą patvirtina 
primygtinis „visuotinis reikalavimas paklusti“, taip pat stiprus socialinis 
spaudimas tų atžvilgiu, kurie grasina nukrypti150. Tai nebūtinai spaudimas 
grasinant centalizuotai taikomomis sankcijomis, bet bendra visuomenės 
nuostata, kuri gali būti ir paprotinės kilmės. Šis spaudimas, anot Harto, 
gali pasireikšti „žodiniais nepritarimo pareiškimais arba apeliavimu į indi-
vidų pagarbą teisės normai“151. Hartas neneigia, kad neigiamą visuomenės 
reakciją į normos pažeidėją gali žadinti moraliniai įsitikinimai, bet čia pat 
pažymi, kad tas spaudimas, ypač kai grasinama sankcijomis, gali būti pri-
skirtas „primityvios, arba rudimentinės, teisės kategorijai“152. Hartas nu-
rodo kitas dvi su socialinio spaudimo savybe susijusias aplinkybes, kurios 
taip pat byloja egzistuojant teisės normą. Didelis socialinis spaudimas kyla 
tada, kai normos suvokiamos kaip svarbios, nes tikima, kad jos būtinos 
palaikyti socialinį gyvenimą. Galiausiai, anot Harto, su teisine prievole yra 
148 Ten pat, p. 165.
149 Ten pat, p. 169.
150 Ten pat, p. 170.
151 Ten pat, p. 170.
152 Ten pat, p. 170.
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dažnai susijusi mintis, kad šios normos individui gali atrodyti kaip nau-
dingos kitiems, o iš jo paties reikalauti tam tikro pasiaukojimo, tam tikrų 
dalykų išsižadėjimo ir veikimo taip, kaip reikalauja norma153.

Susiedamas teisinės prievolės buvimą su išoriniu spaudimu, Hartas 
kartu pabrėžia, jog tai nereiškia, kad individas, jų laikydamasis, jaučia 
prievartą. Hartas skiria pasakymą „jaustis privalančiam“ nuo pasakymo 
„turėti prievolę“154 Psichologiniu lygiu galima jaustis privalančiam, bet 
vis vien siekti išvengti vykdyti prievolę. Šį skirtumą Hartas siekia paaiš-
kinti pasitelkdamas „vidinio“ ir „išorinio“ požiūrio sampratas. Vidinis 
požiūris toks, kai asmuo tam tikras normas priima (akceptuoja) kaip 
jam asmeniškai svarbias, kaip tokias, kurios yra „jo elgesio orientyrai“155. 
Vidiniam požiūriui, kaip taria Hartas, būdingi pasakymai: „Aš turėjau 
prievolę“, „Tu turi prievolę“. O išorinis požiūris reiškia, kad asmuo, nors 
ir žino apie prievolę, bet pats jos neakceptuoja. Anot Harto, išoriniam 
požiūriui apibūdinti tinka tokios frazės: „Aš privalėjau tai padaryti“, „Aš 
tikriausiai dėl to nukentėsiu, jeigu...“, „Jeigu..., tai jie padarys štai ką“156.

Vargu ar būtų koks pagrindas nepritarti Hartui tuo atžvilgiu, kad 
daugelis žmonių iš tiesų mato prasmę prisiimti teisines pareigas ir jas 
prisiima ne todėl, kad kažkas verčia taip daryti. Daugeliui žmonių iš tie-
sų ne visada atrodo, kad teisinių prievolių vykdymas yra jiems asmeniš-
kai naudingas. Tačiau nors kartais kyla pagunda pasielgti ne taip, kaip 
įpareigoja teisės norma, galutinį asmens sprendimą, kaip veikti, lemia ne 
sankcijos baimė, o pagarba teisės normos autoritetui ar bent supratimas, 
kad privalu normos reikalavimams paklusti, nes egzistuoja visuotinis 
primygtinis spaudimas elgtis teisėtai.

Bet gal tie, kas akceptuoja teisės normas, daro tai dėl moralinių 
motyvų? Gal jie veikiau paklūsta ne teisiniams, o moraliniams drau-
dimams? Kalbėdamas apie paklusimo teisės normoms ir moralės nor-
moms ypatumus, Hartas paaiškina, kodėl žmogaus santykis su teisės ir 
moralės normomis nėra tas pats. Nėra tas pats, nes teisės normos ir mo-
ralės normos yra skirtingi dalykai. Tiesa, Hartas pripažįsta, kaip jis sako, 
„stulbinantį“ teisės ir moralės normų reikalavimų panašumą157. Ir vienos 
153 Ten pat, p. 171.
154 Ten pat, p. 172.
155 Ten pat, p. 173.
156 Ten pat, p. 175.
157 Ten pat, p. 285.
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ir kitos draudžia, pavyzdžiui, prievartą prieš asmenis ar nuosavybę. Bet 
jos, Harto manymu, esmingai skiriasi. Jis taria, kad moralės normos pa-
sižymi daug didesne svarba nei teisės normos. Moraliniai reikalavimai 
reikalauja pasiaukojimo. O teisės normos, nors ir „vargina, bet jos ne-
reikalauja didelio pasiaukojimo...“158. Antra, teisinei sistemai „būdinga, 
kad naujas teisės normas galima įdiegti, o senas pakeisti arba panaikinti 
valingu aktu...“ Moralės normų ar principų, priešingai, negalima „nei su-
kurti, nei pakeisti, nei eliminuoti“ (negalima tarti, kad, pvz., nuo rytojaus 
tai ir tai daryti bus amoralu)159. Atsakomybė už teisės normų pažeidimą 
gali sumažėti, jei įrodoma, kad asmuo, pavyzdžiui, elgėsi taip „ne savo 
noru“ arba negalėjo elgtis kitaip. Bet teisinė sistema gali ir atsisakyti „tirti 
tikrąją konkrečių individų psichinę būklę arba jų protinius sugebėjimus 
ir vietoj to atlikti „objektyvų patikrinimą“, ar, pavyzdžiui, „nustatyti to-
kią „griežtąją atsakomybę“ už tam tikrų rūšių nusižengimus, kuri visiš-
kai nepriklausytų nuo mens rea“160. Moralinis spaudimas pasireiškia „ne 
grasinimais ir ne apeliavimu į baimę arba interesą, bet kontempliuoja-
mojo veiksmo moralinio pobūdžio ir moralės reikalavimų priminimu“. 
O „tipiška teisinio spaudimo forma“ yra grasinimai161 .

Skrupulingos Harto pastangos išsiaiškinti ir parodyti, kad kasdienė 
daugelio žmonių kalba ir elgsena neabejotinai patvirtina savarankišką 
imperatyvių teisės normų egzistavimo faktą, vargu ar gali būti laikomos 
bevaisėmis. Tai, ko nepavyko teoriškai įtikinamai pagrįsti Kelsenui, ga-
nėtinai argumentuotai pavyko įrodyti Hartui. Teisę sudaro teisės nor-
mos. Jos skiriasi nuo moralės normų, bet turi ir sąlyčio taškų. Teisės 
normų pažinimas yra jurisprudencijos tikslas, o teisės normų praktinis 
panaudojimas (kūrimas, taikymas, keitimas) yra visų žmonių, įskaitant 
ir įstatymų leidėją, veiksmų rezultatas. Teisės normos nėra substancijos. 
Jos neegzistuoja kaip gamtos dėsniai. Bet, kita vertus, teisės normos nėra 
fikcijos, nėra tik tai, ką įstatymų leidėjas savavališkai galėtų sukurti ar 
likviduoti. Teisės normos yra ir įstatymų leidėjo, ir visuomenės narių ne-
išvengiamos prezumpcijos – nuostatos, kurių žmonės linkę laikytis, nes 
žmonės turi nepaneigiamą interesą gyventi drauge ir vadovaudamiesi 
teisinėmis taisyklėmis apginti socialinius gėrius.
158 Ten pat, p. 287.
159 Ten pat, p. 289.
160 Ten pat, p. 294.
161 Ten pat, p. 296.
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Pripažįstant Harto mintis apie teisės normų kilmę kaip teoriškai pa-
grįstas, jo teorinėje konstrukcijoje ypač svarbus dar vienas klausimas – 
kaip Hartas paaiškina teisės normų priklausymo teisės sistemai fenome-
ną? Kas žmones skatina ne tik atskiras normas, bet ir visą municipalinę 
teisę laikyti galiojančia? Kelsenas, kaip minėjome, panaudojo pagrin-
dinio įstatymo (konstitucijos) teisinį autoritetą. Normos galiojimas čia 
grindžiamas tuo, kad kiekvienos teisinės taisyklės taikymo privalomybė 
gali būti pagrįsta aukštesne norma ir galiausiai preziumuotu pagrindiniu 
įstatymu. Hartas, nagrinėdamas teisinės sistemos galiojimo prielaidas, 
kaip ir Kelsenas, nelinkęs teisės sistemos galiojimo sieti su personifikuo-
to suvereno vaizdiniu. Bet kartu, kitaip nei Kelsenas, jis siekia pagrįsti 
teisės normų galiojimo aukščiausią autoritetą ne grynai logine svarbiau-
sios normos prezumpcija, o specifinės teisės normų sisteminio identifi-
kavimo taisyklės prezumpcija. Šią ypatingą teisės normą Hartas vadina 
svarbiausia norma, numatančia aukščiausią kriterijų, pagal kurį „verti-
namas kitų sistemos normų galiojimas“162. Svarbiausioji norma Anglijos 
teisinėje sistemoje, kaip teigia Hartas, yra norma, kad „tai, ką nustato 
Karalienė Parlamente, yra teisė“163. Anot jo, Anglijoje teisinių aktų galio-
jimo patikrinimo seką kaip tik ir užbaigia minėta norma. Įstatymo įgy-
vendinamojo teisės akto galiojimą galima patikrinti įstatymu, o įstatymo 
galiojimą – šia svarbiausia norma. Siekdamas paaiškinti, kokia yra šios 
svarbiausios teisinės sistemos normos prigimtis, Hartas taria, kad dėl jos 
pačios galiojimo negali kilti klausimų: „Ji negali nei galioti, nei nega-
lioti, bet yra paprasčiausiai akceptuojama kaip tinkama naudoti tokiais 
atvejais.“164 Svarbiausioji norma tokiu atveju yra „harmoninga teismų, 
pareigūnų ir privačių asmenų praktika, kai jie identifikuoja teisę remda-
miesi tam tikrais kriterijais“165.

Pasak Harto, aukščiausio galiojimo kriterijus taikomas ir tose teisi-
nėse sistemose, kuriose teisinius santykius nustato rašytinė konstitucija. 
Tokiose valstybėse „legislatyvinę kompetenciją apriboja konstitucija“ 
ir kartu konstitucijos klauzulėse numatomas „aukščiausias galiojimo 
kriterijus“166. Teismai, piliečiai ir pareigūnai, akceptuodami konstitucijos 
162 Ten pat, p. 195.
163 Ten pat, p. 197.
164 Ten pat, p. 200.
165 Ten pat, p. 201.
166 Ten pat, p. 197.
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normas, akceptuoja ir kriterijus bei procedūras, pagal kurias vertinamas 
teisės akto galiojimas.

Harto teisės sampratos analizė rodo, kad jis pateikia gana įtikinamą 
ir realistišką teisės vaizdą. Nesikreipiant į suvereno autoritetą ar teisės 
normų grasinantį charakterį, jam pavyksta parodyti, kad teisės normų 
autoritetą ir galiojimą linkę pripažinti patys žmonės, jei tik turi intere-
są tarpusavyje bendradarbiauti. Kasdienybė tai su kaupu patvirtina. Ir 
vis dėlto Harto suformuluota teisės samprata gali būti papildyta. Harto 
pateiktos įžvalgos provokuoja nuodugnesnius teisės normų kilmės, ga-
liojimo ir efektyvumo apmąstymus. Hartas preziumuoja pirminių nor-
mų, kaip prievoles nustatančių normų, buvimą. Prievoles nustatančių 
normų preziumavimo aktas suponuoja mintį, kad prievolės subjektas 
privalo gerbti kitų subjektų teises, pavyzdžiui, teisę į gyvybės neliečia-
mumą, teisę į nuosavybės ar orumo neliečiamumą. O tai reiškia, kad 
prievoliniai žmonių teisiniai santykiai įtvirtina jų abipusiškai pripažįs-
tamą neliečiamą statusą. Kitais žodžiais, pirminių normų kilmės paži-
nimas orientuoja į poreikį teoriškai pagrįsti teisinį žmonių statusą jų 
tarpusavio santykiuose.

Nuodugnesnių teorinių apmastymų poreikį suponuoja ir Harto 
suformuluota antrinių normų idėja. Kiekvienoje pozityviosios teisės 
sistemoje galima empiriškai konstatuoti funkcionuojančias procesines 
taisyk les – pripažinimo, keitimo ir bylų sprendimo taisykles, dėl kurių 
teisės sistema tampa efektyvi. Tačiau kokia šių antrinių normų struktū-
ra? Kaip jų funkcija susijusi su pirminėmis normomis?

3. demokratinės procedūros kaip norminių įpareigojimų 
kūrimo, jų galiojimo bei efektyvumo užtikrinimo instrumentas  

j. Habermaso diskurso etikoje

3.1. Žmonių komunikacija, kalba ir norminiai teiginiai

Tam, kad žmonės savanoriškai prisiimtų teisines prievoles, jie tai 
turi padaryti kiekvienas asmeniškai. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi 
būti vienaip ar kitaip susijęs su pačiu teisės normų kūrimo ar jų taikymo 
procesu. Jeigu žmogaus nuomonės paisoma normą kuriant ar ją taikant, 
tuomet galima teigti, kad teisėkūros procesas ir teisės įgyvendinimas 
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yra demokratiškas. Tokiu atveju pasirodo, kad demokratija ir teisė yra 
glaudžiai susijusios idėjos. Netgi būtų galima daryti prielaidą, kad demo-
kratijos principai sykiu yra ir teisės principai. Tokiu atveju demokratiški 
žmonių tarpusavio santykiai modeliuotų ir teisinių normų kūrimo pro-
cedūrines taisykles (Harto terminais tariant, antrines normas).

Mintis apie teisės ir demokratijos idėjų organinį ryšį gali būti lai-
koma kokybiniu Harto pradėtos teisės idėjos analizės tolesnio plėtojimo 
kelrodžiu. Būtent tokį sumanymą įgyvendina garsus vokiečių filosofas 
Jurgenas Habermasas (g. 1929) savo veikale „Tarp faktų ir normų“ (angl. 
„Between Facts and Norms“). 167 Taigi J. Habermaso kūriniuose galima 
būtų tikėtis rasti atsakymus į klausimus, kurių pasigendame H. Kelseno 
ir H. L. A. Harto teorijose. Kitais žodžiais, turėtų paaiškėti, kas užtikrina 
teisės, kaip savarankiško faktinio reiškinio, galiojimą ir efektyvumą.

Kalbant apie žmonių sugyvenimo neprievartinių normų kūrimą, 
ypač reikšminga Habermaso nuodugniai aptarta žmonių komunikaci-
jos168, kaip kolektyvinio normų kūrimo pamatinio institucinio modelio bei 
normų privalomumo ir jų autoriteto garanto, idėja. Habermasas teorinių 
svarstymų apie norminių struktūrų kilmę išeities pozicijai apibūdinti, at-
rodo, suranda teoriškai korektišką ir praktiškai konstruktyvų pamatą. Šį 
pamatą jis aptinka ne žmogaus prote, o žmonių socialiniame santykyje. 
Žmogaus individualus protas, jam asmeniškai sprendžiant, kaip ir ką da-
ryti, nors ir yra bent jam pačiam neginčijamas autoritetas, bet pasirodo 
nėra pakankamai autoritetingas, kai formuluojamos kolektyvinį elgesį 
reguliuojančios taisyklės. Pavienis žmogus savo galvoje gali turėti daug 
įdomių idėjų apie pasaulį, kurias jis laiko teisingomis, bet kitas žmogus 
tas pačias idėjas gali laikyti subjektyviomis, išsigalvojimais, fantazijomis. 
Habermasas, siekdamas nustatyti skirtingiems žmonėms priimtinas su-
tarimo, kas kolektyviai svarbu ar privaloma, sąlygas, preziumuoja neabe-
jotinai tikrą faktą – startinę padėtį, kai žmonės apie tai, kas teisinga ir kas 
neteisinga, kas privalu ir kas ne, autoritetingai nusprendžia ne tada, kai 
kiekvienas iš jų ką nors subjektyviai išmąsto, o tada, kai faktiškai169 ko-
167 Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law 

and Democracy. Cambridge: Polity Press, 2007.
168 Komunikacija – keitimasis sukurta/sutvarkyta informacija tarp dviejų ir daugiau 

žmonių, siekiant bendro supratimo. lt.wikipedia.org/wiki/Komunikacija. 
169 Faktiškumo sąvoka ypač svarbi teisei kaip pozityviam reiškiniui paaiškinti. Teisinis 

reguliavimas visada vyksta empiriškai apibrėžtoje erdvėje, konkrečioje valstybėje ir 
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lektyviai randa sutarimą, t. y. komunikuodami, kolektyvinėmis pastan-
gomis patvirtina visuotinai priimtinas tiesas170. Habermaso nuomonė, 
aiškinant teisinių taisyklių kilmę, reikšminga tuo, kad realiai veikiantys 
valstybės įstatymai, kurie nustato visiems privalomas elgesio taisykles, 
gali būti ir paprastai būna būtent žmonių komunikavimo ir kolektyvinių 
susitarimų padarinys. 

Nagrinėdamas normatyvinių teiginių (teiginių apie faktą ar prie-
volę) kilmės sąlygas, Habermasas panaudoja Kanto praktinio proto 
įstatymo idėją171, bet ją transformuoja į komunikacinio proto idėją172. 
Habermasas atsargiai žvelgia į atskiro žmogaus galimybes remiantis ka-
tegoriniu imperatyvu išprotauti universalius, visiems priimtinus teisingo 
elgesio standartus (proto maksimas). Habermasui, kaip jis mano, labai 
svarbu rasti realiai įgyvendinamą visuotinai privalomų praktinio proto 
reikalavimų patvirtinimo būdą, kuris būtų apsaugotas nuo idividualaus 
žmogaus samprotavimų klystkelių. Būtent objektyvių žmogaus elgesio 
taisyklių dedukcijos sąlygų paieška ir skatina Habermasą žmogaus prak-
tinį protą, kaip subjektyvų normatyvinių teiginių šaltinį, transformuoti 
į komunikacinį protą, kuris jau objektyviai tenkintų įvairių rūšių visiems 
privalomų socialinių normų sukūrimo sąlygas.

konkrečiu laiku. Šią aplinkybę pažįstant teisę kaip reiškinį teisinio pozityvizmo at-
stovai laikė lemiama teorine nuostata. Austinas teise laikė socialinį faktą, kurio kilmė 
yra konkrečioje bendruomenėje suvereno suformuluoti įsakymai-komandos. Han-
sas Kelsenas, kaip ir Austinas, teisės faktiškumą grindė įstatymų leidėjo laisvos valios 
aktu: laike ir erdvėje fiksuotu būdu sukuriant privalomo elgesio taisykles. 

170 Habermasas savo veikale „Tarp faktų ir normų“ (Habermas J. Between Facts and 
Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: Po-
lity Press, 2007) sprendė principinį teisės mokslo uždavinį – pateikti tokį teisės kaip 
faktinio socialinio reiškinio paaiškinimą, kuris vienu metu patvirtintų daugelį teori-
nių reikalavimų: jos universalumą, istorinį sąlygotumą (dirbtinį pobūdį), savarankiš-
kumą (nepriklausomumą moralės ir kitų socialinių normų atžvilgiu) ir svarbiausia – 
parodytų, koks mechanizmas užtikrina teisės normų galią: jų turinio priimtinumą 
teisės naudotojams, kitaip tariant, pagrįstų motyvus teisės įpareigojimų laikytis.

171 Ką gi reiškia praktinis protas, kiekvienas gali spręsti iš asmeninės patirties. Žmogus 
savo sąmonėje randa įvairias idėjas. Vienos jų apibūdina realiai egzistuojančius objek-
tus (tai teorinės idėjos, tokios sąvokos kaip „žemė‘, „gyvūnas“ ir pan.), o kitos skirtos 
tam, kad šiuos materialiai egzistuojančius objektus būtų galima pritaikyti žmogaus 
poreikiams (tai jau praktinės idėjos). Kaip matėme, prigimtinės teisės teorijose žmo-
gaus praktinio proto idėjos (Dievo, nemirtingumo) tampa žmogaus teisių (teisės į 
tikėjimą ar teisės į gyvybę) substanciniu pagrindu.

172 Op cit., p. 3.
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Kas gi yra komunikacinis protas? Habermasas teigia: „Komunika-
cinis protas skiriasi nuo praktinio proto pirmiausia ir labiausiai tuo, kad 
jis toliau nebėra priskiriamas individualiam veikėjui ar makrosubjektui 
valstybės ar visos visuomenės lygiu. Greičiau tai, kas daro komunika-
cinį protą galimą, yra lingvistinis tarpininkas, kuriuo naudojantis in-
terakcijos yra supinamos, o gyvenimo formos – struktūruojamos. Šis 
racionalumas yra įrašytas į lingvistinį tarpusavio supratimo audinį ir 
vienu metu formuoja leidimų bei draudimų rinkinį.“173 Habermasas, 
aiškindamas norminę galią turinčių teiginių kilmę, teigia, kad tai yra 
komunikacinio proto veiksmo rezultatas, o patį komunikacinį protą 
sieja su žmonių lingvistiniu bendravimu, t. y. jų sąveika per kasdienę 
kalbą174. Kalbinė komunikacija paprastai gali reikšti asmenų siekį su-
formuoti bendrą nuomonę, sukurti savo teises ir pareigas. Suformuota 
bendra nuomonė apie kokį nors dalyką jau gali būti tam tikra norma, 
pretenduojanti būti tiesa. Savo ruožtu žinant, kad visada komunikuo-
ja mažiausiai keli partneriai, aišku, kad socialinės normos gali turėti 
galią tik tuomet, kai bus vienodai priimtinos visiems komunikacinio 
proceso dalyviams. Apie tai, kodėl kalbos aktai įgyja norminę galią, 
Habermasas rašo:

„Svarbus dalykas yra tai, kad mes galime įžvelgti minčių struktūrą 
sakinių struktūroje; sakiniai yra tie elementarūs gramatinės kalbos kom-
ponentai, kurie gali būti teisingi arba klaidingi. Vadinasi, jei tik mes no-
rime paaiškinti specifinę padėtį, kuri skirtų mintis nuo psichinės išraiškos, 
mes turime pasitelkti kalbą kaip tarpininką. Abu momentai – kad min-
tys peržengia individualios sąmonės ribas ir kad jų turinys nepriklauso 
nuo individualios patirties srauto – gali būti pavaizduoti tiktai taip, kad 
skirtingiems vartotojams lingvistiniai pasakymai turėtų identišką prasmę. 

173 Ten pat, p. 3–4.
174 Ir tai yra logiška. Kalba, kaip žmonių santykių priemonė, yra specifinis norminę galią 

turinčių teiginių šaltinis dėl svarių priežasčių. Pirmiausia kalbos aktai lemia faktinius 
asmenų įsipareigojimus. Lingvistinis žmonių bendravimas dažniausiai nukreiptas į pa-
liepiančių, įgalinančių ar draudžiančių normų sukūrimą. 

     Žmonių komunikacinis santykis: klausimas – atsakymas visada byloja apie realų 
įvykį. Ir tai, kad atsakymas į klausimą jau yra ne Aš (mano), bet kito asmens „Tu“ 
kompetencija, rodo, kad komunikacijos akte Aš (klausiantysis Jonas), išgirsdamas tei-
giamą ar neigiamą atsakymą į savo klausimą, išsiveržia iš individualaus subjektyvumo 
ir įžengia į Aš–Tu sritį, kuri savo ruožtu byloja apie intersubjektyvų komunikavimo 
pobūdį. Dėl savo neabejotinumo šis intersubjektyvus ryšys kaip tik ir yra tikras faktas.
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Kad ir kaip būtų, kalbinės bendruomenės dalyviai privalo siekti įvykdomų 
prielaidų (performative assumption) taip, kad kalbėtojai ir klausytojai ga-
lėtų suprasti gramatines išraiškas identišku būdu. Jie taria, kad situacijų 
įvairovėje bei kalbos aktuose panašios išraiškos, kurios jose yra naudoja-
mos, turi vienodą prasmę. Analogiškai tuo lygiu, kai prasmių substratas 
yra išreiškiamas per ženklus, ženklas-tipas privalo būti atpažįstamas kaip 
tas pats ženklas įvairiuose jį atitinkančiuose ženkluose-įvykiuose. Loginis 
bendrybės ir ypatingybės ryšys, kurį filosofinis idealizmas suvokia kaip es-
mės ir reiškinio santykį, dabar yra suvokiamas kaip tipo ir simbolio (token) 
santykis... Kas skiria simboliškai išreikštą mintį kaip kažką bendro, identiš-
ko sau ir viešai akceptuojamo – kaip kažkas transcenduojantis individua-
lią sąmonę – nuo bet ko ypatingo, epizodiško ir tik privačiai akceptuojamo, 
taigi sąmonei-imanentiškos reprezentacijos yra lingvistinių ženklų ir gra-
matinių taisyklių būsenos.“175 

Ši citata rodo, kad Habermasas filosofinę tiesos temą, su kuria tie-
siogiai susijęs teisingų (galiojančių) normatyvinių (teisinių) teiginių pa-
grindimas, priskiria „kalbiniams žaidimams“. Būtent kalbėjimo aktuose, 
anot Habermaso, sprendžiama ir tai, ką mes laikome tiesa, ir tai, ką mes 
teisiniu ar moraliniu požiūriu privalome daryti. Pabrėžiant mediacinę 
kalbos funkciją konstruojant komunikacijoje normatyvinius teiginius, 
išryškėja ir kitokios tiesos koncepcijos, kuri išplauktų būtent iš kalbinių 
žaidimų, vaizdas. Habermasas mokslinėje tiesos teorijoje tradicinę ko-
respondentinę tiesos sampratą kaip tik ir keičia į komunikacinio veiksmo 
normatyvinių apibendrinimų faktus paaiškinančią konsensinę176 tiesos 
sampratą.

175 Op cit., p. 11–12.
176 konsensusas – ginčo sprendimo būdas, kuriame remiamasi ne geriausio ar teisin-

giausio sprendimo paieška, o sprendimo priimtinumu ginčo dalyviams. Paprastai 
konsensusu priimami sprendimai nebūna patys veiksmingiausi, tačiau juose atsižvel-
giama į tai, kaip nepadaryti žalos nei vienam ginčo dalyviui arba padaromą žalą kom-
pensuoti (kompromisas). Tokio tipo sprendimai paplitę politikoje, versle. Konsensuso 
pranašumai, lyginant su geriausio sprendimo paieška: sprendimas įvykdomas greitai, 
atsižvelgiama į dalyvių interesus. Trūkumai: sprendimai neretai būna daliniai, kom-
promisiniai, mažai efektyvūs, kai kada (veto teisė) gali būti sustabdomi. lt.wikipedia.
org/wiki/konsensusas.
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3.2. konsensinė tiesos samprata.  
tiesa kaip žmonių faktinės komunikacijos radinys

Anot R. Alexy, Habermasas, sekdamas kitų autorių177 tiesos kriteri-
jaus esmės aiškinimais, faktais laiko ne tai, ką žmogus pripažįsta objek-
tyviai egzistuojant, bet tai, „ką konstatuoja (teisingi) tvirtinimai“; „patys 
jie nėra tų tvirtinimų objektai“; faktų „negalima paliudyti, išgirsti ar pa-
matyti, kaip kokių nors pasaulio daiktų ar įvykių“; bet jie gali būti pavaiz-
duoti „teisingais sakiniais“; kitaip tariant, „be sakinių negali ... būti faktų“; 
„faktai yra tiesiogiai priklausomi nuo kalbos“178. Remdamasis filosofine 
pozicija apie faktų lingvistinę prigimtį, J. Habermasas teigia, kad tiesa yra 
„galios, kurią mes siejame su ką nors tvirtinančiais kalbos aktais, sieki-
mas. Teiginys yra teisingas, jei galima pateisinti kalbos aktų, kuriais mes 
vartodami sakinius tvirtiname tą teiginį, pretenzijas galioti“179. Haber-
maso tiesos sampratoje jau nekalbama apie faktą kaip apie objektyvią 
realybę, bet teigiama, kad faktas yra ypatingas sakinys ar sakinių grupė, 
kuriuos subjektas laiko teisingais, arba, kitaip tariant, pripažįsta, kad sa-
kiniais išreiškiama tam tikra norma (patvirtinama pretenzija galioti). Pa-
brėžtina, kad tokiu atveju teiginio (-ių) teisingumas kyla ne iš kokio nors 
objektyvaus šaltinio, o iš diskurso dalyvių konsensualaus apsisprendimo 
pripažinti, kad teiginys yra teisingas ir todėl turi galią (galioja). Tai ir yra 
konsensinės tiesos teorijos esmė. Kaip teigia R. Alexy, pagal šią teoriją 
„potencialus visų pritarimas yra tiek nenorminio teiginio tikrumo, tiek 
ir norminio teiginio teisingumo sąlyga“. Tiesos kriterijumi šiuo atveju yra 
laikoma tai, kad „Tam tikram daiktui tam tikrą savybę galiu priskirti tik 
tuo atveju, jei ir bet kuris kitas (asmuo), galintis pradėti su manimi pokal-
bį, tam pačiam daiktui priskirtų tą pačią savybę“ 180.

177 Habermasas apeliuoja į vokiečių matematiko, logiko ir filosofo Friedricho ludwigo 
Gottlobo Frege‘o (1848 – 1925), amerikiečių filosofo, logiko ir matematiko charleso 
sanderso peirce‘o (1839–1914) ir kitų garsių autorių darbus // Habermas J. Between 
Facts and Norms: Contributions to a Discourse theory of Law and Democracy, p. 12–16.

178 Alexy R. Teisinio argumentavimo teorija: mokymas apie racionalų diskursą arba Teisi-
nio pagrindimo teorija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p. 122.

179 Ten pat, p. 123.
180 J. Habermasas, konstruodamas konsensinį tiesos nustatymo modelį, susiduria su po-

reikiu įtraukti į šį modelį ir empirinius teiginius apie stebėjimo faktus. Pvz., galima 
stebėti objektą ir vienareikšmiškai teigti: „Šis kamuolys yra raudonas“. Atrodytų, kad 
empirinių teiginių teisingumas gali būti nustatytas tik nurodant šį teiginį atitinkantį 
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Kalbant apie konsensinės tiesos sampratos funkciją kuriant sociali-
nes normas, ypač svarbu tai, kad ši tiesos teorija tenkina svarbiausią tei-
sės normų požymį – teisės normos išreiškia žmonių santykių privalėjimą 
kaip bendruomenės narių valia sukurto faktinio socialinio santykio kon-
sensinį aktą.181 Žmonių komunikavimas kalbos priemonėmis nuolatos ir 
visada vyksta realiai. Taip yra todėl, kad žmonių komunikacinis santykis: 
klausimas–atsakymas šio santykio dalyviams byloja apie neabejotinai 
tikrą įvykį. Tarkime, konkretus žmogus, pavyzdžiui, Jonas, gali abejoti 
suvokiamų pasaulio objektų tikrumu, manyti, kad fantazuoja ar sapnuo-
ja. Arba jis tiesiog gali galvoti, kad ko nors nežino pakankamai tikrai, 
t. y. iki tokio laipsnio, kad galėtų labai tvirtai pasakyti: „Taip yra iš tiesų“. 
Komunikavimas su kitais žmonėmis jam gali padėti išsklaidyti abejones. 
Ir kas svarbiausia komunikuojant jam asmeniškai paaiškėja neabejotinai 
tikras įvykis: pats komunikacinis veiksmas, kuris vyksta absoliučiai de-
terminuotu laiku ir absoliučiai determinuotoje vietoje ir kuriuo tiesiog 
neįmanoma abejoti, nes visada galima sulaukti pašnekovo patvirtinimo, 

realų objektą. Kitaip tariant, konsensinė tiesos samprata būtų neapginama ir ji kapitu-
liuotų prieš korespondentinę tiesos sampratą. Bet ir čia J. Habermasas bei kiti moder-
nios tiesos sampratos koncepcijos kūrėjai, tokie kaip K. R. Popperis, randa išeitį. Kaip 
teigia R. Alexy, anot K. R. Popperio, „paprasti stebėjimo teiginiai, kuriuos jis vadina 
„pagrindiniais sakiniais“, nėra nekintami ir tvirtai patyrimu pagrindžiami. Dėl juose 
vartojamų „bendrųjų ženklų“ (predikatų) ir šie sakiniai yra hipotetinio pobūdžio, jau 
priklausomi nuo kurios nors teorijos. Pavyzdžiui, „žodis raudonas [implikuoja] spal-
vų teoriją“. Alexy R. Op cit., p. 126.

181 Teisės normų kaip specifinės socialinių normų rūšies faktiškas veikimo pobūdis yra la-
bai reikšminga teisės normų teorinio pagrindimo prielaida tiek Kelsenui, tiek ir Hartui, 
tiek ir apskritai teisiniam pozityvizmui. Kelsenas teisės faktiškumą grindė empiriškai 
determinuotos įstatymų leidėjo valios aktu. Teisės normos tokioje koncepcijoje gimsta 
įstatymų leidėjui sukuriant apibrėžtą galiojimo sritį laike ir erdvėje turinčias privalomo 
elgesio taisykles, kurių vykdymas užtikrinamas valstybės taikomomis sankcijomis. Anot 
Kelseno, teisę sudaro pagrindinė norma (konstitucija) ir kitos pagrindiniam įstatymui 
subordinuotos normos. Hartas teisės normų faktinę prigimtį aiškino ne kaip emiriškai 
determinuotą įstatymų leidėjo valios išraišką, o kaip faktinį savaiminį pirminių ir ant-
rinių teisės normų egzistavimą jas akceptuojant teisės partneriams. Teisės normų bu-
vimas Harto koncepcijoje yra tiesiog bendruomenės narių preziumuoajamas socialinis 
faktas. Hartas paprasčiausiai taria, kad bendruomenės narių valios pareiškimu objek-
tyviai egzistuoja privalomu būdu visuomenės narių elgesį reguliuojančios skirtingos nei 
moralės teisės normos. Nors vienam ir kitam autoriui buvo ypač svarbi faktinė teisės 
normų kilmės ir funkcionavimo aplinkybė, bet nei vienas, nei kitas pačios faktiškumo 
salygos ryšio su bendruomenės narių valia nuodugniau nepagrindė.
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kad tai nėra sapnas.182 Komunikaciniame akte yra absoliučiai tikra, kad 
į klausiančiojo klausimą atsakantis besiklausantis, neatsižvelgdamas į 
klausiančiojo valią ir norus, paliudija, kad vyksta neabejotinai tikras dia-
logas. Tai yra principinė sąlyga, kad įvyktų produktyvus susitarimas ir 
vėliau šio susitarimo dalyviai turėtų pakankamus motyvus savo prisiim-
tų pareigų laikytis. Neabejotinas dialogo (komunikacinio akto) tikrumas 
(dialogas – tai tikras empirinis faktas) užtikrina individualiai kiekvieno 
dialogo dalyvio kolegialiai priimtų normų akceptavimą. Komunikacijos 
dalyvių kolegialūs susitarimai išreiškia kolektyvines tiesas ir visuotinai 
įpareigojančias taisykles.

3.3. protingos demokratijos taisyklės idealioje kalbinėje situacijoje 
kaip teisės normų galiojimo ir efektyvumo garantas

Konsensinės tiesos apibrėžimas neatsako į ypač svarbų klausimą: 
kokio masto auditorija yra kompetentinga sankcionuoti tam tikro tei-
ginio normatyvumą bei pretenzijas galioti. Logiška būtų galvoti, kad 
ši auditorija turėtų aprėpti nesuskaičiuojamą diskurso dalyvių skaičių, 
nes tik visiems potencialiems diskurso dalyviams pritariant kokio nors 
teiginio normatyvumui galima daryti išvadą, kad šis teiginys teigia tie-
są apie faktą ar taisyklę, iš tiesų turinčią privalomą galią. Kaip pažymi 
R. Alexy, Habermasas suvokia, kad: „Šis tiesos kriterijus turi dvi ydas: 
viena vertus, jo negalima visiškai įgyvendinti, kita vertus, jo nepakaktų 
ir tuo atveju, jei net ir pavyktų jį visiškai pasiekti. Neįmanoma gauti 
visų pritarimo jau vien dėl to, kad mirusieji negali dalyvauti pokalbyje, 
ir ne visada yra aišku, kokią nuomonę aptariamu klausimu jie pareikš-
tų. Net jei taip ir atsitiktų, atsitiktinio vieningumo nebūtų galima laiky-

182 Tuo nesunku įsitikinti, pvz., užduodant klausimą pašnekovui. Jei vienas asmuo paklaus 
kito konkretaus asmens, tarkime, Petro, „kuri dabar valanda?“, tai greičiausiai išgirs 
vienokį ar kitokį atsakymą. Kas bus atsakoma, klausiantysis dažniausiai gali tik spėlio-
ti. Bet vienoks ar kitoks atsakymas, jei tik klausimas bus išgirstas, tikrai bus pateiktas. 
Taigi atsakymas į klausimą patvirtina, kad vyksta absoliučiai tikras komunikavimo ak-
tas. Ir tai, kad atsakymas į klausimą jau yra ne Aš (mano), bet kito asmens Tu kompe-
tencija, rodo, kad komunikacijos akte Aš (klausiantysis Jonas), išgirsdamas teigiamą ar 
neigiamą atsakymą į savo klausimą, išsiveržia iš individualaus subjektyvumo ir įžengia 
į Aš–Tu sritį, kuri savo ruožtu byloja apie intersubjektyvų komunikavimo pobūdį. Dėl 
savo neabejotinumo šis intersubjektyvus ryšys kaip tik ir yra tikras faktas.
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ti tiesos kriterijumi“183. R. Alexy prie šios Habermaso minties priduria 
labai reikšmingą papildinį. Orientuojantis tik į diskurso dalyvių kieky-
bę, kaip tiesos sąlygą, nėra jokių garantijų, kad pasiektas susitarimas 
yra „nesusipratimo ar prievartos rezultatas“184. Žodžiu, diskurso daly-
vių skaičiaus didėjimas negarantuoja tiesos suradimo sėkmės. Tai kas 
gi tuomet gali lemti tiesos suradimą ir sutarimą dėl galiojančių normų 
diskurso būdu?

Konsensinės tiesos sampratos kontekste spręsdamas iškilusį teorinį 
uždavinį surasti tiesos nustatymo subjekto – kiekybiškai neribotos audi-
torijos – alternatyvą Habermasas siūlo pagrįsto konsensuso idėją. Tiesos 
esmė yra ne aplinkybė, kad ieškant tiesos yra būtina visiems potencialiems 
diskurso dalyviams susitarti, o tai, kad „mes visuomet, kai tik pradedame 
samprotauti, turime galimybę pasiekti konsensusą sąlygomis, įrodančio-
mis esant jį pagrįstą“185, – teigia Habermasas. Šis Habermaso formuluoja-
mas tiesos ieškojimo procedūrinis modelis iš tiesų pajėgus pakeisti kieky-
biškai begalinės auditorijos poreikį. Taip yra dėl to, kad jis numato dvi labai 
konstruktyvias ir esmines idėjas, užtikrinančias sėkmingas tiesos paieškas 
esant ribotam diskurso dalyvių skaičiui. Viena jų susijusi su diskurso turi-
niu, o kita – su forma. Turinio atžvilgiu diskurso rezultatas – sutarimas – 
turi būti pagrįstas. T. y. susitarimus turi lemti įtikinami argumentai, kurių 
niekas bent paties diskurso metu nebeturėtų pagrindo ginčyti. Diskurso 
formos prasme svarbiausias reikalavimas yra ne tai, kad priimant sprendi-
mus būtų išklausytos visų potencialių dalyvių nuomonės, bet tai, kad kiek-
vienas diskurso dalyvis turėtų realią galimybę išsakyti savo argumentuotą 
nuomonę nagrinėjamu klausimu, jei tik turi įtikinamų įrodymų patvirtinti 
arba paneigti siūlomą sprendimą. Kad tai būtų įgyvendinta, diskursas, vie-
na vertus, turi būti a) demokratiškas ir, kita vertus, b) pati demokratija turi 
būti protinga.186 Žodžiu, diskurso formos ir turinio prasme tiesos ir suta-
183 Op cit., p. 130–131.
184 Ten pat, p. 130.
185 Ten pat, p. 131.
186 Dar prancūzų švietėjas Ž. Ž. Ruso teigė, kad ne kiekviena žmonių grupė pajėgi pri-

imti tokius sprendimus, kokie jai būtų naudingi. Ruso klausia: „Kaip akla minia, kuri 
dažnai nežino, ko nori, nes retai žino, kas jai naudinga, galės pati atlikti tokį didingą 
ir sunkų darbą, kaip įstatymų sistemos kūrimas? (...) Atskiri žmonės mato gėrį, kurio 
atsisako; tauta trokšta gėrio, bet nežino, kur jis. Visiems vienodai reikia vadovų. Pir-
muosius reikia įpareigoti savo valią derinti su protu, antrąją reikia išmokyti žinoti, ko 
ji nori.“ Roussean Jean-Jacques. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1979, p. 152, 153.
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rimo ieškojimo sėkmė slypi ne diskusijos dalyvių masėje, o demokratinėje 
procedūroje ir pačių diskurso dalyvių gebėjime svarstant bet kokį klausi-
mą savo oponentams pateikti įtikinamus argumentus.

Tikrosios demokratijos kaip protingų debatų idėja prasilenkia su 
populiariu požiūriu, kad demokratijoje svarbiausia ne daugybė politi-
nių partijų ir jų konkurencija. Habermasas kaip tik ir pabrėžia, kad „tik-
ros procedūrinės demokratijos sampratos branduolio“ nereiškia mintis 
apie „viešas daugelio partijų kontroversijas, kaip būtiną demokratinių 
sprendimų sąlygą“187. Tikrosios demokratijos esmė – ne tai, kad yra 
daug politinių partijų (daug šališkų požiūrių), kurios gina skirtingas 
vertybes ir taip konkuruoja. Tikrosios procedūrinės demokratijos 
sampratos išskirtinumas yra tas, kad: „…diskurso ir derybų (Verhan-
dlungen) demokratinė procedūra yra instucionalizuota, remiantis ko-
munikacinėmis formomis, kurios privalo užtikrinti visų procedūriškai 
tinkamai pasiektų rezultatų spėjamą protingumą (Vernünftigkeit)“188. 
Tikrąją demokratinę politiką Habermasas vadina deliberatyvia189 poli-
tika, t. y. tokia politika, kai procedūrinės sąlygos leidžia priimti protin-
gus sprendimus. „Savo legitimuojančią jėgą deliberatyvi politika įgyja 
iš diskursyvių nuomonių ir susiformavusių valių struktūrų, kurios savo 
socialinės integracijos funkciją gali išpildyti dėl laukiamų rezultatų 
protingumo kokybės“190.

Anot Habermaso, siekiant užtikrinti rezultatyvų ir tiesos kriterijų 
tenkinantį sprendimų priėmimą, pirmiausia būtina išpildyti idealios kal-
binės situacijos reikalavimus. Ideali kalbinė situacija – tai tokia situaci-
ja, kai, pirma, „visi kalbėtojai lygiateisiai; nėra prievartos“ ir, antra, kai 
sutariama tik dėl tokių normų, „kurias įgyvendinti nori visi“191. Tokio-
je situacijoje diskurso dalyviai (pvz., parlamentinių debatų nariai) turi 
vienodas sąlygas dalyvauti svarstymuose, reikšti abejones, teikti savo 
187 Habermas J. Faktizitat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demoktatischen Rechtsstaats. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag. 1994, p. 368.
188 Ten pat, p. 368.
189 Deliberatyvi demokratija, kartais vadinama diskursyvia demokratija, yra politinių 

sprendimų priėmimo sistema. Deliberatyvios demokratijos teoretikai argumentuoja, 
kad legitimūs teisiniai sprendimai gali rastis tik viešuose svarstymuose. Ji pritaiko 
tiesioginės ir atstovaujamosios demokratijos elementus. en.wikipedia.org/.../delibera
tive_democracy.

190 Ten pat, p. 369.
191 Alexy R. Op cit., p. 134.
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įrodymus ir panašiai192. Habermaso įsitikinimu, šis tiesos ieškojimo ins-
titucinis modelis sėkmingai tenkina fundamentinio socialinių normų 
kūrimo principo – diskurso principo – reikalavimus. Diskurso principą, 
kaip norminę galią turinčių kolektyvinių sprendimų priėmimo sąlygą, 
Habermasas formuluoja taip: „Galiojančios yra tik tokios veiklos normos, 
kurioms visi galimi suinteresuotieji asmenys, kaip racionalaus diskurso da-
lyviai, galėtų pritarti.“ 193 Diskurso principas materialia prasme nustato, 
kad įpareigojančią galią turi tik tokios normos, kurioms visi suintere-
suoti dalyviai pritaria. Formaliai diskurso principas numato jo dalyvių 
neatimamas teises būti norminių sprendimų subjektais, materialiai – 
sprendimų teisingumo autoritetais. Tai reiškia, kad institucionalizuojant 
socialinius santykius, diskurso principas formaliai modeliuoja socialinių 
santykių demokratiškumą, jų dalyvių subjektinių teisių pripažinimą, o 
materialiai – tiesos nustatymo sąlygas. Kalbant apie teisės normų kūri-
mą, diskurso principas kartu yra ir teisinių procedūrų formalaus išba-
lansuotumo, ir teisės normų turinio adekvatumo principas. „Diskurso 
principas yra skirtas priimti demokratijos principo pavidalą vien tik 
per teisinę institucionalizaciją. Demokratijos principas yra tai, kas tada 
suteikia legislatyviniam procesui legitimuojančią galią“194, – pažymi 
Habermasas. Demokratijos esmė kaip tik ir yra ta, kad kuriant visuotiną 
galią turinčias elgesio normas, socialinių interakcijų dalyviai savitarpiš-
kai suteikia ir įgyvendina teisiškai lygiavertį partnerių teisinį statusą ir 
teise laiko tik tai, ką visi kolektyviai sankcionuoja. Demokratijos princi-
pas jo teisinėje institucionalizacijoje suponuoja politinio proceso dalyvių 
teisingo (lygiaverčio) vaidmenų pasiskirstymo sureguliavimo reikalavi-
mą ir sprendimų legitimumą. Taigi demokratija kaip institucinė forma 
ir teisė kaip lygiavertis demokratinio proceso dalyvių vaidmuo kuriant 
socialines normas yra viena kitą numatančios nuostatos arba, kaip teigia 
Habermasas, teisė yra „išvirkštinė demokratijos pusė“, nes demokratijos 
principas gali būti įdiegtas ne kaip kitaip, o tik „teisine forma“195. 

R. Alexy iš Habermaso diskurso teorijos išplaukiančias demokratinio 
proceso dalyvių teisinį statusą užtikrinančias taisykles vadina „racionalu-

192 Ten pat, p. 139.
193 Habermas J. Between Facts and Norms. Op. cit., p. 107.
194 Ten pat, p. 121.
195 Ten pat, p. 94.
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mo taisyklėmis“ (Rules of rationality)196. Racionalumo taisyklės numato 
lygiateisiškumo, universalumo ir prievartos pašalinimo reikalavimus. Šias 
iš Habermaso teorijos išplaukiančias taisykles R. Alexy suformuluoja taip: 

(1) Kiekvienas, sugebantis kalbėti, gali dalyvauti diskursuose.
(2)  (a) Kiekvienam leidžiama užginčyti bet kurį tvirtinimą;
 (b) Kiekvienam leidžiama pateikti svarstyti bet kurį tvirtinimą;
 (c) Kiekvienam leidžiama išsakyti savo nuostatas, norus ir po-

reikius.
(3) Jokiais prievartos aktais, nesvarbu, ar jų šaltinis būtų pats diskur-

sas, ar kas kita, – nė vienam kalbėtojui negali būti trukdoma naudotis 
teisėmis, kurias numato (1) ir (2) taisyklės 197.

Racionalumo taisyklų esmė yra užtikrinti lygiavertį ir todėl demo-
kratišką diskurso dalyvių statusą. Kiekvieno diskurso dalyvio statusas 
yra toks, kad jis, nepatirdamas jokios fizinės ar psichinės prievartos, 
turi neatimamą teisę teikti siūlymus svarstyti, kritikuoti kitų siūlymus, 
pagaliau sakyti „Taip“ arba „Ne“ priimamiems sprendimams198. Racio-
nalumo taisyklės demokratiniame režime, užtikrindamos diskurso da-
lyvių lygias teises, įtvirtina visuomenės narių politinę autonomiją199. 
Savo ruožtu politinė autonomija yra pirmoji protingos demokratijos 
sąlyga. Demokratijos triumfą lemia būtent tai, kad nė vienas balsas, nė 
vienas poreikis ar racionalus pasiūlymas nėra ignoruojamas.

Racionalumo taisyklės išreiškia principinį teisinį demokratiško 
sprendimų priėmimo proceso reikalavimą. Šis reikalavimas modeliuoja 

196 Alexy R. Op cit., p. 149.
197 Ten pat, p. 150.
198 Idealia kalbinės situacijos viena iš galimų variacijų laikytinas teisminis procesas, ku-

riame siekiama užtikrinti lygias visų ginčo šalių teises. Būtent teisminiame procese 
siekiama užtikrinti, kad ir kaltintojas, ir gynyba turėtų vienodas galimybes. Teismi-
nio proceso dalyviai pajėgūs pateikti svarius argumentus tik tada, jei tokia galimybė 
jiems užtikrinama procedūriškai. Kita vertus, teisminiame procese kiekviena šalis 
tikisi įrodyti savo tiesą. Bet tai nereiškia, kad teisminis procesas virsta konkuruojan-
čiu subjektyvių nuomonių santykiu. Teisėjo misija kaip tik ir slypi tame, kad jis, rem-
damasis teisme pateiktų argumentų visuma, turi pareigą priimti protingą ir teisingą 
sprendimą.

199 Politinės autonomijos sąvoką būtina skirti nuo moralinės autonomijos sąvokos. Mo-
ralinės autonomijos atveju subjektas pats sau nusistato veiklos gaires. O politinė au-
tonomija reiškia moralinių subjektų suderintus veiksmus. Politinė autonomija, kaip 
pažymi Habermasas, reiškia tokį žmonių santykį, kai jie sykiu yra „teisės adresatai“ ir 
savo teisių autoriai. Habermas J. Faktizitat und Geltung. Op cit., p. 104.
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sprendimų priėmimo procedūras. Procedūrinės sprendimų priėmimo 
taisyklės bei sprendimų priėmimo fazės turi būti tokios, kad jų visuma 
įgalintų teigti, jog priimant sprendimą buvo užtikrintos visų suinteresuotų 
sprendimo priėmimu šalių galimybės pareikšti savo nuomonę priima-
mo sprendimo klausimu. Įvykdžius šį procedūrinį reikalavimą, galima 
kalbėti apie tai, kad demokratinio sprendimų priėmimo proceso sub-
jektai, disponuonuodami lygaus dalyvavimo priimant sprendimus teise, 
priima korektišką sprendimą ir materialia prasme. Šis sprendimas turi 
galią visiems, nes visi dalyvavo jį priimant. Kita vertus, priimto sprendi-
mo normatyvumas yra teisingas visiems, nes kiekvienas diskurso dalyvis 
turi motyvus šį sprendimą akceptuoti.200

Jei kiekvienas diskurso dalyvis turi motyvus priimtą sprendimą 
akceptuoti, tai taip pat svarbu žinoti, ar nėra kokių nors papildomų 
kriterijų įvertinti, kada tokie motyvai iš tiesų yra. Šiuos kriterijus leidžia 
vertinti Habermaso akcentuojama demokratijos protingumo sąlyga – 
geresnio argumento galia. Habermasas teigia, kad konsensusui pasiek-
ti yra svarbūs ne bet kokie argumentai, o tik tie, kurie yra „svaresni“ 
(angl. sound) 201. Svaresnis gali būti ne bet koks argumentas, o pagrįstas 
aukštesnio lygmens visuotinai įtikinama ir papildomos argumentacijos 
nereikalaujančia tiesa. Jei kyla abejonių ir dėl aukštesnio lygmens tie-
sų, tai tuomet diskurso dalyviai privalo grįsti savo elgesio nuomones dar 
aukštesnio lygmens visuotinai įtikinamomis tiesomis, kol galų gale pri-
artėjama prie fundamentinių prielaidų apie žmonių poreikius ir gyveni-
mo tikslus, kuriuos Habermasas vadina kognityviomis schemomis, arba 
pasaulėžiūromis202. Taigi bendro sutarimo paieškas ribiniu atveju ga-
rantuoja pamatiniai teiginiai, kuriuos kiekvienas diskurso dalyvis linkęs 
pripažinti savaime teisingais. Šie teiginiai formuoja racionalų pagrindą 
bendru sutarimu pritarti sprendimui dėl normatyvinių teiginių teisingu-
mo ar visuotinio privalomumo.

200 Žinoma, protingos demokratijos idėja sunkiai dera su situacija, kai demokratinio 
proceso dalyviai, per daug nemąstydami, teikia bet kokius siūlymus, o visi kiti privalo 
juos svarstyti, kai siūlymai spontaniškai ir yra padiktuoti emocijų. Diskursas, anot 
R. Alexy, savaime numato sąlygą, kad kiekvienas jo dalyvis prireikus privalo pagrįsti 
savo nuomonę, nebent gali nurodyti priežastis, „pateisinančias jo atsisakymą pagrįsti 
teiginį“. Alexy R. Op cit., p. 148.

201 Alexy R. Op cit., p. 131.
202 Ten pat, p. 133, 137.
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Žinoma, ne kiekvienas diskursas ir sutarimo paieškos reikalauja 
išsiaiškinti ar egzistuoja konsensusas dėl pamatinių teiginių – svar-
biausių poreikių –. Diskurso dalyviai gali apsiriboti žemesnio lygmens 
visiems priimtinomis tiesomis ir laikyti, kad kokie nors pamatiniai po-
reikiai yra savaime akivaizdūs ir dėl jų turinio neverta diskutuoti. Ta-
čiau, jei tik kam nors iš diskurso dalyvių kyla abejonė dėl aukščiausio 
lygmens normų pagrįstumo, kitaip tariant, jis turi svarių argumentų 
abejoti tuo, kas pamatinių poreikių lygiu iki šiol buvo laikoma negin-
čytina, diskurso dalyviui turi būti laiduojama teisė inicijuoti diskusiją 
dėl anksčiau pasiektų netgi aukščiausio lygmens norminių susitarimų 
persvarstymo. Atsižvelgdamas į galimybę ir būtinybę diskutuoti dėl pa-
matinių teiginių teisingumo, J. Habermasas pateikia tokį pagrįsto kon-
sensuso kriterijaus apibrėžimą: „...argumentuojant pasiektas konsen-
susas tiesos kriterijumi gali būti laikomas tik tuomet, jei argumentavi-
mo struktūra suteikia galimybę išsiaiškinti pamatines tos pagrindimo 
kalbos, kuria yra interpretuojami potyriai, konstrukcijas, modifikuoti 
šią kalbą ir pakeisti kita kalba“203. R. Alexy šią Habermaso idėją susie-
ja su poreikiais kaip pamatiniais interesais ir suformuluoja glausčiau: 
(4)  „Poreikiai, aiškinami kaip visuotinai priimtini, turi išlaikyti savo 
kilmės kritinį patikrinimą“204. Tai yra ketvirtoji protingos demokratijos 
taisyklė, kurią reikėtų pridurti prie anksčiau suformuluotų trijų racio-
nalumo taisyklių.

J. Habermaso ir R. Alexy suformuluota sąlyga geresniam argumen-
tui reikštis ir pagrįstam konsensusui pasiekti rodo, kad demokratinis 
sprendimų priėmimo procesas, jei diskurso dalyviams kyla abejonių ir 
jie turi svarių argumentų būti kritiškais, privalo užtikrinti atnaujintos 
diskusijos dėl anksčiau pasiektų pamatinių susitarimų galimybę (nesvar-
bu, ar tai būtų moralinis konsensusas dėl vertybių, ar politinė sutartis). 
Suteikiant šiam reikalavimui teisinę formą, galima kalbėti apie dar vieną 
protingo demokratinio proceso teisinį principą: Procedūrinės sprendimų 
priėmimo taisyklės bei sprendimų priėmimo fazės turi būti tokios, kad jų 
visuma įgalintų teigti, jog bet kurioje sprendimų priėmimo fazėje yra įma-
noma atnaujinti diskusiją dėl pamatinių susitarimų ar pagrįstai ginčyti 
anksčiau priimtų sprendimų galiojimą. Taigi yra įgyvendinama kiekvieno 

203 Ten pat, p. 133–134.
204 Ten pat, p. 154.
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demokratinio sprendimų priėmimo proceso subjekto teisė svariais argu-
mentais ginčyti anksčiau priimtus sprendimus.205 

Paskutinis akcentas, patvirtinantis diskurso būdu priimtų spren-
dimų efektyvų galiojimą, gali būti nustatytas sprendimo įgyvendinimo 
aspektu. Jei sprendimas motyvuoja jo priėmimo dalyvius šį sprendimą 
akceptuoti, tai sprendimo priėmimo dalyvius turėtų tenkinti šio sprendi-
mo įgyvendinimu sukeltos pasekmės. Kalbant apie teisėkūrą, tik tuomet 
galutinai bus įmanoma spręsti apie teisės normų efektyvumą, kai teisinių 
santykių dalyviai bus patenkinti taikomų teisės normų turiniu. Šį kri-
terijų galima panaudoti ne tik teisės taikymo etape, bet ir teisės normų 
kūrimo etape. Paprasčiausiai teisėkūros proceso dalyviai gali numaty-
ti, kokias pasekmes sukels priimama norma. R. Alexy formuluoja dar 
vieną taisyklę, kurią galima vadinti penktąja ir kuri kaip tik byloja apie 
priimamų sprendimų efektyvumo esminę sąlygą: (5) „Normos įgyven-
dinimo tenkinant kiekvieno asmens poreikius pasekmės turi būti visiems 
priimtinos“206. Nesunku pastebėti, kad ši taisyklė modeliuoja teisingą 
teisės normų santykį su materialia teisinių santykių dalyvių būkle. Jei 
normos įgyvendinimo pasekmės visus tenkina, tai ir teisės norma yra 
teisinga ir teisinis santykis yra teisingas. Kitaip tariant, praktiniu lygiu 
yra užtikrinamas teisės partnerių lygiateisiškumas, kuris gali reikšti pro-
porcingą išteklių paskirstymą, adekvačią bausmę ir pan. 

205 Demokratinio proceso dalyvio teisė pritarti arba nepritarti priimamiems spren-
dimams bei jo teisė ginčyti jau priimtus sprendimus, gali būti įgyvendinta įvairiais 
pavidalais. Antai Lisabonos sutartis numato, kad valsybių narių piliečiai turi tokias 
galimybes dalyvauti Europos Sąjungos politiniame procese: 11 straipsnis, 4 dalis: „Ne 
mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, ma nydami, kad Su-
tartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Eu-
ropos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinka-
mą pasiūlymą...“; 19 straipsnis 3 dalis: Vadovaudamasis Sutartimis Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas: a) priima sprendimus dėl valstybės narės, institucijos ar fizinio 
arba juridinio asmens pateiktų ieškinių; 44 straipsnis Peticijos teisė: „Kiekvienas Są-
jungos pilietis ir kiekvienas fizinis asmuo, kuris gyvena bet kurioje valstybėje narėje, 
ar juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra valstybėje narėje, turi teisę pateikti 
peticiją Europos Parlamentui.“ Tai tik keletas Europos Sąjungos piliečių procesinių 
teisių pavyzdžių, bet jos aiškiai byloja apie galimybes teikti argumentuotus siūlymus 
ir ginčyti priimtus sprendimus.

206 Alexy R. Op cit., p. 152.
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4. protingos demokratijos taisyklės teisiškai  
reguliuojant lietuvos respublikos įstatymų leidybą:  

seimo statuto kritinė analizė

Vertinant parlamentinės įstatymų leidybos procedūras jų atitikties 
protingos demokratijos taisyklėms požiūriu, galima išskirti du skirtin-
gus vertinimo objektus: 1. Parlamento narių teisines galimybes dalyvau-
ti įstatymų leidybos procese. 2. Įstatymų leidybos procesą, kurio tiks-
las – išreikšti visų piliečių lūkesčius dėl priimamų įstatymų kokybės. Ir 
pirmam, ir antram vertinimo objektui taikytinos tos pačios protingos 
demokratijos taisyklės, kurias atskleidžia J. Habermaso procedūralisti-
nė teisės samprata. Taigi pabandykime šių taisyklių veikimo erdvėje pa-
žvelgti ir į Seimo narių teisines galimybes dalyvauti įstatymų leidyboje, 
ir į piliečių lūkesčių dėl priimamų įstatymų kokybės išpildymo garantijas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos207 ir Seimo statuto208 nuostatose.

4.1. seimo narių teisinės galimybės leidžiant įstatymus 

Racionalumo taisyklių veikimo erdvėje privalo būti užtikrintas Sei-
mo narių lygiateisiškumas. Šiuo požiūriu kiekvienas Seimo narys turi 
turėti realią galimybę dalyvauti įstatymų svarstymuose [taisyklė (1)]. 
Kiekvienam Seimo nariui turi būti sudarytos realios galimybės pateikti 
svarstyti bet kurį tvirtinimą, išsakyti savo nuostatas, norus ir poreikius, 
taip pat užginčyti bet kurį tvirtinimą [taisyklė (2): (a); (b); (c)]. Seimo 
nariams diskutuojant negalima jokia prievarta jų atžvilgiu nei primetant 
kieno nors nuomonę, nei draudžiant naudotis savo teisėmis dalyvauti 
parlamentiniuose debatuose [taisyklė (3)]. 

Dviejų kitų protingos demokratijos taisyklių veikimo erdvėje Seimo 
narių teisines galimybes lemia esminis jų poreikis – Seimo debatuose 
turėti visišką politinę laisvę [taisyklė (4)] ir Seimo narių lūkestis, kad 
Seimo Statuto normų taikymas sukelia tokias pasekmes, kurios visiems 
Seimo nariams ne kliudo naudotis savo politine laisve, o priešingai – to-
kią laisvę garantuoja [taisyklė (5)]. Seimo statuto testavimas, remiantis 
ketvirtąja ir penktąja protingos demokratijos taisyklėmis, viena vertus, 
207 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014.
208 Lietuvos Respublikos Seimas. Statutas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 5-97 (1999 01 13).

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   92 2012.09.03   12:52:31



93

Teisės normų galiojimas, efektyvumas ir demokratinė teisėkūra

yra ganėtinai paprastas. Galima tarti, kad be išlygų visi Seimo nariai, 
kurdami statutą, pasinaudoja savo politinės laisvės prezumpcija kaip sta-
tutu saugoma pamatine konstitucine teise ir pritaria tik tokioms Seimo 
statuto nuostatoms, kurios tą laisvę garantuos. Tačiau, kita vertus, pasa-
kyti, ar Seimo statuto normų visuma gina politinės laisvės poreikį, gali-
ma tik tada, kai praktiškai įsitikinama, kad kiekviena statuto nuostata iš 
tiesų užtikrina kiekvieno Seimo nario politinę autonomiją. Seimo narių 
politinės laisvės poreikio testavimas yra nesunkiai paaiškinamas dar ir 
todėl, kad jau pirmame Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnyje 
deklaruojama: „Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika“. 
Politinė Lietuvos piliečių laisvė yra bendro konstitucinio sutarimo dėl 
svarbiausios vertybės ir pamatinio poreikio išraiška. Kalbant atskirai 
apie Seimo narių politinės laisvės garantijas jas dar labiau pabrėžia Kons-
titucijos 62 straipsnis, nustatantis, kad „Seimo nario asmuo neliečiamas“, 
ir kad Seimo narys „gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn“, 
„suimamas“, ar „kitaip suvaržoma jo laisvė“ tik paties Seimo sutikimu.

Norint atsakyti į klausimą, ar pirmos trys protingos demokratijos 
taisyklės yra įtvirtintos Seimo statute, būtina konkrečiai nagrinėti atski-
ras Seimo statuto nuostatas ir jas vertinti atsižvelgiant į šias taisykles. 
Taigi ar Seimo nariai Seimo salėje yra lygiateisiai, ar jie turi realias lygias 
galimybes dalyvauti įstatymų leidybos procese? Ką sako Seimo statutas 
šiuo klausimu? Seimo statuto 22 straipsnis, kaip to reikalauja taisyklė 
(3), deklaruoja Seimo nario asmens neliečiamybę, jo teisę visuose Seimo 
ir jo padalinių posėdžiuose kiekvienu svarstomu klausimu kalbėti pagal 
savo įsitikinimus, draudimą Seimo narį persekioti už pasakytus žodžius, 
išskyrus atvejus, kai Seimo narys kitus įžeidinėja ar šmeižia. 

Seimo statuto 9 straipsnis deklaruoja būtent tai, ką numato pro-
tingos demokratijos (1) ir (2) taisyklės. Lygiateisio dalyvavimo taisyklei 
(1) atliepia šio straipsnio 1, 2, 3, 10 punktai, įtvirtinantys Seimo nario 
teisę dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, rinkti ir būti 
išrinktam į bet kurias pareigas Seime, dalyvauti visų Seimo komitetų 
ir komisijų posėdžiuose, balsuoti dėl visų svarstomų klausimų Seimo, 
komiteto ir komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose. Universalumo 
taisyklei (2) atliepia to paties straipsnio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir kiti punktai, 
užtikrinantys kiekvieno Seimo nario teisę žodžiu ir raštu teikti siūlymus, 
pastabas, pataisas; perduoti posėdžio pirmininkui nepasakytos savo kal-
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bos tekstą, kad šis būtų įrašytas į posėdžio stenogramą; siūlyti Seimui 
svarstyti klausimus; rengti ir teikti Seimui svarstyti įstatymų bei kitų tei-
sės aktų projektus, taip pat teikti siūlymus dėl įstatymų, kurie turi būti 
apsvarstyti Seimo posėdžiuose; klausti pranešėjus ir papildomus prane-
šėjus; daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, 
teikti siūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros; tiesiogiai ar 
per padėjėją gauti įregistruotų įstatymų projektų, įstatymų ir kitų Sei-
mo priimtų aktų, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos ir Seniūnų sueigos 
sprendimų ir jų projektų bei Vyriausybės rengiamų teisės aktų projektų, 
taip pat kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimtų nutarimų 
bei valstybės tarnybos pareigūnų teisės aktų kopijas.

Pažymėtina, kad racionalumo taisyklių efektyvumas priklauso nuo 
to, kiek patys parlamento nariai nuosekliai jų laikosi. Būtų neprotinga 
teigti, kad parlamento nariai turėtų motyvų nepaklusti racionalumo 
taisyklių reikalavimams ir reikėtų juos raginti ar net versti gerbti Sei-
mo statuto nuostatas. Jau pats parlamentaro mandatas įpareigoja Seimo 
narį garbingai vykdyti savo kaip tautos atstovo priedermes. Vis dėlto tai 
nereiškia, kad vidinė tvarka parlamente gali būti pasiekta be specialių 
papildomų pastangų ir saugiklių. Parlamentarai yra gyvi žmonės, jie gali 
klysti, karščiuotis ir dėl to peržengti Statuto numatytas leistinas ribas. 
Siekiant apsaugoti parlamentinį procesą nuo galimų neteisėtų nuokry-
pių, o kartu padaryti patį parlamentinį darbą efektyvesnį, paprastai stei-
giamos specializuotos institucijos, turinčios atitinkamas parlamentines 
funkcijas ir kompetencijas. Svarbiausia jų – parlamento vadovo institu-
cija, kurios paskirtis – užtikrinti darnų parlamento darbą. Turint omeny-
je, kad visi parlamento nariai, kaip to reikalauja protingos demokratijos 
taisyklės, yra lygiateisiai, disponuoja vienoda politine autonomija, ga-
lima suformuluoti svarbiausią parlamento pirmininko209 prerogatyvą – 
gerbti ir saugoti parlamento narių politinę autonomiją, o kilus konflik-
tams ginčus spręsti nešališkai, griežtai pagal savo kompetenciją. Lietuvos 
Respub likos Seimo statuto 29 straipsnio Seimo Pirmininko įgaliojimai 
11 punktas numato svarbiausią parlamento vadovo funkciją – pirminin-

209 pirmininkas (esantis ar sėdinti ko nors „pirma“, t. y. priekyje. Pirmininkas (angl. 
chairman) yra aukščiausias organizuotos grupės, tokios kaip taryba, komitetas ar 
diskusijų asamblėja, pareigūnas. Asmenį, einantį šias pareigas, išrenka arba paskiria 
grupės nariai. en.wikipedia.org/wiki/chaiman.
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kauti Seimo ir Seimo valdybos posėdžiams arba pavesti tai atlikti vienam 
iš savo pavaduotojų. Seimo vadovas kaip pirmininkas turi kompetenciją 
priminti Seimo nariams tai, ko reikalauja Seimo statutas, o prireikus pa-
žeidėjams taikyti sankcijas. Seimo statuto 20 straipsnis Seimo nario įspė-
jimas numato Seimo Pirmininko teisę Seimo narį įspėti žodžiu, kai šis 
pradeda ginčus su Seimo nariais ar kitais posėdžio dalyviais, triukšmauja 
salėje, nevykdo Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijos vengti in-
teresų konflikto.

Be parlamento pirmininko institucijos, parlamento darbui organi-
zuoti gali būti steigiamos ir kitos institucijos. Lietuvos Respublikos Sei-
me vadovauti parlamentinio darbo organizavimui, be Seimo Pirminin-
ko, patikėta ir Seimo Pirmininko pavaduotojams bei kolegialioms insti-
tucijoms: Seimo valdybai ir Seniūnų sueigai. Seimo statuto 30 straipsnio 
Seimo Pirmininko pavaduotojų įgaliojimai pirmas punktas nustato Seimo 
Pirmininko pavaduotojo parlamentinį statusą: „Seimo Pirmininko pa-
vaduotojai atlieka Seimo Pirmininko jiems pavestas funkcijas.“ Seimo 
Pirmininko pavaduotojų kompetencijos nėra savarankiškos, o priklauso 
nuo pirmininko pavedimų. Trečiasis to paties Statuto straipsnio punktas 
numato, kada Seimo Pirmininko pavaduotojas tampa savarankiška par-
lamentine figūra su visais Seimo Pirmininko įgaliojimais. „Seimo Pirmi-
ninką, laikinai išvykusį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti savo 
pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas 
arba Seimo pavedimu kitas pavaduotojas.“ 

Seimo statuto 27 straipsnio Seimo valdyba pirmame punkte sakoma, 
kad „Seime veikia Seimo valdyba, kurios pagrindinis uždavinys – spręs-
ti organizacinius Seimo darbo klausimus ir teikti patarimus Seimo Pir-
mininkui, kai jis to prašo“, o to paties straipsnio antrame punkte – kad 
„Seimo valdyba sudaroma iš Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų ir Seimo 
opozicijos lyderio. Seimo valdybos sudėtį nutarimu tvirtina Seimas. Be 
ūkinių klausimų, Seimo valdyba kaip kolegialus organas gali teikti savo 
sprendimus Seimui, susijusius su parlamentine įstatymų leidyba. Statuto 
32 straipsnio Seimo valdybos įgaliojimai ketvirtame, devintame ir dešimta-
me punktuose sakoma: „Prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų progra-
mas, savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia išvadas 
Seniūnų sueigai arba Seimui“; „prireikus sudaro darbo grupes įstatymų 
projektams rengti ir Seimo bei valdybos pavedimams vykdyti; „padeda 
organizuoti bendrą komitetų darbą tais klausimais, kurie priklauso kelių 
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komitetų kompetencijai“. Šios Seimo valdybos kompetencijos įstatymų lei-
dyboje nuostatos sako, kad Seimo valdyba negali užgožti Seimo darbo. Ji 
yra tik pagalbinis, tarpinis instrumentas, siekiant kuo geriau organizuoti 
viso Seimo darbą. Kad Seimo valdyba negalėtų piktnaudžiauti savo ga-
liomis, Seimo statute yra numatyti saugikliai. Seimo statuto 34 straipsnio 
Seimo valdybos sprendimai trečiame punkte pasakyta: „Komitetai ir frak-
cijos gali apskųsti Seimo valdybos sprendimus Seimui, jeigu manoma, kad 
jie pažeidžia ar riboja Seimo nario, frakcijos ar komiteto teises arba priimti 
viršijant valdybai suteiktus įgaliojimus. Tokius skundus nagrinėja ir spren-
džia Seimas, išklausęs Etikos ir procedūrų komisijos išvadas.“

4.2. piliečių lūkesčių dėl priimamų įstatymų kokybės garantijos 
konstitucijos ir seimo statuto nuostatose

Esant parlamentinei valstybės valdymo formai įstatymai priimami 
piliečių vardu ir adresuojami piliečiams. Parlamento nariai turi įgalioji-
mus reikšti rinkėjų valią. Todėl visiškai logiška, kad piliečių lygiateisišku-
mą ir politinę autonomiją atskleidžia parlamento narių lygiateisiškumo ir 
politinės autonomijos garantijos, kurias numato protingos demokratijos 
taisyklės ir kurios modeliuoja parlamento narių statusą ir teises. Tačiau 
tai galima laikyti tik parlamentinės demokratijos forma. Parlamentinės 
demokratijos turinį atskleidžia priimamų įstatymų turinys, kuris numa-
to kiekvieno visuomenės nario statusą visuomenėje, jo socialinės gero-
vės laipsnį. Šiuo požiūriu labai svarbu žinoti, kaip protinga demokratija 
veikia, kai priimami įstatymai, kai vyksta debatai dėl konkrečių įstatymų 
turinio, dėl vienos ar kitos frazės įstatymo tekste. Politinės autonomijos 
poreikis visus parlamento narius suvienija, o visuomenės grupių inte-
resų atstovavimas juos paprastai skiria, o neretai ir supriešina. Kaip gi 
tokiu atveju veikia protingos demokratijos sistema? Ar įmanomas ir kaip 
įmanomas konfliktuojančių grupių kompromisas įstatymų leidybos lyg-
meniu? Kuo svarbios šiame procese protingos demokratijos taisyklės?

Pamatinius reikalavimus priimamų įstatymų turiniui suformuluo-
ja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Būtent Konstitucijoje kaip teisės 
principai yra deklaruojami pamatiniai Lietuvos žmonių poreikiai. Jeigu 
Seime priimami įstatymai įkūnija šiuos principus, tuomet galime tarti, 
kad gyvename protingos demokratijos erdvėje. Lietuvos Respublikos 
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Konstitucijos 1 straipsnis „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demo-
kratinė respublika“ kaip vertybę ir kaip Lietuvos žmonių pamatinį porei-
kį gina nepriklausomą valstybingumą ir demokratinę politinę sistemą. 
Konstitucijos 2 ir 3 straipsniai įtvirtina tautos suvereniteto principą, ku-
rio įgyvendinimas įstatymų leidyboje turi garantuoti tai, kad valstybė ir 
valdžia deramai tenkina vieną svarbiausių piliečių lūkesčių ir poreikių – 
jaustis savo valstybėje saugiais ir valstybės globojamais. Būtų galima ir 
toliau vardyti pamatinius Konstitucijoje ginamus teisės principus. Jie 
įtvirtinti kone kiekviename Konstitucijos straipsnyje. Bet tai netikslinga. 
Svarbiausia, kad protingos demokratijos erdvėje valstybės įstatymų lei-
dyboje būtų deramai atsižvelgiama ir į kiekvieną principą atskirai, ir į jų 
visumą. O tai padaryti nėra paprasta. Nėra paprasta paprasčiausiai todėl, 
kad atskiri įstatymuose įtvirtinami konstituciniai principai kartais gali 
būti sunkiai tarpusavyje suderinami. Antai Konstitucijos 26 straipsnis 
skelbia minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę ir taip gina pamatinį žmogaus 
dvasinės laisvės poreikį. Kiekvienas Lietuvos gyventojas turi teisę laisvai 
pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą, privačiai ar viešai ją išpažinti, 
praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. O Konstitucijos 43 straipsnis skelbia, 
kad Lietuvos valstybė pripažįsta tradicines Lietuvos bažnyčias bei reli-
gines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – tik tuo 
atveju, jei jos turi atramą visuomenėje. Akivaizdus tam tikras prieštara-
vimas. Viena vertus, Lietuvos pilietis yra laisvas pasirinkti savo religiją 
ar tikėjimą, bet, kita vertus, valstybė įsipareigoja globoti ne kiekvieną 
religinę organizaciją ar bažnyčią, bet tik tą, kuri turi atramą visuomenėje. 
Natūralu, kad toks vienų religinių organizacijų privilegijavimas kažkiek 
ima riboti tikėjimo laisvę ir visuomenėje gali susidaryti valstybės protek-
cionizmo principui oponuojančių žmonių grupė. Arba štai kitas kons-
titucinio vertybių ir poreikių galimo konflikto pavyzdys. Konstitucijos 
46 straipsnio pirmoje dalyje skelbiama, kad „Lietuvos ūkis grindžiamas 
privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva“. 
O jau antroje to paties straipsnio dalyje savotiškai neigiama tai, kas de-
klaruojama pirmoje dalyje: valstybė, vykdydama patronuojančią funkci-
ją, gali riboti ūkinės veiklos laisvę taip, kad ši „tarnautų bendrai tautos 
gerovei“. Valstybės patronuojanti funkcija dar akivaizdesnė, pavyzdžiui, 
52 Konstitucijos straipsnyje, skelbiančiame, kad valstybė laiduoja pilie-
čių teisę gauti senatvės pensijas, socialinę paramą nedarbo atveju ir ki-
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tais atvejais. Suprantama, viena visuomenės dalis bus linkusi į tai, kad 
valstybė kuo mažiau ribotų verslo laisvę, kad mokesčiai verslui būtų kuo 
mažesni. Kita visuomenės grupė reikalaus iš verslo ir valstybės kuo di-
desnės paramos socialiniams poreikiams tenkinti. Išvardyti galimi kons-
titucinių principų kolizijos pavyzdžiai yra gerai žinomi. Žinoma ir tai, 
kad dėl šių principų veikimo ribų ir visuomenėje, ir parlamente vyksta 
karšti debatai. Kalbant apie protingos demokratijos taisyklių veikimą, 
svarbiausias klausimas – ar apskritai įmanomos demokratinės įstatymų 
leidybos procedūros, kurios užtikrintų konstruktyvių sutarimų ir kom-
promisų paiešką net ir tuomet, kai skirtingų socialinių grupių ir parla-
mentinių frakcijų preferencijos radikaliai išsiskiria.

Kalbant apie Lietuvos Respublikos Seimo statutą, pabrėžtina, kad jame 
pripažįstama tokia Seimo narių politinių nuostatų, susijusių su įstatymų 
leidyba, įvairovė, jog Seime galima ne tik Seimo dauguma ir mažuma, bet 
ir griežta riba tarp pozicijos ir opozicijos. Seimo statuto 40 straipsnis „Sei-
mo dauguma ir mažuma“ nustato, kad Seimo dauguma yra laikomos „tos 
Seimo frakcijos, kurių bendras narių skaičius yra daugiau kaip pusė Seimo 
narių ir kurios yra pasirašiusios bendros veiklos deklaraciją arba sutartį 
dėl koalicinės vyriausybės“, o Seimo mažuma yra laikomos „opozicinės 
bei kitos Seimo daugumai nepriklausančios frakcijos ir mišri Seimo narių 
grupė“. Ir nors Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nėra vienareikšmiškai 
pasakyta, kad Vyriausybę gali suformuoti didesnė dalis Seimo narių, kurie 
susibūrę savo frakcijose pasirašo bendros veiklos deklaraciją arba sutartį 
dėl koalicinės vyriausybės, tačiau žinant, kad visuomenės susiskaidymas 
paramos politinėms partijoms pagrindu ir Seimo narių frakcinis pasiskirs-
tymas priklausomybės politinei partijai pagrindu yra neišvengiami, galima 
teigti, kad Seimo statuto nuostatos, numatančios teisę valdyti šalį ir leisti 
įstatymus viso Seimo vardu, tik daliai Seimo narių atitinka realią politinio 
proceso logiką. Bet ar tuomet tokią demokratiją galime laikyti protinga? 
Ar tokiu atveju apskritai gali veikti protingos demokratijos taisyklės?

Atrodytų, kad protingos demokratijos idėjai prieštarauja Seimo statu-
to nuostatos, numatančios konfliktišką pozicijos ir opozicijos santykį. Sei-
mo statuto 41 straipsnio Opozicinės frakcijos pirmame, antrame, trečiame 
ir ketvirtame punktuose sakoma: „Seimo narių frakcijos arba jų koalicijos, 
nesutinkančios su Vyriausybės programa, gali pasiskelbti opozicinėmis“; 
„Opozicinėmis frakcijomis laikomos tokios frakcijos ar jų koalicijos, kurių 
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Seime paskelbtose politinėse deklaracijose išdėstytos jas nuo Seimo dau-
gumos skiriančios nuostatos“; „Opozicinės frakcijos ar koalicijos paskelbia 
alternatyvias Vyriausybės programas“; „Opozicinėms frakcijoms ir koali-
cijoms garantuojamos visos Seimo statute numatytos frakcijų ir koalicijų 
teisės. Šios teisės jokia dingstimi negali būti apribotos“. Toks pozicijos ir 
opozicijos santykis, kai opozicija skelbia netgi alternatyvią programą Seimo 
daugumos Vyriausybės vykdomai programai, nors ir yra aiškiai konflik-
tiškas, tačiau platesniame politinio proceso kontekste bent vienu esminiu 
aspektu gali aiškėti kaip norma ir atitikti protingos demokratijos standar-
tus. Parlamentaro mandatas yra rinkėjų valios išraiška. Jeigu parlamentinės 
partijos kuria dirbtinį pozicijos ir opozicijos konfliktą, tuomet jos labai rizi-
kuoja savo politine per spektyva. Būtent rinkėjai eiliniuose ar pirmalaikiuo-
se rinkimuose sprendžia, kam iš tiesų patikėti valstybės vairą: pozicinėms 
ar opozicinėms partijoms, o tuos politinius veikėjus, kurie netinkamai vyk-
do įstatymų leidybą žmonių poreikiams ir lūkesčiams tenkinti, gali elimi-
nuoti iš tolesnio politinio žaidimo. Tokia perspektyva neabejotinai tramdo 
parlamentinių frakcijų ambicijas, skatina jas siekti sutarimo.

Ir vis dėlto turint omenyje, kad frakcinis parlamento susiskaidymas 
nėra vien subjektyvaus parlamentarų pasirinkimo dalykas, o yra objekty-
viai nulemtas diferencijuotų visuomenės lūkesčių dėl įstatymų leidybos, 
kai vieni, pavyzdžiui, tikisi mažesnių mokesčių verslui, o kiti galvoja apie 
vidutinio darbo užmokesčio ar pensijų padidinimą, todėl nėra jokio pa-
grindo tikėtis, kad parlamente įmanomas šimtaprocentinis sutarimas dėl 
kokio nors socialinės paramos įstatymo turinio. Tokiais atvejais paprastai 
„taikoma daugumos taisyklė. Parlamentiniai debatai baigiasi balsavimu, 
kuriame galutinės tiesos monopolis priklauso daugumai. Daugumos taisy-
klės principas, kaip galiojančių įstatymų leidybos pagrindas, yra įtvirtintas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnyje. Šio straipsnio antro-
je nuostatoje nurodoma, kad „Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos 
balsavo dauguma Seimo narių dalyvaujančių posėdyje“. Ta pati nuostata 
įtvirtinta ir Seimo statuto 113 straipsnio Sprendimų priėmimas pirmame 
punkte: „Lietuvos Respublikos įstatymai, Seimo nutarimai ir kiti Seimo 
sprendimai priimami Seimo posėdžiuose paprasta (t. y. daugiau kaip pu-
sės) posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma... .“ Taigi kyla lo-
giškas klausimas: ar daugumos principas apskritai gali būti suderinamas 
su protingos demokratijos taisyklėmis? Jau vien tai, kad taikant daugumos 
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principą mažumos balsai ne įskaitomi priimant sprendimą, rodo, kad uni-
versalumo taisyklės (2) (b) taikymas gali būti nevisavertis. Parlamentaras 
gali svariais argumentais ginčyti proponentų teiginius, išsakyti savo nuos-
tatas, bet į tai galutiniame sprendime neatsižvelgiama. Akivaizdu, kad jei-
gu demokratija būtų tik demokratija valdančiai daugumai, tokia „demo-
kratija“ labai greitai galėtų pamiršti psichinės prievartos draudimo taisyklę 
ir virsti daugumos tironija. Savo ruožtu, laikydami demokratiją vien tik 
kaip protingos demokratijos taisyklių procesine konstrukcija, nustatančia 
konsensinio sprendimų priėmimo modelį, realiame politiniame proce-
se labai greitai patenkame į aklavietę. Konsensuso paieškos užtrunka, o 
sprendimą gyvybiškai būtina priimti nedelsiant. Tokiu atveju geresnio va-
rianto už daugumos principą paprasčiausiai nėra. Galiojantis sprendimas 
priimamas jau tada, kai jam pritaria dauguma. Jeigu taip, tai gal būtų ga-
lima kalbėti apie kokias nors išankstines daugumos priimamų sprendimų 
sąlygas, kurios būtų priimtinos ir mažumai, t y. neprieštarautų protingos 
demokratijos pamatinių taisyklių reikalavimams?

Ieškant atsakymo į klausimą, kaip išgelbėti daugumos principą 
protingos demokratijos taisyklių veikimo erdvėje, svarstytina galimybė 
kelti daugumos sprendimams reikalavimą, kad šie nepažeistų mažumos 
teisėtų interesų, kad jie paprasčiausiai būtų atviri tolimesnei teisingumo 
paieškai. J. Habermaso ir kitų diskurso teorijos kūrėjų nuomone, realūs 
debatai dėl sprendimų priėmimo baigiasi tuomet, kai susidaro daugu-
ma, palaikanti siūlomą sprendimą, o protingos demokratijos reikalavi-
mas ieškoti konsensuso išlieka galiojantis būsimuose diskursuose, kurių 
metu sprendimas gali būti peržiūrėtas.210 Reikia manyti, kad tai esminė 
sąlyga, gelbstinti ir daugumos principą ir protingos demokratijos tai-
sykles. Mažumai būtų neprotinga vilkinti debatus, bet kartu daugumai 
būtų neprotinga negirdėti mažumos argumentų ir nesudaryti galimybių 
sugrįžti prie jau priimtų sprendimų persvarstymo, ypač kai paaiškėja, 
kad buvo padaryta klaida, kad įstatymas, gindamas vienos visuomenės 
grupės interesus, pažeidžia kitos visuomenės grupės interesus. Juolab 
kad protingos demokratijos taisyklės (4) ir (5) reikalauja numatyti ga-
limybę, kai įstatymo taikymas sukuria niekam nepriimtinas pasekmes 
arba įstatymas nepadeda tenkinti kokių nors svarbių poreikių.  

210 Tschentscher A. Procedurale Theorien der Gerechtigkeit. Baden-Baden Nomos. Ver-
lagsgesellschaft, 2000, p. 221.
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Būtų galima galvoti, kad parlamentinėje įstatymų leidyboje turė-
tų būti numatytos daugumos principo taikymo išlygos. Tai galėtų būti, 
pavyzdžiui, reikalavimai „atskirsti“ į mažumos reiškiamus argumentus 
prieš priimamą įstatymą; arba galimybė teikti protestą kokiai nors ki-
tai institucijai, kuri turėtų teisę įstatymą vetuoti arba pripažinti jį anti-
konstituciniu. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, Seimo priimtų įstatymų 
vetavimo bei jų konstitucinės priežiūros mechanizmai egzistuoja. Kitas 
klausimas, kiek jie efektyvūs. Bet tai jau ne įstatymų leidybos, o valsty-
bės valdžių santykių klausimas. Nagrinėjamu protingos demokratijos 
taisyklių aspektu kalbant apie Seimo statutą, kaip apie įstatymų leidybos 
demokratinio organizavimo teisinį pagrindą, atrodo, kad ne visos gali-
mybės yra išnaudotos. Tiesa, Seimo nariams suteikiama teisė protestuo-
ti prieš priimamą įstatymą, kai, jų įsitikinimu, jis yra nekokybiškas. Tai 
užtikrina, pavyzdžiui, Statuto 107 straipsnio Kalbos dėl balsavimo moty-
vų pirma, antra nuostatos, suteikiančios galimybes Seimo nariams išsa-
kyti savo nepritarimą ir raginti visus Seimo narius įstatymo nepriimti, 
arba 109 straipsnis Klausimo svarstymo pertrauka ir svarstymo atidėji-
mas, numatantis, svarstant kiekvieną klausimą, iki balsavimo pradžios 
posėdžio pirmininko reikalavimu, pagrindinio komiteto reikalavimu, 
taip pat frakcijos reikalavimu, kurį paremia ne mažiau kaip 1/3 posė-
dyje dalyvaujančių Seimo narių, arba opozicinės frakcijos reikalavimu, 
kurį paremia ne mažiau kaip 1/5 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių, 
padaryti neeilinę, ne trumpesnę kaip 30 minučių ir ne ilgesnę kaip 1 va-
landos, klausimo svarstymo pertrauką arba klausimo svarstymą atidėti 
kitam artimiausiam posėdžiui. Taikydami šias nuostatas, be abejo, opo-
nuojančios partijos ir parlamentarai gali patobulinti priimamą sprendi-
mą, bet gali jų pastangos būti ir bevaisės. Kad oponuojančios nuomo-
nės būtų geriau girdimos, Seimo statute būtų tikslinga įtvirtinti pareigą 
balsuojančiai už įstatymo priėmimą daugumai motyvuotai atsikirsti į 
oponentų kritiką.

IŠVADOS

1. Valstybės įstatymų galiojimo šaltinis yra suvereno valia. Vienin-
telis suvereno reprezentantas gali būti politinė bendruomenė (visi jos 
nariai). 
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2. Valstybės įstatymų galiojimą ir efektyvumą užtikrina procedū-
ralistinėse teisės teorijose suformuluotos, nuosekliai taikomos penkios 
protingos demokratijos taisyklės: 

(1)  Kiekvienas, sugebantis kalbėti, gali dalyvauti diskursuose.
(2)  (a) Kiekvienam leidžiama užginčyti bet kurį teiginį.
 (b) Kiekvienam leidžiama pateikti svarstyti bet kurį teiginį.
 (c) Kiekvienam leidžiama išsakyti savo nuostatas, norus ir po-

reikius.
(3) Jokiais prievartos aktais, nesvarbu, ar jų šaltinis būtų pats diskur-

sas, ar kas kita, – nė vienam kalbėtojui negali būti trukdoma naudotis 
teisėmis, kurias numato (1) ir (2) taisyklės.

(4) Poreikiai, aiškinami kaip visuotinai priimtini, turi išlaikyti savo 
kilmės kritinį patikrinimą.

(5) Normos įgyvendinimo tenkinant kiekvieno asmens poreikius 
pasekmės turi būti visiems priimtinos.

3. Lietuvos Respublikos Seimo statutas sudarytas atsižvelgiant į pro-
tingos demokratijos taisyklių reikalavimus, tačiau dar gali būti tobulina-
mas užtikrinant didesnes Seimo mažumos galimybes daryti įtaką Seimo 
priimamiems įstatymams.
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ĮVADAS

Šiuolaikinėse arba moderniose ir pomoderniose visuomenėse eg-
zistuoja valstybės ir teisės vadovaujančios jėgos prezumpcija. Teisė lai-
koma vien politiniu kūriniu: vystydamasi ji „atskleidžia mechanizmą, 
esantį dėžėje – politinį, žmogiškąjį – ir priemonės elementus“211. Todėl 
teisė sąmoningai naudojama sukeliant ar stabdant socialinę kaitą. Ne-
atsitiktinai politikoje įsitvirtino nuostata, kad teisė gali padaryti bet ką 
ir viską kuriant visuomenes pagal įstatymų leidėjų norus212. Šis požiūris 
įsivyravo XX a. Vakarų visuomenių teisininkų darbuose ir gajus XXI am-
žiaus liberaliosios demokratijos visuomenėse. 

R. Poundo (1917), D. J. Danelskio (1974), A. Aloto (1980) ir kitų 
autorių darbai atskleidė, kad šis teisės gebėjimas yra griežtai ribotas. 
Neatsitiktinai Danelski ragina socialinių ir teisinių mokslų atstovus na-
grinėti etines teisės veikimo ribas. Baigdamas studiją apie „teisės ribas“, 
Alotas teigia, „kad įstatymai yra dažnai neefektyvūs, pasmerkti pajuokai 
beveik nuo gimimo, pasmerkti dėl per didelių įstatymų leidėjų ambicijų 
ir būtinų reikalavimų efektyviam įstatymui nesilaikymo“213. Vienas tokių 

211 Friedman L. M. The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture. Cambridge 
Mass.: Harvard University Press, 1990, p. 53. 

212 Cotterrell R. Teisės sociologija. Įvadas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 70. 
213 Cotterrell R. Teisės sociologija. Įvadas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 72.
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reikalavimų yra sociologinio požiūrio į teisę tyrimas ir rėmimasis juo 
teisėkūroje.

Sociologinis požiūris į teisę – tai visuomenės, socialinių jos grupių ir 
pavienių individų socialinis požiūris į visuomenių santykių teisinį regu-
liavimą, teisės, įstatymų leidėjo ir teismų socialinį vaidmenį. Šis požiū-
ris visada egzistuoja ir jo neįmanoma panaikinti. Bet politikai jį dažnai 
ignoruoja. Remiantis R. Ingleharto grupės atliktais pasaulio gyventojų 
vertybinių orientacijų tyrimo rezultatais išskiriami trys sociologinio po-
žiūrio į teisę tipai214: 1) klasikinis sociologinis požiūris į teisę, būdingas 
tradicinei visuomenei; 2) modernusis požiūris, būdingas pramoninės 
civilizacijos visuomenei; 3) pomodernusis, arba vartotojiškas, požiū-
ris, kuris klostosi maksimalios subjektyvios gerovės siekimo pagrindu. 
Sociologinio požiūrio į teisę tipus sieja tas pats tikslas – kurti socialinę 
tvarką. Socialinė tvarka, be kurios atsiradimo ir raidos individai negali 
susiburti į bendruomenę, yra kiekvienos visuomenės atributas. Klasiki-
niu požiūriu ji funkcionuoja trimis būdais (formomis) – moraliniu, re-
liginiu ir teisiniu. Šiuolaikinėje visuomenėje socialinė tvarka kuriama ir 
funkcionuoja teisės pagrindu. 

Socialinės tvarkos kūrimas liberaliosios demokratijos sąlygomis 
grindžiamas keturiais principais: visuotiniu dalyvavimu, politine lygybe, 
daugumos principu ir valdžios jautrumu viešajai (dar vadinamai visuo-
meninei) nuomonei. Reali procedūrinė demokratija griežtai laikosi pir-
mųjų trijų principų ir laisvai traktuoja ketvirtojo principo įgyvendinimą. 
Šis reikalauja, kad rengdama ir priimdama sprendimus (teisės aktus) 
valdžia žinotų ir darytų tai, ko nori visuomenės dauguma. Tačiau valdžia 
labai nenoriai įgyvendina jautrumo principą, dažniausiai bandydama 
demagogiškai sumenkinti arba iškreipti jo reikšmę, pavyzdžiui, retoriš-
kai klausdama, kaip reikia elgtis su daugumai nepriklausančių piliečių 
teisėmis, arba teigdama, kad viešoji nuomonė dažnai būna neaiški ir 
prieštaringa. Todėl valdžia linksta pabrėžti politinę valią. Tačiau formuo-
jantis liberaliosios demokratijos sklaidai ir socialinei teisinei valstybei, 
visuomenės nariai vis labiau įsisąmonina, kad valstybės institucijų, taip 
pat ir įstatymų leidėjų veikla gali sukelti ir sukelia nepageidautinų socia-
linių padarinių, dėl kurių pačiai valstybei reikia prisiimti atsakomybę. 

214 Šlapkauskas V. Sociologinio požiūrio į teisę reikšmė jurisprudencijos raidai // Sociali-
nių mokslų studijos. Mokslo darbai. Vilnius: MRU, 2010, Nr. 4 (8), p. 167.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   104 2012.09.03   12:52:31



105

Sociologinė pagalba šiuolaikinės visuomenės teisėkūros subjektui

Taigi socialinės tvarkos kūrimas teisės pagrindu nėra vien laisvas 
teisėkūros subjekto teisinio sumanymo pavertimas teisiniais reikalavi-
mais. Teisėkūros subjektas turi suvokti teisės aktų socialinio veikimo 
mechanizmus, kad jais remdamasis galėtų tinkamai modeliuoti priimtų 
teisės aktų veikimo socialinius padarinius. Siekiant radikaliai mažinti 
politikos neigiamų socialinių padarinių atsiradimo galimybes, sociologų 
pastangomis yra sukurta sociologinė pagalba teisėkūros subjektui, socia-
linių poveikių ir padarinių įvertinimo procedūros. 

Vakarų civilizacijos visuomenėse sociologinė pagalba teisėkūros su-
bjektui yra plačiai išplėtota, nes XX a. jurisprudencijos plėtra grindžiama 
abejonių nekeliančia metodologine nuostata, kad „abu požiūriai į teisę, 
išorinis [arba sociologinis] ir vidinis [arba grynai teisinis], yra esminiai, 
ir kiekvienas privalo aprėpti kitą arba atsižvelgti į jį“215. Tačiau šiuolaiki-
nėje lietuviškoje jurisprudencijoje ir teisėkūroje sociologinio požiūrio į 
teisę arba nėra, arba tik epizodiškai juo remiamasi. Todėl kyla būtinybė 
lietuviškai jurisprudencijai ir teisėkūrai plačiau atskleisti sociologinio 
požiūrio į teisę vaidmenį, kurį Vakarų jurisprudencija pradėjo įsisąmo-
ninti prieš šimtą metų – konstitucinės demokratijos kūrimo procese. 

sociologinės pagalbos teisėkūros subjektui apibrėžtis 

Teisėkūra yra visuomenės ar jos įgaliotų valstybės institucijų veikla, 
kuria siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti teisės normas atsižvel-
giant į visų visuomenės narių teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei įgy-
vendinimo poreikius216. Taigi šios veiklos rezultatas – tikslingai kuriama 
ir tobulinama teisės normų sistema, kuri vienaip ar kitaip veikia socia-
linį visuomenės būvį ir jo raidą. Ši veikla pakliūva ir į teisės sociologijos 
akiratį, nes jos tyrimų objektas yra teisiniai reiškiniai, atsirandantys ir 
funkcionuojantys teisės ir socialinio gyvenimo sąveikoje. 

Skirtingai nei teisės teorija, kuri daugiausia dėmesio sutelkia į tei-
sėkūros juridinę techniką, kuria teisinis sumanymas „perdirbamas“ į tei-
sės normas, teisės sociologija pabrėžia teisinės kūrybos socialines šaknis 
ir socialinius pagrindus217. Paprastai įstatymas parengiamas tada, kai 

215 Dworkin R. Teisės imperija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 26.
216 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2004, p. 223. 
217 Plačiau žr.: Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai. Vilnius: MRU, 2004.
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reikia teisiškai sankcionuoti jau faktiškai susiklosčiusias „gyvosios tei-
sės“ normas. Bet šitai nepaneigia faktų, kad gana dažnai teisėkūros ins-
titucijos sukuria visiškai naujas, anksčiau dar neegzistavusias normas ir 
taisykles. Tačiau nenutrūkstamų socialinių pokyčių kontekste efektyvaus 
teisinio veikimo ribų ir jų ryšio su socialinių grupių interesais ir etika 
pripažinimas218, socialinės teisinės valstybės ir atviros (pilietinės) visuo-
menės kūrimo poreikiai219 vis labiau motyvuoja šiuolaikinius teisėkūros 
subjektus kreiptis į sociologus pagalbos. Pasak V. Mikelėno, ideologinio 
ir ekonominio požiūrių raidos pagrindu vyksta valstybės imuniteto siau-
rinimo evoliucija220.  

Valstybės imuniteto siaurėjimas susijęs su socialinio atvirumo įsiga-
lėjimu, t. y. su įsigalėjimu tokio visuomenės grupių koegzistavimo būdo, 
kai bet kurios socialinės grupės interesas gali įeiti į socialinę tvarką, ją 
nustatyti, keisti kompromiso su kitomis socialinėmis grupėmis pagrin-
du ir taip garantuoti santykinę savo teisių saugą ir plėtrą221. Tai reiškia, 
kad įstatymų leidėjų, kaip vienos socialinės grupės, veikla turi tikslingai 
ir pagrįstai daryti įtaką visos visuomenės socialinei būklei ir jos raidai. 
Šitai juos įpareigoja ypač atsakingai leisti naujus ir taisyti veikiančius 
įstatymus. Akivaizdu, kad įstatymų leidėjai padaro klaidų, išleisdami 
neveikiančius ar žmogaus teisėms prieštaraujančius įstatymus. Todėl 
Vakarų teisės tradicijos šalyse keliamas įstatymų leidėjų (valstybės) at-
sakomybės klausimas, kai dėl išleisto įstatymo konkretus asmuo patiria 
labai didelius nuostolius. Kitaip sakant, įstatymų leidėjo klaidos turi būti 
„išperkamos“ visų mokesčių mokėtojų pinigais. Pavyzdžiui, Prancūzijos 
administracinės teisės teismai patenkina didelę žalą dėl įstatymo leidė-
jų kaltės patyrusio asmens ieškinį „lygaus viešosios naštos paskirstymo“ 
doktrinos pagrindu222. Neatsitiktinai garsus Lietuvos advokatas K. Lipei-
ka pabrėžia būtinybę riboti piktnaudžiavimą įstatymų priėmimo teise. 

Apibendrinant sociologijos pagalba teisėkūrai yra tokia: 

218 Cotterrell R. Teisės sociologija. Įvadas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 71–90.
219 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 85–111.
220 Mikelėnas V. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. Vilnius: Justitia, 

1995, p. 380.
221 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 111.
222 Рипинский С. Ю. Состав правонарушения как основание имущественной от-

ветственности государства за причинение вреда предпринимателям // Право-
ведение. 2001, Но. 1 (234), с. 87.
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1. Atskleisti ir pagrįsti socialinių veiksnių (pvz., ekonominių, eko-
loginių, demografinių, politinių, socialinių psichologinių) ir jų darinių 
įtaką oficialiai teisėkūrai.  

2. Atskleisti ir įvertinti teisinio poveikio socialinius padarinius – 
ekonominius, ekologinius, socialinius siaurąja žodžio prasme, politinius, 
kultūrinius ir psichologinius. Socialiniai padariniai siaurąja žodžio pra-
sme suprantami kaip poveikis užimtumui, naujų darbo vietų sukūrimui; 
švietimui ir mokymui, savišvietai; sveikatai, gyvenimo kokybei; bendra-
vimui socialinėse grupėse ir tarp jų; vietos bendruomenės sutelktumui.

3. Nagrinėti aštrias socialines problemas, kurias suponuoja įstatymų 
įgyvendinamųjų teisės aktų veikimas, ir atitinkamoms institucijoms teikti 
praktines jų sprendimo rekomendacijas. Įstatymų įgyvendinamieji teisės 
aktai išleidžiami įstatymų įgyvendinimo tvarkai apibrėžti ir neturi sukurti 
naujų teisės normų, papildomai reguliuojančių žmonių elgesį. Regimo rė-
mimosi įstatymu pagrindu išleidžiami nutarimai, potvarkiai, instrukcijos, 
įsakymai „gali“ įtvirtinti naujas individų pareigas, kurios nėra susijusios 
su jų kompetencija ar neteisėtai reikalauja papildomų finansinių sąnaudų. 

4. Atskleisti socialinės stratifikacijos poveikio teisėkūrai laipsnį. 
Pavyzdžiui, JAV sociologai įrodė, kad organizuoti grupiniai interesai 
dažniausiai nulemia sprendžiant, kokius ginčytinus klausimus pateikti 
teisinių institucijų nagrinėjimui 223.  

5. Atskleisti šešėlinę teisėkūrą. Šešėlinė teisėkūra – tai „bendradar-
biavimu“ (pvz., atlyginimas vokelyje) suinteresuotų ar pavaldžių individų 
„gyvosios teisės“ normų kūrimo, palaikymo ir įtvirtinimo veikla. Daž-
niausiai ji susiklosto kaip reakcija į prastą oficialių normų funkcionavi-
mą, dėl teisės spragų, teisinio nihilizmo išplitimo ir dėl to, kad pradžioje 
teisė atsiranda neoficialiai, praktiniuose žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, 
mūsų visuomenės sąmonėje įaugusio principo „Aš tau – tu man“ pagrindu 
susikūrė visa elgesio taisyklių sistema. Šituo pagrindu įsikerojo korupcija. 
„Šešėlinė teisėkūra“ galima ir kitais atvejais, pavyzdžiui: „naudingų“ nor-
mų nustatymas įmonėje, miestelyje; sukūrimas, nesilaikant įstatymo, tokių 
institucijų, kurios tariamai „reikalingos palaikyti“ teisėtvarkai.  

Taigi sociologinė pagalba teisėkūros subjektui reikalinga, nes ji gali: 
l	 iki minimumo sumažinti nepageidautinus įstatymo veikimo so-

cialinius padarinius; 
223 Мейхью Л. Социология права // Американская социология. Москва, 1972, с. 225.
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l	 išnagrinėti socialinio gyvenimo sąlygas, priežasties ir pasekmės 
ryšius, kurie keičiasi veikiami priimto įstatymo; 

l	 atskleisti, kaip įstatymai veikia žmonių likimus;
l	 išnagrinėti viešosios (visuomeninės) nuomonės reakciją į rengia-

mo įstatymo projektą ar priimto įstatymo įgyvendinimą; 
l	 atskleisti visuomeninius santykius, kuriuos reikia sureguliuoti va-

dovaujantis teisės normomis.
Teisės sociologiją domina abi teisėkūros stadijos – ir teisės normų 

akto parengimas, ir teisės normų akto priėmimas bei paskelbimas. Pir-
miausia todėl, kad teisėkūros procesas įgyvendina tam tikrus socialinių 
grupių ir sluoksnių interesus. Jų atskleidimas padeda geriau suprasti pa-
čios visuomenės būklę. Antra vertus, labai svarbu suprasti: kokie konk-
retūs socialiniai veiksniai suponuoja teisėkūros turinį; kurios faktiškai 
veikiančios socialinės normos įgavo teisinį statusą ir dėl to dar labiau 
įsigalėjo visuomenėje. Tam įtakos turi socialinių grupių kryptingas akty-
vumas tiesiogiai dalyvaujant įstatymo projekto svarstyme, jų pateikiamų 
pastabų ir pataisų turinys. Labai svarbu nustatyti, į kokias pataisas ir kiek 
buvo atsižvelgta baigiamojoje įstatymo projekto redakcijoje. 

sociologinės pagalbos teisėkūros subjektui aktualumas

Sociologinės pagalbos teisėkūros subjektui aktualumas kyla iš libe-
raliosios demokratijos visuomenės sėkmingos raidos poreikių. Šiuolaiki-
nė visuomenė yra pilietinė ir funkcionuoja teisės pagrindu, kurį kuriant 
skirtingais būdais (formomis) dalyvauja visi visuomenės nariai. Todėl la-
bai svarbu, kad visuomenės narių dalyvavimas teisėkūroje ne tik nebūtų 
ignoruojamas, bet ir pats teisės politikos bei teisėkūros procesas įgautų 
kryptingą pobūdį. Tai reiškia, kad teisė ir teisėkūra turi veikti kaip socia-
linio pasitikėjimo institucijos.

teisė kaip socialinio pasitikėjimo institucija. Žmogaus padėtį vi-
suomenėje visada lemia ir reguliuoja joje veikianti teisė. Teisės normose 
ir jų interpretacijose atsispindi realus asmenybės statusas. Galima sakyti, 
jog visuomenės požiūris į teisę lemia ir jos požiūrį į asmenybę, apskritai, 
tarpusavio pasitikėjimą. Kai teisės nepaisoma ir jos reikšmė socialinių 
ryšių sistemoje menka, dažnai pažeidinėjamos ir visuomenės narių tei-
sės. Ir priešingai, kai teisė vertinama, atsiranda tam tikros žmogaus eg-
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zistavimo garantijos, kurių laikosi visuomenė. Tuomet plečiasi pasitikėji-
mas socialine tvarka. Vadinasi, galima pagrįstai teigti, kad nuo vyraujan-
čios teisės sampratos priklauso ir asmenybės padėtis šioje visuomenėje. 

Kodėl vienose visuomenėse teisė gerbiama ir jos reikalavimams pa-
klūstama labiau nei kitose visuomenėse? Teisė yra socialinės struktūros 
elementas – socialinė institucija, kurią išreiškia du sandai: socialinė orga-
nizacija ir jos puoselėjamų privalomo elgesio taisyklių visuma. Taip pabrė-
žiamas socialinės organizacijos ir teisės ryšys: teisė yra ne tik nacionalinės 
kultūros padarinys – bendros socialinio sugyvenimo taisyklės, bet ir veiks-
nys, nuolatos kreipiantis socialinį sugyvenimą taip, kad išliktų pati naci-
onalinė bendruomenė. Visuomenės teisinės kultūros stiprumas lemia jos 
kaip nacionalinės bendruomenės gyvybingumo laipsnį. „Teisė <...> negali 
būti visiškai redukuota tik į materialines tos visuomenės, kuri ją sukūrė, są-
lygas ar į idėjų bei vertybių sistemą; teisę reikia traktuoti ir kaip savarankiš-
ką veiksnį, kaip vieną iš visuomeninės, ekonominės, politinės, moralinės 
bei religinės raidos priežasčių, o ne tik kaip šios raidos padarinį.“224 Kitaip 
tariant, teisės kūrimo ir įgyvendinimo būklė visada daro grįžtamąjį poveikį 
visuomenei – ją stiprina arba silpnina. Todėl teisės kaip socialinės institu-
cijos visuomenėje yra tik tiek, kiek pati visuomenė puoselėja privalomo 
socialinio elgesio kultūrą. Bendrų elgesio taisyklių laikymasis organizuotos 
prievartos sąlygomis neužtikrina visuomenės socialinio elgesio kultūros il-
gaamžiškumo, nes ji sunyksta pašalinus prievartos sąlygas. Ilgaamžė socia-
linio elgesio kultūra formuojasi kaip visuomenės egzistencinio saugumo, 
tikėjimo bendromis vertybėmis ir socialinio pasitikėjimo išraiška. 

Esminis teisės bruožas – elgesio taisyklių laikymosi privalomumas. 
Dažniausiai dėl šio teisės bruožo kyla ginčai: kas yra teisės normų priva-
lomumo garantas – tik valdžia ar ir valdžia, ir bendruomenė? Šie ginčai 
vyksta neperžengiant E. Diurkheimo sociologijos suformuluotos socia-
linės prievartos sampratos ribų. Tačiau žvelgiant plačiau aiškėja, kad tei-
sinių taisyklių privalomumas kyla ne iš socialinės prievartos grėsmės, ne 
iš abipusės individų naudos, o iš socialinio elgesio numatomumo ir regu-
liarumo poreikio įgyvendinimo. Būtent didelis privalomo socialinio elge-
sio numatomumas ir reguliarumas yra visuomenės egzistencinio saugu-
mo, tikėjimo bendromis vertybėmis ir socialinio pasitikėjimo pagrindas. 

224 Berman H. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 
1999, p. 69.
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Dėl to suaugusiųjų karta suinteresuota socialinio elgesio kultūrą perduoti 
augančiai kartai ją socializuojant. Kitaip tariant, įsitvirtinant privalomo 
socialinio elgesio reguliarumui klostosi ir stiprėja pati visuomenė – jos 
socialinė struktūra. Postmodernioje visuomenėje, kai dėl komercializmo 
poveikio įsitvirtino „instrumentinis protas“ ir pasikeitė demokratijos dva-
sinis dėmuo, imta „vaizduoti“, kad bendrų elgesio taisyklių laikymasis esąs 
prievartinis. Tačiau pirmapradis visuomenės, jos socialinės tvarkos tikslas 
yra taika ir ją laiduoja individų socialinio elgesio numatomumas ir regu-
liarumas. Prievarta yra tik viena iš priemonių taikai siekti, kai individai 
nesilaiko privalomo elgesio taisyklių. Todėl bet kokio dydžio bendruome-
nės pirmiausia puoselėja socialinę kontrolę, apimančią įvairias individų 
drausminimo priemones. Tačiau komercializmo apimtoje, arba vartotojiš-
koje, visuomenėje išryškėjo socialinės kontrolės nykimo tendencija, kuri 
yra ypač pavojinga silpnos galios valstybėje.

Taigi teisė yra kiekvienos visuomenės puoselėjamų privalomų taisy-
klių visuma, užtikrinanti ir tautos kaip nacionalinės bendruomenės išli-
kimą, jos teisingos tvarkos išraiškos ir funkcionavimo būdas. Šiuo ben-
driausiu teisės apibrėžimu siekiame pabrėžti, kad socialinė tvarka nesu-
tampa su elgesio taisyklėmis (pavyzdžiui, teise) ir teisė su įstatymų lei-
dyba. Teisė niekada nebuvo išrasta, o įstatymų leidyba buvo išrasta gana 
vėlai, lyginant su žmonijos raidos istorija, veikiausiai antikinės Graikijos 
laikais, o viduramžiais – germanų tautų. Todėl ypač svarbu pabrėžti bū-
tinybę visiškai išsivaduoti iš klaidingos ir dar gajos, pavyzdžiui, Lietuvoje 
idėjos, kad pirmiau egzistuoja visuomenė ir tik vėliau jos valdžia sukuria 
teisę. Ši idėja užgožė tikrąjį visuomenės ir tvarkos, tvarkos ir teisės, teisės 
ir valdžios santykį. Įsigalėjęs šio santykio aiškinimas valdymo požiūriu 
ne tik atskiria visuomenę ir valdžią, bet ir verčia visuomenę paklusti, 
tarnauti valdžiai. Toks aiškinimas prieštarauja demokratinės visuomenės 
esmei. Visiškai neįsąmoninama, kad tik dėl to, jog individai laikosi tam 
tikrų bendrų socialinio elgesio taisyklių, žmonių grupė gali gyventi tos 
tvarkos, kurią vadiname visuomene, sąlygomis225. Tai reiškia, kad tvarka 
yra visuomenės kaip bendruomeninio reiškinio egzistencijos atributas: 
visuomenės yra tik tiek, kiek jos nariai laikosi socialinės tvarkos, kuri 
nebūtinai turi kilti ir nekyla vien iš sąmoningos valdžios valios. Kiekvie-

225 Hayek Fr. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė. I t.: Taisyklės ir tvarka. Vilnius: Eugrimas, 
1998, p. 146.
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nas individas negali kitaip egzistuoti, kaip nuolatos kurdamas tvarką ir 
šia veikla dalyvaudamas kuriant socialinę tvarką226. Todėl klausimas „Ar 
dar yra Lietuvos visuomenė?“ nėra vien retorika.

Jeigu neužtenka socialinės kontrolės sudrausminti netinkamai be-
sielgiančius individus, visuomenė į pagalbą pasitelkia valstybę. Siekdama 
išvengti piktnaudžiavimo valstybine prievarta, demokratinė visuomenė iš 
anksto apibrėžia socialinės prievartos vartojimo teisines sąlygas ir jos ap-
imtį. Tai reiškia, kad socialinė prievarta gali kilti tik iš specializuotų vals-
tybinės valdžios institucijų, turinčių atitinkamus teisinius įgaliojimus, ir 
turi būti taikoma sąmoningai. Visų šių sąlygų įgyvendinimas komercializ-
mo apimtoje demokratinėje visuomenėje reikalauja iš atitinkamų valdžios 
institucijų ir jų pareigūnų labai geros kompetencijos, kurios neužtenka 
silpnėjant valstybės jėgai. Šiuo laikotarpiu Vakarų visuomenėse klosto-
si problemiškas visuomenės saugumo ir individualios laisvės santykis227: 
tarptautinio terorizmo iššūkiai potencialiai menkina socialinio gyvenimo 
kokybę, bet visuomenės nariai nenori siaurinti individualios laisvės apim-
ties, o atitinkamos specializuotos valstybės institucijos neturi pakankamai 
teisinių išteklių visuomenės saugumui užtikrinti. Todėl neišvengiamai va-
karietiškose visuomenėse aktualizuojasi teisės ir socialinio saugumo ryšys.  

Šiuolaikinės pilietinės visuomenės teisinis pagrindas. Pilietinės 
visuomenės teisinės sistemos pagrindas yra teisės kaip racionalaus doro-
vinių vertybių gynimo priemonės samprata, išreiškianti nekritikuojamą 
tiesioginę moralės įtaką formalizuotai sistemai. Šiuo teisinės pasaulėžiū-
ros pagrindu susiformavusi pilietinės visuomenės teisinė kultūra išreiškia 
visos visuomenės ir valstybės orientaciją į žmogų, į jo asmeninių teisių ir 
saugumo – psichologinio komforto apsaugą. Atitinkamai apibūdinamas ir 
teisinis individų elgesys: vyrauja teisėtas elgesys, susijęs su aukštu indivi-
dualios savimonės ir teisinės sąmonės lygiu. Tai reiškia, kad teisė yra svar-
biausias pilietinės visuomenės tikslų ir funkcijų įgyvendinimo pagrindas. 

Vienas žymiausių šiuolaikinės prigimtinės teisės teoretikų J. Finni-
sas pabrėžia, kad pagrindines vertybes, būtinas kiekvieno žmogaus gy-
venimo kokybei siekti, mes galime tikėtis įgyvendinti tik visuomenėje 

226 Plačiau žr.: Berger P. L., Luckman Th. Socialinės tikrovės konstravimas. Vilnius: Pradai, 
1999. 

227 Šlapkauskas V. Socialinės tvarkos raidos globalizacijos sąlygomis problemos // Juris-
prudencija. Mokslo darbai. 2005, t. 70 (62), p. 8–11.
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ir dėl to susiklosto prigimtinės teisės, kaip praktinio proto principų rin-
kinio tvarkyti žmogiškąjį gyvenimą ir žmogiškąsias bendrijas, poreikis. 
Praktinis protas reikalauja, kad kiekvienu veiksmu būtų gerbiamos pa-
grindinės vertybės. Todėl teisė yra tik ta taisyklių ir institutų visuma, 
kuri nukreipta bendrai visuomenės gerovei kurti228. 

Pilietinės visuomenės lygiu teisės socialinis tikslas turi būti bendras 
ir subordinuoti visus kitus dalinius – įstatymų leidybos ir teismų ar kitų 
teisės įgyvendinimo institucijų tikslus. Šito reikalauja ir būdvardžio „so-
cialinis“ nuoroda į visą visuomenę arba į visų jos narių bendruomeni-
nius interesus. Žodis „socialinis“ yra įgijęs moralinio vertingumo kono-
tacijų.229 R. Nisbetas atskleidė, kad socialumo referentas beveik visuomet 
buvo bendruomeniškumas230. Vokietijos mokslininkų požiūriu socialinė 
valstybė, kaip organizacija, turi padėti silpniesiems visuomenės nariams 
ir paskirstyti ekonomines vertybes taip, kad kiekvienam žmogui būtų 
užtikrintas pragyvenimo lygis231. Taigi vokiečių pilietinė visuomenė pa-
brėžia socioekonomines žmogaus teises. 

A. Vaišvila, išnagrinėjęs teisės sampratos ir teisės paskirties ryšį, at-
skleidė, kad teisės socialinė paskirtis yra istorinis reiškinys, kuris kečia-
si priklausomai nuo teisės sampratos pokyčių ir ją lemiančio socialinės 
struktūros ir socialinių jėgų santykio. Jeigu remsimės teisiniu etatizmu, 
tai teisės socialinė paskirtis – įtvirtinti valstybės ir už jos stovinčios eko-
nomiškai ir politiškai vyraujančios žmonių grupės (klasės) valią, o jeigu 
vadovausimės pilietine teisės samprata, tai teisės paskirtis – apsaugoti 
visų visuomenės narių pagrindines teises ir laisves vienodai veiksmin-
gomis priemonėmis232. Bet šios teisės paskirties neužtenka, jei valstybė 
nėra jautri savo visuomenei. Kaip atskleidė instrumentinio požiūrio į 
teisę absoliutinimo tyrimas233, žmogaus teisių įgyvendinimas yra būti-
na, bet nepakankama teisinio etatizmo ribojimo kliūtis. Priešingai mūsų 

228 Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Oxford University Press, 1980, 
p. 122, 170, 174.

229 Hayek Fr. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė. II t. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 130.
230 Nisbet R. Sociologijos tradicija. Vilnius: Pradai, 2000, p. 101.
231 Цахер Х. Ф. Социальное государство // Государственное право Германии. Т. 1. 

Москва: Hoрма, 1994, с. 63–74. 
232 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2004, p. 163.
233 Šlapkauskas V. Instrumentinio požiūrio į teisę absoliutinimas ir jo kritika // Jurispru-

dencija. Mokslo darbai. 2006, Nr. 4 (82), p. 88–89.
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visuomenės lūkesčiams etatistinė teisės samprata ne nyksta, o stiprėja 
įsigalint biurokratijai. Todėl net gerėjančiomis žmogaus teisių įgyvendi-
nimo Lietuvoje sąlygomis mūsų valstybės prezidentas keletą metų iš eilės 
savo metiniame pranešime turi konstatuoti valstybės nejautrumą savo 
visuomenei234. Akivaizdu, kad neužtenka saugoti žmogaus teises ir lais-
ves – būtina kurti teisines žmogaus socialinės raidos ir visuomenės narių 
socialinio sugyvenimo kokybės gerinimo sąlygas, būtinas tautai išlikti. 

Socialinę teisės paskirtį įgyvendina teisės funkcijos, kurios kartu 
yra ir pilietinės visuomenės funkcijų sukonkretinimas teisės lygmeniu. 
Teisės socialinės funkcijos – tai teisės poveikio žmonių elgesiui kryptys 
ar būdai. Išskiriamos pagrindinės ir pagalbinės teisės socialinės funkci-
jos. Pagrindinės teisės socialinės funkcijos yra teisinės integracijos (tei-
sės socialinės integracijos), teisinio reguliavimo, teisinės komunikacijos, 
teisinės socializacijos, socialinės prievartos įteisinimo ir normavimo 
funkcijos. Visos teisės funkcijos vienu ar kitu lygiu atitinka šiuolaikinės 
pilietinės visuomenės pagrindines funkcijas: savireguliaciją; socialinę 
integraciją; socialinių subjektų saviraidą; ekonominių, politinių, kultū-
rinių, informacinių gyvenimo sąlygų suvienodinimą. Tačiau dauguma 
garsių autorių, pavyzdžiui, E. Diurkheimas (1893), R. Paundas (1923), 
K. Llewellynas (1940), T. Parsonsas (1951), L. Fulleris 1964), J. Finni-
sas (1980), N. Luhmannas235 (1985), pabrėžė ir pabrėžia didelę teisės 
socialinės integracijos funkcijos svarbą. Ši funkcija labiausiai atitinka ir 
gali atskleisti pilietinės visuomenės poreikius. Kitos teisės funkcijos yra 
subordinuotos teisės socialinės integracijos funkcijai įgyvendinti. Todėl 
glaustai aptarsime teisės socialinės integracijos funkciją. 

Teisės socialinės integracijos funkcija – tai kurti teisinį reguliavimą ir 
jį įgyvendinti siekiant užtikrinti ir išsaugoti visuomenės narius vienijančią 
ir visą visuomenę persmelkiančią, teisingumu grindžiamą socialinę tvarką, 
kuri palaikytų ir skatintų santykinai susitelkusios visuomenės dinamiškai 
tvirtą gyvenimą. Ši funkcija dar vadinama socialinio kompromiso funkci-
ja236, kai siekiama pabrėžti demokratinėje visuomenėje vyraujantį sociali-
nės integracijos pobūdį: tokius teisės subjektų savitarpio susitarimus, lai-
234 Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metinis (2008 m.) pranešimas // 

www.lrp.lt (Žiūrėta: 2008 05 15).
235 Plačiau žr.: Šlapkauskas V. Teisės sociologija. Vadovėlis. Vilnius: MRU Leidybos cent-

ras, 2004.
236 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2004, p. 189.
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duojančius jų interesų patenkinimą tokiu mastu, kuris nesiaurina kitų so-
cialinių grupių galimybių įgyvendinti savo teisėtus interesus ir nemažina 
visuomenės sutelktumo. Tačiau reikia pabrėžti, kad Vakarų civilizacijoje 
suabejota konsensuso kaip socialinio kompromiso kriterijaus patikimumu 
ir rekomenduojama „siekti tokios teisingumo idėjos ir praktikos, kuri nėra 
susijusi su konsensuso idėja ir praktika“237. Tai liūdnai patvirtina skanda-
linga Lietuvos politinių partijų, jų formalių ir neformalių koalicijų veikla. 

Teisinės sistemos ir teisės normomis sukuriama visuomenėje pa-
sitikėjimo ir saugumo išsaugojimo, visuomenės sutelktumo stiprinimo 
tendencija, persverianti ir nustelbianti griovimo tendencijas. Tai reiškia, 
kad teisinė sistema, sąveikaudama su moraline, ekonomine, politine ir 
kitomis gretimomis socialinėmis sistemomis, turi įgyvendinti socialinę 
teisės paskirtį, kurioje pabrėžiama: 1) saugoti ir ginti žmogaus pamatinius 
interesus; 2) užtikrinti visuomenės grupių socialinę ir politinę santarvę; 
3) skatinti visuomenės socialinio sugyvenimo kokybės raidą. Nors teisės 
socialinė paskirtis yra nedaloma, bet dėl aiškumo pabrėžėme jos aspektus 
ir svarbias integracinės funkcijos subkryptis. Pirmoji teisinės integraci-
jos subkryptis: teisinė sistema turi nepaliaujamai žmogaus teisių ir laisvių 
požiūriu „matuoti“ ir vertinti visus teisinius reiškinius ir šalinti nukrypi-
mus, konkrečiai ginti žmogaus teises ir laisves. Antroji teisinės integra-
cijos subkryptis: teisė turi organizuoti ir skatinti žmonių elgesį ir veiklą 
taip, kad socialinio solidarumo jie siektų vadovaudamiesi žmogiškosio-
mis vertybėmis ir liberalios demokratijos normomis. Trečioji subkryptis: 
teisė įstatymo forma turi įteisinti būtiną minimalų pragyvenimo lygį ir 
padėti visuomenei, kaip socialinei sistemai, išlikti. Taigi teisinis reguliavi-
mas turi veikti kaip pilietinės visuomenės imuninė sistema. 

teisės socialinio veikimo mechanizmai

teisės socialinis veikimas. Tai nuolatinio, daugkartinio arba vien-
kartinio teisės poveikio visuomeniniams santykiams, žmonių sąmonei 
ir elgesiui atsiradimas, jo kaitos procesas ir rezultatas. Teisės poveikis 
atsiranda, keičiasi ir įgyvendinamas teisinėmis priemonėmis. Teisinės 
priemonės – tai teisiniai instrumentai, kuriais laiduojamas teisės socia-

237 Lyotard J. Fr. Postmodernus būvis. Šiuolaikinį žinojimą aptariant. Vilnius: Baltos 
lankos, 1993, p. 162.
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linės paskirties ir teisės subjektų teisėtų interesų įgyvendinimas. Teisės 
įgyvendinimas pasireiškia konkrečiais poveikio visuomeniniams santy-
kiams, žmonių sąmonei ir elgesiui rezultatais. Taigi teisės socialinis vei-
kimas apima teisės, kaip reiškinio, raidos tarpsnį arba etapą nuo teisės 
atsiradimo iki jos įgyvendinimo rezultatų. 

„Teisės atsiradimo – teisės įgyvendinimo“ etape teisinės priemonės 
sąveikauja su įvairiomis socialinėmis normomis ir veiksniais, kurie soci-
alinį teisės veikimą gali sustiprinti (padaryti teigiamą poveikį), susilpnėti 
arba netgi neutralizuoti. Kitaip tariant, dėl teisinių priemonių, socialinių 
sąlygų ir veiksnių sąveikos teisė, kaip socialinis reiškinys, patiria atitin-
kamus būvius ir procesus, kurie išreiškia teisės judėjimą „teisės atsiradi-
mo ir teisės įgyvendinimo“ etape. 

Pagrindinės teisinio poveikio arba tiesiog teisinės priemonės yra 
teisinės idėjos ir teisės normos. Tai teisės socialinio veikimo „varomosios 
jėgos“. Su jomis susijusios kitos teisinės priemonės: teisės taikymo aktai, 
sutartys, teisiniai faktai, subjektinės teisės ir teisinės pareigos, teisinė at-
sakomybė, lengvatos, paskatinimai, bausmės ir t. t. Visos teisinės prie-
monės yra teisės subjektų interesų tenkinimo būdai ir turi teisinę galią.

Teisinis poveikis visuomeniniams santykiams, žmonių sąmonei ir 
elgesiui gali būti daromas apibrėžtoje teisinėje erdvėje. Teisinė erdvė – 
tai ne tik valstybės teritorija, kurios gyventojai patiria valstybinės teisės 
poveikį. Teisinė erdvė yra psichologinė konstrukcija, susijusi su žmonių 
grupėmis – jų vertybėmis ir socialinio elgesio normomis. Todėl realūs 
teisiniai santykiai susiklosto rašytinių teisinių priemonių ir gyvosios tei-
sės normų sąveikos kontekste.

Realių teisinių santykių pagrindas – teisinis faktas. Kol nesusiklos-
to atitinkamos socialinės sąlygos, leidžiančios konkrečiai teisės normai 
įsikūnyti subjektinėje teisėje, teisės normos savaime neveikia. Taigi tei-
sinis faktas „praneša“ apie atsiradusį, pasikeitusį ar pasibaigusį konkretų 
teisinį santykį. Tačiau sociologiniu požiūriu svarbiau yra nustatyti teisės 
socialinio veikimo dėsningumus. Todėl dėmesys kreipiamas ne į pavie-
nius teisinius faktus, o į panašių teisinių faktų sklaidą, kurios sociologinė 
analizė gali atskleisti teisinių priemonių ir jų taikymo socialinį pagrįstu-
mą bei veiksmingumą.  

Teisės, kaip socialinio reiškinio, patirti būviai ir procesai nuo teisės 
atsiradimo iki teisės įgyvendinimo yra vadinami teisės socialinio veikimo 
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mechanizmais. Teisės sociologijos plačiuoju požiūriu išskiriami keturi san-
tykinai savarankiški teisės socialinio veikimo mechanizmai: 1) teisinio re-
guliavimo; 2) socialinis; 3) psichologinis; 4) informacinis-komunikacinis. 

teisinio reguliavimo mechanizmas – tai teisinių priemonių sis-
tema, sukurta padėti teisės subjektams įgyvendinti jų interesus. Teisės 
teorijoje susiklostė teisinio pozytyvizmo ir sociologinės teisės požiūriai 
į teisinio reguliavimo mechanizmą. Pavyzdžiui, S. Aleksejevas teisinio 
pozityvizmo požiūriu išskiria tris teisinio reguliavimo mechanizmo 
elementus: 1) teisės normos ir individualūs teisės taikymo paliepimai; 
2) teisiniai santykiai; 3) teisių ir pareigų įgyvendinimo aktai238.

Šiuo požiūriu A. Malko detalizuoja teisės nuo jos normos atsiradi-
mo iki įgyvendinimo raidą. Jo požiūriu, teisinio reguliavimo procesą su-
daro penkios pagrindinės stadijos (kitaip tariant, yra penki teisės būviai): 
1) teisės norma; 2) teisinis faktas arba faktinę sudėtį išreiškiantis teisės 
taikymo aktas; 3) teisinis santykis; 4) teisių ir pareigų įgyvendinimo aktai; 
5) apsauginis teisės taikymo aktas (fakultatyvinis elementas)239. Penktoji 
teisinio reguliavimo stadija pradeda veikti tik tada, kai įgyvendinti teisės 
nepavyksta ir į pagalbą nepatenkintam interesui turi ateiti atitinkama 
teisės taikymo veikla. Šiuo atveju teisės taikymo atsiradimas susijęs su 
neigiamo pobūdžio aplinkybėmis, kurios reiškia arba potencia liai realią 
teisės pažeidimo galimybę, arba tiesioginį teisės pažeidimą.

Teisės teorijoje yra bandymų sociologinio požiūrio pagrindu išplėsti 
teisinio reguliavimo elementus. Pavyzdžiui, V. Lapajeva pabrėžia socio-
loginį požiūrį į teisinį reguliavimą ir išskiria šiuos juridinio mechanizmo 
elementus: 1) tinkamą teisės formos pasirinkimą (t. y. teisingą teisės nor-
mų akto lygio – įstatymo, įstatymo įgyvendinamojo teisės akto pasirinki-
mą; teisingą teisės normų akto rūšies – administracinio, civilinio ir pan. – 
pasirinkimą); 2) tarpnorminių kolizijų buvimą arba nebuvimą; 3) visuo-
meninių santykių teisinio sureguliavimo laipsnį (optimalų sureguliavimą, 
normų aktų gausą arba teisėkūros spragas); 4) teisingą teisinio poveikio 
subjektų nustatymą; 5) tinkamą teisinio poveikio būdo pasirinkimą; 6) tei-

238 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. Москва: «Юридическая литература», 
1982, с. 27. 

239 Теория государство и права. Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Москва: 
Юристь, 1999, с. 627.
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sių ir pareigų pusiausvyros užtikrinimą; 7) paskatinimo normų arba sank-
cijos reikšmės teisinio poveikio adresatams parinkimą; 8) būtinų teisinių 
garantijų ir jų veiksmingumo nustatymą (pvz., materialinių teisės normų 
užtikrinimą atitinkamomis procesinėmis formomis, konfliktų sprendimo 
procedūros institucinį užtikrinimą); 9) įstatymo stabilumo laipsnį; 10) tei-
sės taikymo veiklos kokybę ir veiksmingumą; 11) visuomenės teisinę kul-
tūrą, pareigūnų ir piliečių teisinę sąmonę240. Tokie bandymai yra perspek-
tyvūs, nes šių teisinio reguliavimo elementų ryšių tyrimas pateikia žinių, 
kurios gali turėti įtakos tolesnei teisės teorijos plėtrai.  

teisės veikimo socialinis mechanizmas (teisės veikimo socialinė 
aplinka) – tai visuma socialinių sąlygų (socialinės neteisinės normos) ir 
veiksnių (pvz., paprotinis mąstymas), kurie suponuoja teisės atsiradimą, 
sąveikauja su teise įvairiuose jos funkcionavimo etapuose ir atsispindi 
teisės įgyvendinimo socialiniuose padariniuose. Teisės kūrimas ir atsi-
radimas „vyksta“ ekonominio, politinio, dorovinio ir kitokio pobūdžio 
socialinių veiksnių sąveikos kontekste. Šie veiksniai sąveikauja su teise 
visuose jos funkcionavimo ir įgyvendinimo proceso etapuose, t. y. suda-
ro socialinę teisės veikimo aplinką (sociumą). Todėl vienas svarbiausių 
teisės sociologijos uždavinių – nagrinėti teisės socialinės aplinkos struk-
tūrą, jos elementų ir teisės ryšį.

Socialinė aplinka, kaip teisės veikimo kontekstas, dažniausiai nagri-
nėjama šiais požiūriais: 

1. Aksiologiniu požiūriu (vertybių teorijos požiūriu). Šiuo požiūriu 
nagrinėjama: teisės vaidmuo ir jos reikšmė visuomenės socialinių verty-
bių sistemoje; teisinių ir kitų socialinių vertybių suderinamumas (arba 
prieštaringumas); teisėtumo ir tikslingumo principų santykis; teisės so-
cialinio prestižo lygis; teisės atitikties socialiniams lūkesčiams laipsnis. 
Išsiaiškinama, kokiu laipsniu visuomenė pripažįsta ir palaiko teisės sau-
gomas socialines vertybes ir reikalaujamas elgesio formas. Modeliuojant 
socialinį teisės veikimą ypač svarbu tinkamai vertinti visuomeninės są-
monės formų – politinės ir dorovinės – poveikį teisinei sąmonei. Socio-
loginiai tyrimai šioje srityje turėtų atskleisti visuomenės teisinio mąsty-
mo, atitinkančio dabarties iššūkius, formavimosi procesų realų vaizdą. 

240 Лапаева В. В. Конкретно - социологические исследования в праве. Москва: «Юри-
дическая литература», 1987, с. 78–79.
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2. Socioreguliaciniu požiūriu. Šis požiūris pabrėžia normatyvinį 
socioreguliavimo pagrindą. Tai reiškia, kad nagrinėjama teisės kaip so-
cialinio reguliatoriaus sąveika su kitais socialiniais reguliatoriais. Šiuo 
požiūriu siekiama atskleisti, koks susiklostė teisės normų ir faktiškai vei-
kiančių socialinių normų (veiklos įpročių vienoje ar kitoje veiklos sri-
tyje) santykis – normų suderinamumas ir prieštaravimai; kokio reikia 
papildomo teisėkūros pastiprinimo, kad įsigalėtų teisės normų ir kitų 
socialinių reguliatorių teigiamos sąveikos formos. 

3. Socialinės kontrolės požiūriu. Visavertiška teisės socialinio veiki-
mo mechanizmo analizė turi atskleisti teisės vietą ir vaidmenį socialinės 
kontrolės institutų sistemoje. Dažnai socialinės kontrolės samprata apibrė-
žiama tik visuomenės lygiu, ignoruojant individų socializacijos reikšmę. 
Susiaurinta socialinės kontrolės samprata suprantama kaip socialinės siste-
mos socioreguliacijos būdas. Tuomet išplečiamas socioreguliacinis požiū-
ris. Dažnai toks socialinės kontrolės požiūrio susiaurinimas yra nepagrįs-
tas ir riboja teisės socialinio veikimo modeliavimo galimybes. Neatsitikti-
nai T. Parsonsas pabrėžė socialinės kontrolės kaip individų socializacijos 
reikšmę: socialinė kontrolė – tai „societarinių normų ir vertybių internali-
zacija asmenybių sistemose“241. Būtent individų socializacija yra socialinės 
kontrolės visuomenės lygiu pagrindas. Tai reiškia, kad socialinės kontrolės 
veikimas neapsiriboja vien normatyvinio reguliavimo procesais, o apima 
ir visų visuomenėje veikiančių socialinių normų bei institutų funkciona-
vimą (pvz., šeimos ir santuokos, švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, tei-
singumo, viešosios nuomonės institutus). Socialinės kontrolės tikslas – tai 
faktinių visuomeninių santykių pavertimas tokiais santykiais, kurie atitiktų 
visuomenės lūkesčius ir vertybiškai normatyvinius reikalavimus. Tai ga-
lima pasiekti dviem būdais: arba visuomenėje priimtų vertybių ir normų 
pagrindu kuo tikslingiau organizuojant socialinę realybę (auklėjimu, įtiki-
nėjimu, prievarta ir kitomis socialinio poveikio priemonėmis), arba pase-
nusių normų peržiūrėjimo ir vertybių pervertinimo bei jų keitimo pagrin-
du. Reali socialinė kontrolė vyksta spontaniškai derinant abu būdus.

teisės veikimo psichologinis mechanizmas – tai teisės poveikio 
žmonių elgesio motyvams laidavimo būdai. Motyvai yra veiklos paskatos, 
susijusios su individo poreikių tenkinimu: individo aktyvumą skatinan-
241 Американская социология. Москва: Изд -во МГУ, 1972, с. 372.
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tys ir jo veiklos kryptį lemiantys aplinkos arba vidaus veiksniai; materia-
lūs arba idealūs individo tikslai; individo veiksmų ir poelgių pasirinkimo 
priežastis, kurią suvokia pats individas242. Motyvams priskiriame visa tai, 
kas skatina žmogaus veiklą: poreikius ir interesus, potraukius ir emocijas, 
nuostatas ir idealus. Dažniausiai išskiriami du pagrindiniai teisinio po-
veikio elgesio motyvams būdai: 1. Sulaikantieji motyvai. Jie formuojami 
bend rųjų ir specialiųjų draudimų įvedimo pagrindu. 2. Skatinamieji mo-
tyvai. Jie formuojami pareigų ir leidimų pagrindu. Šie teisinio poveikio 
būdai dažniausiai veikia dermėje, vienas kitą papildydami ir bet kurioje 
visuomeninių santykių srityje sudarydami teisinio reguliavimo režimą.

Nagrinėjant teisės socialinio veikimo psichologinį mechanizmą reikia 
dėmesį skirti visuomenės savireguliacijos ir valdžios vykdomos reguliaci-
jos santykio apibūdinimui. Šį santykį nėra lengva tiksliai apibrėžti ir tai 
atsiliepia teisės socialinio veikimo modeliavimo tikslumui. Paprastai spon-
taniškai susiformuoja ir keičiasi visuomenės savireguliacija, kuri atsispindi 
vieno ar kito teisinio poveikio elgesio motyvams būdo arba jų santykio 
pasirinkimu: vyrauja arba sulaikomieji, arba skatinamieji motyvai, arba jų 
dinaminė pusiausvyra. Šiuolaikinės pilietinės visuomenės savireguliaci-
ja – tai jos sugebėjimas, neperžengiant leistinų ribų, išlaikyti savo esminius 
parametrus ir funkcijas. Šio sugebėjimo pagrindas yra visuomenės kaip 
sistemos mokėjimas priešintis aplinkos poveikiams – tai leidžia jos vidinės 
organizacijos darinių autonomiškumas ir stabilumas. Kitaip sakant, ypač 
pabrėžiamas piliečių savaveiksmių organizacijų vaidmuo – būti žmogaus 
ir valstybės tarpininku, neleidžiant valstybei paminti žmogaus teisių ir lais-
vių, imtis savavališkai vienašališkų veiksmų reglamentuoti piliečių veiklą.

Pilietinės visuomenės savireguliacijos mechanizmas padeda suderinti 
piliečių privačius interesus ir visuomenės socialinius interesus, išreiškia-
mus įstatymo forma. Jeigu šio mechanizmo nėra arba jis dar nesusiforma-
vo, tai valstybė perima visuomenės savireguliacijos funkciją, pakeisdama 
ją išorine reguliacija. Kaip žinoma, išorinės reguliacijos stiprinimas ir jos 
plėtimas, nors ir be išankstinio sumanymo, didina visuomenės biurokra-
tizavimą, o kova su šiuo reiškiniu – pabrėžia imperatyvinį teisinį režimą. 

Elgesio motyvacijai įtakos turi visuomeninių santykių reguliavimo 
pobūdis: imperatyvus ar dispozityvus. Konkrečioje socialinėje srityje tei-
sinio poveikio elgesio motyvacijai būdų santykis yra istoriškai kintantis 
242 Psichologijos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 177.
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reiškinys, kurį suponuoja įvairių veiksnių sąveika, pavyzdžiui, valstybės 
politinio režimo, visuomenės teisinės kultūros būklės, tautos tradicijų ir 
psichologijos (savireguliacijos mechanizmų) sąveika. Todėl visuomenės 
lygiu įsivyravęs teisinio poveikio būdų santykis yra labai svarbus realiai 
egzistuojančio teisinio režimo ir teisės socialinio veikimo bruožas.  

teisės veikimo informacinis komunikacinis mechanizmas – tai tei-
sinės informacijos komunikaciniai tinklai (pvz., juridinių asmenų vienin-
gas registras), turintys laiduoti teisės informacinį-komunikacinį poveikį 
teisės subjektams. Didėjant teisės ir plečiantis elektroninės erdvės vaidme-
niui šiuolaikinėje visuomenėje teisės teorijai iškyla labai sunkus uždavinys 
– apibrėžti informacinį komunikacinį mechanizmą ir jo ryšius su kitais tei-
sės veikimo mechanizmais. Komunikacinis tink las – tai socialinei grupei 
reikšmingos informacijos priėmimo ir perdavimo struktūra. Teisėkūros ir 
teisės taikymo subjektų skelbiami teisės aktai, piliečių tarpusavio sutartys 
yra reikšminiai veiksmai, sąmoningai adresuoti kitiems žmonėms. Todėl 
juos galima vadinti komunikaciniais veiksmais. Šiuolaikinė teisės socio-
logija siekia atskleisti teisės socialinio veikimo informacinį-komunikacinį 
mechanizmą, teisinės komunikacijos valdymo dėsningumus. 

Žmonių gyvenimo kokybei didžiausią įtaką turi bendravimo pobū-
dis. Kokybinis bendravimas laiduoja įvairių lygių produktyvių santykių 
susikūrimą. Šio poreikio reikšmė padidėja pilietinėje visuomenėje, ku-
rios nariai tarpusavio santykius grindžia ne vien draugyste, bet ir teise 
kaip komunikacijos priemonių visuma. Komunikacinių būdų ir priemo-
nių įvairovei plečiantis iškyla jų tinkamo pasirinkimo problema. Komu-
nikacinio būdo ir priemonės pasirinkimas perduoti atitinkamo tipo pra-
nešimą yra labai svarbus mums ir mūsų partnerių gerovei, sėkmingam 
siekiamo tikslo įgyvendinimui243. 

Sudėtingėjant teisei ir didėjant jos vaidmeniui šiuolaikinėje visuo-
menėje iškilo būtinybė kurti ir plėtoti teisės komunikacinius tinklus, 
kurie laiduotų teisinės informacijos sklaidą ir teisinės komunikacijos 
procesų valdymą (grįžtamojo ryšio užtikrinimą) visuomenėje. Teisės 
komunikaciniai tinklai arba jų dalis turi būti atviri ir prieinami visuo-

243 Перспективы социальной психологии. Второе международное издание. Редакто-
ры – составители М. Хьюстон, В. Штребе, Дж. М. Стефенсон. Москва: ЭКСМО, 
2001, с. 343.
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menės nariams, siekiantiems savo interesus įgyvendinti teisiniu pagrin-
du. Teisės komunikacinių tinklų nebuvimas arba netobulumas tampa 
kliūtimi plėtotis visuomenės teisinei kultūrai. Mūsų visuomenėje dabar 
susiklosčiusio teisinės informacijos perdavimo tinklo galimybės organi-
zuoti grįžtamąjį teisės įgyvendinimo ryšį ir juo labiau – valdyti teisinės 
komunikacijos procesus yra menkos. 

Visuomenėje paprastai yra įvairių tipų komunikacinių tinklų, ku-
rie skirstomi pagal tai, kokiu būdu kiekvienos grupės narys gauna grupei 
reikšmingą informaciją. Teisinei informacijai perduoti ir grįžtamajam ry-
šiui gauti pilietinėje visuomenėje svarbiausios yra komunikacinės formalių 
grupių (pvz., valstybės, jos institucijų ir nevalstybinių organizacijų) struk-
tūros. Šios struktūros yra griežtos ir stabilios, informacija pateikiama pagal 
tam tikras taisykles, pavyzdžiui, buvusios „Valstybės žinios“. Įvairios žinybos 
ir organizacijos sukūrė jų pačių valdomus teisinės informacijos sklaidos ir 
komunikacijos tinklus. Be abejonės, pažangiausias yra teisinės informacijos 
perdavimas elektroninėje erdvėje. Teisinės informacijos sklaida elektroninė-
je erdvėje pamažu struktūrinama ir kuriami teisinės komunikacijos tinklai 
(užtikrinamas grįžtamasis ryšys), kurių tipai gali būti įvairios struktūros.  

teisėkūros sociologijos paskirtis ir tyrimo kryptys

Sociologinės pagalbos teisėkūros subjektui pagrindu susiformavo tei-
sėkūros sociologija. Teisėkūros sociologija – tai teorinių ir empirinių tyri-
nėjimų kompleksas, skirtas teisėkūros subjektui teikti veiksmingą praktinę 
pagalbą. Jos pradininkais laikomi H. Spenseris („Įstatymų leidėjų nuodė-
mės“) ir J. Carbonnierius („Juridinė sociologija“). Jų nuomone, sociologija 
gali padėti teisėkūros subjektui tobulinti teisės normų veiksmingumą. 

Šiuolaikinės teisėkūros sociologijos pagrindinis tikslas – sociologiškai 
užtikrinti sklandžią teisėkūrą ir veiksmingus jos rezultatus. Dėl to ji nagri-
nėja šiuos uždavinius: 1) renka ir analizuoja socialinių procesų duomenis 
ir jais remdamiesi rengia naujų teisės normų sukūrimo bei tobulinimo po-
reikių bei jų raidos socialines prognozes; 2) nagrinėja teisės normų aktų 
projektų turinį, socialinį jų pagrįstumą ir modeliuoja socialinį jų veiks-
mingumą; 3) nagrinėja veikiančių teisės normų ir visos teisinės sistemos 
socialinį veiksmingumą; 4) rengia, organizuoja ir įgyvendina anketines 
apklausas; remiantis jų duomenų analize išaiškinama viešoji nuomonė 
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apie teisėkūros inovacijas. Dažniausiai teisėkūros sociologiniai tyrinėji-
mai vykdomi trimis kryptimis: nagrinėjami visuomenės ir joje veikiančios 
teisės ryšiai; nagrinėjami visuomenės raidos ir jos kuriamų teisės normų 
dinamikos ryšiai; nagrinėjama teisės normų kūrimo praktika. 

Teisėkūros sociologija skirstoma į tris formas: ikiteisėkūrinę, tei-
sėkūros ir poteisėkūrinę sociologijas244. Kartais išskiriamos tik dvi tei-
sėkūros sociologijos formos: 1) išorinė teisėkūros sociologija, apimanti 
ikiteisėkūrinę sociologiją ir poteisėkūrinę sociologiją. Ji nagrinėja vien 
teisėkūrinės veiklos mechanizmą, atsiribodama nuo šios veiklos turinio; 
2) vidinė teisėkūros sociologija, sociologiniu požiūriu nagrinėjanti tei-
sėkūrinės veiklos turinį (teisės normų aktų turinį)245. Siauruoju požiūriu 
pastaroji ir yra tikroji teisėkūros sociologija.

Ikiteisėkūrinės sociologijos poreikis dažniausiai atsiranda dviem atve-
jais: 1) kai teisėkūros subjektas ketina teisiškai sureguliuoti kuriuos nors 
jautrius visuomeninius santykius ir dėl to siekia išsiaiškinti apie juos viešąją 
(visuomeninę) nuomonę; 2) kai skirtingas socialines grupes būtina parengti 
naujam teisiniam reguliavimui, t. y. formuoti atitinkamą viešąją nuomonę. 

Poteisėkūrinė sociologija susijusi su viešosios nuomonės apie vei-
kiančią teisę ir jos normų veiksmingumą tyrimais. Daug reformų nepa-
vyksta sėkmingai įgyvendinti dėl vienos banalios priežasties – teisėkūros 
subjektas nesirūpina savo viešaisiais ryšiais ir sistemingai neorganizuoja 
„teisės normų aktų vartojimo“.

Teisėkūra yra tokia veikla, kurios rezultatų – teisės normų – veiks-
mingumas priklauso ne tik nuo jų kūrėjų, bet ir nuo vartotųjų. Teisėkūros 
subjektas išleidžia kartais visiškai neveiksmingus teisės normų aktus, bet 
dažniausiai gana ilgai veikęs teisės normų aktas tampa neveiksmingas, 
nes pasikeičia su jo veikimu susijusios visuomenės gyvenimo sąlygos. 
Todėl išleidus teisės normų aktą teisėkūros subjektas turi periodiškai už-
sakyti sociologines apklausas, skirtas atskleisti teisės normų akto veiki-
mo galimo neveiksmingumo apimtį ir priežastis. Atskleistą teisės normų 
akto dalinį neveiksmingumą galima įveikti atitinkamomis priemonėmis. 
Atsižvelgiant į konkrečią padėtį, gali būti išleidžiamas teisės aiškinimo 
aktas ar tarnybinė instrukcija, gali įsikišti prokuratūra, o ypatingais atve-
jais – gali būti parengiamas ir išleidžiamas naujas teisės normų aktas. 

244 Российская социологическая энциклопедия. Москва, 1998, c. 494.
245 Карбонье Ж. Юридическая социология. Москва: «Прогресс», 1986, c. 318–319.
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Teisėkūros sociologija siauruoju požiūriu apima didelę sociologinės 
pagalbos teisėkūros subjektui įvairovę: teisinio reguliavimo prognoza-
vimą; bendradarbiavimą rengiant normų akto koncepciją ir projektą, 
įstatymo projekto mokslinę-praktinę ekspertizę; prireikus – įstatymo 
veikimo eksperimentą; viešosios nuomonės apie teisinių naujovių įve-
dimą stebėsenos organizavimą ir skubias apklausas; teisės normų aktų 
veikimo veiksmingumo tyrimą 246. 

Teisėkūros subjektas sukuria veiksmingą teisę tik tuomet, kai ji su-
tampa su interesais tų, nuo kurių priklauso, ar ja bus remiamasi, ar ji 
bus taikoma paleidžiant veikti teisinį mechanizmą. Teisė turi numatyti 
paska tas, kad būtų užtikrinamas jos pačios įgyvendinimas. Daugeliui 
atvejų tai reikš užtikrinimą, kad adekvačios ir tinkamos teisinės prie-
monės bus prieinamos tiems, kuriems padėti arba apsaugoti jų interesus 
yra skirtos; priemonės, kurios yra gana patrauklios, kad paskatintų ne-
teisėtos praktikos auką siekti teisinės sistemos pagalbos. Akivaizdu, kad 
šiuolaikinėje sudėtingai organizuotoje visuomenėje skirtingų socialinių 
grupių interesų išaiškinimas ir jų tinkamas įvertinimas, sprendžiant, ar 
juos paversti teise, ar palikti funkcionuoti kaip potencialiai „gyvąją tei-
sę“, yra tokia specializuota veikla, kuri ne tik viršija teisinės technikos 
galimybes, bet ir reikalauja sukurti atitinkamų tyrimų instituciją, kuri 
teiktų praktines rekomendacijas teisėkūros subjektui. 

Viešosios nuomonės kaip socialinio instituto  
poveikis teisėkūrai

Viešoji (visuomeninė) nuomonė – tai įvairių socialinių grupių 
sprendimai, susiję su visuomeninio gyvenimo įvykiais, atskirų asme-
nybių, organizacijų ir partijų veikla ir elgesiu, svarbiomis socialinėmis, 
politinėmis, kultūrinėmis problemomis, ir jų vertinimai. Didžioji visuo-
menės narių dalis paprastai tiesiogiai nedalyvauja politikos ir teisėkūros 
procesuose. Todėl socialinis jų aktyvumas dažniausiai pasireiškia viešąja 
nuomone. Viešoji nuomonė dėl konkrečių veiksmų ir poelgių reiškiama 
masiniu pritarimu jiems arba jų pasmerkimu. Kuo daugiau visuomenės 
narių turi savo nuomonę ir aktyviai reiškia pilietinę poziciją, tuo stipres-
nė ir veiksmingesnė yra viešoji nuomonė.
246 Российская социологическая энциклопедия. Москва, 1998, с. 494.
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Viešoji nuomonė – ne tik savaime susiklostantis, bet ir žiniasklai-
dos kryptingai formuojamas socialinis reiškinys. Šiuolaikinei visuome-
nei kaip visumai egzistuoti lemiamą įtaką turi socialinė komunikacija. 
Informacijos laisvas ir turinio požiūriu neiškreiptas judėjimas dėl žinia-
sklaidos priemonių sistemos padeda kiekvienam individui sussidary-
ti nuomonę apie visuomenėje vykstančius įvykius, orientuotis į realius 
ir potencialius vienminčius, susirasti sau referentinę grupę (individui 
reikšmingiausią grupę), su kurios nuomone jis solidarizuojasi.

Išsivysčiusi visuomenė turi įteisintas institucines struktūras, kurios 
išreiškia viešąją nuomonę. Tokios institucijos yra realių pilietinių laisvių ir 
teisių buvimas, periodiškas valdžios institucijų rinkimas, visuomenės da-
lyvavimas teisėkūros procese organizuojant referendumus, žiniasklaidos 
veikla ir t. t. Viešoji nuomonė kaip socialinis institutas funkcionuoja tik 
tose visuomenėse, kuriose yra garantuota pačios visuomenės socialinio 
atvirumo raiškos laisvė. Kitaip sakant, viešosios nuomonės buvimas – tai 
visuomeninės sąmonės ir, apskritai, socialinių santykių lygio kokybinis 
apibūdinimas. Šiuo požiūriu viešoji nuomonė kaip socialinis institutas 
egzistuoja tiktai tose visuomenėse, kurios yra pasiekusios pilietinę būklę. 

Nepriklausomos ir laisvos viešosios nuomonė raida įmanoma, kai 
šią būklę leidžia visuomenės institutai ir struktūros. Nevaržoma nepri-
klausomos viešosios nuomonės raida yra atributas pilietinės visuomenės, 
kurioje socialinis valdymas yra aiškiai peraugęs į savivaldą, o socialinė 
kontrolė – į viešąjį savireguliavimą. Tuomet viešoji nuomonė virsta vi-
saverčiu socialiniu institutu, kurio funkcija yra veiksmingai kontroliuo-
ti politinę valdžią, neleidžiant jai piktnaudžiauti savo galiomis, pažeisti 
žmogaus teises ir laisves. Apie tai Ulrichas Beckas rašo: „Šiame kelyje 
vienas iš paskutinių žingsnių yra teisinė spaudos apsauga ir jos laisvės tu-
riningas skleidimas. Teisinė spauda dermėje su kitomis visuomenės in-
formavimo priemonėmis (VIP – laikraščiais, radijo ir televizija) ir nau-
jomis techninėmis galimybėmis sukuria įvairiai diferencijuotas viešosios 
nuomonės formas. Net jeigu jos anaiptol nesiekia kilnių švietimo tikslų 
<…> ir galbūt sukelia arba stiprina nebylumą, nesąlytiškumą, net kvai-
lumą, tai vis tiek išlieka faktinė arba potenciali kontrolės funkcija, kurią 
valdanti VIP naudoja viešąją nuomonę politinių sprendimų atžvilgiu“247. 

247 Beck U. Risk society: Towards a New Modernity. London: Saga Publications, 1992, 
p. 290. 
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Viešoji nuomonė neišvengiamai daro poveikį ir teisėkūrai. Atsižvel-
giant į visuomenės ir valdžios santykį, viešoji nuomonė gali skirtinga 
apimtimi paveikti teisėkūros rezultatus ir teisės normų veiksmingumą. 
Pavyzdžiui, XX a. antrojoje pusėje Vakarų valstybėse susiformavo ir įsi-
tvirtino teisės kaip socialinės kaitos reguliavimo samprata. Priešingai nei 
ankstyvieji sociologiniai požiūriai į teisę (pvz., F. von Savinji, W. G. Sam-
neris ar E. Erlichas), šis požiūris pabrėžė teisės galimybes skatinti socia-
linę kaitą. Teisė buvo aiškinama kaip autonominis socialinės kontrolės 
ir socialinio valdymo įrankis, nepriklausomas nuo kitų socialinio regu-
liavimo sistemų, ypač nuo moralės ir papročių paramos. Tai reiškia, kad 
buvo bandoma visuomenę įtikinti, jog teisė yra efektyvi ne dėl jos ryšio 
su tautos papročiais ar morale, o priešingai – teisės efektyvumas kyla iš 
sutelktos politinės jėgos. Moderni teisinė sistema buvo suprantama kaip 
ypatingas valdžios galios mechanizmų rinkinys, naudojantis raciona-
liai išplėtotą teisinę doktriną, kurią kuria, aiškina ir taiko specializuotos 
teisinės įstaigos. Dėl teisės sampratos susiaurinimo iki valstybės galios 
įrankio pamažu ėmė daugėti neveiksmingų teisės normų aktų. Tyrimai 
atskleidė, kad žmonių sąmonėje teisės, kaip valstybinio valdymo galios 
įrankio, ir moralės, kaip visuomenėje egzistuojančių mąstymo ir elge-
sio modelių, ryšiai silpnėja ir galų gale išnyksta. Kitaip sakant, indivi-
do, socialinių grupių ir visuomenės teisinėje sąmonėje palengva įvyksta 
visiškas teisinės psichologijos ir teisinės ideologijos atotrūkis. Valstybei 
nesirūpinant teisiniu visuomenės švietimu, teisinę ideologiją nustelbia 
teisinė psichologija ir iškreiptos teisinės žinios.  

Panaši padėtis dabar susiklostė Rytų Europos šalyse, tarp jų ir Lie-
tuvoje. Teisinės psichologijos ir teisinės ideologijos atotrūkis visuomenės 
teisinėje sąmonėje virsta tolesnės teisinės valstybės ir socialinio atviru-
mo raidos stabdžiu248, teisinio nihilizmo formavimosi pagrindu. Kaip ir 
Vakarų šalyse, mūsų įstatymų leidėjams ir eiliniams piliečiams teisė vis 
labiau tampa grynai techniniu reguliavimu, kuriam dažniausiai trūksta 
aiškaus moralinio elemento. Toks socialinis kontekstas verčia teisėkūros 
subjektą atsigręžti į visuomenę ir imtis išsiaiškinti viešąją nuomonę, at-
sižvelgti į ją ir ją kurti. 

248 Grigas R. Teisinės valstybės trikdžiai: civilizacinės negalios Lietuvoje kontūrai // Ju-
risprudencija. 2001, t. 19 (11), p. 9–18; Сорокин В. В. Правосознание в переходный 
период общественного развития // Журнал Российского права. 2002, Но. 10, с. 68.
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Visada buvo, yra ir ateityje bus autorių, kurie teigia, kad visuomenė 
yra fikcija arba metafora. Nesiveldami į diskusiją šiuo klausimu, turime 
pabrėžti, kad sėkmingai priimtas ir išleistas įstatymas visuomenėje daž-
niausiai lemia kurios nors reformos eigą. Mūsų šalies visuomenė dažnai 
nepalaiko valdžios pradėtų reformų, nes jos būna menkai socialiniu po-
žiūriu pagrįstos ir jų išlaidos suverčiamos ant eilinių visuomenės narių. 
Neatsitiktinai stabiliai nepasitikima valdžios institucijomis. 

Šalyje susiklosčiusi socialinė politinė padėtis turėtų „išblaivinti“ val-
džios institucijas ir skatinti jas palaikyti nenutrūkstamą dialogą su visuo-
mene. Šiam reikalui turi padėti siekis įtikinti visuomenę dėl rengiamos 
vienos ar kitos reformos būtinybės ir informavimas apie socialinius jų 
įgyvendinimo padarinius. Visuomenę palenkti reformos tikslams galima 
keliais būdais: 1) iki išleidžiant įstatymą. Viešosios nuomonės apklausos 
būdu išsiaiškinama, kokie pagrindiniai psichologiniai motyvai priešina-
mi reformai; tada, remiantis įtikinama informacija, mėginama tuos mo-
tyvus pašalinti; 2) išleidus įstatymą. Įvykusio fakto sampratos šalininkai 
teigia, kad paties įstatymo jėga gali įtikinti visuomenę jo reikalingumu. 
Bet yra ir daug nepritariančių šiai sampratai. Istorinė patirtis liudija, kad 
dažniausiai įstatymai būdavo neveiksmingi. 

Taigi įstatymų leidėjas gali pavesti teisės sociologams parengti refor-
mą psichologiškai dar prieš išleidžiant įstatymą arba aiškinti jau priimto 
įstatymo socialinių poveikių naudą. Abiem atvejais teisės sociologai nag-
rinėja viešąją nuomonę ir dalyvauja ją formuojant. Tačiau veiksmingą 
sociologinę pagalbą teisėkūros subjektui gali teikti tik institucionalizuo-
ta teisės sociologų veikla. Todėl verta dar kartą pabrėžti, kad Lietuvoje 
nėra jokios teisės sociologinių tyrimų institucijos ar mažesnio struktūri-
nio padalinio kitose socialinių tyrimų institucijose. 

Viešoji nuomonė yra ypatingas socialinis reiškinys. Jis neturi natū-
ralaus savęs atskleidimo mechanizmo ir šiuo bruožu viešoji nuomonė 
skiriasi nuo kitų socialinių reiškinių. Norint viešąją nuomonę sužinoti, 
reikia apklausos būdu išsiaiškinti atrankinės visuomenės dalies nuomo-
nę. Kita vertus, viešoji nuomonė nėra stabili, dažniausiai būna sąlyginio 
pobūdžio ir labai priklauso nuo jos ir jos egzistavimo konteksto išskyri-
mo būdo. Todėl labai sunku vienareikšmiškai apibrėžti viešąją nuomonę: 
ar ji yra vieno ar kito socialinio sluoksnio arba subkultūros konkrečių 
atstovų reali nuomonė, ar tai abstrakcija, apibendrinanti pasakytą jų 
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nuomonę. Tų pačių žmonių atsakymai į tuos pačius sociologinio tyrimo 
klausimus gali keistis dėl pasikeitusios klausimo formuluotės, dėl ap-
klausėjo tono ar net nuotaikos ir t. t.

Siekdami viešosios nuomonės tyrimuose sumažinti neapibrėžtumo 
lygį, tyrėjai vartoja tam tikrus parametrus, padedančius įgyvendinti vie-
šosios nuomonės kuo tikslesnio išskyrimo procedūras. Tokie paramet rai 
yra:

- viešosios nuomonės kryptingumas: tai vyraujantis atsakymų 
į klausimus apie vieną ar kitą socialinį reiškinį, įvykį, politinį 
sprendimą ir t. t. įvertinimas;

- viešosios nuomonės intensyvumas: tai viešosios nuomonės raiš-
kos apibrėžtumo ir griežtumo rodiklis. Intensyvumas atsisklei-
džia atsakymų formuluočių ypatumais, pavyzdžiui, daliai atsa-
kymų gali būti būdingas tam tikras išsisukinėjimo laipsnis, kiti 
priešingai – yra griežti ir aiškūs;

- viešosios nuomonės integralumo laipsnis: šis rodiklis rodo viešosios 
nuomonės bendrumą. Viešoji nuomonė gali būti beveik sutartina, 
vienu ar kitu laipsniu susiskaldžiusi ir net aiškiai diferencijuota.

Rengiant specialų sociologinį viešosios nuomonės išaiškinimo klau-
simyną reikia atsižvelgti į visus tyrimų auditorijos ypatumus. Pirmiausia 
būtina atminti, kad viešoji nuomonė – tai pačių įvairiausių socialinių ir 
statuso, amžiaus tarpsnių ir lyčių, tautinių mažumų grupių atstovų atsa-
kymų į pateiktus klausimus apibendrintas rezultatas. Skirtingų sociali-
nių kategorijų grupių atstovų nuomonės dėl tų pačių socialinių reiškinių 
gali būti ir būna skirtingos, netgi – priešingos, viena kitą paneigiančios. 
Todėl apklausa organizuojama taip, kad atrankinė visuma apimtų visų 
socialinių kategorijų grupių atstovus pagal atitinkamas gyventojų statis-
tikos duomenų proporcijas. 

Praktinio įgyvendinimo požiūriu viešoji nuomonė turi du struktū-
rinius aspektus: visuomeninis įvertinimas ir visuomeninė valia. Šių as-
pektų raiška ir tarpusavio sąveika gali būti skirtinga. Pavyzdžiui, gali būti 
labai aiškus kurios nors socialinės problemos visuomeninis įvertinimas, 
bet neužtekti visuomeninės valios spausti atitinkamas valdžios instituci-
jas elgtis pagal įvertinimą.

Teisės sociologų pagalba teisėkūros subjektui gali būti teikiama ir 
priėmus įstatymą, visą jo galiojimo laiką, jeigu reikia priminti visuo-
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menei jo galiojimą. Iš sociologinių apklausų įstatymų leidėjai gali gauti 
žinių apie vienų ar kitų galiojančių įstatymų nežinojimo lygį visuome-
nėje ir jomis remdamiesi nuspęsti, kada ir apie kuriuos įstatymus reikia 
perio diškai informuoti visuomenę, pasitelkiant populiariausias žinia-
sklaidos priemones.  

teisės socialinio veikimo modeliavimo problemos

socialinio valdymo sistemų lygmuo. Teisės socialinio veikimo 
modeliavimas prasideda teisės socialinės paskirties analize. Čia susidu-
riame su pirmąja fundamentalia problema, nes oficialiai suformuluoto 
teisės socialinės orientacijos tikslo nėra. Iš tikrųjų yra skirtingo lygio 
teisės tikslai: 1) nujaučiamas arba išreiškiamas kaip moraliai būtinas tei-
sės socialinės orientacijos tikslas, į kurį turėtų orientuotis teisinė siste-
ma; 2)  atskirų teisės formų bei teisę įgyvendinančių institucijų tikslai. 
Tam tik ro visuomenės raidos tarpsnio teisės socialinis tikslas turėtų būti 
bend ras ir subordinuoti visus kitus dalinius – įstatymų leidybos ir teismų 
ar kitų teisės taikymo institucijų tikslus. 

Šiame teisės veikimo modeliavimo etape neišvengiamai susiduria-
me su dviem pamatinėmis vertybėmis – žmogumi ir bendruomene. 
Žmogaus savikūra visada ir neišvengiamai yra bendruomeninis vyks-
mas, nes „homo sapiens visada ir tokiu pat mastu yra homo socius“ 
(E. Durkheim. „Formes elementaires de la vie religieuse“). Pastangos 
atriboti šias vertybes atveda prie kraštutinumų: suabsoliutinamas arba 
bendruomenės, arba – individo vaidmuo. Vakarų civilizacija (tarp jų 
ir Lietuva) irgi neišvengia pavojų, kuriuos sukelia įsikerojanti tariamo 
individualizmo doktrina. Tačiau yra vilčių atsigręžti į tikrąjį individua-
lizmą, kuris nesusipriešina su bendruomeniškumu249. Todėl jau dabar 
turime mąstyti apie teisės vaidmenį apibrėžiant žmogaus teises ir puo-
selėjant bendruomeniškumą kaip būtiną žmogaus gyvenimo kokybės 
sąlygą. 

Liberaliai demokratiškos visuomenės raidos pagrindas – realus 
žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas. Tai reiškia, kad teisės socialinė 
paskirtis – saugoti ir ginti žmogaus teises ir laisves. Bet ši minimalistinė 

249 Hayek F. A. Individualizmas ir ekonominė tvarka. Vilnius: ALK/Eugrimas, 2002, p. 
9–38. 
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socialinė teisės paskirtis šiuolaikinėje visuomenėje nėra pakankama bent 
dviem aspektais: 

1. Egzistuoja pirmosios ir antrosios kartos žmogaus teisių ir laisvių 
įtampa. Socialinių, ekonominių ir kultūrinių (socioekonominių) žmo-
gaus teisių paskirtis – užtikrinti normalų, orų gyvenimą asmens, atsidū-
rusio žemiau tam tikros materialinės ir socialinės gerovės bei išsilavini-
mo ribos. Šią ribą apibrėžia ne politinė koncepcija, o lemia konkrečios 
visuomenės išsivystymo ekonominis, socialinis ir kultūrinis lygis250. „So-
cioekonominės teisės užkrauna pareigas valstybei ir visuomenei, tačiau 
jos visiškai nesukuria jokių pareigų patiems asmenims; <…> jų dėka 
asmuo tampa pasyvus politiniuose santykiuose; socioekonominės teisės 
ardo asmeninių ir politinių teisių bei laisvių paskirtį užtikrinti nepri-
klausomą, autonomišką individo būtį“251.

2. Neapibrėžtas teisės vaidmuo kurti bendruomenišką visuomenę, 
t. y. socialinis teisinis mechanizmas, kuriuo remiantis būtų galima realiai 
siekti visuomenės narių savitarpio susitarimo (socialinio kompromiso) 
ir kartu užtikrinti dinaminę visuomenės pusiausvyrą. 

Pasitelkę teisinę sistemą ir teisės normas turime nuolatos kurti ir 
palaikyti visuomenėje pasitikėjimo ir saugumo, visuomenės sutelktumo 
stiprinimo tendencijas, kurios persveria ir nustelbia griovimo tenden-
cijas. Tai reiškia, kad teisinė sistema, sąveikaudama su moraline, eko-
nomine, politine ir kitomis gretimomis socialinėmis sistemomis, turi 
įgyvendinti maksimalistinę socialinę teisės paskirtį, kurioje pabrėžiama: 
1) saugoti ir ginti pamatinius žmogaus interesus; 2) užtikrinti socialinę 
ir politinę visuomenės grupių santarvę; 3) skatinti bendruomeniškos vi-
suomenės gyvenimo pažangos raidą. Nors socialinė teisės paskirtis yra 
nedaloma, bet dėl aiškumo pabrėžėme jos aspektus. Taigi socialinė (ben-
druomeninė) teisės paskirtis – saugoti ir ginti žmogaus teises bei laisves 
ir sudaryti teisines galimybes visuomenės pažangos raidai, turinčiai už-
tikrinti žmogaus gyvenimo kokybės gerėjimą. 

Teisės socialinės paskirties kontekste išryškėja teisės vaidmuo ir su-
pratimas, kad jos veikimas turi būti derinamas su kitais socialiniais re-
guliatoriais, ypač su morale ir religija. Vadinasi, kuriamos teisės normos 

250 Rawls J. Politinis liberalizmas. Vilnius, 2002, p. 197–201.
251 Spruogis E. Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis ir funkcijos. Daktaro 

disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: rankraščio teisėmis, 2002, p. 120.
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neturi prieštarauti pačios teisės socialinei paskirčiai, o šalutiniai jų įgy-
vendinimo rezultatai – sukelti neigiamų padarinių visuomenėje, pakirsti 
jos narių tikėjimą pagrindinėmis socialinėmis vertybėmis.

Teisės norma sukuriama kaip įstatymų leidėjo valios išraiška. Tai 
reiškia, kad įstatymų leidėjo lygmeniu vienu metu vyksta keli socialiniai 
procesai: 1) socialinės grupės deklaruoja interesus, kuriems įgyvendinti 
iš įstatymų leidėjo tikisi sulaukti teisinio pastiprinimo; 2) jų pagrindu 
įstatymų leidėjas turi išnagrinėti kitų socialinių grupių lūkesčius; siek-
damas šio tikslo, jis turėtų bendradarbiauti su nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis, viešosios nuomonės apie socialinius ir teisinius poreikius 
tyrimo institucijomis; 3) remdamasis socialinių tyrimų duomenimis 
įstatymų leidėjas įvertina esamus ir galimus socialinius veiksnius, kurie 
gali turėti teigiamą ar neigiamą įtaką naujo įstatymo veikimui, jo veiki-
mo siekiamiems ir galimiems socialiniams padariniams – pagerinti, pa-
bloginti ar neutraliai paveikti bendrą socialinę padėtį. Tik šių socialinių 
procesų pačioje pabaigoje sukuriama teisės norma, kuri negali pažeisti 
teisės socialinės orientacijos paskirties. 

socialinių veiksnių lygmuo. Tolesniame ką tik gimusios teisės 
normos gyvenime svarbų vaidmenį atlieka ir visas susipynusių sociali-
nių sąlygų ir veiksnių kompleksas, ir atskiri naujai susiklostę socialiniai 
veiksniai. Labai sunku modeliuojant socialinį teisės veikimą atsižvelgti 
į naujų socialinių veiksnių galimą įtaką teisės normos įgyvendinimui. 
Dalies tokių veiksnių atsiradimą gali lemti pats teisės normos įgyven-
dinimas, todėl išvengti tokios socialinės padėties kartais būna sun-
ku. Pavyzdžiui, rinkos ekonomikai būdingi nusikaltimai susiformavo 
anksčiau už pačią rinką, nes atitinkamos struktūros jau buvo „pasi-
rengusios“ teisiškai liberalizuoti ekonominius santykius ir privatizuoti 
valstybinio ūkio objektus. Tokiomis sąlygomis jos veikė ne tik nusi-
kalstamu būdu, bet ir apskritai greičiau, negu susiformavo ir ėmė veikti 
įprasti rinkos subjektai. Tai grįžtamai neigiamai paveikė pačios rinkos 
kūrimosi procesą. Kita dalis veiksnių atsiranda socialinių permainų 
procese ir gali įvairiai veikti teisės normos įgyvendinimą. Dėl to tei-
sėkūros subjektas turi tobulinti galiojančias teisės normas remdamasis 
teisės veikimo empirinių tyrimų duomenimis ir taip išvengti nepagei-
dautinų socialinių padarinių. 
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teisinės informacijos perdavimo sistemų lygmuo. Socialinio 
teisės veikimo modeliavimas dažniausiai paremtas valstybės valdo-
momis informacijos perdavimo priemonėmis (pvz., „Valstybės žinio-
mis“, kodeksais) ir grįžtamojo ryšio kanalais (pvz., teismais). Mode-
liuojant socia linį teisės veikimą nepakankamai atsižvelgiama į teisinės 
informacijos perdavimo galimybes pusiau formaliais ir neformaliais 
komunikacijos kanalais, neapibrėžiami ir neįvertinami jų sukuriami 
socialiniai padariniai. Šie teisinės komunikacijos erdvėje sukuria ne 
tik triukšmo foną, bet ir gali reikšmingai iškreipti teisės reikšmes. Kai 
visuomenėje jaučiamas formalių informacijos perdavimo tinklų gali-
mybių ribotumas ar dar blogiau – menkas pasitikėjimo jais laipsnis, 
neišvengiamai vertybinių norminių, socialinių psichologinių sistemų 
pagrindu šioje erdvėje įsitvirtina pusiau formalūs ir neformalūs komu-
nikaciniai tink lai. 

Aukštas visuomenės pasitikėjimo, pavyzdžiui žiniasklaida, lygis 
turėtų įpareigoti ją tarnauti visuomenės socialinėms reikmėms. Bet 
taip nėra ir vargu ar tai įmanoma, kai žiniasklaidos tarnavimas visuo-
menei susiejamas su verslo interesais. Suprasdama savo padėties dvi-
lypumą, žiniasklaida susiaurina tarnavimo visuomenės socialinėms 
reikmėms erd vę iki valstybinės valdžios institucijų veikimo kontrolės, 
derinamamos prie verslo interesų. Žiniasklaida siekia neprisiimti atsa-
komybės už visavertišką teisinės ir apskritai informacijos perdavimą, 
dažnai perduodamą informaciją iškraipo savo komentarais ir vertini-
mais. Atskiros žinia sklaidos priemonės nesivaržo paskelbti ne visiškai 
patikrintą informaciją ar netgi gandus, kurie pasitikėjimo žiniasklaida 
kontekste virsta didelės visuomenės narių dalies kryptingų veiksmų 
pradžios signalu ir šitaip sukelia vienokios ar kitokios trukmės sociali-
nį chaosą. Kaip pavyzdį galima paminėti indėlių atsiėmimą „Vilniaus“ 
banke 2002 m. ir 2003  m. sandūroje. Turime pripažinti, kad žinias-
klaida tapo labai svarbiu teisės socialinio veikimo veiksniu, formuo-
jančiu visuomenės ir jos narių sąmonę, empirinę teisę ir socialines jos 
veikimo sąlygas. Todėl reikia siekti kuo tiksliau teisiškai apibrėžti tokį 
jos vaidmenį, kurį būtų galima tinkamai įvertinti ir atspindėti mode-
liuojant socialinį teisės veikimą. Kita vertus, pati valstybė turi imtis 
aktyvių kryptingų veiksmų plėtojant teisinės komunikacijos tinklus, 
ypač elektroninėje erdvėje.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   131 2012.09.03   12:52:32



132

Vytautas Šlapkauskas

reguliuojamų sistemų ir teisėto elgesio padarinių lygmenys. 
Socialinio teisės veikimo modeliavimo neišbaigtumą didina dabarties 
visuomenės ir jos narių teisinės sąmonės apraiškų bei teisinio elgesio 
padarinių nesuklasifikuota įvairovė, kurią empiriškai sistemingai nagri-
nėti vengiama. Teisės teorijoje pabrėžiame asmenybės teisinės sąmonės 
ir jos valingo elgesio vaidmenį įgyvendinant teisę. Iš asmenybės reika-
laujame labai daug: ji turi žinoti ir mokėti įvertinti teisines savo veikimo 
galimybes susiklosčiusiomis sąlygomis. Ar tai įmanoma visais atvejais? 
Jeigu pripažįstame teisinio reglamentavimo sudėtingumą, tai turime 
sistemingai nagrinėti visuomenės narių sugebėjimus teisingai suprasti 
teisinį reglamentavimą ir empirines galimybes juo vadovautis, kad būtų 
surastos tinkamos pagalbos žmonėms priemonės išvengti grėsmingo 
dviejų teisės būvių – knyginės ir gyvosios – atotrūkio. Šią klasikinę teisės 
veikimo problemą savo laikmečiu sprendė daug įžymių teisės ir teisės 
sociologijos mokslininkų (pavyzdžiui, E. Erlichas, R. Poundas, K. Leve-
linas, G. Gurvičius, W. Evanas ir kiti). Tačiau reikia konstatuoti, kad šios 
problemos išspręsti vienareikšmiškai neįmanoma, nes priimtinus spren-
dimus suponuoja konkretaus laikmečio visuomenės ypatumai.

Teisinė sąmonė turi įtakos asmenybės poelgiams, kreipia jos veiksmus 
teisine arba neteisine vaga. Bet griežto teisinės sąmonės ir teisinio elgesio 
atitikimo nėra. Žmonių veiksmai demonstruoja įvairius jų ir teisės normų 
reikalavimų santykius: galima žinoti teisės normas ir savo poelgio padari-
nius, bet veikti priešingai teisės normoms (pvz., kai teisės subjekto sąmo-
ningai padaryta veika duoda jam akivaizdžiai daugiau naudos, nei jis pati-
ria kentėjimų, kylančių iš su šios veikos padariniais susijusios maksimalios 
teisinės atsakomybės); galima nepritarti objektinės teisės normoms, bet jų 
laikytis (tai gali nulemti, pavyzdžiui, padorumas arba sankcijos baimė); 
galima menkai įsivaizduoti teisę ir įstatymus, bet veikti pagal teisinį jaus-
mą, susiformavusį auklėjimo procese; galima sąmoningai laikytis teisės 
normų ir teisines savo žinias naudoti savo teisėms ir laisvėms įgyvendinti. 
Akivaizdu, kad teisinio poveikio priemonių spektro pagrindas yra ne vien 
teisės, bet ir moralinės normos (jų interiorizacijos laipsnis). 

Apskritai, teisinis elgesys yra sudėtinga sąvoka, nes tiesiogiai susiju-
si ne tik su teisinės atsakomybės samprata, bet ir glaudžiai persipynusi su 
norminio elgesio sąvoka, nors abi jos ir nesutampa. Egzistuoja daug nor-
minio elgesio pavyzdžių, kurie susiję ne su teisinio pozityvizmo teisės 
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sfera, o su kitomis socialinių (moralinių, religinių, korporacinių) normų 
sferomis252. Tai reiškia, kad nuolatos vyksta socialinių neteisinių ir teisi-
nių elgesio modelių konkurencija, kuri kelia pagrįstų abejonių teisinio 
pozityvizmo teisės normų funkcionalumu. 

teisės politika ir jos socialinių padarinių  
įvertinimo procedūros

Teisės politika – tai naudojantis teise kaip instrumentu kuriamų so-
cialinių pokyčių tikslingo projektavimo ir įgyvendinimo teorija ir prakti-
ka. L. Petražickis pirmasis suformulavo teisės politikos sampratą. Teisės 
politikos paskirtį jis apibrėžė taip: „Teisės politikos esmė yra moksliškai 
pagrįstai prognozuoti padarinius, kurių reikia tikėtis įvedus tam tikrus 
teisinius paliepimus, ir taip pat parengti tokius teiginius, kurių įtrau-
kimas įstatymų leidybos veiklos būdu (arba kitokiu būdu, pavyzdžiui, 
tarptautinės veiklos) į veikiančios teisės sistemą taptų tam tikrų pagei-
dautinų rezultatų priežastimi“253. 

Teisės politika yra sociotechnikos šaka254 (taikomosios sociologijos), 
kuri nagrinėja, kaip racionalūs poveikiai, taip pat ir teisiniai daro įtaką so-
cialinio gyvenimo būklei ir jo raidai. Teisės politika operuoja teleologi-
niais sprendimais ir gali įrodyti, ar konkretus teisinis paliepimas yra tiksli 
priemonė pasiekti tam tikrą socialinį tikslą. Kitaip sakant, ji gali įvertinti 
šį paliepimą kaip pageidautiną. Ir atvirkščiai – gali įrodyti, kad kito teisi-
nio paliepimo įgyvendinimas suponuos neigiamus socialinius padarinius. 
Teisės politika įvertina ne pačią teisę kaip „teisingą“ ar „neteisingą“, o tik 
teisės poveikio rezultatus. Teisės politika rekomenduoja įvesti atitinkamus 
teisinius paliepimus arba juos išsaugoti veikiančios teisės sistemoje, kad 
jais remiantis būtų galima pasiekti pageidautinus socialinius padarinius.  

Reikia pabrėžti, kad teisės politika užsiima socialinių pokyčių pla-
navimu ir įgyvendinimu. Šioje veikloje ji remiasi ne tik bendražmogiš-
kosiomis vertybėmis ir socialinio elgesio dėsningumais, bet ir veiksmin-
gai veikiančios teisės kūrimo principais: 1) įstatymų leidybos politikos 

252 Šimašius R. Teisinis pliuralizmas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). 
Vilnius: rankraščio teisėmis, 2002, p. 144–152.

253 Подгурецкий А. Очерк социологии права. Москва: Прогресс, 1974, с. 303.
254 Podgorecki A. Socjologiczna teoria prawa. Warszawa: INTERART – TAL, 1998, s. 179.
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principais, 2) kodifikacijos politikos principais255 . Sociologinė pagalba 
įstatymų leidėjams suvaidino svarbų vaidmenį formuluojant įstatymų 
leidybos politikos principus. Todėl juos glaustai aptarsime. 

Įstatymų leidybos politikos principai grindžiami ir iš teisės normų 
aktų įgyvendinimo socialinių padarinių analizės išvestais dėsningumais. 
Taigi įstatymų leidybos principai formuluojami atsižvelgiant į socialinių 
mokslų, ypač teisės sociologijos sukauptas žinias. Šios žinios įgyjamos 
ne tik remiantis įvairiomis, sistemingai parengtomis koncepcijomis, 
bendromis teisėmis, suformuluotomis remiantis verifikuotais tyrimais ir 
įvairių veikiančių teisinių institucijų daromų klaidų analizėmis, bet taip 
pat ir empirinių tyrimų rezultatais. 

Remiantis Podgoreckiu256 svarbiausieji įstatymų leidybos principai 
yra šie: 

l	 realizmo principas, kuris išplaukia iš sociologinių tyrimų, įro-
dančių, kad ne kiekviena oficiali teisė faktiškai veikia socialinę 
tikrovę. Realizmo principas taip pat suprantamas kaip galiojan-
čių teisės aktų infliacijos priešnuodis. Neatsižvelgimas į realizmo 
principą lemia teisės autoriteto, pagarbos jai smukimą ir dėl to  – 
jos veiksmingumo apribojimą;  

l	 konstitucinis principas. Jis reiškia, kad kiekvienas norminis aktas 
turi turėti savo šaknis pagrindinėse konstitucijos nuostatose. Šios 
nuostatos turi remtis visuomenės istorinėmis tradicijomis ir ver-
tybių sistemomis, apibūdinančiomis socialinius-politinius visuo-
menės tikslus. Šio principo pagrindas yra prielaida, kad visuomenė 
akceptuoja teisę, jeigu ji atitinka šios visuomenės pripažįstamas 
pagrindines vertybes. Vakarų Europos visuomenių raidos istorija 
ir bendros išvados, darytinos remiantis šiuolaikiniais empiriniais 
tyrimais, patvirtina šią prielaidą. Teisės ir moralės vaidmenį galima 
palyginti su nebylaus milžino ir ant jo pečių sėdinčio labai šnekaus 
nykštuko bendradarbiavimu; teisę simbolizuojantis nykštukas yra 
reikšmingas, nes remiasi milžinu, semiančiu jėgą iš už jo stovinčių 
moralinių nuostatų (Podgórecki et al., 1971);

l	 teisinės galios subordinacijos principas, skelbiantis, kad teisi-
niai sprendimai neturi prieštarauti aukštesnės pakopos teisei, 

255 Ten pat, s. 202–205.
256 Ten pat, s. 202–204.
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ypač konstitucinei teisei. Ši nuostata rodo, kaip interpretuoti tei-
sės normas, ir suteikia galimybę jas parengti minimalizuojant ga-
limus prieštaravimus ir dviprasmiškumus; 

l	 laisvės principas. Jis reiškia, kad teisė turi užtikrinti piliečių vei-
kimo laisvę. Remiantis šiuo principu teisės normos turi būti nu-
statomos tada, kai abejojama, ar tokia teisė iš viso yra leistina. 
Šis principas gali būti suformuluotas ir kitaip: nereikia nustatinėti 
teisių, jeigu nėra galimybės jų įgyvendinti praktiškai; 

l	 priešingų interesų derinimo principas. Šis principas reikalauja: 
1) vengti tokių teisėkūros sprendimų, kurie neatitinka tautos ir 
valstybės interesų arba vienos socialinės grupės būklę pagerina 
pablogindami kitų socialinių grupių padėtį; 2) sukurti priešingų 
interesų derinimo procedūras, kurias taikant galima pasiekti so-
cialinių grupių interesų kompromisinį susitarimą; 

l	 bausmių apribojimo principas. Jis reiškia, kad baudžiamąsias 
priemones reikia naudoti tik esant realiai grėsmei visuomenei, kai 
neužtenka civilinių priemonių. Teisė neturi vien tik bauginti, bet 
visada, kai tai įmanoma, turi skatinti elgtis taip, kad teisės subjek-
tai nepažeistų socialinės tvarkos; 

l	 teisės negaliojimo atgal principas (lex retro non agit). Teisės ak-
tai neturi įpareigoti nuo jų paskelbimo dienos, o tik po tam tikro 
nustatyto laiko, nes staigus teisės normų įvedimas gali sukelti pa-
sekmes, vertinamas kaip neteisinga bausmė. 

Sociologinės pagalbos teisėkūros subjektui būtinybės įsisąmonini-
mą, kaip ir pačios teisės politikos kaip mokslinės disciplinos raidą Lietu-
voje, stabdo du įsikeroję požiūriai: 

1. Retrospektyvinis požiūris, kurio esmė –polinkis ieškoti naujų 
sprendimų ankstesnėje arba veikiančioje teisinėje sistemoje. 

2. Atsitiktinės perspektyvos požiūris, kai nauji uždaviniai spren-
džiami bandymų ir klaidų metodu. Kitaip sakant, sprendimai grindžiami 
sveiko proto samprotavimais, profesionaliu žinojimu. Šis požiūris Lietu-
voje ypač įsigalėjo po 1990 m. ir buvo tapęs vos ne pagrindiniu valdymo 
ir teisės politikos pagrindu.

Tačiau abu požiūrius reikia vertinti labai atsargiai. Pavyzdžiui, re-
trospektyvinis požiūris: dabarties sprendimai paprastai priimami koky-
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biškai naujomis sąlygomis. Todėl įgyta patirtis ne visada gali būti naudin-
ga tais atvejais, kurie yra už šios patirties ribų. Taigi kyla problema, kaip 
retrospektyvinį požiūrį pertvarkyti į perspektyvinį, bet ne atsitiktinės 
perspektyvos, o į racionaliai perspektyvinį požiūrį257. Šis požiūris – tai 
perspektyvos numatymas sistemingai nagrinėjant teisėkūrinės veiklos 
skirtingų alternatyvų socialinius padarinius ir pasirinkimas tos alterna-
tyvos, kurią įgyvendinus būtų pasiekta daugiausia teigiamų ir mažiausiai 
neigiamų rezultatų. Tiksliau sakant, nagrinėjama teigiamų ir neigiamų 
socialinių padarinių pusiausvyra. 

Neverta įrodinėti antrojo požiūrio ydingumo, kai šiuo metu socia-
liniai mokslai pasiekė metodologinės brandos lygį, leidžiantį sistemingai 
ir nuspėjamai daryti įtaką socialinei tikrovei. Remdamiesi H. Zetterber-
go (1962 m.), P. Lazarsfeldo ir J. Reitzo (1976 m.) moksliniais darbais258 
bei jų kritika, J. Kubinas259, D. Millsas260, K. Finsterbuschas ir C. P. Wol-
fas261 sukūrė ir išplėtojo tikslingo socialinio veikimo sociatechninę para-
digmą ir ją įgyvendinančius metamodelius. 

JAV sociologai sukūrė politikos, mokslinių-techninių projektų, 
ekonominių ir socialinių programų socialinių poveikių arba padarinių 
įvertinimo (social impact assessment) tyrinėjimų kryptį. Ši tyrinėjimų 
sritis yra politikos analizės sudėtinė dalis arba, kitaip sakant, labai svar-
bus valstybinių programų parengimo ir įgyvendinimo etapas. Šiuo metu 
įsitvirtino socialinių poveikių, arba padarinių, įvertinimo procedūrų 
standartai, kurie atitinka socialinio prognozavimo metodologijos ir me-
todikos reikalavimus. Socialinių poveikių, arba padarinių, įvertinimo 
procedūra – tai tam tikro nuoseklumo vertinimo žingsniai (veiksmai), 
kai kiekviename jų yra atliekamos analitinės operacijos262:

257 Подгурецкий А. Очерк социологии права. Москва: Прогресс, 1974, с. 305.
258 Zetterberg H. Social Theory and Social Practice. The Bedminister Press, 1962; Lazars-

feld P., Reitz J. An Introduction to Applied Sociology. Nowy York: Elsevier, 1976.
259 Kubin J. Sociotechnics – A Methodology for Social Problem Solving // Newsletter of 

Research Committee on Sociotechnics. 1979, Nr. 4.
260 Mills D. Sociotechnics – A Methodological Analysis // Newsletter of Research Com-

mittee on Sociotechnics. 1981, No. 6. 
261 Finsterbusch K., Wolf C. P. Methodology of Social Impact Assessment. Stroudsburg, 

PA: Hutchinson Ross, 1981. 
262 Social impact assessment methods. Beverly Hills, 1983, p. 17–18.
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Vertinimo žingsniai analitinės operacijos
1. Problemos apimties 
apibrėžimas

1. Apibrėžti lygį, kuriame bus vertinami politikos ar programos 
projekto socialiniai padariniai – valstybinis, regioninis, vietos 
savivaldos lygis.
2. Apibrėžti socialinių poveikių srities ribas, laiko trukmę.

2. Problemos 
nustatymas 

1. Suformuluoti šios problemos sprendimu siekiamus tikslus.
2. Apibrėžti suinteresuotas socialines grupes (klientų grupes), 
kurios patirs poveikius, ir įvertinti jų poreikius.
3. Apibrėžti įvertinimo kriterijus, kuriais bus toliau remiamasi. Tai 
suinteresuotų šalių vertybinės nuomonės apie tai, ką jos supranta 
kaip naudingus ir nepageidautinus socialinius padarinius. 

3. Problemos 
sprendimo alternatyvų 
suformulavimas

1. Apibrėžti protingų alternatyvų, kurios atitinka poveikių (pa-
darinių) subjektų interesus, rinkinį. 
2. Apibrėžti valdingo įsikišimo agentus, būdus ir išteklius.
3. Atlikti galimų ekonominių ir ekologinių padarinių, kuriuos 
gali sukelti antriniai socialiniai poveikiai, analizę.

4. Poveikių profilio 
parengimas

1. Atrinkti ir sugrupuoti poveikių kategorijas pagal tipus ir 
išreikšti per socialinius indikatorius263 (rodiklius) .
2. Išmatuoti (atskleisti) socialinių rodiklių dabartinę reikšmę.
3. Sukurti socialinių poveikių profilį (kontūrus, detales).

5. Projekcija 1. Apibrėžti socialinių poveikių profilyje įvykusių permainų esmę 
ir kiekybinius parametrus, kai įgyvendinamas vienas ar kitas alter-
natyvus sprendimas (socialinių poveikių trendo analizė).
2. Įvertinti laukiamų socialinių padarinių tikimybės laipsnį.

6. Įvertinimas I 
(assessment)
Kokią reikšmę tai turi?

1. Palyginti alternatyvas.
2. Apibrėžti socialinių poveikių (ir padarinių), galinčių kilti dėl 
įgyvendinamų alternatyvių sprendimų, skirtumus. 

7. Įvertinimas II
(evaluation)

1. Apibrėžti ekspertų ir galimų socialinių poveikių (padarinių) 
santykį.
2. Atlikti pakartotinę suinteresuotų socialinių grupių ir jų porei-
kių analizę.
3. Iš naujo suformuluoti socialinių poveikių (padarinių) įvertini-
mo kriterijus.
4. Apibrėžti kriterijų hierarchiją pagal svarbą.
5. Išskirti geriausias alternatyvas, kurių yra optimali palankių ir 
nepageidautinų socialinių poveikių pusiausvyra. 

8. Nepageidautinų 
socialinių padarinių 
minimalizacija 

1. Išnagrinėti neišvengiamus neigiamus socialinius poveikius 
(padarinius).
2. Apibrėžti galimas kompensacines priemones.
3. Įvertinti laukiamą kompensacinių priemonių veiksmingumą.

9. Monitoringas 
(stebėsena)

1. Išmatuoti faktinius socialinius poveikius (padarinius) ir paly-
ginti juos su prognozuotais.
2. Užtikrinti grįžtamąjį valdymo ryšį ir informuoti suinteresuo-
tas socialines grupes apie palyginimo rezultatus. 

 263

263 Socialiniai rodikliai suprantami kaip dviejų tipų rodikliai: darbo apimties rodiklis 
(pvz., mokesčių įstatymų pataisų skaičius) ir galutinių rezultatų (gauto efekto) rodik-
lis (pvz., mokesčių surinkimo būklė įsigalėjus pataisoms).
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Teisės kūrimo politika yra ypač svarbi valstybės politikos ir valsty-
binių programų dalis. Todėl labai svarbu, kad Lietuvos įstatymų leidėjai 
įvestų privalomą rengiamų įstatymų ir jų pataisų projektų socialinių po-
veikių ekspertizę, kurią atliktų ne vien valdžios institucijose dirbantys 
ekspertai. Šį žingsnį jau tiesiog būtina padaryti, nes yra išleista daug ne 
tik neveikiančių, bet ir socialinės žalos padarančių įstatymų. Akivaizdu, 
kad įstatymų ir jų pataisų projektų socialinių poveikių (padarinių) eks-
pertizių visuminės sąnaudos yra nepalyginti mažesnės už visumines są-
naudas, skiriamas neveikiantiems įstatymams parengti, išleisti ir taisyti 
bei nepageidautiniems socialiniams padariniams kompensuoti. 

moderniojo politinio mąstymo ir pomoderniojo požiūrio  
į teisę iššūkiai teisėkūrai

teisės kaip socialinės kaitos įrankis. Teisės kaip socialinės kaitos 
įrankio samprata, priešingai nei ankstyvieji sociologiniai požiūriai, pa-
brėžia teisės galimybes skatinti socialinę kaitą. Ši samprata susiformavo 
XX a. antrojoje pusėje ir yra demokratijos bei moderniojo politinio mąs-
tymo suaugimo padarinys. Modernusis politinis mąstymas grindžiamas 
teise kaip visuomenės formavimo ir socialinių pokyčių projektavimo 
priemone. Jis esmingai skiriasi nuo klasikinio politinio mąstymo, bū-
dingo tradicinei visuomenei. J. Habermas išskyrė tris klasikinio ir mo-
derniojo politinio mąstymo skirtis: 1) klasikiniu mąstymu politika yra 
etikos tęsinys, o moderniuoju požiūriu šie du dalykai griežtai skiriasi; 
2) klasikinis mąstymas aiškino politiką kaip praxis, o modernusis mąsty-
mas – kaip techne; 3) klasikinis mąstymas laikėsi įsitikinimo, kad iš poli-
tikos negalima padaryti griežto mokslo, o modernioji politikos samprata 
grindžiama priešingu įsitikinimu264. Sąveikaujant demokratijai ir mo-
derniajam politiniam mąstymui susiformuoja liberalios demokratijos 
visuomenė, kurios teisinę tvarką tikslingai kuria valstybės institucijos.

Moderniojo politinio mąstymo pagrindas yra individas ir jo teisės. 
Žmogaus teisių įteisinimas ir XX a. šeštajame dešimtmetyje bei iš dalies 
septintajame dešimtmetyje ekonomikos augimas bei žmogaus socialinės 
raidos galimybių didėjimas buvo pagrindiniai veiksniai, dėl kurių stiprė-
jo visuomenės pasitikėjimas valdžios institucijomis ir gyvenimo koky-
264 Habermas J. Theory and Praxis. Boston: Beacon Press, 1974, p. 42.
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bės perspektyvomis. Būtent gerėjanti žmogaus socialinių, ekonominių 
ir kultūrinių teisių apsauga ir silpnėjantis moralės bei religijos socialinis 
vaidmuo visuomenėje suponavo palankų socialinį kontekstą formuotis 
vartotojiškai visuomenei. Šiame kontekste Vakarų pasaulio valstybių ga-
lia sustiprėjo tiek, jog „valstybės suverenumas pasireiškia nebe tuo, kad 
ji turi prievartos vartojimo monopolį (M. Weber) arba turi teisę spręsti, 
ar būtina ypatinga padėtis (C. Schmit), bet visų pirma tuo, kad ji spren-
džia dėl visų jos turimų techninių priemonių efektyvumo ir sau pasilie-
ka teisę naudotis efektyviausiomis priemonėmis nesilaikydama tų nau-
dojimosi technikos priemonėmis reikalavimų, kuriuos ji kelia kitiems 
vartotojams“265. Šiuo pagrindu jos ėmė rimtai propaguoti modernios 
teisės, kaip plataus masto socialinio ir ekonominio planavimo įrankio, 
idėją: „Teisė dabar pripažįstama kaip galios įgyvendinimo priemonė, val-
džios įrankis“266. Teisės kaip socialinės kaitos samprata susiejo du kinta-
muosius – didėjančią modernios valstybės galią ir socialinę kaitą, kuri 
laipsniškai įgavo nenutrūkstamo vyksmo pobūdį.

Jeigu teisė yra laikoma vien valstybės politinės jėgos įrankiu, tai kartu 
ji laikoma nepriklausoma nuo kitų socialinio reguliavimo sistemų, ypač 
nuo moralės ir papročių paramos. Daugiau nebemanoma, jog teisė veiks-
minga dėl jos dermės su tautos papročiais (savaime susiklostančia tvarka). 
Teigiama priešingai: teisės veiksmingumas kyla iš politinės jėgos sutelktu-
mo. Todėl sociologinio požiūrio į teisę tyrimas praranda aktualumą. 

Moderni valstybė siekia pabrėžti savo galią: ji sugeba ne tik sėkmin-
gai pritaikyti socialinės kaitos keliamas įtampas visuomenės plėtrai, bet 
ir vadovaudamasi teise planuoti bei įgyvendinti socialinius pokyčius. 
Tačiau didėjanti šių dviejų kintamųjų sąveika vartotojiškos visuomenės 
aktyvios raidos sąlygomis turi ir šalutinių, dažnai nepageidautinų pada-
rinių267: 1) suabsoliutinamas instrumentinis požiūris į teisę; 2) silpnėja 
visuomenės ir teisės ryšis. Ypač pavojingas yra visuomenės ir teisės ryšio 
silpnėjimas, nes visuomenės egzistavimo pagrindas – savanoriškas indi-
vidų paklusimas teisės „valdžiai“. Dabartinė pasaulinė finansinio kapita-
lizmo krizė yra abiejų minėtų padarinių sąveikos rezultatas. 
265 Schelsky H. Der Mensch in der Wissenschaftlichen Zeitalter // Lyotard J-Fr. Postmo-

dernus būvis. Vilnius: Baltos lankos, 1993, p. 32.
266 Cotterrell R. Teisės sociologija. Įvadas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 64.
267 Šlapkauskas V. Instrumentinio požiūrio į teisę absoliutinimas ir jo kritika // Jurispru-

dencija. Mokslo darbai. Vilnius: MRU, 2006, Nr. 4 (82), p. 83–90.
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pomoderniojo sociologinio požiūrio į teisę formavimosi procesas. 
Pomodernusis sociologinis požiūris į teisę – tai rinkos visuomenės, jos so-
cialinių grupių ir pavienių individų požiūris į valstybinį socialinių santykių 
teisinį reguliavimą, iš kurio tikimasi subjektyviosios laisvės galimybių ir ge-
rėjančios gyvenimo kokybės. Šis požiūris susiformavo kylant visuomenės 
ekonominei gerovei, kai daugeliui žmonių maisto nepriteklius virto beveik 
nereikšminga vertybe. Šalies ekonominis saugumas dar yra pageidautinas, 
bet tai nėra subjektyvios laimės sinonimas. Plėtoti laisvės raiškos galimybes 
tapo svarbiau už socialinį saugumą. Išsivysčiusių visuomenių gyventojai 
vis labiau rūpinasi vien individualaus gyvenimo kokybės klausimais. 

Šis požiūris susiformavo moralinio reliatyvizmo sąlygomis, kai rin-
kos reguliavimo atsisakymas valstybės mastu (naujasis liberalizmas268) 
tapo esmine visuomenės narių paskata įsisąmoninti „instrumentinį 
protą“. „Instrumentinio protas“ yra svarbiausias moderniojo mąstymo 
bruožas. Tai toks racionalumas, kurį pasitelkiame numatydami ekono-
miškiausias priemones tikslams pasiekti. Jo sėkmės kriterijai yra maksi-
malus efektyvumas, geriausias išlaidų ir pelno santykis, kurio taikymas 
apėmė visas gyvenimo sritis, taip pat ir teisinę sistemą: sąmoningai ga-
lima elgtis priešingai teisės normų reikalavimams, nes apskaičiuojama, 
kad padaryta veika duoda daugiau naudos nei patiriama kentėjimų, ky-
lančių iš didžiausios teisinės atsakomybės. 

Moralinio reliatyvizmo ir rinkos sąveikos procese susiformavęs 
„instrumentinio proto“ kriterijų taikymas pamažu užvaldė pačią demo-
kratiją. Demokratijos ir visuotinės komercializacijos ryšis išplečia demo-
kratijos subjektų ratą ir lemia prieštaringos piliečio-vartotojo sampratos 
kūrimąsi. „Dabar žmonės daugiau reiškiasi kaip vartotojai; būtent tai 
lemia jų valdžią, todėl komercializacija tapo atvirkščiąja demokratiza-
cijos pusė. Tai jėgos-dvynės, stumiančios pirmyn demokratijos bangą. 
Dvilypė demokratizacijos prigimtis – valdžios suteikimas žmonėms kaip 
piliečiui ir kaip vartotojui – leidžia paaiškinti, kodėl mažai kas drįsta kri-
tikuoti vykstančią visuomenėje transformaciją.“269 
268 Фукуяма Фр. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке 

[Fukuyama F. Governance and World Order in the Twenty-First Century]. Москва: 
Хранитель, 2006, с. 18.

269 Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их преде-
лами [Zakaria F. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad]. 
Москва: Ладомир, 2004, с. 241. 
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Demokratijos ir rinkos suaugimas pakeičia pačią demokratiją ir 
visuomenės struktūrą: Vakarų visuomenių sąmonę užvaldė komercia-
lizmas ir įsigali vartotojiška visuomenė, kurios vertybės žmonių ryšius 
paženklina dviprasmybės ženklu270. Pavyzdžiui, teisinė tvarka, šalies pi-
lietybė suvokiama kaip individualaus vartojimo prekė, kaip valstybės ir 
intereso grupių derybų objektas. Vadinasi, šiuolaikinė demokratija jau 
nutolo nuo XX a. demokratijos, kaip tarnaujančios pilietinei visuome-
nei, sampratos. Todėl komercializmo paveiktą demokratiją linkstama 
vadinti po-demokratija, kuriai būdingos tokios tendencijos271: 1) vis 
labiau nuvertinami valstybinių institucijų veiklos rezultatai; 2) plečiasi 
viešojo sektoriaus privatizacija, ypač švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų 
socialinių paslaugų komercializacija; 3) didėja tarptautinių korporacijų 
ir lobistinių grupių vaidmuo nacionalinėje politikoje ir teisėkūroje. Taigi 
suaugus demokratijai ir rinkai įsivyrauja pavojinga socialumo nykimo 
tendencija. Dėl globalizacijos plėtros ir socialumo nykimo sąveikos ins-
trumentinio pobūdžio teisės gali neužtekti pačios visuomenės funkcio-
nalumui užtikrinti. 

Vartotojiškos visuomenės ir teisės ryšio stiprinimo būtinybės iš
šūkis. Demokratijos kūrimas buvo grindžiamas visuomenės pasitikėji-
mo įstatymais, teismais ir kitomis valstybės institucijomis formavimu272. 
Šiam poreikiui tenkinti buvo sukurta teisės sociologija kaip mokslinė 
disciplina. Visuomenės pasitikėjimo teise formavimo sąlygomis valstybė 
įgijo didelę politinę galią. Savo politinės galios įsisąmoninimas įgalino 
valstybę sukurti moderniąją teisę ir demokratijos plėtrą susieti su rinka. 
Tačiau demokratijos ir rinkos suaugimo padarinys buvo nelauktas – var-
totojiška visuomenė, kurios nariai savo asmeninius interesus siekia iškel-
ti aukščiau viešųjų interesų. 

270 Bauman Z. Likvidi meilė: apie žmonių ryšių trapumą. Vilnius: Apostrofa, 2007, 
p. 9–10.

271 Крауч К. Постдемократия [Crouch C. Post-democracy]. Москва: Издательский дом 
Государственного  университета – Высшей школы экономики, 2010, с. 122–130.

272 Plačiau žr.: Schambeckas H., Šlapkauskas V., Sokolovas A., Vaišvila A., Stoškus K., 
Kaluina A., Arlauskas S., Baublys L., Petkuvienė R., Beinoravičius D. Teisė ir demo-
kratija. Demokratija Lietuvoje : tarp Vakarų ir Rytų (1990– 2007 m.). Kolektyvinė mo-
nografija / Sudaryt. ir moksl. red. Alfonsas Vaišvila. Vilnius: Mykolo Romerio univer-
siteto Leidybos centras, 2009.
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Privačių interesų intervenciją į viešųjų interesų sritį nacionalinės 
valstybės erdvėje dažniausiai pripažįstame kaip teigiamą vidinę konku-
renciją skatinantį reiškinį, kurio sklaidos galimybes valstybė reguliuoja 
veikiančiais įstatymais. Tačiau globalizacija, kaip didėjantis susisaisty-
mas, vis labiau silpnina nacionalinės valstybės politinę galią reguliuoti 
privačių ir viešųjų interesų sąveiką. Sparčiai besikuriančios ir jau vei-
kiančios viršvalstybinės institucijos bei kiti socialiniai dariniai, pavyz-
džiui, tarptautinės korporacijos, įvairūs socialiniai judėjimai, įsibrauna 
į nacionalinės valstybės demokratinį valdymą ir veikia viešosios tvar-
kos spontaninę raidą. M. Castellso tyrimai įtikinamai atskleidė, kad 
„instrumentinę nacionalinės valstybės galią iš esmės pakirto pagrin-
dinių ekonominės veiklos formų globalizacija, medijų ir elektroninės 
komunikacijos globalizacija, nusikalstamumo globalizacija, socialinio 
protesto globalizacija ir tarptautinio terorizmo pavidalu besireiškianti 
maišto globalizacija“273. Viešosios tvarkos reikalavimai, veikiami glo-
balizacijos, vis dažniau tampa ne nacionalinės, o viršvalstybinių su-
bjektų kūrimo objektu (pvz., ES vartotojų teisių apsaugos direktyvos). 
Taigi silpnėjant nacionalinės valstybės kaip viešosios tvarkos kūrėjo ir 
priežiūros garanto vaidmeniui aktualizuojasi spontaniškai besikurianti 
viešoji tvarka. 

Šiuolaikiniam socialinės raidos etapui būdinga tai, kad silpnėja 
nacionalinės valstybės politinė galia ir stiprėja individų interesų grupių 
bei pavienių individų galios. Sąveikaujant šioms galioms gali susiklos-
tyti visiškai nepageidautini socialiniai reiškiniai – anarchinio pobūdžio 
viešoji tvarka ir socialinės struktūros disociacija. Reikia pripažinti, kad 
realiai jau vyksta Lietuvos visuomenės socialinės struktūros disociaci-
ja. Tautos socialinės struktūros „efektyvumas darosi vis mažesnis, kai 
<...> socia linės struktūros elementai disocijuojasi. Kraštutiniu atveju 
[socialinio elgesio] numatomumas yra minimalus ir įsigali tai, kas gali 
būti pavadinta anomija arba kultūriniu chaosu“274. Socialinės struktū-
ros elementų disociaciją stabdo ir riboja trys socialinės institucijos – 
moralė, religija ir teisė. Šios socialinės institucijos turi užtikrinti soci-

273 Castells M. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė ir kultūra. Tapatumo galia 2. 
Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2006, p. 291.

274 Mertonas R. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 1997 (1), 
p. 83–84.
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alinės struktūros elementų kaip vienos visumos rišlumą, jos stiprumą. 
Todėl, siekdama sumažinti anarchinio pobūdžio viešosios tvarkos su-
siformavimo galimybes ir socialinės struktūros disociaciją, valstybės 
valdžia turi daug dėmesio skirti visuomenės pasitikėjimo įstatymais 
kūrimui. 

Kita vertus, visuomenės ir teisės ryšio stiprinimo poreikį lemia glo-
balizacijos sąlygomis didėjantis teisės reguliacinis vaidmuo. XX a. ant-
rojoje pusėje Vakarų visuomenėse dėl nuolatinio rūpinimosi žmogaus 
teisių ir laisvių apsauga ir susilpnėjus moralės socialiniam vaidmeniui 
teisė įgijo daugumos socialinių santykių metareguliatoriaus (išplėsto re-
guliavimo) vaidmenį, t. y. įsiskverbė į kitų socialinių reguliatorių sritis. 
Šis procesas aktyvėja, nes teisės metareguliacinį vaidmenį stiprina Va-
karų civilizacijoje besiklostantys nauji reguliaciniai principai. Tai ilius-
truoja XX a. pabaigoje kilęs Europos šalių judėjimas integracijos mode-
lio – vaisingo bendradarbiavimo, abipusės integracijos ir nepaliaujamo 
svyravimo – linkme275. Vaisingas bendradarbiavimas, abipusė integra-
cija ir nepaliaujamas svyravimas yra naujai besiklostantys reguliaciniai 
principai, kurie sąveikauja su senaisiais Vakarų civilizacijoje vyravusiais 
reguliaciniais principais, pavyzdžiui, absoliučiu individo iškėlimu virš 
visuomenės, ideologiniu dualizmu (įvairios priešpriešos), tikėjimo ir 
valdžios atskyrimo legitimacija, ir transformuoja socialinę jų reikšmę. 
Šiame procese teisė kaip pagrindinė socialinio reguliavimo sistema vis 
labiau subordinuoja kitas socialinio reguliavimo sistemas, todėl silpnėja 
normatyvinė jų konkurencija, persitvarko vidinis jų rišlumas. Todėl vi-
suomenės ir teisės ryšio stiprinimas globalizacijos sąlygomis yra vienas 
didžiausių iššūkių šiuolaikinei nacionalinei valstybei. 

IŠVADOS

1. Nenutrūkstamai ir greitai vykstančių socialinių pokyčių kon-
tekste įstatymų leidėjai turi ribotas galimybes vien juridinės technikos 
pagrindu leisti veiksmingus įstatymus. Kita vertus, įstatymų leidėjų, 
kaip vienos socialinės grupės, veikla turi tikslingai ir pagrįstai veikti 
visos visuomenės socialinę būklę ir jos raidą. Abi objektyviai veikian-

275 Kavolis V. Samprotavimai apie kultūrų rišlumą // Kultūros barai. 1998, Nr. 8–9, p. 2–3.
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čios aplinkybės įpareigoja juos ypač atsakingai leisti naujus ir taisyti 
veikiančius įstatymus. Įstatymų leidėjai padaro klaidų, išleisdami ne-
veikiančius ar žmogaus teisėms prieštaraujančius įstatymus. Todėl Va-
karų teisės tradicijos šalyse plėtojama institucionalizuota sociologinė 
pagalba teisėkūrai ir kartu keliamas įstatymų leidėjų (valstybės) atsa-
komybės klausimas, kai dėl išleisto įstatymo konkretus asmuo patiria 
labai didelius nuostolius. 

2. Teisėkūros sociologija – tai teorinių ir empirinių tyrinėjimų kom-
pleksas, skirtas teisėkūros subjektui teikti veiksmingą praktinę pagalbą. 
Ši pagalba teikiama dažniausiai dviem formomis: 1) gaunamos ir išnagri-
nėjamos viešosios (visuomeninės) nuomonės apie rengiamas reformas. 
Šiuo pagrindu įstatymų leidėjai gali koreguoti reformos tikslus, pradžią, 
eigą ir formuoti palankią viešąją nuomonę; 2) sociologiniu požiūriu iš-
nagrinėja rengiamo įstatymo ar veikiančio įstatymo papildymo, pataisos 
projekto turinį ir įvertina jo laukiamą socialinį veiksmingumą. 

3. Įstatymų leidėjai Lietuvoje vis dažniau teisėkūroje vadovaujasi 
teisės kaip socialinės kaitos reguliavimo samprata. Remiantis šia sam-
prata paprastai suabsoliutinamas oficialaus teisės kūrėjo vaidmuo ir teisė 
paverčiama vien techninio reguliavimo taisyklėmis, visiškai atitrūkusio-
mis nuo visuomenės gerųjų papročių ir moralės. Taip kartojamos XX a. 
antrosios pusės Vakarų valstybių įstatymų leidėjų klaidos. 

4. Teisės socialinio veikimo modelio tyrimas atskleidė teisės veiki-
mo modeliavimo problemas visais teisės funkcionavimo lygmenimis. 

4.1. Socialinio valdymo sistemų lygmuo. Neapibrėžta teisės sociali-
nė paskirtis riboja teisės socialinio veikimo modeliavimo patikimumą. 
Daliniai teisės formų ir teisinių institucijų tikslai, suformuluoti skirtingai 
suprantamos teisės socialinė paskirties kontekste, dažniausiai sukelia gi-
luminį vertybinį ir norminį konfliktą. Kilęs teisės įgyvendinimo procese, 
jis pakerta visuomenės narių pasitikėjimą pagrindinėmis socialinėmis 
vertybėmis. Jeigu valstybės teisinis reguliavimas, skirtas įgyvendinti so-
cioekonomines žmogaus teises ir laisves, nėra suderintas su teisės socia-
linės orientacijos paskirtimi, tai etinis, psichologinis ir komunikacinis 
teisės poveikiai gali neigiamai paveikti pasitikėjimą pirmosios kartos 
žmogaus teisėmis ir laisvėmis, jų supratimą ir naudojimąsi jomis. Pačio-
je teisėkūros procesų pabaigoje sukurta teisės norma turi atitikti teisės 
socialinės orientacijos paskirtį. 
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4.2. Socialinių veiksnių lygmens analizė atskleidžia, kad teisės vei-
kimo ir nuolatos vykstančių socialinių pokyčių sąveikos procese visada 
atsiranda veiksnių (sąlygų), turinčių reikšmingą neigiamą įtaką teisės 
normų veikimui bei sukeliančių nepageidaujamų socialinių padarinių. 
Šie sunkiai prognozuojami socialiniai veiksniai yra modeliavimo kliūtys, 
kurias galima sušvelninti organizuojant sistemingus empirinius teisės 
socialinio veikimo tyrimus ir jų duomenų pagrindu tobulinant veikian-
čias teisės normas. 

4.3. Modeliuojant teisės socialinio veikimą nepakankamai atsižvel-
giama į teisinės informacijos perdavimo galimybes pusiau formaliais ir 
neformaliais komunikacijos kanalais, neapibrėžiami ir neįvertinami jų 
sukuriami socialiniai padariniai. Valstybė turi imtis aktyvių kryptingų 
veiksmų plėtojant teisinės komunikacijos tinklus, ypač elektroninėje 
erd vėje.  

4.4. Teisės socialinio veikimo modeliavimo neišbaigtumą didina 
dabarties visuomenės ir jos narių teisinės sąmonės apraiškų bei teisinio 
elgesio padarinių nesuklasifikuota įvairovė, kurią empiriškai sistemingai 
nagrinėti vengiama. Šiuolaikinei teisės teorijai keltinas uždavinys – api-
bendrinti socialinių neteisinių ir teisinių elgesio modelių konkurencijos 
empirinių tyrimų duomenis, kurie leistų pagrįsčiau modeliuoti teisinio 
pozityvizmo teisės normų funkcionalumą. 

5. Vakarų teisės tradicijos šalys, ypač JAV, sukūrė ištisą politikos, 
mokslinių-techninių projektų, ekonominių ir socialinių programų so-
cialinių poveikių arba padarinių įvertinimo (social impact assessment) 
tyrinėjimų kryptį. Teisės politika yra ypač svarbi valstybės politikos ir 
valstybinių programų dalis. Todėl labai svarbu, kad Lietuvos įstatymų 
leidėjai įvestų privalomą rengiamų įstatymų ir jų pataisų projektų so-
cialinių poveikių ekspertizę, kurią atliktų ne vien valdžios institucijose 
dirbantys ekspertai. Šį žingsnį jau tiesiog būtina padaryti, nes yra išleista 
daug ne tik neveikiančių, bet ir socialinės žalos padarančių įstatymų. 
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Teisės šaltinio 
sąvoka teisės 
doktrinoje

Man labai malonu skirti studiją mielam kolegai, prof. Alfonsui 
Vaišvilai, kurio moksliniai darbai – monografijos, studijos, vadovėliai, 
straipsniai – yra vertinami kolegų teisininkų ir turi išliekamąją teorinę 
ir praktinę reikšmę. 

Prof. A. Vaišvilos išsakytos mintys paskatino mane permąstyti savo 
poziciją įvairiais teisės teorijos, ypač sąvokiniais teisės kategorijų, klausi-
mais. Profesorius yra rašęs ir mūsų nagrinėjama tema. Taigi atskleisdami 
teisės šaltinio sąvoką remsimės ir prof. A. Vaišvilos nuomone. 

Egzistuoja trys savarankiškos teisės sistemos: nacionalinė teisė, Eu-
ropos Sąjungos teisė, tarptautinė teisė. Kiekviena iš šių teisės sistemų turi 
specifinius bruožus, leidžiančius šias sistemas identifikuoti. Visų pirma, 
atskiriamos šios sistemos pagal reguliavimo dalyką. Antai, nacionalinė 
teisė reguliuoja santykius, kurie susiklosto valstybės viduje. Tarptautinė 
teisė reglamentuoja tarptautinius santykius, peržengiančius vienos vals-
tybės ribas. Europos Sąjungos teisė, palyginti su kitomis teisės sistemo-
mis, yra naujausias savarankiškos teisės sistemos fenomenas. Šios teisės 
sistemos normos, kaip pažymėta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendime Van Gend en Loos byloje, sukūrė naują teisinę tvarką, kurios 
naudai valstybės apribojo savo suverenias teises276. 

276 1963 m. vasario 5 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Van 
Gend en Loos prieš Administratie der Belastingen (26/62 Rink., p. 1).
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Nagrinėjant šių teisės sistemų skirtumus, galima pastebėti skirtu-
mus ir šių teisės sistemų subjektų srityje, taip pat teisės šaltinių srityje. 
Tačiau nepaisant skiriamųjų šių trijų teisės sistemų bruožų, galima su-
rasti tam tikrų požymių, būdingų teisei kaip tam tikrų santykių regu-
liatoriui. Mūsų nuomone, nepaisant teisės sistemų diferenciacijos, gali-
ma kalbėti apie teisės šaltinį apskritai arba bendrąja prasme, surandant 
bend rai suvokiamus teisės šaltinio požymius.

Apskritai teisės šaltinio sąvoka yra paini dėl kelių priežasčių. Pir-
miausia pats terminas „teisės šaltinis“ suprantamas nevienareikšmiškai. 
Štai H. L. A. Hartas savo pagrindinės knygos „Teisės samprata“ pastabose 
pažymi, kad kai kurie autoriai išskiria „formalius“, arba „juridinius“, tei-
sės šaltinius nuo istorinių, arba materialiųjų277. Išskirti teisės šaltinius ra-
cionalu su tam tikra sąlyga – turi būti aptarti išskyrimo pagrindai ir pa-
aiškinta atitinkamos teisės šaltinio rūšies sąvoka. Taigi norime pabrėžti, 
kad egzistuoja ne viena termino „teisės šaltinis“ reikšmė. Todėl, savaime 
suprantama, galimas teisės šaltinio reikšmes būtina aptarti. 

Mums nepavyko Lietuvos teisininkų darbuose rasti sąvokos su įvai-
riomis teisės šaltinio apraiškos rūšimis ir jų charakteristika. Šiek tiek pla-
čiau teisės šaltinio sąvoka atskleidžiama autorių kolektyvo išleistame va-
dovėlyje „Teisės teorijos įvadas“. Jame aptartos tokios teisės šaltinio inter-
pretacijos formos: teisės šaltinis materialiąja prasme, teisės šaltinis formos 
prasme278. Prof. Stasys Vansevičius vadovėlyje „Valstybės ir teisės teorija“ 
teisės šaltinius studijuoja per formos sampratą, laikydamas teisės šaltinio 
ir teisės formos terminus sinonimais, identiškais terminais ir sąvokomis279. 

Nors nuomonių teisės šaltinio sąvokos klausimu esama, mūsų nuo-
mone, galima išskirti tris termino „teisės šaltinis“ reikšmes. Specializuo-
tuose darbuose, skirtuose teisės šaltinių studijoms, paprastai terminas 
„teisės šaltinis“ suprantamas 1) materialiąja prasme, 2) formos prasme ir 
3) pažintine prasme280. 

Kaip pažymi „Teisės teorijos įvado“ vadovėlio autoriai, teisės šaltinis 
materialiąja prasme dažniausiai suprantamas kaip tam tikri objektyvios 

277 Hart H. L. A. Teisės samprata. Vilnius, 1997, p. 447.
278 Baublys L., Beinoravičius D., Kaluina A., Katharini P., Miliauskaitė K., Spruogis E., 

Venckienė E. Teisės teorijos įvadas. Vilnius, 2010, p. 156–168.
279 Vansevičius S. Valstybės ir teisės teorija. Vilnius, 2000, p. 115–116. 
280 Degan V. D. Sources of international law. The Hague/Boston/London, 1997, p. 1–8. 
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tikrovės reiškiniai, kaip vertybiniai, norminiai faktai281. O H. L. A. Hartas 
teigia, kad materialiąja prasme šaltinis yra tiesiog priežastinė arba isto-
rinė įtaka, turėjusi reikšmės konkrečios normos egzistavimui konkrečiu 
laiku ir konkrečioje vietoje282. Dar konkrečiau šaltinį materialiąja prasme 
apibrėžia prof. Valentinas Mikelėnas, nurodydamas, kad minėta prasme 
teisės šaltiniai yra visuomenės ekonominiai, socialiniai, etiniai, regioni-
niai, ideologiniai, kultūriniai veiksmai, lemiantys teisės normų turinį ir 
padedantys nustatyti jų prasmę283. 

Apibendrinant minėtų autorių mintis pažymėtina, kad teisės šaltinį 
materialiąja prasme mes linkę suprasti kaip visumą veiksnių, kurie turi 
poveikį teisės normos atsiradimui, kuriais remiantis formuojamas teisės 
normos turinys ir kurie daro įtaką teisės normos taikymui. Pastarąjį tei-
ginį, susijusį su įtaka teisės normos taikymui, išskyrėme, nes linkę ma-
nyti, kad teisės šaltiniai materialiąja prasme daro poveikį ne tik normos 
atsiradimui ir jos turiniui, bet ir jos taikymui. Atitinkamų veiksnių įtaką 
teisės normos taikymui iliustruojantis pavyzdys yra 2012 m. vasario 6 d. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriame Konsti-
tucinis Teismas pabrėžė, kad sumažintos pensijos gali būti mokamos tik 
laikinai, t. y. kol valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis (ekonomikos 
krizė, gaivalinė nelaimė ir kt.), kai objektyviai stinga lėšų, būtinų pen-
sijoms mokėti. Taigi veiksnys, turėjęs reikšmės teisės normos laikinam 
taikymui, buvo aiškiai įvardytas – ekonominė krizė284.

Preciziškai identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos teisės normai, 
būtų neįmanoma. Juo labiau išskirti, pavyzdžiui, svarbiausius veiksnius. 
Tam tikrame teisės raidos etape vieni veiksniai yra lemiami, svarbiausi, 
kitame vyrauja jau kiti veiksniai. 

Prie svarbesnių veiksnių, kurie gali būti identifikuoti kaip teisės 
šaltiniai materialiąja prasme, priskirtume ekonomiką, politiką, religiją, 
281 Baublys L., Beinoravičius D., Kaluina A., Katharini P., Miliauskaitė K., Spruogis E., 

Venckienė E. Teisės teorijos įvadas. Vilnius, 2010, p. 156.
282 Hart H. L. A. Teisės samprata. Vilnius, 1997, p. 447.
283 Aviža S., Bosaitė A., Brazdeikis S., Butov S., Juzikienė R., Mikelėnas V., Mizaras V., 

Smaliukas A., Staskonis V., Vileita A. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius, 
2009, p. 46. 

284 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas 
valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, priimtas 2012 m. vasario 6 d.
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teisinę sąmonę ir ideologiją, teisinę tradiciją. Vyksta ir trijų teisės sis-
temų – nacionalinės teisės, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos tei-
sės – tiesioginė sąveika. Dėl šių teisės sistemų sąveikos taip pat atsiranda 
naujos teisės normos. 

Prof. A. Vaišvila teisės šaltiniais materialiąja prasme laiko žmonių 
interesus. Jis teigia, kad žmonių interesai yra materialinės teisės normų 
šaltinis, būtent interesai lemia besikeičiantį teisės normų turinį285.

Interesas – tai vienas iš svarbiausių veiksnių, prisidedančių prie 
teisės normos atsiradimo ir konkretaus turinio. Interesas, poreikis yra 
tie veiksniai, dėl kurių dažniausiai atsiranda tarptautinės teisės normos. 
Iš intereso ir poreikio gimsta tarptautinės teisės normos būtinumas. Iš 
intereso palaikyti normalius diplomatinius santykius susiformavo ištisa 
sistema privilegijų ir imunitetų, taikomų ir diplomatinėms atstovybėms, 
ir diplomatinių atstovybių personalui. Tarptautinės teisės normos atsi-
radimo poreikis yra specifinis, nes negali būti siejamas su vienos valsty-
bės valia. Turi būti pasiektas kelių ar daugumos valstybių konsensusas. 
Taigi bendras valstybių interesas, bendras tarptautinės teisės normos 
suvokimas ir yra tarptautinės teisės normos susiformavimo išdava. Šie 
du veiksniai taip pat labai svarbūs ir laikantis tarptautinės teisės normų. 
Prievartinis teisės normų laikymosi užtikrinimas nėra pagrindinė tarp-
tautinės teisės ypatybė. Tarptautinės teisės, kaip objektyviai egzistuojan-
čios teisės, normų visumos samprata išplaukia iš visuotinio įsitikinimo, 
jog reikalinga tarpusavio interesais ir taisyklėmis susisaisčiusi tarptauti-
nė bendrija, o ne izoliuotų valstybių anarchiška sistema286. 

Apskritai visus teisės šaltinius materialiąja prasme, remiantis žy-
maus prancūzų teisės teoretiko prof. Žano-Lui Berželio nuomone, api-
bendrintai galima pavadinti „kuriamąja teisės jėga“287. Šią jėga naudojan-
tis ir sukuriamas materialus teisės pagrindas. 

Teisinėje literatūroje dažniausiai vartojama teisės šaltinio formos pra-
sme sąvoka. Tačiau ir šios sąvokos klausimu autorių nuomonės skiriasi. 
Antai, prof. Alfonsas Vaišvila formalųjį teisės šaltinį apibrėžia kaip tei-
sėkūros subjekto kompetenciją ir teisėkūros procedūras, kuriomis žmonių 
interesai yra paverčiami konkrečiomis elgesio taisyklėmis arba jau egzis-

285 Vaišvila A. Teisės teorija. Trečiasis leidimas. Vilnius, 2009, p. 304.
286 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius, 2006, p. 35. 
287 Бержель Жан-Луи. Общая теория права. Москва, 2000, с. 97.
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tuojančios visuomenėje elgesio taisyklės paverčiamos teisės normomis. 
Plėtodamas mintį, prof. A. Vaišvila priduria, kad teisės normų išraiškos 
forma – tai oficialių dokumentų tekstai, ideografiniai simboliai, konkliu-
dentiniai veiksmai, kuriais yra objektyvizuojamos teisės normos ir iš kurių 
sprendžiama apie teisinę konkrečios normos galią288. Sukonkretindamas 
savo mintį, profesorius aiškiai nurodo, kad teisės normų išraiškos formo-
mis laikomi: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminio turinio su-
tartys, ratifikuotos tarptautinės sutartys, teisės normų aktas289.

Šiek tiek kitokios nuomonės laikosi dr. E. Spruogis. Jo teigimu, tei-
sės šaltiniais formaliąja prasme laikytina išorinė teisės principų ir normų 
išraiškos forma, t. y. tam tikra informacija, kuri padeda atskleisti teisę 
(principus ir normas)290. Prof. V. Mikelėnas pažymi, kad formalia reikš-
me teisės šaltinis yra išorinė teisės normos įsitvirtinimo forma291.

Cituotų autorių mintys apie teisės šaltinį formos prasme yra skirtin-
gos. Tačiau, nepaisant skirtumų, minėti autoriai galutinėje pasekmėje trak-
tuoti teisės šaltinį linkę formos prasme kaip tam tikrą teisės išraiškos formą. 

Kalbant buitine kalba, teisės šaltinį formos prasme galima suprasti 
kaip tam tikrą rūbą, kuriuo apvelkama teisės norma. Jeigu skaitytojui 
terminas „rūbas“ pernelyg buitiškas, teisės šaltinį formos prasme galime 
traktuoti kaip oficialų dokumentą, kuriame įtvirtintos teisės normos.

Toliau nurodysime konkrečias teisės šaltinio išraiškos formas ir pa-
matysime, kad ne visos formos gali būti fiksuotos oficialiame dokumen-
te. Pavyzdžiui, tokia teisės šaltinio išraiškos forma kaip paprotys negali 
būti įtvirtinta oficialiame dokumente. Jeigu taip atsitiktų, paprotys taptų 
rašytine elgesio taisykle. Tokios nuomonės yra tarptautinės teisės dokt-
rina, laikanti teisinį paprotį pagrindiniu tarptautinės teisės šaltiniu292. 

Mes linkę pritarti teisės doktrinoje išsakytai minčiai, kad terminai 
„teisės šaltinis formos prasme“ ir „teisės forma“ yra identiški ir savo reikš-

288 Vaišvila A. Teisės teorija. Trečiasis leidimas. Vilnius, 2009, p. 305.
289 Ten pat, p. 306.
290 Baublys L. Beinoravičius D. Kaluina A. Katharini P. Miliauskaitė K. Spruogis E. Venc-

kienė E. Teisės teorijos įvadas. Vilnius, 2010, p. 162. 
291 Aviža S., Bosaitė A., Brazdeikis S., Butov S., Juzikienė R., Mikelėnas V., Mizaras V., 

Smaliukas A., Staskonis V., Vileita A. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius, 
2009, p. 46.

292 Shaw M. N. International law. Sixth Edition. Cambridge University Press, 2008, 
p. 69–92. 
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me, ir turiniu293. Šie du terminai gali būti traktuojami kaip sinonimai. O 
dėl savo daugiareikšmiškumo terminas „teisės šaltinis“ nėra adekvatus ter-
minui „teisės forma“. Todėl šių dviejų terminų nederėtų sutapatinti. 

Kartu reikėtų pasakyti, kad mes nelinkę pritarti pernelyg plačiai tei-
sės šaltinio formos prasme traktuotei, įtraukiant į šią sąvoką „teisėkūros 
subjekto kompetenciją“, „teisėkūros procedūras“. 

Teisės šaltiniai pozityviojoje ir prigimtinėje teisėje skirstomi skir-
tingai294. Teisės šaltinių formos prasmės klausimas ypač aktualus pozi-
tyviojoje teisėje.

Norėdami sukonkretinti teisės šaltinius formos prasme, turime at-
sižvelgti į keletą dalykų. Jau minėjome, kad egzistuoja trys savarankiškos 
teisės sistemos: nacionalinė teisė, tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė. 
Reikia atsižvelgti į tai, kad šios teisės sistemos turi specifinius, tik šioms 
teisės sistemoms būdingus teisės šaltinius formos prasme. Apibūdinant na-
cionalinės teisės šaltinius formos prasme, derėtų atsižvelgti į tai, kad atskirų 
valstybių nacionalinės teisės sistemos formavosi veikiamos tam tikrų teisės 
sistemų. Galima išskirti šias teisines sistemas (teisės šeimas): romanų- ger-
manų, anglosaksų, musulmonų. Atsižvelgiant į šias teisines sistemas, atski-
rų valstybių nacionalinėje teisėje egzistuoja teisės šaltinių formos prasme 
įvairovė. Prof. D. Beinoravičius šioje knygoje išsamiai aptaria romanų-ger-
manų teisinėje sistemoje veikiančius norminius teisės aktus bei jų rūšis. 

Kiekvienai savarankiškai teisės sistemai taip pat būdinga teisės šal-
tinių įvairovė, apibūdinant šaltinius formos prasme. Kaip žinoma, Lie-
tuvos teisinė sistema yra romanų-germanų teisinės sistemos dalis. Pa-
bandysime šią sistemą apibūdinti, susitelkdami ties šios sistemos teisės 
šaltinių analize. 

Visuotinai pripažintu romanų-germanų teisės sistemos centru yra 
laikoma kontinentinė Europa. Šios teisės sistemos istorinės ir genetinės 
šaknys slypi romėnų teisėje. Šiuo metu dauguma Europos Sąjungos vals-
tybių yra romanų-germanų teisės sistemos atstovai. 

Išskiriami šie romanų-germanų teisės sistemos teisės šaltiniai for-
mos prasme: įstatymas, paprotys, teismų praktika, doktrina, bendrieji 
teisės principai295.  

293 Марченко М. Н. Источники права. Москва, 2008, с. 57. 
294 Plačiau apie žr.: Марченко М. Н. Источники права. Москва, 2008, с. 58–59. 
295 Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. Мoсква, 2002, с. 481–584.
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Šioje teisės sistemoje visus teisės šaltinius priimta skirstyti į pirmi-
nius ir antrinius. Prie pirminių teisės šaltinių priskiriami norminiai tei-
sės aktai (enacted law) su įstatymu priešakyje, taip pat papročiai. Prie 
antrinių teisės šaltinių priskiriama teismų praktika, doktrina.296

Visų valstybių, kurios priklauso romanų-germanų teisės sistemai, 
bendras bruožas yra tas, kad visos jos svarbiausiu teisės šaltiniu laiko 
įstatymą. Manoma, kad šiose šalyse „įstatymas reglamentuoja visus tei-
sėtvarkos aspektus“. Šiose valstybėse tezė „įstatymas yra teisėtvarkos 
pagrindas“ yra visuotinai priimtina.297 

Kai kuriose romanų-germanų teisės sistemos valstybėse galima įsta-
tymų hierarchija. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikoje pagrindiniu įstaty-
mu yra laikoma Konstitucija. Konstitucija – tai aukščiausią teisinę galią 
turintis įstatymas, be to, Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio regu-
liavimo nuostatas ir yra įstatymo leidybos pagrindas, visi teisės aktai turi 
būti teisėti, įstatymai negali prieštarauti Konstitucijai298. 

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 str. 3 d., Lietuvos 
Respublikoje gali būti priimami Konstituciniai įstatymai, kurių sąrašą 
3/5 Seimo narių dauguma nustato Seimas. 

Taigi Konstituciniai įstatymai, Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme yra:
1. Konstituciniai įstatymai, kurie yra tiesiogiai nurodyti Konstituci-

joje ir yra priimti Konstitucijos 69 str. 3 d. nustatyta tvarka, 
2. Konstituciniai įstatymai, įrašyti į Konstitucinių įstatymų sąrašą ir 

priimti Konstitucijos 69 str. 3 d. nustatyta tvarka.299 
Kaip pažymi prof. Vytautas Sinkevičius, Konstitucinio įstatymo 

sąvoka vartojama ne tik Konstitucijos 69 straipsnyje, bet ir jos 72, 47 ir 
150  straipsniuose. Jo nuomone, Konstitucijos 150 straipsnyje nurodyti 
konstituciniai įstatymai (konstituciniai aktai) yra Konstitucijos sudeda-
moji dalis. O Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalyje, 72 straipsnio 2 dalyje, 
47 straipsnio 3 dalyje minimi konstituciniai įstatymai nėra Konstitucijos 
sudedamoji dalis. Pagrindinis kriterijus, leidžiantis atskirti konstitucinius 
įstatymus kaip Konstitucijos sudėtinę dalį nuo konstitucinių įstatymų, 
296 Pearson Ed. Law for European Business Studies. London, 1994, p. 23–24
297 Ten pat.
298 Birmontienė T., Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis M., Mesonis G., Normantas A., 

Pumputis A., Vaitiekienė E., Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos Konstitucinė teisė. Vil-
nius, 2001, p. 57.

299 Ten pat, p. 68.
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kurie nelaikomi Konstitucijos sudėtine dalimi, yra konstitucinių įstatymų 
teisinė galia ir priėmimo tvarka, pažymi prof. Vytautas Sinkevičius.300

Kokią vietą romanų-germanų teisės sistemoje užima tarptautinės 
sutartys? Šis klausimas romanų-germanų teisės sistemos valstybėse 
sprendžiamas įvairiai. Pavyzdžiui, Prancūzijos Konstitucijoje įtvirtin-
tas principas, kuriuo remiantis tarptautinės sutartys turi didesnę galią 
negu nacionaliniai įstatymai. Antra, Prancūzijos Konstitucijos 55 aiškiai 
nurodo, kad tinkamai ratifikuotos ar patvirtintos tarptautinės sutartys 
nuo jų paskelbimo momento turi galią, viršijančią vidaus įstatymus. Es-
tijos Respublikos Konstitucijos 123 str. nurodyta, kad jei įstatymai ir kiti 
teisės aktai prieštarauja Valstybės susirinkimo ratifikuotiems tarptauti-
nėms sutartims, taikomos tarptautinės sutarties nuostatos. 

Kokią vietą tarptautinės sutartys užima Lietuvos Respublikos teisės 
sistemoje? Lietuvos Respublikos teisės atstovai, atsakydami į šį klausimą, 
paprastai remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 str. 3 d. – Seimo 
ratifikuotos ir įsigaliojusios tarptautinės sutartys yra sudedamoji Lietuvos 
Respublikos teisinės sistemos dalis. Šis Konstitucijos straipsnis yra išnag-
rinėtas dr. E. Radušytės301, prof. V. Vadapalo302, prof. J. Žilio303 darbuose.

Šiuo klausimu yra rašęs ir šios studijos autorius304. Šio straipsnio anali-
zė pateikta 1995 m. spalio 17 d. Konstitucinio Teismo byloje Nr. 8/95 „Dėl 
Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo“. Konstitucinio Teismo 
nutarime šiuo klausimu pažymėta, kad pagal Konstituciją tik įstatymų lei-
dėjas ratifikuodamas gali spręsti, kuris tarptautinės teisės aktas yra Lietuvos 
Respublikos teisinės sistemos sudedamoji dalis, turinti įstatymo galių. 

Seimas turi įstatymo leidybos teisę ir jokiai kitai valstybės valdžios 
institucijai įstatymų leidyba nėra skiriama. Taigi teiginys turi įstatymo 
galią ir taikomas Seimo ratifikuotoms sutartims. Be abejonės, galima su-
tikti su teisine ir logine Konstitucinio Teismo argumentacija, nusakančia 

300 Plačiau apie konstitucinių įstatymų problemas žr.: Vytautas Sinkevičius. Konsti-
tucinių įstatymų samprata: teoriniai aspektai // Jurisprudencija. 2008, Nr. 2 (104), 
p. 28–38. 

301 Radušytė E. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje: daktaro di-
sertacija, Vilnius, 2001.

302 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 1998.
303 Žilys J. Konstitucinis Teismas – teisinės ir istorinės prielaidos. Vilnius, 1991.
304 Katuoka S. International agreements and the Republic Lithuania // Jurisprudence 

Scentific works 50 (42). Vilnius, 2004, p. 38–45.
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Seimo ratifikuotų tarptautinių sutarčių teisinę galią Lietuvos Respubli-
kos teisinėje sistemoje.

Tačiau Konstitucinis Teismas neatsakė į klausimą, kokią teisinę galią 
turi neratifikuota tarptautinė sutartis. Šiuo klausimu savo nuomonę yra 
išsakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 135 straipsnis nurodo, kad Lietuva įgyvendinimą užsienio po-
litiką vadovaujasi visuotiniai pripažintais tarptautinės teisės principais 
ir normomis. Teismo nuomone, visuotinai pripažintu tarptautinės teisės 
principu reikėtų laikyti tarptautinės teisės viršenybės prieš vidaus teisę 
principą. Todėl darytina išvada, kad nors tarptautinių sutarčių įstatyme 
šis principas įtvirtintas tik ratifikuotų tarptautinių sutarčių atžvilgiu, jis 
turėtų būti taikomas ir ratifikuotų tarptautinių sutarčių, ir neratifikuotų 
tarptautinių sutarčių atžvilgiu305.

Prof. Lyra Jakulevičienė teigia, kad daugelis nacionalinių teisės aktų 
įtvirtina tarptautinių sutarčių viršenybės prieš įstatymą principą, t. y. jei 
Lietuvos tarptautinė sutartis numato kitokias taisykles nei įstatymas, tai-
komos tarptautinės sutarties taisykles306. 

Teiginys suteikti prioritetą tarptautinei sutarčiai, mūsų nuomone, re-
miantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nėra teisingas. Toks teiginys ga-
lėtų būti vartojamas, jei prioritetą tarptautinėms sutartims suteiktų Lietu-
vos Respublikos Konstitucija. Mes pritartume tokiai Konstitucinės normos 
formuluotei, kurioje fiksuojamas tarptautinės sutarties prioriteto naciona-
linių įstatymų atžvilgiu momentas. Būtent šiuo keliu eina dauguma demo-
kratinių valstybių, tokia yra tarptautinių teismų bei arbitražų praktika.

Kai kurie Lietuvos teisininkai siūlo papildyti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją norma, nustatančia tarptautinių sutarčių prioritetą. 

Dr. E. Radušytė siūlo tokio turinio konstitucinę normą: „Jeigu Lie-
tuvos Respublikos Seimo ratifikuota įsigaliojusi ir paskelbta tarptautinė 
sutartis nustato kitokias nuostatas negu Lietuvos Respublikos įstatymai 
ar kiti teisės aktai, tiek galiojantys šios sutarties sudarymo momentu, tiek 
įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos šios Lietuvos Respubli-
kos sutarties nuostatos.“ 307

305 Plačiau šią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo poziciją nagrinėja prof. Lyra Jakulevičienė. 
Žr.: Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius, 2011, p. 396–397.

306 Jakulevičienė L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius, 2011, p. 397.
307 Radušytė E. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Daktaro di-

sertacija. Vilnius, 2001, p. 121.
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Dr. A. Nevera siūlo tokią Konstitucinės normos formuluotę: „Visuoti-
nai pripažintos tarptautinės teisės normos bei tarptautinės sutartys, kurias 
ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respub-
likos teisinės sistemos dalis ir turi pirmenybę prieš nacionalinius įstaty-
mus bei sukuria teises ir pareigas visiems asmenims, esantiems Lietuvos 
teritorijoje.“308 Autorius šią formuluotę grindžia atitinkamomis Rusijos 
Federacijos Konstitucijos, 1949 m. Vokietijos Konstitucijos nuostatomis.

Pažymėtina, kad dr. E. Radušytė siūlo konstitucinės normos for-
muluotę, kuri iš esmės panaši į Lietuvos Respublikos tarptautinių su-
tarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalies formuluotę, nurodančią: „Jei įsi-
galiojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato 
kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, 
galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutar-
ties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties 
nuostatos.“309

Autorės nuopelnas yra tas, kad ji siūlo šią nuostatą perkelti į Lietu-
vos Respublikos Konstituciją. Tačiau tenka pažymėti, kad toks įstatymo 
galią turinčios nuostatos mechaninis perkėlimas į Konstituciją vargu ar 
būtų tikslingas. Visų pirma, Tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 
2 dalies norma vertintina kaip kolizinė teisės norma. Tradiciškai kolizinė 
teisė suprantama kaip visuma teisės normų, nustatančių, koks normi-
nis teisės aktas turi būti taikomas, kai tą patį santykį reguliuoja kelios 
teisės normos.310 Remdamiesi kolizine norma, galime išspręsti tarptau-
tinės sutarties ir nacionalinių įstatymų prieštaravimą. Manytume, kad 
ši norma nesuteikia tarptautinėms sutartims prioriteto, o tik nurodo 
kolizijos sprendimo būdą. Prioriteto suteikimo tarptautinėms sutartims 
klausimas – tai ne eilinio įstatymo reguliavimo dalykas, tai jau, mūsų 
nuomone, Konstitucijos, kaip pagrindinio įstatymo, reguliavimo daly-
kas. Taigi tarptautinių sutarčių prioriteto klausimas gali būti sprendžia-
mas tik Konstitucijos lygiu. Dar 2000 m. vienoje iš konferencijų teigėme, 
kad būtų tikslinga, jeigu Konstitucija ratifikuotoms Lietuvos Respublikos 

308 Nevera A. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir įtvirtinimas Lietuvos Res-
publikos baudžiamajame kodekse. Daktaro disertacija. Vilnius, 2002, p. 17.

309 Radušytė E. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Daktaro di-
sertacija. Vilnius, 2001, p. 121, 170.

310 Namų advokatas. Vilnius, 2002, p. 103. 
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tarptautinėms sutartims suteiktų prioritetą prieš įstatymus.311 Tokią nuo-
monę yra pareiškę ir dr. K. Lapinskas312, ir prof. V. Vadapalas313.

Vienos tarptautinių sutarčių teisės konvencijos 11 straipsnyje nurodo-
mi įvairūs sutikimo laikyti sutartį įpareigojančia išraiškos būdai. Valstybė 
savo sutikimą laikyti tarptautinę sutartį įpareigojančia gali išreikšti ją pa-
sirašydama, pasikeisdama sutartį sudarančiais dokumentais, ją ratifikuo-
dama, priimdama, patvirtindama, prisijungdama prie jos arba kitu sutartu 
būdu. Šio straipsnio teksto analizė leidžia teigti, kad egzistuoja įvairūs pri-
pažinimo laikyti sutartį įpareigojančia būdai, ir, antra, pripažinimo sutartį 
laikyti įpareigojančia būdų sąrašas nėra baigtinis. Lietuvos valstybės prak-
tikoje gana dažnai taikomas prisijungimo prie tarptautinių sutarčių būdas. 
Pavyzdžiui, remiantis Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarptautinių 
sutarčių registro duomenimis, iki 2012 m. pradžios Lietuvos Respublika 
prisijungė prie 463 įvairių daugiašalių tarptautinių sutarčių.

Pabandysime plačiau panagrinėti prisijungimo prie tarptautinės su-
tarties būdą. Vienos tarptautinių sutarčių konvencijos 15 straipsnis nu-
rodo, kad valstybė išreiškia sutikimą laikyti sutartį įpareigojančia prie jos 
prisijungdama, kai: 

a)  sutartyje nurodyta, kad valstybė tokį sutikimą gali išreikšti prisi-
jungdama prie sutarties; 

b)  yra kitu būdu užfiksuota, kad derybose dalyvaujančios valstybės 
susitarė, jog valstybė tokį sutikimą gali išreikšti prisijungdama 
prie sutarties; 

c)  visos sutarties šalys vėliau susitarė, kad valstybė tokį sutikimą 
gali išreikšti prisijungdama prie sutarties. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsta-
tymas nenustato procedūrų, numatančių sutarties pripažinimo teisiš-
kai reikšminga, taikymo būdų. Sprendimai, pavyzdžiui, prisijungti prie 
tarptautinės sutarties, buvo priimami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
potvarkiu arba Lietuvos Respublikos Seimui priimant įstatymą dėl prisi-
jungimo prie tarptautinės sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijo-
311 Katuoka S. Tarptautinė teisė Lietuvos teisinėje sistemoje (Stojimas į Europos Sąjungą ir 

Konstitucija). Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 45.
312 Lapinskas K. Lietuvos Konstitucinė sistema ir stojimas į Europos Sąjungą (Stojimas į 

Europos Sąjungą ir Konstitucija). Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 64.
313 Vadapalas V., Jarukaitis V. Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimas Lietuvos 

Respublikoje. Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 18. 
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je, Tarptautinių sutarčių įstatyme išvardijamos sutartys, kurios turi būti 
ratifikuojamos. Pavyzdžiui, nurodoma, kad turi būti ratifikuojamos dau-
giašalės arba ilgalaikės tarptautinės sutartys. Tačiau pažymėtina, kad prie 
daugumos tokio pobūdžio sutarčių buvo prisijungta. Paminėsiu šias dau-
giašales universalias konvencijas: 1969 m. Vienos konvencija dėl sutar-
čių teisės, 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, 1963 m. 
Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių. Prie kai kurių konvencijų 
buvo prisijungta, jos įsigaliojo, o tada jos buvo ratifikuotos. Pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų Organizacijos vaiko teisių konvencija Nr. 11, prie kurios 
Vyriausybės potvarkiu buvo prisijungta 1992 m. sausio 8 d., įsigaliojo 
1992 m. kovo 1 d. Ši konvencija buvo ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. 

Kai kurios tarptautinės sutartys numato, kad prie sutarties gali būti 
prisijungta arba sutartis gali būti ratifikuota. Mūsų nuomone, Lietuvos 
valstybei tikslinga ratifikuoti visas daugiašales tarptautines sutartis, ku-
riose numatyti alternatyvūs pripažinimo teisiškai reikšminga tarptau-
tinės sutarties būdai – prisijungimas ir ratifikavimas. Ratifikuotomis 
tarptautinėmis sutartimis Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje pri-
pažįstama įstatymo galia – o tai suteikia daugiau tikimybės, kad tokių 
sutarčių atžvilgiu bus įgyvendintas visuotinai pripažintas Tarptautinės 
teisės principas pacta sunt servanta. 

Jeigu prie tarptautinės sutarties prisijungiama Lietuvos Respubli-
kos Seimo sprendimu, priimant įstatymą, tokia prisijungimo procedūra 
gali būti prilyginta tarptautinės sutarties ratifikavimo procedūrai – teigia 
dr. E. Radušytė314. Mes pritariame šiai nuomonei, nes šiuo atveju išreiš-
kiama įstatymų leidėjo valia. 

Pateikti tarptautinių sutarčių pripažinimo teisiškai reikšmingomis 
pavyzdžiai rodo, kad būtina kruopščiai išstudijuoti pačią tarptautinę su-
tartį ir pasirinkti tinkamiausią Lietuvai tarp-tautinės sutarties pripažini-
mo būdą. Pasitaikantys dvigubi tarptautinių sutarčių pripažinimo atvejai 
rodo, kad atitinkamos institucijos neturėjo šiuo klausimu aiškios pozici-
jos, galbūt šių institucijų darbuotojams pritrūko tarptautinės teisės žinių. 

Lietuvos tarptautinės teisės doktrinoje jau susiformavo nuomonė, kad 
būtina Konstitucijos lygiu išspręsti tarptautinių sutarčių ir nacionalinių įsta-
tymų kolizijos problemą, prioritetą teikiant tarptautinėms sutartims. Tokią 

314 Radušytė E. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Daktaro di-
sertacija. Vilnius, 2001, p. 68.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   160 2012.09.03   12:52:33



161

Teisės šaltinio sąvoka teisės doktrinoje

idėją yra iškėlę ir nagrinėjo dr. E. Radušytė, dr. A. Nevera bei kiti moksli-
ninkai. Jų pasiūlytos konstitucinės normos formuluotės labai panašios.

Manytume, kad formuluojant tokio pobūdžio Konstitucijos nor-
mas galėtų būti taip pat užpildyta spraga nusakant Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos, kaip pagrindinio įstatymo, santykį su Lietuvos Respubli-
kos tarptautinėmis sutartimis. 

Labai svarbus yra tarptautinių sutarčių vykdymo klausimas. Lie-
tuvos tarptautinių sutarčių vykdymą privalo užtikrinti Vyriausybė kaip 
aukščiausia vykdomosios valdžios institucija. Būtent tokia įpareigo-
janti Vyriausybę formuluotė įtvirtinta Tarptautinių sutarčių įstatymo 
12 straipsnio 1 punkte. 

Tarptautinių sutarčių vykdymas susijęs su įvairiomis valstybės ins-
titucijomis, taip pat ir teismine valdžia. Kadangi Lietuvos Respublikos 
teismai taiko tarptautines sutartis, tai jie, mūsų nuomone, taip pat užtik-
rina tarptautinių sutarčių vykdymą. Pažymėtina, kad kai kurios tarp-
tautinės sutartys fiksuoja sutartinių nuostatų užtikrinimo mechanizmą. 
Pavyzdžiui, gana efektyvus yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos mechanizmas. Naudojantis šiuo mechanizmu Lietuvos 
Respublikos jurisdikcijai priklausantiems asmenims suteikiama teisė 
pateikti peticijas prieš Lietuvos valstybę. Tenka konstatuoti, kad iki šios 
dienos dešimtyje bylų prieš Lietuvos valstybę laimėjo jos piliečiai. Šį fak-
tą paminėjome todėl, kad nagrinėdami pralaimėtas bylas ir matydami 
nesikeičiančią padėtį, turime konstatuoti, jog neatsiranda valstybės ins-
titucijų, kurios imtųsi iniciatyvos, siekdamos užtikrinti, kad ateityje to-
kių bylų apskritai nebūtų ir kad tokio pobūdžio Europos žmogaus teisių 
konvencijos pažeidimų valstybės institucijos daugiau nekartotų. Kadan-
gi viena svarbiausių tarptautinės apsaugos mechanizmo institucijų yra 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, kuris veikia ribojamas Europos Ta-
rybos, valstybėje turėtų būti taip pat specializuota institucija, pagal savo 
kompetenciją pirmiausia turinti užtikrinti pralaimėtų bylų analizę bei 
imtis iniciatyvos ištaisyti susiklosčiusią padėtį. Be Teisingumo ministe-
rijos, tai turėtų daryti, mūsų nuomone, ir Aukščiausiasis Teismas, aišku, 
neperžengdamas savo kompetencijos bei atliekamų funkcijų ribų.

Klausimas apie paprotį kaip teisės šaltinį romanų-germanų teisės 
sistemoje traktuojamas įvairiai. Žvilgsnis į paprotį kaip teisės šaltinį daž-
niausiai reiškiamas per dviejų teisės teorijų – sociologinės ir pozityvisti-
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nės – prizmę. Sociologinės teisės teorijos atstovai linkę sureikšminti pa-
pročio vietą ir vaidmenį teisinio reguliavimo procese. O pozityvistinės 
teisės teorijos šalininkai papročiui kaip teisės šaltiniui teisminio regulia-
vimo procese skiria labai menką vaidmenį. 

Apibendrindami šias teorijas, prancūzų mokslininkai R. Davidas ir 
K. Spinozi taikliai nurodo, kad pozityvistiniai teisės teorijai būdinga tai, 
kad ji atitolusi nuo realijų, o sociologinei teorijai – kad jos atstovai perver-
tiną paprotį315. Mūsų nuomone, paprotį, kaip teisinio reguliavimo šaltinį, 
reikia vertinti per jo santykį su įstatymu. Daugumoje romanų-germanų 
teisės sistemos valstybių (Vokietija, Austrija, Prancūzija) paprotys vadi-
namas kaip secundum legum, kaip įstatymo galimas papildymas. Tokios 
rūšies papročiai kaip teisės šaltiniai yra labiausiai vertinami visose ro-
mėnų-germanų teisės sistemos valstybėse. Kita vertus, pažymėtina, kad 
galima taikyti paprotį consuetudo praeter legem – greta įstatymo. Tokio 
pobūdžio papročiai vertinami kaip savarankiški teisės šaltiniai. Tačiau 
laiku bėgant tokio pobūdžio papročių taikymas nacionalinėse valstybė-
se mažėja dėl kodifikacijos ir įstatymo viršenybės principo įsigaliojimo. 
Santykyje su įstatymu galima išskirti ir trečią papročių grupę – adversum 
legem – prieš įstatymą. Aišku, kad santykyje paprotys–įstatymas roma-
nų-germanų teisės sistemos valstybėse paprotys pralaimi. Esant papro-
čio ir įstatymo prieštaravimui taikomos įstatymo nuostatos. 

Siekiant įvertinti teismų praktiką romėnų germanų teisės sistemoje, 
būtina atsisakyti iš anksto parengtų formulių, kurių praktikoje, iškeliant 
įstatymo viršenybės idėją, atsisakoma teismų praktiką vertinti kaip sa-
varankišką teisės šaltinį. Šiuolaikinių romėnų-germanų teisės sistemos 
valstybių teisinėse realijose teismų praktika užima vis svarbesnę vietą ir 
teisės vystymo, ir teisės aiškinimo prasme. 

Teismų praktika pagal vyraujančią romanų-germanų teisės sistemos 
idėją nesukuria teisės normų. Teisės normų kūrimas – tai kompetentin-
gų valstybės institucijų funkcija. Teismai, vykdydami teisingumą, tik 
pritaiko teisės normas. Todėl teisėjas romanų-germanų teisės sistemoje 
negali būti teisės normų kūrėju. Kita vertus, pažymėtina, kad teisėjų kor-
pusas romanų-germanų teisės sistemos valstybėse yra labai kvalifikuo-
ti teisininkai. Be to, teismai šioje teisės sistemoje yra kelių grandžių ir 

315 Давид Р., Спинози К. Ж. Основные правовые системы современности. Москва, 
1996, с. 94.
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tarp jų egzistuoja hierarchija. Aukštesnis teismas gali pakeisti žemesnio 
teismo sprendimą. Taigi galima konstatuoti, kad romanų-germanų teisės 
sistemoje laipsniškai įsigali doctrine legal, kurią formuoja nacionalinių 
valstybių aukščiausieji teismai. Šią praktiką būtina žinoti ir būtina jos 
laikytis, nes būtent šia praktika remiantis ir nustatomas tikrasis teisės 
normų turinys. Taigi teismų praktiką galima traktuoti kaip tikrąjį, realų 
teisės normų šaltinį. 

Istorijos tėkmėje įvairiuose teisės sistemose doktrinos kaip teisės 
sistemos vaidmuo buvo skirtingas. Teisės doktrina labiausiai buvo ver-
tinama romanų-germanų teisės sistemos valstybėse. Tačiau pastaruoju 
metu galima matyti pažangią tendenciją, teisės doktrina skinasi kelią ir 
kitose teisės sistemose, ypač anglosaksų teisės sistemoje. 

Antai K. Zweigert ir H. Kotz teigia, kad didėjant teisės kodifikaci-
jos amžiui didėjo ir teisės doktrinos svarba Prancūzijos civilinės teisės 
plėtojimui. Pirmiausiais dešimtmečiais, įsigaliojus Prancūzijos civilinio 
kodeksui, teisės mokslas išgyveno nevaisingą pozityvistinį laikotarpį, 
kuriame buvo pasitenkinama gramatiniu ir loginiu įstatymo teksto aiš-
kinimu ir visiškai nekreipiama dėmesio į teismų praktiką.316

Tenka konstatuoti, kad teisės doktrinos atstovų veiklos kryptys pas-
tebimai prasiplėtė įvairiais aspektais: taikomi įvairūs tyrimo metodai – 
loginis, sisteminis, lyginamasis, teleologinis ir t. t. Vertinamos ne tik 
de lege lata teisės normos, bet doktrinos atstovai pateikia teisės normų 
projektus ir de lege ferenda požiūriu. Ne vienas solidus mokslinis darbas 
neapsieina be teismų praktikos analizės. 

Aišku, atskirose valstybėse egzistuoja tam tikri teisės doktrinos ver-
tinimo niuansai. Antai, kai kurie autoriai pažymi, kad Prancūzijoje la-
biau vertinamos taikomojo pobūdžio akademinės mintys bei teorijos.317 

O Vokietijoje, Italijoje pirmenybė teikiama fundamentaliems, aka-
deminiams tyrimams labiau negu pragmatinio pobūdžio darbams. Ver-
tinant šias mintis derėtų prisiminti garsiąją sentenciją, jog nėra nieko 
praktiškesnio už gerą teoriją. Reikia pripažinti, kad daugumoje teisės 
sistemų teisės doktrina vertinama ne kaip formalus teisės šaltinis, o kaip 
šaltinis teisės pažinimo prasme. 

316 Zweigert K., Kotz H. Lyginamosios teisės įvadas. Vilnius, 2001, p. 94.
317 Dickson B. Netherlands Reports to the thirteen international congress of Comparative 

Law. The Hague, 1990, p. 13. 
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tarptautinės teisės šaltiniai

Pažymėtina, kad klausimas apie tarptautinės teisės šaltinius nagri-
nėjamas visuose tarptautinės teisės vadovėliuose. Tarptautinės teisės, 
kaip mokymosi dalyko, sistemoje tarptautinės teisės šaltinio klausimai 
priskiriami bendrajai tarptautinės teisės daliai. O konkrečios tarptauti-
nės sutartys, konkretūs tarptautiniai teisiniai papročiai, konkretūs teis-
mo sprendimai bylose nagrinėjami kaip tarptautinės teisės šaltiniai tam 
tikroje tarptautinės teisės šakoje: diplomatinėje ir konsulinėje teisėje, 
tarptautinėje jūrų teisėje, tarptautinėje sutarčių teisėje, tarptautinėje hu-
manitarinėje teisėje ir t. t.

XX a. pabaigoje pasirodė keletas didesnės apimties mokslo darbų, 
skirtų grynai tarptautinės teisės šaltinių problematikos analizei. Iš tokių 
darbų paminėtume prof. Clive›o Parry318, D. Kennedy319 bei prof. V. D. De-
gano monografijas320, skirtas tarptautinės teisės šaltinių analizei.

Vienodos nuomonės tarptautinės teisės šaltinio sąvokos klausimu tarp-
tautinės teisės doktrinoje, deja, nėra. Buvęs Tarptautinio Teisingumo Teismo 
teisėjas R. Jenningsas dar 1981 m. teigė, kad tikriausiai nė vienas tarptautinės 
teisės specialistas neišdrįs prieštarauti teiginiui, jog nebuvo tokio laikotarpio, 
kad būtų tiek daug painiavos ir abejonių dėl tarptautinės teisės galiojimo 
kriterijų ar tarptautinės teisės šaltinio sąvokos, kaip yra dabar321. Apibrėžiant 
tarptautinės teisės šaltinio sąvoką, egzistuoja daug įvairių nuomonių. Kad 
būtų galima susidaryti bendrą vaizdą, pateiksime keletą nuomonių.

Dar 1952 m. išleistame tarptautinės teisės vadovėlyje Herbertas 
Briggsas įspėjo apie galimas problemas dėl teisės šaltinio sampratos dau-
giareikšmiškumo. Pats autorius tarptautinės teisės šaltinį suprato trimis 
reikšmėmis: 1) kaip tarptautinės teisės pagrindą, t. y. kaip pagrindą įsipa-
reigojimų, atsirandančių pagal šią teisę; 2) kaip tarptautinės teisės normų 
atsiradimo ir vystymosi priežastį; dauguma tyrinėtojų šia prasme teisės 
šaltinį vadina materialiniu tarptautinės teisės šaltiniu; 3) kaip įrodymą, 
kaip išbaigtą dokumentą, kuriame įtvirtintos elgesio taisyklės322.
318 Parry C. The sources and evidences of international law. Manchester university press. 

1965.
319 Kennedy D. The sources of international law. 1987.
320 Degan V. D. Sources of international law. Martinus Nijhoff publichers. 1997.
321 Jennings R. Y. What is international law and how do we tell it when we see it? 1981.
322 Briggs H. The law of nations. New York, 1952.
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Prof. Janas Brownlie taip pat išskiria doktrininius tarptautinės teisės 
šaltinius, vadina juos informacijos šaltiniais323.

Garsus tarptautinės teisės specialistas Georgas Schwarzenbergeris 
siūlo tarptautinės teisės šaltinius suskirstyti į dvi grupes: 1) teisę formuo-
jantys šaltiniai; 2) teisę determinuojantys šaltiniai. Prie pirmos grupės 
šaltinių autorius priskiria tarptautines sutartis, tarptautinius papročius, 
bendruosius teisės principus. Prie antrosios grupės šaltinių priskiria teis-
mų praktiką bei tarptautinės teisės doktriną. Šio mokslininko nuomone, 
svarbu išskirti tarptautinės teisės šaltinio formą, kurioje įtvirtinama tarp-
tautinės teisės normos taikymo praktika, ir nustatyti tos normos turinį324.

Galiausiai galima pacituoti Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjos 
Fitsmoris mintį, kad tarptautinėje teisėje nėra tikslios matematinės for-
mulės, leidžiančios tiksliai apibrėžti tarptautinės teisės šaltinio sąvoką. 
Kadangi terminas ,,tarptautinės teisės šaltinis“ yra daugiareikšmis, ma-
nytume, kad tik mokslininkų pastangomis galime pasiekti konsensusą 
apibrėžiant šią sąvoką. Nereikėtų pamiršti ir įvairių teisės sistemų, moks-
linių darbų, skirtų teisės šaltinio sąvokai. Pavyzdžiui, mus imponuoja 
teoretikų darbai, kuriais remiantis teisės šaltinio sąvoka atskleidžiama 
trimis teisės šaltinio sąvokos lygiais: 1) teisės šaltinis materialiąja pra-
sme; 2) teisės šaltinis formos prasme; 3) teisės šaltinis pažintine prasme. 
Manytume, kad ir tarptautinės teisės šaltiniai gali būti aiškinami remian-
tis trimis teisės šaltinių sąvokos lygiais. Juo labiau kad tarptautinės teisės 
doktrinoje yra bandymų sąvokinius tarptautinės teisės šaltinio niuan-
sus aiškinti remiantis minėtais lygiais. Pavyzdžiui, žymiausių Vokietijos 
tarptautinės teisės specialistų išleistame tarptautinės teisės vadovėlyje 
išskirtas materialinis tarptautinės teisės šaltinio lygis. Materialiniais tei-
sės šaltiniais suprantami veiksniai, kurie daro poveikį normos atsiradi-
mui – teigia minėto vadovėlio autoriai.325 Dar pridursime, kad remiantis 
šiais veiksniais daromas poveikis ne tik normos atsiradimui, bet ir jos 
turiniui. Autoriai nurodo, jog prie materialinio poveikio veiksnių reikėtų 
priskirti: ideologiją, tam tikras ,,aplinkybes“, prievartą, įvertinimą. Deja, 
minėti autoriai plačiau nekomentuoja išvardytų veiksnių, kurie gali būti 
323 Plačiau apie šias tarptautinės teisės šaltinio sąvokas žr.: Brounli. Международное 

право. Москва, 1977, с. 69.   
324 Schwarzenberg G. International law. International law as applied by international 

courts and tribunol. Vol. 1. London, 1957, p. 26–27. 
325 Вольфганг Граф Витцум и др. Международное право. Москва, 2011, с. 74.   
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traktuojami kaip materialūs teisės šaltiniai. Mūsų nuomone, lemiamais 
tarptautinės teisės normos atsiradimo ar turinio veiksniais reikėtų lai-
kyti poreikį, politiką, ekonomiką, lobizmą. Mums visiškai nesupranta-
mas vadovėlyje nurodytas veiksnys ,,prievarta“. Šis veiksnys tarptautinėje 
teisėje negali būti taikomas Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės 51 ir 
52 straipsniuose prievarta, nurodyta kaip vienas iš tarptautinių sutarčių 
negaliojimo pagrindų. Valstybės sutikimas laikyti sutartį įpareigojančia, 
išgautas veiksmais ar grasinimais, vartojant prievartą prieš jos atstovą, 
neturi jokios teisinės galios, nurodo 51 straipsnis, o tarptautinė sutartis 
yra negaliojanti, jei ji buvo sudaryta grasinant jėga ar ją vartojant – tai 
jau 52 straipsnio nuostata.

Apibūdinant Tarptautinės teisės šaltinius formos prasme, galima 
pasakyti, kad tarptautinės teisės šaltinių sąrašas įtvirtintas Tarptautinio 
Teisingumo Teismo statuto 38 straipsnyje. Būtent šiame straipsnyje nu-
rodoma, kad Teismas, kurio paskirtis yra spręsti pagal tarptautinę teisę 
ginčus, kurie jam perduoti, taiko:

1. tarptautines konvencijas – ir bendrąsias, ir specialiąsias;
2. tarptautinį paprotį kaip bendros praktikos, kuri pripažįstama 

teise, įrodymą;
3. bendrus teisės principus, kuriuos pripažįsta civilizuotos tautos;
4. teismų sprendimus ir įvairių tautų kvalifikuotų viešosios teisės 

specialistų doktriną, kaip pagalbinę priemonę teisės normoms 
nustatyti.

Taigi, žinant Tarptautinės teisės šaltinius formos prasme, galima 
numatyti, kuo remiantis Tarptautinis Teisingumo Teismas priims ginčo 
šalims privalomą sprendimą. Profesoriaus V. Vadapalo nuomone, Tarp-
tautinio Teisingumo Teismo statuto 38 straipsnis pateikia klasikinį tarp-
tautinės teisės šaltinių sąrašą. 

Iš tikrųjų minėtas straipsnis yra ganėtinai svarbus ir gali būti nagri-
nėjamas įvairiais aspektais. Pirmiausia kyla klausimas, išeinant iš mūsų 
nagrinėjamos temos, ar šis straipsnis nustato galimą tarptautinių teisės 
šaltinių sąrašą? Tikslo požiūriu aiškinant šį straipsnį, būtina pasakyti, 
kad tokio tikslo šis straipsnis neturi. Pagrindinis straipsnio tikslas – nu-
rodyti, kuo vadovaujasi Tarptautinis Teisingumo Teismas spręsdamas 
tarptautinius ginčus. Taigi galima daryti išvadą, kad straipsnis įtvirti-
na ginčų sprendimo šaltinius, o ne tarptautinės teisės šaltinius formos 
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prasme. Iš tikrųjų šiuolaikinės tarptautinės teisės šaltinių sąrašas būtų 
platesnis nei ginčų sprendimo šaltinių sąrašas. Vertinant kitu aspektu, 
atkreiptinas dėmesys į tai, kad Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnis 
yra vienintelis tarptautinės teisės šaltinis, kuris pateikia diskusijų apie 
šiuos teisės šaltinius formos prasme norminį pagrindą.

Tarptautinės teisės doktrinoje visuotinai pripažįstama, kad atsira-
do nauji tarptautinės teisės šaltiniai formos prasme. Dažniausiai minimi 
vienašaliai valstybės pareiškimai bei tarptautinių organizacijų, kurių vai-
dmuo labai padidėjo, rezoliucijos.

Keletas pastabų dėl straipsnyje vartojamos terminologijos. Straipsnio 
,,a“ punkte nurodoma, kad teismas taiko bendrąsias ir specialiąsias kon-
vencijas. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje visuotinai pripažįstama, kad 
konvencija yra viena iš tarptautinių sutarčių rūšių. Terminas ,,konvencija“ 
paprastai taikomas toms tarptautinėms sutartims, kurios reglamentuoja 
diplomatinius ar konsulinius santykius. Galima paminėti 1961 m. Kon-
venciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Konvenciją dėl konsulinių san-
tykių. Tarptautinėje teisėje konvencijomis vadinti priimta sutartis, kuri yra 
tarptautinės teisės kodifikavimo rezultatas. Pavyzdžiui, 1982 m. JTO jūrų 
teisės konvencija, 1969 m. Konvencija dėl sutarčių teisės. Todėl tiksliau 
būtų galima sakyti, kad teismas taiko bendrąsias ir specialiąsias sutartis. 

Kelia abejonių ir 58 straipsnio ,,c“ punkte vartojamas terminas ,,civi-
lizuotos tautos“. Mūsų nuomone, šis terminas nėra korektiškas, nes kelia 
aliuzijas į tautų skirstymą į civilizuotas ir necivilizuotas. Manytume, kad 
terminas ,,civilizuotos tautos“ galėtų būti pakeistas terminu ,,tarptautinė 
bendrija“. Į tarptautinės bendrijos sąvoką įtraukėme tarptautinės teisės 
subjektus, valstybes bei tarptautines organizacijas. Būtent šių subjektų 
valia ir būtų lemiama, nustatant 58 straipsnio ,,c“ punkte minimus ben-
druosius teisės principus.

Statuto 58 straipsnis, išvardydamas teisės šaltinius eilės tvarka, iš-
kelia teisės šaltinių hierarchijos klausimą. Taigi gali kilti logiškas klausi-
mas, ar eilės tvarka išvardyti teisės šaltiniai atspindi norminę šių šaltinių 
galią? Bendras atsakymas į šį klausimą toks: tarptautinė teisė, būdama 
koordinacinio pobūdžio teisės sistema, nežino tarptautinės teisės šalti-
nių hierarchijos. 

Taigi Statuto 58 straipsnyje pirmiau išvardyti tarptautinės teisės šal-
tiniai, pavyzdžiui, tarptautinės sutartys, neturi didesnės norminės galios 
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už tarptautinius papročius. Visuotinai pripažįstama, kad tarp tarptauti-
nės teisės šaltinių, kaip teisės aktų, hierarchijos nėra.

Šiuolaikinės tarptautinės teisės doktrinoje pamažu susiformavo impe-
ratyvių normų (jus cogens) koncepcija. Jus cogens koncepcijos įtvirtinimas 
norminiu lygiu įvyko 1969 m. priėmus Konvenciją dėl sutarčių teisės. Šioje 
konvencijoje buvo įtvirtinti du straipsniai, 53 ir 64, reg lamentuojantys jus 
cogens normų klausimus. Konvencijos 53 straipsnis ,,Sutartys, prieštarau-
jančios bendrosios tarptautinės teisės imperatyviai normai (jus cogens)“ 
nustatė labai svarbią taisyklę – ,,Sutartis yra niekinė, jei jos sudarymo mo-
mentu ji prieštarauja bendrosios tarptautinės teisės imperatyviai normai“. 
53 straipsnyje taip pat nurodoma, jog ,,imperatyvinio pobūdžio bendro-
sios tarptautinės teisės normos yra laikomos normos, kurias tarptautinė 
valstybių bendrija yra visa apimtimi priėmusi ir pripažinusi kaip normas, 
nuo kurių draudžiama nukrypti ir kurios gali būti keičiamos tik priimant 
kitą tokio paties pobūdžio bendrąją tarptautinės teisės normą. Jeigu at-
siranda nauja privalomo pobūdžio bendrosios tarptautinės teisės norma, 
kiekviena egzistuojanti sutartis, prieštaraujanti šiai normai, tampa nebega-
liojančia ir yra nutraukiama (64 Konvencijos straipsnis). Taigi vien iš šių 
dviejų Konvencijos straipsnių galima spręsti apie ypatingą šių tarptautinės 
teisės normų reikšmę ir savybes. Rusų mokslininkas V. L. Tolstychas, iš-
samiai išnagrinėjęs jus cogens normos sąvoką, išskiria keletą šių normų 
poveikio tarptautiniams teisiniams santykiams krypčių:

l Tarptautinės sutartys, prieštaraujančios jus cogens normoms, yra 
niekinės;

l Išlygos tarptautinėms sutartims negali būti daromos, jei jos prieš-
tarauja jus cogens normoms;

l Pažeidus jus cogens normas, pradeda veikti ypatingas tarptautinės 
teisės atsakomybės mechanizmas;

l Jus cogens normos turi poveikį valstybės pripažinimo ir teisių 
perėmimo procesui;

l Jus cogens normų pažeidimo atveju valstybių pripažinimo gali 
būti atsisakyta;

l Jus cogens normos daro poveikį valstybių elgesiui, įpareigodamos 
šias laikytis tam tikrų vertybių ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų;

l Jus cogens normos pažeidimas yra pagrindas patraukti fizinius as-
menis baudžiamojon atsakomybėn;

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   168 2012.09.03   12:52:34



169

Teisės šaltinio sąvoka teisės doktrinoje

l Bet koks vidaus teisės aktas, prieštaraujantis jus cogens normoms, 
turi būti pripažintas negaliojančiu326.

Prof. V. Vadapalas, aptardamas jus cogens normų teisinę prigimtį ir 
galią, teigia, kad šios normos yra susijusios su tarptautinės teisės normų 
hierarchija. Jus cogens normų savybes prof. V. Vadapalas lygina su kons-
titucinėmis normomis327.

Mūsų nuomone, jus cogens normų hierarchijos su kitomis tarptau-
tinės teisės normomis klausimas yra sąlyginis. Matyt, kad nekyla abejo-
nių, jog jus cogens normos yra aukštesnio norminio lygio. Tačiau teisės 
normų hierarchija pasireiškia galiojančių teisės aktų lygiu, suteikiant 
pirmenybę aukštesnio lygio teisės aktui, normai. Tenka pripažinti, kad 
Konvencija dėl sutarčių teisės suteikia ne prioritetą jus cogens normoms, 
o visiškai kitokią savybę. Prieštaravimo jus cogens normai atveju tarptau-
tinė sutartis yra pripažįstama negaliojančia. Taigi, remiantis Konvencijos 
dėl tarptautinių sutarčių nuostatomis, sprendžiamas ne jus cogens nor-
mų prioriteto, o tarptautinės sutarties legitimumo klausimas.

Reikia pripažinti, kad Teisingumo Teismo praktikoje dar nebuvo nė 
vieno su tarptautinės sutarties negaliojimu susijusio ginčo, kurio pagrin-
das būtų sutarties prieštaravimas jus cogens normoms.

europos sąjungos teisės šaltiniai

Nors Europos Sąjungos teisė kildinama iš tarptautinės teisės, ji vis 
dėlto vystosi kaip savarankiška teisės sistema. Valstybių narių ir Europos 
Sąjungos santykiai reguliuojami Europos Sąjungos teisės aktais. Europos 
Sąjungos teisės sistemos savarankiškumas slypi šios teisės sistemos virš-
nacionaliniame pobūdyje. 

Visus Europos Sąjungos teisės šaltinius galima sugrupuoti į 4 grupes:
1. Valstybių narių priimtos steigiamosios sutartys;
2. Europos Sąjungos institucijų priimti teisės aktai;
3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti bendrieji tesiės 

principai;
4. Tarptautinės sutartys su trečiosiomis valstybėmis ar tarptautinė-

mis organizacijomis.

326 Толстых В. Л. Курс международное право. Москва: Wolters Kluwer, 2009, с. 123–125.
327 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius, 2006, p. 119.
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Europos Sąjungos teisės šaltinius priimta skirstyti į pirminės ir 
antrinės teisės šaltinius. Prie ES pirminės teisės priskiriami šie teisės 
aktai:

1. Steigimo sutartys. Remiantis sutartimis buvo įkurta Europos 
anglies ir plieno bendrija, Europos atominės energijos bendrija, 
Europos ekonominė bendrija;

2. Sutartys, kurios keičia ar papildo steigimo sutartis. Literatūro-
je jos neretai vadinamos reformų sutartimis. Galima paminėti 
Mastrichto, Amsterdamo, Nicos, Lisabonos sutartis. 

3. Protokolai ar kitokie sutarčių priedai. Pavyzdžiui, Protokolas 
Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pri-
dedamas prie ES sutarties ir Sutarties dėl ES veikimo;

4. Stojimo sutartys. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos plėtra 
vyko etapais. Prie šalių steigėjų (Belgijos, Vokietijos, Prancūzi-
jos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų) laipsniškai prisijungė 
dar 21 valstybė. Stojimo sutartyse yra nustatytas naujųjų vals-
tybių prisijungimo prie Europos Sąjungos sąlygos ir apibrėžti 
būtini sutarčių, kuriomis remiantis įsteigta Europos Sąjunga, 
suderinimai.

Remdamosi Europos Sąjungos sutartimi dėl ES veikimo, institucijos 
gali priimti tokius teisinius aktus: reglamentus, direktyvas, sprendimus, 
rekomendacijas, nuomones. Visi šie aktai suprantami kaip antrinės ES 
teisės šaltiniai. Antrinės teisės šaltiniai negali prieštarauti pirminės teisės 
šaltiniams. Kiekvienas antrinės teisės aktas turi tik jam būdingus požy-
mius ir tikslus. 

Reglamentas, kaip ES institucijų aktas, Europos Sąjungos enciklope-
diniame žinyne apibūdinamas taip:

1. visuotinis galiojimas – adresatas nėra individualizuojamas, nes 
reglamentas privalomas visiems ES teisės subjektams;

2. reglamento visumos privalomumas – reglamentas nepalieka lais-
vės pasirinkti jo įgyvendinimo priemones, jis negali būti įgyven-
dintas dalimis;

3. reglamentas vienu metu įsigalioja visose Europos Sąjungos vals-
tybėse nuo jo paskelbimo oficialiame Europos Sąjungos leidinyje 
ar nuo reglamente nurodytos datos328.

328 Vitkus G. Europos Sąjunga. Enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2008, p. 263.
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Mūsų nuomone, labai svarbus reglamento kaip teisės akto požy-
mis – kad jis yra tiesioginio taikymo aktas. Būtent šį reglamento požymį 
atskleidžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnis. 

Reglamentai yra skirti ES teisei vienodinti, todėl įsigalioję tampa 
kiekvienos valstybės narės nacionalinės teisės sistemos dalimi. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas Variola ir Leonosio bylose329 suformulavo 
konkrečias priežastis, kodėl valstybėms narėms pačioms negalima per-
kelti reglamentų į nacionalinę teisę. Teismas atkreipė dėmesį, kad dėl 
skirtingų nacionalinių procedūrų galėtų būti nukeliama reglamentų įsi-
galiojimo data. Antra, perkeliant reglamentą galėtų atsirasti netikslumų. 
Trečia, galėtų būti skirtinga teisinė reglamentų galia. Ketvirta, reglamen-
tus oficialiai aiškina Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nes jei tai 
darytų nacionaliniai teismai, nepavyktų išvengti skirtingo reglamento 
nuostatų traktavimo. 

Direktyva, kaip Europos Sąjungos institucijų teisės aktas, yra pri-
valoma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, siektino rezultato at-
žvilgiu. Direktyva yra privaloma tiek, kiek reikalinga joje nurodytiems 
tikslams pasiekti. Valstybės narės yra laisvos pasirinkti būdus, kaip įgy-
vendinti direktyvą. Tačiau valstybė narė turi užtikrinti, kad direktyvos 
įgyvendinimas bus a) efektyvus, b) kad direktyva teisiškai privaloma 
valstybėje narėje ir c) kad perkelta į nacionalinę teisę, direktyva išliks aiš-
ki ir tiksli teisiniu požiūriu330. Europos Komisija prižiūri ir kontroliuoja, 
kaip valstybės perkelia direktyvos nuostatas ir kaip jų laikosi.

Sprendimai, kaip Europos Sąjungos institucijų teisės aktai, ypatingi 
tuo, kad juose nefiksuojamos bendrojo pobūdžio taisyklės. Sprendimai 
adresuojami konkretiems subjektams. Dažniausiai literatūroje išskiriami 
šie sprendimų kaip teisės aktų požymiai: 1) privalomi visa jų apimtimi 
tiems, kam jie skirti, 2) turi konkretų adresatą – juo gali būti valstybės na-
rės, juridiniai ar fiziniai asmenys ir 3) įsigalioja nuo pranešimo momento.

Prie neprivalomojo pobūdžio ES antrinės teisės aktų priskiriamos 
rekomendacijos ir nuomonės. Nuomonėje paprastai išdėstomas ES 
institucijų požiūris, nuomonė tam tikrais klausimais. Tam tikrais atve-
jais, priimant aktą, privalu gauti konkrečios ES institucijos nuomonę. 

329 Byla 34/73 Variola [1973] ECRI 981; Byla 93/71 Leonosio [1972] ECRI 287. 
330 Plačiau apie direktyvas kaip ES teisės šaltinio požymius žr.: Cairns W. Europos Sąjun-

gos teisės įvadas. Vilnius, 1999, p. 104–105.
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Neįvyk džius šio procedūrinio reikalavimo, teisės aktas Europos Sąjun-
gos Teisingumo Teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu. 

Rekomendacijos paprastai skiriamos valstybėms narėms, fiziniams 
ar juridiniams asmenims. Rekomendacijose siūlomi tam tikri veiksmai, 
elgesys. Paprastai nuomonės ar rekomendacijos priimamos tokiose srity-
se, kurios patenka į papildomą Europos Sąjungos kompetenciją.

Tikroji rekomendacijų bei nuomonių reikšmė yra daugiau politinio 
pobūdžio. Europos Sąjungos sutarčių kūrėjai, numatydami šiuos aktus, 
tikėjosi, kad subjektai, kuriems adresuojami šie aktai, vadovaudamiesi 
laisva valia, atsižvelgs, reaguos į jiems skirtas elgesio taisykles. 

Bendrieji teisės principai –  
kaip europos sąjungos teisės šaltinis

Bendrieji teisės principai laikomi vienu iš Europos Sąjungos teisės 
šaltinių. Teisiniu pagrindu šiai tezei reikėtų taikyti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 230 straipsnį, kuriame nurodoma, kad jei antrinės tei-
sės aktas ar jo norma prieštarauja bendrajam teisės principui, tai Euro-
pos Sąjungos Teisingumo Teismui yra tinkamas pagrindas tokį aktą ar 
normą anuliuoti.

Bendrieji teisės principai laikomi Europos Sąjungos pirminės teisės 
dalimi. Bendruosius teisės principus kaip Europos Sąjungos teisės šaltinį 
galima klasifikuoti į atskiras kategorijas: 

1. bendrieji teisės principai, kildinami iš Europos Sąjungos teisės;
2. bendrieji teisės principai, būdingi kelių valstybių narių teisės sis-

temai;
3. bendrieji teisės principai, taikomi proceso teisės srityje (procesi-

niai principai);
4. pagrindinės žmogaus teisės kaip principai;
5. pagrindiniai tarptautinės tesiės principai.
Prie bendrųjų teisės principų, kildinamų iš Europos Sąjungos teisės, 

reikėtų priskirti nediskriminavimo, bendradarbiavimo gera valia, atviru-
mo principus. Nediskriminavimo principo turinį sudaro reikalavimas, 
draudžiantis panašiomis aplinkybėmis su asmenimis elgtis skirtingai, taip 
pat įpareigojantis esant skirtingoms aplinkybėms elgtis vienodai. Nedis-
kriminavimo principas materializuotas įvairiuose Sutarties dėl Europos 

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   172 2012.09.03   12:52:34



173

Teisės šaltinio sąvoka teisės doktrinoje

Sąjungos veikimo straipsniuose. Pavyzdžiui, šios sutarties 10 straipsnyje 
nurodoma, kad nustatydama ir įgyvendindama politikos kryptis ir veiks-
mus Sąjunga siekia kovoti su bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasinės ir 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, amžiaus arba seksualinės orienta-
cijos. Antroji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo dalis skirta nedis-
kriminavimo ir Europos Sąjungos pilietybės reglamentavimo klausimams. 
Taigi sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant jose specialių nuostatų, drau-
džiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės – tokią nuostatą įtvirtina 
Sutarties dėl ES veikimo 18 straipsnis. Nediskriminavimo principas įtvir-
tintas ir kituose sutarties straipsniuose, reg lamentuojančiuose laisvo as-
menų, prekių, paslaugų, kapitalo judėjimo nuostatas.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo III dalis, jungianti 326–
334  straipsnius, reglamentuoja bendradarbiavimo klausimus įvairiose 
srityse. Bendradarbiavimo principas taip pat atskleistas ir kituose Sutar-
ties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsniuose. Pavyzdžiui, minėtame 
sutarties 33 straipsnyje nurodoma, kad sutarčių taikymo srityje Europos 
Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
imasi priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendra-
darbiavimui muitinės darbo srityje gerinti. 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnyje įtvirtintas 
atvirumo principas – nurodant, kad siekdamas skatinti tinkamą valdy-
mą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą Sąjungos institucijos 
veikia gerbdamos atvirumo principą. 

Prie principų, būdingų kelių valstybių narių teisinėms sistemoms, ga-
lima priskirti proporcingumo, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo principus. 
Šie ir kiti principai šiuolaikiniame Europos Sąjungos teisės vystymosi eta-
pe jau yra įtvirtinti Europos Sąjungos sutartyse. Tačiau pradiniame etape 
šie principai atsirado ir vystėsi nacionalinių valstybių teisės sistemose. Pa-
vyzdžiui, remiantis Vokietijos Respublikos teisės teorija ir teismų praktika 
buvo vystomi proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir kiti principai.

Proporcingumo principas

Proporcingumo principo turinys gali būti atskleistas per keletą Eu-
ropos Sąjungos sutarčių nuostatų, iš kurių pagrindinėmis, mūsų nuomo-
ne, reikėtų laikyti:
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1. remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 1 punktu pa-
žymėtina, kad Europos Sąjungos kompetencijos įgyvendinimas 
grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais;

2. remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 punktu pa-
žymėtina, kad proporcingumo principą Europos Sąjungos veiks-
mų turinys ir forma negali viršyti to, kas būtina siekiant sutarčių 
tikslų;

3. remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 punkto antra 
dalimi būtina pabrėžti, kad Europos Sąjungos institucijos pro-
porcingumo principą taiko pagal protokolą dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo;

4. remiantis Protokolo Nr. 2 „Dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo“ 1 straipsniu būtina pabrėžti, jog kiekviena 
Europos Sąjungos institucija privalo užtikrinti, kad būtų nuolat 
laikomasi Europos Sąjungos sutarties 3 b straipsnyje nustatytų 
subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Įvertinti, kas yra proporcinga, konkrečiose situacijose nėra paprasta. 
Todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, remdamasis konkrečio-
mis aplinkybėmis, apibrėžė pagrindinius proporcingumo principo mo-
mentus331. 

Teisėtų lūkesčių principas

Teisėtų lūkesčių principas – tai Vokietijos administracinės teisės rai-
dos rezultatas. Teisėtų lūkesčių principo esmė – kiekvienas teisės subjek-
tas, vadovaudamasis konkrečiomis teisės normomis, turi teisę numatyti 
tam tikrą rezultatą ir jo siekti. Visa Europos Sąjungos teisės sistema bei 
Europos Sąjungos institucijų veiksmai leidžia šios teisės sistemos subjek-
tams susiformuoti ir siekti tam tikrų lūkesčių. Tokio pobūdžio lūkesčiai 
turi būti saugomi. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika su-
formavo tam tikrus teisėtus lūkesčių principo standartus. Visų pirma, 
teisėti lūkesčiai turi būti protingi, nespekuliatyvūs, antra, teisėti lūkesčiai 
turi būti pagrįsti, trečia, tesėti lūkesčiai turi būti teisėti. 

331 Apie kai kurias Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylas susijusias su proporcingu-
mo principu žr.: Cairns W. Europos Sąjungos teisės įvadas. Vilnius, 1999, p. 116–117.
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Teisinio tikrumo principas

Ir teisinio tikrumo, ir teisėtų lūkesčių principai yra glaudžiai tar-
pusavyje susiję. Teisinio tikrumo esmė, kaip pažymi A. Charlesworthas, 
slypi valstybės institucijų pareigoje užtikrinti, kad teisės normos bus be 
vargo nustatytos ir kad teisės subjektai galės suprasti jų aiškinimo bei tai-
kymo būdus332. Taigi iš šio principo išplaukia trejopa valdžios institucijos 
pareiga: 1) aiškiai, suprantamai formuluoti teisės normas, 2) užtikrinti 
tinkamą teisės normų aiškinimą ir 3) užtikrinti teisingą teisės normų 
taikymo praktiką. 

Principai, taikomi proceso srityje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dar 1974 m. Transocean v 
Komisija byloje333 suformulavo keletą nuostatų, užtikrinančių proce-
so šalims tam tikras teises. Visų pirma, kiekviena ginčo šalis turi teisę į 
teisingą teismą. Teisė į teisingą teismą grindžiama tam tikrų garantijų. 
Kiekviena ginčo šalis privalo būti deramai informuota apie ginčus, dėl 
kurių pradėtas teismo procesas. Antra, kiekviena šalis teismo proceso 
metu turi teisę išsakyti savo nuomonę. Trečia, Teismas privalo pateikti 
sprendimo motyvus. Ketvirta, kilus abejonių dėl sprendimo esmės teis-
mas privalo pateikti reikiamus paaiškinimus. 

Žmogaus teisių apsaugos principas

Suprantama, kad pradiniame Europos Bendrijų atsiradimo bei rai-
dos etape daugiausia dėmesio buvo skiriama ūkiniams, ekonominiams 
klausimams, turint tikslą sukurti bendrąją rinką. Šis tikslas pasiektas. 
Tačiau laikui bėgant organizacijos tikslų ir funkcijų padaugėjo. Europos 
Sąjunga laipsniškai tampa politine, monetarine ir net gynybine organi-
zacija. Jos interesų objektu tampa ir žmogaus teisės. Šiuolaikiniame Eu-
ropos Sąjungos teisės etape, jau remiantis norminiu pagrindu, drąsiai 
galime teigti, kad vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos teisės princi-
pų yra žmogaus teisių apsaugos principas. Šio principo atsiradimui bei 

332 Charlesworth A., Cullen H. European Community Law. Pitman, 1994, p. 122.
333 Case 17/74 Transocean Marine Plant Association v Commosion (1974) ECR 1063.
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įsitvirtinimui atitinkamą reikšmę turėjo Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimai. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje Teismas jau buvo iš-
nagrinėjęs nemažai bylų žmogaus teisių klausimais. 

Norėčiau paminėti vieną iš pirmųjų Teisingumo Teismo sprendi-
mų 1969 m. lapkričio 12 d. Stauderio, kuris tiesiogiai buvo susijęs su 
žmogaus teisių apsauga, byloje. Pateiksiu trumpai šios bylos fabulą. Vo-
kietijos pilietis Stauderis pagal Bendrijos socialinės rūpybos sistemą (at-
kreipiu dėmesį, kad tokios sistemos buvimas ipso facto rodo, jog Europos 
Bendrija jau tuo metu rūpinosi socialinėmis žmogaus teisėmis) gaudavo 
nuolaidų sviestui pirkti. Šis asmuo kreipėsi į Vokietijos teismus, nuro-
dydamas, kad tapatybės atskleidimas, kad būtų galima suteikti lengvatą, 
jį žemina kaip žmogų. Vokietijos teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą 
dėl išvados šiuo klausimu. Išnagrinėjęs bylą teismas pareiškė, kad tinka-
mai aiškinant Bendrijos suteiktą lengvatą, sviesto kupone neturėtų būti 
nurodoma sviesto gavėjo pavardė. Būtent toks nuostatos aiškinimas, Tei-
singumo Teismo nuomone, nepažeistų žmogaus teisių, įtvirtintų Bendri-
jos teisės principuose334. Vėliau Teisingumo Teismo sprendimų žmogaus 
teisių apsaugos klausimais padaugėjo. Teisingumo Teismas gynė teisę į 
teisingą teismą, teisę į nuosavybę, teisę į advokato ir kliento konfiden-
cialumą, religines ir kitas su žmogaus teisių apsauga susijusias teises. 
Vėliau pasirašytose Europos Sąjungos sutartyse jau aiškiai buvo išskir-
ta žmogaus teisių apsaugos sritis, kaip viena iš Europos Sąjungos veik-
los krypčių. Antai, Europos Sąjungos Mastrichto sutartyje (I skyriaus 
„F“ straipsnyje), pasirašytoje dar 1992 m., buvo nurodyta, kad Sąjunga 
gerbia pagrindines teises, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, ir teises, kylančias iš visoms 
valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, kaip bendruosius 
Bendrijos teisės principus. 

1999 m. birželio 3–4 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Kelne 
buvo priimtas sprendimas parengti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją. 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Komisija, Europos Parlamentas 
ir Europos Sąjungos Taryba priėmė Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją. Tačiau Chartijai nebuvo suteiktas privalomasis statusas. 

Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos pilietinės, politinės, eko-
nominės ir socialinės piliečių ir kitų asmenų, gyvenančių Europos Są-
334 CJCE 12 Novembre 1969, Stauder/ULM-Sozialamt, Aff. 29/69. Rec, p. 414. 

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   176 2012.09.03   12:52:34



177

Teisės šaltinio sąvoka teisės doktrinoje

jungos teritorijoje, teisės. Šios teisės suskirstytos į 6 dideles antraštines 
dalis: Orumas, Laisvė, Lygybė, Solidarumas, Pilietinės teisės, Teisingu-
mas. Nuo 2001 m. Europos Parlamentas kasmet pateikia pranešimą, kaip 
buvo laikomasi Chartijoje įtvirtintų teisių. Įsigaliojus 2009 m. Lisabonos 
sutarčiai, buvo padaryti labai svarbūs Europos Sąjungos sutarties pakei-
timai. Pirmiausia buvo pripažintas Žmogaus teisių chartijos privalomas 
pobūdis. Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 punkte nurodoma, 
kad Chartija turi tokią pat teisinę galią kaip ir sutartys. To paties straips-
nio 2 dalyje yra numatyta, kad Europos Sąjunga prisijungia prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos. Šiuo klausimu prie 
Europos Sąjungos sutarties buvo priimtas Protokolas Nr. 8 „Dėl Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalies dėl Sąjungos prisijungimo prie 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos“. 

Taigi šiuo laikotarpiu Europos žmogaus teisių apsaugos norminiu 
pagrindu reikėtų laikyti:

1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
ciją;

2. Europos Sąjungos žmogaus teisių chartiją;
3. Europos Sąjungos valstybių konstitucijas;
4. Žmogaus teisių apsaugos principą – kaip bendrąjį Europos 

Sąjungos principą335.
Kalbant apie žmogaus teisių apsaugos principą pažymėtina, kad jis 

žmogaus teisių apsaugos srityje yra taikomas kartu su subsidiarumo, tei-
sinės tikrovės ir kitais bendraisiais teisės principais. 

Prie Lisabonos sutarties, kurią tarpvyriausybinė konferencija pa-
tvirtino 2007 m. gruodžio 13 d., Baigiamojo akto buvo pridėta keletas 
deklaracijų. Viena iš deklaracijų vadinasi „Deklaracija dėl viršenybės“. 
Šioje konferencijos metu priimtoje Deklaracijoje buvo patvirtinta taisy-
klė, kad remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika sutar-
tys ir teisės aktai, kuriuos priima Europos Sąjunga, turi viršenybę prieš 
valstybių narių aktus šioje teisminėje praktikoje nustatytomis sąlygomis. 
Prie Baigiamojo akto šiuo klausimu buvo pridėta ir Tarybos teisės tar-
nybos nuomonė. Nuomonėje buvo pažymėta, kad Teisingumo Teismo 

335 Plačiau apie Europos Sąjungos žmogaus teisių chartiją ir apie Europos valstybių kons-
titucijas kaip žmogaus teisių apsaugos pagrindus žr.: S. Katuoka. Europos Sąjunga ir 
žmogaus teisės // Jurisprudencija. 2003, t. 44-936, p. 6–15.
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praktika rodo, jog Bendrijos teisės viršenybė yra esminis minėtas teisės 
principas. Teismo nuomone, šis principas yra neatsiejamas nuo Europos 
Bendrijos specifinio pobūdžio.

pagrindiniai tarptautinės teisės principai

Kadangi Europos Sąjunga traktuojama kaip tarptautinės tei-
sės subjektas, ji turi tarptautinės teisės subjektui būdingus požymius: 
tarptautinį teisnumą ir tarptautinį veiksnumą. 

Europos Sąjunga turi teisę sudaryti tarptautines sutartis su: a) vals-
tybėmis, b) valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, grupėmis, 
c) tarptautinėmis organizacijomis336. Europos Sąjungos sutarties 1 sky-
riaus bendrosios nuostatos dėl Sąjungos išorės veiksmų 21 straipsnyje 
nurodoma, kad Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami 
principais, paskatinusiais jos pačios sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir ku-
rių įgyvendinimą ji skatina platesniame pasaulyje: demokratijos, teisinės 
valstybės, žmogaus teisių ir laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagar-
bos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių 
Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymųsi. Reikia pažymė-
ti, kad pagrindiniai tarptautinės teisės principai yra įtvirtinti pirmiausia 
JTO įstatuose (Chartijoje), taip pat 1970 m. JTO Generalinės asamblėjos 
priimtoje deklaracijoje dėl tarptautinės teisės principų, susijusių su drau-
giškus valstybių santykiais ir jų bendradarbiavimu pagal JTO įstatus.

Taigi minėtame dokumente įtvirtinti šie šiuolaikinės tarptautinės 
teisės principai: 

1. principas, pagal kurį valstybės tarptautiniuose santykiuose susi-
laiko nuo grasinimo jėga ar jos panaudojimo;

2. principas, pagal kurį valstybės sprendžia savo ginčus taikiomis 
priemonėmis;

3. principas, draudžiantis kištis į reikalus, kurie priklauso valstybių 
vidaus kompetencijai;

4. pareigos bendradarbiauti tarpusavyje, remiantis JTO įstatais, 
principas;

5. savanoriško tautų apsisprendimo principas;
6. valstybių suverenios lygybės principas;

336 Cairns W. Europos Sąjungos teisės įvadas. Vilnius, 1999, p. 110. 
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7. valstybių įsipareigojimu pagal JTO įstatus, sąžiningo laikymosi 
principas. 

Šių principų turinio analizė gali būti kito savarankiško darbo 
objektas.

Turiu vilties tikėti, kad painus teisės šaltinio sąvokos klausimas skai-
tytojui tapo aiškesnis. 
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Prof. habil. dr. A. Vaišvila – Lietuvos teisės literatūroje bene dau-
giausia apie teisės aktus rašęs autorius, bandęs sujungti visų teisės šakų 
aktus, juos sisteminti ir įvertinti hierarchijos požiūriu. Šioje dalyje no-
rime plėtoti profesoriaus darbus, nevengdami ir polemikos galimybės, 
kuri, anot A. Vaišvilos, yra būtina mokslo sąlyga.

1. teisės aktų sistemos priklausomybė nuo teisinės sistemos 

Nors skirtingų šalių ir įvairių laikotarpių teisės sistemos pasižymi 
tam tikrais skirtumais ir teisinio reguliavimo įvairove, rašytinės teisės 
kaip išskirtinio teisės šaltinio ypač svarbus vaidmuo tenka romanų-ger-
manų (kontinentinei, kuri artimiausia Lietuvai) šalių teisinei sistemai 
(teisės šeimai). Tai paaiškinama įstatymo ir romėnų teisės tradicijos įtaka 
kontinentinės Europos šalims ir jų buvusioms kolonijoms pasaulyje, kita 
vertus, tokia rašytinės teisės svarba grindžiama demokratijos principais, 
išsakančiais idėjas, kad rašytinis įstatymas įtvirtina geriausias procedū-
ras, kuriomis nustatomos skaidrios, tikslios ir visiems vienodai skirtos 
taisyklės. Šių idėjų įtaka sustiprino teisės kodifikavimo procesus Euro-
pos šalyse XIX ir XX a. Greitai šios tendencijos paplito Pietų Amerikos, 
Afrikos žemynų, Artimųjų Rytų ir net kai kuriose Tolimųjų Rytų šalyse. 
Kontinentinės teisės tradicijos šalyse valstybės išleistų įstatymų sąvoka 
apima ne tik teisės normas, nustatytas įstatymų leidybos institucijos, bet 
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ir tas, kurias nustato vykdomieji ir administraciniai organai337. Įvairios 
valstybės išleistų įstatymų rūšys sudaro hierarchinę struktūrą su konsti-
tucija viršūnėje, po kurios eina įstatymai. Toliau – vykdomosios valdžios 
teisės aktai, administraciniai įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai.  

Šiek tiek kita padėtis istoriškai susiklostė už Europos kontinento. Ir 
pirmiausia Didžiojoje Britanijoje, kurioje romėnų valdžia su jos įstatymais 
niekada nebuvo pripažinta ir kur nėra vientisos rašytinės konstitucijos, to-
dėl anglų teisė rėmėsi vietinių teismų jurisprudencija ir tapo bendrosios 
teisės – „Common Law“ modeliu bei pavyzdžiu jos buvusių kolonijų šalims. 
Bendrosios teisinės sistemos (teisės šeimos) šalyse įstatymo reikšmė yra an-
traeilė, po precedento – teismo priimto sprendimo338. Kitaip tariant, įstaty-
mai tampa veikiantys tik tada, kai jie, atsižvelgiant į teismų jurisprudenci-
jos – precedentų sistemą, yra išaiškinami ir taikomi teisėjo priimtais teisės 
aktais. Paprastai laikomasi nuomonės, kad socialinę kaitą dera užtikrinti ne 
leidžiant įstatymus, o pritaikant precedentus prie naujų aplinkybių. 

Vakarų Europos civilizacijos įtakos šalyse vienur, kur vyrauja kon-
tinentinės teisės tradicija, svarbesni teisės aktai, kurie yra bendros nor-
minės kilmės ir kurių sistema grindžiama įstatymų leidyba ir įstatymų 
viršenybės principu. Kitur, bendrosios teisės tradicijos šalyse, teisės aktų 
sistema nukreipta į individualių – administracinių-teisminių – aktų pir-
menybę ir tokių aktų sistemos plėtojimą.

Dėl abipusės įtakos viena kitai šiandien šalių, kuriose teisės aktų sis-
tema pagrįsta įstatymo viršenybės principu, teisės aktų sistemos panašė-
ja su tų šalių teisės aktų sistemomis, grindžiamomis precedentais. Šios 
tendencijos ypač akivaizdžios tapo, kai Europos Sąjungos teisė virto jos 
narių teisės šaltiniu. 

Šaltinis ar forma? Kad taptų tikrove ir galėtų vykdyti savo funkci-
jas, teisei būtina išorinė išraiška. Literatūroje tai vadinama teisės forma 
arba šaltiniais. Plačiuoju požiūriu teisės šaltinis yra visuomeniniai san-
tykiai, kuriuos reikia reguliuoti ir kuriuos įsisąmonina įstatymų leidėjas. 
Dažnai literatūroje teisės šaltinio ir formos sąvokos laikomos sinonimais, 
tačiau sinonimų buvimas mokslinėje literatūroje, ypač socialinių mokslų 
srityje, nėra pateisinamas, nes kiekviena sąvoka turi metodinę reikšmę 

337 Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 
1993, p. 118.

338 Ibid, p. 234.
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ir žymi skirtingą būseną bei valdo visai kitokį informacinį krūvį. Sąvoka 
socialiniuose moksluose yra lyg formulė tiksliuosiuose moksluose, todėl 
sąvokos atskleidimas ar sampratos pateikimas yra konceptualaus pobū-
džio. Pateikti sąvoką – tai nustatyti tam tikrą socialinį dėsningumą. Dėl 
minėtų priežasčių atsisakome toleruoti sinonimus teisės moksle ir griež-
tai skiriame vieną sąvoką nuo kitos. Siekiant įveikti teisės šaltinio ir teisės 
formos tapatinimo tradiciją, pažymėtina, kad sąvoka „teisės šaltinis“ turi 
būti konkretinamas tikslinamaisiais žodžiais: arba teisės normų šaltinis, 
arba teisinės minties šaltinis339. teisinės minties šaltinis – tai šaltinis, 
iš kurio gauname žinių, informacijos apie teisę. Tai gali būti iškasenos, 
paminklai, literatūros kūriniai, teisės doktrina, netgi teisės aktų tekstai. 
Svarbu, kad teisės aktai būtų negaliojantys toje šalyje, t. y. negaliojan-
tys arba laiko atžvilgiu (jau priimti nauji teisės aktai ir nebegaliojantis 
teisės aktas tampa istorija, šaltiniu, liudijančiu teisės praeitį), arba  / ir 
erdvės atžvilgiu (aktas negalioja mūsų šalyje, bet galioja užsienyje ir 
toks teisės aktas gali būti lyginamosios teisėtyros objektas ir yra žinių 
šaltinis mūsų teisės doktrinai ar įstatymų leidybai). Na, o teisės normų 
šaltinis – a) materialusis – tai žmonių interesai ir b) formalusis – tuos 
interesus teisės normomis paverčiančios teisėkūros procedūros. Tai yra 
tokia informacija apie žmonių poreikius, kuri tampa tiesioginiu šaltiniu 
teisės normoms kurti. Taigi teisės šaltiniu vadiname informaciją, žinias 
apie teisę. Iš valstybės įgavęs oficialumo ir privalomumo požymių, šalti-
nis virsta forma ir ši sąvoka jau žymi kitą elgesio taisyklės būseną, ypač – 
statusą. Teisės forma – tai tokia teisės normų išraiškos forma, kuri elge-
sio taisyklę apibrėžia erdvėje bei laike ir svarbiausia – verčia ją visuotinai 
privaloma ir formaliai oficialia čia ir dabar. Teisės forma – tai oficialių 
teisės dokumentų tekstai ar konkliudentiniai veiksmai, t. y. tokie veiks-
mai, kuriais objektyvizuojamos teisės normos ir iš kurių galima suprasti 
elgesio turinį. Iš teisės formos pavadinimo sprendžiame apie jos juridinę 
galią ir ryšį su atitinkamos kompetencijos teisėkūros subjektu bei tei-
sėkūros procedūrų tipu. Oficialiomis teisės normų išraiškos formomis 
laikomi: teisinis paprotys, teisinis precedentas, teisės aktas. 

Anglų-saksų teisės tradicijos šalyse pirmenybę kitų teisės formų 
atžvilgiu turi teisinis precedentas, o romanų-germanų teisės šeimoje 
pirmenybę kitų teisės formų atžvilgiu turi teisės aktas, nes pastarojoje 
339 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2009, p. 301.
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teisinėje sistemoje ir paprotys, ir precedentas pripažįstami teisiniais tik 
jeigu jie yra sankcionuojami teisės aktais. Atsižvelgiant į tokią milžinišką 
teisės akto svarbą, literatūroje pateikiama nemažai kartais labai skirtingų 
teisės aktų klasifikacijų ir rūšių.

 
2. teisės aktai ir jų rūšys

Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar turin-
čių įgaliojimus pavienių asmenų priimtas oficialus, dažniausiai rašytinis 
dokumentas (rečiau – žodinis ar konkliudentinis veiksmas), kuriame 
suformuluotos teisės normos. Visi teisės normų formalieji požymiai bū-
dingi ir teisės aktams, nes būtent teisės aktuose formuluojamos teisės 
normos įgyja pavidalą. Dažniausiai literatūroje nurodoma rašytinė teisės 
akto forma, tačiau išskirtiniais atvejais įgaliojimai formuluoti ir išreikšti 
teisės normas suteikiami veiksmu, pvz., eismo reguliuotojo ženklai san-
kryžoje, arba žodžiu, pvz., reikalavimas pateikti dokumentus pasienyje ir 
pan. Teisės aktui būdingi du svarbūs aspektai: 1. valstybės suteikti įgalio-
jimai, kuriuos ji gauna iš tautos ir 2. formuluojama ir išreiškiama teisės 
norma, t. y. elgesio taisyklė. 

Kadangi dažniausiai teisės aktas būna rašytinis dokumentas, tai lo-
giška ir tikslinga būtų teisės aktais vadinti tik rašytinius dokumentus, o 
žodžiu ar veiksmu išreiškiami teisės reikalavimai galėtų būti laikomi teisės 
forma kaip teisiniai precedentai ar teisiniai papročiai. Populiariausia tei-
sės aktus skirti pagal subjektų bendrumo ar konkretumo – individua lumo 
pobūdį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad bendrumas ar konkretumas vertinamas ne 
pagal objektą, o pagal subjektą. Jei teisės akte yra konkretinamas objek-
tas, pvz., vyriausybė parduoda konkretų savo turtą, pastatus ir pan., tokie 
vyriausybės aktai nelaikomi individualaus pobūdžio, nes jie skirti neribo-
tam subjektų skaičiui ir laikytini bendraisiais. Arba koks nors Lietuvos Res-
publikos įstatymo (pvz., kodekso) patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas, 
patvirtinantis tam tikrą įstatymą ir nustatantis įsigaliojimo sąlygas, pagal 
objektą yra konkretus, bet pagal subjektus – skirtas neribotam jų skaičiui, 
todėl taip pat laikytinas bendruoju teisės normų aktu. Pagal subjektų ben-
drumo ar konkretumo pobūdį teisės aktai skiriami į dvi aktų grupes340:
340 Maтузов H. И. и др. Теория государства и права. Mocквa: Юристь, 1999, c. 232.
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1. bendrieji teisės aktai; 
2. individualieji teisės aktai. 
Kartais literatūroje nurodoma ir interpretuotų teisės normų ar 

teisės aiškinimo aktai. Pažymėtina, kad tokie aktai savarankiškai, be jau 
anksčiau minėtų dviejų teisės aktų rūšių, neegzistuoja, o vadinamųjų 
„teisės aiškinimo aktų“ teisės normas aiškinančios sąvokos ar nuo
statos turi arba bendrųjų teisės aktų, arba individualiųjų teisės aktų 
pavidalą, kitaip tariant, yra išdėstytos anksčiau minėtuose aktuose ir 
sąveikauja su tuose aktuose esančiomis normomis. Dėl aiškinančių 
nuostatų glaudžios sąsajos su teisės normomis skirti teisės aiškinimo 
aktus kaip savarankiškus netikslinga. Antras argumentas, verčiantis atsi-
sakyti „teisės aiškinimo akto“ savarankiškos rūšies ir akto sąvokos, yra 
tas, kad aiškinimas galimas tik tada, kai jau yra norma, tad aiškinti, kol 
tokios normos nėra, neįmanoma. Tik kai jau norma yra, aiškinimas iš 
esmės tampa savotišku teisėkūros aktu, nes nustato normos ribas. Šiuo 
aspektu aiškinimas yra išvestinis ir todėl nėra savarankiškas. 

1. Bendrieji teisės normų aktai yra visada rašytiniai. Tai kompeten-
tingų valstybės institucijų specialia tvarka išleistas oficialus dokumentas, 
kuris nustato, keičia arba naikina bendro pobūdžio teisės normas, skirtas 
daugkartiniam naudojimui ir neribotam subjektų skaičiui. Tai teisėkūros 
aktai, nes jie nustato, keičia ar naikina teisės normas. Kiekvienoje šalyje 
bendrųjų teisės normų aktų sistema nustatoma konstitucijoje, jų pagrin-
du išleistuose specialiuose įstatymuose, vyriausybės nutarimuose. Įsta-
tymuose nustatoma bendrųjų teisės aktų leidimo, keitimo, papildymo ir 
naikinimo tvarka. Esminiai bendrųjų teisės normų aktų bruožai:

1. teisės normų aktai turi griežtai apibrėžtą dokumento formą; 
2. bendrieji teisės normų aktai skirti reguliuoti tipiškiausius, visuo-

tinius santykius;
3. toks aktas yra nuolatinis paliepimas, o individualus teisės aktas – 

vienkartinis paliepimas;
4. teisės normų akto išleidimo procedūra sudėtinga, o individualių tei-

sės aktų priėmimo ir įsigaliojimo tvarka paprastesnė, operatyvesnė.
Bendrieji teisės normų aktai gali būti klasifikuojami pagal teisės ša-

kas: konstitucinius, baudžiamuosius, civilinius, administracinius ir pan. 
Valstybės valdžios ir institucijų aktai yra nevienodos reikšmės ir galios. 
Visose valstybėse skiriami įstatymai ir juos papildantys – įstatymų įgy-

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   185 2012.09.03   12:52:34



186

Darijus Beinoravičius

vendinamieji teisės normų aktai. Ta pati institucija ir tuo pačiu klausimu 
gali išleisti bendruosius teisės normų ir individualius aktus. Bendrųjų 
teisės normų aktai adresuojami neapibrėžtam subjektų skaičiui, o indi-
vidualūs leidžiami konkretiems asmenims. Bendrųjų teisės normų aktai 
teisės sistemoje nustatyti ir išdėstyti hierarchijos tvarka, t. y. pagal pri-
klausomybę. Mažiausios teisinės galios yra vietos valdžios ir valdymo 
institucijų aktai, o didžiausios – įstatymai, statutai, išleidžiami aukščiau-
sių valstybės institucijų. Visi kiti aktai turi griežtai atitikti įstatymus, yra 
išleidžiami jų pagrindu ir jiems vykdyti. Teisės aktų hierarchija svarbi 
esant teisės normų kolizijai, padeda derinti teisėkūrą su teisės taikymu, 
taip pat padeda kurti teisėtumo ir konstitucingumo režimą. 

2. Individualieji teisės aktai – skiriami konkretiems subjektams. 
Juos priima nebūtinai vien tik kompetentingos, turinčios įgaliojimus 
valstybės institucijos ir pareigūnai, bet ir kiti asmenys. Totalitarinio reži-
mo sąlygomis apie individualius teisės aktus buvo kalbama tik kaip apie 
teisės taikymo aktus, nes panaikinus privačią nuosavybę, testamentų ir 
kitų civilinių sandorių mastas buvo menkas. Neatsitiktinai to meto va-
dovėliuose individualūs teisės aktai apibrėžiami kaip teisės taikymo ak-
tai. Individualių teisės aktų netapatinant su teisės taikymo aktais reikia 
pripažinti, kad teisėkūros subjektais realiai tampa ne tik valstybės ins-
titucijos, bet ir individualūs asmenys, kurių kuriami individualūs aktai 
yra testamentai, darbo sutartys, civiliniai sandoriai, kuriais individualūs 
asmenys įgyvendina savo subjektines teises. 

2.1. Bendrieji teisės aktai 

Teisės aktai klasifikuojami atsižvelgiant į konstitucinį valdžios 
padalijimą. Todėl pagrindinis jų klasifikavimo pagrindas – teisės akto 
juridinė galia, kuri priklauso nuo tą normą išleidusio teisėkūros subjekto 
kompetencijos. Pagal bendrųjų teisės normų juridinę galią visi tokių 
normų aktai skirstomi į konstituciją, ratifikuotas tarptautines sutartis, 
Europos Sąjungos teisės aktus, įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius 
teisės aktus. Šiems aktams būdingas bendrųjų normų buvimas. Būtent 
bendras teisės aktų pobūdis užtikrina, kad toks aktas bus teisingumo 
priemonė, o bendrojo teisės akto kaip bendros elgesio taisyklės taikymas 
leidžia užtikrinti asmenų lygybę. Tik normų bendrumas asmenis veiks-
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mingai apsaugo nuo valdžios savivalės ir despotizmo. Todėl būtina, kad 
kiekvienas konkretus sprendimas būtų paremtas nuo konkrečių asmenų 
atsietu bendruoju teisės aktu.

2.1.1. Konstitucija ir konstituciniai įstatymai 

Viena iš aktualiausių diskusijų ,kalbant apie aukščiausios galios teisės 
aktus, yra konstitucijos kaip akto statuso nustatymas. Niekas neabejoja, kad 
tai aukščiausios galios teisės aktas. Konstituciją pripažinus įstatymu, tam-
pa nelogiška, jei konstitucija, vadinama įstatymu, tampa aukštesnės galios 
už kitą įstatymą, nes vienas įstatymas negali būti aukštesnės galios už kitą 
įstatymą. Tada turėtumėme neišvengiamai kalbėti apie skirtingos juridinės 
galios įstatymus, ne tik teisės aktų, bet ir įstatymų hierarchiją, o svarbiau-
sia – įstatymo samprata kiekvienu atveju, priklausomai nuo rūšies ir juridi-
nės galios, būtų skirtinga341. 

Literatūroje apibūdinant įstatymo požymius dažnai nurodoma, jog 
jis nustato „aukščiausios teisinės galios“ ir „pirmines normas“. Reikia 
pasakyti, kad iš esmės tai du skirtingi požymiai (nors ir glaudžiai susiję): 
kiekviena aukščiausios teisinės galios norma visada kartu yra ir pirminė 
norma, nors ne kiekviena pirminė norma pasižymi aukščiausia teisine 
galia, mat šiuo požiūriu ją gali „nurungti“ aukštesnę teisinę galią tu-
rintys principai (pavyzdžiui, konstitucinis teisinės valstybės principas). 
Kalbant apie aukščiausią teisinę galią, pirmiausiai kyla klausimas dėl šio 
formalaus požymio savarankiškumo. Galima manyti, kad jis išvedamas 
iš kito atributo: įstatymus paprastai išleidžia aukščiausią politinę valdžią 
bei suverenitetą įgyvendinančios institucijos – tauta arba parlamentas. 
Daugumoje valstybių sukūrus daugiau ar mažiau efektyvias konstitu-
cingumo kontrolės sistemas, susiformavo tam tikros doktrinos, kurios 
nebeleidžia pritarti minčiai, kad gali egzistuoti jokia kita ankstesne 
nuostata nesusaistytas įstatymas arba kad gali egzistuoti įstatymų lei-
dėjui priskiriama neribota laisvė (inter alia, laisvė nustatyti konstitucijai 
prieštaraujantį teisinį reguliavimą). O ir visišku suverenitetu naudojasi 
tik steigiamoji, bet ne įstatymų leidžiamoji valdžia. Vadinasi, neneigiant 
įstatymo galios kaip jį skiriančio bruožo, reikia pasakyti, kad ji nėra ab-
soliučiai aukščiausia. 
341 Droit constitutionnel / Favoreu L., Gaia P. et al. Paris: Dalloz, 7e édition, 2004, p. 124.
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Žinoma, tie, kas konstituciją neperkalbamai laiko įstatymu, šios 
išlygos rimtai nevertins. Tačiau jiems iškils praktinė problema: tampa 
akivaizdu, kad „pagrindinio įstatymo“, konstitucinių įstatymų ir papras-
tųjų įstatymų teisinė galia nėra vienoda. O jei ji skirtinga, tai mažesnioji 
(subordinuotoji) negali būti laikoma aukščiausia. Jei konstitucija nebūtų 
tiesiogiai taikomas aktas, galima būtų manyti, kad konstitucija aukščiau-
sią galią perleidžia ir ja dalijasi su kitais įstatymais, tačiau esant galimybei 
tiesiogiai taikyti konstituciją, ji ta galia nesidalija, atvirkščiai – visus kitus 
aktus verčia jai neprieštarauti ir paklusti, vadinasi, konstitucija kitų aktų 
atžvilgiu akivaizdžiai yra aukščiausios galios teisės aktas. Vadovaujantis 
minėtais argumentais, konstituciją tikslinga nepriskirti įstatymams, o 
laikyti aukščiausios galios teisės aktu šalyje. 

Konstitucija paprastai apibrėžiama formaliąja ir materialiąja pra-
sme. Materialiąja prasme konstitucija – tai rašytinių ar paprotinių nor-
mų, kurios apibrėžia valstybės formą, valdžios padalinimą ir įgaliojimus, 
visuma. Tai faktinė konstitucija. Formaliąja prasme (juridinė) konstitu-
cija – tam tikras dokumentas, skirtas politinei valdžiai, apibrėžiant jos 
veiklos procedūras. Formalioji konstitucija – aukščiausios galios teisės 
normų, reguliuojančių tam tikrus teisinius santykius, sistema, o mate-
rialioji – patys santykiai342. Juridinės ir faktinės konstitucijų skirtumus 
lemia įvairūs socialiniai procesai. Tam tikru metu priimta konstitucija 
dėl įvairių socialinių, politinių, ekonominių ir kt. pokyčių gali nebeat-
spindėti pasikeitusios tikrosios padėties. Todėl juridinę konstituciją ten-
ka derinti su faktine, kitaip susidurtumėme su konstitucijos fiktyvumo 
problema. Paprastai konstitucijos sąvoka vartojama formaliąja prasme. 

Taigi konstitucija – tai pagrindinis ir svarbiausias, aukščiausios teisi-
nės galios teisės normų aktas, nustatantis valstybės organizacijos, viešosios 
valdžios organizavimo ir funkcionavimo pagrindus bei įtvirtinantis svar-
biausius asmens ir valstybės santykius, priimamas ir keičiamas sudėtinges-
ne tvarka nei įstatymai. 

Konstitucijų šiuolaikine prasme ėmusių atsirasti apribojus abso-
liučią valdžią ar jai susilpnėjus, ypač XVIII a., tikslas buvo nustatyti 
valdžios ribas ir apsaugoti asmenų teises ir laisves. Todėl konstitucijos 
pamatinės normos saugo pagrindines žmogaus teises, nustato visuome-
342 Lietuvos konstitucinė teisė (kolektyvinis vadovėlis). Vilnius: MRU, 2001, p. 108.
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ninę santvarką, valstybės valdžios ir visuomenės santykius, politinės val-
džios organizavimo principus ir kt. Būdama aukščiausios juridinės ga-
lios, konstitucija vertybiniu požiūriu orientuoja visą teisėkūrą, užtikrina 
teisės sistemos vieningumą. Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio 
reguliavimo nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą. Visi teisės 
aktai turi būti teisėti: įstatymai negali prieštarauti konstitucijai, o įstaty-
mų įgyvendinamieji teisės aktai – konstitucijai ir įstatymams. Konstitu-
cija, jos sudedamoji dalis, konstitucijos pataisos sudaro vientisą, aukš-
čiausio reguliavimo lygmens principų ir normų sistemą. Konstitucijoje 
svarbiausia yra tai, kad demokratinėse visuomenėse ji yra ne valdžios 
įstatymas tautai, o tautos įstatymas savo išrinktai valdžiai.

konstituciniai įstatymai, kaip ir konstitucija, yra pagrindas įsta-
tymams. Tačiau tai siauresnės nei konstitucija kompetencijos įstatymai. 
Jie reguliuoja tik kurią nors vieną itin svarbią valstybės gyvenimo dalį. 
Pagrindinė konstitucinių įstatymų ypatybė ta, kad nustatyta sudėtin-
gesnė jų priėmimo, keitimo tvarka. Lietuvos Respublikos konstituciniai 
įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo 
narių, o keičiami ne mažesne kaip trijų penktadalių visų Seimo narių 
balsų dauguma (Konstitucijos 69 str. 3 d.).

Egzistuoja nuomonė, kad visi Konstitucijoje paminėti įstatymai yra 
konstituciniai. Konstitucinių įstatymų klausimu mūsų literatūroje itin 
daug skirtingų nuomonių dėl šių įstatymų neapibrėžtumo pirmiausia 
pačioje Konstitucijoje. Literatūroje konstituciniais įstatymais dažnai va-
dinami konstitucijos papildymai ar pataisos, o esant nekodifikuotai kons-
titucijai – ir jos dalys. Konstituciniai įstatymai Lietuvos konstitucinių tei-
sės aktų sistemoje gali būti klasifikuojami į atskiras rūšis. Svarbu skirti, 
ar konstitucinis įstatymas suprantamas kaip konstitucijos pataisa, ar yra 
konstitucijos sudėtinė dalis, ar turi savarankišką prasmę kaip išskirtinės 
galios atitinkamus teisinius santykius reguliuojantis teisės aktas. 

Pagrindinis kriterijus, leidžiantis atskirti konstitucinius įstatymus, 
kurie yra Konstitucijos sudedamoji dalis, nuo konstitucinių įstatymų, 
kurie nėra Konstitucijos sudedamoji dalis, yra atitinkamų konstitucinių 
įstatymų teisinė galia ir jų priėmimo tvarka343. Vadovaujantis Lietuvos 
konstitucine doktrina, Konstitucijos 150 str. nurodyti konstituciniai įsta-

343 Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sandara (kolektyvinė monografija / va-
dovėlis, Liber Amicorum serija). Vilnius: MRU, 2008, p. 355.
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tymai yra Konstitucijos sudedamoji dalis, o Konstitucijos 69 str. 3 daly-
je, 72 str. 2 dalyje, 47 str. 3 dalyje minimi konstituciniai įstatymai nėra 
Konstitucijos sudedamoji dalis. Kadangi Konstitucijos 150 str. nurody-
ti konstituciniai įstatymai yra Konstitucijos sudedamoji dalis, jie turi 
Konstitucijos galią, gali būti priimami, keičiami ta tvarka, kuria gali būti 
daromos Konstitucijos pataisos. Kiti Konstitucijos str. minimi konstitu-
ciniai įstatymai neturi Konstitucijos galios, ji yra mažesnė, tad tokiems 
įstatymams priimti, pakeisti taikoma ne Konstitucijos str. priimti, pa-
keisti nustatyta tvarka, o tvarka, įtvirtinta Konstitucijos 69 str. 3 dalyje. 
Tuo pačiu konstitucinio įstatymo pavadinimu mūsų konstitucinės teisės 
literatūroje nurodomi skirtingos galios aktai: 1. Konstitucijai savo galia 
prilygstančios Konstitucijos pataisos ir Konstitucijos 150 str. nurodyti 
įstatymai – sudedamoji Konstitucijos dalis ir 2. konstituciniai įstatymai, 
įrašyti į konstitucinių įstatymų sąrašą ir savo galia neprilygstantys Kons-
titucijai, bet pralenkiantys paprastuosius įstatymus344. 

2.1.2. Ratifikuotos tarptautinės sutartys ir  
Europos Sąjungos teisės aktai. Ratifikuotos tarptautinės sutartys 

Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos (patvirtintos) tarptauti-
nės sutartys – tai Lietuvos Respublikos savanoriškai sudaryti tarptauti-
niai daugiašaliai susitarimai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir kuriuos patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas. Ratifi-
kuotų sutarčių teisinė galia yra labai didelė – iškart po konstitucinių įsta-
tymų dėl dviejų priežasčių: pirma, pagal Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 138 str. tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos 
Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. 

Pacta sund servanda – sutarčių reikia laikytis – principas reikalauja, 
kad nacionalinės teisės aktų sistemos esami ir būsimi teisės aktai neprieš-
tarautų tarptautiniam įsipareigojimui, išskyrus Lietuvos Respub likos 
Konstituciją ir konstitucinius įstatymus, nes pagal Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 7 str. negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas 
Konstitucijai.

Antra, ratifikavimo procedūra patikėta aukščiausius įgaliojimus tu-
rinčiam subjektui – tautos atstovui – Seimui. Todėl ratifikuotos tarptau-
344 Ibid, p. 356. 
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tinės sutartys savo galia skiriasi nuo neratifikuotų tarptautinių sutarčių, 
nes ratifikuotos savo galia yra virš įstatymų sistemos, o neratifikuotos – 
savo juridine galia yra žemiau įstatymų sistemos, t. y. įstatymų įgyven-
dinamųjų teisės aktų sistemoje, nes neratifikuotas sutartis pasirašo ma-
žesnius įgaliojimus nei Seimas turintys pareigūnai – Vyriausybės įgalioti 
ministrai ar kt. aukščiausi šalies pareigūnai. 

Įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų sistemoje, esant kolizijai tarp 
šių aktų normų ir tarptautinių sutarčių, sutarčių reikia laikytis principas 
tarptautinėms sutartims suteikia didžiausią galią. 

Tarptautinės ratifikuotos sutartys gali vadintis konvencijomis, dek-
laracijomis, chartijomis, protokolais, memorandumais, susitarimais, re-
zoliucijomis ir kt.  

europos sąjungos teisės aktai. Minėtas pacta sund servanda – su-
tarčių reikia laikytis – principas Europos Sąjungos teisės aktus savo galia 
taip pat iškelia virš nacionalinės teisės, bet atsižvelgiant į Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos 7 str. nuostatą – negalioja joks įstatymas ar kitas ak-
tas, priešingas Konstitucijai – po Konstitucijos ir konstitucinių įstatymų, 
nes jų galia patvirtinta tautos suverenitetu. 

Kyla klausimas, koks privalomų Europos Sąjungos teisės aktų ir ra-
tifikuotų tarptautinių sutarčių santykis? Europos Sąjunga, nors ir vienija 
nemažai šalių, bet savo apimtimi yra siauresnė už tarptautinę bendruo-
menę ir yra atskiras šios bendruomenės savarankiškas dalyvis. Logiška, 
kad pacta sund servanda – sutarčių reikia laikytis – principas verčia lai-
kytis sutarčių ir Europos Sąjungos šalis, šios sąjungos nares, nes tikėtina, 
kad tokias tarptautines sutartis ratifikuoja ir šių šalių narių parlamentai, 
todėl tarptautinės ratifikuotos sutartys savo galia yra aukščiau Europos 
Sąjungos teisės aktų, nes Europos Sąjungos šalys narės yra (gali būti ir 
ne visos) ratifikavusios tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos priva-
lomais teisės aktais įsipareigoja jų nepažeisti, nes laikosi jau sudarytų 
sutarčių. Šis principas tiesiogiai susijęs su Europos Sąjungos teisės ak-
tais – direktyvomis, o reglamentų vietą teisės aktų sistemoje nustatysi-
me apibūdinę Europos Sąjungos teisės aktus. Visos anksčiau išdėstytos 
aplinkybės būdingos tiems Europos Sąjungos teisės aktams, kurie yra 
bendrųjų teisės aktų pobūdžio. Europos Sąjungos teisės aktais vadinami 
visi norminiai ir administraciniai Europos Sąjungos valdžios institucijų 
priimti dokumentai. 
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Šioje dalyje aptariami tik Europos Sąjungos bendrųjų teisės normų ak-
tai, kurių privalomi yra reglamentai. direktyvos bei sprendimai, nors ir 
visa apimtimi privalomi, nėra visuotinai taikomi, nes skirti konk retiems su-
bjektams, todėl yra administraciniai, t. y. individualūs, o ne norminiai. Dar 
gali būti nuomonės ir rekomendacijos, tačiau šie aktai yra neprivalomi345. 

reglamentai – tai visuotinai ir tiesiogiai, visa apimtimi visose vals-
tybėse narėse taikomi, jų fiziniams ir juridiniams asmenims privalomi 
teisės aktai. 

Reglamentų tiesioginio taikymo požymis reiškia, kad jiems nereika-
linga jokia nacionalinė priemonė, inkorporuojanti juos į valstybės narės 
teisės sistemą. 

direktyvos – tai teisės aktai, privalomi kiekvienai valstybei narei, 
kuriai jos skirtos, siekiant jose keliamų tikslų, bet nacionalinei valdžiai 
paliekama teisė pasirinkti atitinkamas jų įgyvendinimo formas ir būdus. 
Direktyvos leidžia nacionalinei valdžiai dalyvauti priimant Europos Są-
jungos teisės aktus. Vis dėlto veiksmų laisvei taikomi trys apribojimai. 
Pirma, atitinkamos vidaus priemonės turi teisingai atspindėti direktyvos 
turinį. Antra, nacionalinė valdžia privalo paisyti direktyvoje nurodyto 
termino. Trečia, ji privalo pasirinkti tinkamas inkorporavimo formas ir 
metodus. Atsižvelgdami tai, kad direktyvos leidžia nacionalinei valdžiai 
dalyvauti priimant Europos Sąjungos teisės aktus, jau minėjome, kad su-
tarčių reikia laikytis principas direktyvas savo juridine galia įkomponuoja 
po tarptautinių ratifikuotų sutarčių, nes abi teisės aktų rūšys disponuoja 
atitinkamomis laisvės ribomis, o reglamentai dėl savo tiesioginio privalo-
mumo iškeliami aukščiau ratifikuotų sutarčių, nes nacionalinėmis teisės 
priemonėmis nėra galimybių vertinti ir priimti sprendimą dėl reglamen-
tų atitikties ratifikuotai tarptautinei sutarčiai. Kol šį klausimą aiškinsis 
tarptautiniai kompetentingi subjektai, reglamento ir ratifikuotos sutarties 
kolizija neleistina, nes reglamentas tiesiogiai taikomas ir dėl to, kol nepa-
sakyta kitaip, yra aukštesnės galios už tarptautinę ratifikuotą sutartį. 

2.1.3. Įstatymai 

Visuomenė paklūsta trims visuomeniniams santykiams įtakos at-
žvilgiu svarbiausiems reiškiniams: pirma, religijai, nustatančiai univer-
345 Cairns W. Europos Sąjungos teisės įvadas. Vilnius: Eugrimas, 1999, p. 103.
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salius tvarkos, pasaulio suvokimo principus, antra, papročiui, išreiškian-
čiam patirtį, žinias, visuomenės nuomonę ir, trečia, įstatymui kaip socia-
linės kontrolės įrankiui. Pažymėtina, kad šie trys socialiniai reguliatoriai 
tarpusavyje susiję. Pirmieji yra daugiau spontaniški ir ilgą laiką formavę-
si, o trečiasis – žmogaus kūrybos rezultatas, dirbtinai sukurtas socialinės 
korekcijos tikslais, siekiant įtvirtinti pageidautiną tvarką.

Įstatymas – tai teisės normų aktas, formuluojantis bendrąsias teisės 
normas, priimamas visos tautos referendumu arba aukščiausios valstybės 
atstovaujamosios institucijos ypatinga įstatymų leidybos tvarka, turintis 
santykinai aukščiausią teisinę (juridinę) galią ir reguliuojantis svarbiau-
sius visuomenės gyvenimo reiškinius. 

Užsienio literatūroje dažniausiai apibūdinama trumpai: įstatymai – 
tai rašytinio, bendro ir nuolatinio pobūdžio parlamento priimami 
taisės aktai346. Dažnai įstatymas apibūdinamas išimtinai formaliais kri-
terijais. Šiuo požiūriu įstatymu laikomas tik teisės aktas (rašytinis do-
kumentas), turintis specialų pavadinimą, kurį priėmė specialiai įgaliotas 
subjektas ir, be to, tai padarė nustatyta tvarka. Bendrumo požymis – vie-
nas iš svarbiausių neformaliųjų įstatymo kriterijų. Anot prancūzų teisės 
profesoriaus F. Gény, įstatymo koncepcija susideda iš dviejų dalių: esa-
mosios (esminiai įstatymo požymiai) ir sukurtosios (formalieji pirminiai 
įstatymo požymiai). Esamoji dalis yra teisės išraiška, išplaukianti iš mus 
supančios aplinkos (daiktų) prigimties, o sukurtoji – išreiškia elgesio tai-
syklę, atgaivina ją gyvenimui. Tokia įstatymo samprata sutampa su klasi-
kine įstatymo samprata, ją detalizuoja. Suformuluota įstatymo samprata 
išreiškia įstatymo formalius (formos) požymius, atsižvelgiant į turinio 
pirmumą ir jo keliamus formos reikalavimus. Šiame apibrėžime aiškiai 
nusakomas įstatymo turinio ir formos santykis, įstatymas tampa teisės 
„buveine“, teisės „rūbu“, teisės „namais“ – teisės išraiška, paprastai ta-
riant – jos forma.

Prieš kalbėdami apie įvairias įstatymo rūšis, aptarsime įstatymo (loty-
niškai lex) sąvoką apskritai. Pažymėtina, kad lex sąvoka nevisiškai atitinka 
žodį įstatymas lietuviškai, nes yra platesnė ir dėl jos įtakos visam vakarie-
tiškam filosofiniam-teisiniam mąstymui verta ją trumpai panagrinėti. 

Pirmiausia lex reiškia rašytas taisykles, pagal kurias žmogus turi elg-
tis visuomenėje ir kurių tikslas yra bendrasis visuomenės gėris. Lex sąvo-
346 Bergel J.-L. Théorie générale du droit. Paris: Dalloz, 3e édition, 1999, p. 67. 
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ka apima ir taisykles, kurių žmogus turi laikytis technikos arba meno sri-
tyse, jeigu nori pasiekti tam tikrą rezultatą (lex musicae, lex grammaticae: 
muzikos, gramatikos taisyklės). Galiausiai lex sąvoka apima ir besikar-
tojančius reiškinius, nuolatinį reiškinių (leges physicae: fizikos dėsniai, 
lex historiae) ryšį. Vadinasi, lex pirmiausia žymi žmogiškąjį įstatymą, 
paskui šis žodis pritaikomas meno ir technikos (žmogaus veiklos) tai
syklėms ir galiausiai – būtiniesiems gamtos dėsniams. 

Pats žodis „įstatymas“ , kilęs iš lotynų lex (lĕgo), o graikų νορμος, 
lotyniškai verčiama colligo, dico, loquor ir pirmiausia reiškia tai, „kas pa-
sakyta“, „žodis“, atitinkantis taisyklę, kurią oficialiai deklaravus leidžia-
mas tam tikras elgesys konkrečioje situacijoje. Graikams įstatymas buvo 
priemonė, paskirianti kiekvienam tai, kas jam priklauso, todėl įstatymas 
graikų supratimu įgyvendina teisingumą. Ciceronas aiškino, kad įstaty-
mo terminas kilo iš žodžio legere, reiškiančio „pasirinkti“, ir nukreipia 
į pasirenkamas priemones, kurios reguliuoja mūsų elgesį. Todėl romė-
nams įstatymas buvo elgesio reguliavimo priemonė. O Tomas Akvi-
nietis aiškino, kad lex kildinamas iš lotyniško žodžio ligare, reiškiančio 
„įgalioti“, „įpareigoti“, todėl įstatymui viduramžiais buvo priskiriama 
įpareigojimo idėja. Viduramžiais klasikinis žmogiškojo įstatymo, kurį 
suformulavo Tomas Akvinietis, apibrėžimas buvo toks: žmonių įstaty-
mas yra „proto įsakas dėl bendrojo gėrio, paskelbtas to, kuris rūpinasi 
bendruomene“347. 

Šiandien prancūzai įstatymą vadina loi, vokiečiai – Gesetz, anglai– 
statute, ispanai – ley, italai – legge. Labai turtinga įstatymo etimologija 
visomis kalbomis pabrėžia bendrą požymį – veikiančią taisyklę. Kaip 
pažymi Ch. Montesqueu, kiekvienas reiškinys turi savo „dvasią“ įsta-
tymą, viskas paklūsta veikiančiai taisyklei: augalai, dievybės, gyvūnai, 
mokslai, menas, žmonės. Todėl ir socialiniai, ir fiziniai procesai paklūsta 
bendriems savo esme dėsniams. Svarbu pabrėžti, kad įstatymo pirminė 
prasmė reiškia veikiančią taisyklę, o ne savavališkai nustatytą ar iš ša-
lies primestą. Lex terminas ypač išplėtotas romėnų imperijos laikais. Juo 
pradėti vadinti imperatoriaus įsakai. Šiam terminas yra atskiriamas nuo 
ius – teisės, atspindinti doktriną ir ius naturalis. Kai kanonų teisė perėmė 
romėnų teisės terminiją, įstatymas pradėtas sieti ne tik su ius naturalis, 
bet ir dieviško (amžinojo) įstatymo samprata. Lotynų kalba tapo teisine 
347 Denoix de Saint Marc R. Histoire de la loi. Toulouse: Privat, 2008, p. 109.
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kalba ir žodis lex šimtmečiais reiškė įvairių teisės sistemų galiojančias 
taisykles: ordonansus, statutus ir kt., kitaip tariant, įstatymas buvo nusta-
tytos teisės – pozityviosios teisės reiškinys. 

Viena iš svarbiausių įstatymo, kaip bendro teisės akto, savybių yra 
bendrumo požymis, išvedamas iš teisės svarbiausio principo – lygybės. 
Įtvirtindama konstitucinį lygybės (prieš įstatymą) principą, mūsų Kons-
titucija kartu implikuoja, kad įstatymai turi būti „lygus matas“ visiems 
asmenims – bendras elgesio taisykles formuluojantys teisės aktai. Taigi 
įstatymų bendrumas yra būtinasis įstatymo požymis. Grįžtant prie „pir-
minės normos“ požymio, reikia pasakyti, kad įstatymo sampratos trum-
pinimas, atsisakant jam pripažinti aukščiausią teisinę galią, savaime dar 
nereiškia, kad įstatymas nėra pirminis aktas, tiksliau tai dar nereiškia, 
kad įstatyme formuluojamos normos nėra pirminės. 

Įstatymuose esančios taisyklės yra pirminės ta prasme, kad pačios 
nustato teises ir pareigas, o ne vien reglamentuoja teisių ir pareigų įgyven-
dinimo tvarką (kaip įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai). Nustatyti tei-
ses (kartu su jų ribojimo pagrindais) ir pareigas teisinių santykių subjek-
tams yra įstatymo prerogatyva. O sakydami, kad pirmines normas for-
muluoja tik konstitucija, „pirminę normą“ paverstume visiškai abstrak čiu 
dalyku, neturinčiu jokio konkretaus turinio (teisių ir pareigų prasme). 
Pavyzdžiui, nuostata „nuosavybė neliečiama“ nieko nepasako apie tai, ar 
šį imperatyvą pažeidęs asmuo bus kaip nors nubaustas (galbūt bus tenki-
namasi restitucija, kuri netgi ne visada galima), o jei bus – tai kaip?

Atsižvelgiant į šią pirminės normos sampratą, nėra pagrindo teigti, 
kad konstitucijoje (ir konkrečiai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje) 
nėra pirminių normų ir visos jos formuluojamos tik įstatymuose. Taigi 
įstatymas nėra absoliučiai vienintelis „pirminių normų“ šaltinis. Pažy-
mėtina, kad skirtingose šalyse šis požymis įstatymams gali būti ir ne-
būdingas (taip yra ten, kur Vyriausybei suteikta deleguotosios įstatymų 
leidybos teisė – teisė leisti pirmines taisykles nustatančius ordonansus ar 
kitaip vadinamus aktus).

Pirminės normos požymis neretai papildomas nurodant, kad „įsta-
tymai tvarko ir reguliuoja svarbiausius visuomeninius santykius“. Kas 
priskirtina svarbiausiems visuomeniniams santykiams yra valinio spren-
dimo dalykas. Tai sprendžia kiekviena visuomenė, kiekviena valstybė. 
Juk įstatymų ir aktų reguliavimo ribos priklauso nuo daugelio veiksnių – 
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teisės tradicijų, visuomenės politinės ir teisinės kultūros lygio, tačiau ir 
teisės teorijos, ir įstatymų leidybos praktikos požiūriu tam tikri visuo-
menės prioritetiniai dalykai turi būti reguliuojami tik įstatymais. Antra 
vertus, demokratinėje visuomenėje prioritetas teikiamas žmogui, todėl 
viskas, kas susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, regu-
liuojama įstatymais. Tai ir žmogaus teisių bei laisvių patvirtinimas, ir jų 
turinio apibrėžimas, ir apsaugos bei gynimo teisinės garantijos, ir leisti-
nas jų apribojimas, ir kt. Taigi „svarbumo“ kriterijus – visa, kas susiję su 
žmogaus teisėmis. 

Dar vienas literatūroje nurodomas įstatymo požymis – įstatymas 
išreiškia valdingas normas – įstatymas yra valdinga norma. Iš tiesų įsta-
tymais negali būti laikomos tik rekomendacinio pobūdžio normos (jas 
išreiškiantys aktai). „Rekomendacinės normos“ apskritai yra ne teisinis, 
o kažkur šalia teisės egzistuojantis reiškinys. Tokios „normos“ neatitinka 
vieno pagrindinių teisės normos požymių – privalomumo, kurį garan-
tuoja organizuota valstybės prievarta348. Literatūroje nurodoma ir kitų 
į įstatymo požymius pretenduojančių atributų. „Bet kokia taisyklė, net 
jei ji ir būtų suvereno išleista, nėra įstatymas, jei ji neatspindi bendrų 
poreikių“, rašė L. Duguit. Labai panašiai skambėjo ir 1793 m. Prancūzi-
jos Konstitucijos 4 punktas: įstatymas gali nustatyti tik tai, kas teisinga ir 
naudinga visuomenei349. 

Praktiniu požiūriu šis reikalavimas tėra tam tikra maksima, kurią 
galima reikalauti taikyti kaip įstatymų leidybos principą, bet ne vertinti 
kaip įstatymo požymį. Tiesa, teisinį šios maksimos turinį galima bandyti 
grįsti Konstitucijos nuostata „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, o ka-
dangi Seimas yra „valdžios įstaiga“, jis privalo tarnauti žmonėms ir pri-
imti jiems naudingus sprendimus. Tačiau ši nuostata nebūtinai turi būti 
suprantama kaip orientuota į veiklos rezultatą, veikiau į procesą. Antra 
vertus, turime atminti, kad Lietuvoje įstatymų leidėju yra ne tik Seimas, 
bet ir Tauta, kuri nėra „valdžios įstaiga“. 

Jau ne kartą buvo minėtos mūsų laikų doktrininės nuostatos, nelei-
džiančios įstatymu laikyti akto, kuriame formuluojamos taisyklės savo 
turiniu prieštarautų konstitucinėms nuostatoms. Taigi atitiktis (turinio 
požiūriu) Konstitucijai yra vienas esminių įstatymo požymių. Šį požymį 

348 Kelsen H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 72. 
349 Montesquieu. Apie įstatymų dvasią. Vilnius: Mintis, 2004, p. 232.
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galima grįsti ir teoriškai (H. Kelseno išplėtota teisės kaip hierarchinės 
normų piramidės koncepcija, kur kiekviena norma savo galią gauna iš 
aukštesnės normos – vadinasi, ex definitio negali jai prieštarauti), ir for-
maliai350. 

Pirmas būtinas dalykas, būtinas formaliajam įstatymui – tai, kad jis 
būtų rašytinis dokumentas, kurio pavadinime būtų įrašyta, jog tai yra 
būtent įstatymas, o ne nutarimas, rezoliucija, sprendimas ar koks kitas 
aktas. Tačiau prieš išsprendžiant klausimą, ar prie konkretaus teisės akto 
šis pavadinimas gali būti nurodomas, visada reikia įvertinti visus kitus 
atributus (tiek, kiek jų yra nustatyta konkrečioje teisinėje sistemoje).

Paprastai pirmiausia žiūrima, kas tam tikroje teisinėje sistemoje 
yra formaliai įgaliotas išleisti įstatymą. Dabartiniais laikais įgaliojimai 
paprastai įvardijami formaliojoje konstitucijoje. Ten, kur formaliosios 
konstitucijos nėra (tokia padėtis yra Jungtinėje Karalystėje), įstatymai 
leidžiami pagal tradiciją (materialiąją konstituciją). Įgaliojimus leisti 
įstatymus visada turi tik aukščiausios valdžios institucijos. Tokių su-
bjektų (įstatymų leidėjų) dažniausiai būna vienas (parlamentas) arba du 
(parlamentas ir tauta – kaip kad tai yra Lietuvoje). Kartais atsiranda dar 
du – valstybės vadovas (jis tai dažniausiai daro ypatingomis aplinkybė-
mis) ir vyriausybė (ji paprastai tai daro tam tik tikrose srityse ir neper-
žengdama tam tikrų ribų).

Tačiau tai, kad teisės aktą priėmė atitinkamus įgaliojimus turintis 
subjektas, dar nereiškia, kad jo antraštėje galima rašyti „įstatymas“ ir jį 
laikyti įstatymu. Juk parlamentas priima įvairius aktus. Antai ir Lietu-
vos Respublikos Seimas, be įstatymų, priima norminius bei nenorminius 
nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus, deklaracijas ir kt. Skiriamasis įsta-
tymų bruožas yra tas, kad parlamente jiems priimti taikomos specialios 
procedūros, užtikrinančios detalesnį atitinkamų aktų išnagrinėjimą, pla-
tesnes diskusijas (inter alia, tarpinstituciniu lygmeniu). Įprasta numatyti 
ir ilgesnius terminus tarp atskirų įstatymų svarstymo ir priėmimo stadi-
jų. Galiausiai įstatymų dažniausiai neišleidžia vienas subjektas (bent jau 
formaliai). Paprastai į šį procesą, be parlamento, įtraukiamas veto teisę 
turintis valstybės vadovas. Netgi jei valstybės vadovas šios teisės neturi 
(formaliai arba dėl susiklosčiusios tradicijos ar papročio), būna reikalin-
gas bent formalus jo arba vyriausybės vadovo patvirtinimas. 
350 Kelsen H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 74. 
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Lietuvos Respublikos Seime įstatymams priimti specialios (sudėtin-
gesnės) procedūros taip pat yra taikomos, o galutinėje įstatymų leidybos 
stadijoje būtinai dalyvauja Respublikos Prezidentas. Tik referendumo 
atveju procedūros praktiškai nesiskiria priimant bet kokius sprendimus 
(vienintelis referendumu priimamų įstatymų skiriamasis bruožas yra 
tas, kad juos, priešingai nei teisės aktais nelaikomus referendumu pri-
imtus sprendimus, turi verifikuoti Respublikos Prezidentas; tačiau veto 
teisės jis neturi). Šias procedūras apibrėžia Konstitucija ir įstatymai. Spe-
ciali įstatymų leidybos tvarka, kuria priimami įstatymai, nėra būdinga 
įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams. Įstatymo priėmimas susi-
deda paprastai iš šių pagrindinių stadijų: įstatymo projekto parengimo 
ir pristatymo svarstyti įstatymų leidėjui; įstatymo svarstymo, atliekamo 
įstatymų leidėjo; įstatymo priėmimo; jo paskelbimo (promulgacijos, t. y. 
pasirašymo ir paskelbimo – ją atlieka Lietuvos Respublikos Prezidentas. 

Įstatymų negali papildomai patvirtinti kokios nors kitos valstybės 
institucijos. Jie gali būti panaikinti arba pakeisti tik paties įstatymų lei-
dėjo (Lietuvoje įstatymai gali būti pripažinti antikonstituciniais Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo. Tačiau Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis Teismas juos tik pripažįsta prieštaraujančiais Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai, o juos panaikina ar pakeičia tik Lietuvos Respublikos 
Seimas).

Įstatymai yra visos valstybės teisės sistemos pagrindas. Jais grin-
džiami visi kiti įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai. Pagal jų galioji-
mą įstatymai gali būti pastovūs ar laikini, pagal reguliavimo pobūdį juos 
bandoma skirti į įprastus įstatymus, įstatymus principus, įstatymus pro-
gramas ir kt. Kai kuriose valstybėse yra ir ypatingieji įstatymai. Pagal 
galiojimą tam tikroje teritorijoje federalinėse valstybėse gali būti federa-
liniai ir federacijos subjektų įstatymai. Kai kuriose valstybėse egzistuoja 
deleguotieji įstatymai, kai parlamentas paveda vyriausybei reglamentuo-
ti tam tikrą klausimą, priskirtą įstatymų kompetencijai351. Tokie vyriau-
sybės aktai turi įstatymo galią. 

Lietuvoje deleguotų įstatymų nėra. Lietuvoje įstatymai pagal jų pri
ėmimo tvarką gali būti skirstomi į įstatymus, priimtus Seimo, ir įstaty-
mus, priimtus referendumu. Įstatymai buvo skirstomi ir dalijami įvairiai, 
atsižvelgiant į tai, kokius metodus taikė žmonės, rašę apie juos, nes, kaip 
351 Maтузов H. И. и др. Теория государства и права. Mocквa: Юристь, 1999, c. 154.
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pažymi T. Hobbesas, „įstatymų skirstymas priklauso ne nuo pačių įstaty-
mų prigimties, o nuo rašytojo tikslo ir nuo jo taikomo metodo“. 

Pagal juridinę galią A. Vaišvila įstatymus skiria į pagrindinius ir 
paprastuosius352. Pagrindiniais laikomi konstitucija, konstituciniai įsta-
tymai ir ratifikuotos tarptautinės sutartys. Paprastieji įstatymai yra visi 
kiti įstatymai, kurie gali būti skiriami dar papildomai – programiniai ir 
kodifikuotieji (arba organiniai) ir ypatingieji įstatymai. Atsižvelgiant į 
anksčiau išsakytus argumentus, kad didžiausios galios teisės aktai teisės 
aktų hierarchijoje negali būti didesnės ar mažesnės galios, logiška daryti 
išvadą, kad įstatymai savo galia vienas kitam yra vienodi, todėl įstaty-
mų rūšimis tikslinga laikyti vadinamuosius paprastuosius įstatymus – 
programinius, kodifikuotus ir ypatinguosius. Jų rūšiavimas rodo ne 
jų hierarchiją, o pobūdį, nes norint rūšiuoti pagal hierarchiją turi būti 
skirtinga tokių aktų priėmimo tvarka ar skirtingi subjektai, priimantys 
tokius aktus. Programinius, kodifikuotus (vadinamuosius kodeksus) ir 
ypatinguosius įstatymus priima tie patys subjektai – tauta arba jos atsto-
vas parlamentas, priėmimo tvarka vienoda. 

kodeksai – tai juridiškai vientisi, iš vidaus bendra koncepcija sude-
rinti įstatymai, pasižymintis aukštu norminio apibendrinimo laipsniu ir 
skirti kuriai nors socialinių santykių sričiai kompleksiškai reguliuoti. Pvz., 
civilinis, baudžiamasis, administracinis ir kiti teisės šakų kodeksai. Kodifi-
kavimas yra vienas iš teisės aktų sisteminimo būdų. Žodis „kodifikavimas“ 
kildinamas iš lotynų kalbos žodžio codicem facere, t. y. „sudaryti kodeksą“. 
Sudaryti kodeksą – tai sujungti teisės normas į tam tikrą vientisą rinkinį, 
teisės aktą, kuris taptų aiškus ir visiems vienodai suprantamas.

Kodeksų sudarymas yra labai senas reiškinys ir teisinės minties šalti-
niai apie kodifikavimą mena kaip sudėtingą žmonijos teisinės kontemp-
liacijos procesą, kuris gyvuoja jau keturiasdešimt amžių. Kodifikavimas 
visada buvo siejamas su politinėmis realijomis norint įtvirtinti valdžią, 
dažniausiai siekiant suvienyti teritoriją po užkariavimų (pavyzdžiui, Ha-
murabio kodeksas), taip pat stiprinant naują dinastiją (Leono VI kodifi-
kavimas) ir ribojant aristokratijos galią, įsitvirtinusią teisiniuose papro-
čiuose. Su šiais tikslais neprasilenkia ir Napoleono civilinis kodeksas. Tai 
tvirtino pats Napoleonas, jau atsidūręs šv. Elenos saloje: „Mano tikrosios 
pergalės neatskleidžia keturiasdešimt laimėtų mūšių. Vaterlo pergalė 
352 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2009, p. 319.
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ištrins visų kitų pergalių prisiminimus. Tačiau liks tai, ko niekas neiš-
trins iš atminties ir istorijos, tai, kas gyvuos amžinai – tai mano civilinis 
kodeksas“353. Be visų minėtų kodifikavimo tikslų, teisininkai pabrėžia ir 
kodifikavimo technikos funkcijas – teisės vienijimo, teisės normos aiš-
kumo, taip pat teisės reformavimo, nes teisės sisteminimas dažnai teisę 
ir reformuoja. Siekiant organizuoti teisės normas į sistemą, būtina teisei 
pripažinti jos intelektualinę laisvę ir autonomiją – to kodifikavimo isto-
rijoje nebuvo iki romėnų teisės. Be to, būtinas stiprus socialinių poky-
čių troškimas. Žlugus Romos imperijai, Europoje tokia padėtis susidarė 
Prancūzų didžiosios revoliucijos metais.

1904 m. Napoleono kodeksas pažymėjo savo šimto metų jubiliejų, 
tačiau antroji šio kodekso istorinės raidos dalis prasidėjo 1914 m., nes 
Pirmojo pasaulinio karo pradžia žymi tikrą XIX a. Prancūzų didžiosios 
revoliucijos idėjų įtakos pabaigą. Todėl pirmasis kodekso šimtmetis lai-
komas jo gyvavimo „aukso amžiumi“, o antrasis šimtmetis, kurio jubi-
liejų šventėme 2004 m., laikomas kodekso permainų ir keitimosi amžiu-
mi. Tačiau Civilinio kodekso reikšmė šiandien taip pat yra nemažėjanti 
ir, pasak J. Carbonnier „tikroji Prancūzijos Konstitucija yra jos civilinis 
kodeksas“. Į Europą Napoleono kodeksas skverbėsi kartu su Prancūzi-
jos armija ir prigijo dėl tuomečio prancūzų kalbos ir minties prestižo. Iš 
Europos Napoleono kodekso idėjos sklido po visą pasaulį. Tautoms, sie-
kusioms savarankiškos politikos ir nepriklausomybės, prancūzų civilinis 
kodeksas tiesiogiai ar netiesiogiai iki pat XIX a. pabaigos buvo puikus 
pilietinės visuomenės organizavimo pavyzdys. 

Kodifikavimo idėja, perėjusi įvairius istorijos išbandymus, vėl atgimė 
XVIII bei XIX a. ir Vakarų visuomenėje tapo modernumo simboliu. Ši ko-
deksų populiarumo banga lėmė konstitucijų ir apskritai konstitucionaliz-
mo raidą. Teisės sistema išgyveno naują formavimo etapą. Kodifikavimas 
kaip procesas pradėjo kelti dvi itin svarbias problemas – pirma, visuome-
nės interesų pažinimo, jų derinimo svarbą nustatant elgesio taisykles. Toks 
poreikis darė įtaką sociologijos kaip mokslo atsiradimui ir praktiniam jo 
taikymui. Visuomenės interesų pažinimo ir jų derinimo, norminimo pro-
blema vertė apskritai naujai vertinti visą teisėkūros procesą, o teisės aktų 
kokybė vertė galvoti apie elgesio taisyklių stabilumą. Nerami XIX ir XX a. 
Europos istorija parodė, kad įstatymai ir ypač jų logiškai formalizuoti rin-
353 Denoix de Saint Marc R. Histoire de la loi. Toulouse: Privat, 2008, p. 223.
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kiniai – kodeksai, anot vieno iš keturių Napoleono civilinio kodekso au-
torių Portalis, „tautoms yra rašomi kartu su laiku“, t. y. turi atitikti laiką ir 
atspindėti pačią visuomenę, jos vertybes ir sąmonę354. 

Antra, pradėta skirti itin daug dėmesio juridinei technikai – tam 
tikroms procedūroms, užtikrinančioms materialinės teisės kokybę. Šis 
etapas susijęs su apskritai procesinės teisės raida. Elgesio taisyklių forma-
lizavimas gali būti priemonė, naudojama įvairiais pretekstais. Procesinės 
taisyklės formalizuojant teisę tampa vieninteliais filtrais – leidžiančiais 
materialinės teisės normoms „išvysti pasaulį“, t. y. tapti taikomomis, arba 
blokuojančiais tų normų veikimą. Procesas tapo ir ideologijos ginklu, 
teisinės kazuistikos priedanga, nes ji kaip durys arba materialinei teisei 
užkerta kelią, arba jį atveria. Procesinės teisės raida tapo materialinės tei-
sės garantu. Atsirado daug ne tik materialinių teisės šakų kodeksų, bet ir 
netrukus pradėti rengti įvairių teisės šakų proceso kodeksai. Stebėdami 
šiuolaikines kodifikavimo raidos tendencijas matome kodifikavimo po-
puliarumą: parengtos Europos Konstitucijos projektas, kuriamas Euro-
pos civilinis kodeksas leidžia teigti, kad kodifikavimo reikšmė nemažėja. 

Kodifikavimo sampratą iš esmės pagrindė prigimtinės teisės mo-
kykla, kuri nuo kodekso kaip rezultato pasuko link proceso tobulinimo, 
tam, kad pozityviąją teisę papildytų prigimtiniu įstatymu, t. y. teise, atitin-
kančia modernios visuomenės poreikius. Ši mokykla užsibrėžė kurti pri-
gimtinės teisės kodeksą, sankcionuotą proto ir garantuotą laisvės. Todėl 
kodeksuose vis daugėjo filosofijos apraiškų ir kodeksai vadavosi iš siauros 
normų sistemos. Kodifikavimas tapo universalios teisės reiškimo proce-
su, nustatančiu tikrąją jus commune, galiojančią visose šalyse. Šio proceso 
rezultatas – svarbiausios tarptautinės konvencijos, deklaracijos, naciona-
linės konstitucijos. Konstitucijos tapo geriausiu kodekso, siejančio teisę 
su filosofija, pavyzdžiu. Konstitucijos tekstas, integruojantis prigimtinės 
teisės vertybes, tapo teisinės ir filosofinės minties bendradarbiavimo pa-
vyzdžiu ir būtinu sprendimu, teisės sistemą paverčiančiu iš tiesų tikra 
normų sistema, atvira kasdieninio gyvenimo pokyčiams ir poreikiams. 

Kodifikavimas taip pat turi ir socialinę dimensiją: kodeksai dažnai at-
sirasdavo kaip socialinės krizės pabaigos ženklas. Po socialinių permainų 
atsiranda poreikis keisti socialinę tvarką, toks nestabilus laikotarpis papras-
tai pasižymi įstatymų gausa, o jų santraukos, apibendrinimai, t. y. kodeksai, 
354 Droit constitutionnel / Favoreu L. Gaia P. et al. Paris: Dalloz, 7e édition, 2004, p. 47.
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laikomi socialinės tvarkos ir teisės reformos pabaigos požymiais. Lietuvoje 
taip pat atgavus Nepriklausomybę, ne naujai priimti įstatymai, ne priimta 
Konstitucija, o tik parengti ir priimti kodeksai skelbė teisės reformos pa-
baigą. Kodeksai atkuria ir garantuoja socialinius ryšius, įtvirtina naujas vi-
suomenės vertybes, socialinius interesus paverčia veikiančiais ir saugomais. 

Galiausiai visais laikais kodifikavimas neatsiejamas nuo techninių 
parametrų. Nuo Antikos laikų kodifikuojant buvo siekiama neatitolti nuo 
teisės šaltinių ir vienas iš svarbiausių tikslų – tekstas turi būti visiems aiš-
kus, vienodai suprantamas. Tokie teisės vienovės ir saugumo reikalavimai 
daugumos autorių, besidominčių kodifikavimo problemomis, nuomone, 
taikomi ir kodekso koncepcijai. Kad ir kokie būtų kodifikavimo tikslai, 
priežastys ar formos, visada šiam procesui keliamas reikalavimas – socia-
linis reguliavimas – turi atitikti teisės idėją. Tobulinamas tokio reikalavi-
mo institucinis mechanizmas ir nustatomi juridinės technikos ypatumai. 
Plačiąja prasme kodifikavimas yra glaustas teisės normų, reguliuojančių 
tam tikrą visuomeninių santykių sritį, išdėstymas. Istoriškai teisės kodi-
fikacija prasidėjo kaip formalioji kodifikacija, reiškianti mechanišką ga-
liojančių teisės normų grupavimą pagal tam tikrus formalius kriterijus. 
Tačiau šiandien vienareikšmiškai pripažįstamas ir materialusis kodifi-
kavimo aspektas, pagal kurį materialioji kodifikacija yra teisės peržiūros 
priemonė, jos unifikavimas ir kokybiškas pertvarkymas355.

Teisės idėjos raiškos reikalavimas, ypač romanų-germanų teisinės 
sistemos šalyse, susilaukė ir prieštaravimų. Pradėta kalbėti apie priešingą 
kodifikavimui reiškinį – dekodifikavimą. Teoriškai kodifikavimas buvo 
kritikuojamas dėl jo bendrinamojo pobūdžio, kad jis atsilieka nuo be-
sikeičiančių visuomenės poreikių, kad kodifikavimas neužtikrina prie-
šingų visuomenės interesų derinimo ir panašiai. Tokiu atveju tektų pa-
naikinti kodeksus, kurie tampa tik deklaratyvūs ir formalūs. Praktikoje 
šios tendencijos reiškėsi tuo, kad daugelyje šalių daugėjo įstatymų ir jie 
keitė, papildė kodeksus. Ir šiandien įstatymų gausa, keitimai, pataisos 
iliustruoja netiesioginį dekodifikavimo procesą ne tik Lietuvoje, bet ir 
daugelyje kitų šalių. Tokia teisės sistema paprastai yra perkrauta, paini ir 
neaiški, nuolat kyla teisės kolizijos problema.

Teisės normų kolizijos problema, teisės sistemos netvarka, t. y. ne-
sistemiškumas, vėl vertė grįžti prie kodifikavimo idėjos. Antroje XX a. 
355 Maтузов H. И. и др. Теория государства и права. Mocквa: Юристь, 1999, с. 132.
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pusėje atsirado įvairių kodeksų, kurie apėmė ne tik teisės šakas, bet ir 
įstatymų leidybos sritis. Supaprastinti teisę ją kodifikuojant tapo vienu 
iš svarbiausių ir sunkiausių valstybių uždavinių. Europos Parlamentas 
1989 m. gegužės 26 d. priėmė rezoliuciją, kuria atkreipė Komisijos ir Ta-
rybos dėmesį, jog būtina Europos Bendrijos aktus supaprastinti, kad jie 
būtų prieinami, suprantami ir aiškesni. Komisija po poros metų pradėjo 
Europos Sąjungos aktų kodifikavimo parengiamuosius darbus. Vienas iš 
svarbiausių etapų – parengti kodifikavimo metodiką.

KODIFIKAVIMO METODIKA. Kodifikavimas, gyvuojantis įvai-
riausiomis teisės formomis jau keturis tūkstantmečius, atskleidžia ir ko-
difikavimo būdų įvairovę. Tačiau juos visus jungia ta pati kodifikavimo 
dvasia – pirma, leisti teisės normas ir, antra, kad jos būtų taikomos, va-
dinasi, būtina leisti teisės normas taip, kad jos būtų aiškios ir supranta-
mos. Apibendrindami visus metodus, kurie gali būti naudingi siekiant 
šių tikslų, galime skirti dvejopo pobūdžio metodologiją: 

1. taisyklių visuma, skirta nustatyti teisėkūros procedūras, apiman-
čias institucinius teisės aktų leidimo etapus ir formalizuotus procesus;

2. norminamojo pobūdžio taisyklių visuma.
Kalbėdami apie kodifikavimą galime skirti, kad vienu atveju kodi-

fikavimas gali būti inovavimas, o kitu – kompiliavimas. Ir vienu, ir kitu 
atveju būtinas konceptualus požiūris ir glaudus ryšys su doktrina, numa-
tant sąlygą, kad ji bus savarankiška ir stovinti aukščiau praktikos. 

Vadovaudamiesi sena ir įvairia kodifikavimo patirtimi, galėtume 
skirti tokius kodifikavimo metodus:

a. Tam tiki kodeksai tik sujungia teisinius tekstus, nekeičiant jų 
turinio, pvz., Justiniano kodeksas. Dauguma autorių tokių aktų 
apskritai nepripažįsta kodeksais.

b. Tam tikri teisės aktai sujungiami juos konsoliduojant, t. y. per-
tvarkant logine, chronologine ar abėcėline tvarka.

c. Beveik visi autoriai tikrąja teisės aktų sisteminimo rūšimi – kodi-
fikavimu pripažįsta procesą, kai pertvarkoma ne tik teisės forma, 
bet ir jos turinys. Toks aktų pertvarkymas išsiskiria net filosofi-
niu teisės normų konceptualumu. 

d. Paskutinis kodifikavimo būdas, kuris pastaruoju metu tampa vis 
svarbesnis, yra taisyklių kūrimas, atsižvelgiant į racionalųjį elgesio 
taisyklių – teisės normų elementų paskirstymą, loginį tų elemen-
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tų derinimą. Toks kodifikavimas reprezentuoja dvejopą metodo 
charakteristiką: viena vertus, būtina nustatyti vadinamąją teisės 
konstantą, t. y. sugrupuoti ir susisteminti teisės normas, nekuriant 
naujų, kita vertus, nustatyti pozityviosios teisės procedūras, užtik-
rinančias teisės realijų pažinimą ir tinkamą įvertinimą. Šiam tiks-
lui pasiekti tobulinami juridinės technikos reikalavimai.

juridinei technikai keliami reikalavimai. Juridinė teisėkūros tech-
nika yra sistema kalbinių, loginių ir organizacinių priemonių ir proce-
dūrų, kuriomis formuluojamos, aiškinamos ir struktūriškai išdėstomos 
teisės normos, rengiami, sudaromi, įforminami, išleidžiami, sistemina-
mi, saugomi ir randami teisės normų aktai. 

Tokios technikos įvaldymo poreikį ypač jaučia įstatymų leidėjas, vals-
tybės valdymo aparato pareigūnai, teisininkai – visi tie, kurie susiduria su 
teisės aktų kūryba, taikymu, sisteminimu. Ypač tai aktualu demokratinėje 
valstybėje, atsižvelgiant ne į kurios nors vienos, o visų socialinių grupių 
interesus. Įstatymų leidyba – tai ne tik tam tikra elgesio taisyklių juridinė 
išraiškos forma, bet ir racionalus gebėjimas priimti sprendimus. Įstatymų 
leidyboje mąstymas yra svarbiausias proceso, kurio metu įstatymo leidė-
jui – ir juridiniam (teisininkui), ir politiniam – tenka pasirinkti vieną iš 
daugelio socialinį kompromisą įtvirtinančių sprendimų, elementas. 

Europos Taryba, siekdama, kad valstybėse įstatymų leidyba būtų 
tobulesnė, parengė ir pasiūlė valstybėms įdiegti teisės normų rengimo 
principus bei pažangias metodikas. Europos Taryba pabrėžė, kad „nega-
lima sukurti naujo įstatymo neatsižvelgiant į šalies istoriją ir tradicijas“. 
Įstatymai turi būti suformuluoti protingai ir atspindėti bendras kultūros 
vertybes. Naujas įstatymas įsikomponuoja į veikiančią teisės sistemą, jei 
jo principai yra bendri356. Įstatymai turi būti „surasti“ ir sukurti. Surasti 
socialinėje terpėje ir atspindintys visuomenės bendruosius interesus – 
skirtingų interesų socialinį kompromisą, tautos istoriją, tradicijas ir kul-
tūrą. Be to, įstatymuose turi būti racionaliai įvertinami visi visuomenės 
socialinių grupių skirtingi interesai, todėl įstatymai turi būti rengiami 
pagal tam tikras procedūras, kurios įstatymų leidėjui visus interesus leis-
tų pasverti ir rasti visiems geriausią išeitį – socialinį kompromisą. Šiam 
tikslui turi būti tobulinama įstatymų leidimo technika. Teisės normos:

turi būti suprantamos tiems, kuriems jos adresuojamos;
356 Droit constitutionnel / Favoreu L., Gaia P. et al. Paris: Dalloz, 7e édition, 2004, p. 327.
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turi būti formuluojamos aiškiai ir paprastai;
turi atitikti kitas normas;
turi būti užkirsta galimybė jas klaidingai interpretuoti;
turi būti lengvai įgyvendinamos ir nesudėtingos;
turi turėti loginę formą ir aiškią struktūrą. 
Kodifikavimas ir juridinė technika leidžia politinį interesų įtvirti-

nimą ne tik legalizuoti, bet ir juridizuoti. Parengtas kodeksas yra jau ne 
tik politiko, sociologo, bet kartu ir teisininko veiklos rezultatas. Kodi-
fikavimo metu bene glaudžiausiai teisė bendradarbiauja su politika ir 
netgi teisė nubrėžia politikai tam tikras gaires, parodo veikimo kryptis. 
Galima teigti, kad kodifikavimas – tai teisės viešpatavimo rodiklis ir reali 
teisės viešpatavimo įgyvendinimo priemonė. Grąžinus teisę į apyvartą, 
per kodeksus į įstatymus sugrįžta teisė ir tai yra vienas iš svarbiausių 
teisės laimėjimų. Kodeksai daro įstatymus suprantamus, taip pat leidžia 
išvengti teisinio reguliavimo pertekliaus, kuris tampa itin svarbia teorine 
ir praktine problema. Susidaro kuriozinė padėtis: kuo daugiau leidžiama 
įstatymų, elgesio taisyklės tampa vis detalesnės, tačiau toks detalizavi-
mas vis tiek su gyvenimu prasilenkia ir kasdienis gyvenimas siūlo vis 
naujus socialinio elgesio modelius. Parlamentas privalo daryti vis naujas 
įstatymų pataisas ir papildymus. Teisės aktai tampa nestabilūs, prakti-
kams ir teisininkams tampa beveik neįmanoma sekti tokius įstatymų lei-
dėjo kiekybinius šuolius. Didinant kiekybinius rodiklius visada nukenčia 
kokybė, nes ne jai teikiamas prioritetas. Parlamento teisės aktų leidimo 
procedūros paprastinamos, kvorumas mažėja. Reali susidariusi padėtis 
verčia paprastinti įstatymų leidybos kokybę užtikrinančias procedūras – 
tai neužtikrina įstatymų kokybės. Teisinio reglamentavimo detalumas 
tampa teisės sistemos perkrovimo, teisės normų kolizijos priežastimi. 
Kodifikuojant teisės normas būtina abstrahuoti, verčiant socialinius el-
gesio modelius atvirais visuomeninio gyvenimo įvairovei. 

Kita vertus, teisės aktų kokybei būtinas laikas, derinimo procedūrų 
garantijos, visuomenės interesų atstovavimas, pristatymas ir įvertinimas. 
Tik tada juridinė technika pajėgi kokybiškai abstrahuoti, formalizuoti, 
logiškai transformuoti elgesio taisykles į teisės normas. Siekiant minėtų 
reikalavimų kodifikavimui būtina teikti itin daug dėmesio. Be to, kodi-
fikuojant būtina ne tik sutraukti elgesio taisykles į vieną rinkinį, bet ir 
abstra huoti pernelyg detalias, specialias normas į bendresnes, svarbu 
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aiškiai suformuluoti teisės principus. Beje, teisės principų aiškumas yra 
jų tiesioginio taikymo sąlyga. Nors pažymėtina, kad teisės principų tai-
kymas dar yra ir teisės taikymo subjektų teisinės sąmonės problema.

Kodifikavimo tobulinimas apima ir kitas kompleksines teisėkūros 
problemas. Pati teisėkūros kiekybinė veikla negarantuoja jos kokybės. 
Būtina tobulinti teisėkūros procedūras, į jas įtraukiant visuomenę. Toks 
procesas pailgėtų, bet skubėti tokiu atveju – tai ignoruoti teisės akto ko-
kybės svarbą. Ne teisinio reglamentavimo gausa, ne įstatymų skaičius 
lemia socialinę gerovę, o įstatymų kokybė, jų aiškumas, suprantamumas 
ir galų gale žinojimas. Išmanyti galima tik protingai ribotą teisės aktų 
skaičių. Neišmanant įstatymų, jų tikslų ir veiksmingumo pasiekti neįma-
noma, tad teisinis reglamentavimas tampa savitikslis, neatitinka visuo-
menės lūkesčių ir teisės paskirties. Geriausias kokybės ir elgesio taisyklių 
skaičiaus pavyzdys yra Dekalogas, visuotinai žinomas ir apimantis visas 
gyvenimo situacijas. Toks kodeksas yra idealus socialinio reguliavimo 
modelis, kai socialinis reguliavimas persikelia į visą visuomenę ir racio-
naliai priartinamas prie kiekvieno. Detalizuojant tokį Kodeksą visuome-
nė tampa teisėkūros subjektu. O tai yra modernios teisės, šiuolaikinės 
visuomenės ir valstybės siekinys. Pozityviosios teisės priemonėmis kons-
titucija atveria visuomenei teisę, atiduoda ją socialinei apyvartai. Kons-
titucija kaip kodeksas apima visą teisės sistemą, atvirą visuomenei ir jos 
institucijoms. Konstitucija yra idealus kodifikavimo teisinis pavyzdys ir 
jo tęsinys. Jo sėkmė leidžia tikėti kodifikavimo ateitimi ir svarba teisės 
raidai. Tačiau kodifikavimas yra tik priemonė, kuri, be noro tobulinti, be 
teisinės sąmonės, kaip ir pati konstitucija, yra neveikianti, neveiksmin-
ga. Kodifikavimas nėra panacėja nuo visų socialinių ligų. Sveikai teisės 
sistemai būtina ir sveika visuomenė, t. y. visuomenė turi tokią teisę, ko-
kios nusipelno. Nuopelnams reikalingos pastangos ir teisinės sąmonės 
branda. 

Yra nuomonių, kad kodeksai teisės normų kolizijos atvejais turėtų 
būti didesnės juridinės galios nei kiti įstatymai. Argumentai pateikiami 
nurodant kodeksų aukštesnį integracijos ir sisteminimo laipsnį ir kitus 
panašius juridinės technikos daugiau ištobulintus požymius. Nors taip 
praktikoje ir nutinka, pritardami tai minčiai turėtume ir doktrininiu ly-
gmeniu pripažinti kitų įstatymų juridinės technikos netobulumus, juos 
toleruoti. To negali būti, nes bet koks įstatymas juridinės technikos po-
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žiūriu privalo būti vienodai nepriekaištingas, nes pereina vienodas tokių 
įstatymų priėmimo procedūras. Kodeksas nuo kitų įstatymų skiriasi teisės 
normų sistemos apimtimi ir bendresniu normų pobūdžiu, todėl atsira-
dus prieštaravimui – kolizijai tarp skirtingų įstatymų – kodekso ir ne 
kodekso – normų kolizija sprendžiama vadovaujantis ne hierarchine, o 
esmiškumo taisykle, t. y. kaip bendrosios ir specialiosios normos kolizija. 
Tokiais atvejais laimi bendroji norma, nes ji apima daugiau požymių, ir 
kodekso norma paprastai nugali kolizinę kito akto normą, nes kodekse 
dažniau būna daugiau bendresnių normų357. Pažymėtina, kad kodeksais 
mėgstama vadinti ne tik parlamento sisteminamus teisės aktus, bet ir 
tvirtinamas tam tikras pareigūnų elgesio ir panašias etikos taisykles. 
Pvz., advokatų, teisėjų, notarų, valstybės pareigūnų etikos kodeksai. To-
kie aktai yra įstatymų įgyvendinamieji ir kodeksais vadinami dėl gražaus 
pavadinimo arba atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką, kur paprastai ži-
noma viena teisės aktų sisteminimo rūšis – kodifikavimas. Mūsų teisės 
doktrinai išplėtojus ir daugiau teisės aktų sisteminimo rūšių, kodeksais 
tikslinga vadinti tik tam tikrą teisės ar įstatymo leidybos šakos sistemintą 
aktą, o kitokių sistemintų aktų rinkinius netikslu vadinti kodeksais, nes 
tai paprasčiausių taisyklių rinkinys. 

programiniai įstatymai – nustato valstybės ekonominės socialinės 
veiklos tikslus, tam tikros visuomeninės veiklos srities kryptis. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje programinių įstatymų nėra numatyta. 

organinių įstatymų samprata ir jų vieta. Organiškas – vidinis, su-
sijęs su ko nors esme, pagrindu, neatsiejamai susijęs su kuo nors, savy-
bingas organizmui. Organiškas kaip vidinis, susijęs su ko nors esme, be 
abejo, yra būdingesnis konstituciniams įstatymams negu kodifikuotie-
siems, tačiau nei prie vienų, nei prie kitų organiškųjų įstatymų iš esmės 
juos priskirti netikslinga.

Sąvoka „organiniai įstatymai“ yra prancūziškos doktrinos vaisius. Ši 
sąvoka į Prancūzijos teisės mokslą pateko po XVIII a. revoliucijos. Ji jau 
buvo vartojama 1795 m., kai Nacionalinė Asamblėja paskyrė specialų ko-
mitetą, kuris turėjo parengti keletą organinių įstatymų (lois organiques), 
įgyvendinančių kai kurias 1793 m. Konstitucijos normas, projektų. Iki 
pat XX a. vidurio prancūzų teisės mokslas organinius įstatymus suprato 
išimtinai terminologiškai – per žodžio „organas“ ir specialaus reguliavi-
357 Maтузов H. И. и др. Теория государства и права. Mocквa: Юристь, 1999, c. 147.
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mo objekto prizmę. Organiniai įstatymai taip pat buvo suprantami kaip 
įstatymai, reguliuojantys tam tikro organo – institucijos funkcionavimą. 
Neabejotina, kad teisės doktrinoje gimė organiškųjų įstatymų sąvoka ne 
dėl to, kad buvo siekiama dubliuoti kokį nors terminą ar jį paaiškinti 
gana neaiškia sąvoka. Maža to – teisės moksle terminų atžvilgiu turi būti 
siekiama tikslumo ir griežtumo, todėl atmetama bet kokia teisinių sino-
nimų galimybė. Vadinasi, organiškieji įstatymai iš tiesų turi savo prasme 
reikšti daugiau negu tik tam tikros įstatymo rūšies dubliavimas, todėl jie 
turi įvardyti naują dalyką, skirtingą reiškinių požymį358. Reikia pažymė-
ti, kad tik labai nedaug pasaulio valstybių turi organinius įstatymus. Tai 
Prancūzija, Italija, Ispanija, kai kurios Lotynų Amerikos valstybės (pvz., 
Venesuela), kai kurios Afrikos valstybės (buvusios Prancūzijos kolonijos, 
pvz., Čadas), kai kurios Vidurio ir Rytų Europos valstybės (pvz., Čekija, 
Lietuva) ir Rusija. Paprastai organinių įstatymų būtinybė yra grindžiama 
nuostata, kad ypač svarbūs įstatymai turėtų būti priimami ir keičiami su-
dėtingesne nei paprasti įstatymai tvarka ir kad konstitucijos tekste sunku 
ganėtinai išsamiai reglamentuoti net ir svarbiausius konstitucinės teisės 
institutus. Lietuvos Respublikos Konstitucija tokių įstatymų nenumato. 
Aptarti konstituciniai įstatymai Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme turi tam 
tikro panašumo į organinius įstatymus. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija pačiame savo tekste daugeliu 
atveju nukreipia į „kitus įstatymų numatytus“ atvejus ar „įstatymo nu-
matytus pagrindus“ ar „kitą įstatymų numatytą tvarką“. Pavyzdžiui, Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 84 str. 11 punktas nurodo, kad Respub-
likos Prezidentas įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti tei-
sėjus arba to paties str. 21 punkte nurodyta, kad respublikos Prezidentas 
įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybę. Konsti-
tucijos 90 str., nurodydamas, kad Prezidento rezidencijos finansavimą 
nustato įstatymas arba Konstitucijos 102 str., pabrėžiantis, kad Konsti-
tucinio teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymų tvarką nustato Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio teismo įstatymas, taip pat savotiškai apeliuoja 
į organiškąjį įstatymą. Todėl Konstitucijos nurodyti įstatymai Konstitu-
cijos atžvilgiu yra vidiniai, lyg organiškieji, detalizuojantys Konstituciją, 
taip atskleidžiantys jos esmę. Tokia pozicija nėra nauja Lietuvos teisinin-
kams ir daugeliu atveju jos yra laikomasi ir teorijoje, ir praktikoje, nors 
358 Droit constitutionnel / Favoreu L., Gaia P. et al. Paris: Dalloz, 7e édition, 2004, p. 65.
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ir nėra numatyta griežtesnių būtinų procedūrų organiškiesiems įstaty-
mams, jie priimami kaip paprastieji.

Tokia įstatymų klasifikacija juridinės galios požiūriu leidžia visas 
rūšis pajungti vieningai įstatymų koncepcijai, nors, anot Rubio Llorente, 
šiandien, ypač federacinėse valstybėse, įstatymų formaliųjų požymių at-
žvilgiu (ypač įstatymų leidimo subjektų atžvilgiu) beveik nebeįmanoma 
bendroji įstatymų teorija, pvz., Ispanijoje egzistuoja valstybės įstatymai, 
veikia autonominių teritorijų įstatymai, priimami autonominių dalių 
statutai, veikia organiniai Konstituciją išplečiantys įstatymai ir t. t., va-
dinasi, vyrauja įstatymų įvairovė vienoje teisės sistemoje. Tačiau tokie 
argumentai netūrėtų būti bendrosios įstatymų koncepcijos kliūtis, nes 
įstatymo rūšys įstatymų bendrųjų požymių nepaneigia, o tik atskleidžia 
tam tikras skirtingas įstatymo formaliąsias ypatybes. Įstatymas dažnai 
nebėra bendrosios valios išraiška: federalinėse valstybėse, tokiose kaip 
Ispanija, Italija ar Belgija, įstatymas yra taip pat ir regioninės (vadina-
si, dalinės, o ne bendrosios valstybės atžvilgiu) valios išraiška. Tokiose 
kompleksinėse valstybėse valdžių padalijimas paskirsto kompetenciją ir 
ją atskleidžiančias priemones.

2.1.4. Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai

Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai – tai kompetentingų valsty-
bės institucijų aktai, kurie remiasi įstatymais, jiems neprieštarauja ir juos 
sukonkretina bei užtikrina įstatymų įgyvendinimą. Įstatymų įgyvendi-
namieji teisės aktai turi mažesnę juridinę galią nei įstatymai. Tokių aktų 
paskirtis – sukonkretinti įstatymų nuostatas. Pagal savo turinį įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai paprastai yra įvairių vykdomosios valdžios 
institucijų aktai. Įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktai pagal jų išleidimo 
subjektus ir taikymo sritį skirstomi į :

1. bendrus; 
2.  vietinius; 
3.  žinybinius; 
4.  vidinius organizacinius aktus359.
Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikri teisės aktai tuo pačiu pavadi-

nimu, atsižvelgiant į juose formuluojamų teisės normų pobūdį, gali būti 
359 Maтузов H. И. и др. Теория государства и права. Mocквa: Юристь, 1999, c. 125.
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arba bendrieji teisės normų aktai, arba individualieji, pvz., Respublikos 
Prezidento dekretai. Tuomet aktai, skirti konkretiems asmenims, bus in-
dividualūs, o bendro pobūdžio – įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai. 

Bendrieji įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai. Tai bendros kom-
petencijos teisės normų aktai, kurie galioja konkrečioje teritorijoje visų 
subjektų atžvilgiu. Pagal savo juridinę galią įstatymų įgyvendinamieji 
teisės teisės aktai yra žemiau įstatymų. Remiantis tokiais aktais atlieka-
mas valstybinis visuomenės valdymas, koordinuojami ekonominiai, so-
cialiniai ir kiti visuomenės gyvenimo klausimai.

Bendriesiems aktams priklauso aukščiausiųjų valdžios institucijų 
leidžiami patvarkymai. Juos leidžia šalies Prezidentas (dekretai ir po-
tvarkiai) ir Vyriausybė (nutarimai ir potvarkiai). Pažymėtina, kad bend-
ruosius įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus taip pat gali leisti ir 
Lietuvos Respublikos Seimas (nutarimai). 

Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikoje Prezidento leidžiami aktai va-
dinami dekretais. Prezidento (ne vien Lietuvos) įgaliojimai teisėkūros 
srityje suteikiami Konstitucijos ir (ar) specialiaisiais konstituciniais įsta-
tymais. Prezidento įgaliojimai teisėkūros srityje gali būti platesni ar siau-
resni – tai priklauso nuo valstybės valdymo formos (prezidentinė ar par-
lamentinė). Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 85 str. Respubli-
kos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgalinimus (numatytus 
84 str.), leidžia aktus dekretus. Tačiau Lietuvos Respublikos Prezidento 
leidžiami dekretai paprastai yra nenorminiai, vienkartinio, taikomojo 
pobūdžio teisės aktai ir tai labiau primena „tvarkdarystę“, o ne įstatymų 
kuriamąją veiklą. 

Vyriausybės nutarimai – tai įstatymų įgyvendinamieji teisės normų 
aktai, kurių paskirtis – išsamiau sureguliuoti (konkretizuoti) valstybinio 
reguliavimo klausimus ekonomikos, socialinėje, švietimo, ginkluotės ir 
kt. srityse.

Vietiniai įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai. Tai teisiniai vietinės 
atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios aktai. Šių aktų veikimo riba – 
konkretus administracinis vienetas. Jie privalomi visiems konkretaus 
administracinio vieneto subjektams. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respu-
blikos įstatymus būtų galima nustatyti tokią municipalinių institucijų 
leidžiamų aktų struktūrą: savivaldybių tarybų sprendimai; savivaldybių 
valdybų nutarimai; merų potvarkiai; administracijos (departamentai, 
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skyriai) įsakymai; dar galima išskirti seniūnų potvarkius, galiojančius tik 
konkrečios savivaldybės seniūnijos ribose.

Žinybiniai teisiniai aktai. Daugelyje valstybių Vyriausybės struk-
tūriniai padaliniai taip pat priima teisės aktus (ministerijos, žinybos). 
Žinybų leidžiami teisės aktai yra bendro veikimo (t. y. veikia visos terito-
rijos ir subjektų atžvilgiu), tačiau reguliuoja tik tam tikrą visuomeninių 
santykių sritį (muitinės, bankų, transporto). Šiems teisiniams aktams 
priskirtini ministerijų, kitų žinybų leidžiami įsakymai, instrukcijos.

Vidiniai organizaciniai aktai. Tai tokie teisės aktai, kurie leidžiami 
įvairių valstybinių organizacijų, siekiant reguliuoti vidinius klausimus, 
ir taikomi tų organizacijų subjektų atžvilgiu. Neperžengdami didesnės 
juridinės galios aktų ribų, vidiniai organizaciniai aktai reguliuoja įvairius 
santykius, atsirandančius konkrečios valstybės institucijos, karinės įstai-
gos ar kitos organizacijos viduje.

Labai panašaus pobūdžio vidiniai organizaciniai aktai gali būti ir 
tokie aktai, kurie skirti ne tik tam tikrų įstaigų darbuotojams, bet ir ki-
tiems subjektams, laikinai patenkantiems į tam tikras įstaigas ir turintiems 
paklusti tų įstaigų ar įmonių, vykdančių viešas funkcijas, korporatyvioms 
normoms, pvz., lankytojams skirtos ligoninių ligonių lankymo taisyklės, 
kino teatrų taisyklės, baseinų lankymo ir kitos panašios bendro pobūdžio 
taisyklės, privalomos subjektams, patekusiems į tam tikrą korporaciją ir 
norintiems pasinaudoti savo subjektinėmis teisėmis reikalaujant nepa-
žeisti kitų subjektų subjektinių teisių. Tokie aktai dažniausiai vadinami 
taisyklėmis ir yra patvirtinami atitinkamų įstaigų ar padalinių vadovų. 
Esant tokių taisyklių pažeidimams atsiranda teisinės pasekmės – neko-
kybiškai rodant filmą arba esant tam tikriems trukdžiams, žiūrovas turi 
teisę susigrąžinti pinigus arba reikalauti naujo bilieto arba lankytojui, 
neatitinkančiam baseino lankymo taisyklių, gali būti neleidžiama lankyti 
baseino ir t. t. Svarbu pažymėti, kad tokios taisyklės turi būti patvirtintos 
tam tikrus įgaliojimus turinčio asmens, kuris įgaliojimus gauna iš įstaty-
muose numatytų atliekamų viešųjų funkcijų ar viešų paslaugų vykdymo. 
Tokių taisyklių dispozicijos ribos yra apibrėžtos tiek, kad būtų garan-
tuojamas lygybės principas (sumokėjus vienodą kainą už bilietą, visiems 
suteikiamos lygios teisės pamatyti spektaklį, filmą ir pan.) ir apsaugotos 
teisiniais santykiais susijusių asmenų subjektinės teisės (kitiems netruk-
doma žiūrėti tam tikrą reginį arba saugomos kitų asmenų – baseinų, kir-
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pyklų lankytojų ar ligonių ligoninėse teisės, reikalaujant lankyti atitinka-
mu laiku, dėvėti atitinkamus drabužius ir pan.). 

Panašūs į vidinius organizacinius aktus yra ir norminės sutartys. 
Jų turinį taip pat sudaro bendro pobūdžio elgesio taisyklės. Jos atlieka 
svarbų vaidmenį reguliuojant darbo santykius, užtikrinant darbo tvarką, 
darbuotojų poilsio, socialinės saugos sąlygas ir pan. (pvz., kolektyviniai 
susitarimai ir sutartys – tai profesinės sąjungos ir darbdavio susitarimai 
dėl darbo, darbo apmokėjimo, organizavimo bei kitų socialinių ir ekono-
minių sąlygų). Yra nuomonių, kad norminės sutartys kaip ir ratifikuotos 
sutartys yra atskira, nepriklausanti teisės aktams forma. Atsižvelgiant į 
tai, kad pateikta teisės aktų samprata apima visus norminių ir ratifikuotų 
sutarčių požymius, todėl normines ir ratifikuotas sutartis tikslinga laiky-
ti teisės aktų atskiromis rūšimis. 

Lietuvoje taip pat pagal aktus leidžiančius subjektus įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai skirstomi į: Seimo nutarimus; Preziden-
to dekretus; Vyriausybės nutarimus ir potvarkius; Konstitucinio Teismo 
nutarimus (šiais nutarimais konstatuojama, kad Seimo priimami įstaty-
mai, nutarimai, Prezidento dekretai ir Vyriausybės nutarimai priešta-
rauja Konstitucijai. Tokius aktus, konstatavus Teismui, panaikina juos 
priėmusios institucijos); Ministro Pirmininko potvarkiai ir rezoliucijos; 
ministerijų, departamentų instrukcijos ir įsakymai; savivaldybių tarybų 
sprendimai; savivaldybių valdybų nutarimai ir potvarkiai; savivaldybių 
valdybos skyrių vadovų įsakymai; apskričių viršininkų įsakymai; įmo-
nių, įstaigų, firmų aktai.

Apibendrinant galima pasakyti, kad daugelis teisinių sistemų pagrįsti 
juridine teisės akto galia, t. y. žemesnieji teisės aktai privalo neprieštarauti, 
atitikti aukštesnius teisės aktus. Kolizijos atveju ginčas turi būti išspręstas 
įstatymo naudai. Teisės normų aktų juridinės galios lygis gali būti skir-
tingas, tačiau juose esančių teisės normų imperatyvumas yra privalomas 
visiems, į ką nukreiptos, kam skirtos tos teisės normos. Šis principinis tei-
ginys sudaro teisinės valstybės funkcionavimo pagrindą. Visuomeninių 
santykių teisinio reguliavimo procese didžiausią reikšmę turi įstatymas. 
Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai savo ruožtu atlieka pagalbinę, de-
talizuojančiąją funkciją. Teisinėje valstybėje įstatymas apima, reglamen-
tuoja visas svarbiausias visuomenės gyvenimo sritis, jis yra pagrindinis 
asmens teisių ir laisvių garantas. 

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   212 2012.09.03   12:52:35



213

Teisėkūros rezultatų – teisės aktų – klasifikavimo problematika

2.2. Individualieji teisės aktai

Individualūs teisės aktai, kitaip nei bendrieji, skirti konkretiems sub-
jektams. Jie skirstomi į teisės taikymo aktus ir savarankišką elgesio taisyklę 
formuluojančius aktus. 

teisės taikymo aktai. Šiuos aktus priima tik valstybės pareigūnai 
arba tik įgaliojimus turintys asmenys (pvz., nevalstybinių įmonių vado-
vai priima ir atleidžia iš darbo asmenis pagal Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso nuostatas. Tai teisės taikymo aktas dėl atsirandančių ar išnyks-
tančių valstybės mokesčių santykių). Tokie aktai priimami dviem teisės 
taikymo atvejais:

1. padedant asmeniui įgyvendinti savo teises, t. y. fiksuojant tam tik-
rą teisinį statusą.

2. padarius teisės pažeidimą. 
Pirmuoju atveju teisės taikymo aktais laikytini bet kokie pareigūnų 

išduoti pažymėjimai, dokumentai, asmens ar jo turto būklę fiksuojan-
tys aktai, nes jais remiantis galima reikalauti savo teisių įgyvendinimo ar 
atlyginti atsiradusią žalą. Tokiais aktais laikomi asmens pasas, gimimo 
ar mirties liudijimas, atestatai, diplomai, darbuotojų, invalidumo, pensi-
ninko, studento ir kitokie pažymėjimai, turto įsigijimo dokumentai, tur-
to sugadinimo aktai ir pan. Svarbu, kad tokius aktus pasirašytų specialius 
įgaliojimus turintys pareigūnai ar kiti tokius įgaliojimus turintys asme
nys360. Įgaliojimus tokie asmenys gauna kitaip nei bet kokias kitas pas-
laugas dėl valstybės pripažintų santykių, kuriuos palaiko pati valstybė. 
Pvz., batų pataisymas ir išduotas garantinis raštas nėra laikomas teisės 
taikymo aktu, o gydytojo išduodamas nedarbingumo pažymėjimas yra 
teisės taikymo aktas, nes jo pagrindu fiksuojant asmens nedarbingą sta-
tusą keičiasi darbo santykių apmokėjimas, ligos išlaidų kompensavimas 
ir kiti parametrai, kuriuos administruoja valstybės institucijos. Lygiai 
taip pat kaip pataisytų batų garantija parduotuvės išduotas pirkinių čekis 
nėra teisės taikymo aktas, nors jame ir fiksuojama valstybei sumokamų 
mokesčių dalis, o dėstytojo egzamino įvertinimo protokolas yra teisės 
taikymo aktas, nes jis fiksuoja studento žinių lygį ir kartu jo statusą – ar-
tėjimą arba ne prie galutinio rezultato – diplomo. Egzamino protokolai 
ir diplomas, kitaip nei čekis, reikšmingesni todėl, kad jie yra pagrindas 
360 Maтузов H. И. и др. Теория государства и права. Mocквa: Юристь, 1999, c. 156.
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įgyvendinti tolimesnes teises – dirbti tam tikrą darbą, eiti tam tikras par-
eigas, pvz., būti gydytoju, teisėju ir pan. Čekis, garantija šiuo atveju yra 
individualią taisyklę nustatantys teisės aktai, kuriuos aptarsime vėliau. 
Jeigu įsigytas daiktas gali būti svarbus tolesniam asmens teisių įgyvendi-
nimui ir jis yra didelės vertės, pvz., norima daiktą parduoti, dovanoti ar 
atlikti kitus teisėtus veiksmus, čekis yra ne tik kad įteikiamas, bet dar jis 
turi būti registruojamas ar patvirtinamas atitinkamo pareigūno. Tokiais 
atvejais čekis virsta teisės taikymo aktu ir vadinamas kitais vardais – pa-
žymėjimais, liudijimais, nuosavybės aktais ir pan. Registravimas nuo 
pardavimo skiriasi tuo, kad registravimo atveju valstybė fiksuoja teisinį 
faktą, kuris yra sukonkretintas – individualizuotas, saugomas ir garan-
tuojamas (pvz., paveldėjimas pagal notaro registruojamą testamentą), o 
pardavimo atveju toks faktas nėra sukonkretinamas ir registruojamas 
valstybės duomenų bazėje, todėl kilus ginčui, savininkas yra kiekvienas 
čekį turintis asmuo, o registravimo atveju – net ir neturint čekio – duo-
menų bazėje užregistruotas asmuo. Taigi taikymo atveju asmens teisių 
fiksavimas yra garantuojamas valstybės. 

Antruoju atveju, padarius teisės pažeidimą, visada specialius įgalioji-
mus surašyti teisės taikymo aktus turi tik teisėsaugos institucijos ir valsty-
bės pareigūnai. Pvz., baudą brakonieriams skiria atitinkami gamtos ins-
pektoriai, eismo taisyklių pažeidimo atvejais – kelių policininkai ir pan. 
Tokie teisės taikymo aktai yra visi teismų sprendimai ir nuosprendžiai. 
Tokiais aktais taip pat laikytini ir individualūs, skirti ir valstybėms narėms, 
ir privatiems asmenims Europos Sąjungos administraciniai, kvaziteismi-
niai ir teismų sprendimai. Tokie nacionaliniai ir tarptautiniai aktai, kaip ir 
visi teisės taikymo aktai, yra privalomi tiems subjektams, kam yra skirti. 
Teismų sprendimai taip pat yra privalomi ir visų kitų teisės aktų atžvilgiu. 

Nuo teisės taikymo akto surašymo momento pradedama įgyven-
dinti neigiama teisinė atsakomybė ir tokios atsakomybės pokyčiai bei 
pabaiga taip pat siejama su teisės taikymo aktais, kuriuose fiksuojama 
tam tikra asmens apriboto teisinio statuso būklė ir jos pokyčiai. Teisinė 
atsakomybė pasibaigia ne visada teisės taikymo akto surašymo momen-
tu, pvz., išteisinamasis teismo nuosprendis, bet gali būti numatyta galio-
jimo pabaiga pačiame teisės taikymo akte, pvz., teistumo (kaip tam tikro 
asmens statuso dalinis apribojimas, nors dažnai ir moralinio pobūdžio) 
išnykimas suėjus atitinkamam terminui. 
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savarankišką elgesio taisyklę formuluojantys aktai. Savarankišką 
elgesio taisyklę formuluojantys aktai pirmiausia į taikymo aktus panašūs 
tuo, kad ir vieni, ir kiti yra skirti konkretiems subjektams, o nėra visiems 
bendri. Bendra taip pat ir tai, kad tokie aktai yra surašomi ir pareigūnų, 
ir įgaliojimus turinčių asmenų. Tuo panašumai ir baigiasi. Taikymo atve-
ju asmens teisių fiksavimas yra garantuojamas valstybės, o savarankišką 
elgesio taisyklę formuluojančiuose aktuose – ne visada. 

Vienas iš svarbiausių tokių aktų bruožų yra tai, kad spręsti, ar to
kius aktus priimti ar nepriimti, paliekama subjektui, be to, tokių aktų 
turinys taip pat griežtai neapibrėžtas. Pagal laisvo pasirinkimo teise 
disponuojančius – dispoziciją turinčius – subjektus savarankišką elgesio 
taisyklę formuluojantys aktai gali būti skirstomi:

1. valstybės institucijų ar pareigūnų priimami teisės aktai.
2. individualių asmenų sutartys ar sandoriai. 
Valstybės institucijos ar pareigūnai teisę priimti savarankišką 

taisyk lę nustatančius aktus turi tik tada, jei tokia dispozicija yra numa-
tyta įstatyme, pvz., Respublikos Prezidentas pilietybę teikia dekretais. 
Šie to paties pavadinimo aktai gal būti skirtingi savo teisine galia ir 
pasekmėmis. Dekretu Respublikos Prezidentas tvirtina Pilietybės tei-
kimo tvarka ir toks aktas dėl bendrųjų normų yra įstatymo įgyvendi-
namasis teisės aktas. Dekretu Respublikos Prezidentas natūralizacijos 
tvarka suteikia pilietybę individualiai, kai yra įvykdytos be išimties vi-
sos įstatymo nustatytos natūralizavimo sąlygos (pragyventas tam tik-
ras laikotarpis Lietuvoje, išlaikyti atitinkami egzaminai ir t. t.) ir toks 
aktas laikytinas teisės taikymo aktu, nes Respublikos Prezidentas ne-
turi dispozicijos teisės atsisakyti, jei sąlygos įvykdytos, ar sutikti, jei 
sąlygos neįvykdytos, suteikti pilietybę. Dekretu taip pat Respublikos 
Prezidentas suteikia pilietybę už nuopelnus. Šiuo atveju Respublikos 
Prezidentas turi dispoziciją pats vertinti nuopelnus ir tokiu pagrindu 
apsispręsti, suteikti pilietybę ar ne. 

Pažymėtina, kad teismų sprendimai gali būti ir taikymo aktai, ir 
savarankišką taisyklę formuluojantys aktai, jei tokia dispozicija yra nu-
statyta įstatymų principuose ar normose. Individualių asmenų sutartys 
ar sandoriai – visi čekiai, bilietai ir panašiai. Individualūs asmenys dis-
ponuoja laisve dėl sutarčių ar sandorių turinio, jeigu tai neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos įstatymams. Dažnai tokiais teisės aktais įgyven-
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dinamos asmenų teisės gali būti individualizuojamos tik pagal tai, kas 
pateikia tuos aktus, o pačiuose aktuose neįrašant konkretaus subjekto 
vardo ir pavardės, pvz., kas turi pinigą, tas ir įgyvendina savo subjektinę 
teisę jį išleisti arba kas turi bilietą į kiną, tas turi teisę žiūrėti filmą arba 
išsireikalauti grąžinti pinigus, jei filmas buvo nerodomas ar buvo kitokių 
trukdžių ne dėl žiūrovo kaltės. Taip pat asmuo, pateikęs pirkimo čekį, 
disponuoja pirkėjo teisėmis ir gali ginti vartotojo teises, grąžindamas 
prastos kokybės prekes ar reikalaudamas kompensacijos. Visi tokie aktai 
yra savarankišką elgesio taisyklę formuluojantys aktai, jeigu jie neregis-
truoti ir neindividualizuoti valstybiniame kadastre. Atlikus tokį veiksmą 
minėti aktai virsta teisės taikymo aktais, pvz., sutartys, patvirtintos nota-
ro, kuris yra teisės taikytojas ir sandorius tvirtina valstybės vardu. 

3. teisės aktų galia ir teisės normų hierarchija 

Nevienoda teisės aktų galia atsispindi jų hierarchijoje ir yra reikš-
minga sprendžiant teisės normų kolizijos problemą. Jei teisės aktų leidy-
boje būtų paisoma teisės normos formaliojo požymio sistemiškumo – kai 
reikalaujama, kad teisės normos turėtų atitikti bei papildyti viena kitą ir 
jokiu būdu tarpusavyje neprieštarauti – tokiu atveju kolizijos, t. y. normų 
prieštaravimo, nebūtų, tačiau dėl juridinės technikos trūkumų ir kitokių 
sąmoningų ar nesąmoningų veiksnių gana neretai praktikoje atsitinka, 
kad viena teisės norma prieštarauja kitai teisės normai. Jei teisės normų 
kolizijai išspręsti negalima pritaikyti esmiškumo taisyklės (normos yra 
vienodai bendros arba specialios), taikoma hierarchiškumo taisyklė – di-
desnės galios bus ta norma, kuri užrašyta atitinkamo pavadinimo teisės 
akte. Atsižvelgiant į tai, kad hierarchiškumas svarbus viena kitai priešta-
raujančioms teisės normoms, o ne aktams, tikslesnis terminas – „normų 
hierarchija“. Aktų hierarchijos sąvoka laikoma platesnės sąvokos – „tei-
sės normų hierarchija skirtingos galios teisės aktuose“ trumpiniu. 

Teisės normų hierarchija – tai sistema, sudaryta iš skirtingų teisės aktų 
pakopų, susijusių pavaldumo ryšiais361. Teisės aktai savo galia primena pi-
ramidės struktūrą: viršūnėje yra konstitucija, žemiau konstituciniai aktai 
ir šiuos aktus subordinuojantys bei konkretinantys kiti aktai bei įstatymai, 
įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai ir galiausiai apačioje – individualių 
361 Droit constitutionnel / Favoreu L., Gaia P. et al. Paris: Dalloz, 7e édition, 2004, p. 69.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   216 2012.09.03   12:52:35



217

Teisėkūros rezultatų – teisės aktų – klasifikavimo problematika

normų aktai. Tokia normų hierarchija teisės aktuose grindžiama juridinės 
galios diferencijavimu: žemesnėje hierarchijos vietoje esantis teisės aktas 
privalo neprieštarauti ant aukštesnio hierarchijos sistemos laiptelio esan-
čiam teisės aktui. Vadovaujantis aukščiau aptartų teisės aktų eiliškumu ir 
jų galios argumentais, galima sukurti tokią teisės aktų galios piramidę:

1.  konstitucija; 
2.  konstituciniai aktai (konstituciniai įstatymai ir Konstitucinio 

Teismo nutarimai);
3.  Europos Sąjungos reglamentai;
4.  tarptautinės ratifikuotos sutartys;
5.  Europos Sąjungos direktyvos;
6.  Lietuvos Respublikos Seimo statutas (įstatymo galią turintis aktas);
7.  įstatymai;
8.  įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai;
9.  individualūs aktai.
Iš šios aktų sistemos liko dar neaptarti Lietuvos Respublikos Konsti-

tucinio Teismo nutarimai ir Lietuvos Respublikos Seimo statutas.
lietuvos respublikos konstitucinio teismo nutarimai. Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo aktai yra nevienodos teisinės galios 
ir reikšmės. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai pagal savo 
formą gali būti skirstomi į nutarimus, sprendimus ir išvadas. 

Sprendimai yra tarpiniai aktai ir jie priimami atlikus tam tikrus 
procesinius veiksmus. Nutarimus ir išvadas galima traktuoti kaip bai-
giamuosius aktus. Išvados gali būti ir individualūs aktai (pvz., ar Res-
publikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas; 
ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, 
konk retūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai), ir bendri teisės normų 
aktai (pvz., ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarau-
ja Konstitucijai). Išvados yra rekomendacinio pobūdžio, nes galutinį 
sprendimą visada priima Seimas. 

Konstitucinio Teismo nutarimai – jau bendrieji teisės aktai, nes jais 
konstatuojama, ar tam tikri aktai neprieštarauja Konstitucijai. Jie privalo-
mi visoms valdžios institucijoms, teismams, pareigūnams ir piliečiams. 
Šie aktai yra galutiniai ir neskundžiami. Konstitucinio Teismo įstatyme 
įtvirtinta, kad Konstitucinio Teismo nutarimai turi įstatymo galią. Kadan-
gi Konstitucinio Teismo nutarimu „diskvalifikuojama“ įstatymo ar kito 
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teisės akto norma, galime teigti, kad Konstitucinio Teismo nutarimai turi 
tam tikrą prioritetą įstatymų atžvilgiu. Įstatymo galios formuluotė įtvir-
tina Konstitucinio Teismo nutarimų privalomumą (šiuos aktus, kaip ir 
įstatymus, visiems privalu vykdyti). Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo nutarimas yra susijęs su pačia Konstitucija. Tai aktas, kuriame at-
skleidžiamas Konstitucijos principų ir normų turinys, kuriuo pripažįsta-
ma, kad ginčijamos įstatymo ar kito teisės akto normos prieštarauja arba 
ne Konstitucijai. Taigi Konstitucinio Teismo nutarimas yra lyg konstitu-
cinio reguliavimo tąsa, atskleidžianti Konstitucijos principus ir normas, 
pripažįstant, kad ginčijamas teisės aktas prieštarauja arba neprieštarauja 
Konstitucijai. Dėl tokios tąsos Konstitucinio Teismo nutarimai su pačia 
Konstitucija yra glaudžiai susieti ir pasižymi, kaip ir Konstitucija, pirmi-
nio akto požymiu, t. y. šio akto pagrindu vykdomas tolesnis teisinis regu-
liavimas: koreguojama Konstitucijai prieštaraujanti norma. 

Dėl tokio Konstitucinio Teismo nutarimo pobūdžio negalima lygin-
ti jo galios su įstatymų ar įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų galia. 

lietuvos respublikos seimo statutas. Pagal Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 76 str. Lietuvos Respublikos Seimo statutas reguliuoja 
Seimo struktūrą ir darbo tvarką bei turi įstatymo galią. Įstatymo galios 
pripažinimas suponuoja jo privalomumo ir pirminio akto savybes. Sei-
mo statutui nustatytos nuostatos yra griežtesnės nei įstatymams: Seimo 
statutas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo (jeigu nenumatyta vėlesnė 
įsigaliojimo data), o įstatymai – paskelbimo dieną (jeigu nenumatyta 
vėlesnė įsigaliojimo data); Seimo statuto straipsniai gali būti naikinami, 
papildomi ar keičiami didesne nei pusės viso Seimo narių balsų daugu-
ma, o įstatymai – didesne nei pusės posėdyje dalyvaujančių Seimo narių 
balsų dauguma ir pan. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Seimo statuto 
įstatymo galios pripažinimas nurodo tik privalomumo aspektą ir nepri-
lygina jo įstatymams. 

Maža to – Seimo statuto galia yra didesnė nei įstatymų, nes Seimo 
statutas numato įstatymų priėmimo organizavimą.

Įstatymų galią turintys aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
formuluojamas tam tikrų aktų (ne įstatymų) „įstatymų galios turėjimas“ 
reiškia:

1. arba kad tokiais aktais nustatomos pirminės normos, kuriomis, 
kaip ir įstatymais, saugomos ir įtvirtinamos svarbiausios asme-
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nų teisės. Tokiems aktams suteikiama specifinė galia (Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai ir Lietuvos 
Respub likos Seimo statutas). Šie aktai, būdami pirminiais ak-
tais, įgyja specifinę galią bei kitus aktus (ir įstatymus) savo ga
lia lenkia; 

2. arba tik pripažinimo privalomais aspektą (individualių asmenų 
sutartys, teismų sprendimai). Šie aktai nėra pirminiai, o pripa-
žįstami tik privalomais ir įstatymų atžvilgiu yra subordinuoti. 

3. Literatūroje kartais nurodoma, kad teismų sprendimai kaip taiky-
mo aktai yra įstatymo galios, nes taiko Konstituciją ir įstatymus. 
Pažymėtina, kad bet kokie teisės taikymo aktai taiko Konstituci-
ją, įstatymus bei kitus aktus ir svarbiausia – jiems neprieštarauja. 
Pritariant įstatymo galios gavimui iš įstatymų argumentui, tektų 
pritarti, kad kiekvienas teisės taikymo aktas taip pat turi įstatymo 
galią, nes taiko įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl išskirtinė for-
muluotė įstatymuose apie įstatymų galios turėjimą būtų bereikš-
mė. Teismų sprendimų ar nuosprendžių privalomumas reiškia ne 
įstatymų galią, o tik privalomumą kitų aktų atžvilgiu. Taigi aktams, 
pripažįstant jiems įstatymo galią, įtvirtinamas arba tokių aktų pri-
valomumas, arba specifinė galia net ir pačių įstatymų atžvilgiu.
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Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 
aktų įtaka įstatymų 
leidybai

ĮVADAS

Atrodytų, jog šio straipsnio pasirinkta tema vienokiu ar kitokiu aspek-
tu yra itin išsamiai išanalizuota Lietuvos nacionalinėje mokslinėje literatū-
roje362. Tačiau nagrinėjant įstatymų leidybą, kaip įstatymų leidžiamosios 
valdžios – Lietuvos Respublikos Seimo (tik ši valstybės valdžios institucija 
Lietuvoje turi konstitucinius įgaliojimus leisti įstatymus) atliekamą veiklą, 
būtina nagrinėti įstatymų leidybos teisinį pagrindą bei ją saistantį veiks-
nį – Lietuvos Respublikos Konstituciją363, kurios realumo ir gyvybingumo 
rodiklis yra Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
formuluojama konstitucinė doktrina. O konstitucinė doktrina yra formu-
luojama būtent Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktuose.

Straipsnyje orientuojamasi tik į Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo aktų įtaką būtent įstatymų leidybai, o ne poįstatyminės teisėkū-
ros rūšims (pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Konstitucinis Teis-
mas gali tirti ir poįstatyminių aktų – Respublikos Prezidento bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams. Lietu-

362 Žr., pvz., Ragauskas P. Įstatymų leidyba Lietuvoje: samprata ir institucinis modelis. Vil-
nius: Petro ofsetas, 2005; Sinkevičius V. Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimas 
įstatymų leidyboje. Jurisprudencija. 2011, 18 (2): 497–516; Žilys J. Konstitucinis Teismas – 
teisinės ir istorinės prielaidos // Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2001 ir kt.

363 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014.
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vos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime364 
konstatavo, kad „Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalies negalima aiškinti 
vien taikant lingvistinį metodą, pažodžiui, kaip esą pateikiančios išsa-
mų, baigtinį teisės aktų, kurių atitikties aukštesnės galios teisės aktams, 
inter alia (ir pirmiausia), Konstitucijai, tyrimas ir atitinkamų sprendi-
mų priėmimas Konstitucijoje yra priskirtas Konstitucinio Teismo juris-
dikcijai, sąrašą. Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalis aiškintina paisant 
viso konstitucinio teisinio reguliavimo konteksto, atsižvelgiant, inter 
alia, į konstitucinį valdžių padalijimo principą, į Konstitucijoje įtvirtin-
tą Konstitucinio Teismo paskirtį ir vietą teisminę valdžią (ir valstybės 
valdžią apskritai) vykdančių valstybės institucijų sistemoje, į Konstituci-
joje expressis verbis įtvirtintą konstitucinių įstatymų (pagal Konstituciją 
turinčių aukštesnę teisinę galią už paprastuosius įstatymus) institutą, į 
Konstitucijos nuostatas, pagal kurias įstatymai (jų nuostatos) ar kiti tei-
sės aktai gali būti priimami ir referendumu (Konstitucijos 9 straipsnio 
1 dalis, 69 straipsnio 4 dalis, 71 straipsnio 3 ir 4 dalys), į Respublikos Pre-
zidento konstitucinę pareigą daryti visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir 
įstatymų (Konstitucijos 77 straipsnio 2 dalis), į Vyriausybės konstituci-
nę pareigą vykdyti įstatymus, Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendi-
nimo bei Respublikos Prezidento dekretus (Konstitucijos 94 straipsnio 
2 punktas), į Konstitucijos viršenybės bei konstitucinį teisinės valstybės 
principus, suponuojančius, be daugelio kitų dalykų, visų teisės aktų hie-
rarchiją ir iš jos kylantį draudimą žemesnės galios teisės aktuose nusta-
tyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštes-
nės galios teisės aktuose (be abejo, pirmiausia pačioje Konstitucijoje), 
bei taikyti teisės aktus, prieštaraujančius aukštesnės galios teisės aktams, 
taip pat galimybę minėtų reikalavimų neatitinkančius teisės aktus (jų da-
lis) šalinti iš teisės sistemos, taigi atsižvelgiant į konstitucinės teisminės 
kontrolės, kaip konstitucinio instituto, paskirtį ir ją įtvirtinančių Kons-
titucijos nuostatų kontekstinę prasmę. Šitaip viso konstitucinio teisinio 
reguliavimo kontekste aiškinant Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalį kons-
tatuotina, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi išimtinę 
kompetenciją tirti ir spręsti, ar bet kuris Seimo, Respublikos Prezidento 
arba Vyriausybės aktas, taip pat bet kuris referendumu priimtas aktas 

364 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas // Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 36-1292.
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(jo dalis) neprieštarauja bet kuriam aukštesnės galios aktui, inter alia (ir 
pirmiausia), Konstitucijai, būtent: ar bet kuris konstitucinis įstatymas (jo 
dalis) neprieštarauja Konstitucijai, ar bet kuris įstatymas (jo dalis), taip 
pat Seimo statutas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai ir konstituci-
niams įstatymams, ar bet kuris Seimo poįstatyminis teisės aktas (jo dalis) 
neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, 
Seimo statutui, ar bet kuris Respublikos Prezidento aktas (jo dalis) ne-
prieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar 
bet kuris Vyriausybės aktas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai, kons-
tituciniams įstatymams ir įstatymams“). Maža to, straipsnyje siekiama 
parodyti komplikuočiausius atvejus, kai Konstitucinio Teismo aktų įtaka 
įstatymų leidybai tikrovėje susiduria su politinėmis priešpriešomis bei 
interesais, nors idealioje sistemoje (grynai teoriškai) to neturėtų būti.

1. konstitucija – aukščiausioji teisė, neturinti spragų,  
kaip prielaida teisei viešpatauti

Lietuvos teisės aktų hierarchijos sistema yra grindžiama Konstituci-
jos viršenybės principu: negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas 
Konstitucijai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalis). 
Tai reiškia, jog visi teisės norminiai aktai (ir įstatymai), kaip teisėkūros 
proceso rezultatai365, turi atitikti Konstituciją. Šio straipsnio kontekste 
pabrėžtina, kad iš Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalies ir 102 straipsnio 
1 dalies išplaukia išvada, jog negali būti tokios teisinės padėties, kad 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, vykdydamas konstitucinę 
kontrolę, negalėtų patikrinti tam tikro įstatymo atitikties Konstitucijai 
(žr. minėtą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 
28 d. nutarimą). Vadinasi, tolesnė išvada – Konstitucija reiškia ir tai, 
kad joje metodologiškai negali būti spragų366, kad principų lygmeniu 
ji reguliuoja visus santykius. Antai, Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas 2004 m. gegužės 25 d. nutarime367 konstatavo, kad „Konstitu-
cija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 

365 Baublys L. et al. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: Mes, 2010, p. 243–245.
366 Kūris E. Konstitucija kaip teisė be spragų // Jurisprudencija. 2006, 12 (90): 7–14.
367 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas // Vals-

tybės žinios. 2004, Nr. 85-3094.
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1 dalis). Tai aukščiausios teisinės galios aktas, aukščiausia teisė, visų kitų 
teisės aktų teisiškumo ir legitimumo matas. <...> taip, kaip teisės nega-
lima traktuoti vien kaip teksto, kuriame expressis verbis yra išdėstytos 
tam tikros teisinės nuostatos, elgesio taisyklės, taip ir Konstitucijos, kaip 
teisinės realybės, negalima traktuoti vien kaip jos tekstinės formos, ne-
galima suvokti Konstitucijos vien kaip eksplicitinių nuostatų visumos. 
<...> Pati Konstitucijos, kaip aukščiausios teisinės galios akto, prigim-
tis, konstitucingumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali būti 
ir nėra spragų, vadinasi, negali būti ir nėra tokio žemesnės galios teisės 
aktuose nustatyto teisinio reguliavimo, kurio nebūtų galima vertinti jo 
atitikties Konstitucijai atžvilgiu. Konstituciją, kaip teisinę realybę, suda-
ro įvairios nuostatos – konstitucinės normos ir konstituciniai principai, 
kurie įvairiose Konstitucijos formuluotėse yra tiesiogiai įtvirtinti arba 
yra iš jų išvedami. Vieni konstituciniai principai yra įtvirtinti expressis 
verbis konstitucinėse normose, kiti, nors ir nėra jose įtvirtinti expressis 
verbis, jose atsispindi ir yra išvedami iš konstitucinių normų, taip pat iš 
kitų šiose normose atsispindinčių konstitucinių principų, iš konstituci-
nio teisinio reguliavimo visumos, iš Konstitucijos, kaip svarbiausių vals-
tybinės bendruomenės – pilietinės Tautos vertybių sistemą įtvirtinan-
čio ir ginančio, visai teisės sistemai gaires nubrėžiančio akto, prasmės. 
Tarp konstitucinių principų ir konstitucinių normų negali būti ir nėra 
priešpriešos, visos konstitucinės normos ir konstituciniai principai su-
daro darnią sistemą. Būtent konstituciniai principai organizuoja į darnią 
visumą visas Konstitucijos nuostatas, neleidžia, kad Konstitucijoje būtų 
vidinių prieštaravimų ar tokio jos aiškinimo, kai iškreipiama ar paneigia-
ma kurios nors Konstitucijos nuostatos prasmė, kuri nors Konstitucijoje 
įtvirtinta ar jos ginama vertybė. Per konstitucinius principus atsisklei-
džia ne tik Konstitucijos raidė, bet ir jos dvasia – tos vertybės ir siekiai, 
kuriuos Tauta Konstitucijoje įtvirtino pasirinkusi tam tikrą jos nuosta-
tų tekstinę formą, kalbinę išraišką, nustačiusi tam tikras Konstitucijos 
normas, eksplicitiškai arba implicitiškai įtvirtinusi tam tikrą konstitucinį 
teisinį reguliavimą. Tad priešpriešos negali būti ir nėra ne tik tarp konsti-
tucinių principų ir konstitucinių normų, bet ir tarp Konstitucijos dvasios 
ir Konstitucijos raidės: Konstitucijos raidės negalima aiškinti ar taikyti 
taip, kad būtų paneigiama Konstitucijos dvasia, kuri gali būti suvokta 
tik konstitucinį teisinį reguliavimą matant kaip visumą ir tik įvertinus 
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Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties ir aukščiausios teisinės galios 
akto, paskirtį. Konstitucijos dvasią išreiškia konstitucinio teisinio regu-
liavimo visuma, visos jos nuostatos – ir Konstitucijos tekste tiesiogiai 
išdėstytos Konstitucijos normos, ir Konstitucijos principai, taip pat ir tie, 
kurie išplaukia iš konstitucinio teisinio reguliavimo visumos ir Konstitu-
cijos, kaip svarbiausių Tautos vertybių sistemą įtvirtinančio ir ginančio, 
visai teisės sistemai gaires nubrėžiančio akto, prasmės.“

Ypač pabrėžtina, kad teiginys, jog Konstitucijoje negali būti ir nėra 
spragų, pirmiausia reiškia, jog negali būti ir nėra tokio žemesnės galios 
teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo, kurio nebūtų galima ver-
tinti jo atitikties Konstitucijai atžvilgiu. Tačiau, antra, tai kartu reiškia, 
jog principų lygmeniu Konstitucija reguliuoja visokius santykius, kurie 
patenka į teisinio reguliavimo sritį.

2. konstitucija – teisinis apynasris valdžios institucijoms, 
be kita ko, ir įstatymus leidžiančiam seimui

Pagal Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalį valdžios (taigi ir Seimo, lei-
džiančio įstatymus (Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalis) galias riboja Konsti-
tucija. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos viršenybės prin-
cipą, 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime368 išplėtojo konstitucinio teisinės 
valstybės principo – teisės viršenybės (angl. supremacy of Law) formu-
luotę „konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus konstitucinis 
principas, apimantis daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Tad 
pabrėžtina, kad konstitucinio teisinės valstybės principo turinys yra at-
skleistinas atsižvelgiant į įvairias Konstitucijos nuostatas, įvertinant visas 
Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes ir atsižvelgiant 
į įvairių kitų konstitucinių principų – kaip antai: Konstitucijos viršenybės, 
vientisumo ir tiesioginio taikymo, Tautos suvereniteto, demokratijos, atsa-
kingo valdymo, valdžios galių ribojimo ir valdžios įstaigų tarnavimo žmo-
nėms, teisės viešumo, teisingumo (apimančio, inter alia, prigimtinį teisin-
gumą), valdžių padalijimo, pilietiškumo, asmenų lygybės įstatymui, teis-
mui, valstybės įstaigoms ir pareigūnams, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo 
ir apsaugos (apimančio, inter alia, žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio 

368 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas // Vals-
tybės žinios. 2004, Nr. 181-6708.
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pobūdžio pripažinimą), asmens ir visuomenės interesų derinimo, valsty-
bės pasaulietiškumo ir pasaulėžiūrinio neutralumo, valstybės socialinės 
orientacijos, socialinio solidarumo (derinamo su kiekvieno atsakomybe 
už savo likimą) ir kitų, ne mažiau reikšmingų konstitucinių principų – tu-
rinį. Konstitucinį teisinės valstybės principą įtvirtina ne tik Konstitucijos 
preambulėje skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir 
teisinės valstybės siekis, bet ir įvairiais aspektais – visos kitos Konstitucijos 
nuostatos. Konstitucinis Teismas 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime konsta-
tavo, kad konstitucinis teisinės valstybės principas įkūnija ir Konstitucijos 
preambulėje įtvirtintą atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir 
teisinės valstybės siekį. Konstitucinis teisinės valstybės principas integruo-
ja įvairias Konstitucijoje įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes, taip 
pat ir tas, kurias išreiškia minėtas siekis“.

Ypač pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarime pabrėžė, jog konstitucinis teisinės valstybės principas, kaip ir 
kiekvienas kitas teisės principas, atlieka esmines dvi funkcijas, t. y. turi 
įtakos teisėkūrai bei teisės įgyvendinimo (be kita ko, taikymo) procesui. 
Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavi-
mus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams:

1) teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo 
įgaliojimų;

2) teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro 
pobūdžio teisės normomis ir principais, kurias įmanoma taikyti visiems 
numatytiems atitinkamų teisinių santykių subjektams; diferencijuotas 
teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas tik atitinkamais teisės ak-
tais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų padėties objektyviais 
skirtumais;

3) kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko iš jų reikalau-
ja teisė, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės aktai turi 
būti oficialiai skelbiami, jie turi būti vieši ir prieinami (šiame kontekste 
primintina, kad teisė vis tiek visada aiški nebus – teisė yra savaime ne-
aiškus dalykas); įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis 
reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų 
formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuo-
seklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu 
skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius;
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4) kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pa-
gal teisės reikalavimus, teisinis reguliavimas turi būti santykinai stabilus; 
teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų (lex non cogit ad im-
possibilia). Pavyzdžiui, negalima įpareigoti visų žmonių lakstyti greičiau 
už gepardą;

5) teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų 
galiojimas atgal neleidžiamas (lex retro non agit), nebent teisės aktu būtų 
sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų paken-
kiama kitiems teisinių santykių subjektams (lex benignior retro agit). Pa-
žymėtina, kad iš esmės teisės aktai gali galioti tik viešosios teisės šakose, 
kai yra atleidžiama nuo atsakomybės arba ji sušvelninama;

6) teisės pažeidimai, už kuriuos teisės aktuose yra nustatyta atsa-
komybė, turi būti aiškiai apibrėžti; nustatant teisinius apribojimus ir 
atsakomybę už teisės pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikala-
vimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės 
priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos 
siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir 
priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, 
negu reikia šiems tikslams pasiekti, o jeigu šios teisinės priemonės yra 
susijusios su sankcijomis už teisės pažeidimą, tai minėtos sankcijos turi 
būti proporcingos padarytam teisės pažeidimui;

7) teisiškai reguliuojant visuomeninius santykius privalu paisyti 
teisingumo reikalavimų, apimančių, inter alia, būtinumą užtikrinti as-
menų lygybę įstatymui, teismui ir valstybės institucijoms ar pareigū-
nams; leidžiant teisės aktus turi būti paisoma teisėkūros procedūrinių 
reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros sub-
jektas, ir kt.

Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir 
taikant teisę. Taikant teisę, be kita ko, būtina paisyti tokių iš konstituci-
nio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų kaip antai:

1) teisę taikančios institucijos turi paisyti asmenų lygiateisiškumo 
reikalavimo;

2) negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą (non bis in 
idem);

3) atsakomybė (sankcija, bausmė) už teisės pažeidimus turi būti nu-
statyta iš anksto (nulllum poena sine lege);
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4) veika nėra nusikalstama, jeigu tai nėra numatyta įstatyme (nul-
lum crimen sine lege), ir kt.

Taigi Konstitucija, kaip teisinė tvarka formaliąja prasme (angl. su-
premacy of Law)369, įpareigoja visas valdžios institucijas – įstatymų lei-
džiamąją, vykdomąją valdžią ir teisminę veikti pagal Konstituciją.

3. konstitucinio teismo ypatingas vaidmuo taikant ir  
aiškinant konstituciją 

Konstitucinis Teismas 2006 m. birželio 6 d. nutarime370 yra nagri-
nėjęs, ar jis pats pagal Konstituciją yra teismas. E. Kūris tokį akibrokštą 
yra įvertinęs taip (ir jam pritartina)371: „Atrodo, jokioje konstitucinėje 
demokratijoje jokiam konstituciniam teismui neteko spręsti bylos, ana-
logiškos tai, kurioje buvo priimtas Konstitucinio Teismo 2006 m. birže-
lio 6 d. nutarimas. Joje pareiškėjas – Seimo narių grupė pasiūlė Kons-
tituciniam Teismui „susinaikinti“ (atleiskite už metaforą). Toje byloje 
buvo ginčijami Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio pavadinimo 
„Konstitucinis Teismas – teisminė institucija“ ir šio straipsnio 3 dalies, 
pagal kurią Konstitucinis Teismas yra savarankiškas ir nepriklausomas 
teismas, atitiktis Konstitucijai. Ši antikonstitucingumo prielaida buvo 
argumentuojama tuo, kad Konstituciniam Teismui skirtos nuostatos 
yra išdėstytos ne Konstitucijos IX skirsnyje „Teismas“, o kitame, VIII, 
skirsnyje „Konstitucinis Teismas“; taigi, pareiškėjo teigimu, Konstituci-
nis Teismas nėra teismas; vadinasi, jis nevykdo valstybės valdžios, nes 
pagal Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalį valstybės valdžią vykdo, inter alia, 
Teismas, o ne Konstitucinis Teismas; o jeigu Konstitucinis Teismas ne-
vykdo valstybės valdžios, tai ir paklusti jo nutarimams (inter alia, juose 
suformuluotai oficialiajai konstitucinei doktrinai) esą nėra privalu. Ši ar-
gumentų seka ignoruoja Konstitucinio Teismo, kaip teismo ir kaip vals-
tybės valdžios institucijos, jos, teisminę prigimtį, kurią rodo, inter alia: 
Konstitucinio Teismo pavadinimas (Konstitucinis Teismas kaip Teismas 
Konstitucijoje yra įvardytas neatsitiktinai – Konstitucijos kūrėja Tauta 

369 Baublys L. et al., supra note 365, p. 304.
370 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas // Valsty-

bės žinios. 2006, Nr. 65-2400.
371 Kūris E., supra note 366, p. 8–9.
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jį traktavo kaip teisminę instituciją; minėtame Konstitucinio Teismo 
nutarime konstatuota, kad „valstybės valdžios institucija, kuri pačioje 
Konstitucijoje yra įvardyta kaip teismas, savo konstitucine prigimtimi 
negali būti ne teismas, t. y. ne teisminė institucija“); Konstitucinio Teis-
mo formavimo tvarka (Konstitucinis Teismas, kaip ir kitos teisminės val-
džios institucijos, yra formuojamas ne politiniu, o profesiniu pagrindu); 
Konstitucinio Teismo teisėjų veiklos principai ir garantijos (Konstituci-
nio Teismo teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios 
valstybinės institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Kons-
titucija; prieš pradėdami eiti savo pareigas Konstitucinio Teismo teisėjai 
prisiekia; jie turi asmens neliečiamybės teisę; jų įgaliojimai nutrūksta 
tik Konstitucijoje expressis verbis įtvirtintais pagrindais); Konstitucinio 
Teismo teisėjams taikomi darbo ir politinės veiklos apribojimai, numa-
tyti teismų teisėjams; Konstitucinio Teismo funkcija – konstitucinė teis-
minė kont rolė; Konstitucinio Teismo „veiklos forma“ (konstitucinės jus-
ticijos bylas Konstituciniame Teisme gali inicijuoti tik tam tikri subjektai 
ir tik laikydamiesi įstatyme nustatytų taisyklių; konstitucinės justicijos 
bylą Konstitucinis Teismas nagrinėja laikydamasis konstitucinės teise-
nos (t. y. teisminio proceso) taisyklių); Konstitucinio Teismo sprendimų 
teisinė galia (jais gali būti sustabdytas teisės aktų galiojimas, nutrauktas 
teisės aktų taikymas, jie priimami valstybės vardu ir galioja visoje šalies 
teritorijoje, yra galutiniai ir privalomi visoms valstybės valdžios institu-
cijoms, visiems pareigūnams ir piliečiams).

Minėtame Konstitucinio Teismo nutarime (kuriame, suprantama, 
konstatuotas ginčijamų nuostatų neprieštaravimas Konstitucijai), inter 
alia, pabrėžiama, kad „pareiškėjo daroma prielaida esą Konstitucinis 
Teismas nėra teismas ir nevykdo valstybės valdžios, visiškai nederina 
su valdžios samprata, Konstitucinio Teismo įgaliojimais, kurie yra nu-
statyti Konstitucijoje. Tai, kad Konstitucinis Teismas pagal Konstituciją 
turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės valdžią įgyvendinančių institu-
cijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus prieš-
taraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausia Konstitucijai, ir 
taip panaikinti šių aktų teisinę galią bei visam laikui pašalinti šiuos teisės 
aktus iš Lietuvos teisės sistemos, tai, kad tik Konstitucinis Teismas turi 
konstitucinius įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją – pateikti Kons-
titucijos nuostatų sampratą, kuri saisto visas teisės aktus leidžiančias bei 
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visas teisę taikančias institucijas, taip pat ir Seimą – Tautos atstovybę, 
akivaizdžiai liudija, kad Konstitucinis Teismas negali būti ne valstybės 
valdžią įgyvendinanti institucija. Pareiškėjo daroma prielaida, kad Kons-
titucinis Teismas nėra teismas ir nevykdo valstybės valdžios, yra visiškai 
iracionali, ji ne tik nesiderina su valstybės valdžią įgyvendinančių ins-
titucijų konstitucine samprata, bet pakerta ir paties pareiškėjo prašymo 
šioje konstitucinės justicijos byloje raison d’etre, nes jeigu, kaip teigia pa-
reiškėjas, Konstitucinis Teismas nėra teismas ir nevykdo valstybės val-
džios, nesuprantama, kodėl pareiškėjas kreipiasi būtent į šį teismą pra-
šydamas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja vienos iš valstybės valdžią 
(šiuo atveju – įstatymų leidžiamąją valdžią) įgyvendinančių institucijų – 
Seimo išleistas teisės aktas“.

Šiame kontekste ypač sutiktina su A. Vaišvila372, kad Konstitucinis 
Teismas tik taiko ir aiškina Konstituciją, spręsdamas, be kita ko, ar įsta-
tymai neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas negali niekaip 
kurti Konstitucijos, nes tada jo – kitaip negu kitų valdžios institucijų – 
pagal Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalį nesaistytų Konstitucija: priešingas 
aiškinimas reikštų ydingą ratą (lot. circulus vitiosus), jog Konstitucinis 
Teismas ir kuria Konstituciją, ir ją taiko.

Kita vertus, Konstitucinio Teismo atliekamas Konstitucijos taiky-
mas ir aiškinimas yra ypatingas tuo, kad Konstitucinio Teismo aktai yra 
loginė Konstitucijos tąsa, sudedamoji jos dalis.373 Konstitucinis Teismas 
minėtame 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, kad Konstitucijos 
107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Sei-
mo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas 
(ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbia-
mas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) 
prieštarauja Konstitucijai. Taigi Konstitucijoje yra įtvirtintas erga omnes 
konstitucinės kontrolės modelis. Konstitucinis Teismas 2003 m. gegužės 
30 d. nutarime374 konstatavo, kad Konstitucinio Teismo nutarimai yra 
teisės šaltiniai. Tai reiškia, kad Konstitucinio Teismo nutarimai yra pri-
valomi visiems, įskaitant ir patį Konstitucinį Teismą (ateityje sprendžiant 

372 Vaišvila A. Teisės teorija. Trečiasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2009, p. 381.
373 Baublys L. et al., supra note 365, p. 317–318.
374 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas // Vals-

tybės žinios. 2003, Nr. 53-2361.
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konstitucinės justicijos bylas), nes šiuo atveju Konstitucija suprantama 
kaip neatskiriama dviejų konstitucinės norminės tikrovės elementų, t. y. 
aukščiausiosios galios akto, vadinamo konstitucija, ir konstitucinės ju-
risprudencijos, kurioje šis aktas aiškinamas ir plėtojamas, jungtis375. Kita 
vertus, A. Vaišvila376 čia įžvelgia ydingo rato grėsmę, nors teisminis pre-
cedentas iš esmės ir yra grindžiamas tuo pačiu principu.

4. ar konstitucinis teismas vykdo teisingumą?

Į šį klausimą atsakymas vienareikšmis: Konstitucinis Teismas, kaip 
teismas, vykdo teisingumą. Tačiau šiame kontekste būtina patikslinti: 
Konstitucinis Teismas vykdo substantyvų konstitucinį teisingumą tik 
tada, kai teisė suprantama taikant nepozityvistinę metodologiją, kai teisė 
yra grindžiama morale (pirmiausia, moraliniu (netikslus terminas – pri-
gimtiniu) teisingumu ir žmogaus teisėmis), nes priešingu atveju reiktų 
teigti, kad Konstitucinis Teismas vykdo tik pliką konstitucinį teisingu-
mą, kuris iš esmės niekuo nesiskiria nuo teisėtumo. Ne kartą esu ra-
šęs, kad tarp teisės ir moralės yra būtinas ryšys377, taip pat kad terminai 
„prigimtinės teisės“, „žmogaus teisės“ ir „pagrindinės bei bendriausios 
moralinės teisės“ yra sinonimai, todėl teisė (kuri turi būti suprantama 
ir aiškinama kaip vienintelė, o ne dvejopa, arba duali (t. y. susidedanti 
iš prigimtinės bei pozityviosios teisės), visuomet privalomai „siurbia“ 
galias iš geros moralės (savo šaltinio)378. Tik žmogaus teisėmis, t. y. mo-
rale, grindžiama Konstitucija gali riboti ir riboja valdžios galias, tik tada 
Konstitucinis Teismas įgyvendina konstitucinį teisingumą, Konstituciją 
daro „gyva“, veikiančia teise, užtikrina teisės viešpatavimą.

Šiame kontekste primintinas teisinės tvarkos formaliąja bei materialią-
ja prasmėmis supratimas, kuris ypač aiškus nagrinėjant „teisės viršenybės“ 
(angl. supremacy of Law) ir „teisės viešpatavimo“ (angl. rule of Law) sąvokas. 
Pastaroji sąvoka (teisės viešpatavimas) (sietina su teisine tvarka materialiąja 

375 Jarašiūnas E. Jurisprudencinė konstitucija // Jurisprudencija. 2006, 12 (90): 24–33.
376 Vaišvila A. Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose // Jurispru-

dencija. 2006, 8 (86): 7–17.
377 Spruogis E. Teisės aiškinimo probleminiai aspektai // Jurisprudencija. 2006, 8 (86): 

56–62; Baublys L. et al., supra note 365, p. 153–158, 168–169.
378 Spruogis E. Dar kartą apie subjektines teises: subjektinių teisių sampratos, jų santykio 

su objektine teise bei prigimties problemos // Jurisprudencija. 2011, 18 (2): 561–574. 
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prasme) reiškia ir yra orientuota į teisės veikimą (galiojimą), t. y. pabrėžia-
ma, jog teisės paskirtis nėra tik formali, priešingai – teisė yra visuomeninis 
reiškinys, turintis realią ir veiksmingą įtaką visuomenės ir jos narių elgesiui. 
Maža to, teisės viešpatavimas reiškia, kad tik teisės principų ir normų būties 
neužtenka, būtinas mechanizmas (pirmiausia, nepriklausomų ir nešališkų 
teismų sistema), padedantis asmenims realiai, o ne menamai įgyvendinti 
jų teises ir laisves taip, kad nusistovėtų teisiniai santykiai. Teisės viršenybė 
(sietina su teisine tvarka formaliąja prasme) pirmiausia reiškia instrumen-
tinį teisės pobūdį – pabrėžiama tik reikšminga teisės vieta visuomeninių 
reiškinių sistemoje. Pažymėtina, jog pastaruoju metu teisės moksle beveik 
vieningai sutariama, kad teisė turi būti efektyvi, „gyva“, realiai, o ne mena-
mai turinti įtakos visuomeniniams santykiams (kitaip tariant, teisė turi būti 
įgyvendinta), t. y. palaikoma teisės viešpatavimo idėja, kurią pirmasis sufor-
mulavo A. V. Dicey XIX a. pabaigoje ir kurios vienas kertinių teiginių yra 
tas, jog teismų sprendimais nustatomos privačių asmenų teisės, kai konkre-
čios bylos yra nagrinėjamos teismuose.379 Ypač pažymėtina, kad Konstituci-
ja yra ir turi būti suprantama kaip teisinė tvarka ir formaliąja prasme (angl. 
supremacy of Law), ir materialiąja prasme – kaip gyvoji Konstitucija, kaip 
„teisės viešpatavimas“ (angl. rule of Law)380, kai konkrečiose konstitucinės 
justicijos bylose yra išaiškinama morali Konstitucija. Tuomet Konstitucinis 
Teismas iš tikrųjų atlieka teismo vaidmenį, palaiko moralią teisę.

5. komplikuoti atvejai, susiję su konstitucinio teismo aktų 
įtaka įstatymų leidybai

Svarbu pabrėžti, kad Konstitucinio Teismo aktai, kuriais ginčijami tei-
sės aktai pripažįstami neprieštaraujančiais Konstitucijai, neturi būti kaip 
nors ypatingai vykdomi. Jie gali būti laikomi „besirealizuojančiais“381. Tie-
sa, kartais būtina įgyvendinti Konstitucinio Teismo motyvuose nurodytus 
imperatyvus įstatymų leidėjui (pvz., dėl Seimo narių atostogų žr. Konstitu-

379 Dicey A. V. Konstitucinės teisės studijų įvadas. Vilnius: Eugrimas, 1999, p. 131–135.
380 Spruogis E., Baublys L., Beinoravičius D. The rule of Law in Lithuania and the Euro-

pean Union in the XXI century // Humanitas Journal of European Studies. Journal of 
Lancashire Law School and University of Silesia. 2009, III: 103–112.

381 Стачекас С. Исполнение постановлений Конституционного Суда Литовской 
Республики. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002, 
№. 3 (40), с. 46–48.
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cinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimą382). Tačiau Konstitucinio Teismo 
nutarimais, kuriais teisės aktai pripažįstami prieštaraujančiais Konstitucijai, 
visuomet pasiekiamas dvejopas rezultatas: pirma, pritaikoma ir išaiškina-
ma Konstitucija; antra, iš teisinės sistemos pašalinamas, kaip neteisėtas, 
ginčytas aktas. Antra vertus, pastarasis rezultatas taip pat turi dvi skirtingas 
pasekmes: pirma, gali būti tokia teisinė situacija, kai nėra būtinybės išleisti 
jokio papildomo įstatymo, kad būtų įgyvendintas Konstitucinio Teismo nu-
tarimas. Antai, Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimu383 pri-
pažinus atitinkamas Tabako kontrolės įstatymo nuostatas prieštaraujančio-
mis Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, teismams buvo suteikta diskrecija, 
atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, skirti mažesnę negu įstatyme numaty-
ta baudą. Iš esmės tam, kad teismai galėtų vykdyti teisingumą konk rečiose 
bylose, įstatymų leidėjui nebereikia priimti įstatymo.

Vis dėlto daugeliu atvejų, kai Konstitucinis Teismas pripažįsta ginči-
jamus aktus prieštaraujančiais Konstitucijai, Konstitucinio Teismo aktus 
įstatymų leidėjas privalo įgyvendinti. Dažniausiai įstatymų leidėjas atlie-
ka šią konstitucinę pareigą, juolab kad pakeisti įstatymą nereikalaujama 
didelių intelektualinių pastangų, ypač kai Konstitucinis Teismas savo tei-
sės aktuose yra nubrėžęs gaires įstatymų leidėjui. 

Tačiau ypač sudėtingi atvejai, kai priėmus Konstitucinio Teismo nu-
tarimą reikia priimti ne tik naują teisinį reguliavimą, bet ir rasti finansi-
nių išteklių Konstitucinio Teismo aktams įgyvendinti. Tada Konstitucinis 
Teismas praktikuoja net atidėti savo aktų paskelbimą tam, kad įstatymų 
leidėjas rastų galimybių tinkamai įgyvendinti Konstitucinio Teismo ak-
tus. Antai, Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas384 „Vals-
tybės žiniose“ turi būti oficialiai paskelbtas tik 2012 m. rugsėjo 21 d., nes, 
pasak Konstitucinio Teismo, „pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teis-
mo įstatymą oficialiai paskelbus šį Konstitucinio Teismo nutarimą nuo 
jo oficialaus paskelbimo dienos Laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų 
įstatymo nuostatos, kurios šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu yra pri-
pažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, negalės būti taikomos.
382 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas // Valstybės 

žinios. 2004, Nr. 105-3894.
383 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas // Vals-

tybės žinios. 2005, Nr. 131-4743.
384 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas (žiūrėta 

2012-06-18) <www.lrkt.lt>
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Todėl jeigu Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje būtų ofi-
cialiai paskelbtas iškart po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo 
posėdyje, atsirastų kai kurių valstybinių pensijų teisinio reguliavimo ne-
apibrėžtumas, dėl kurio galėtų būti iš esmės sutrikdytas ar net laikinai 
nutrauktas valstybinių pensijų mokėjimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad minėtam teisinio reguliavimo neapibrėžtu-
mui pašalinti reikalingas tam tikras laikas, taip pat į tai, kad valstybės 
finansinių įsipareigojimų asmenims, kuriems pagal Laikinojo įstatymo ir 
Valstybinių pensijų įstatymo nuostatas perskaičiuotos (sumažintos) pa-
skirtos valstybinės pensijos, vykdymas yra susijęs su atitinkamu valsty-
bės finansinių išteklių perskirstymu, šis Konstitucinio Teismo nutarimas 
„Valstybės žiniose“ oficialiai skelbtinas 2012 m. rugsėjo 21 d.“

Tačiau ne visada Konstitucinio Teismo aktai yra įgyvendinami. 
Kada ne? Būtent tuomet, kai gali būti įžvelgiami amoralūs, taigi ir ne-
teisėti, politiniai interesai385. Pavyzdžiui, minėtas Konstitucinio Teismo 
2004 m. liepos 1 d. nutarimas iki šio nėra įgyvendintas, nes, matyt, Sei-
mo nariams taip patogu – kitokio paaiškinimo nėra. Kitas pavyzdys: kai 
buvo priimtas Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas386, 
kuriuo tam tikros nuostatos, reguliuojančios teisėjų atlyginimų skyri-
mą ir mokėjimą, buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, ir 
iš esmės neliko teisėjų atlyginimus reguliuojančio teisinio reguliavimo, 
Teisėjų atlyginimų įstatymas387 buvo priimtas tik ... po daugiau negu sep-
tynerių metų, t. y. 2008 m. lapkritį.

Kodėl taip yra? Morali teisė reikalauja ir moralios politikos įstatymų 
leidybos procese. Morali teisė reikalauja lygiai taip pat ir moralaus teisės 
taikymo ir aiškinimo (tai taikytina ir Konstitucinio Teismo teisėjams, 
aiškinantiems Konstituciją). Moralės, pilietiškumo dar pasigendame vi-
sose valdžių institucijose. Ne veltui R. Dahrendorfas pabrėžė, kad vals-
tybių, išsivadavusių iš Tarybų Sąjungos okupacinės sistemos gniaužtų ar 
buvusių jos įtakos srityje, teisinės sistemos pagrindams sukurti (išleisti 
Konstituciją ir pagrindinius įstatymus) užtenka 6 mėnesių, laisvos rin-
kos ekonomikos pagrindams pagrįsti – 6 metų, o štai pilietinei visuome-
385 Sinkevičius V. supra note 362, p. 506.
386 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas // Valsty-

bės žinios. 2001, Nr. 62-2276.
387 Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymas // Valstybės žinios. 2008, 

Nr. 131-5022.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   236 2012.09.03   12:52:36



237

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktų įtaka įstatymų leidybai

nei ir jos moralei išugdyti – 60 metų (trijų žmonių kartų)388. Todėl į viską 
reikėtų žiūrėti kantriai, laikas turėtų išgydyti visus netobulumus...

IŠVADOS

1. Konstitucija yra ir turi būti suprantama kaip teisinė tvarka kartu 
ir formaliąja prasme (kaip teisės viršenybė), ir materialiąja prasme – kaip 
gyvoji Konstitucija, kaip „teisės viešpatavimas“. Tik tokia, morali, Kons-
titucija, grindžiama žmogaus teisėmis, gali riboti ir riboja valdžios galias.

2. Dažniausiai Konstitucinio Teismo aktai, kai juos apskritai reikia 
įgyvendinti, yra įgyvendinami. Tačiau įstatymų leidėjas dėl amoralių, 
politinių interesų kartais vengia įgyvendinti Konstitucinio Teismo aktus.
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Teisėkūros stabilumo orientyras –  
konstitucija kaip nekvestionuojama 
tautos priimta arba aprobuota 
aukščiausioji teisė: pirmosios 
pasaulio konstitucijos pavyzdys

1. konstitucija ir teisėkūra 

Konstitucijos įtaka jaučiama visoje kiekvienos valstybės teisės siste-
moje, visose teisinio reguliavimo srityse. Konstitucijos poveikį teisėkūrai 
galima nagrinėti įvairiais aspektais. 

Pirmiausia pažymėtina, kad Konstitucijose paprastai nustatomos 
valstybės valdžios institucijų kompetencijos ribos, taip pat ir šių institu-
cijų teisėkūros galimybės. Štai 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 67 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad Seimas leidžia įstatymus, pagal 
Konstitucijos 85 straipsnį Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam 
suteiktus įgaliojimus, leidžia aktus-dekretus, o Konstitucijos 95 straips-
nio 1 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausybė valstybės valdymo reikalus spren-
džia visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus389. 
1991 m. Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnio 1 dalyje nu-
statyta, kad Nacionalinis susirinkimas leidžia įstatymus, nutarimus, dek-
laracijas, kreipimusis, 102 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Respublikos 
Prezidentas, įgyvendinamas savo kompetenciją, leidžia dekretus ir krei-
pimusis, Ministrų Taryba, įgyvendinama įstatymus, pagal 114 straipsnį 
priima sprendimus, potvarkius ir nutarimus 390. 

389 Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014.
390 <http://www.verfassungen.eu/bg/verf91-i.htm> 
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Daugelio valstybių konstitucijose nustatyti ir svarbiausi teisės nor-
mų kūrimo procedūrų klausimai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
68 straipsnyje nustatyta, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime 
priklauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei. Įstaty-
mų leidybos iniciatyvos teisę taip pat turi Lietuvos Respublikos piliečiai. 
50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo 
projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti. Šios Konstitucijos 69 straipsnio 
2 dalyje nurodyta, kad įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo 
dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje. Šiuo metu galiojančio-
je 1922 m. Latvijos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, 
kad Prezidentas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, 64 straipsnyje 
įtvirtinta, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklauso Latvijos par-
lamentui, o pagal Konstitucijoje nustatytą tvarką šią teisę taip pat turi La-
tvijos piliečiai. Pagal šios Konstitucijos 24 straipsnį parlamentas spren-
dimus priima absoliučia posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, 
išskyrus atvejus, konkrečiai numatytus Konstitucijoje.391 1992 m. Estijos 
Respublikos Konstitucijos 103 straipsnyje įtvirtinta, kad įstatymų leidy-
bos iniciatyvos teisę turi parlamento nariai, parlamento frakcijos, parla-
mento komitetai, Respublikos Vyriausybė, Respublikos Prezidentas dėl 
Respublikos Konstitucijos pataisų. Pagal šios Konstitucijos 73 straips-
nį parlamento aktai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja dauguma 
parlamento narių, dalyvaujančių posėdyje, jei Konstitucija nenustato 
kitaip392.

Demokratinėse valstybėse pagrindiniai visuomeniniai santykiai 
reguliuojami įstatymais, o Konstitucijose nustatomi tokio reguliavi-
mo pagrindai393. Štai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 

391 <http://www.verfassungen.eu/lv> 
392 <http://www.verfassungen.eu/ee/index.htm> 
393 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra konstatavęs, kad 

įstatymas yra Konstitucijos ir Seimo statuto nustatyta tvarka išleistas pirminis teisės 
aktas, išreiškiantis įstatymo leidėjo valią ir turintis aukščiausiąją teisinę galią. Todėl 
įstatymas gali būti pakeistas arba jo galiojimas gali būti panaikintas ne kitaip, kaip iš-
leidus kitą įstatymą arba Konstituciniam Teismui pripažinus jį prieštaraujančiu Kons-
titucijai. Visi kiti teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais ir negali jiems 
prieštarauti, t. y. turi būti poįstatyminiai (1994 m. sausio 19 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 1994, Nr. 7-116; 1996 m. gegužės 29 d. nutarimas // Valstybės žinios. 1996, 
Nr. 57-1364). Konstitucinis Teismas 1995 m. spalio 26 d. nutarime taip pat yra pa-
brėžęs, jog įstatymo aukščiausioji teisinė galia yra grindžiama tuo, kad tautos įgalioto 
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2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės 
žalos atlyginimą nustato įstatymas, 55 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, 
kad Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas ir kt. 1958 m. Pran-
cūzijos Respub likos Konstitucijos 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad 
įstatymas sudaro vienodas sąlygas vyrams ir moterims būti išrinktiems 
ir vykdyti rinkimų funkcijas; 6 straipsnyje nustatyta, kad Respublikos 
Prezidentas renkamas penkeriems metams visuotiniais tiesioginiais 
rinkimais, o šio straipsnio taikymo sąlygas nustato organinis įstaty-
mas394. Vokietijos Federacinės Respublikos 1949 m. priimto Pagrindi-
nio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad niekas negali būti prieš 
savo sąžinę verčiamas atlikti karo tarnybą naudojant ginklą; išsamiau 
tai reglamentuoja federalinis įstatymas. Šio Įstatymo 101 straipsnio 
2 dalyje nustatyta, kad specialios kompetencijos teismai gali būti įsteig-
ti tik įstatymu ir t. t. 395.

Konstitucijose neretai nustatomi ir reguliavimo objektai, netgi 
fiksuojama, koks konkretus įstatymas turi būti priimtas396. Pavyzdžiui, 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 104 straipsnio 2 dalyje reglamen-
tuojama, kad Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo 
tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas; 
111 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad teismų sudarymą ir kompetenci-
ją nustato Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Estijos Respublikos 
8  straipsnio 5 dalyje reglamentuojama, kad Estijos pilietybės įgijimo, 
netekimo ir atkūrimo sąlygas ir tvarką nustato Pilietybės įstatymas. Šios 

įstatymų leidėjo – Seimo priimtame įstatyme išreiškiama tautos valia svarbiausiais 
visuomenės gyvenimo klausimais. Įstatymų normose nustatomos bendro pobūdžio 
taisyklės, o įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose jos gali būti detalizuojamos, 
reglamentuojama jų įgyvendinimo tvarka. 

394 < http://www.verfassungen.eu/fr> 
395 <http://www.verfassungen.de/de/gg49-i.htm> 
396 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas suformuluotoje doktrinoje ne kartą yra 

nurodęs, kokie visuomeniniai santykiai turi būt reguliuojami įstatymais. Pavyzdžiui, 
2003 m. gruodžio 3 d. nutarime buvo konstatuota, kad pagal Konstituciją pensinio ap-
rūpinimo pagrindai, asmenys, kuriems skiriamos ir mokamos pensijos, pensijų skyri-
mo ir mokėjimo sąlygos, taip pat pensijų dydžiai nustatomi tik įstatymu; 2004 m. gruo-
džio 29 d. nutarime buvo nurodyta, kad pagal Konstituciją apibrėžti, kokios veikos yra 
nusikalstamos, taip pat nustatyti baudžiamąją atsakomybę už tokias veikas galima tik 
įstatymu; 2001 m. gruodžio 18 d. nutarime buvo nurodyta, kad valstybės tarnautojų 
darbo užmokestis, kuris yra viena pagrindinių prielaidų įgyvendinti kitus teisėtus jų 
interesus, turi būti nustatomas įstatymu ir mokamas įstatymų nustatytu laiku ir t. t.
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Konstitucijos 60 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad rinkimų į parlamentą 
procedūras nustato Parlamento rinkimų įstatymas. 

Konstitucijose įtvirtinami teisės normų hierarchijos pagrindai. An-
tai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad negalioja joks įstatymas ar kitas Konstitucijai priešingas aktas397. 
1991 m. Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalyje taip 
pat įtvirtintas analogiškas Konstitucijos viršenybės principas. 1997 m. 
Lenkijos Respublikos Konstitucijos 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
Konstitucija yra aukščiausioji Lenkijos Respublikos teisė. 

Taigi Konstitucijas galima laikyti tam tikru orientyru teisėkūrai, 
jos atlieka teisėkūros proceso kryptį nustatančio dokumento vaidmenį. 
Teisėkūros subjektams ši kryptis yra privaloma. Pabrėžtina, kad konsti-
tucinės krypties laikymąsi užtikrina konstitucinės kontrolės mechaniz-
mas398, veikiantis pagal amerikietiškąją sistemą, kai konstitucinė justi-
cijos funkcija patikima šalies teismų visumai, arba pagal europietiškąjį 
konstitucinės kontrolės modelį, kai steigiami konstituciniai teismai spe-
cialiai ir išimtinai konstituciniams ginčams nagrinėti399. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra 
atskleisti tokie svarbūs teisėkūros įgyvendinimo principai kaip valdžių 
padalijimas, draudimas savintis kitai valdžios institucijai priskirtą kom-
petenciją, pareiga laikytis nustatytos teisės akto priėmimo procedūros, 
draudimas įgyvendinant savo įgaliojimus pažeisti Konstitucijoje įtvirtin-
tas normas ir principus. Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2004 m. gruo-

397 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime yra 
nurodęs, jog Konstitucijos viršenybės principas reiškia, kad Konstitucija teisės aktų 
hierarchijoje užima išskirtinę – aukščiausią – vietą, kad joks teisės aktas negali prieš-
tarauti Konstitucijai, kad niekam neleidžiama pažeisti Konstitucijos, kad konstitucinė 
tvarka turi būti ginama, kad pati Konstitucija įtvirtina mechanizmą, įgalinantį nusta-
tyti, ar teisės aktai, jų dalys neprieštarauja Konstitucijai. Šiuo atžvilgiu Konstitucijoje 
įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas yra neatsiejamai susijęs su konstituciniu 
teisinės valstybės principu – universaliu konstituciniu principu, kuriuo grindžiama 
visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija. Konstitucijos viršenybės principo pa-
žeidimas reikštų, kad yra pažeidžiamas ir konstitucinis teisinės valstybės principas // 
Valstybės žinios. 2002, Nr. 19-828.  

398 Birmontienė T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės 
universitetas, 2001, p. 196. 

399 Kybartienė E. Konstituciniai teismai Europos Sąjungos teisinėje erdvėje // Jurispru-
dencija. 2007, 7 (97): 55–63; Favoreu L. Konstituciniai teismai (vertė E. Jarašiūnas). 
Vilnius: Garnelis, 2001, p. 8–37.
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džio 13 d. nutarime buvo atskleisti iš teisinės valstybės principo kylantys 
reikalavimai teisėkūros subjektams. 400  

Teisinėse demokratinėse valstybėse egzistuojančius visuomeninius 
santykius siekiama sureguliuoti kuo ilgesnį laiką galiojančiomis teisės 
normomis, nes stabilumas leidžia numatyti ateitį. Pagaliau tai lemia pa-
sitikėjimą ir teise, ir pačia valstybe. Stabilus įstatymo nustatytas regulia-
vimas neįmanomas, jei teisėkūros pagrindus nustatanti pati Konstitucija 
nestabili. Tuo ir pasireiškia abipusis Konstitucijos ir norminio visuome-
ninių santykių reguliavimo stabilumo tarpusavio ryšys. Todėl, norint 
siekti stabilaus įstatymo nustatyto reguliavimo, pirmiausia turi būti už-
tikrinamas Konstitucijos stabilumas. Kaip tai pasiekti, ir bus aptariama 
kitose šio straipsnio potemėse, remiantis pirmosios pasaulio Konstituci-
jos – 1787 m. priimtos Jungtinių Valstijų Konstitucijos – pavyzdžiu.

2. konstitucijos stabilumas ir pagrindiniai jo užtikrinimo būdai 

Šiandien iš esmės jau nebediskutuojama, kad viena svarbiausių kons-
titucijos, kaip pagrindinio ir svarbiausio aukščiausios teisinės galios tei-
sės normų akto, nustatančio valstybės organizacijos, viešosios valdžios 

400 Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad konstitucinis teisinės valstybės principas supo-
nuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkū-
ros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose 
nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis (teisės nor-
momis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisi-
nių santykių subjektams; diferencijuotas teisinis reguliavimas gali būti grindžiamas 
tik atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų padėties 
objektyviais skirtumais; kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko iš jų reika-
lauja teisė, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės aktai turi būti oficialiai 
skelbiami, jie turi būti vieši ir prieinami; įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustaty-
tas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų for-
muluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė 
darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos 
pačius visuomeninius santykius; kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį 
orientuoti pagal teisės reikalavimus, teisinis reguliavimas turi būti santykinai stabi-
lus; teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų (lex non cogit ad impossi-
bilia); teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas 
atgal neleidžiamas (lex retro non agit), nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių 
santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems santykių subjektams 
(lex benignior retro agit); teisės pažeidimai, už kuriuos teisės aktuose yra nustatyta 
atsakomybė, turi būti aiškiai apibrėžti; ir kt. // Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708. 
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organizavimo ir funkcionavimo pagrindus ir įtvirtinančio svarbiausius 
asmens ir valstybės santykius, savybė – jos stabilumas. Konstitucijos nor-
mos ir principai, apibrėžiantys valdžios galių ribas, įtvirtinantys asmens 
ir valstybės santykių pagrindus, yra didžiausia teisinė garantija, kad šalies 
gyvenimas bus kreipiamas konstitucijos aiškiai nubrėžta linkme iš anksto 
žinant, kad jos nuostatos yra priimtos ilgesniam visuomenės ir valstybės 
raidos etapui. Konstitucija laikoma tikra teisinio reguliavimo stabilumo 
išraiška, ji ir kuriama atsižvelgiant į ilgalaikio veikimo perspektyvą. Pasak 
V. Sinkevičiaus, ,,konstitucija – tai lyg tam tikri rėmai, apibrėžiantys, kas 
yra teisiškai būtina ir kas yra teisiškai galima; peržengus šiuos rėmus, kyla 
grėsmė visuomenės ir valstybės gyvenimo pamatams“401. 

Taigi neatsitiktinai konstitucijos stabilumas yra laikomas valstybės 
stabilumo prielaida. Kadangi konstitucija teisine forma įtvirtina pilietinę 
santarvę, visuomenės sutarimą gyventi remiantis socialiniu kompromisu 
ir gerbiant asmens pagrindines teises ir laisves, ji tampa ne tik politinės 
valstybės sąrangos, bet ir visuomenės socialinių santykių turinio pamatu. 
Tai suponuoja ir joje įvirtinto teisinio reguliavimo stabilumo poreikį. Šis 
poreikis nėra savitikslis: konstitucija, įtvirtinanti bendrus, nekvestionuo-
jamus vertybinius orientyrus, nustato esmines politines bendruomenės 
gyvenimo taisykles, įtvirtina kriterijus, pagal kuriuos bus vertinama visuo-
menės sutarties ir socialinio gyvenimo tikrovės atitiktis. Valstybei ir visuo-
menei yra būtinas aiškiai apibrėžtas, stabilus ir prognozuojamas jos funk-
cionavimo teisinis mechanizmas, nes tik taip gali būti garantuojama kons-
titucinė demokratija, užtikrinama efektyvi žmogaus teisių ir laisvių apsau-
ga, atskiriant funkcijas ir ribojant galias laiduojama subalansuota valstybės 
valdžią įgyvendinančių institucijų (įstatymų leidžiamosios, vykdomosios 
ir teisminės) veikla402. Todėl pagrįstai teigiama, kad ,,konstitucijos stabi-
lumas yra didelė vertybė, nes tai yra svarbiausia sąlyga užtikrinti politinės 
realybės tęstinumą (nuspėjamumą), kartu ir ekonominės, socialinės, mo-
ralinės realybės tęstinumą ir nuspėjamumą (prognozuojamumą)“403. 

401 Sinkevičius V. Konstitucijos interpretavimo principai ir ribos. Vilnius: Lietuvos 
Respub likos Konstitucinis Teismas (interaktyvus) (žiūrėta 2011-06-04) <www.lrkt.lt/
PKonferencijose/17.pdf.>

402 Butvilavičius D. Tautos atstovybės intervencijos į konstitucijos tekstą ribojimai: kons-
titucijos stabilumo aspektas // Socialinių mokslų studijos. 2010, 2 (6): 163–186.

403 Sinkevičius V. Konstitucijos interpretavimo principai ir ribos. Vilnius: Lietuvos 
Respub likos Konstitucinis Teismas (interaktyvus) (žiūrėta 2011-06-04) <www.lrkt.lt/
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Šiame kontekste paminėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucija, kaip aukščiausioji teisė, 
turi būti stabilus aktas. Konstitucijos stabilumas yra tokia jos savybė, 
kuri kartu su kitomis (inter alia – ir pirmiausia – su Konstitucijos ypa-
tinga, aukščiausia teisine galia) konstitucinį teisinį reguliavimą atskiria 
nuo žemesnės galios aktais nustatyto (ordinarinio) teisinio reguliavimo, 
o Konstituciją – nuo visų kitų teisės aktų. Pasak Konstitucinio Teismo, 
Konstitucijos stabilumas – didžiausia teisinė vertybė. Konstitucija neturi 
būti keičiama, jeigu tai nėra teisiškai būtina. Konstitucijos stabilumas – 
viena iš prielaidų užtikrinti valstybės tęstinumą, pagarbą konstitucinei 
santvarkai ir teisei, Konstitucijoje deklaruotą lietuvių tautos siekių, ku-
riais grindžiama pati Konstitucija, įgyvendinimą.404

Jau minėta, kad Konstitucija laikoma ypatingu teisės aktu; tai svar-
biausias teisės šaltinis, garantuojantis visos nacionalinės teisės kryptin-
gumą, jos normų subordinaciją. Konstitucijos viršenybės principas, jos 
aukščiausioji galia daro įtaką visiems teisės subjektams visose teisinio 
gyvenimo srityse. Atsižvelgiant į tai, nustatomas šio ypatingo akto spe-
cialus apsaugos mechanizmas. Viena iš sąlygų, užtikrinančių Konstituci-
jos, kaip teisinės realybės, stabilumą, yra jos teksto stabilumas. Paprastai 
pačiuose konstitucijų tekstuose yra nustatoma jų keitimo tvarka, tokią 
teisę suteikiant pačiai Tautai arba demokratiškai išrinktiems savo at-
stovams. Čia reikėtų pasakyti, kad ypatinga konstitucijos priėmimo ir 
keitimo tvarka šiuolaikinėse konstitucinės teisės teorijose grindžiama 
ta aplinkybe, kad įstatymų leidžiamoji ir steigiamoji valdžios nesutam-
pa: įstatymai priimami ir keičiami įgyvendinant įstatymų leidžiamąją 
valdžią, o konstitucija priimama įgyvendinant steigiamąją valdžią. Pir-
mapradė steigiamoji valdžia priklauso tik tautai, o išvestinę steigiamąją 
valdžią įgyvendina išrinkti tautos atstovai. Pirmoji valdžia – neribota, o 
antrosios įgyvendinimas saistomas tam tikrų ribų405.

Svarbu ir tai, jog dažniausiai konstitucijai pakeisti numatyta sudė-
tingesnė procedūra nei reikia paprastiems įstatymams: priešingu atveju 

PKonferencijose/17.pdf.>
404 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas // Valstybės 

žinios. 2006, Nr. 36-1292. 
405 Jarašiūnas E. Daugybė šiuolaikinės konstitucijos veidų: bendri ir individualūs bruo-

žai. Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Ro-
merio universitetas, 2006, p. 31.
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konstitucija virstų tik įstatymu, jos nebūtų galima laikyti pagrindiniu, 
aukščiausios galios teisės aktu406. Teigiama, kad konstitucijos pataisų 
procedūrų skyrius gali būti laikomas svarbiausia konstitucijos dalimi, 
,,kadangi nuo jos priklauso, ar konstitucija atitiks gyvenimo realybę ir 
valstybei neteks išgyventi stagnacijos, regresijos arba net revoliucijos“407. 
Kartu kai kuriais atvejais įtvirtinamos ir vadinamosios ,,amžinos konsti-
tucinės nuostatos“, postuluojančios tokias fundamentines konstitucines 
vertybes kaip valstybės valdymo ir sandaros forma, nepriklausomybė, 
demokratija, žmogaus teisių ir laisvių apsauga. Taip pat numatomi ir 
kitokie būdai, kaip gali būti apsunkinama, komplikuojama pataisų pri-
ėmimo tvarka: tam tikros aplinkybės, kurioms esant konstitucija negali 
būti taisoma, pataisų priėmimo būdas, kvalifikuotos balsų daugumos 
reikalavimas, dvigubo votumo taisyklė, konstitucijoje nurodytų subjektų 
teisė dėl jos pataisų inicijuoti referendumą, konstitucinės justicijos da-
lyvavimas konstitucijos pataisų procese, federacijos subjektų įstatymų 
leidžiamųjų susirinkimų pritarimas federalinės konstitucijos pataisoms, 
terminai ir kt.408.  

Kaip žinoma, svarbus vaidmuo, užtikrinant Konstitucijos stabilu-
mą, tenka konstitucinės justicijos institucijoms, kurios įvairiose valsty-
bėse, nepaisant pasirinkto konstitucinės kontrolės modelio, interpretuo-
ja konstituciją, kad ji būtų pritaikyta besikeičiantiems visuomenės porei-
406 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžė, 

kad Konstitucija neturi būti keičiama, jeigu tai nėra teisiškai būtina. Tai laiduoja, inter 
alia, sudėtingesnė, sunkesnė, palyginti su konstituciniais ir paprastaisiais įstatymais, 
Konstitucijos pataisų darymo tvarka, ypač tai, kad kai kurioms Konstitucijos nuo-
statoms keisti yra nustatyti ypatingi procesiniai reikalavimai. Viena iš sąlygų, užtik-
rinančių Konstitucijos, kaip teisinės realybės, stabilumą, yra jos teksto stabilumas. 
Konstitucijos prigimtis, konstitucingumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucijoje ne-
gali būti ir nėra spragų ar vidinių prieštaravimų. Tad Konstitucijos tekstas neturi būti 
koreguojamas, pavyzdžiui, vien pasikeitus terminijai, inter alia, teisinei. Konstituci-
jos, kaip itin stabilaus teisės akto, prasmė taip pat būtų ignoruojama, jeigu interven-
cija į tekstą būtų daroma kiekvienąkart, kai pasikeičia kurie nors teisiškai reguliuotini 
visuomeniniai santykiai // Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292. Konstitucinis Teismas 
2006 m. kovo 14 d. nutarime taip pat yra nurodęs, kad Konstitucijos stabilumas, kita 
vertus, nepaneigia galimybės daryti pataisas, kai tai yra objektyviai būtina // Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 30-1050.

407 Butvilavičius D. Tautos atstovybės intervencijos į konstitucijos tekstą ribojimai: kons-
titucijos stabilumo aspektas // Socialinių mokslų studijos. 2010, 2 (6): 163–186.

408 Butvilavičius D. Tautos atstovybės intervencijos į konstitucijos tekstą ribojimai: kons-
titucijos stabilumo aspektas // Socialinių mokslų studijos. 2010, 2 (6): 163–186.
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kiams ir taip leidžia išvengti intervencijų į patį konstitucijos tekstą. Tokiu 
atveju konstitucija suprantama ne kaip statiškas aktas, o kaip dinamiška 
teisinė kategorija, kaip nuolat plėtojama aukščiausioji teisė. Kita vertus, 
kaip teigia E. Jarašiūnas, konstitucinė dinamika – ne mažiau reikšmingas 
konstitucinės teisės aspektas. Vienais atvejais dinamiškumą taip pat už-
tikrina konstitucinė justicija, naujai aiškinanti konstitucines nuostatas, 
kitais – konstitucijos pataisos409. 

Apžvelgiant pasaulio konstitucinio reguliavimo raidą nuo pirmo-
sios konstitucijos iki šių dienų, reikia pasakyti, kad dviejų šimtų metų 
konstitucionalizmo įtvirtinimo praktikos istorijoje būta įvairių pavyz-
džių, kaip buvo siekta reguliuoti svarbiausias visuomeninių santykių 
grupes: žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sritį bei valstybės valdžios 
ir funkcionavimo santykius. Vienoms konstitucijoms buvo lemta eg-
zistuoti gana trumpai, kitos – skaičiuoja savo galiojimo dešimtmečius 
ir net šimtmečius. Be abejo, apie tai samprotaujant, pirmiausia turi-
ma galvoje pirmoji pasaulyje rašytinė konstitucija – Jungtinių Valstijų 
Konstitucija, išsiskirianti lakonišku tekstu, griežtu valdžios padalijimo 
modeliu. Dar didesnį autoritetą šiam teisiniam tekstui suteikė Jung-
tinių Valstijų Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija. Ši Konstitucija, 
grindžiama prigimtinių teisių, tautos, kaip valdžios šaltinio, valdžių 
padalijimo idėjomis, tapo svarbiu kokybiškai naujos valstybės teisinės 
tvarkos įprasminimo simboliu, teisiniu valstybės santvarkos etalonu410. 
Be abejonės, ir pati šio akto konstitucinė konstrukcija, jo turinys, ir 
jame numatyta keitimo tvarka, taip pat jos nuostatų aiškinimas lėmė, 
kad iki šiol yra priimtos tik dvidešimt septynios pataisos. Neatsitiktinai 
vyrauja nuomonė, kad Jungtinių Valstijų konstitucionalizmo istorija 
liudija, jog pirmoji pasaulio rašytinė konstitucija per daugiau nei du 
gyvavimo šimtmečius gana sėkmingai įveikia iššūkius, kuriuos lemia 
kokybiniai socialinio gyvenimo pokyčiai. Todėl manytume, kad būtų 
tikslinga dar kartą apžvelgti šios Konstitucijos, kurią pagrįstai galime 
laikyti idealiu Konstitucijos stabilumo pavyzdžiu, priėmimo aplinky-
bes ir joje įvirtintus pagrindinius institutus.
409 Jarašiūnas E. Daugybė šiuolaikinės konstitucijos veidų: bendri ir individualūs bruo-

žai. Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Ro-
merio universitetas, 2006, p. 33. 

410 Jarašiūnas E. Konstitucionalizmo priešistorė: ištakos ar pirmavaizdis? // Jurispruden-
cija. 2009, Nr. 4 (118): 21–46.
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3. jungtinių Valstijų konstitucinė sąranga 

3.1. jungtinių Valstijų 1787 m. konstitucijos priėmimo aplinkybės, 
struktūra ir ypatumai

1787 m. Jungtinių Valstijų Konstitucijos priėmimas – pirmasis 
konstitucionalizmo įsitvirtinimo valstybės gyvenime bandymas. Kaip 
minėta, būtent ši Konstitucija žymi pirmojo konstitucijų raidos etapo, 
kuris tęsėsi iki Pirmojo pasaulinio karo, pradžią. Jo metu buvo priimta ir 
daugiau tokio pobūdžio teisės aktų – 1791 m. Žečpospolitos (Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės), 1791 m. Prancūzijos, 1814 m. Norvegijos, 1831 m. 
Belgijos, 1874 m. Šveicarijos, 1871 m. Vokietijos ir kitos konstitucijos. 
Šio laikotarpio konstitucijoms, taigi ir Jungtinių Valstijų Konstitucijai, 
būdinga tai, kad tai – iš esmės tik valstybės valdžios organizaciją apibrė-
žiantys aktai, kuriais siekta kuo geriau apsaugoti asmenį nuo kišimosi į 
asmens, visuomenės gyvenimą411. 

Kaip žinoma, galimi keli konstitucijų priėmimo būdai, vienas iš jų – 
demokratiškiausiu laikytinas vyraujantis būdas, kai konstitucijas pri-
ima tautos atstovai arba tiesiogiai pati tauta; kartais konstitucijai priimti 
renkama speciali tautai atstovaujanti institucija, kuri parengia ir priima 
konstituciją. Būtent taip ir buvo priimta Jungtinių Valstijų Konstituci-
ja – ją per keturis mėnesius parengė, darbus pradėjus 1787 m. gegužės 
25 d., ir priėmė Filadelfijos Kongreso, kurį sudarė valstijomis 1776 m. 
pasiskelbusių kovoje už nepriklausomybę britų kolonijų Šiaurės Ame-
rikoje, 55 atstovai, vadovaujami Džordžo Vašingtono. Todėl neatsitik-
tinai teigiama, kad Jungtinių Valstijų Konstitucijos priėmimo istorija 
neatsiejama nuo naujos valstybės atsiradimo istorijos412. Ši Konstitucija 
ir buvo vienas iš konstitucijų priėmimo atvejų, siejamų su naujos valsty-
bės atsiradimu, kai konstitucija yra valstybę ir jos valdžią tiesiogiai stei-

411 Jarašiūnas E. Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstitu-
cinio reguliavimo raidą. Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitu-
cinį reguliavimą. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 
2005, p. 19–20.

412 Plačiau žr.: Mesonis G. Jungtinių Valstijų Konstitucija. Šiuolaikinė konstitucija: stu-
dijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. Kolektyvinė monografija. Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas, 2005, p. 33–34; Maksimaitis M. Užsienio teisės istorija. 
Vilnius: Justitia, 2002, p. 300–305.
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giantis aktas, įtvirtinantis naujos valstybės atsiradimą413. Pagrindinis šio 
Kongreso tikslas buvo reformuoti egzistavusią konfederaciją, sudarytą iš 
13 valstijų, sukurtą 1777 m. lapkričio 15 d. Konstitucijos, kuri vadinosi 
,,Konfederacijos ir amžinos sąjungos straipsniai“, pagrindu, ir sustiprinti 
valstybės valdžią. Reikia pasakyti, kad naujosios Jungtinių Valstijų po-
litinės organizacijos kūrėjams didžiausią įtaką darė kelios – rašytinės 
konstitucijos kaip svarbiausio šalies akto, valdžių padalijimu grindžiamo 
valdymo ir federacinės valstybės sandaros – idėjos414. Naujoji Konstitu-
cija įsigaliojo 1789 m., kai ją ratifikavo devynios iš trylikos valstijų. Kaip 
teigia Mindaugas Maksimaitis, Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituci-
ja – tai dokumentas, teisiškai įtvirtinęs Amerikos visuomenės sluoksnių 
ir grupių, kovojusių dėl nepriklausomybės ir vadovavusių šiam karui, 
politinę pergalę415. 

Jungtinių Valstijų Konstitucija palyginti yra neilgas dokumentas:416 
ją sudaro preambulė, 7 straipsniai, skirstomi į skyrius, ir 27 pataisos417. 
Konstitucijos preambulėje skelbiama, kad ji yra priimama tautos vardu ir 
nurodomi pagrindiniai jos tikslai – sukurti tobulesnę sąjungą, įtvirtinti 
teisingumą, užtikrinti rimtį šalyje, organizuoti bendrą gynybą, rūpintis 
visų gerove ir išsaugoti laisvės teikiamą gėrį418. Iš esmės tai tam tikro 
valstybinio gyvenimo modelio postulavimas. Čia vyrauja pozityvūs sie-
kiai, noras sustiprinti tai, kas pasiekta iškovojus nepriklausomybę.

Konstitucijos I straipsnis, suskirstytas į 10 skyrių, yra skirtas fede-
racijos įstatymų leidžiamajai valdžiai, ši valdžia pavedama dvejų rūmų 
Kongresui, kurį sudaro Senatas ir Atstovų rūmai; II straipsnis, pada-
lytas į keturis skyrius, reglamentuoja federacijos vykdomąją valdžią, 
kuri pavedama tuo metu dar niekam nežinomai prezidento institucijai; 
III straipsnis, susidedantis iš trijų skyrių, skirtas teisminės valdžios klau-

413 Jarašiūnas E. Daugybė šiuolaikinės konstitucijos veidų: bendri ir individualūs bruo-
žai. Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Ro-
merio universitetas, 2006, p. 30–31.

414 Jarašiūnas E. Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę // Jurisprudencija. 2010, 
2 (120): 29. 

415 Maksimaitis M. Užsienio teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 310.
416 Konstituciją sudaro apytiksliai 7 tūkstančiai žodžių.
417 Užsienio šalių konstitucijos (sud. E. Jarašiūnas, G. Mesonis). Vilnius: Lietuvos teisės 

universitetas, 2004, p. 268–267.
418 Pažymėtina, kad Jungtinėse Valstijose laikomasi nuostatos, jog preambulei nebūdin-

gas norminis pobūdis. 
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simams reglamentuoti; IV straipsnyje (keturi skyriai) nustatyta valstybės 
teritorinė sandara, čia reglamentuojami federacijos ir valstijų, taip pat 
valstijų santykiai; V straipsnyje reglamentuojama Konstitucijos keitimo 
tvarka; VI straipsnis skirtas jos, t. y. Jungtinių Valstijų Konstitucijos, ir 
Jungtinių Valstijų įstatymų viršenybei valstijų teisės šaltiniuose įtvirtinti; 
VII straipsnis nustatė šio akto ratifikavimo tvarką. Konstituciją taip pat 
sudaro ir 27 jos pataisos. 

Taigi Konstitucija reglamentuoja pagrindinių valstybinės valdžios 
institucijų steigimo, veiklos ir įgaliojimų turinį. O žmogaus teisės ir 
laisvės įtvirtintos pirmosiose dešimtyje Konstitucijos pataisų (jos dar ir 
šiandien vadinamos Teisių biliu), priimtų 1789 m. ir ratifikuotų 1791 m. 
Teisių bilyje – Amerikos piliečio teisių deklaracijoje.  

Kaip svarbiausi šios Konstitucijos ypatumai paminėtina tai, kad ji 
nustatė respublikinę valstybės valdymo formą, įtvirtinant respublikos 
prezidento kaip valstybės vadovo postą (nustatyta prezidentinė valstybės 
valdymo forma), reglamentuotas stabdžių ir atsvarų mechanizmas, nusta-
tyta federacinė valstybės teritorinė sandara. Todėl galima teigti, kad pri-
ėmus šią Konstituciją minėtos iškeltos idėjos buvo įgyvendintos: respu-
blikinis valdymas, racionalus kompetencijos federacijai ir valstijoms pa-
skirstymas, griežtas valdžių padalijimas – Jungtinių Valstijų konstitucinio 
modelio bruožai419. Priimta Jungtinių Valstijų Konstitucija tapo sektinu 
pavyzdžiu ir kitų šalių konstitucijų kūrėjams. Tai, be kita ko, paaiškina-
ma ir tuo, kad šios konstitucijos priėmimas, kaip pirmasis konstituciona-
lizmo įsitvirtinimo valstybės gyvenime bandymas, yra laikomas ,,idealiu 
demokratinės konstitucijos pavyzdžiu“420. Pirmoji Konstitucija taip pat 
yra puikus pavyzdys, kaip teisės aktas, atsiradęs kaip priemonė apsaugoti 
žmogaus teises nuo valdžios savivalės, kartu įgavo ir simbolio prasmę421. 

Be to, ši Konstitucija yra vienas sektinų Konstitucijos stabilumo 
pavyzdžių, neatsitiktinai teigiama, kad ,,šios konstitucijos pastovumas 
tiesiog kelia susižavėjimą. Praktiškai nepakitusi ji pergyveno ne tik JAV 
išsiplėtimą per visą Šiaurės Amerikos kontinentą, ne tik pasaulio valsty-
bių sąrašo gale buvusio agrarinio krašto virtimą galingiausia Žemės in-
419 Jarašiūnas E. Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę // Jurisprudencija. 2010, 

2 (120): 29.
420 Maksimaitis M. Užsienio teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 305.
421 Plačiau žr.: Pumputis A. Konstitucija kaip simbolis ir kaip priemonė // Jurisprudenci-

ja. 2002, 30 (22): 8–15.
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dustrine šalimi, bet ir pilietinį karą bei du pasaulinius karus“422. Galima 
teigti, kad Konstitucijos pastovumą lėmė ir griežta jos keitimo tvarka. 
Taigi Konstitucijos kūrėjai jos tekste įtvirtino labai painią konstitucijos 
keitimo tvarką. Konstitucijos pataisos gali būti priimtos tik ne mažiau 
kaip dviejų trečdalių abejų Kongreso rūmų arba specialaus kongreso, 
kurį gali sušaukti ne mažiau kaip dvi trečiosios visų šalies valstijų, narių 
pritarimu. Vienu ar kitu būdu priimta Konstitucijos pataisa turi būti ra-
tifikuojama. Jas ratifikuoti turi valstijų įstatymų leidžiamosios valdžios 
institucijos ne mažiau kaip trijų ketvirtadalių balsų dauguma arba tokią 
balsų daugumą turi surinkti konventas, kurį sušaukti gali visos šalies 
Kongresas. Toks dvigubas kvalifikuotos daugumos reikalavimas – dvie-
jų trečiųjų abejų Kongreso rūmų ir trijų ketvirtųjų valstijų – sukuria 
ekstensyvų konstitucijos pataisų ,,apmąstymo“ laikotarpį, pataisų pro-
ceso stabilumą, riboja nesutarimus bei varžo individualius interesus, 
padeda išsaugoti konstituciją kaip ,,pagrindinį įstatymą“, o ne paprastų 
įstatymų rinkinį423. Apie konstitucijos pataisų sudėtingumą byloja jau 
minėtas faktas, kad iki šiol buvo priimtos tik 27 konstitucijos pataisos, 
nors pasiūlymai keisti konstituciją skaičiuojami tūkstančiais. Verta pa-
minėti, kad šios šalies konstitucija nenustato konstitucijos pataisos pri-
ėmimo terminų, todėl kartais konstitucijos pataisos priėmimas užtrun-
ka labai ilgai424. 

Minėta, kad pirmosios dešimt Konstitucijos pataisų buvo priimtos 
1789 m. ir ratifikuotos 1791 m. Jos istorijoje žinomos kaip Teisių bilis, 
įtvirtinantis būtiniausių asmens teisių, kurias aptarsime šiek tiek vėliau, 
apsaugą. Po pirmųjų dešimties Konstitucijos pataisų palyginti greitai 
buvo priimtos dar dvi: 1795 m. priimta XI pataisa patikslino teismų val-
džios galimybes, o 1804 m. XII pataisa papildė prezidento rinkimų pro-
cedūrą, numatydama atskirą balsavimą, renkant prezidentą ir vicepre-
zidentą. Vergijos panaikinimas buvo įformintas 1865 m. priimta Kons-
titucijos XIII pataisa. XIV pataisa (1868 m.) uždraudė diskriminacinio 

422 Zweigert K., Kotz H. (vertė D. Gečienė, V. Nekrošius). Lyginamosios teisės įvadas. Vil-
nius: Eugrimas, 2001, p. 207.

423 Butvilavičius D. Tautos atstovybės intervencijos į konstitucijos tekstą ribojimai: kons-
titucijos stabilumo aspektas // Socialinių mokslų studijos. 2010, 2 (6): 170.

424 Pavyzdžiui, paskutinė priimta XXVII Konstitucijos pataisa oficialiai buvo pasiūlyta 
1789 m. rugsėjo 25 d., o pataisos ratifikavimo procesas Konstitucijos reikalaujamame 
skaičiuje valstijų buvo užbaigtas tik 1992 m. 
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pobūdžio valstijų įstatymus, kurie galėtų įtvirtinti piliečių nelygiateisiš-
kumą. XV pataisa (1670 m.) draudė rasiniu pagrindu atimti ar apriboti 
rinkimų teisę. Visos šios trys pataisos, draudžiančios įstatymų leidėjams 
kėsintis į neatimamas piliečių teises, pasak M. Maksimaičio, yra tam tik-
ras Teisių bilio idėjų tęsinys425. XVI pataisa (1913 m.) išplėtė finansines 
federacijos institucijų teises – suteikė Kongresui teisę nustatyti ir rinkti 
mokesčius nuo pajamų, gaunamų iš bet kokio šaltinio, neskirstant šių 
mokesčių valstijoms ir neatsižvelgiant į jokius gyventojų surašymus ar 
apskaitas. XVII pataisa, kuri buvo priimta taip pat 1913 m., nustatė Se-
nato narių rinkimų tvarką. Paminėtinos dvi viena kitą naikinančios pa-
taisos: XVIII pataisa (1919 m.) uždraudė vartoti alkoholinius gėrimus, 
o 1933 m. priimta XXI pataisa ją panaikino. Panaikinant rinkimų teisės 
apribojimus lyties pagrindu, teisė dalyvauti rinkimuose moterims buvo 
suteikta 1920 m. priėmus Konstitucijos XIX pataisą. 

Keturios pataisos susijusios su prezidento teisiniu statusu: XX pa-
taisa (1932 m.) sutrumpino laiką nuo prezidento išrinkimo iki tol, kol jis 
pradeda eiti savo pareigas, nustatė, kad niekas negali būti išrinktas į pre-
zidento pareigas daugiau nei dviem kadencijoms, įskaitant ir ilgiau nei 
dvejus metus trukusį prezidentavimą už kitą į šias pareigas išrinktą as-
menį (1951 m., XXII pataisa), federacinei Kolumbijos apygardai suteikė 
savarankišką teisę dalyvauti prezidento rinkimuose, išrenkant tris savo 
rinkikus (1961 m., XXIII pataisa), o XXV pataisa (1967 m.) nustatė, kad 
prezidentui mirus arba negalinti eiti savo pareigų, jas likusiu iki rinkimų 
laiku eina viceprezidentas. XXVI pataisa (1971 m.) buvo sumažintas rin-
kėjų amžiaus cenzas iki 18 metų. 

Paskutinė XXVII Konstitucijos pataisa, priimta 1992 m., uždraudė 
iki kitų Atstovų rūmų rinkimų keisti Senato ir Atstovų rūmų narių atly-
ginimą. Teisinės technikos požiūriu būdinga, kad pataisomis nekeičia-
mas pirminis Konstitucijos tekstas, jos išreiškiamos atskirų papildomų 
straipsnių forma.  

Konstitucinės teisės šaltiniais Jungtinėse Valstijose federacijos ly-
gmeniu taip pat laikomi Kongreso ir prezidento aktai, konstituciniai 
papročiai ir teisminiai precedentai. Daugeliu atvejų jie sukonkretina ir 
transformuoja ganėtinai lakoniškas Konstitucijos nuostatas. Tai leidžia 
daryti prielaidą, kad be to Konstitucija būtų visiškai ,,nepraktiška“ ir ne-
425 Maksimaitis M. Užsienio teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 312.
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būtų galėjusi galioti taip ilgai. Be to, konstitucinės teisės šaltiniais lai-
komos valstijų konstitucijos ir įstatymai konstitucinės teisės klausimais.  

3.2. asmens konstitucinio statuso pagrindai pagal 
jungtinių Valstijų konstituciją

Jau minėta, kad pradiniame Jungtinių Valstijų konstitucijos tekste 
asmens teisės ir laisvės nebuvo reglamentuotos, nes jos buvo įtvirtintos 
valstijų konstitucijose. Be to, pagrindinis Filadelfijos Kongreso priimtos 
Konstitucijos tikslas buvo sukurti valstybės valdžios institucijų sistemą. 
Tačiau tokia padėtis kėlė tautos nepasitenkinimą ir tai grėsė Konstituci-
jos ratifikavimo procesui. Tokios padėties išdava – priimtos pirmosios 
dešimt Konstitucijos pataisų, kuriose ir buvo įtvirtintos žmogaus teisės ir 
laisvės. Taigi Teisių bilis laikomas svarbiausia Konstitucijos dalimi, vėliau 
buvo papildyta ir kitomis nuostatomis, kurių pagrindu laikomas pripa-
žinimas, kad žmogaus teisės, visų pirma – lygybė ir laisvė, yra prigimti-
nės ir neatimamos. Pagal tai atimti žmogaus gyvybę, laisvę ir nuosavybę 
galima tik nepriklausomo teismo sprendimu, o teisių apsauga turi būti 
svarbiausia valstybės pareiga426. 

Konstitucijos I pataisa įtvirtina žodžio, spaudos, sąžinės, taikių su-
sirinkimų laisvę ir asmens teisę kreiptis į Vyriausybę su peticija. Atsi-
žvelgiant į tai, kad šios teisės ir laisvės buvo traktuojamos kaip prigimti-
nės, t. y. jos neturi būti įtvirtintos teisės akte, pataisa suformuluota kaip 
draudžianti Kongresui priimti kokius nors įstatymus, kurie ribotų šias 
teises ir laisves. Iš šios pataisos teksto išplaukia, kad neturi būti valstybi-
nės religijos, kad turi būti skatinamas religinis pakantumas ir Bažnyčia 
atskiriama nuo valstybės.

Konstitucijos II pataisa įtvirtino teisę turėti ir nešioti šaunamąjį 
gink lą. Nors šios nuostatos tikslas – gerai organizuota policija, būtina 
šalies saugumui, tačiau ši teisė suprantama ir kaip privačių asmenų kons-
titucinė teisė turėti ir nešioti šaunamąjį ginklą, jų įsigijimo ir naudojimo 
tvarką nustatant federaliniais įstatymais.  

Konstitucijos III pataisoje nustatyta, jog taikos metu nė vienas ka-
reivis negali būti apgyvendintas kieno nors namuose be savininko suti-

426 Конституционное право зарубежных стран (под ред. Баглая М. В., Лейбо Ю. И., 
Энтина Л. М.), Москва: Норма, с. 356-357.
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kimo, o karo metu tai leidžiama daryti tik įstatymo nustatyta tvarka. Ši 
nuostata buvo aktuali Nepriklausomybės karo metu, o šiandien ji yra 
traktuojama kaip būsto neliečiamybės principas.     

Konstitucijos IV pataisoje garantuota gyventojų teisė į asmens, būs-
to, dokumentų ir turto neliečiamybę, apsaugą nuo nepagrįstų kratų ir 
areštų. Kratos ir arešto orderiai išduodami tik esant pakankamam pa-
grindui, kurį gali patvirtinti priesaika ar iškilmingas pasižadėjimas. Šios 
garantijos, atsižvelgiant į jų išaiškinimą, suprantamos kaip privačios 
nuosavybės, piliečių asmeninio gyvenimo apsauga, taip pat apsauga nuo 
policijos savivalės.

Konstitucijos V pataisa nustatė pagrindinius procesinius principus 
ir kai kurias pilietines teises: galimybė kai kurias baudžiamąsias bylas 
nagrinėti prisiekusiųjų teisme, draudimas bausti už tą patį nusižengimą 
pakartotinai, versti duoti parodymus prieš save, atimti gyvybę, laisvę ar 
turtą be teisėto teisminio proceso, paimti asmens nuosavybę visuome-
ninais tikslais už ją teisingai neatlyginus. Šios nuostatos leido suformu-
luoti tokius svarbius demokratiškus baudžiamojo proceso principus kaip 
nekaltumo prezumpcija, kaltės įrodinėjimo pareigos priskyrimas atitin-
kamiems subjektams. Dar svarbesnis suformuluotas ,,teisėto teisminio 
proceso‘‘ principas, kuris tapo reikšmingiausiu visos Jungtinių Valstijų 
teisinės sistemos principu. 

Konstitucijos VI pataisa nustatė kai kuriuos bendruosius teismų veik-
los principus: kaltinamojo teisė bet kokioje baudžiamojoje byloje į greitą 
ir viešą nešališką prisiekusiųjų teismą, taip pat kaltinamojo teisė reikalauti 
susipažinti su kaltinimo esme ir priežastimis, teisė reikalauti akistatos su 
liudytojais, duodančiais prieš jį parodymus, teisė kviesti savo liudytojus ir 
gynybai naudotis advokato paslaugomis. Taigi šios teisės garantavo teis-
minio proceso viešumą, kaltinamajam suteikė pagrindines procesines tei-
ses. Jie tapo Jungtinėse Valstijose baudžiamojo proceso pagrindais. 

Konstitucijos VII pataisa nustatė, kad ne tik baudžiamosios, bet ir 
civilinės bylos gali būti nagrinėjamos prisiekusiųjų teismo. 

Konstitucijos VIII pataisa reglamentuoja, kad draudžiama reikalau-
ti pernelyg didelių užstatų, skirti dideles baudas ar žiaurias ir neįprastas 
priemones. Ši pataisa vis dėlto nereiškė, kad panaikinama mirties bausmė.

Konstitucijos IX pataisa nustatė, kad tam tikrų teisių išvardijimas 
Konstitucijoje neturi būti vertinamas kaip kitų žmonių teisių paneigimas 
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ar sumažinimas. Taip buvo patvirtinama, kad išvardytos teisės ir laisvės 
nėra baigtinis jų sąrašas, taigi negalima riboti ir tų teisių, kurios nėra 
išvardytos Teisių bilyje. 

Konstitucijos X pataisa nustatė federacijos ir valstijų įgaliojimų ri-
bas tuo požiūriu, kad federacijai neperduotos teisės lieka galioti valsti-
joms ir jų žmonėms.

Reikia pasakyti, kad ir vėliau buvo priimtos kai kurios Konstitucijos 
pataisos, susijusios su žmogaus teisiniu statusu: XIII pataisa panaikino 
vergiją, XIV pataisos 1 skyriumi uždrausta atimti gyvybę, laisvę ir nuo-
savybę be tinkamos teisminės procedūros, XIX, XXIV, XXVI pataisos 
išplėtė rinkimų teises. 

3.3. pagrindiniai jungtinių Valstijų konstitucinės santvarkos principai

Jungtinės Valstijos pagal valstybės valdymo formą yra laikoma 
prezidentine respublika, pagal valstybės sandaros formą – federacinė 
valstybė, jos režimas – demokratinis. Taigi Jungtinės Valstijos teisinėje 
ir politinėje literatūroje laikomos tipiškiausiu prezidentinės respublikos 
pavydžiu, kurios vadovą – prezidentą – visuotiniais rinkimais renka tau-
ta; jis vykdo ir valstybės vadovo, ir vyriausybės vadovo funkcijas. Atri-
bojant prezidentinę valstybės valdymo formą nuo parlamentinės, be kita 
ko, nurodomas toks svarbus požymis, kad prezidentinėje respublikoje 
vyriausybę (valstybės vadovą, nes ministro pirmininko pareigų prezi-
dentinėje valstybėje nėra) ir parlamentą nulemia, t. y. renka, tas pats 
elektoratas, o parlamentinėje respublikoje vyriausybės sudėtis priklauso 
nuo parlamento pasitikėjimo427.  

Prezidentinis valdymo modelis atskleidžia griežtą valdžių padali-
jimo principą, o jis Jungtinėse Valstijose buvo sėkmingai įgyvendintas. 
Kaip nurodo Gediminas Mesonis, Jungtinėse Valstijose sukurtas valdžių 
padalijimo modelis yra unikalus dėl dviejų aspektų: pirma, šis modelis 
įgavo juridinę išraišką, t. y. jis nustojo būti tik teorija, antra, jis labai sėk-
mingai pasiteisino praktikoje valdžių padalijimo teoriją paversdamas iš 
utopinės praktine428. 
427 Hartmann J. Westliche Regierungssysteme: Parlamentarismus, präsidentielles und semi-

präsidentielles Regierungssystem. 2, aktualisierte Auflage. Wiesbaden, 2005, S. 19–20. 
428 Mesonis G. Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidu-

rio ir Rytų Europos kontekste. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 41. 
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Jau rengiant Konstitucijos projektą ne politinės sistemos efekty-
vumas, o vengimas valdžią sutelkti vienose rankose ir kartu draudimas 
piktnaudžiauti valdžia buvo vienas iš svarbiausių diskutuotų klausimų429. 
Taigi Jungtinių Valstijų Konstitucijoje yra aiškiai išreikštos trys valdžios 
šakos, turinčios joms būdingus įgaliojimus bei galimybes turėti įtakos 
kitų valdžios šakų veiklai, jei jos viršija savuosius įgaliojimus. Įgalioji-
mai, suteikti vienai iš šakų, atsveriami kitų dviejų šakų įgaliojimais. 

Konstitucinėje praktikoje žinomi įvairūs valdžių pusiausvyros ins-
titucinio užtikrinimo būdai. Suvokiant, kad visiškas (grynasis) valdžios 
funkcijų padalijimas ir atskyrimas negalimas, o valdžių padalijimo prin-
cipas nėra statinė kategorija, Jungtinėse Valstijose buvo ieškoma būdų 
(stabdžių ir atsvarų), leidžiančių užtikrini nepertraukiamą valdžios mo-
delio veikimą ir valdžios šakų tarpusavio pusiausvyrą430. Taigi Jungtinių 
Valstijų Konstitucijoje įtvirtinta vadinamoji stabdžių ir atsvarų sistema. 
Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, stabdžių ir atsvarų sistemos paskirtis – 
sukurti tokį mechanizmą, kuris užtikrintų, kad kiekviena valdžia turėtų 
galimybę užkirsti kelią kitos valdžios bandymams pasisavinti jai nepri-
klausančią valdžią, neteisėtai išplėsti savo galias, tai galimybė ,,neutra-
lizuoti“ vienai kitą431. Ši sistema pagrįsta keliais principais: pirma, visos 
valdžios šakos turi skirtingą formavimo šaltinį; antra, visos valstybinės 
valdžios institucijos turi skirtingą įgaliojimų laiką; trečia, kiekviena iš 
valdžios šakų turi galimybę neutralizuoti kitų institucijų uzurpatoriškas 
pretenzijas432. Tai galima iliustruoti tuo, kad Konstitucijoje prezidentas 
kaip vykdomoji valdžia yra nepriklausomas nuo įstatymų leidžiamosios 
valdžios  – Kongreso: numatoma skirtinga prezidento ir Kongreso rin-
kimų tvarka bei nurodomos aplinkybės, kurioms esant galima nušalinti 
prezidentą. Taigi vykdomoji valdžia įgyvendina įgaliojimus, neatsižvelg-
dama į Kongreso pasitikėjimą – būtent tai yra laikoma vienu iš svarbiau-

429 Oldopp B. Das politische System der USA: Eine Einführung. 1, Auflage. Wiesbaden, 
2005, S. 17.

430 Kalinauskas G. Parlamentinės kontrolės modelis ir jo įtvirtinimo ypatumai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose: doktrininis ir praktinis požiūriai // Jurisprudencija. 2006 (80): 51. 

431 Jarašiūnas E. Valdžių padalijimo principas: samprata ir keletas interpretavimo 
problemų konstitucinėje jurisprudencijoje. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, instituci-
jos, teisių apsauga, savivalda. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 138. 

432 Mesonis G. Valdžių padalijimo teorija ir jos įgyvendinimo modeliai: kriterijų kokybės 
paieška // Jurisprudencija. 2004, 61 (53): 11.
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sių prezidentinės valstybės valdymo formos bruožų. Nors Konstitucijoje 
nurodoma, kad visi įstatymų leidybos įgaliojimai priklauso Kongresui, 
prezidentas, kaip stabdžių ir atsvarų mechanizmo dalis, turi svarbių įga-
liojimų įstatymų leidybos srityje. Prezidentas gali pasinaudoti veto teise, 
nepasirašyti Kongreso priimtų įstatymų. Nors prezidentas turi teisę skirti 
federacijos teisėjus ir Aukščiausiojo Teismo narius, tačiau juos tvirtinti 
turi Senatas ir kartu neutralizuoti galimą vykdomosios valdžios įtaką teis-
mams. Aukščiausiojo Teismo kompetencijai būdinga tai, kad jis vykdo 
įstatymų ir kitų teisės aktų konstitucingumo kontrolę, o tai irgi yra svarbi 
valstybės valdžios institucijų pusiausvyros garantija. Dėl to amerikietiš-
kąjį valdžių padalijimo principą dėl puikiai išreikšto stabdžių ir atsvarų 
mechanizmo, pasak G. Mesonio, galima vadinti klasikiniu433. Svarbu ir 
tai, kad, pripažindami valdžių padalijimo būtinumą, amerikietiškojo mo-
delio kūrėjai pabrėžė ne tik patį padalijimo apsektą, bet ir nurodė, jog įga-
liojimų pasidalijimas negriauna valstybinės valdžios vieningumo. Todėl 
jau pačiame padalijime glūdi bendradarbiavimo būtinumo principas434.

Kaip jau minėta, Jungtinės Valstijos yra federacinė valstybė. Ją su-
daro 50 valstijų. Ši federacija yra laikoma sutartine, nes ji atsirado, kai 
trylika buvusių Britanijos kolonijų Šiaurės Amerikoje nutarė įkurti vals-
tybę – Jungtines Valstijas. Visos valstijos yra lygios, jos neturi valstybi-
nio suvereniteto ir neturi secesijos teisės. Taip yra paaiškinamos ir vis 
didėjančios unitarizmo tendencijos šalyje, t. y. vis stiprėjančios centrinės 
valdžios galios. Apskritai Konstitucijoje sąvoka ,,suverenitetas“ nevarto-
jama, tačiau pripažįstama, kad suvereni yra tik federacinė valstybė, t. y. 
Jungtinės Valstijos. Federacijai būdingas atviras pobūdis: Kongresas turi 
teisę į ją priimti naujas valstijas, tačiau jokia valstija negali būti sukurta 
kurios nors valstijos jurisdikcijos pagrindu arba susijungti dvi ar dau-
giau valstijų be suinteresuotų valstijų įstatymų leidžiamosios valdžios ir 
Kong reso sutikimo. Todėl Jungtinės Valstijos labiau gali būti apibūdina-
mos kaip centralizuota federacija, nes tokiose federacijose parlamentas 
gali sukurti ir likviduoti federacijos subjektus, keisti jų sienas, o decentra-
lizuotoje federacijoje pripažįstamos didesnės federacijos subjektų teisės. 

433 Mesonis G. Valdžių padalijimas: teisinės valstybės charakteristika. Konstitucingumas 
ir pilietinė visuomenė. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 117.

434 Mesonis G. Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidu-
rio ir Rytų Europos kontekste. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 40.
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Federacijos valdžios prioritetas yra įtvirtintas Konstitucijos 
VI  straipsnyje, kuriame teigiama, kad Konstitucija ir Jungtinių Valstijų 
įstatymai, priimti ją įgyvendinant, taip pat visos sutartys, kurias Jungtinės 
Valstijos sudarė arba sudarys, yra aukščiausioji šalies teisė. Toliau šiame 
straipsnyje nurodoma, kad visų valstijų teisėjai privalo šią teisę taikyti, 
nors jai ir prieštarautų kurios nors valstijų konstitucijų ir įstatymų nuo-
statos. Taigi, jeigu valstijos konstitucijos ar įstatymų nuostatos priešta-
rautų federacijos teisei, galiotų pastaroji. Visi asmenys federacijos ir fe-
deralinių žemių lygmeniu privalo laikytis federacijos Konstitucijos. Taip 
yra garantuojama federacijos Konstitucijos viršenybė. Ir Aukščiausiasis 
Teismas, interpretuodamas Konstituciją, laikosi tokios nuomonės, kad 
federaciją ir ją sudarančios valstijos nėra lygiaverčiai parneriai435. Pasak 
A. V. Dicey, ,,Jungtinių Valstijų šlovė yra ta, kad jos surado būdą arba 
priėmė tokią konstituciją, kuri ne tik pagal pavadinimą, bet iš tikrųjų tapo 
aukščiausiuoju šalies įstatymu. Tai jos pasiekė, griežtai laikydamosi labai 
aiškaus principo ir išrasdami atitinkamą mechanizmą šiam principui 
įgyvendinti“436. 

Konstitucijos I straipsnio 8 skyriuje yra įvardytos sritys, kuriose 
Kongresas turi išimtinę kompetenciją, pavyzdžiui, nustatyti ir rinkti mo-
kesčius, muitus ir akcizus, grąžinti skolas ir laiduoti bendrą Jungtinių 
Valstijų gynybą ir visų gerovę, skolintis pinigų Jungtinių Valstijų vardu, 
reguliuoti prekybą su užsienio valstybėmis, kaldinti monetas, steigti teis-
mus, pavaldžius Aukščiausiajam Teismui, leisti įstatymus, kurie bus rei-
kalingi, tinkamai vykdyti išvardytus įgaliojimus ir kt. Visos kitos sritys 
yra priskirtos valstijų kompetencijai, ir tai yra nurodyta X pataisoje. Taigi 
valstijų kompetencijai priklauso leisti savo konstitucijas ir įstatymus, re-
guliuoti prekybos tarp valstijų klausimus, organizuoti sveikatos apsaugą 
ir švietimą, kelių tiesimą, nustatyti vietinius mokesčius, vietinį valdymą 
ir teisminę sistemą, užtikrinti viešąją tvarką ir kt.

Be to, egzistuoja ir tam tikros sritys, kuriose federacijos ir valstijų 
įgaliojimai sutampa. Tai mokesčių nustatymas, socialinė rūpyba, bankų 
veiklos reguliavimas ir kt. Tačiau Konstitucija nustato ir sritis, kuriose 

435 Hübner E. Das politische System der USA: Eine Einführung. 6, durchgesehene und 
aktualisierte Auflage. München, 2007, S. 44. 

436 Dicey A. V. Konstitucinės teisės studijų įvadas. Antras leidimas. Vilnius: Eugrimas, 
1999, p. 108.
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valstijos jokių įgaliojimų neturi arba jie yra apriboti: nė viena valstija ne-
gali sudaryti sutarčių, stoti į sąjungas ar konfederacijas, kaldinti monetų, 
spausdinti piniginių banknotų, priimti įstatymų, numatančių bausmės 
skyrimą be teismo, taip pat įstatymų, veikiančių atgal; valstijos be Kong-
reso sutikimo negali nustatyti mokesčių ar įvežamų ar išvežamų prekių 
muitų, taikos metu laikyti kariuomenės ar karo laivų, sudaryti sutartis ar 
susitarimus su kitomis valstijomis ar užsienio valstybėmis arba pradėti 
karą, nebent būtų užpultos arba joms grėstų toks tiesioginis pavojus, kai 
delsti negalima ir kt. (I str. 10 sk.). 

Reikia pasakyti, kad kompetencijos padalijimas federacijai ir valsti-
joms iš tikrųjų neužkerta kelio centrinėms institucijoms įsikišti į daugelį 
valstijoms priskirtų prerogatyvų. Tai paaiškinama tuo, kad ir valstijos yra 
suinteresuotos gauti finansines dotacijas iš federacijos biudžeto, taip pat 
poreikis aprūpinti armiją, policiją ir kitas teisėsaugos institucijas laikan-
tis bendravalstybinių standartų ir kt. Federacijos ir valstijų vykdomosios 
valdžios institucijos neretai susitaria dėl bendros administracijos suda-
rymo kai kuriems klausimams, įvairiais būdais suvienodinama ir fede-
racijos bei federalinių žemių įstatymų leidybą. Atsižvelgiant į tai, neatsi-
tiktinai teigiama, kad šiuolaikiniam Jungtinių Valstijų federalizmui bū-
dingas vis didėjantis savitarpiškas priklausomumas ir kooperavimasis437. 
Taigi šiuo atveju federacijos ir valstijų tarpusavio santykiai grindžiami 
nebe dualistinio federalizmo doktrina, pagal kurią skiriama išimtinė fe-
deracijos ir išimtinė jos subjektų kompetencija, o remiantis vadinamąja 
,,kooperacinio“ federalizmo koncepcija, kurios esmė – federacijos ir jos 
subjektų tarpusavio sąveika ir tarpusavio priklausomybė įgyvendinant 
savo konstitucinius įgaliojimus. Toks federalizmas įgyvendinamas per 
vertikalų ir horizontalų bendradarbiavimą, tam sukuriant federacijos 
subjektų tam tikrus susivienijimus, ypatingas institucijas ir kt.438.

Valstijų konstitucinis teisinis statusas yra įtvirtintas federacijos 
konstitucijoje, federaliniuose įstatymuose, taip pat pačių valstijų kons-
titucijose ir įstatymuose. Kiekviena valstija turi savo aukščiausių vals-
tybės valdžios institucijų sistemą, savo pilietybę (valstijos pilietis tuo 

437 Zippelius R. Allgemeine Staatslehre (Politikwissenschaft). 9, neubearbeitete Auflage, 
München: Beck, 1985, S. 406.

438 Birmontienė T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės 
universitetas, 2001, p. 548–549.
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pačiu metu yra ir Jungtinių Valstijų pilietis). Šiuo požiūriu valstija yra 
unitarinis valstybinis darinys, lygiateisis subjektas su federacija. Valstija 
neturi teisės pakeisti respublikinę valstybės valdymo formą, ji naudojasi 
federacijos valdžios apsauga nuo išorinių intervencijų. Valstijų valstybės 
valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu, tai-
gi, galima teigti, kad kiekviena iš jų yra ,,miniprezidentinės“ valstybės, 
neturinčios teisės ją pakeisti parlamentine valstybės valdymo forma439. 

Šiame kontekste paminėtina, kad federacija, iš esmės – prezidentas 
turi teisę įsikišti į valstijos reikalus; tokiu atveju remiamasi Konstitucijos 
II straipsnio 3 skyriumi, kuriame, be kita ko, yra nustatyta, jog prezi-
dentas rūpinasi, kad būtų tinkamai vykdomi įstatymai. Jis gali panaudoti 
ginkluotąsias pajėgas, kad būtų užtikrintas valstybės valdžios institucijų 
funkcionavimas ir viešoji tvarka. 

Valstijų konstitucijas priima pačios valstijos (dažniausiai referendu-
mo forma), todėl jos vienos nuo kitų skiriasi. Tačiau jos vis dėlto atitinka 
federacijos konstituciją, yra demokratiškos, jose nustatyta pačios kons-
titucijos keitimo tvarka, įtvirtintas teisės viešpatavimo principas. Vals-
tijų valdžios institucijų struktūra sutampa su federacijos. Parlamentai 
(išskyrus vienos valstijos) yra dvejų rūmų, kurie renkami visuotiniais, 
lygiais, tiesioginiais rinkimais slaptu balsavimu. Jų pavadinimai taip pat 
daugeliu atvejų atitinka federacijos parlamento rūmų pavadinimus – tai 
Atstovų rūmai ir Senatas. Vykdomosios valdžios vadovas valstijose yra 
gubernatorius, jis paprastai renkamas tiesioginiais rinkimais dviem – ke-
tveriems metams. Kartu su juo renkamas ir jo pavaduotojas. Kai kuriose 
valstijose jie renkami ne daugiau kaip dviem kadencijoms, kai kur kaden-
cijų skaičius neribojamas. Priimami įstatymai pateikiami gubernatoriui 
pasirašyti, jis turi atidedamojo veto teisę, taip pat malonės teisę, be to, 
jis vadovauja nacionalinei gvardijai. Kitaip nei federacijos prezidentas, 
gubernatorius neskiria valstijos aukščiausiosios administracijos, tačiau 
jis koordinuoja jos veiklą ir tam tikra prasme jai vadovauja. Daugelyje 
valstijų gubernatoriams ir kitiems aukštiems pareigūnams gali būti tai-
koma apkalta. Kai kuriose valstijose rinkėjai gubernatorius gali atšaukti. 
Valstijos turi ir savo teisminę valdžią, kurios aukščiausia instancija yra 
aukščiausieji teismai. 

439 Конституционное право зарубежных стран (под ред. Баглая М. В., Лейбо Ю. И., 
Энтина Л. М.), Москва: Норма, 1999, с. 393.
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Toliau aptariant pagrindinius Jungtinių Valstijų konstitucinius 
principus paminėtina, kad demokratijos principą atskleidžia, be kita ko, 
ir tai, kad tai pirmoji Konstitucija pasaulyje, kuri buvo priimta tautos 
vardu: ,,Mes, Jungtinių Valstijų tauta <...> priimame šią Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Konstituciją“. Tauta valdžią įgyvendina per savo atstovus, 
išrinktus į Kongresą (atstovaujamoji demokratija) ir išrinktą valstybės 
vadovą (Jungtinių Valstijų prezidentą). Demokratiniu keliu formuojama 
vykdomoji ir teisminė valdžia. 

Teisinės valstybės principas Jungtinėse Valstijose pasireiškia kaip 
teisės viešpatavimas, o tai reiškia teisės viršenybę ir valstybės valdžios 
institucijų pareigą veikiant remtis įstatymais ir kitais teisės aktais. Teisinė 
valstybė – kartu ir konstitucinė valstybė, kurioje visos valdžios institu-
cijos turi paklusti Konstitucijai, ją saugoti ir veikti pagal jos nuostatas. 
Pabrėžtina, jog Konstitucijos VI straipsnyje nustatyta, jog nurodyti fede-
racijos ir valstijų valdžios institucijų atstovai privalo prisiekti arba iškil-
mingai pasižadėti laikytis Konstitucijos.  

Pažymėtina, kad, kitaip nei daugelis kitų išsivysčiusių šalių, Jungtinės 
Valstijos nesiskelbia esanti socialinė valstybė. Konstitucijoje nėra įtvirtinta 
jokių piliečių socialinių teisių, nėra nurodyta, kad valstybės valdžios insti-
tucijų veiklos kryptis būtų kokiu nors būdu socialiai orientuota. 

3.4. jungtinių Valstijų įstatymų leidžiamoji valdžia – kongresas: 
atstovų rūmai ir senatas

Jau minėta, kad Jungtinėse Valstijose įtvirtintas ,,griežtas“ valdžių 
padalijimo principo modelis, kuris apskirtai būdingas visoms preziden-
tinėms respublikoms. Šioje valstybėje funkcionuoja trys viena nuo kitos 
nepriklausomos valdžių sistemos: įstatymus leidžia Kongresas, kurį su-
daro Atstovų rūmai ir Senatas (I straipsnis), vykdomoji valdžia patikėta 
prezidentui ir jam pavaldiems pareigūnams (II straipsnis), teisingumą 
vykdo teismai (III straipsnis). 

Taigi parlamentą – Kongresą – sudaro dveji rūmai: Atstovų rūmai 
ir Senatas. Jungtinių Valstijų piliečiai šiuos abejus rūmus renka remda-
miesi visuotinių, lygių, tiesioginių rinkimų teise slaptu balsavimu. Kong-
resas privalo atstovauti visos tautos, o kartu ir valstijų gyventojų inte-
resams. Abeji rūmai formaliai yra lygūs, tačiau kiekvieni iš jų turi spe-
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cialią kompetenciją ir skirtingai atstovauja šalies gyventojams (Atstovų 
rūmai – proporcingai valstijų gyventojų skaičiui, o Senatas – remiantis 
valstijų atstovavimo lygybės principu). Senatas, išreikšdamas valstybės 
federalinį pobūdį, federacijos valstybinės valdžios sistemai suteikia sta-
bilumo: senatorių įgaliojimų laikas – 6 metai, Jungtinių Valstijų prezi-
dento – 4 metai, o Atstovų rūmų narių – 2 metai. Senato kaip aukštųjų 
parlamento rūmų statusas pasireiškia ir tuo, kad renkant jo narius kelia-
mi didesni reikalavimai (amžiaus ir pilietybės cenzai). Konstitucijoje ne-
numatyta apribojimų senatoriams ir Atstovų rūmų nariams kandidatuo-
ti į šias atstovybes daugiau negu vieną ar du kartus, tai suteikia galimybę 
daugumai iš jų dirbti šiose institucijose kelis dešimtmečius. 

Senatą, kuris dar vadinamas aukštaisiais Kongreso rūmais, renka 
valstijų gyventojai (I str. 3 sk.). Iš kiekvienos iš 50 valstijų, neatsižvelgiant 
į jų gyventojų skaičių, renkama po 2 senatorius. Į Senato sudėtį taip pat 
įeina Jungtinių Valstijų viceprezidentas, kuris pagal Konstituciją yra Se-
nato pirmininkas. Visi senatoriai renkami 6 metų laikotarpiui, bet visas 
Senatas niekada nėra visiškai atnaujinamas: kas dveji metai perrenkama 
trečdalis Senato. Tokia tvarka suteikia senatoriams daugiau laisvės ir ne-
priklausomumo. Paprastai senatoriai yra laikomi savo valstijų pasiunti-
niais, tačiau valstijų valdžios institucijoms jie nėra atsakingi. Senatoriu-
mi gali būti išrinktas Jungtinių Valstijų pilietis, turintis ne mažesnį kaip 
devynerių metų pilietybės stažą ir ne jaunesnis kaip 35 metų amžiaus. 
Kandidatas į senatorius turi gyventi tos valstijos, kuriai rengiasi atsto-
vauti Senate, teritorijoje. Viceprezidentas, kaip minėta, pirmininkauja 
Senatui, jis perduoda įstatymų projektus komitetams, pasirašo Senato 
priimtus įstatymus, bet balsuoti turi teisę tik tada, kai senatorių balsai 
pasiskirsto po lygiai.

Atstovų rūmai yra žemieji Kongreso rūmai, juos sudaro 435 asme-
nys440 (Puerto Riko atstovauja rezidentas, kuris dalyvauja diskusijose, bet 
neturi balsavimo teisės) (I str. 2 sk.). Jų įgaliojimų laikas – dveji metai. 
Atstovų rūmų nariu gali būti renkamas Jungtinių Valstijų pilietis, turin-
tis ne mažesnį kaip septynerių metų pilietybės stažą, sulaukęs 25 metų ir 

440 Nors šalies gyventojų skaičius didėja, tačiau įstatymu yra draudžiama didinti Atstovų 
rūmų narių skaičių. Atsižvelgiant į tai, kas dešimt metų, remiantis gyventojų surašymo 
duomenimis, narių, atstovaujančių valstijoms, skaičius yra perskirstomas. Šiuo metu 
vienas kongresmenas atstovauja apytiksliai 600 000 gyventojų. 
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gyvenantis toje valstijoje, kuriai turės atstovauti. Atstovų rūmams vado-
vauja pirmininkas, kurį renka patys Atstovų rūmų nariai. Jis yra laikomas 
trečiuoju asmeniu valstybėje (po prezidento ir viceprezidento). Jis turi 
ganėtinai plačių įgaliojimų: veda posėdžius, perduoda įstatymų projektus 
komitetams, turi balsavimo teisę, palaiko ryšius su prezidentu ir kt.

Kiekvienuose rūmuose yra sudaromos daugumos ir mažumos frak-
cijos, kurioms vadovauja jų lyderiai, renkami frakcijų susirinkimuose. 
Ypač svarbus vaidmuo tenka daugumos frakcijos lyderiui, nuo kurio 
daugeliu atvejų priklauso vieno ar kito įstatymo priėmimas. Kiekvienuo-
se rūmuose veikia daug nuolatinių ir laikinųjų komitetų bei komisijų. 
Juose svarstomi įstatymų projektai, vyksta tyrimai. Kiekvieno komite-
to kompetencija yra nustatyta rūmų reglamentuose. Ypatingą vaidmenį 
vaidina nuolatiniai komitetai. Jie turi teisę iš valstybės valdžios institucijų 
gauti bet kokią informaciją, pakviesti į savo posėdžius ministrus ir kitus 
vykdomosios valdžios atstovus, vykdyti pagal savo veiklos kryptį šių ins-
titucijų priežiūrą. Vis dėlto svarbiausia jų veikla yra susijusi su įstatymų 
projektų rengimu ir svarstymu. Dažnai Senatas ir Atstovų rūmai sudaro 
jungtinius komitetus, kuriuose svarstomi įstatymų projektai, aptariami 
kai kurie klausimai. Nesutarimams įveikti sudaromi vadinamieji deri-
namieji komitetai. Taip pat egzistuoja ir tokia veiklos forma kaip abejų 
rūmų komitetas. 

Aptariant senatorių ir Atstovų rūmų narių teisinį statusą, paminė-
tina, kad jie negali eiti jokių kitų pareigų valstybės valdžios institucijose. 
Už jų darbą yra atlyginama: su tuo susijusi ir paskutinė XXVII Konsti-
tucijos pataisa, priimta 1992 m.: joks įstatymas, kuriuo keičiamas atly-
ginimų už tarnybą dydis senatoriams ir atstovams, negali įsigalioti tol, 
kol neįvyksta atstovų rinkimai. Abejų rūmų nariai naudojasi imuniteto 
ir indemniteto teise, turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. Kongreso 
nariai yra nepriklausomi, vadinasi, abeji rūmai negali būti paleisti, ne-
pasibaigus įgaliojimų laikui. Jų mandatas yra laisvas, taigi jie atstovauja 
visai tautai, ne tik savo rinkėjams.

Konstitucijos I straipsnio 8 ir 9 skyriuose yra nustatyta įstatymų 
leidžiamosios valdžios kompetencija, t. y. tos sritys, kurias reglamen-
tuojant gali būti priimami įstatymai, ir sritys, kurių reglamentuoti ne-
galima. Taip buvo siekiama neįsiskverbti į valstijų įstatymų leidžiamų-
jų institucijų įgaliojimus. Kongreso kompetencija gali būti skirstoma į 
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bendrąją ir specializuotą. Pirmuoju atveju abeji rūmai priima įstatymus 
ir rezoliucijas Konstitucijoje nustatytais klausimais bendru sprendimu. 
Kiekvieni rūmai taip pat turi savo specialius įgaliojimus, taigi tokiu atve-
ju įstatymus kiekvieni rūmai priima atskirai. Visus Kongresui priskirtus 
įgaliojimus, dėl kurių gali būti priimami įstatymai ir rezoliucijos, galima 
skirstyti į kelias grupes. 

Grupė įgaliojimų yra susijusi su finansais ir biudžetu (nustatyti 
ir rinkti mokesčius, muitus ir akcizus, grąžinti skolas, skolintis pinigų 
Jungtinių Valstijų vardu, kaldinti monetas ir kt.). Kongresui pavesta 
spręsti su ekonomika susijusius klausimus (reguliuoti prekybą su už-
sienio valstybėmis, tarp atskirų valstijų ir su indėnų gentimis ir kt.). Jis 
taip pat turi spręsti su gynyba ir išoriniais santykiais susijusius klausi-
mus (skelbti karą, rinkti ir išlaikyti kariuomenę, įkurti ir išlaikyti karo 
laivyną, priimti sausumos ir jūrų pajėgų valdymo ir tvarkymo taisykles, 
duoti nurodymus sukviesti policiją, kai to reikia Federacijos įstatymams 
vykdyti, sukilimams malšinti, užpuolimams atremti ir kt.). Kita svarbi 
sritis – su valstybės vidaus reikalais susiję klausimai, t. y. pavesta įsta-
tymais reguliuoti teismų, pavaldžių Aukščiausiajam Teismui, steigimą, 
pašto įstaigų steigimą ir pašto kelių tiesimą, remti mokslo ir taikomojo 
meno vystymąsi ir kt. Be to, jo kompetencijai priskirti ir su apkalta susiję 
klausimai (šis Kongreso įgaliojimas skirstomas į specialius abejų rūmų 
specialius įgaliojimus: iškelti apkaltos klausimą gali Atstovų rūmai; Se-
natui priklauso išimtinė teisė svarstyti visas apkaltos bylas). Kongresas 
taip pat kai kuriais atvejais turi teisę rinkti prezidentą ir viceprezidentą. 
Šis įgaliojimas numatytas tuo atveju, jei nė vienas kandidatas į preziden-
to ir viceprezidento pareigas nesurinktų balsų daugumos – tada pagal 
Konstitucijos XII pataisą teisę išrinkti prezidentą turėtų Atstovų rūmai, 
o viceprezidentą – Senatas. 

Jau minėta, kad sritys, kurių Kongresas negali reguliuoti įstatymais, 
nustatytos Konstitucijos I straipsnio 9 skyriuje (pvz., draudžiama priimti 
bet kokius įstatymo projektus dėl asmens baudimo be teismo ir atgal galio-
jančius įstatymus; draudžiama numatyti mokesčius arba skirti muitus už 
prekes, išvežamas iš bet kurios valstijos; draudžiama teikti pirmenybę ko-
kių nors valstijų uostams priimant prekybos ar mokesčių potvarkius ir kt.).

Taip pat jau minėta, kad ir Senatas, ir Atstovų rūmai turi tik jiems 
skirtus įgaliojimus. Štai Senatas tvirtina Jungtinių Valstijų prezidento 
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paskirtus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, ministrus, pasiuntinius ir ki-
tus aukštus pareigūnus. Senatas turi teisę dviejų trečiųjų balsų dauguma 
pritarti tarptautinėms sutartims, kurias po to ratifikuoja prezidentas. O 
Atstovų rūmai turi išimtinę teisę pateikti Kongresui įstatymų projektus, 
susijusius su finansiniais klausimais.    

Abejų rūmų organizavimas numatytas skirtinguose įstatymuose ir 
reglamentuose, kuriuos jie priima atskirai. Juose nustatyta įstatymų pri-
ėmimo procedūros, diskusijų vedimo, komitetų darbo, balsavimo tvarka 
ir kt. Pagrindiniai teisės aktai, kuriuos priima Kongresas, yra įstatymai ir 
bendros rezoliucijos. Įstatymų leidybos procesas prasideda, kai projektai 
yra pateikiami. Tokią teisę turi tik deputatai. Kiekvienuose rūmuose įsta-
tymų projektų svarstymas vyksta trimis skaitymais. Iš pradžių projektas 
yra registruojamas, tada perduodamas atitinkamam komitetui, kuriame 
jis yra detaliau svarstomas, kviečiami ekspertai, daromos pataisos ir pan. 
Antrajame skaityme komiteto pirmininkas pateikia pranešimą, svarsto-
ma, priimti ar atmesti pataisas ir kt. Trečiajame skaityme vyksta galutinis 
parengto projekto aptarimas, tada jis pateikiamas balsuoti. Įstatymas, 
jam pritarus, perduodamas kitiems rūmams, kuriame vyksta tos pačios 
stadijos. Jei atsiranda nuomonių skirtumų, sudaromas derinamasis ko-
mitetas, jis suformuluoja bendrą poziciją. Tačiau, jei kurie nors rūmai 
nepritaria projektui, jis atmetamas. Taigi įstatymo priėmimo procedūra 
Kongrese baigiasi, kai jį palaiko abeji rūmai. Pagal Konstitucijos kūrė-
jų sukurtą modelį konservatyvesnis Senatas gali stabdyti neapgalvotų 
sprendimų, priimtų Atstovų rūmuose, įsigaliojimo galimybę. Jei nė vieni 
iš rūmų negali vieni priimti sprendimų, aplinkybės verčia ieškoti pro-
tingo kompromiso, tenkinančio abejus Kongreso rūmus441. Taigi parla-
mentas, nors ir yra skirstomas į dvejus rūmus, kiekvienas iš jų turi savo 
įgaliojimus, savo vadovus, kiekvienas savo ,,veidą“, tačiau jis turi būti 
vieninga institucija, o jo priimami aktai turi atitikti piliečių poreikius ir 
atspindėti suderintą abejų rūmų valią442. 

Priimtas įstatymas pateikiamas pasirašyti prezidentui. Prezidentas 
turi teisę pasirašyti įstatymo projektą, tada jis tampa įstatymu, tačiau gali 

441 Mesonis G. Valdžių padalijimas: teisinės valstybės charakteristika. Konstitucingumas 
ir pilietinė visuomenė. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 119.

442 Чудаков М. Ф. Конституционное право зарубежных стран, Минск, 1999, 
с. 454-455. 
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per dešimt dienų jį grąžinti Kongresui. Veto gali būti įveiktas pakartoti-
nai balsuojant abejuose rūmuose, kai tam pritaria dvi trečiosios deputa-
tų balsų. Tada įstatymo projektas tampa įstatymu be prezidento parašo. 
Jei prezidentas per dešimt dienų jo nepasirašo, jis taip pat automatiškai 
tampa įstatymu. 

3.5. Vykdomoji valdžia – jungtinių Valstijų prezidentas

Konstitucijos II straipsnio 1 skyriuje įtvirtinta, kad vykdomoji 
valdžia priklauso Jungtinių Valstijų prezidentui, kuris yra ne tik vals-
tybės, bet ir vykdomosios valdžios vadovas443. Taigi Jungtinių Valstijų 
vyriausybė nėra kolegiali ministrų institucija, jai būdinga monokratinė 
struktūra444.  

Junginių Valstijų prezidentu gali būti renkamas asmuo, kuris šalies 
pilietybę įgijo gimdamas (natūralizacijos būdu įgijęs pilietybę asmuo 
negali tapti prezidentu), yra 35 metų amžiaus ir paskutinius 14 metų 
gyvena Valstijose. Konstitucijoje taip pat nurodyta, kad prezidentas ir 
veceprezidentas negali būti tos pačios valstijos gyventojai. Be abejo, rei-
kalavimų, keliamų kandidatams, yra ir daugiau, tačiau jie nėra eksplici-
tiškai suformuluoti: paprastai kandidatais į šias pareigas iškeliami žino-
mi politikos veikėjai, turintys ilgametę darbo patirtį įvairiuose aukštuose 
postuose ir pan. Prezidentas yra renkamas ketverių metų kadencijai. 
Rinkimai vyksta kiekvienais kelintiniais metais, lapkričio mėnesio pir-
mąjį antradienį, einantį po pirmojo pirmadienio. Iš pradžių prezidento 
kadencijų skaičius Konstitucijoje nebuvo numatytas, bet 1951 m. buvo 
priimta XXII Konstitucijos pataisa, kurios 1 skyriuje nustatyta, jog joks 
asmuo negali būti renkamas prezidentu daugiau nei du kartus.

Prezidentas renkamas netiesioginiu būdu. Šalies piliečiai renka rin-
kikų kolegiją, kuri po to renka prezidentą. Kiekvienoje valstijoje renka-
ma tiek rinkikų kolegijos narių, kiek valstija turi narių Senate ir Atstovų 
rūmuose. Tris rinkikus renka Kolumbijos apygarda, taigi bendras rinki-
kų skaičius – 538. Iš pradžių rinkėjai balsuoja už savo valstijos rinkikus, 

443 Plačiau žr.: Butvilavičius D. Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento konstitucinis statu-
sas / Prezidentas valstybės valdžios institucijų sistemoje. Vilnius: MES, 2011, p. 382–404.

444 Zippelius R. Allgemeine Staatslehre (Politikwissenschaft). 9, neubearbeitete Auflage. 
München: Beck, 1985, S. 401.
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kurie atstovauja vienai arba kitai partijai. Taigi rinkėjai balsuoja už vieną 
arba kitą rinkikų sąrašą. Tokiu atveju užtenka santykinės balsų daugu-
mos. Renkant prezidentą, jau reikia absoliučios balsų daugumos, t. y. ne 
mažiau kaip 270. Tokiai sudėtingai rinkimų sistemai yra būdingas for-
malus pobūdis, nes rinkikai turi balsuoti už tos partijos kandidatą, pagal 
kurios sąrašą jie ir buvo išrinkti. Jei rinkikų kolegija prezidento dėl kokių 
nors aplinkybių neišrenka, pagal Konstitucijos XII tokia teisė tenka At-
stovų rūmams (renkama iš trijų kandidatų, kurie gavo daugiausia rinki-
kų balsų), o viceprezidentą renka Senatas (renkama iš dviejų daugiausia 
balsų surinkusių kandidatų).

Pagrindiniai prezidento įgaliojimai yra įtvirtinti Konstitucijos 
II straipsnio 2 skyriuje. Ilgainiui susiformavo samprata, kad valstybės va-
dovas turi ir daugiau įgaliojimų, nors jie nėra aiškiai įvardyti. Taigi visus 
jam priskiriamus įgaliojimus galima suskirstyti į kelias grupes. 

Vieni iš jų susiję su jo kaip valstybės vadovo atstovavimu šalies vidu-
je ir tarptautiniuose santykiuose. Prezidentas turi teisę atidėti nuospren-
džių baudžiamosiose bylose įsigaliojimą, jam suteikta teisė teikti malonę 
nuteistiesiems. Jis skelbia ir amnestiją. Prezidentas dalyvauja įvairiose 
ceremonijose, iškilmėse. Jis teikia karinius ir kitus apdovanojimus. 

Kita svarbi prezidento veiklos sritis – jo dalyvavimas įstatymų lei-
dyboje. Nors Konstitucijos II straipsnyje expressis verbis nėra minimos 
prezidento teisės ir pareigos įstatymų leidybos procese, tačiau šią „spra-
gą“ užpildo įstatymų leidybos konstitucinius principus apibrėžiantis jos 
I straipsnio 7 skyrius. Jame nurodoma, kad kiekvienas bilis, kurį priėmė 
Atstovų rūmai ir Senatas, prieš tapdamas įstatymu, turi būti pateiktas 
Jungtinių Valstijų prezidentui. Jeigu prezidentas jam pritaria – jį pasira-
šo; jei ne – nurodydamas nepritarimo priežastis grąžina jį rūmams, pa-
siūliusiems šį įstatymo projektą. Tuomet rūmai įstatymo projektą svars-
to iš naujo. Jei pakartotinai apsvarstytas įstatymo projektas dar kartą 
priimamas dviejų trečdalių šių rūmų balsų dauguma, jis su prezidento 
pastabomis siunčiamas į kitus rūmus, šie jį taip pat svarsto iš naujo. Jei 
ir šių rūmų ne mažesnė nei dviejų trečdalių narių balsų dauguma pri-
taria įstatymo projektui, jis tampa įstatymu. Dar paminėtina, kad nors 
prezidentas pagal Konstituciją de jure ir neturi įstatymų leidybos tei-
sės ir nedalyvauja parlamento rūmuose juos priimant, jo įtaka tam yra 
svarbi. Tai pirmiausia pasireiškia tuo, kad impulsu priimti tam tikrus 
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įstatymus tampa prezidento pranešimas Kongrese apie valstybės padėtį 
ir siūlymas svarstyti priemones, kurios, prezidento nuomone, yra būti-
nos ir tikslingos.  

Kasmet prezidentas rengia apžvalgas apie valstybės vidaus padėtį 
ir jos santykius su užsienio valstybėmis. Tokį pranešimą, kuriame Kon-
gresui rekomenduojama priimti ir tam tikrus įstatymus, jis asmeniškai 
(paprastai sausio mėn.) pateikia bendrame abejų rūmų posėdyje. Be to, 
jis kasmet Kongresui pateikia pranešimą apie ekonomiką ir federalinio 
biudžeto projektą. Prezidentas neturi teisės sušaukti Kongreso arba jį 
paleisti, tačiau ypatingais atvejais gali sukviesti abejus rūmus esant ne-
sutarimams ir pan. 

Galima išskirti dar vieną prezidento veiklos sritį, susijusią su kari-
niais įgaliojimais. Prezidentas yra ginkluotųjų pajėgų ir laivyno vadas. 
Jis neturi teisės skelbti karo, tačiau gali siųsti karius į užsienį dalyvauti 
taikos palaikymo ar panašiose operacijose; šia teise prezidentai paprastai 
naudojasi gana dažnai. Valstybės vadovas turi teisę teikti aukščiausius 
karinius laipsnius, skirti karo vadus ir kt.  

Prezidentas formuoja ir įgyvendina daugelį įgaliojimų vidaus poli-
tikos srityje, jis pats arba per savo atstovus vadovauja deryboms su už-
sienio šalimis. Valstybės vadovas, Senatui pritarus, pasirašo tarptautines 
sutartis, o kai Senatas dviejų trečdalių balsų dauguma joms pritaria, jas 
ratifikuoja. Be to, prezidentas gali su kitomis valstybėmis sudaryti vadi-
namuosius vykdomuosius susitarimus, kuriems Senato pritarimo nerei-
kia. Prezidentas Senato pritarimu taip pat skiria pasiuntinius, konsulus, 
Jungtinių Valstijų atstovus tarptautinėse organizacijose. Prezidentas taip 
pat akredituoja ir priima užsienio valstybių pasiuntinius. 

Prezidentui suteikti įgaliojimai skirti daugybę aukščiausių valstybės 
pareigūnų. Juos, t. y. ministrus (sekretorius), Aukščiausiojo Teismo ir 
kitų federalinių teismų teisėjus, pasiuntinius ir kt., prezidentas gali skirti 
tik Senatui patarus ir pritarus. Tačiau pašalinti juos iš pareigų preziden-
tas gali savo sprendimu. 

Be to, prezidentas turi teisę skelbti nepaprastąją padėtį ir visos fe-
deracijos mastu, ir atskirose valstijose, tačiau apie tokius sprendimus jis 
privalo nedelsdamas informuoti Kongresą. 

Įgyvendindamas savo įgaliojimus, prezidentas leidžia įvairius tei-
sės aktus, daugeliu atvejų jiems yra būdingas norminis pobūdis. Taigi 
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prezidentas leidžia vykdomuosius įsakymus, kurie priimami remiantis 
įstatymais arba deleguotais įgaliojimais, ir reglamentuoja daugelį svarbių 
valstybinio valdymo klausimų, reorganizacinius planus, kuriais remian-
tis keičiama vykdomosios valdžios institucijų sistema (tiesa, vėliau juos 
tvirtina Kongresas), taip pat įvairaus pobūdžio instrukcijas, direktyvas, 
proklamacijas, taisykles, nuostatus.

Konstitucijoje nėra nuostatų apie kolegialią vyriausybę arba vyk-
domosios valdžios institucijų sistemą – čia vartojamas administracijos 
terminas. Prezidento administraciją sudaro trys grandys: kabinetas ir 
departamentai, prezidento vykdomasis aparatas ir vykdomosios agen-
tūros. Kabinetą sudaro departamentų vadovai, vadinami ministrais 
(sek retoriais). Jis sudaromas remiantis konstituciniais papročiais – 
Konstitucijoje tai nereglamentuojama. Iš esmės tai patariamoji institu-
cija, šaukiama prezidento nuožiūra svarstyti tam tikriems klausimams. 
Kabinetas nepriima jokių teisės aktų, sprendimai, jei jie priimami, įfor-
minami prezidento aktais. Prezidentui baigus savo kadenciją, kabine-
tas irgi nustoja veikti. Departamentų vadovus skiria prezidentas Senato 
pritarimu. Jie yra svarbūs pareigūnai valstybės vykdomosios valdžios 
struktūroje, jų veikla glaudžiai susijusi su atitinkamais Kongreso rūmų 
komitetais. Departamentai nuo Kongreso yra nepriklausomi, tačiau jų 
ryšys su komitetais leidžia turėti reikiamą informaciją apie jų veiklą. Į 
kabineto sudėtį įeina valstybės sekretorius (užsienio reikalų ministras), 
finansų, teisingumo, gynybos, vidaus reikalų, prekybos, žemės ūkio, 
darbo, sveikatos reikalų, gyvenamosios statybos ir miestų plėtros, trans-
porto, švietimo, energetikos. Prezidento vykdomasis aparatas, kurį su-
daro keletas struktūrinių padalinių ir ganėtinai didelis skaičius patarėjų, 
padėjėjų, referentų, padeda prezidentui palaikyti santykius su Kongre-
su, visuomene, spauda, koordinuoja vykdomosios valdžios institucijas, 
pateikia prezidentui vyraujančias nuomones ir kt. Vykdomosios agen-
tūros iš esmė yra panašios į ministerijas, jų vadovus skiria prezidentas 
Senato pritarimu (pvz., Informacijos agentūra, Nacionalinio saugumo 
agentūra ir kt.). 

Prezidento įgaliojimai pagal Konstitucijos XXV pataisą gali nutrūk-
ti pirma laiko – kai jis pašalinamas iš pareigų, miršta arba atsistatydina. 
Iš pareigų prezidentas gali būti pašalinamas tik apkaltos proceso tvar-
ka. Konstitucijos II straipsnio 4 skyriuje įtvirtinta, kad prezidentas, vi-
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ceprezidentas ir visi Jungtinių Valstijų pareigūnai gali būti pašalinami 
iš pareigų, kai apkaltos procedūra yra pripažįstami kaltais dėl valstybės 
išdavimo, kyšininkavimo ar kito sunkaus arba nesunkaus nusikaltimo. 
Tokią procedūrą pradeda Atstovų rūmai, jie suformuluoja kaltinimą. 
Tada byla perduodama Senatui, šis ją svarsto pagal baudžiamojo proceso 
nuostatas ir priima sprendimą. Tokiu atveju pirmininkauja ne viceprezi-
dentas, o Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Senato sprendimas priima-
mas slaptu balsavimu ne mažesne kaip dviejų trečdalių visų Senato narių 
dauguma. Priimtame sprendime tik nurodoma, ar prezidentas nušali-
namas nuo pareigų, ar ne. Nušalinimo atveju prezidentas patraukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn kaip bet kuris kitas asmuo. Prezidentui gali 
būti pareikštas ir civilinis ieškinys. 

Jeigu prezidento įgaliojimai baigiasi pirma laiko (dėl mirties, atsi-
statydinimo ar nušalinimo nuo pareigų), jo funkcijas iki rinkimų vykdo 
viceprezidentas, kuris iki to laiko atlieka įvarius prezidento pavedimus, 
be to, pirmininkauja Senatui. Jei viceprezidento vieta lieka laisva, vice-
prezidentą jis paskiria jį patvirtinus abejų rūmų balsų dauguma. 

3.6. jungtinių Valstijų teisminė valdžia

Valdžių padalijimo ir teisinės valstybės principais grįstoje valsty-
bėje savarankiškai ir nepriklausomai teisminei valdžiai tenka ypatingas 
vaidmuo – neatsitiktinai ir Jungtinių Valstijų valdžios struktūroje šiai 
valdžiai tenka svarbi vieta. Aukščiausiojo Teismo vadovaujami šalies 
teismai sudaro savarankišką valdžios šaką. Konstitucijos III straipsnio 
1 skyriuje suformuluota, kad teisminė valdžia Jungtinėse Valstijose pri-
klauso Aukščiausiajam Teismui ir tiems teismams, kuriuos įsteigia ir 
paskiria Kongresas. Taip yra suformuluoti centralizuotos ir vieningos fe-
deracijos teismų sistemos pagrindai, draudžiantys federacijos lygmeniu 
sukurti kokias nors paralelines aukščiausias teismines institucijas. Šiame 
straipsnyje įtvirtintas ir teisėjų nekeičiamumo principas, nes pagal minė-
tą nuostatą Aukščiausiojo Teismo ir žemesniųjų teismų teisėjai eina savo 
pareigas iki gyvos galvos, jeigu jų elgesys nepriekaištingas. 

Konstitucijoje nustatyta gana plati teismų jurisdikcija, t. y. pagal 
Konstitucijos III straipsnio 2 skyrių jie sprendžia visas bylas, kylančias 
dėl šios Konstitucijos, Jungtinių Valstijų įstatymų ir sutarčių, kurios yra 
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arba bus Jungtinių Valstijų sudarytos; visas užsienio šalių pasiuntinių, 
kitų oficialių atstovų ir konsulų bylas; visas admiraliteto ir jūrų jurisdik-
cijos bylas; bylas, kuriose viena ginčo šalis yra Jungtinės Valstijos; bylas 
tarp vienos ir daugiau valstijų; bylas tarp kurios nors vienos valstijos ir 
kitos valstijos piliečių; tarp įvairių valstijų piliečių; tarp vienos valstijos 
piliečių dėl žemės, kurią skyrė kita valstija; tarp valstijos arba piliečių 
ir užsienio valstybių, jų piliečių ir pavaldinių. Teisminė valdžia pagal 
minėtą Konstitucijos nuostatą įgyvendinama vadovaujantis teise ir tei-
singumu. Taigi teismai, nagrinėdami bylas, gali remtis neribotu šaltinių 
skaičiumi: bendrąją ir teisingumo teise, gali tiesiogiai taikyti Konstituci-
ją, taip pat įstatymais ir sutartimis. 

Konstitucijos III skyriaus 2 skyriuje taip pat nustatyta, kad bylos dėl 
visų nusikaltimų, išskyrus iškeltąsias apkaltos tvarka, yra teismingos pri-
siekusiųjų teismui. Jos privalo būti nagrinėjamos toje valstijoje, kur buvo 
padaryti šie nusikaltimai. Tačiau, kaip nurodoma Konstitucijoje, jeigu 
jie padaryti ne kurios nors valstijos teritorijoje, bylos nagrinėjamos toje 
vietoje ar vietose, kurios bus nustatytos Kongreso priimtame įstatyme.

Kaip vieną iš Jungtinių Valstijų teisminės sistemos ypatumų galima 
nurodyti jos dualizmą: kiekvienos valstijos teritorijoje veikia ir tos valsti-
jos, ir federaliniai teismai. Valstijų teismai išsaugojo istoriškai susiforma-
vusį jų autonomiškumą, tačiau Aukščiausiasis Teismas yra pripažintas 
aukščiausiąja visos teisminės valdžios institucija. Kaip pabrėžia G. Me-
sonis, tai vienintelis teismas, kurį įsteigti buvo numatyta Konstitucijoje, 
jo sprendimai negali būti apskųsti jokiam kitam teismui. Nors Kongresas 
ir turi teisę nustatyti šio teismo teisėjų skaičių, kuriais atvejais ir kokias 
bylas jis turi nagrinėti, tačiau jis negali pakeisti įgaliojimų, kuriuos Aukš-
čiausiajam Teismui suteikė pati Konstitucija445.  

Federalinių teismų ir valstijų teismų kompetencijos lėmė tokią pa-
dėtį, kad dauguma baudžiamųjų bylų yra nagrinėjama valstijų teismuo-
se. Civilinėse bylose federaliniai teismai turi išimtinę jurisdikciją bylose, 
susijusiose su jūrinių įstatymų, bankroto įstatymų taikymu, su patentų 
ir autorių teise, nagrinėjant ginčus, kuriose viena šalis yra valstija arba 
užsienio šalies diplomatas, taip pat su pretenzijomis prieš federacijos vy-
riausybę. Daug civilinių bylų tenka ir federalinių teismų, ir valstijų teis-

445 Mesonis G. Valdžių padalijimas: teisinės valstybės charakteristika. Konstitucingumas 
ir pilietinė visuomenė. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 119.
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mų jurisdikcijai; tokiu atveju piliečiai, taip pat ir šalys bendru sutarimu 
turi teisę pasirinkti teismą, kuris nagrinėtų jų bylą. 

Pažymėtina, kad teisminės valdžios institucijos ne tik nagrinėja 
baudžiamąsias ir civilines bylas, bet ir nenagrinėdamos bylos iš esmės 
turi teisę priimti trijų rūšių įsakymus. Atsižvelgdami į konstitucinį as-
mens nepriklausomumo principą, teismai turi teisę leisti įsakymus dėl 
sulaikyto asmens paleidimo, jeigu per nustatytą laiką jam kaltinimas 
pareikštas nebuvo. Teismų įsakymais pareigūnai gali būti įpareigojami 
atlikti tam tikrus veiksmus, numatytas įstatyme, arba nutraukti nevei-
kimą proceso dalyvių atžvilgiu. Įsakymais taip pat gali būti privataus ar 
tam tikras pareigas einančio asmens pareikalauta nutraukti tam tikrus 
veiksmus iki ginčo teisminio nagrinėjimo, jei tokiais veiksmais gali būti 
padaryta nepataisoma žala. Tokie įsakymai suteikia galimybę garantuoti 
daugelio žmonių teises. 

Federacinė teismų sistema yra sudarytą iš trijų pakopų teismų – 
apygardų teismų, apeliacinių teismų ir Aukščiausiojo Teismo. Apygardų 
teismai yra žemiausia federalinės teismų sistemos grandis. Jie pirmąja 
instancija nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas. Apygardų teismų 
ir teisėjų skaičių nustato prezidentas Senato patarimu ir pritarimu. Iš 
esmės kiekvienoje valstijoje veikia vienas ar daugiau (didesnėse valsti-
jose – iki keturių) teismų. Apeliaciniai teismai tikrina apygardų teismų 
sprendimus, taip pat nagrinėja skundus dėl kai kurių administracinių 
institucijų sprendimų. Tokių teismų šalyje yra dvylika. Bylos nagrinėja-
mos trijų teisėjų sudėties, vienas iš jų skiriamas vyriausiuoju teisėju.   

Svarbiausią vaidmenį teismų sistemoje, kaip minėta, vaidina Aukš-
čiausiasis Teismas. Šis teismas pagal savo padėtį valstybės valdžių siste-
moje yra lygiavertis Kongresui ir prezidentui. Jis turi galimybę daryti įta-
ką ir įstatymų leidžiamajai, ir vykdomajai valdžiai. Aukščiausiąjį Teismą 
sudaro devyni teisėjai. Juos skiria prezidentas Senato patarimu ir pritari-
mu. Juos iš pareigų galima pašalinti tik apkaltos proceso tvarka. Teismas 
sprendimus priima visos sudėties balsų dauguma. Bylos nagrinėjamos 
rašytine forma. Jam suteikta plati diskrecijos teisė, nes savo nuožiūra 
gali nuspręsti, kokias bylas priimti nagrinėti. Aukščiausiasis Teismas yra 
aukščiausioji apeliacinė instancija, turinti teisę tikrinti žemesnių teismų 
sprendimus ir dėl teisės, ir dėl fakto klausimų. Jis taip pat yra pirmoji 
instancija tose bylose, kai sprendžiami dviejų ar kelių valstijų, federaci-
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jos ir valstijų, pasiuntinių, užsienio valstybių konsulų ir kt. ginčai. Tiesa, 
tokių bylų nėra daug. Svarbūs yra tie Aukščiausiojo Teismo sprendimai, 
kuriuose įstatymai ar administraciniai aktai pripažįstami prieštaraujan-
čiais Konstitucijai. Tokius sprendimus gali priimti ir žemesnių pakopų 
teismai, tačiau Aukščiausiasis Teismas turi teisę juos peržiūrėti. Reikia 
paminėti, kad Aukščiausiasis Teismas turi teisę aiškinti Konstituciją, tai 
jis atlieka vykdydamas federalinių ir valstijų įstatymų konstitucinę kont-
rolę. Vis dėlto formaliai vertinant, kaip žinoma, Aukščiausiasis Teismas 
nėra Konstitucinis Teismas, tai – ,,normalus“ teismas, kuris sprendžia 
konkrečius ginčus, neišsako savo nuomonės dėl hipotetinio įstatymų 
konstitucingumo ir neteikia dėl to išvadų, t. y. neatlieka abstrakčiosios 
teisės aktų kontrolės446. 

Jungtinėse Valstijose yra įsteigta ir specialių teismų. Jie nagrinėja 
su administraciniais ginčais susijusias bylas (pvz., pretenzijų teismas, 
nagrinėjantis privačių asmenų ieškinius Jungtinių Valstijų vyriausybei, 
mokesčių teismas ir kt.), turi atskirą kompetenciją ir priima galutinius 
sprendimus, tačiau atskiros administracinių teismų sistemos šioje vals-
tybėje nėra.

Atskirose valstijose jų konstitucijų pagrindu sudaromos atskiros, la-
bai skirtingos sistemos. Būtent šiuose teismuose nagrinėjama dauguma 
baudžiamųjų ir civilinių bylų. Vis dėlto bendra šioms teismų sistemoms 
yra tai, kad jas sudaro kelios (trys arba keturios) instancijos. Žemiausios 
instancijos (taikos, magistratų, merijų, policijos) teismai nagrinėja ma-
žareikšmes baudžiamąsias ir civilines bylas. Paprastai tokie teisėjai yra 
renkami dvejiems ar trejiems metams, jie nebūtinai privalo turėti teisinį 
išsilavinimą. Tokie teisėjai gali ne tik tvirtinti dokumentus, bet ir skirti 
baudas, laisvės atėmimo bausmes, trunkančias neilgą laiko tarpą, taip 
pat perduoti bylas aukštesnės instancijos teismui. Pirmosios instanci-
jos (grafysčių, apygardų, miesto) teismai išnagrinėja didžiąją dalį bau-
džiamųjų ir civilinių bylų. Dažnai tokius teisėjus, kurie yra kvalifikuoti 
teisininkai, renka gyventojai. Nagrinėjant bylas dalyvauja prisiekusieji. 
Apeliaciniai teismai veikia didesnėse valstijose ir atlieka žemesnių teis-
mų priežiūros funkciją. Jie dažnai nagrinėja ir bylas dėl rinkimų. Kartais 
jų priimami sprendimai yra galutiniai ir negali būti skundžiami. Tokius 

446 Shell K. L. Der Oberste Gerichtshof. Jeger W. Haas, Ch. M., Welz W. Regierungssystem 
der USA. Lehr- und Handbuch. 3. Auflage, München, 2007. S. 174. 
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teismus sudaro 3–9 teisėjai, kuriuos renka gyventojai arba skiria guber-
natoriai 7–14 metų. Aukščiausieji teismai visada yra aukščiausioji vals-
tijų teismų instancija. Juos sudaro 3–16 teisėjų, skiriamų gubernatorius 
senato pritarimu 7–14 metų (kartais iki gyvos galvos). Tokie teismai yra 
apeliacinė instancija žemesnių teismų atžvilgiu. Aukščiausieji teismai 
turi ir konstitucinės priežiūros funkciją. Valstijų aukščiausieji teismai 
gali paskelbti valstijų konstitucijų ir įstatymų nuostatas negaliojančiais 
remdamiesi tuo, kad jie prieštarauja federacijos konstitucijai. Todėl, pa-
sak A. V. Dicey, ,,kiekvieno teisėjo teisėta pareiga, ar jis būtų Niujorko 
valstijos, ar Jungtinių Valstijų Aukščiausiojo Teismo teisėjas, yra aiški. 
Jis privalo laikyti negaliojančiu kiekvieną kongreso ar valstijos įstatymų 
leidybos aktą, kuris prieštarauja Jungtinių Valstijų konstitucijai“447. Vals-
tijose taip pat veikia daug specialių teismų atskiriems klausimams nagri-
nėti (žemės teismai, šeimos teismai ir kt.). 

Taip pat svarbu tai, kad teismai, nagrinėjantys bylas, tuo atveju, jei 
panašus ginčas buvo išspręstas anksčiau, privalo vadovautis argumen-
tais, naudotais ankstesniame spendime, ir priimti analogišką sprendi-
mą. Vėliau naujasis sprendimas tampa precedentu ir įpareigoja ateityje 
teismuose nagrinėti analogiškas bylas, remiantis stare decisis principu448. 
Nuolat pasikartojantys teismų sprendimai tuo pačiu klausimu, ypač kai 
juos aprobuoja aukščiausioji teisminė institucija, tampa teismo prece-
dentu, kurio galia iš esmės prilygsta įstatymui. 

Kalbant apie konstitucinę justiciją, reikia pasakyti, kad visuotinai 
pripažįstama, jog konstitucinės kontrolės ištakos yra Jungtinių Valstijų 
teisinėje sistemoje. Šioje šalyje konstitucinės kontrolės funkcija buvo 
įtvirtinta ne konstitucinio sureguliavimo būdu, o teisminių preceden-
tų pagrindu. Pagal garsiojoje byloje Marbury v. Madison suformuluotą 
principą, įstatymų atitikties konstitucijai problema yra teisminės val-
džios funkcija. Taigi Aukščiausiasis Teismas turi teisę atlikti konstitucinę 
priežiūrą tik nagrinėdamas konkrečią bylą. Tai – vadinamoji konkrečio-
ji kontrolė, kuri skiriasi nuo abstrakčiosios, atliekamos jos nesiejant su 
konkrečiu ginču, t. y. ne konkrečios teisminės bylos kontekste. Tokios 
kontrolės tikslas – konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių apsauga, jei jas 

447 Dicey A. V. Konstitucinės teisės studijų įvadas. Antras leidimas. Vilnius: Eugrimas, 
1999, p. 108. 

448 Baublys L. et al. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: MES, 2010, p. 25. 
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pažeistų vienas ar kitas įstatymas. Aukščiausiasis Teismas – kitaip nei kai 
kurių valstijų teismai – neteikia Kongresui išvadų dėl įstatymų projektų. 
Taigi kiekvienas įstatymas yra laikomas galiojančiu, kol jo konstitucin-
gumu dėl teisių pažeidimo nesuabejoja suinteresuotas asmuo, o Aukš-
čiausiasis Teismas to nepatvirtina.   

Taigi konstitucinė kontrolė neišskiriama į teisminės veiklos atskirą 
sritį, ji nepavedama vienai išskirtinei institucijai. Šiai sistemai būdinga 
tai, kad ,,konstitucinės justicijos funkcija patikima šalies teismų visumai, 
ir ji nesiskiria nuo paprasto teisingumo įgyvendinimo tuo požiūriu, kad 
visus ginčus, nesvarbu kokia jų prigimtis, nagrinėja tie patys teismai, lai-
kydamiesi tų pačių sąlygų. Konstitucingumo klausimas gali kilti kiekvie-
noje byloje, jam spręsti ypatingos procedūros nereikia <...>“449. 

Reikia pasakyti, kad teisė tikrinti įstatymų konstitucingumą nereiš-
kia, jog teismas, susidūręs su, jo nuomone, Konstitucijai prieštaraujančiu 
įstatymu, skelbia jį negaliojančiu: Konstitucija to nenumato. Tokiu atveju 
teismas atsisako tą įstatymą taikyti, teisės norma netenka įpareigojančio 
pobūdžio. Jungtinių Valstijų teismai per visą jų veiklos laikotarpį pri-
pažino daugybę teisės aktų prieštaraujančiais Konstitucijai. Tai laikoma 
efektyvia konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos priemone.

Svarbu pabrėžti, kad Jungtinių Valstijų Aukščiausiasis Teismas at-
lieka dar vieną svarbią funkciją – dėl išmintingos Konstitucijos interpre-
tacijos šis aktas nesensta, nors šalyje galioja jau daugiau nei du šimtus 
metų. Remiantis ja sėkmingai sprendžiamos sudėtingiausios šių dienų 
problemos. Taigi ne tik šioje Konstitucijoje įtvirtintas griežtas valdžių 
padalijimo modelis, stabdžių ir atsvarų užtikrinimo pavyzdys, bet ir 
Konstitucijos taikymas, Aukščiausiojo Teismo Konstitucijos aiškinimo 
praktika (,,gyvosios“ Konstitucijos idėja), konstitucinės justicijos įtvir-
tinimas – svarbūs konstitucionalizmo įtvirtinimo aspektai, turėję didelę 
įtaką daugeliui pasaulio valstybių.  

x x x

Vietoj išvadų reikėtų pasakyti, kad tai, kas pasakyta apie Jungtinių 
Valstijų Konstituciją – tai tik mėginimas ,,prisiliesti“ prie paties Konsti-
tucijos teksto, gerai suvokiant, kad, pasak E. Kūrio, spręsti apie konsti-
tucinio reguliavimo turinį tik iš pačios konstitucijos teksto (vieno do-

449 Favoreu L. Konstituciniai teismai (vertė E. Jarašiūnas). Vilnius: Garnelis, 2001, p. 18.
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kumento) tolygu spręsti apie spektaklio turinį tik iš programos450. Todėl 
žavintis palyginti glaustu Jungtinių Valstijų Konstitucijos tekstu nereikia 
pamiršti, kad be teksto yra ir daugiau nei 500 000 tomų Jungtinių Vals-
tijų Aukščiausiojo Teismo sprendimų, t. y. aktų, kuriuose suformuluota 
konstitucinė doktrina – konstitucinių doktrinų įvairiais klausimais orga-
niška visuma. Išsamesnės tokios doktrinos studijos jau būtų kitų, daug 
platesnių tyrinėjimų objektas.
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Teisėkūros akiratyje –  
pirmasis lietuviškas  
baudžiamasis kodeksas

Nacionalinę teisę, smarkiai paveiktą recepuotų svetimų, be to, dar ir 
nevienodų teisės šaltinių, atnaujinti ir unifikuoti po Pirmojo pasaulinio 
karo atkurtoje Lietuvos valstybėje sėkmingiausiai galėjo įstatymų kodifi-
kavimas, tad šis aktualus, bet sudėtingas reikalas buvo vienas iš svarbes-
nių tarpukaryje mūsų teisėkūrai tekusių spręsti uždavinių.

XX a. pradžios politinės, ekonominės, socialinės ir kitos sąlygos Lie-
tuvoje ir aplink ją nebebuvo panašios į egzistavusias daugiau nei prieš šim-
tmetį jai netenkant valstybingumo. Praėjęs laikas nuo to, kai lietuvių že-
mes okupavę rusai nutraukė LDK teisės galiojimą, beveik nebeišsaugojo ir 
jos pagrindu susidariusių teisinių santykių. Gyventojai per tą laiką suspėjo 
persiimti okupantų diegtų teisinių sistemų įtaka. Kita vertus, viduramžiais 
susiformavę teisės aktai mažai būtų tikę valstybei, atkuriamai demokrati-
niais pagrindais. Jau vien dėl šių visų priežasčių atnaujinti jų galiojimą po 
netrumpo laiko vargu ar buvo įmanoma. Apie teisės Lietuvoje atkūrimą ir 
tęstinumą galima buvo kalbėti nebent ta prasme, kad atkuriamoje valsty-
bėje užsimota vėl grįžti prie savos, lietuviškos teisės, suprantama, pritaiky-
tos naujoms sąlygoms arba, kitaip tariant, sukurtos naujai.

Tad natūralu, kad šioje Lietuvos valstybėje neskubėta atsikratyti ilgą 
laiką iki Pirmojo pasaulinio karo politiškai viešpatavusių užsienio paver-
gėjų čia diegtų, nors ir nevienodų, teisės šaltinių, nors anaiptol neatspin-
dėjusių vietinių ypatybių, nenulemtų objektyvių priežasčių ar gyventojų 
interesų nevienodumo, bet atsiradusių išimtinai dėl nepalankių istorinių 
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aplinkybių, nes svetimšaliai juos kraštui buvo primetę prievarta, specia-
liai turėdami tikslą panaikinti tautinius jo individualumus ir paskleisti 
savąją kultūrą ir savąją teisę. Maža to, bendra specialistų nuomone, rece-
puotieji įstatymai buvę pritaikyti didelių valstybių gyvenimo reikmėms, 
todėl atsikūrusiai Lietuvos valstybei apskritai netikę, visiškai nederėję su 
naująja Lietuvos valstybės forma. Ir tai suprantama, nes „Lietuva, pri-
ėmusi demokratinę valstybės formą, tai formai realizuoti ėmė naudotis 
senais absoliutinės monarchijos ir liberalizmo tendencijos prisisunku-
siais įstatymais“451. 

Teisės atnaujinimu sunkiausiomis sąlygomis teko rūpintis dar ne-
patyrusiems jaunos atsikūrusios valstybės įstatymų leidėjams. Nepaisant 
didžiulių jų pastangų, vien tik atskirų nacionalinės teisėkūros pastango-
mis išleistų įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų bei kitų teisės 
šaltinių, kad ir kiek daug jų buvo, neužteko sėkmingai vainikuoti nacio-
nalinės teisės formavimąsi. Reglamentuodami visuomeninius santykius 
skyrium, nacionaliniai teisės aktai nepajėgė sudaryti išbaigtos sistemos, 
neišvengiamai palikdavo aibes spragų, kurios ir toliau buvo užpildomos 
normomis, esančiomis recepuotuose svetimuose teisės aktuose. Neretai 
naujuosius įstatymus būdavo sunku priderinti prie recepuotųjų, dažnai 
jie regėjosi prie visumos ne visai tinkančiais lopais ir tai kėlė nemaža 
teisės neaiškumų ir kolizijų, turėjusių (tai buvo viešai pripažįstama) nei-
giamą poveikį gyventojų teisinei sąmonei, iš to kildavęs „teisinio jausmo 
žmonėse menkėjimas“452. 

Neatidėliojamai bent svarbiausių teisės šakų kodifikacijai, deja, 
realių valstybės pastangų gana ilgą laiką buvo aiškiai per maža. Nors 
specifinio, sudėtingo, reikalaujančio ilgalaikio specialistų atsidėjimo ir 
maksimalaus susitelkimo kodeksų rengimo reikalas buvo pradėtas kel-
ti 1919 m. Lietuvos Valstybės Taryboje, jai dar esant svarbiausiu įstaty-
mų leidėju453, bet dėl susiklosčiusių ekstremalių aplinkybių šią funkciją 
perdavusi vykdomajai valdžiai, ji savo nuostatą pakeitė ta prasme, kad 
pagrindinį teisėkūros darbą sutelkė Ministrų kabineto rankose, taip 

451 Kavolis M. Mūsų įstatymdavystė ir teisdarystė. Lietuva 1918-1938. Fotografuot. leid. 
Kaunas, 1990, p. 328. 

452 Kavolis M. Mūsų įstatymdavystė ir teisdarystė. Lietuva 1918-1938. Fotografuot. leid. 
Kaunas, 1990, p. 328. 

453 Valstybės taryba // Lietuva. 1919, 55.
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pat jam perdavė ir kodifikacijos reikalus454. Nuo tada šie ketinimai il-
gam prigeso. 

Šiaip jau ganėtinai aktyvi Lietuvos valstybės teisėkūros institucijų 
veikla per kelerius metus davė gana daug teisinės medžiagos, kurioje 
orientuotis, jos nuolat netvarkant, darėsi vis sunkiau, tapo sudėtingiau 
operatyviai rasti ir teisingai taikyti reikiamas normas. Visi suprato, kaip 
svarbu įveikti teisės partikuliarumą, nes tik nuosavybės ir asmens san-
tykių vienodumas viso krašto mastu galėjo laiduoti gerovę bei valstybės 
stiprėjimą; buvo pripažįstama, kad geriausia kiekvieno krašto jungtimi, 
telkiančia jo gyventojus į vieną organinę visumą, esantys bendri visam 
kraštui įstatymai455. „Šalia bendros kalbos, nėra kito tokio vienijančio 
veiksnio, kaip bendra civilinė teisė, vienodai tvarkanti kasdieninius 
atski ro žmogaus santykius su jo kaimynais, su jo šeima, su giminėmis, 
su verslininkais, vienodai sprendžianti tarp jų iškylančius ginčus, nesusi-
pratimus“, – buvo rašoma to meto spaudoje456. Ir vėl neabejota, kad pačia 
efektyviausia priemone Lietuvos teisei unifikuoti galėjo būti būsimieji 
Lietuvos kodeksai. Iš tiesų teisės kodifikavimo darbas turėjo ne tik su-
jungti susistemintas Lietuvoje jau galiojusias teisės normas, bet ir atnau-
jinti bei suvienodinti visą jos sistemą.

Tik 1928 m. įsteigus Valstybės Tarybą, kurios įstatyme457 viena tie-
siogiai įvardijamų jos funkcijų buvo rengti įstatymų kodifikavimo pro-
jektus, teisinėje visuomenėje sustiprėjo viltys, kad toks aktualus teisės 
tvarkymo darbas Lietuvoje įgyja naują pagreitį. Oficiozas tuomet teigė, 
kad naujos tų metų Lietuvos Valstybės Konstitucijos autoriai, numatyda-
mi šią specialią instituciją įstatymams rengti ir juos kodifikuoti, kodifi-
kacijos darbą netgi „padarė konstituciniu dalyku“458.

Bet ir vėl Valstybės Taryba, ištisus devynerius metus atidėliojant 
1927 m. paleisto Seimo rinkimus, buvo užversta einamųjų įstatymų pro-
jektų rengimo juos leidusiai Vyriausybei darbais, tad ją įsteigus beveik 
tiek pat metų prireikė, kol civilinis kodeksas buvo pradėtas rengti459, o 

454 Valstybės taryba // Lietuva. 1919, 77.
455 Kodifikacijos įstaigos įstatymo paaiškinamasis raštas. Lietuvos mokslų akademijos Vrub-

levskių bibliotekos rankraščių skyrius. F. 281, saug. vien. 49, lap. 8.
456 Dakutis,T. Lietuviškosios teisės kelias // Vairas. 1939, 9: 171.
457 Valstybės tarybos įstatymas // Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 283-1813.
458 Apie valstybės tarybą // Lietuvos aidas. 1928, 206.
459 Maksimaitis M. Civilinio kodekso problema Lietuvoje 1918-1940 metais ir jos spren-
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kol buvo sudaryta komisija Baudžiamojo kodekso projektui rengti, pra-
ėjo visas dešimtmetis.

Tiesą sakant, baudžiamosios teisės reforma nepriklausomoje Lietuvos 
valstybėje tarpukaryje nebuvo laikoma tokia aktualia kaip civilinės: visoje 
Lietuvos valstybės teritorijoje, išskyrus autonominio krašto statusą turė-
jusį Klaipėdos kraštą, galiojęs 1903 metų Rusijos imperijos baudžiamasis 
statutas, savo humaniškumo lygiu bei teisine technika visuotinai pripažin-
tas pasiekusiu Vakarų baudžiamųjų įstatymų lygį460, dėl to, beje, net savo 
tėvynėje, kaip pernelyg liberalus, jis niekuomet nebuvo visiškai veikiantis. 
Tad neforsuojant naujo kodekso rengimo, atsiliepiant į gyvenimo keliamas 
aktualijas, kurį laiką buvo apsiribojama tik palyginti saikingu jo noveli-
zavimu: neminint baudžiamosios teisės normų, naujai paskelbtų įsakmiai 
su Baudžiamuoju statutu nesiejamuose nacionaliniuose to meto Lietuvos 
įstatymuose, per tarpukarį, žinomo Lietuvos įstatymų žinovo advokato 
Jokūbo Robinzono duomenimis, tiesioginiams šio statuto pakeitimams 
specialiai buvo išleistas trisdešimt vienas įstatymas461. 

Pirmieji žingsniai tiesiogiai tobulinant šį Baudžiamąjį statutą žengti 
tuomet, kai, senkant tuo metu vienintelei lietuviškai K. Jablonskio atlikto 
šio Statuto vertimo 1919 m. laidai, nors gerokai stokojusiai tikslumo462 ir 
neturėjusiai oficialaus teksto statuso, nebepajėgdama tenkinti teismų ir 
administracijos poreikių, susijusių su šiuo kasdienio naudojimo teisiniu 
tekstu, Teisingumo ministerija jau 1925–1926 m. nesėkmingai mėgino 
organizuoti naujos Statuto laidos parengimą. Vėliau, 1927 m. rudenį, 
naują Statuto laidą pavesta parengti teisingumo ministro Tarybos nariui, 
buvusiam karšto apsaugos ministrui ir Kariuomenės teismo prokurorui 
Juozui Papečkiui. Šįkart Statutas turėjo būti kiek galima daugiau pritai-
kytas Lietuvos gyvenimo sąlygoms. Tam tikslui užsibrėžta iš jo teksto 
pašalinti neturinčias Lietuvai reikšmės arba joje netaikomas normas, 
inkorporuoti į jį visas išleistas ir tebegaliojusias lietuviškas novelas (jų 
būta labai svarbių, pavyzdžiui, reglamentuojančių lygtinį nuteisimą) ir 
pakeisti kai kurių straipsnių tekstus, derinant juos su Lietuvoje išleis-

dimo paieškos. Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: Justitia, 2008, 
p. 189–202.

460 Aннерс Е. История европейского права. Москва, 1996, с. 364.
461 Robinzonas J. Lietuvos įstatymai. Sistemiška visų paskelbtų ir galiojančių įstatymų, įsaky-

mų, taisyklių ir instrukcijų apžvalga. Kaunas, 1940, p. 88–89, 105.
462 Stankevičius V. Baudžiamoji teisė. Paskaitos. Kaunas, 1925, p. 15.
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tais jų pakeitimais. Leista net modifikuoti atskirus Statuto straipsnius ir 
net skyrius, keisti bendruosius dėsnius (pavyzdžiui, susijusius su pakeis-
ta bausmių sistema ir jų dydžiais), kiek to reikalauja Lietuvos valstybės 
tvarka ir besikeičiančios gyvenimo sąlygos. Galiausiai turėjo būti sutvar-
kytas teksto stilius ir suvienodinta Statuto terminija, panaudojant dešim-
ties metų šioje srityje Lietuvos pasiekimus. 

Parengus, vykdant gautą įpareigojimą, didžiąją dalį Baudžiamojo 
statuto straipsnių, prie kiekvieno jų pridedant padarytų pakeitimų pa-
grindimą, nuo 1929 m. sausio 1 d. J. Papečkys buvo paskirtas Valstybės 
Tarybos nariu, tikintis leisti jam darbą užbaigti, o tada sudaryti kompe-
tentingą komisiją, kuri Statuto tekstą galutinai suredaguotų463. Tačiau ru-
tininiai Tarybos darbai, skirti einamiesiems įstatymų projektams reng-
ti464, šiuos planus jaukė. Tik gerokai vėliau, jau rengiant Civilinį kodeksą, 
galiausiai nutarta atnaujinti darbą, susijusį ir su Baudžiamuoju kodeksu. 
Tačiau šįsyk užsimota nors ir baigiamo darbo rusų Baudžiamojo statuto 
pagrindu nebetęsti, o imtis rengti iš pagrindų naują lietuvišką kodeksą.

Taigi beveik ištisą Lietuvos nepriklausomos valstybės gyvavimo lai-
kotarpį tenkinusis atskirais veikiančiojo rusų Baudžiamojo statuto papil-
dymais ir pakeitimais, tik 1938 m. rudenį galiausiai sudaryta Valstybės 
Tarybos komisija savam Baudžiamajam kodeksui rengti. Komisijos pir-
mininku paskirtas tas pats, vos išvakarėse (nuo 1938 m. rugpjūčio 1 d.) 
tapęs Valstybės Tarybos vicepirmininku, J. Papečkys, į jos sudėtį įtraukti 
Tarybos žinovai bendradarbiai Vytautas Jurgutis ir Jurgis Kalvaitis bei re-
ferentas Kazimieras Nausėda. Svarstant atitinkamus klausimus, komisijos 
darbe dalyvaudavo karo teisininkai Julius Matulevičius ir Tomas Sereika.

Komisija darbą pradėjo 1938 m. spalio 8 d. posėdžiu. Pradėdamas 
jį, neseniai paskirtas Valstybės Tarybos pirmininku B. Masiulis pabrėžė 
Baudžiamojo statuto svarbą valstybei, paaiškino jo rengimo aktualumą. 
Be to, B. Masiulio žodžiais, valstybei esanti reikšminga ne tik sutvarky-
ta materialinė baudžiamoji teisė, bet ir naujos procesinė ir penitencinė 
baudžiamosios teisės dalys. Pareikšta, jog sudarytoji komisija gaunanti 
nemaža laisvės – jai pačiai teksią nusistatyti kodekso rengimo metodiką, 

463 Aiškinamasis raštas dėl Ministrų kabineto priimtos Valstybės tarybos išlaidų sąmatos 
1929 metams. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 
603, lap. 91-92.

464 Dakutis T. Lietuviškosios teisės kelias // Vairas. 1939, 9: 172.
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ji nebūsianti varžoma konkrečiomis darbo gairėmis, įgyjanti galimybę 
pati, pagal naujausius kitų šalių baudžiamuosius kodeksus, neignoruo-
jant ir Lietuvoje galiojusios teisės, pasirinkti teisinius orientyrus465. Ta-
rybos pirmininkas išsakė palinkėjimą darbą užbaigti kuo greičiausiai466, 
nors konkretūs terminai nei šiame posėdyje, nei vėliau nebuvo minimi. 

Apibūdindamas savo viziją dėl būsimo komisijos darbo, jos pirminin-
kas J. Papečkys iškėlė nemažai komisijos sprendimų lauksiančių problemų. 
Pasak jo, komisijai teksią rimtai pagalvoti, kokiam kodekso rengimo būdui 
ji ryžtasi teikti pirmenybę: darbo pagrindu bus pasirinkti Lietuvoje galio-
jantys baudžiamieji įstatymai ar kuris nors svetimas kodeksas; gal bus no-
rima svetimą kodeksą tiesiog recepuoti; neatmesta galimybė, jog komisija 
imsis rengti visai naują originalų kodeksą. Komisijai teksią apsispręsti dėl 
pačios kodekso dvasios, dėl bausmių sistemos – monistinės, dualistinės 
ar kitos – pasirinkimo. Komisija turėsianti tarti žodį dėl įtrauktinumo į 
kodeksą akcizo, muitų ir kai kurių kitų dažnokai kaitaliojamų baudžiamo-
sios teisės normų, taip pat valstybės saugumo įstatymo, turėsiančio veikti 
visoje, neišskiriant autonominio Klaipėdos krašto, teritorijoje 467.

Nusistatytas intensyvus darbo ritmas, numatantis posėdžiauti po du 
kartus savaitėje – trečiadieniais ir šeštadieniais, nuo 10 valandos. 

Vėliau suformuluoti pagrindiniai rengiamo kodekso tikslai: juo bū-
siantys saugomi Valstybė ir jos institucijos; Tauta ir jos nacionalinė raiš-
ka; asmuo, kaip Valstybės narys ir kaip žmogus468. 

Šiek tiek užtrukusių svarstymų ir abejonių objektu tapo tinkamas 
komisijai pavesto rengti būsimo susisteminto įstatymų rinkinio lietuviš-
kas pavadinimas. 

Prisimintina, jog atkuriant Lietuvos valstybę, joje recepuojamas 
rusų 1903 m. Baudžiamasis statutas („Ugolovnoje uloženije“) oficialiai 
lietuviškai buvo įvardytas „baudžiamuoju kodeksu“469, tačiau labai grei-

465 Komisijos Baudžiamajam statutui rengti (toliau – KBSR) 1938 10 08 pos. protokolas. 
LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 258; Jurgutis V. Baudžiamojo įstatymo teritorinė galia 
Baudžiamojo kodekso projekte // Teisė. 1939, 45: 73.

466 KBSR 1938 10 08 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 258.
467 KBSR 1938 10 08 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 259.
468 KBSR 1938 10 12 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 257.
469 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymas // Laikinosios vyriausybės žinios 

(toliau – LVŽ). 1919, Nr. 2/3-26; Baudžiamojo kodekso papildo įstatymas // LVŽ. 
1919, Nr. 4-45.
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tai – jau nuo 1919 m. pabaigos – jam buvo benusistovįs nacionalinėje 
teisėje plačiai vartotas „statuto“ pavadinimas470. Vėliau, šiuo klausimu 
rašydamas veikale apie Napoleono teisyną, A. Janulaitis pritarė, jog ter-
minas „kodeksas“ lietuvių kalbai apskritai neesąs priimtinas dėl to, kad 
šiuo atveju lietuviška žodžio galūnė, netinkamu rusų ar lenkų kalbų pa-
vyzdžiu, tiesiai jungiama prie lotyniškos žodžio galūnės. To neleidžianti, 
pasak jo, lietuvių „gyvoji kalba“; A. Janulaičio tuokart išsakyta nuomone, 
lietuvišką galūnę šiuo atveju būtų galima panaudoti nebent lotyniško-
sios vietoje, ją atmetus, taigi, pasak jo, tektų vartoti žodį „kodikas“ arba 
„kodas“. Bet tinkamiausiu lietuvišku šio termino pakaitalu jis vis dėlto 
laikė „teisyną“471. Spaudoje buvo siūlytas dar ir paprasčiausias „įstatymų 
knygos“ terminas472. Todėl nekelia nuostabos dėmesys, kurį Valstybės 
Tarybos komisija baudžiamajam kodeksui rengti skyrė vėl kilusiam būsi-
mo jo pavadinimo klausimui – ta proga aptarti baudžiamojo „kodekso“, 
„statuto“, „įstatymo“, „teisyno“ variantai, nors taip ir neapsistota ties ku-
riuo nors vienu jų. Sutarta laikinai vartoti „kodekso“ pavadinimą, toliau 
konsultuojantis tuo reikalu su kalbininkais473.

Apsispręsta struktūriškai būsimąjį kodeksą suskirstyti į tris knygas, 
kurių pirmoji būtų skirta bendriesiems nuostatams, antroji ir trečioji – nu-
sikaltimų (atitinkamai įvardytų nusidėjimais ir nusižengimais) sudėtims ir 
už juos numatomoms bausmėms, t. y. specialiajai daliai. Turinio prasme 
darbo pagrindu manyta panaudoti Lietuvoje veikiantį rusų Baudžiamąjį 
statutą, bet sistemos požiūriu jį keičiant tiek, kiek tatai bus manoma esant 
reikalinga, derinantis prie vienų naujausių – Italijos bei Šveicarijos – bau-
džiamųjų kodeksų474. Apskritai, komisija savo darbe, be bendrosios bau-
džiamosios teisės doktrinos ir Lietuvoje tuo metu galiojusios baudžia-
mosios teisės, vadovavosi naujausiais kitų kraštų susistemintais baudžia-
mosios teisės šaltiniais – italų ir danų 1930 m., lenkų 1932 m., rumunų 
1936  m., šveicarų 1937 m. kodeksais bei vokiečių ir prancūzų kodeksų 
projektais, taip pat kai kuriais atskirais baudžiamaisiais įstatymais 475.

470 Įstatymas apie Lietuvos piliečius, įstojusius į Bermonto ir Virgoličo ginkluotus bū-
rius // LVŽ. 1919, Nr. 15-180.

471 Janulaitis A. Napoleono teisynas. Kaunas, 1930, p. VII.
472 Samajauskas K. Lietuviškasis teismas. Terminologija // Teisė. 1934, 25: 26.
473 KBSR 1938 10 19 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 253.
474 KBSR 1938 10 08 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 257.
475 Jurgutis V. Baudžiamojo įstatymo teritorinė galia Baudžiamojo kodekso projekte // Teisė. 
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Skyrium pažymėtinas itin didelis komisijos Baudžiamajam kodek-
sui rengti dėmesys rengiamo projekto terminijai ir apskritai lietuviškai 
teisinei kalbai.

Šis dėmesys buvo nulemtas paradoksalios situacijos, kai turėdama 
itin turtingą ir turiningą teisinę praeitį Lietuva valstybingumo atkūri-
mo galimybę XX a. išsikovojo neturėdama savo nacionalinės teisinės 
kalbos: Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje teisės šaltiniai buvo skel-
biami ir teisiniai santykiai tvarkomi ne lietuvių, o LDK kanceliarine 
senąja slavų kalba (šia kalba buvo parašyti ir Lietuvos statutai, vėliau 
daryti jų tekstų vertimai į lotynų bei lenkų kalbas). Panorusi įsigyti tei-
sinių žinių, Lietuvos jaunuomenė antrajame (po Karaliaučiaus) pagal 
amžių Rytų Europoje Vilniaus universitete taip pat ją studijavo lotyniš-
kai ar lenkiškai, svetimomis kalbomis buvo skelbiami šio universiteto 
profesūros mokslo darbai. Juolab į valdžios įstaigas lietuvių kalbos ne-
įsileido svetimieji, XVIII a. pabaigoje pasidaliję Lietuvos teritoriją ir 
daugiau nei šimtmečiui ją aneksavę. Rusams 1832 m. uždarius Vilniaus 
universitetą, negausūs lietuvių tautos atstovai teisės mokslų buvo pri-
versti semtis net ne savame krašte, o dažniausia Rusijoje – Peterburgo, 
Maskvos, Dorpato (Tartu) universitetuose, arba, rečiau, Vakarų Euro-
poje, taigi specialybės literatūrą studijavo išimtinai užsienio kalbomis, 
išmokdami taip pat išimtinai tik svetimkalbę teisinę terminiją476. To-
dėl, suprantama, „amžiai nelaisvės buvo išdildę iš žmonių sąmonės ne 
tik teisėtumo pajautimą, bet ir palaidoję terminus teisinėms sąvokoms 
išreikšti“477. Neturėta ne tik savos lietuviškos teisinės terminijos, bet ir 
specialaus lietuviško termino „teisė“, kurio veltui ieškotume K. Sirvydo 
apie 1620 m. išleistame pirmajame spausdintame lietuvių kalbos žody-
ne, – teisės, bylos ar teismo prasme čia vartotas daugiau buitinio pobū-
džio žodis „tiesa“478. Pasak K. Būgos, žodis „teisė“ į lietuviškos raštijos 
kalbą buvęs įtrauktas tik lietuviams atgavus savo raštiją – pirmaisiais 
praėjusio šimtmečio metais479.

1939, 45: 87.
476 Jonikas P. Apie teisės kalbą // Gimtoji kalba. 1939, 7: 97.
477 A. a. Antanas Kriščiukaitis // Teisė. 1933, 24: 233.
478 Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Sirvydas. Dictionarium trium linguarum. 

Vilnius, 1979, p. 869.
479 Būga K. Rinktiniai raštai. T. 1. Vilnius, 1958, p. 109.
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Galima teigti, kad lietuviškos teisinės terminijos ir apskritai profesi-
nės teisininkų kalbos kūrimąsi tuo laikotarpiu lėmė atkurtos nacionali-
nės valstybės poreikiai480. 

Nepaisant entuziastingų pastangų, rodytų 1918 m. vasario 16 d. 
priėmus Nepriklausomybės Aktą, mėginant kuriamą valstybę aprūpinti 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje veikusių ir numatomų laikinai pa-
likti galioti reikalingiausių svetimų kodeksų lietuviškais vertimais481, jų 
tekstų, ėmus funkcionuoti lietuviškoms teisinėms institucijoms, beveik 
nesulaukta. Akivaizdžiai įsitikinta, jog esamomis sąlygomis „įstatymų 
išversti taip, kad jų vertimas taptų autentiniu tekstu, nėra galima“482.

Reikalingiausi lietuviški teisės terminai, be kurių negalėjo išsiversti 
teismai ir kitos valstybės institucijos, buvo rekomenduoti 1919–1920 m., 
daugiausia A. Kriščiukaičio ir K. Jablonskio pastangomis483. Šis darbas 
buvo tęsiamas ir toliau, bet to neužteko, todėl prasidėjus įstatymų kodi-
fikavimo darbams itin aktyvią veiklą išvystė Valstybės Tarybos Termino-
loginė komisija vartojamiems teisiniams terminams svarstyti ir naujais 
papildyti, pirmininkaujama tuometinio Tarybos pirmininko B. Masiu-
lio. Joje dirbo Tarybos narys K. Jablonskis, žinovas bendradarbis A. Salys 
ir referentas P. Stravinskas, o prireikus – ir kiti Valstybės tarybos bendra-
darbiai484. Jos aprobuoti terminai, pradedant 1939 m., imti skelbti „Tei-
sės“ žurnale kaip tolesnių diskusijų medžiaga. 

Išskirtinį dėmesį lietuviškai teisinei terminijai, skyrium imant, rodė 
ir pati Valstybės Tarybos komisija Baudžiamajam kodeksui rengti. Da-
lyvaujant specialistams kalbininkams, ji apsvarstė per šimtą baudžiamo-
sios teisės terminų-naujadarų. Tarp jų galima rasti tokių, kurie šiandien 
yra prigiję, plačiai naudojami ir nebepanašūs į naujadarus (nusikaltimas, 
nusižengimas, nusikaltėlis, kaltinamasis, suimtasis, poelgis, nusikaltimo 
padariniai, valkata, padauža ir kt.), taip pat tokių, kurie neprigijo arba 
laikui bėgant buvo pakeisti naujais, tobulesniais: atkrytis (recidyvas), 
kalsnumas (pakaltinamumas), nekalsnumas (nepakaltinamumas), rei-
kiamoji gyna (būtinoji gintis), būtinoji reika (būtinasis reikalingumas) 
480 Maksimaitis M. Prie lietuviškos teisinės kalbos ištakų // Jurisprudencija. 2007, 5 (95): 

7-13.
481 Sugintas A. Šis tas iš dabuotės teismo srity // Teisininkų žinios. 1958, 23-24: 27,
482 Papečkys J. Įžangos žodis. Karo baudžiamasis statutas. Kaunas, 1922, p. 3.
483 Masiulis B. Kalba ir teisininkai // Teisininkų žinios. 1954, 6: 2.
484 Masiulis B. Valstybės taryba // Teisininkų žinios. 1958, 25-26: 14.
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ir kt.485. Areštą ketinta lietuvinti į „suimtį“, areštinę – į „imtininę“, kalėji-
mą – į „kalinę“, įstaigą, kurioje atliekama vadinamoji grasos bausmė, – į 
„grasinę“, o atliekančius šiose įstaigose bausmes asmenis – atitinkamai į 
„imtinį“, „kalinį“ ir „grasinį“486. 

Apskritai, Valstybės Tarybos šiame darbo bare parodytos pastangos 
ir jų rezultatai paskatino žengti naują tvirtą lietuviškos teisės terminijos 
ir kalbos žingsnį.

Logiška, kad tiesioginis darbas rengiant kodeksą pradėtas nuo bau-
džiamosios teisės bendrosios dalies. Nusistatyta ją baigus projektą viešai 
paskelbti teisinės visuomenės žiniai ir diskusijai487. 

Bendriems baudžiamosios teisės klausimams skirtą projekto pirmą-
ją knygą, jos pirmąjį variantą, baigta rengti 1940 m. kovo 5 d. 136-ajame 
komisijos posėdyje. Jame pritarta knygą sudarantiems 144  straips-
niams  – lygiai dukart daugiau, nei buvo atitinkamoje galiojusio rusų 
Baudžiamojo statuto dalyje, o tiksliau – tą dalį atstojančiame Statuto pir-
majame skyriuje, pavadintame „Nusikalstami darbai ir bausmės apskri-
tai“. Struktūriškai šie straipsniai buvo sugrupuoti į aštuonis skyrius488: 
I. Baudžiamasis įstatymas; II. Baustinumo pagrindai; III. Bausmės; 
IV. Saugmės; V. Nepilnamečių baudimas; VI. Bausmių skyrimas; VII. Se-
natis; VIII. Rehabilitacija. 

Baigusi šį darbą, nieko nelaukdama komisija jau kitą dieną pradėjo 
projektą svarstyti antruoju skaitymu489. Aplinkybės taip susiklostė, kad 
Baudžiamojo kodekso projekto pirmoji knyga, skirta bendriems bau-
džiamosios teisės klausimams, dabar apimanti 135 straipsnius, baigta 
svarstyti birželio 26 d. 

Tądien posėdžiauta 177-tą kartą490.
Komisijos darbų eiga fiksuota jos posėdžių protokoluose, kurie sy-

kiu su kai kuria papildoma darbo medžiaga šiuo metu saugomi Lietuvos 
centriniame valstybės archyve Teisingumo ministerijos fonde (f. 385). 
Paties komisijos darbo rezultato – jos parengto kodekso bendrosios 

485 KBSR 1940 04 24 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 62-64.
486 KBSR 1940 04 24 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 38.
487 Jurgutis V. Baudžiamojo įstatymo teritorinė galia Baudžiamojo kodekso projekte // 

Teisė. 1939, 45: 73.
488 KBSR 1940 03 05 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 101-102.
489 KBSR 1940 03 06 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 97.
490 KBSR 1940 06 26 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 8.
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dalies projekto – ten, deja, nėra ir jo rasti nepavyko. Yra tiktai žinoma, 
kad vienas iš projekto rengėjų, K. Nausėda, projekto egzempliorių prieš 
prasidedant antrajai sovietinei okupacijai su savimi išsigabeno į emigra-
ciją491. Išeivijos spaudoje skelbtose publikacijose į šio projekto tekstą ne-
buvo gilintasi, apsiribota tik schematišku jo struktūros apibūdinimu ir 
modernumo konstatavimu492.

Nedisponuojant kodekso projekto tekstu, sunku išsamiai kalbė-
ti apie jo turinį. Tenka tenkintis informacija, kurią apie jį suteikia tik 
rengėjų pakankamai detalizuota kodekso struktūra, taip pat jį rengusios 
komisijos posėdžių protokoluose atspindėta kai kurių projekto nuostatų 
aptarimo medžiaga.

Komisija nusistatė prigijusią nusikalstamo darbo (nusikalstamos vei-
kos) sąvoką rengiamame kodekso projekte pakeisti „nusikaltimu“. Juo lai-
kytas „poelgis, kuris jo reiškimo metu yra įstatymo baustinai uždraustas“. 
Pats terminas „nusikaltimas“ projekte traktuojamas kaip bendrinė sąvoka; 
pagal už konkrečius nusikaltimus numatytų skirti bausmių griežtumą juos 
manyta suskirstyti vietoje rusų Statute buvusių trijų į dvi grupes: į sun-
kesnius, įvardijamus „nusidėjimais“, ir lengvesnius – „nusižengimus“493. 
Už padarytą nusidėjimą ketinta numatyti didžiausią bausmę – ją norėta 
pavadinti „vargyba“ arba „vergove“, laikoma griežčiausia laisvės atėmimo 
bausme, leidžiama skirti iki gyvos galvos; ja nubaustieji turėjo dirbti pri-
verstinį darbą ir naktimis būti laikomi kiekvienas atskirai. Už nusidėjimą 
taip pat galėjo būti skiriama arba paprastas kalėjimas (laisvės atėmimas 
nuo 15 dienų iki 15 metų; nubaustieji laikomi kalėjime ir verčiami dirb-
ti nustatytus darbus; naktimis, jei sąlygos leidžia, irgi laikomi skyrium), 
arba vadinamoji grasa (priverstinė nuo 50 iki 25 000 litų dydžio įmoka 
valstybės naudai). Už nusižengimus projektu ketinta taikyti areštą (laisvės 
atėmimą nuo 1 dienos iki 1 mėnesio) arba baudą (priverstinę nuo 1 iki 
2 500 litų įmoką, mokamą valstybės naudai)494.

Didžiausias projekto skyrius – 43 straipsniai – buvo skirtas baus-
mėms, kurių sistema nekart buvo kaitaliojama.

491 Nausėdas K. [Atgarsiai] // Teisininkų žinios. 1955, 11: 15.
492 Masiulis B. Valstybės Taryba // Teisininkų žinios. 1958, 25-26:13.
493 KBSR 1938 10 19 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 254.
494 KBSR 1939 01 16 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 120, 122.
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Svarstant bausmių sistemą, pradžioje nusistatyta mirties bausmės 
į ją neįtraukti, nors visiškai jos neatsisakyta. Manyta, jog mirties baus-
mė galėsianti būti taikoma tik esant ypatingoms sąlygoms, kurių buvi-
mą konstatuoti, kilus reikalui, pavesta prezidentui, kartu jį įpareigojant 
apibrėžti ir tam tikrą konkretų terminą, kurį ši bausmės rūšis galėjo būti 
taikoma495.

Besikeičianti 1940 m. Lietuvoje politinė padėtis paveikė minėtąsias 
komisijos nuostatas. Jau pasibaigus pirmajam kodekso projekto skaity-
mui, bausmių sąrašas jame patikslintas: į bendrą bausmių sąrašą įtraukta 
ne tik mirties bausmė, bet ir numatyta grasa (dabar taip pavadinta buvu-
si vergovė – laisvės atėmimas nuo 1,5 iki 15 metų ir, tam tikrais įstatymo 
numatytais atvejais, iki gyvos galvos), paprastas kalėjimas nuo 15 dienų 
iki 3 metų, areštas nuo 1 dienos iki 6 mėnesių, piniginė bauda496.

Priimtame kodekso projekte tikėtasi vietoje tuo metu realiai taikytų 
sunkiųjų darbų ir paprasto kalėjimo bausmių įrašyti tris galimus laisvės 
atėmimo režimus – jau minėtą vergovę, sunkųjį ir paprastąjį kalėjimus, 
taip pat išsaugoti areštą, o piniginę baudą pakeisti „turtinėmis bausmė-
mis“. Be to, numatytas ilgas sąrašas „pridedamųjų“ (papildomų) baus-
mių – viešųjų ir garbės teisių atėmimas, pašalinimas iš tarnybos, verslo 
bei užsiėmimo teisių atėmimas, tėvų valdžios bei globos teisių atėmimas, 
paveldėjimo teisių atėmimas, turto konfiskavimas, baudžiamojo sprendi-
mo publikavimas. Šiame projekto skyriuje aptarti taip pat lygtinis atleidi-
mas nuo bausmės, bausmių lengvinimas ir sunkinimas, jungtis ir sudėtis.

Svarbia naujove kodekso projekte, skiriant jai išskirtinai daug vie-
tos – 34 straipsnius – buvo specialus skyrius nusikalstamumo prevenci-
jai – ryškus sociologinės baudžiamosios teisės krypties atspindys, galima 
spėti, atsiradęs veikiant naujajam Šveicarijos baudžiamajam kodeksui. 
Baudžiamajai teisei tai buvo modernu ir palyginti dar nauja. Neatsitik-
tinai šis skyrius projekte išsiskyrė kalbinių naujadarų gausa, net jo pava-
dinimui, minėta, pavartotas dar apyvartoje nebuvęs ir neįprastas termi-
nas – „saugmės“, turėjęs reikšti nusikalstamumo prevencijos priemonių 
visumą ir, komisijos manymu, vykusiai atspindintis pagrindinį jų tikslą – 
„apsaugoti visuomenę nuo pavojingų nusikaltėlių“497.

495 KBSR 1938 12 10 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 19, lap. 126.
496 KBSR 1940 04 30 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 60.
497 Saugovės įstatymo projekto paaiškinimas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 45.
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Pažymėtina, kad priemonių, numatančių priverstinį probleminių 
nepilnamečių auklėjimą, alkoholikų gydymą, darbo namų piktybiniams 
dykinėtojams organizavimą, ilgalaikį recidyvistų atskyrimą laisvės atė-
mimo įstaigose, priverstinį nepakaltinamųjų laikymą gydymo įstaigose, 
paleistųjų iš kalėjimų globą, svetimšalių ištrėmimą ir pan., aktualumą 
baudžiamojoje teisėje, nors galiojusiame rusų Baudžiamajame statute 
tam dėmesio neskirta, dar 1925 m. savo baudžiamosios teisės paskaitų 
kurse buvo pabrėžęs Lietuvos universiteto profesorius V. Stankevičius, 
specialų tam skirtą jų skyrių pavadinęs „Pavojinga būklė ir visuomenės 
apsaugojamosios priemonės“498.

Be kita ko, nusikaltimų prevencijos problema, komisijos Baudžia-
mojo kodekso projektui rengti įsitikinimu, valstybėje buvusi ypač aktua-
li, o jos sprendimas neatidėliotinas. Nelaukdama, kol įsigalios rengiamas 
kodeksas, ji parengė prevencinio kalinimo, jos pavadinto „saugove“, kaip 
vienos saugmių rūšių, įstatymo projektą, tikėdamasi jau teistus nusikal-
tėlius sulaikyti nuo nusikaltimų ateityje, susilpninti nusikalstamą jų el-
gesį skatinančius ir stiprinti sulaikančius veiksnius, veikiant jų dvasią, 
jausmus ir polinkius priemonėmis, fiziškai juos izoliuojančiomis nuo su-
darančios sąlygas nusikalsti aplinkos499. Projektas numatė, jog saugovė – 
prevencinis kalinimas, taikytinas ypač pavojingiems, užkietėjusiems nu-
sikaltėliams, laikomiems dvasiškai nepataisomais, pirmiausia asmenims, 
jau atlikusiems už nusikaltimus skirtas dvi ar daugiau kalėjimo bausmių, 
kurių bent viena – sunkiųjų darbų kalėjimas, ir, nesuėjus penkeriems 
metams nuo paskutinės bausmės atlikimo, naujai nusikaltusiems, esant 
pagrindui manyti, jog jie ir toliau yra linkę elgtis nusikalstamai; saugovė 
taip pat galėjo būti pritaikyta nusikaltėliams, padariusiems du ar daugiau 
tolygių tos pačios rūšies nusikaltimų, įsitikinus juos esant užkietėjusiais 
nusikaltėliais ar besiverčiančiais nusikalstama veikla, arba jau atliku-
siems jiems skirtą prevencinį įkalinimą ir vėliau vėl padariusiems naują 
nusikaltimą500. 

Saugovė įstatymo projekte traktuota ne bausme, o viena saugmės 
rūšių, turėjo būti skiriama kitais teisiniais pagrindais nei bausmė. Tiesa, 
pasiekti įstatymų leidėją šis Saugovės įstatymo projektas nebesuspėjo.

498 Stankevičius V. Baudžiamoji teisė. Paskaitos. Kaunas, 1925, p. 123–125.
499 Saugovės įstatymo projekto paaiškinimas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 45.
500 Saugovės įstatymo Valstybės tarybos projektas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 85.
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Rengiamas Baudžiamojo kodekso projektas prie jame numatomų 
saugmių priskyrė taip pat netrumpą sąrašą nusikalstamumo prevencijai 
skirtų įtikinėjimo, prievartos ir pagalbos priemonių, neretai įvardijamų 
naujais tam reikalui skirtais pavadinimais: be jau minėtos saugovės, čia 
dar minimi darboprata, blaivoprata, gydykla, prievaizda, policijos prie-
žiūra, įspėjamasis įkaitas, svetimšalio ištrėmimas, draugijų ir bendrovių 
uždarymas, įmonės uždarymas, padėties atkūrimas.

Valstybės Tarybos komisijos parengtą Baudžiamojo kodekso bend-
rosios dalies projektą paskelbti, kaip buvo tikėtasi, visuomenės žiniai ne-
suspėta. 

Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai ir pradėjus griauti Lietuvos vals-
tybę, Valstybės Tarybos ir jos komisijos, rengusios Baudžiamojo kodek-
so projektą, likviduoti neskubėta, dar mėginta pasinaudoti jos potencia-
lu kai kuriems pavedimams, valdžiai ėmusis priemonių transformuoti 
buvusią teisę į sovietinę, atlikti. 

Antai, 1940 m. liepos 1 d. įvykusiame komisijos posėdyje teisin-
gumo ministro P. Pakarklio pavedimu atliktas parengiamasis numato-
mo dar tebegaliojusio Baudžiamojo statuto pakeitimo darbas: artėjant 
Vyriausybės numatytam Bažnyčios atskyrimui nuo valstybės, komisija 
atrinko planuotas panaikinti galiojusio Baudžiamojo statuto nuostatas, 
susijusias su bažnyčių ir kitų tikybinių organizacijų, dvasininkų bei vie-
nuolynų, šventenybių ir įvairių religinių vertybių padėtimi501. Bet toliau 
jos darbas savaime apmirė. Buvęs Valstybės Tarybos tarnautojas P. Stra-
vinskas prisiminė, jog sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, po bir-
želio 15 d., „jau nedirbom, tik šiaip dalijomės įspūdžiais, nes, iš tikrųjų, 
atrodė, kad sovietams mūsų kodeksas nebus reikalingas, jie turi savo bol-
ševikinį šabloną, kurį ir Lietuvoje tuojau įves“502. 

Butaforiniam vadinamajam Liaudies seimui priėmus dokumentus, 
įteisinusius faktiškai ir be jo jau nulemtą tolesnį Lietuvos nacionalinio 
valstybingumo likimą, Valstybės Tarybos ir jos komisijų klausimas buvo 
nedelsiant išspręstas: nutarimą ją paleisti „liaudies vyriausybė“ priėmė 
1940 m. liepos 26 d.503, o kitą dieną tai buvo padaryta. Jos komisija Bau-

501 KBSR 1940 07 01 pos. protokolas. LCVA. F. 385, ap. 5, b. 22, lap. 7.
502 Stravinskas P. Mūsų neužmirštamieji // Teisininkų žinios. 1965, 27-28: 46.
503 Ministrų tarybos 1940 07 26 pos. protokolas. LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1391, lap. 29; 

Valstybės tarybos paleidimo įstatymas // Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 721-5768.
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džiamojo kodekso projektui rengti turėjo išsiskirstyti dar neįpusėjusi jai 
pavesto darbo.

Būsimos, ateityje būtinai išsilaisvinsiančios Lietuvos valstybės 
baudžiamojo kodekso problema nekart buvo teisininkų keliama išei-
vijoje. Galiojęs nepriklausomybės laikais ir nesuspėtas pakeisti Rusijos 
1903  metų Baudžiamasis statutas ten susilaukė nevienareikšmių verti-
nimų: būta manančių, jog ateities Lietuvoje jis, padarius reikalingais pa-
keitimus, ir toliau galėsiąs būti paliktas galioti504, nors kiti jį apibūdino 
„nemažu griozdu“, susidedančiu „iš masės straipsnių, kurių tarpe, atro-
do, jau kūrimo metu buvo netinkamų krašto gyvenimui“, tarpukaryje 
ne kažkiek tesuspėtu patobulinti jame padarytais „gausiais lopymais“505. 
Bet ryžtis savo jėgomis pratęsti pradėtą lietuviško Baudžiamojo kodek-
so projektavimo dabą, galbūt pasinaudojant ir K. Nausėdos atgabentu 
bend rosios jo dalies projektu, nedrįsta, o gal paprasčiausiai tiesiog netu-
rėta tam sąlygų.

LITERATŪRA
1. Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymas. LVŽ. 1919, Nr. 2/3-26. 
2. Baudžiamojo kodekso papildo įstatymas. LVŽ. 1919, Nr. 4-45.
3. Įstatymas apie Lietuvos piliečius, įstojusius į Bermonto ir Virgoličo ginkluo-

tus būrius. LVŽ. 1919, Nr. 15-180.
4. Valstybės tarybos įstatymas // Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 283-1813.
5. Valstybės tarybos paleidimo įstatymas // Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 721-5768.
6. Aiškinamasis raštas dėl Ministrų kabineto priimtos Valstybės tarybos išlaidų 

sąmatos 1929 metams. LCVA. F. 923, ap. 1, b. 603.
7. Ministrų tarybos 1940 07 26 pos. protokolas. LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1391.
8. Komisijos Baudžiamajam statutui rengti posėdžių protokolai. LCVA. F. 385, 

ap. 5, bylos 19 ir 22. 
9. Saugovės įstatymo Valstybės tarybos projektas ir Saugovės įstatymo projekto 

paaiškinimas. CVA. F. 385, ap. 5, b. 22.
10. Kodifikacijos įstaigos įstatymo paaiškinamasis raštas. Lietuvos mokslų akade-

mijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyrius. F. 281, saug. vien. 49.
11. A.a. Antanas Kriščiukaitis // Teisė. 1933, 24.
12. Apie valstybės tarybą // Lietuvos aidas. 1928, 206.

504 Mūsų uždaviniai tremtyje. P. Stravinsko paskaita, skaityta 1956 04 14 Čikagoje LTD // 
Teisininkų žinios. 1958, 17-18: 11.

505 Kairys J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse // Teisininkų žinios. 1954, 6: 4-5.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   293 2012.09.03   12:52:38



294

Mindaugas Maksimaitis

13. Būga K. Rinktiniai raštai. T. 1. Vilnius, 1958.
14. Dakutis T. Lietuviškosios teisės kelias // Vairas. 1939, 9.
15. Janulaitis A. Napoleono teisynas. Kaunas, 1930.
16. Jonikas P. Apie teisės kalbą. Gimtoji kalba. 1939, 7.
17. Jurgutis V. Baudžiamojo įstatymo teritorinė galia Baudžiamojo kodekso pro-

jekte // Teisė. 1939, 45.
18. Kairys J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse // Teisininkų žinios. 1954, 6.
19. Kavolis M. Mūsų įstatymdavystė ir teisdarystė. Lietuva 1918-1938. Fotogra-

fuot. leid. Kaunas, 1990.
20. Maksimaitis M. Civilinio kodekso problema Lietuvoje 1918-1940 metais ir 

jos sprendimo paieškos. Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: 
Justitia, 2008.

21. Maksimaitis M. Prie lietuviškos teisinės kalbos ištakų // Jurisprudencija. 2007, 
5 (95).

22. Masiulis B. Kalba ir teisininkai // Teisininkų žinios. 1954, 6.
23. Masiulis B. Valstybės taryba // Teisininkų žinios. 1958, 25-26.
24. Mūsų uždaviniai tremtyje. P. Stravinsko paskaita, skaityta 1956 04 14 Čikago-

je LTD. Teisininkų žinios. 1958, 17-18.
25. Nausėdas K. [Atgarsiai] // Teisininkų žinios. 1955, 11.
26. Papečkys J. Įžangos žodis. Karo baudžiamasis statutas. Kaunas, 1922.
27. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Sirvydas. Dictionarium trium 

linguarum. Vilnius, 1979.
28. Robinzonas J. Lietuvos įstatymai. Sistemiška visų paskelbtų ir galiojančių įsta-

tymų, įsakymų, taisyklių ir instrukcijų apžvalga. Kaunas, 1940.
29. Samajauskas K. Lietuviškasis teismas. Terminologija // Teisė. 1934, 25.
30. Stankevičius V. Baudžiamoji teisė. Paskaitos. Kaunas, 1925.
31. Stravinskas P. Mūsų neužmirštamieji //Teisininkų žinios. 1965, 27-28.
32. Sugintas A. Šis tas iš dabuotės teismo srity // Teisininkų žinios. 1958, 23-24.
33. Valstybės taryba // Lietuva. 1919, 55.
34. Valstybės taryba // Lietuva. 1919, 77.
35. Aннерс Е. История европейского права. Москва, 1996.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   294 2012.09.03   12:52:38



295

Dr. Mantas Liesis

Baudžiamosios 
teisėkūros 
efektyvumo 
problemos

ĮVADAS

Profesorius Alfonsas Vaišvila – ne tik žymiausias Lietuvos teisės moks-
lo teoretikas, bet ir baudžiamosios teisės mokslo enfant terrible. Dauguma 
jo idėjų baudžiamosios justicijos baruose yra revoliucinės, kardinaliai kri-
tikuojančios sustabarėjusius baudžiamosios teisės doktrinos pagrindus. 
Profesorius yra ne tik mirties bausmės, bet ir įstatymo bei teisės analogijos 
taikymo baudžiamojoje teisėje šalininkas506. A. Vaišvila baudžiamąją teisę 
kritikuoja pirminiu – sąvokų – lygmeniu. Pasak Profesoriaus, laisvės atė-
mimo bausmė turėtų būti vadinama laisvės praradimo bausme, formalios 
logikos požiūriu ydingos nusikalstamos veikos, laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos sąvokos507. A. Vaišvila nekartoja vadovėlinių tiesų, o kuria savo teo-
riją, siekdamas kritiškai tas tiesas apmąstyti. Iš Profesoriaus teisininkai gali 
mokytis teisinės kalbos grožio, argumentavimo gylio ir svorio, o svarbiau-
sia – abejoti ir klausti. Juk A. Vaišvila – ne tik teisininkas, bet ir filosofas, 
visa savo kūryba teigiantis pamatinę mokslo kategoriją – klausimą. Abejoti 
ir klausti šiame tekste mėgins ir šio teksto autorius, siekdamas atsakyti į 
klausimą, kur link eina šiuolaikinė baudžiamoji justicija. 

506 Vaišvila A. Baudžiamoji justicija – juridinė asmens teisinio statuso identifikacija // 
Teisės problemos. 1998, Nr. 3-4, p. 139. 

507 Ten pat, p. 148–150; Vaišvila A. Teisinis personalizmas: teorija ir metodas. Vilnius: 
Justitia, 2010, p. 94–96.
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Baudžiamosios teisės praktikos pamatinė kategorija yra kaltinin-
ko ir nukentėjusiojo konfliktas508. Tai įvardijama terminu nusikalstama 
veika. Konflikto šaknys glūdi žmonių nesusikalbėjime. Pagrindinis šio 
teksto tyrimo objektas yra paradoksai, kylantys iš baudžiamosios teisės 
kalbos. Keliamas nusikaltimo subjekto, asmens, padariusio nusikalstamą 
veiką, tapatumo klausimas. Svarstoma, kiek efektyvi šiuolaikinė baudžia-
moji teisė: ar ji teisinga, ar ji gali teisti genijų ir žmones už kalbos ribų, 
kaip reaguoti į skiriamą bausmę.

1. Baudžiamoji teisė ir kalba

Visuomeninių santykių reguliavimo pagrindas yra ne teisė, ne mo-
ralė, ne kitos socialinės normos, o kalba – tai pirminis norminis lygmuo. 
Akademikas A. Šliogeris rašo, jog kalbos prigimtis ta, kad ji ,,signifikuoja 
tik susinaikindama kaip juslinė duotis“509, t. y. kalba naikina jusliškumą ir 
juslinį individualumą. Iš čia kyla didžiausia baudžiamosios teisės negalia, 
nes ji sudaryta iš kalbos – tai baudžiamosios teisės vadovėliai, komen-
tarai, kaltinamieji aktai, nuosprendžiai. Nusikaltimai daromi ne verbali-
niai, o realūs, čia yra ir nusikaltėlis, ir auka. Nusikaltimas slegia ne teismą 
ar baudžiamosios teisės profesorių, o nusikaltėlį ir jo auką. Teisininkai 
praktikai ir juo labiau mokslininkai teoretikai neturi jokios refleksijos su 
nusikaltimais, aprašytais Baudžiamajame kodekse, nusikaltimus jie išma-
no tik kaip kalbinę duotybę, o ne tikrovę. BK 129 str. 1 d. trimis žodžiais 
aprašytas kriminalizuotas paprastas nužudymas sunaikina patį nužudymą 
kaip reiškinį, kaip socialinę problemą. Šalta kalba uždengia įvairiausias 
nužudymo rūšis, kurios viena su kita dažnai neturi nieko bendra: žudy-
mas kaip darbas, už kurį atlyginama; nužudymas, stipriai apsvaigus po 
sugėrovų barnio; nužudymas, kai žmona, neapsikentusi smurto savo ir 
vaikų atžvilgiu, pakelia ranką prieš vyrą; nužudymas, kai vyras nutraukia 
mylimos, bet sunkiai ir nepagydomai susirgusios žmonos kančias.510

Baudžiamosios teisinės kalbos negalia pirmiausia atsiskleidžia tuo 
atžvilgiu, kad ji naikina nusikaltimą kaip fenomeną, paversdama jį kele-

508 Fletcher G. P. The Grammar of criminal law. American, comparative, and internatio-
nal. Volume one: foundations. Oxford university press, 2007, p. 4.

509 Šliogeris A. Niekis ir esmas. I tomas. Vilnius: Apostrofa, 2005, p. 22. 
510 Christie N. A suitable amount of crime. Routledge, 2004, p. 1.

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   296 2012.09.03   12:52:38



297

Baudžiamosios teisėkūros efektyvumo problemos

to žodžių deriniu baudžiamajame kodekse arba skaičiais procesiniame 
dokumente.

Baudžiamoji teisinė kalba ne tik naikina, bet ir sukuria nusikalstamas 
veikas. Pavyzdžiui, pamatinė baudžiamosios teisės sąvoka nusikaltimas eg-
zistuoja vienintelėje vietoje – kalboje. Nilsas Christie teigia: „Nusikaltimas 
neegzistuoja. Egzistuoja tik veiksmai.“511 Nusikaltimu gali būti laikoma bet 
kas – nuo vyro mylėjimosi su kitu vyru512, neteisėto saulašarių rinkimo 
(BK 274 str.) iki genocido (BK 99 str.). Bet kokia veika turi potencialą virsti 
nusikalstama. Loukas Hulsmanas teigia: nusikaltimas neturi ontologinės 
realybės. Nusikaltimas yra baudžiamosios politikos produktas, o krimina-
lizacija yra vienas iš būdų apibrėžti socialinę tikrovę.513

Antra pamatinė baudžiamosios teisės sąvoka yra bausmė. Ji mas-
kuoja tikrąją bausmės ir baudžiamosios teisės esmę. Bausmė nuslepia, 
kad valstybė elgiasi su nusikaltėliu taip, kaip nusikaltėlis su auka. „Nusi-
kaltimą ir bausmę grindžia tie patys motyvai.“514 Bausmė – tai skausmas, 
sukeliamas tyčia515.Tačiau toks paprastas apibrėžimas, nusakantis baus-
mės esmę, visuomenei yra nepriimtinas, nes atskleidžia, kad valstybė, 
pasitelkdama baudžiamąsias institucijas, prisideda prie socialinio skaus-
mo didinimo. Siekiant neutralizuoti pamatinę kaltę dėl tyčia didinamos 
kančios, sukuriama daugybė papildomų sąvokų (individualioji preven-
cija, bendroji prevencija, teisinga, proporcinga bausmė), leidžiančių už-
maskuoti bausmės esmę. 

Kalba menkai įpareigoja, tačiau jėga, sutvirtinta kalbos, sukelia di-
delį skausmą516. Baudžiamoji teisinė kalba dažnai yra tuščia, Christie žo-
džiais tariant, baudžiamoji teisinė kalba dažnai yra žodžiai be turinio. 
Vis dėlto baudžiamoji teisinė kalba labai pavojinga, nes sukelia realų 
skausmą, realią kančią – tai piniginės sankcijos, laisvės ar net gyvybės 
atėmimas (ten, kur taikoma mirties bausmė). Gražūs žodžiai sukuria 
gražų pasaulį517, tačiau jeigu jie maskuoja skausmą, kyla abejonių dėl 

511 Ten pat, p. 3.
512 Ši veika Lietuvoje buvo dekriminalizuota 1993 metais.
513 Hulsman L. The abolitionist case: alternative crime policies // Israel law review. 1991, 

Vol. 25, p. 682.
514 Gilligan J. Smurtas. Apmąstymai apie nacionalinę epidemiją. Vilnius: Vaga, p. 26.
515 Christie N. Limits to pain. Martin Robertson: Oxford, 1992, p. 15–19.
516 Šliogeris A. Niekis ir esmas. I tomas. Vilnius: Apostrofa, 2005, p. 18, 354.
517 Christie N. Limits to pain. Martin Robertson: Oxford, 1992, p. 14.
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tokių iliuzijų, vadinamų baudžiamosios teisės mokslo doktrina. Iliuzi-
jai galioja tik vienas – grožio matas518. Graži iliuzija išreiškiama gražiais 
žodžiais. Tačiau žodžiai, nors ir gražūs, neturi būti tušti arba be reikalo 
suteikiantys skausmą519.

Pateiksiu pavyzdį, susijusį su doktrinomis, skirtingai aiškinančio-
mis būtinosios ginties teisėtumą. Tomas Akvinietis „Teologijos Sumoje“ 
nurodo: veiksmas įgauna moralumo atspalvį dėl to, ko buvo juo siekiama 
(išsaugoti savo gyvybę ), o ne dėl to, ko nebuvo siekiama (nužudyti už-
puoliką), nes tai atsitiktinis padarinys520. Šis Tomo Akviniečio teiginys ne 
tik pagrindė būtinosios ginties teisėtumą, bet ir tapo doktrinos apie dvi-
gubo efekto (double effect) padarinius pagrindu. Jos laikosi ir baudžia-
moji teisė, ir jurisprudencija, ir bioetika. Esmė paprasta: kai egzistuoja 
du siekiai, dvi intencijos, iš kurių viena gera, o kita bloga, maskuoja-
ma ir nepripažįstama blogoji intencija521. Dvigubo efekto doktrina sako, 
kad besiginantysis atėmė užpuoliko gyvybę nesiekdamas jo mirties ar 
net atsitiktinai. O sąvokas išgryninanti norminė kaltės teorija, nuplėšia 
maskuojamąjį dvigubo efekto šydą ir šaltakraujiškai teigia: besiginanty-
sis siekė apsiginti, t. y. veikė tiesiogine tyčia. Ta pati tiesioginė tyčia yra ir 
užpuoliko mirties atžvilgiu – gindamasi nuo pavojingo gyvybei užpuoli-
mo, auka kartu siekė atimti užpuoliko gyvybę. Remiantis normine kaltės 
teorija, du siekiai – apsiginti ir atimti gyvybę – vienas kitam neprieš-
tarauja. Matematinio moksliškumo požiūriu, dvigubo efekto doktrina 
nusileidžia norminės kaltės grynosioms kategorijoms, vis dėlto negali-
ma teigti, kad ji yra tuščia ir nereikšminga. Nors ši doktrina maskuo-
ja fenomeno esmę, žaisdama žodžiais sukuria iliuziją, tačiau užtikrina 
teisingesnį požiūrį į socialinę tikrovę. Pasakymas, kad gindamasi auka 
užpuoliko gyvybę atėmė netyčia ar atsitiktinai, kur kas geriau atsklei-
džia būtinosios ginties pateisinimo esmę negu šalta normatyvinė tiesa: 
tyčia, bet nekaltai. Verčiau graži, nors ir mažiau moksliška iliuzija negu 
neteisingas rezultatas, didinantis skausmą. Pavyzdžiui, dvigubo efekto 

518 Šliogeris A. Niekis ir esmas. I tomas. Vilnius: Apostrofa, 2005, p. 10; Šliogeris A. Niekis 
ir esmas. II tomas. Vilnius: Apostrofa, 2005, p. 11–42.

519 Christie N. Limits to pain. Martin Robertson: Oxford, 1992, p. 14, 35.
520 Akvinietis Tomas. Teologijos suma. 2-2 // Logos. 2000, Nr. 21, p. 192.
521 Liesis M. Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: baudžiamosios atsakomybės ir krimi-

nalizavimo problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: 
Vilniaus universitetas, 2008, p. 36–39.
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teorija yra vienas iš būdų, leidžiančių, žongliruojant teisinėmis sąvoko-
mis ir tyčios kategorija, padėti, kad asmuo, atlikęs eutanaziją, išvengtų 
baudžiamosios atsakomybės522. Ir tai visiškai pateisinama, nes teisės, kar-
tu ir baudžiamosios, nuostatų laikymasis paraidžiui nėra savitikslis. Už 
nuostatų, doktrinų, baudžiamosios teisės krypčių, teorijų, t. y. žodžių, 
slypi realus gyvenimas, realių žmonių kančios ir likimai. Todėl teisė visų 
pirma turėtų žiūrėti ne įstatymo raidės, o socialinį konfliktą spręsti prie-
monėmis, sukeliančiomis kuo mažesnį skausmą.

2. Baudžiamosios teisės likimas – neteisingumas

Teisės likimas – neteisingumas, ir jis kyla iš kalbos. Teisės lemtis yra 
atsilikti nuo gyvenimo. Hegelis teigė: „Minervos pelėda pradeda skrai-
dyti tik temstant“523, pabrėždamas neišvengiamą kalbos atotrūkį nuo jau 
spėjusio pasenti gyvenimo. Temidė užsimoja kalaviju taip pat sutemus, 
t.  y. atslūgus socialinio konflikto įkarščiui. Jos kirtis rituališkai keršija 
arba simboliškai atkuria teisingumą. Kalbos atsilikimas nuo gyvenimo 
kartu reiškia, kad nuo jo atsilieka ir jurisprudencija. Maža to, romanų-
germanų teisinė sistema, kaip atsvara anglosaksiškai kazuistikai, papras-
tai kodifikuoja svarbiausius teisės aktus, toks yra ir baudžiamasis kodek-
sas. Kodifikacijos esmė – lakoniškumas, todėl orientuojamasi į tipinius 
atvejus. Tačiau realiame gyvenime dažnai padaroma įvairių netipinių 
veikų, o lakoniškumas slepia savyje dviprasmybę.

Baudžiamoji teisė nenurodo vienprasmiškų, neginčijamų procedū-
rų, kaip reikėtų aiškinti teisės normą, nusikaltimo sudėties požymius. 
Nesutariama, ar baudžiamosios teisės kalba sutampa su bendrine, su kitų 
teisės šakų kalba, ar priešingai – aiškinama pagal jai būdingus doktrini-
nius ir sisteminius ypatumus. Nėra neginčijamo atsakymo ir į klausimą, 
kam teikti pirmenybę, aiškinant baudžiamosios teisės normą, – prie ab-
surdo vedančiai, nes gyvenimo patirties nepaisančiai, įstatymo raidei ar 
įstatymo dvasiai, jos paskirčiai (teleologinis, travaux preparatoires įstaty-
mų aiškinimo metodai). Konstitucionalizmo doktrina nuo Hanso Kel-
seno laikų teigia, kad teisės pagrindas valstybėje – galiojanti pamatinė 

522 Liesis M. Baudžiamosios atsakomybės už eutanaziją netaikymo galimybės // Teisės 
problemos. Nr. 2009/1 (63), p. 8, 9.

523 Hegel G. W. F. Teisės filosofijos apmatai. Vilnius: Mintis, 2000, p. 41.
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norma, arba Konstitucija. Kitaip tariant, bet kokia baudžiamosios teisės 
nuostata, institutas, nusikaltimo sudėtis kyla iš Konstitucijos nuostatų ar 
principų.524 Konstitucija – itin lakoniškas tekstas. Tačiau konstitucinių 
nuostatų prasmė neapsiriboja tekstu arba raide. Egzistuoja konstitucinė 
dvasia. Ją nustato kompetentinga institucija – Konstitucinis Teismas525.

Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui priklauso devyni tei-
sėjai, Teismo sudėtis lemia ir svarbiausią konstitucinės tikrovės fenome-
ną – Konstitucijos dvasią. Tai iracionalus teisės normos likutis, susijęs ir 
su kiekvieno teisėjo asmenybe, ir su aplinka, kurią teisėjas kaip asmuo at-
pažįsta ir įprasmina aiškindamas teisės normą. Teisė gali nustatyti kvali-
fikacinius reikalavimus, keliamus teisėjams (tai nepriekaištingas įstatymų 
išmanymas, teisinio darbo stažas, moksliniai laipsniai ir t. t.), tačiau nėra 
taisyklių, procedūrų, kaip atskirti dorą teisėją nuo nedoro, žmonišką lai-
kyseną – nuo nežmoniškos. Visų valstybių kojos yra stiklinės – tai Kons-
titucijos dvasia, o ją išreiškia, įprasmina teisėjai, kurių požiūris į moralę 
skiriasi. Konstitucinę dvasią lemia ne įstatymų išmanymas (nes dvasia yra 
už įstatymo raidės), o teisėjo asmenybė ir visa tai, kas sklando valstybės 
ore – papročiai, tautos būdas, bendravimo kultūra, mikroklimatas, reli-
gija, materialinė padėtis ir t. t.526 Antai, Lietuvos Konstitucinis Teismas 
1998 m. gruodžio 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo Baudžiamojo kodekso 
105 straipsnio sankcijoje nustatyta mirties bausmė buvo pripažinta prieš-
taraujančia Konstitucijai527. Tačiau jei Konstitucinio Teismo daugumą su-
darytų teisėjai, manantys taip, kaip teisės profesorius Alfonsas Vaišvila528, 
mirties bausmė būtų pripažinta suderinama su Lietuvos Konstitucijos 
nuostatomis. Galime daryti išvadą, kad tą pačią konstitucinę normą ar 
konstitucinį principą formalios logikos požiūriu vieni teisės profesoriai 
išaiškins visiškai priešingai negu kiti. Tai neturėtų stebinti, nes, kaip mi-

524 Abramavičius A., Jarašiūnas E. Konstitucinė dimensija baudžiamojoje teisėje // Teisė. 
Mokslo darbai. T. 53, p. 1–3, 19.

525 Kūris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija. 2000, t. 30 (22), p. 20–23.
526 Montesquieu. Apie įstatymų dvasią. Vilnius: Mintis, 2004, p. 7.
527 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas „Dėl 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje nustatytos mir-
ties bausmės atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. Nr. 109, 
p. 22–33.

528 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000, p. 83; Vaišvila A. Teisinės valstybės kon-
cepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 434; Vaišvila A. Baudžiamoji justicija – juridi-
nė asmens teisinio statuso identifikacija // Teisės problemos. 1998, Nr. 3-4, p. 153. 
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nėta, tokia teisės lemtis ir prigimtis. Teisinė raidė, kad ir kaip kazuistiš-
kai ji būtų išdėstyta, niekada neapims visų gyvenimo atvejų, orientacija į 
trumpą abstrakciją, kurios kvintesencija yra Konstitucijos tekstas, neiš-
vengiamai veda prie aiškinimų, kurių rezultatai visiškai skirtingi.

Baudžiamosios teisės doktrina kalba apie „vertybes, teisinį gėrį“ arba 
„visuomeninius santykius“, kuriuos saugo įstatymai529 (gyvybė, konsti-
tucinė santvarka, seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamumas, 
viešoji tvarka, valstybės tarnyba, mirusiojo atminimas ir t. t.). Vertybės 
neatsiranda iš niekur. Svarbiausias teisinis vertybių katalogas – Konsti-
tucija, aukščiausią teisinę galią turintis dokumentas. Vertybė yra ideolo-
ginis fenomenas, kuris tarsi filtras praleidžia vien funkcijas, santykius, 
tačiau sulaikantis viską, kas slypi anapus santykių, t. y. autentišką būtį530, 
o baudžiamojoje teisėje – tiesioginį konfliktą tarp kaltininko ir aukos.

Kuo aukštesnio rango žmogus ( ar žmonių bendrija), tuo aiškiau ir 
paprasčiau jis mato daiktus ir vertina socialinius reiškinius531. Aukšto ran-
go, t. y. doras, teisėjas išaiškins konstitucinę ar baudžiamosios teisės normą 
ar dvasią gerai, o nedoras viską apvers aukštyn kojomis. Svarbiausia yra 
ne tai, kokia norma ir kaip ji taikoma, o kas ją taiko. Kadangi kriterijų, 
pagal kuriuos būtų galima atrinkti gerą teisės normos kūrėją ir taikytoją, 
nėra ir negali būti, teisė neišvengiamai apsigaubia liūdesio ir nevilties šydu. 
Jau Platonas suprato, kad valstybę turi valdyti filosofai532, o konstitucinę ar 
baudžiamosios teisė normą teisingai gali taikyti tik asmuo, turintis filosofo 
savybių. Tačiau ir filosofų valdoma valstybė, ir teisės normas taikantys fi-
losofo savybių turintys teisėjai yra iš anksto pasmerkta utopija.

Teisėjui kiekviename žingsnyje iškyla filosofinis (vertybinis, ideolo-
ginis, baudžiamasis, politinis) klausimas, t. y. klausimas be atsakymo533, 
nuolatinis ir nenutrūkstamas „kodėl?“ „Ar tikrai taip reikėjo išaiškinti ir 
pritaikyti teisės normą?“ Vienintelis stabilus teisės dalykas – ne norma su 
moraliai angažuotu turiniu, o pats normos buvimas su joje glūdinčia tei-
sinio reglamentavimo ribos galimybe. Teisės esmė perskrodžia nubrėžtas 
ribas. Teisėje apskritai, o baudžiamojoje konkrečiai, būtinybė nubrėžti ri-
529 Abramavičius A., Čepas A., Drakšienė A. et al. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vil-

nius: Eugrimas, 1998, p. 158–162.
530 Šliogeris A. Bulvės metafizika. Vilnius: Apostrofa, 2010, p. 25, 26.
531 Ten pat, p. 36.
532 Platonas. Valstybė. Vilnius: Pradai. 2000, p. 225–257.
533 Šliogeris A. Kas yra filosofija? Vilnius: Apostrofa, 2001, p. 48–52.
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bas kyla ir kuriant, ir taikant teisės normas. Įstatymų leidėjai svarsto, kiek 
teisėtų gyvybės atėmimo būdų reikėtų nustatyti: ar kaip siūlo tomistinė 
etika – tik tris (būtinąją gintį, teisėtą karą ir mirties bausmę), ar įtvirtinti 
ir kai kuriuos kitus (pavyzdžiui, į Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį ko-
deksą įtrauktas būtinasis reikalingumas (31 str.), mokslinis eksperimentas 
(35 str.) ir kt. Atrodytų, kas jau kas, bet gyvybė, kaip universalus teisinis 
gėris, turėtų būti saugoma absoliučiai, tačiau tiesa ta, kad teisė brėžia ir 
gyvybės teisinės apsaugos ribas: nustato, kada galima teisėtai atimti gy-
vybę, kada ne, įstatymas reglamentuoja, kada žmogus teisiškai pripažįsta-
mas gyvas, o kada miręs. Baudžiamajai teisėkūrai būtinybė apibrėžti ribas 
kyla sprendžiant veikų kriminalizavimo (įrašymo į Baudžiamąjį kodeksą 
ar išbraukimo iš jo) ir penalizacijos (sankcijų už nusikalstamą veiką nu-
statymo) klausimus. Gintaras Švedas, pritardamas vieno rusų mokslinin-
ko nuomonei, teigia: „Daugumos sankcijų ribos, ir ypač maksimalios, ne-
turi racionalaus pagrindimo; jas galima paaiškinti tik pomėgiu apvaliems 
skaičiams.“534 Tas pats ir dėl kriminalizacijos – Baudžiamasis kodeksas 
nuolat keičiamas, vienos veikos kriminalizuojamos, kitos dekriminalizuo-
jamos. Su ribos dilema susiduria kiekvienas baudžiamosios teisės institu-
tas, pavyzdžiui, kaip plačiai derėtų suvokti būtinosios ginties, kėsinimosi 
pavojingumo, akivaizdumo ir realumo apibrėžimus? Ar vertybių skalė bū-
tinojo reikalingumo atveju yra objektyviai nustatyta, ar ne? Ar baudimas 
už tyčia padarytą veiką, esant savanoriškam girtumui, suderinamas su 
nullum crimen sine culpa (be kaltės nėra nusikaltimo) principu? Kur tiks-
li riba tarp tyčios ir neatsargumo? Ar nusikalstamos veikos bendrininku 
gali būti asmuo, padedantis įvykdyti veiką, nors kitiems bendrininkams 
apie jo pastangas nėra žinoma ad infinitum? Galiojanti baudžiamoji tei-
sė pažodžiui aiškina baudžiamosios teisės institutus, ir kartais gaunamas 
rezultatas ad absurdum.535 Igoris Karpecas pažymi: baudžiamąją teisę api-
būdinti kaip dogminę ir formalią (tai atitiktų minėtą pažodinį aiškinimą – 
M. L.) visiškai neteisinga – toks platus yra baudžiamosios teisės institutų 
vertybinis, filosofinis, sociologinis, psichologinis turinys536.
534 Švedas G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vil-

nius: Teisinės informacijos centras, 2006, p. 164, 165.
535 Švedas G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vil-

nius: Teisinės informacijos centras, 2006, p. 63.
536 Карпец И. Уголовное право и этика. Москва: Юридическая литература, 1985, 

с. 155, 156.
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Teisė aiškinti baudžiamuosius įstatymus negali būti suteikta bau-
džiamajam teismui, nes jis nėra įstatymų leidėjas, o dar svarbiau – nėra 
nieko pavojingesnio už tą paprastą aksiomą, kuri sako, esą reikia vado-
vautis įstatymų dvasia537. Tokias utopines mintis 1764 m. dėstė klasiki-
nės baudžiamosios teisės mokyklos tėvas Cesare Beccaria, pamiršdamas, 
kad taikomoji matematika analizuoja ne socialinių santykių (nes tai tei-
sės reguliavimo sritis), o grynųjų santykių, išreikštų matematiniais sim-
boliais, reguliavimą. Natūralia kalba išreikšti grynųjų santykių neįma-
noma538. Teisė yra mokslas, vadinasi, jos esmę išreiškia kalba (tekstas), 
o iš tiksliųjų mokslų į teisę perkeliamas matematinio modeliavimo kri-
terijus – tik mokslo, kaip jį supranta tiksliųjų mokslų atstovai, neva yra 
tik tiek, kiek jame esama taikomosios matematikos539. Baudžiamoji teisė 
turi net utopinius ateities planus, paremtus matematiniu modeliavimu: 
sukurti matematinę formulę540, į kurią patektų visi Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje išvardyti kintamieji, ir užtikrinti 
„teisingą“ bausmių skyrimą, jas kompiuterizuojant, kad būtų atsisakyta 
subjektyviojo, žmogiškojo faktoriaus – teisėjo asmenybės. 

Interpretacinis žaidimas baudžiamosios teisės normomis, žonglira-
vimas skaičiais, kvalifikuojant nusikalstamą veiką, dažnai neturi nieko 
bendra su socialine nelaime, kuri ištinka realiame gyvenime. Nusikalti-
mą išgyvenusių žmonių skausmas tikras, o ne verbalinis ar matematinis. 
Tačiau kalbos ir skaičių perteklius taip paveikia baudžiamąją teisę, kad ji 
pradeda siekti vienintelio tikslo – pateisinti savo vaidmenį. Parlamentui, 
vyriausybei, teismams, prokuratūrai, policijai, žiniasklaidai, baudžiamo-
sios teisės mokslininkams nusikaltimą išgyvenę žmonės – auka ir nu-
sikaltėlis – nesvarbūs, arba svarbūs tik tiek, kiek aukos ir nusikaltėlio 
buvimas pateisina jų pačių patogų gyvenimą.541 Ir tai ne priekaištas, o 
natūralus racionalizuotos, vadybiniais, matematiniais principais parem-
tos modernybės padarinys. Maža to – tai natūrali kalbos (kultūros) ir 

537 Bekarija Č. Apie nusikaltimus ir bausmes. Vilnius: Mintis, 1992, p. 41.
538 Šliogeris A. Kas yra filosofija? Vilnius: Apostrofa, 2001, p. 131, 132.
539 Ten pat, p. 124–132.
540 Baudžiamųjų sankcijų darna. Sistemos sukūrimo prielaidos. Vilnius: Teisės institutas, 

Matematikos ir informatikos institutas, 1998.
541 Christie N. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė. Vilnius: Eugrimas, 1999, p. 89–117; 

Hulsman L. The abolitionist case: alternative crime policies // Israel law review. 
Vol. 25, 1991, p. 683, 684.
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matematinio mokslo slinktis į informacinio srauto begalybę, galiausiai – 
į susinaikinimą. Žmogaus prigimtis linkusi į egzistencinį lengvumą, to-
dėl reikalauti iš prokurorų ar teisėjų, kad įsijaustų į kiekvienos aukos ar 
nusikaltėlio dramą, netikslinga, neracionalu, o galiausiai – kvaila, nes tai 
pražudytų juos pačius. Kiekvienas dirbame savo darbą, nekvestionuoda-
mi jo prasmės, reikšmės, o juo labiau reikalingumo.

Kalbos ir skaičių perteklius skatina, kad baudžiamosios teisės sis-
tema, užuot ieškojusi prasmės, gausintų informacinį triukšmą. Dėl to 
vargsta teisėjai, vargsta ir tie, kurie studijuoja konstitucinę jurispru-
denciją. Antai, 2009 m. birželio 8 d. Lietuvos Konstitucinio Teismo nu-
tarimas, nagrinėjantis juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės 
konstitucingumo problemą542, yra dešimt kartų didesnės apimties negu 
1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas, išnagrinėjęs ne ką mažiau sudėtingą 
ir svarbią problemą, susijusią su turto konfiskavimo konstitucingumu543.

Mokslas gali iš šalies pažvelgti į baudžiamąją teisę, tačiau kardinalių 
pokyčių negali padaryti ir jis, nes turi prisitaikyti prie esamos sistemos. 
Jei kiekybiniam pokyčiui pavyksta virsti pozityvia nauja kokybe – tai 
nors nedidelis, bet vis dėlto laimėjimas, leidžiantis spręsti sunkiausius 
konfliktus taip, kad būtų suteikiama kuo mažiau skausmo ar kuo toly-
giau jis būtų paskirstomas.

Baudžiamosios teisės, nustatančios nusikalstamas veikas, už kurias 
baudžiama, neviltį dėl neteisingumo didina baudžiamojo proceso teisė – 
jos normos nustato, kaip valstybė turi vykdyti baudžiamosios teisės ma-
terialias normas, kad atskleistų nusikalstamą veiką, nuteistų ir nubaustų 
kaltininkus.544 Procesas jau savaime yra pleištas sprendžiant konfliktą, 
pasireiškusį nusikalstama veika. Žmogus, gindamasis nuo gyvybei gre-
siančio pavojaus, gali teisėtai įvykdyti „mirties bausmę“ užpuolikui, tyčia 
atimti jam gyvybę. Užpuoliko teisėjas ir „budelis“ yra tas, kuris bando 
542 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 1, 2, 3 dalių (2000 m. 

rugsėjo 26 d. redakcija), 20 straipsnio 5 dalies (2004 m. liepos 5 d. redakcija), 
43 straipsnio 4 dalies (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nuta-
rimas // Valstybės žinios. 2009, Nr. 69-2798.

543 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 2 punktų atitiki-
mo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1320.

544 Fletcher G. Basic concepts of criminal law. Oxford university press, 1998, p. 7–18.
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apsiginti. Užpuoliko apeliacija, kasacija negalima. Procesas šiuo atveju 
nereikšmingas ir nereikalingas, nes konfliktas buvo išspręstas pasitelkus 
tik materialias baudžiamosios teisės normas (nužudymo sudėtis, būtino-
ji gintis kaip baudžiamąją atsakomybę panaikinanti aplinkybė). Šiuolai-
kinė visuomenė procesą, kaip ir bet kurią kitą mediją, padarė neišvengia-
mą, o liūdniausia, kad jis tampa svarbesnis už materialiąją normą. Kitaip 
tariant, svarbesnė ne reiškinio (nusikaltimo) esmė  – ar jis tikrai buvo 
padarytas, kas jį padarė, ar tas asmuo kaltas, o tai, ar tinkamai vyko bau-
džiamasis procesas. Įprasta manyti, esą baudžiamojo proceso normos, 
kitaip nei materialios baudžiamosios teisės normos, neturi „moralinės“ 
konotacijos, nedaro įtakos moraliniam, kartu ir baudžiamajam teisiniam 
veikos vertinimui545, vis dėlto jos dažnai lemia net baudžiamosios bylos 
baigtį. Konstatavus esminius baudžiamojo proceso principų pažeidimus, 
net kaltas asmuo teisiškai gali būti pripažintas nekaltu546.

Baudžiamajai teisei svarbi ne faktinė, ne tikroji asmens kaltė, t. y. 
ne tai, ar jis iš tikrųjų padarė nusikaltimą, o teisinė jo kaltė. Būti faktiš-
kai kaltam yra viena, o būti teisiškai kaltam, patrauktam atsakomybėn ir 
nubaustam – visiškai kas kita. Ar asmuo bus „teisiškai“ kaltas, priklauso 
nuo įrodymų. Jei nėra įrodymų (liudytojų parodymų, kratos ar poėmio 
protokolų, ekspertizės akto ir t. t.), vadinasi, teisiškai nėra ir nusikaltimo, 
nors jis buvo įvykdytas. Net jei esama įrodymų, bet jie gauti neteisėtais 
būdais, tokie įkalčiai nepripažįstami ir negali būti naudojami asmens 
kaltei įrodyti.547

Baudžiamoji teisė kompromisų nežino – arba konstatuojama, kad as-
muo įvykdė nusikalstamą veiką, arba skelbiamas išteisinamasis nuospren-
dis. Realiame gyvenime nėra vien juodos ar baltos spalvos, paprastai visi 
būname iš dalies kalti548. Mąstyti pasitelkiant priešpriešas – kaltas vs. ne-
kaltas, geras vs. blogas, teisingas vs. neteisingas – būdinga ne tik teisei. Vai-
kystėje priešybės padeda socializuotis ir visą gyvenimą jos išlieka bendra-
vimo pagrindas. Primityviu dichotomišku kalbėjimu paremta visa viešoji 
erdvė, taigi ir baudžiamoji politika. Atrodo, čia galėtų pagelbėti mokslas, 
545 Ten pat, p. 13.
546 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 369 str. 1 d. 2 p., 3 d. // Valstybės 

žinios. 2002, Nr. 37-1341, Nr. 46. 
547 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 20 str. 4 d. // Valstybės žinios. 

Nr. 37-1341, Nr. 46. 2002.
548 Christie N. A suitable amount of crime. Routledge, 2004, p. 79.
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tačiau jis irgi neišvengia priešpriešų. Dabartinei baudžiamajai teisei svar-
biausios dvi dichotomijos: pakaltinamas ar nepakaltinamas, kaltas ar ne-
kaltas.549 Baudžiamoji teisė pirmiausia siekia atsakyti į klausimą, ar asmuo, 
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, skiria gėrį nuo blogio, ar jis el-
giasi taip kaip 99,9 proc. šios planetos gyventojų, ar ne. Jei pripažįstama, 
kad asmuo skiria gėrį nuo blogio, gali suvokti savo veiksmus, jis pripažįs-
tamas pakaltinamu. De jure šį faktą konstatuoja teismas, o de facto – psi-
chiatrai. Baudžiamoji teisė laikosi pakaltinamumo prezumpcijos – asmuo 
pakaltinamas, kol neįrodoma priešingai. Ant ra esminė dichotomija, kurią 
sprendžia teismas, – kaltės nustatymas: teismas kaltinamąjį pripažįsta ne-
kaltu ir jį išteisina arba pripažįsta kaltu ir skiria bausmę. Jei asmuo pripa-
žįstamas kaltas, kartu turi būti nustatytas ir psichinis jo ir nusikalstamos 
veikos santykis – kaltė pasireiškia kaip tiesioginė arba netiesioginė tyčia, 
kaip nusikalstamas pasitikėjimas arba nusikalstamas nerūpestingumas 
(BK 15, 16 str.). Iš paprastos gyvenimo patirties įvertinti, kada žmogus pa-
sielgė tyčia ar neatsargiai, gali kiekvienas. Tačiau ne kiekvienas yra įvaldęs 
baudžiamąjį teisinį žargoną, todėl negalės to išreikšti baudžiamosios teisės 
kategorijomis. Nors esma kalbinio sofistikavimo, baudžiamosios teisės di-
chotomizacija labai aiški ir primityvi. Christie teigia: norint tapti šiuolai-
kiniu baudžiamosios teisės specialistu, reiškia išmokti primityviai suvokti 
ir vertinti nusikalstamą veiką.550 Dichotomijos, baudžiamojo konflikto 
suprimityvinimas yra ir baudžiamosios teisės kryptis, esmė ir pagrindas, 
nes, kaip rašoma vadovėliuose, Lietuvos baudžiamoji teisė artimiausia kla-
sikinei baudžiamosios teisės mokslo krypčiai, vadinamai neoklasicizmu551.

3. Baudžiamosios teisės kryptys

Baudžiamosios teisės mokslas skiria tris pagrindines jos kryptis: kla-
sikinę, antropologinę ir sociologinę552. Visos jos pabrėžia nusikalstamos 
549 Gilligan J. Smurtas. Apmąstymai apie nacionalinę epidemiją. Vilnius: Vaga, 2007, 

p. 15–17.
550 Christie N. Limits to pain. Martin Robertson: Oxford. 1992, p. 45–48.
551 Abramavičius A., Čepas A., Drakšienė A. et al. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vil-

nius: Eugrimas, 1998, p. 37; Piesliakas V. Baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Vilnius: 
Justitia, 2006, p. 63.

552 Abramavičius A., Čepas A., Drakšienė A. et al. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vil-
nius: Eugrimas, 1998, p. 32–37; Matza D. Nusižengiamumo srovėje. Vilnius: Vaga, 
2004, p. 26–66.
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veikos, asmens, kuris tą veiką daro, ir aplinkos, kurioje asmuo veikia, są-
veiką. Kryptys viena nuo kitos skiriasi tuo, kad lemiamais laiko skirtingus 
sąveikos elementus: klasikai sutelkia dėmesį į nusikalstamą veiką, antropo-
logai – į asmenybę, sociologai – į aplinką. Klasikinei mokyklai svarbiausia, 
kad asmuo padaro baudžiamuoju įstatymu uždraustą veiką, nesvarbu, kas 
jis būtų – vargšas, turtuolis, moteris, juodukas ar lesbietė. Antropologai 
nusikalstamos veikos priežasčių ieško tyrinėdami žmogaus fizinę išvaizdą, 
psichikos procesus, genus. Sociologams rūpi makroinstitucinis lygmuo: 
jiems svarbu, kodėl nepakankamai gerai veikia socialinės institucijos, to-
dėl sudaro sąlygas nusikalsti. Sociologai vietoj nusikalstamos veikos siūlo 
vartoti problemos, socialinio konflikto kategorijas, o radikalioji kryptis 
ragina net apskritai atsisakyti bausmės. Sociologinės krypties atstovai tei-
gia, kad klasikinė arba neoklasicizmo krypties baudžiamoji teisė labiausiai 
supaprastina baudžiamąjį teisinį konfliktą. Neoklasikui nekyla klausimas, 
ar žmogus teisiamas pagrįstai, ar jis nusipelnė bausmės, ar bausmė bus jam 
veiksminga. Svarbiausia, kad jis padarė baudžiamuoju įstatymu uždraus-
tą veiką. Kai baudžiama už veiką, neatsižvelgiant, kas ją padarė, elgiama-
si neva teisingai – įtvirtinamas asmenų lygybės prieš įstatymą principas. 
Neo klasikų teisingos bausmės maksima skamba taip: analogiškų veikų 
padarymas turi užtikrinti vienodą baudžiamąją atsakomybę, t. y. bet kuris 
valstybės gyventojas, kad ir kur jis nusikalstų, kad ir kas jis būtų, sulauks 
vienodos bausmės. Neoklasikai nekelia klausimo, ar, pavyzdžiui, trejų 
metų laisvės atėmimo bausmė už uogienių vagystę iš sandėliuko anksčiau 
teistam asmeniui, kurio teistumas neišnykęs, yra teisinga. Jiems svarbu, 
kad visi piliečiai, kurie tokią veiką daro, būtų baudžiami tokia pačia baus-
me. Kitaip tariant, neoklasikinės krypties bausmės teisingumo maksima 
yra ne materiali, nekelianti klausimo, ar yra pagrįsta, ar teisinga bausti 
laisvės atėmimu už uogienių vagystę, o metamateriali – įtvirtinanti, kad 
visi, padarę tam tikrą veiką, būtų baudžiami vienodai. Neoklasikai mato 
tik veiką, poelgį, o ne žmogų, asmenybę, kuris tai padarė. Recidyvas – nau-
jos veikos atlikimas – yra esminis asmenybės požymis, lemiantis skiriamą 
bausmę. Baudžiamojo kodekso esminė dichotomija, skiriant bausmę, yra 
klasifikavimas į pirmą kartą teisiamus asmenis (BK 55 str.) ir recidyvis-
tus – tai asmenys, jau teisti už tyčinį nusikaltimą, teistumas už kurį neišny-
kęs ar nepanaikintas, ir vėl padarę nusikaltimą (BK 27, 56 str.). Pirmą kartą 
teisiamam asmeniui už lengvesnio pobūdžio nusikalstamas veikas papras-
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tai skiriama bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, o recidyvistą už tyčinį 
nusikaltimą teismas paprastai siunčia už grotų. Pakartotinis veikos pada-
rymas (recidyvas) yra suprantamas kaip esminis asmenybę apibūdinantis 
požymis. Neoklasikams veika yra svarbiausia kategorija, ne tik vertinant 
nusikaltimą, bet ir skiriant bausmę. Asmenybę neoklasikai apibrėžia ne 
pagal kitus požymius (lytį, socialinę, turtinę padėtį ir t. t.), o pagal veiką, 
t. y. idem per idem. Asmenybės bruožus, tarsi informacinį triukšmą, BK 
pamini, tačiau tai tik viena iš daugelio aplinkybių, į kurias turi atsižvelgti 
teismas, skirdamas bausmę (BK 54 str. 2 d.). 

Neoklasikai pabrėžia juridinę fizinių asmenų lygybę, pamiršdami, 
kad žmonės nėra ir niekada nebus lygūs, taip pat nepripažįsta juridinių 
asmenų baudžiamosios atsakomybės, nors būtent juridiniai asmenys, 
kaip teisiškai veikiantys simuliakrai, gali prisidėti prie milijonų žmo-
nių mirties553. Postuluoti juridinę fizinių asmenų lygybę yra tas pats, 
kas slėpti faktinę jų nelygybę. Christie teigia: „Kad sukurtume lygybę, 
būtina sukurti taisykles, nustatančias, kas nėra reikšminga“554, nes ne-
oklasikų maksima – vienodos bylos turi būti sprendžiamos vienodai – 
negali visko aprėpti ir į viską atsižvelgti, kai skiriama bausmė. Jei viską 
imtume domėn, tai nebūtų nė vienos bylos, tapačios kitai bylai. Todėl 
neoklasikams, be formalios lygybės postulato, reikia susikurti nefor-
malias (nutylimas, slepiamas) taisykles, kurios nustatytų, į ką, skiriant 
bausmę, reikėtų atsižvelgti mažiau ar visai neatsižvelgti. Neoklasikinė 
baudžiamoji teisė  – tai chirurgo skalpelis, techniškai įvaldytas baudžia-
mosios teisės specialisto. Tačiau ji stokoja materialaus turinio, nes neį-
stengia atsakyti, kodėl asmuo nusikalsta, ar bausmė jam veiksminga, ar 
jos apskritai reikia. Neoklasikine dvasia persiėmę teisėjai, vykdydami 
įstatymus, nesvarsto, ar jie geri, ar ne, teisingi ar ne. Neoklasicistinė 
mokykla atliepia dabartinį socialinį kontekstą, pašlijusius žmonių san-
tykius. Tai susvetimėjusios visuomenės susvetimėjusi sistema, abejinga 

553 Bauman Z. Globalizacija. Pasekmės žmogui. Vilnius: Strofa, 2002, p. 15–33. Romos 
tarptautinis baudžiamojo teismo statutas, nustatantis baudžiamąja atsakomybę už 
sunkiausias nusikalstamas veikas – genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusi-
kaltimus, agresiją – vadovaujasi klasikinės mokyklos nuostata, kad tik fizinis asmuo 
gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn (25 str.), ir juridinių asmenų (pa-
vyzdžiui, visuomeninių organizacijų, propaguojančių antisemitinę ideologiją) bau-
džiamosios atsakomybės nenumato.

554 Christie N. A suitable amount of crime. Routledge, 2004, p. 77.
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socialiniam konfliktui. Neoklasicistinė teisė ypač priimtina ekonomi-
niam, merkantiliam mąstymui. 

Beccaria buvo utilitaristas, Čikagos racionalių lūkesčių mokykla 
XX a. ekonominį mąstymą įdiegė į visas socialinio gyvenimo sritis, kartu 
ir į baudžiamąją teisę. Anot neoklasikų, bausmė turi būti efektyvi, paskirta 
atsižvelgiant į mažiausias sąnaudas ir greitai, orientuojantis į bausmę, įtvir-
tinančią formalią visų lygybę. Toks neoklasikų racionalumas neatlaiko kri-
tikos, nes greitas ir „efektyvus“ baudžiamasis procesas neturi nieko bendra 
su tikruoju teisingumu, neišsprendžia jis ir socialinio konflikto. Dar seno-
vės romėnai teigė: festinatio justitiae est noverca infortunii – skubinti tei-
singumą, vadinasi, prišaukti nelaimę. Greitas, pigiai kainuojantis procesas 
beveik visada būna neteisingas.555 Negana to – neoklasikai, vadovaudamie-
si ekonominiais, vadybos principais, siekia, kad ir baudžiamoji teisė būtų 
rezultatyvi: pripažinti kaltu, pripažinti nekaltu. Realiame gyvenime, spren-
džiant socialinius konfliktus, rezultatas nėra labai svarbus. Absoliučią dau-
gumą konfliktinių situacijų galima išspręsti ir neformaliai, nepasitelkiant 
institucijų, orientuotų į rezultatą. Viktoras Justickis ir Gintautas Valickas 
monografijoje teigia: svarbiausia ne rezultatas, o nenuspėjamai pakryps-
tantis procesas, leidžiantis neformaliomis ar mažiausią skausmą sukelian-
čiomis priemonėmis išspręsti socialinį konfliktą dėl nusikalstamos veikos 
padarymo. Teisingumo jausmą žmogui sukelia ne tiek galutinis rezultatas, 
kiek procesas, kuriuo bandoma išspręsti socialinį konfliktą556. 

4. Genijaus byla

2008 m. spalio 10 d. Vilniaus apygardos teismas Sigitą Zigmą Gedą 
pripažino kaltu padariusiu nusikaltimą, numatytą LR BK 135 str. 2 d. 
3 p.: būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas tiesiogine tyčia, jis du 
kartus dūrė savo dukrai peiliu į nugarą. Teismo psichiatrijos ir teismo 
psichologinė ekspertizė Gedai diagnozavo mišrų asmenybės sutrikimą, 
priklausomybės nuo alkoholio sindromą ir nustatė, kad darydamas nu-
sikalstamą veiką jis nebuvo laikinai sutrikusios psichikos. Teismas, atsi-
žvelgdamas į tai, kad Geda neigė, prieštaringai vertino savo veiksmus, 
555 Justickis V., Valickas G. Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, 2006, p. 78.
556 Justickis V., Valickas G. Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, 2006.
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nutylėjo nepalankias įvykio aplinkybes, t. y. siekė sušvelninti savo kaltę 
ir išvengti baudžiamosios atsakomybės, nuteisė jį laisvės atėmimu 3 me-
tams, bausmę atliekant atviroje kolonijoje.557 Nuteistasis teismo nuos-
prendį apskundė – savo kaltės ir juridinio veikos įvertinimo neginčijo, 
bet prašė pakeisti apygardos teismo nuosprendį ir, vadovaujantis teisin-
gumo principu, skirti jam bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu. 
Lietuvos Apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 24 d. nutartimi konsta-
tavo, kad apygardos teismas pagrįstai pripažino, jog Geda padarė LR BK 
135 str. 2 d. 3 p. numatytą nusikalstamą veiką, bet nuosprendį panaikino 
ir baudžiamąjį procesą nutraukė, nuteistajam mirus.558

Bylos fabula paprasta ir įprasta: buitinis konfliktas, per kurį stipriai 
apsvaigęs kaltininkas padaro sunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusia-
jam. Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento atas-
kaitos apie nusikalstamumą Lietuvoje rodo, kad apsvaigę nuo alkoholio 
asmenys padaro apie 65 proc. registruojamų nužudymų ir sunkių sveika-
tos sutrikdymų, kurie paprastai yra buitinių konfliktų padarinys.559 Fabula 
būtų banali, jei ne teisiamasis – poetas Sigitas Geda. „Vaizduotės imlumu 
ir stiprumu dabartinėje lietuvių kultūroje jis neturėjo sau lygių – šiuo as-
pektu teisėta jį gretinti su tragiškuoju M. K. Čiurlionio genijumi“560, – rašo 
Viktorija Daujotytė. Literatūros genijus – tai žmogus, tobulai įvaldęs kalbą, 
galintis itin skaidriai ir aiškiai matyti pasaulį, o svarbiausia, visa tai užra-
šantis, paverčiantis kalba. Geda priartėdavo prie bekalbių kalbos šaknų, 
gyveno kalba, buvo jos vergas: kalba jam, kitaip nei daugumai mirtingųjų, 
buvo ne instrumentas, o tikrieji sielos (gal net ir kūno) namai. Kalba kartu 
ir niokojo, draskė jį. Kaip dauguma didžių menininkų, Geda buvo gyveni-
mo diletantas, visiškas vaikas, – teigia Arvydas Šliogeris.561

557 Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nuosprendis. Baudžiamoji byla 
Nr. 1-33/2008.

558 Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutartis. Baudžiamoji byla Nr. 1A-
446/2008.

559 Žr. Jovaišas K. Žmogžudysčių bumas – šalutinis civilizacijos produktas ar neišvengia-
ma demokratijos kaina // „XXI amžiaus“ priedas, 2004 m. gruodžio 22 d., Nr. 24 (93); 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento 
svetainė internete www.ird.lt

560 Daujotytė V. Tragiškasis meilės laukas. Apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų. 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 69,70.

561 Šliogeris A. „Sigitas Geda: didis poetas, gyvenimo diletantas“. A. Šliogerį kalbina 
E. Tervidytė // Dialogas. 2009 m. vasario 20 d., p. 1,5, 6.
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Baudžiamoji teisė ir psichiatrija teisia genijų, neturėdamos tinkamų 
įrankių (kategorijų, straipsnių, institutų), kurie padėtų suprasti genijaus 
asmenybę, gyvenimą, kalbą. Baudžiamoji teisė ir psichiatrija – tos dvi 
seserys kontrolierės562 – vartoja primityvią, dichotomizuotą kalbą. Kad 
ir kiek psichologai ar psichiatrai kalbėtų apie žmogų, jie vis tiek niekada 
iki galo jo nepažins. Psichologija ir psichiatrija orientuojasi į statistinį vi-
durkį, į statistinę psichiatrijos medianą, kuri apibrėžia socialaus norma-
lumo turinį. Todėl jos niekada nesupras genijaus ir laikys jį psichiatrijos 
marginalija. Baudžiamoji teisė taiko tas pačias primityvias psichologines 
kategorijas (suvokimas, padarinių numatymas, padarinių siekimas, as-
menybės bruožai ir t. t.) nustatydama tiesioginę tyčią, kaltę, nusikalsta-
mą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio ir pan. Genijaus psichologi-
nė diagnozė – mišrus asmenybės sutrikimas – neprieštarauja genialumo 
požymiui. Kitaip tariant, pasakyti, kad Gedos asmenybė buvo sutrikusi, 
ir pasakyti, kad jis – genijus, yra lygiai tas pats, tik vartojant skirtingą 
kalbą. Baudžiamosios teisės kalba, suprantama, labiau sofistikuota negu 
buitinė, tačiau, palyginti su genijaus kalba, ji yra skurdžiai elementari.

Neeilinių gabumų gali turėti ir asmenys, sergantys psichikos liga, 
tačiau jeigu savo talento jie neformalizuoja kalba (ar kitais kultūriniais 
pavidalais), taip ir lieka vien proto ligoniais arba keistuoliais. Gamtiniu 
požiūriu žmogus reikšmingas tiek, kiek jis gali pratęsti giminę, o socia-
liniu požiūriu – tiek, kiek formalizuoja savo veiklą išorėje. Didis kūrėjas 
yra tik tas, kuris sukuria didingą kūrinį.

Genialumą apibūdina du požymiai: pirmas – labai tyras žvilgsnis į 
aplinką, reiškinius, gebėjimas pamatyti esmines sąsajas, reiškinių esmę, 
kurios neįžvelgia ir nesupranta kiti. Dauguma (kalbu ne tik apie šalies gy-
ventojus, bet ir apie viešąją politinę erdvę, vyraujančias mokslo doktrinas) 
mato ir suvokia pasaulį gerokai primityviau nei genijus, tačiau toks suvoki-
mas, daugumos požiūriu, yra vienintelis tikras ir teisingas. Antras genialu-
mo požymis – tai gebėjimas šitą neįprastą, daugumos nuomone, pasaulio 
jutimą paversti kalba. Tyriausiai žvelgti į daiktus, jausti gėrio ir blogio, tei-
singumo ir neteisingumo skirtį gali ir asmuo, visiškai nevaldantis kalbos, 
antai Vinco Krėvės skerdžius Lapinas – kaimo keistuolis, jaučiantis ypatin-
gą ryšį su gamta. Tokie išmintimi apdovanoti žmonės ir turėtų būti teisėjai. 
Bet čia vėl apima neviltis – tokie žmonės nevaldo kalbos, o jeigu įvaldytų 
562 Christie N. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė. Vilnius: Eugrimas, 1999, p. 144–148.
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baudžiamosios teisės mokslinę leksiką, greičiausiai prarastų Dievo dovaną 
tyrai, paprastai ir teisingai matyti pasaulį. Geda buvo praradęs gebėjimą 
tyrai matyti ir vertinti tikrovę, nes gyveno ne realiame, o kalbos pasaulyje. 
Jis tyrai matė tik kalbą. Sveiko žmogaus lemtis yra gyventi hic et nunc, tie-
siogiai jausti pasaulį, o ne užsidaryti lavonų – knygų – apsuptyje.563  

Tol, kol nėra kūrinio, socialiniu požiūriu kūrėjas yra nereikšmingas. 
Kyla klausimas, ar genialaus kūrėjo asmenybė turėtų būti reikšmingas ar 
net lemiamas veiksnys, taikant baudžiamąją atsakomybę už jo padarytą 
nusikalstamą veiką? Geda savo genialumą įrodė kūriniais. Tačiau neatsie-
jamas genialumo šleifas yra kūrėjo mirtis. Tik genialūs kūriniai po kūrėjo 
mirties leidžia jų autorių pavadinti genijumi. Kol genialus kūrėjas gyvas, 
tol jis laikomas keistuoliu, ne šio pasaulio žmogumi. Kaip teigia Šliogeris, 
„padugnės mato tik tai, kuo pačios gyvena“, „barbės“ likimas – kitame 
ieškoti tik barbės, o kiekvieną pranašesnį pažeminti ir sunaikinti.564

2008 m. rudenį intelektualai pasirašė Gedos „ginties tekstą – proku-
rorams, teisėjams. Ar prašėme pagailėti, ar norėjome paaiškinti? Ar tik 
patys sau aiškinomės, ką suprasti buvo sunku?“ – svarsto Daujotytė565. 
Rašyti prokurorams ar teisėjams tokius laiškus yra tas pats, kas kalbėti 
paukščių kalba, kurią taip mėgo pats Geda, vis primindamas, kad gra-
žiausiai čiulbanti lakštingala, ir ta – iš žvirblių giminės.

Retorika, literatūra, poezija, viešas kalbėjimas su tropais ir retorinė-
mis figūromis yra graži, maloni ausiai, skausmo nekelianti kalba. Bau-
džiamoji teisinė kalba yra tiesiogiai susijusi su realiu žmonių skausmu. 
Negyva kaltinamojo nuosprendžio kalba sukelia realią laisvės atėmimo 
kančią. Sakoma, žmonės ramiau miega, jei daug ko nežino, pavyzdžiui, 
kaip kuriami ir taikomi baudžiamieji įstatymai. Galėtume pamanyti, kad 
baudžiamosios teisės mokslas ir praktika – tai neginčijamos tiesos, ak-
siomos, o iš tikrųjų, kaip ir kiekvienas mokslas ar veikla, – tai nuomonių 
įvairovė, mokslininkų kaprizai, interesai, skirtingas požiūris į vertybes. 
Pasikartosiu: nuo kitų kalbėjimo rūšių baudžiamosios teisės leksika ski-
riasi tuo, kad seikėja tikrą skausmą.

 
563 Šliogeris A. Patyrimo teritorija // Problemos. Mokslo darbai. 2007, t. 71, p. 13.
564 Šliogeris A. „Sigitas Geda: didis poetas, gyvenimo diletantas“. A. Šliogerį kalbina 

E. Tervidytė // Dialogas. 2009 m. vasario 20 d., p. 1, 5, 6.
565 Daujotytė V. Tragiškasis meilės laukas. Apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 25.
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Apygardos teismo nuosprendis Gedai – vienas iš tūkstančių tokio po-
būdžio nuosprendžių: trumpai aprašytos įvykio aplinkybės, kaltinamojo, 
nukentėjusiosios, liudytojų parodymai, teismo psichiatrijos ir teismo psi-
chologijos ekspertizės aktas, kiti įrodymai. Trumpai argumentuojama, ko-
dėl pateiktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad Geda kaltas padaręs 
nusikaltimą. Apygardos teismo sprendimas – paprastas, elementarus, lyg 
sukarpytas ir suklijuotas iš įrodymų, argumentacija ir motyvacija šabloniš-
ka. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai kitokie nelabai 
ir galėtų būti. Daugiau kūrybos laisvės taikyti baudžiamosios teisės nor-
mas turi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Remdamasis precedentais, jis 
formuoja vienodą teismų praktiką sprendžia teisingo teisės taikymo (o ne 
faktų nustatymo) klausimus. Daugiau laisvės turi ir baudžiamosios teisės 
mokslininkai. Gintaras Švedas rašo: „Neabejotina, kad ir savanoriškas fizi-
ologinis apsvaigimas taip pat yra laikinas psichikos sutrikimas, todėl jis tu-
rėtų sudaryti asmens medicininį (biologinį) nepakaltinamumo kriterijų.“566 
Tokia baudžiamosios teisės profesoriaus mintis yra revoliucinė, jeigu ją pri-
pažintų teismai, šimtus alkoholio prigėrusių teisiamųjų, sunkiai sutrikdžiu-
sių kam nors sveikatą ar ką nors nužudžiusių, tektų pripažinti nepakaltina-
mais ir ne bausti juos, o priverstinai gydyti (BK 17, 98 str.). 

Švedo mintis logiškai išplaukia iš pagrindinio baudžiamosios teisės 
principo nullum crimen sine culpa (be kaltės nėra nusikaltimo). Bau-
džiamoji teisė paremta subjektyvaus pakaltinimo principu, t. y. asmuo 
baudžiamas ne už sukeltus padarinius, su kuriais jis gali būti susijęs, 
o už intenciją, pasireiškusią nusikalstama veika. Didžiausi nusikaltimai 
kyla žmogaus galvoje, todėl baudžiamoji teisė kaltina ir už tai, ką žmo-
gus ketino, siekė padaryti, tačiau dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo 
valios, veika nutrūko parengtinėse stadijose. Baudžiamoji teisė asmens 
pakaltinamumą, jo kaltę nustato ne apskritai, o dėl konkrečios veikos, 
įvykdytos konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje. Jei asmuo stipriai pri-
sigeria ir vėliau neprisimena, ką girtas padaręs, negalima vadovaujantis 
nullum crimen sine culpa, jo pripažinti kaltu, nes tokio asmens psichika 
dėl alkoholio poveikio buvo sutrikdyta. Vis dėlto pagal vyraujančią bau-
džiamosios teisės doktriną savanoriškas apsvaigimas nuo alkoholio, net 
jei asmuo iš tikrųjų neprisimena, ką girtas padarė, nėra pagrindas ne-

566 Švedas G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vil-
nius: Teisinės informacijos centras, 2006, p. 122.
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taikyti baudžiamosios atsakomybės. Priešingai, tai laikoma sunkinančia 
aplinkybe (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Nesvarbu, kad kaltinamasis, darydamas 
veiką, nieko nesuprato, tačiau kaltės nustatymas paslenkamas atgal – 
tada, kai asmuo geria.567 Tokia pozicija neatlaiko kritikos, nes asmuo 
baudžiamas ne už alkoholinių gėrimų vartojimą, o už veiką, padarytą 
apsvaigus. Šiuolaikinis technomokslas nei klaidų, nei prieštaravimų ne-
pripažįsta. Pasvarstykime: alkoholis parduodamas maisto prekių par-
duotuvėse. Maža to, pripažįstamas legalia psichoaktyvia medžiaga, jo 
vartojimas vertinamas kaip tam tikras atsipalaidavimo būdas. Psichia-
tras Dainius Pūras teigia: kas šeštas žmogus, vartojantis alkoholį, tampa 
nuo jo priklausomas. Priklausomybę nuo alkoholio lemia ne asmens 
valia, tai labiau individuali organizmo reakcija į alkoholį. Taigi, viena 
vertus, alkoholis yra laisvai pardavinėjamas, antra vertus, jei žmogui 
nepasisekė, ir jis turi polinkį į alkoholizmą, baudžiamoji teisė nubaus jį 
dar kartą. Nelaimė viena nevaikšto, o baudžiamoji teisė šią tiesą patvir-
tina ir sustiprina. Valstybė negalėtų visiškai uždrausti prekiauti alko-
holiu, nes tai vienas iš būdų mažinti socialinę įtampą. Bernardas Braz-
džionis eilėraštyje „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį?“ rašo: „Ir kaip aš 
negersiu, kad liūdna,/ Ir nebūsiu nudriskęs, kad nesulopo niekas,/ Kad 
per mėnesį dirbto pinigo, būtino,/ Už poros dienų nebelieka?..“568 Jei 
valstybė uždraustų alkoholio vartojimą, socialinė įtampa išsilietų kitais 
būdais – masiniu narkotikų vartojimu, didėjančiu savižudybių, nusikal-
timų, psichikos ligų skaičiumi ir pan. 

Geda prašė, kad jam paskirtą trejų metų laisvės atėmimo bausmę 
Apeliacinis teismas, vadovaudamasis teisingumo principu, pakeistų 
bausme, nesusijusia su laisvės atėmimu. Baudžiamajame kodekse teisin-
gumo principas yra minimas du kartus: 41 straipsnyje (2 d. 5 p.) teigia-
ma, kad bausmės paskirtis – užtikrinti teisingumo principo įgyvendini-
mą. 54 str. 3 d. įtvirtina: „jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės 
paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovau-
damasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę baus-
mę“, t. y. teismui suteikiama teisė paskirti bausmę, nenumatytą sankcijo-
je už veiką, kuria kaltinamas asmuo. Geda buvo nuteistas ne už paprastą 
sveikatos sutrikdymą, o už savo vaiko sunkų sužalojimą (BK 135 str. 2 d. 

567 Piesliakas V. Baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia, 2006, p. 333, 334.
568 Brazdžionis B. Poezijos pilnatis. Vilnius: Lietuvos kultūros fondas, 1989, p. 59.
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3 p.). Tai labai sunkus nusikaltimas (BK 11 str. 6 d.), užtraukiantis laisvės 
atėmimo bausmę nuo dvejų iki dvylikos metų nelaisvės. Teismas Gedai 
paskyrė vienintelę galimą skirti bausmę už tokį nusikaltimą – laisvės at-
ėmimą, tačiau beveik pačios minimaliausios trukmės. Motyvuodamas 
bausmės skyrimą ir aiškindamas teisingumo principą apygardos teismas 
konstatavo: „Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuo-
ja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai.“ 
Analogiška formuluotė įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijoje569. Tokią pačią formuluotę savo knygoje kadai-
se išdėstė klasikinės baudžiamosios teisės krypties tėvas Cesare Becca-
ria. Aiškindamas nusikaltimo ir bausmės ryšį jis pabrėžė: bausmė kiek 
galima daugiau turi atitikti nusikaltimą570, t. y. ji turi būti proporcinga. 
Apygardos teismas, toliau aiškindamas teisingumo principą, konstatuo-
ja: „Atsižvelgiama į tai, kad teisingumo įgyvendinimas skiriant bausmę 
yra neatsiejamas nuo visuomenės intereso, t. y. vyraujančių moralinių 
visuomenės nuostatų į atitinkamą nusikalstamą veiką.“ Panašiai svarstė 
ir Beccaria: „Mes jau žinome, kas sudaro tikrą nusikaltimų matą: tai žala, 
nusikaltimo daroma visuomenei.“571

Ir Beccaria, ir apygardos teismas panašiai aiškina bausmės teisin-
gumą, o tai dar kartą patvirtina, kad Lietuvos baudžiamoji teisė vartoja 
XVIII a. pabaigos kategorijas. Praėjus beveik 250 metų po to, kai buvo 
parašytas veikalas „Apie nusikaltimus ir bausmes“, XXI a. Temidė švais-
tosi kalaviju vis dar alsuodama Beccarios dvasia.

Dar romėnai buvo įsitikinę, kad geriau valstybę statyti iš smėlio 
negu be teisingumo, nes valstybės pamatas yra teisingumas (lot. justitia 
est fundamentum regnorum). Teisingumo esmę supranta jau maži vai-

569 ,,Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja tai, kad baudžia-
majame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valsty-
bės konstituciniai principai, inter alia, reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi 
būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms 
veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių 
bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir 
bausmės paskirčiai“. Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 
d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio (1998 m. 
liepos 2 d. redakcija) ir 312 straipsnio 3 dalies (1998 m. vasario 3 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 57-2552.

570 Bekarija Č. Apie nusikaltimus ir bausmes. Vilnius: Mintis, 1992, p. 74.
571 Ten pat, p. 80. 

16768_186_TEISEKUROS_PAGR_ir_PROBLEM.indd   315 2012.09.03   12:52:39



316

Mantas Liesis

kai socializacijos procese: tu man – aš tau, „kaip šauksi, taip atsilieps“. 
Būtent tokia teisingumo kaip atpildo samprata vergovinės santvarkos ir 
ankstyvojo feodalizmo laikais buvo perkelta į baudžiamąją teisę talio-
no pavidalu: kaltininkui turi būti padaryta lygiai tokia pat žala, kokią 
jis padarė nukentėjusiajam („akis už akį, dantis už dantį“). Suprantama, 
toks teisingumo principas, koks taikomas žmonėms tiesiogiai bendrau-
jant tarpusavyje, kai buvo perkeltas į baudžiamąją teisę, reikalavo, kad 
būtų rastas kiekvienos nusikalstamos veikos tolygus ekvivalentas, o tai 
ne visada įmanoma. Tai suprasdamas Hegelis, nors išlaikė taliono princi-
pe glūdintį atpildo motyvą, bet teisingumo sampratą papildė visuotinės 
vertės kriterijumi: „Nusikaltimo panaikinimas yra atpildas tiek, kiek jis 
pagal savo sąvoką yra pažeidimo pažeidimas ir kiek nusikaltimas pagal 
savo esatį turi apibrėžtą kokybinę ir kiekybinę apimtį; kartu jo neigimas 
kaip esatis yra tokios pat apimties.“ Vagystė, plėšimas kaip pažeidimai 
pagal visuotinę ypatybę yra palyginami ir gauna atpildą – piniginę bau-
dą, įkalinimą – pagal savo dydį.572

Klasikinės baudžiamosios krypties tėvas Cesare Beccaria, kitaip 
nei Hegelis, svarbiausiu dalyku laikė ne atpildą, o bendrąją prevenci-
ją – bausmė, skiriama nusikaltėliui, turėtų atbaidyti kitus asmenis nuo 
nusikalstamos veikos, todėl apibrėždamas teisingos kriminalizacijos ir 
bausmių skyrimo ribas, jis pasitelkė žalos visuomenei kriterijų. Bausmių 
griežtumas, net už sunkius nusikaltimus, Beccariai neatrodė esminis, 
jam rūpėjo teisingos bausmės makrolygmuo, t. y. ar teisinga bausmė vi-
sos valstybės, visuomenės kontekste. Svarbiausia ne atpildas, ne tai, kad 
bausmė už nusikaltimą yra griežta, o tai, kad ji neišvengiama. Todėl Bec-
carios bausmių humanizmas nebuvo labai humaniškas, jis buvo daugiau 
politiškas – tikėtasi, kad bausmės neišvengiamumas ir bauginimai padės 
sumažinti nusikalstamumą.573 Taigi klasikinė baudžiamosios teisės mo-
kykla nuo pirminio teisingumo nukentėjusiojo atžvilgiu (tu man – aš 
tau) nutolo gerokai labiau nei siūlė Hegelis, atpildą papildęs visuotinės 
vertės kriterijumi. 

Teisingos bausmės samprata dar mažiau svarbi socialinės krypties 
baudžiamosios teisės mokslininkams, pavyzdžiui, Nilsas Christie kny-
goje, apibendrinančioje pagrindines jo keliamas idėjas, yra už tai, kad 

572 G. W. F. Hegel. Teisės filosofijos apmatai. Vilnius: Mintis, 2000, p. 173.
573 Foucault M. Disciplinuoti ir bausti. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 127–161.
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baudžiamieji įstatymai leistų neskirti bausmės už nusikaltimą jį pada-
riusiam asmeniui, o suteiktų galimybę nusikaltėliui susitaikyti su nu-
kentėjusiuoju. Christie rašo: jei kas nors išžagintų ir nužudytų jo anūkę, 
vis tiek norėtų susitaikyti su nusikaltėliu, nes giliausiuose mūsų moralės 
kloduose, pasak mokslininko, glūdi susitaikymo, o ne bausmės troš-
kimas.574 Christie yra parašęs straipsnį „Prieš teisingą bausmę“575, t. y. 
prieš tokią „teisingą“ bausmę, kaip ją supranta klasikinė (neoklasicistinė) 
baudžiamosios teisės kryptis. Pasak jo, klasikai, kartu su Beccaria, supa-
prastina, dichotomizuoja teisingumą, nes siekiant „proporcingos“, „tei-
singos“ bausmės grįžtama vos ne prie pirminės teisingumo sampratos: tu 
man – aš tau. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad neoklasikinė mokykla 
teisingos bausmės sampratą gerokai atitolino nuo taliono, net ir papil-
dyto Hegelio siūlytu vertybiniu atpildu, tačiau, anot Christie, vis tiek ji 
pernelyg primityvi, nes neatsižvelgiama į daugelį reikšmingų aplinkybių 
(pavyzdžiui, kaltinamojo asmenybę, socialines nusikaltimo padarymo 
priežastis), susitelkiama išskirtinai į veikos padarymą. 

„Mirties bausmės“ įvykdymas užpuolikui, besikėsinančiam į asmens 
gyvybę (būtinoji gintis, kai teisėtai atimama gyvybė (BK 28 str.), – tai 
aplinkybė, šalinanti baudžiamąją atsakomybę, nes tai yra akivaizdžiausia 
pirminio teisingumo išraiška. Kai užpuoliką teisia ne pats nukentėjusysis 
tiesiogiai, o valstybė, modifikuojama ir teisingos bausmės samprata. Bec-
caria buvo mirties bausmės priešininkas, jai pritarė tik dviem išimtiniais 
atvejais: kai tokia bausmė būtina tautos saugumui užtikrinti ir valdymo 
formai apginti, antra, kai nusikaltėlio pasmerkimas myriop yra „vienin-
telė ir tikroji priemonė neleisti kitiems daryti tam tikrų nusikaltimų“576. 
Lietuvoje mirties bausmė taip pat panaikinta, vadinasi, to, kas leistina 
aukai, tiesiogiai vykdančiai teisingumą (būtinoji gintis, kai atimama už-
puoliko gyvybė), nevalia daryti valstybei. Valstybės Temidė ir Nemezidė 
yra nutolusios nuo konflikto, be to, skirdamos bausmę, jos simboliškai 
patvirtina savo veiksmą visuomenės akivaizdoje.

Christie teisus, kad neoklasikai viską simplifikuoja, ir todėl pri-
imamos neteisingos įstatymų nuostatos ar skiriama neteisinga bausmė. 

574 Christie N. A suitable amount of crime. Routledge, 2004, p. 83.
575 Christie N. Against just desert. Canadian journal of law and jurisprudence, Vol. V, 

No. 1 (January, 1992).
576 Beccaria C. Apie nusikaltimus ir bausmes. Vilnius: Mintis, 1992, p. 65.
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Neoklasikams baudžiamoji teisė svarbi kaip teisinė technika, kurios ne-
reikia interpretuoti, neužtenka tik griežtai ją vykdyti pagal nustatytas 
normas. Neoklasikai linkę skrupulingai laikytis baudžiamojo kodekso 
raidės. Teisinga viskas, ką įstatymų leidėjai kriminalizavo baudžiama-
jame kodekse ir kas užtraukia jų numatytas sankcijas. Tačiau būdama 
primityvi, gyvenimą supaprastinanti sistema, neoklasikinė teisė nutyli 
daugybę problemų. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos baudžiamajame 
kodekse numatyta malonė ir amnestija kaip atleidimo nuo bausmės pa-
grindas (BK 78, 79 str.). Jei klasikų alfa ir omega yra baudžiamasis kodek-
sas ir pažodinis jo taikymas, o būtent tai vadinama teisingumu, vadinasi, 
malonė ir amnestija turėtų būti nereikalingos. Tai pripažino net skru-
pulingai savo principų laikęsis Beccaria: „Pasigailėjimas ir malonė tiek 
reikalingi, kiek ten viešpatauja blogi įstatymai ir žiaurios bausmės.“577 
Amnestijos ir malonės taikymas nėra teisingumas, nes teisingumą, vado-
vaudamiesi baudžiamuoju kodeksu, vykdo tik teismai. Amnestija, taiko-
ma Seimo priimtu amnestijos aktu, arba malonė, suteikiama Prezidento, 
yra ne teisingumas, o simbolinis valdžios gestas, reiškiantis pasigailėji-
mą578. Lietuvoje visos amnestijos buvo taikomos motyvuojant pasigailė-
jimu nusikaltėliams ir siejant su valstybei svarbiomis datomis. Tokia yra 
oficialioji, fasadinė amnestijų pateisinimo pusė. Praktinė priežastis ta, 
kad amnestijos padeda nuleisti garą, kai įkalinimo įstaigose atsiduria per 
daug kalinių. Išlaikymo našta valstybei tampa per sunki, todėl skelbiama 
amnestija ir kalinių skaičius smarkiai sumažinamas. Lietuvos Respubli-
kos baudžiamajame kodekse įtvirtintas teisingumo principas, lygiai taip 
pat kaip amnestija ir malonė, yra ne teisingumas, o pasigailėjimas. 

Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjęs poeto Sigito Gedos bylą, 
aiškindamas teisingumo principą, „įtvirtintą“ Baudžiamajame kodekse, 
vyraujančios neoklasikinės baudžiamosios teisės krypties įtvirtintą tei-
singumo sampratą (teisinga bausmė ta, kuri proporcinga nusikaltimui) 
supainiojo su teisingumo principu, įtvirtintu BK 54 str. 3 d., kuris pagal 
tikrąją savo prasmę, Christie terminais kalbant, turėtų būti pavadintas 
ne teisingumo, o „neteisingumo“ principu. Pasitaiko situacijų, kai Bau-
džiamojo kodekso teisingo taikymo rezultatas būna keistas ir abejotinas. 

577 Ten pat, p. 75.
578 Baranskaitė A. Malonė: teisinė prigimtis, teikimo problemos // Teisės problemos. 

1999, Nr. 4.
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Pavyzdžiui, narkomanas, kad prasimanytų pinigų narkotikams, ima juos 
platinti ir pats. Už neteisėtą narkotinių medžiagų laikymą siekiant jas 
platinti Baudžiamasis kodeksas numato labai griežtas ir tik laisvės atėmi-
mo bausmes. Kyla klausimas, ar teisinga tokiam asmeniui, kuris yra li-
gonis, taikyti laisvės atėmimo bausmę. Teismai, remdamiesi 54 str. 3 d. 
nuostata, tokiems narkomanams skiria švelnesnes bausmes, negu numa-
tyta sankcijoje. Geda apeliaciniame skunde irgi prašė ne „teisingumo“, 
o „neteisingumo“, siekdamas, kad teismas atsižvelgtų į jo asmenybę. Jei 
teisiamasis nebūtų miręs, Apeliacinis teismas, manyčiau, privalėtų atsi-
žvelgti ypatingus jo nuopelnus lietuvių kultūrai – „Karakumų asilėlio“, 
„Baltosios varnelės“, libreto miuziklui „Velnio nuotaka“, daugybės poe-
zijos knygų autorius, vertėjas iš įvairių pasaulio kalbų sustiprino pačius 
lietuvių tautos tapatumo pamatus. Jei malonė gali būti skirta samdomam 
žudikui, tai juo labiau reikėjo teisingumo principą, nukrypstantį nuo 
sankcijoje numatytos bausmės, taikyti poetui Gedai.

Prieš Gedos mirtį nukentėjusioji jam atleido – duktė susitaikė su 
tėvu. Galiausiai viskas galėjo pakrypti kitaip – jeigu Geda būtų ilgiau 
gyvenęs ir jeigu Lietuvos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis (atleidimas 
nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo 
susitaiko) būtų pataisytas taip, kaip siūlo Christie, t. y. kad susitaikyti 
būtų galima ne tik už nesunkius ar apysunkius, bet ir už sunkius, net 
labai sunkius nusikaltimus, Gedai nebūtų buvusi skirta jokia bausmė.

Lietuva, nors vis dar laikosi ribotos neoklasikinės teisės krypties, kai 
ko jau pasimokė iš sociologinės pakraipos. Christie straipsnyje „Konflik-
tai kaip nuosavybė“579 (1977) rašė, kad baudžiamosios teisės specialistai 
yra konfliktų vagys, pavogę daiktą, kuris, kaip paaiškėja, jiems visai ne-
reikalingas, todėl stengiasi šio konflikto atsikratyti kuo labiau spartinda-
mi baudžiamąjį procesą. Tiesa, jau vien tai, kad egzistuoja pats LR BK 
38 straipsnis, leidžiantis privataus ir privataus-viešo kaltinimo procese 
kaltininką patraukti baudžiamojon atsakomybėn tik tuo atveju, kai yra 
nukentėjusiojo asmens skundas, rodo: neoklasikinės baudžiamosios tei-
sės horizontas po truputį plečiamas.

Baudžiamoji teisė turi atsižvelgti į begalę „jeigu“ ir nuolatos brėžti 
ribas, remdamasi valstybe, pastatyta iš smėlio ir stovinčia ant stiklinių 

579 Christie N. Conflicts as property // The british journal of criminology. January, 1997, 
Vol. 17, No. 1. 
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kojų, kitaip tariant – Konstitucijos. Smėlis ir stiklas – teisės „statybinės 
medžiagos“, o jos likimas yra toks pat kaip ir mados. Visais laikais mada 
„nustato, kas tinka, o teisingumas – kas teisinga“.580 Objektyvus teisingu-
mas, kaip ir Temidė, yra aklas – negailestingas, bet neva teisingas. O su-
bjektyvus teisingumas yra jaučiamas vidumi. Tai tikėjimas teisingumu.581 
Arba tiki juo, arba netiki. Nors nė vienas nėra nusikaltėlis savo paties 
akyse, tačiau žmogus, suvokiantis baudžiamosios teisės ribotumą, iškart 
pajus, kada su juo pasielgta arba jis nubaustas neteisingai. Genijus nie-
kada nesijaus kaltas pagal baudžiamosios teisės kategorijas. Tyčia arba 
neatsargiai, – konstatuoja baudžiamoji teisė. Pusiau tyčia, pusiau neat-
sargiai, esu kaltas ir nesu – svarsto poetas. Kenčianti siela akistatoje su 
griežta, šalta, svetima ir nepažįstama dichotomija: kaltas versus nekaltas. 

5. Žmonės, atsidūrę už kalbos ribų, ir bausmė  
kaip likimo dovana 

Geda galėjo teisintis, galėjo būti teisiamas, nors ir klausinėjamas 
žurnalistų, ir duodamas parodymus atrodė bejėgis kaip vaikas. „Norint 
kūrybos žmogų sumenkinti ar net pajuokti, reikia išvesti jį iš jo paties 
kalbos, priversti, išprovokuoti prabilti ne jo paties kalba“582, – rašo Vik-
torija Daujotytė. 

Tačiau pasitaiko žmonių, kurie padaro itin sunkius nusikaltimus, o 
jiems nei dichotomiška, paprasta baudžiamosios teisės leksika, nei geni-
jaus kalba nėra suprantamos. Tai žmonės, atsidūrę už kalbos ribų, arba, 
pasak medicinos profesoriaus, kalėjimo psichiatro Jameso Gilligano, mi-
rusieji, mėginantys grįžti į gyvenimą583. Filosofas Arvydas Šliogeris to-
kius vadina zombiais584. Žaloti save arba žudyti kitus tokiems žmonėms 
reiškia „mėginimą prisikelti iš numirusiųjų“, tai būdas pajusti tikrovę ir 

580 Pascal B. Mintys. Vilnius: Aidai, 1996, p. 101.
581 Ten pat, p. 105; Justickis V., Valickas G. Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminali-

nėje justicijoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, 2006, 
p. 58–60, 79, 80.

582 Daujotytė V. Tragiškasis meilės laukas. Apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų. 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 19.

583 Gilligan J. Smurtas. Apmąstymai apie nacionalinę epidemiją. Vilnius: Vaga, 2007, 
p. 46–49.

584 Daujotytė V., Mikelėnas V., Šliogeris A. et al. Nerimas. Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 80, 84.
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gyvenimą. Analizuoti jų smurtą, kalbėti apie tokius gyvus numirėlius ga-
lėtume tik sugalvoję iš esmės naują kalbą585, jei tokia apskritai įmanoma. 
„Kuo žiauresnis nusikaltėlis, tuo labiau pastebima, kad jis neturi jausmų. 
Patys žiauriausi dar prieš pradėdami žudyti jaučiasi sustingę, negyvi.“586 
Baudžiamosios teisės kategorijos, kurias bando pritaikyti baudžiamosios 
teisės specialistai, kvalifikuodami nusikalstamą veiką, tokiems negalio-
ja. Sakyti, kad zombiai „suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį“, 
„numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse 
numatyti padariniai“ arba kad „jų norėjo“ (BK 15 str. 2 d.), reikštų nepa-
sakyti nieko. Zombiai nevertina, nesiekia, nemąsto. Jie gyvena už kalbos 
ribų. Keisčiausia tai, kad jie žudo, siekdami to paties neoklasikinės bau-
džiamosios teisės kertinio tikslo – teisingumo kaip proporcingo atpildo 
dėl susidariusios situacijos. Zombiai iš pažiūros nesiskiria nuo kitų žmo-
nių, išpažįsta tas pačias vertybes, kaip antai „Nežudyk“, tačiau kai patys 
žudo, įsivaizduoja atliekantys „teisėtą žudymo veiksmą“.587

„Kalėjimai egzistuoja tam, kad nuslėptų, jog visas sociumas savo 
banalia visa apimančia esamybe yra kalinimo institucija“, – rašo Jeanas 
Baudrillard’as588. Mūsų visų likimas – gyventi susvetimėjusioje nepažįs-
tamųjų bendruomenėje, kurią sudaro milijardai disciplinuotų kūnų, ne-
maža jų dalis neatlaiko tos disciplinos. Gyvenimas per se žiaurus žmogui, 
nes dovanoja jam kančią, o galiausiai pasmerkia mirti vienišą. Socialinė 
sistema didina žmogaus vienišumą, ir nemažai neatlaikiusiųjų šios, Mi-
lano Kunderos žodžiais tariant, „nepakeliamos būties lengvybės“, virsta 
zombiais. Zombiai yra tik ledkalnio viršūnė, slepianti didžiulį vienišųjų 
ir atstumtųjų knibždėlyną – narkomanus, nusigėrusiuosius, puolusius į 
depresiją, skurstančius, kitaip mąstančius, kitaip mylinčius ir t. t.

Žmogaus horizontas baigtinis, o medijų globalizuota kultūra bruka 
jam begalybės iliuziją, atimdama tikrumą ir tikrovę. Baudžiamajame ko-
dekse nėra kriminalizuotas sunkiausias iš visų nusikaltimų – tai tikrovės 
nužudymas589, pasak Baudrillard’o. Nekriminalizuotas didžiausias nusi-
kaltimas, be to, neaišku, ką laikyti šio nusikaltimo vykdytojais. Zombiai 
žudo, kad patirtų, kas yra gyvenimo tikrovė. Klasikinė baudžiamosios 
585 Gilligan J. Smurtas. Apmąstymai apie nacionalinę epidemiją. Vilnius: Vaga, 2007, p. 19.
586 Ten pat, p. 43.
587 Ten pat, p. 26, 41, 78, 79.
588 Baudrillard J. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 20.
589 Baudrillard J. The perfect crime. London, New York: Verso, 1996.
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teisės mokykla tokių problemų niekada nesuprato ir nesupras. Aiškinti 
jai apie jas būtų tas pats, kaip pūsti prieš vėją arba sekti pasaką „kurčiam 
asiliukui“, anot Donaldo Kajoko. Dauguma prevencinių priemonių, ku-
rių bandoma imtis, yra bergždžios, nes nėra išsiaiškintos, o juo labiau 
suprastos nusikaltimų darymo, kitų nukrypimų priežastys. Galiausiai jų 
ir neįmanoma suprasti, nes vieni ir kiti vartoja visiškai skirtingą kalbą.

Ar yra išeitis iš užburto rato? Kas leistų sumažinti zombių ir kitų „pa-
žemintųjų ir nuskriaustųjų“, pasak Fiodoro Dostojevskio, skaičių? Gilli-
ganas, kalbėdamas apie smurto prevenciją, rašo apie hateritus (hateritais 
vadinamos neklasinės bendruomenės, nežinančios turto ir pajamų nely-
gybės, iš esmės neturinčios privačios nuosavybės, nes visus ekonominius 
išteklius sudeda į vieną ir pasidalija po lygiai), apie kibucus, apie visuotinės 
gerovės valstybes, kuriose minimalizuotas santykinis skurdas, atsisakyta 
gėdinimo kultūros ir žeminimo praktikos.590 Christie, pats gyvendamas vi-
suotinės gerovės valstybėje – Norvegijoje, o dirbdamas institucijoje – uni-
versitete, taip pat kalba apie nedideles alternatyvias bendruomenes, kurių 
gyvenimo būdą yra aprašęs knygoje „Virš vienišumo ir institucijų“591. Pasak 
jo, tokios bendruomenės darosi vis populiaresnės ir Rytų Europoje, taip 
pat Lietuvoje592. Gyventi tokioje bendruomenėje apsisprendė, pavyzdžiui, 
buvęs baudžiamosios teisės dėstytojas Jonas Kačerauskas, rašęs straipsnius 
apie klasikinę baudžiamosios teisės kryptį593, bet greičiausiai neradęs joje 
tiesos, išminties, tikrumo, atramos, kaip ištverti šiame pamėklių pasaulyje, 
o gal net suvokęs, kad nepadeda ir tiems, apie kuriuos rašo.

Nejaugi Vakarų civilizacija tokia siaubinga, o kultūra tokia smuku-
si, kad lieka tik pasirinkti vieną iš dviejų: arba pagal naudos ir išlikimo 
imperatyvą gyventi šitoje visuomenėje, atimančioje iš asmens tikrovės 
jausmą, arba iš jos pasitraukti į alternatyvią bendruomenę, grįžtant prie 
archajiškų gyvensenos formų? Tai logiška ir iš tikrųjų bene vienintelė 

590 Gilligan J. Smurto prevencija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 84–89.
591 Christie N. Beyond loneliness and institutions: villages for extraordinary people. Oxford 

university press, 1990.
592 Christie N. A suitable amount of crime. Routledge, 2004, p. 21.
593 Kačerauskas J. Tarpinio vykdymo problema Lietuvos respublikos baudžiamajame ko-

dekse // Jurisprudencija. 2004, t. 53 (45), p. 5–13; Kačerauskas J. 2000 metų Lietuvos 
Respublikos baudžiamajame kodekse įteisintų bausmių, alternatyvių laisvės atėmi-
mui, vertinimas, remiantis baudžiamosios politikos kontekstu // Jurisprudencija. 
2004, t. 57 (49), p. 106–117. 
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alternatyva, prie kurios veda Nilso Christie, Jameso Gilligano, Jeano 
Baudrillard’o, Zygmunto Baumano594 dėstomos idėjos. Moderni visuo-
menė svetimo niekada nepripažins savu, ir bandymai to siekti primena į 
kampą užspeistų šuniukų inkštimą. Atstumą ir susvetimėjimą dar labiau 
gilina pleištas, įvarytas tarp kalbos ir gyvenimo. Modernus pasaulis – tai 
gyvenimas tarp medijų ir svetimųjų. Atsiranda neišvengiamas atstumas, 
kurį zombiai stengiasi panaikinti žudydami, nes klejojanti vaizduotė 
kužda, kad šitaip jie atkurs teisingumą ir pajus tikrovę.

Jeanas François Lyotard’as vadino tai postmoderniuoju būviu595. 
Šliogeris šį būvį vadina gyvenimu po pasaulio pabaigos, gyvenimu po 
mirties. Kalbos apie pasaulio pabaigą daug kam kelia šypseną, o kalbė-
tojas užsitraukia panieką ar net laikomas bepročiu. Vis dėlto pasaulio 
pabaiga yra reali. Ši pranašystė pildėsi, pildosi ir gali bet kada išsipildy-
ti, nes kalbos (kultūros, Vakarų civilizacijos) likimas – susinaikinimas. 
Kalba linkusi į savižudybę ir žmogžudystę – tą rodo nesibaigianti karų, 
genocidų, nusikaltimų, kančių istorija596.

Tebūnie teisingumas, nors ir žūtų pasaulis! Tegyvuoja teisėtvarka, 
nors ir dangus griūtų! – išdidžiai kalbėjo senovės romėnai (lot. fiat justitia, 
pereat mundus; fiat justitia, ruat caelum). Panašu, kad toks teisingumas, 
kaip jį supranta neoklasikinė baudžiamoji teisė, iš tikrųjų stumia pasaulį į 
pražūtį. Tarptautinė baudžiamoji teisė teigia, esą genocidas, agresija, karo 
nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumai neleistini dėl to, kad nenuspėja-
mos valstybės vadovas neduotų įsakymo panaudoti branduolinį ginklą. 
Šliogeris galėtų paaiškinti, kad branduolinis ginklas neišvengiamai bus 
panaudotas, nes šis techno-mito karūnos brangakmenis eina pirmiau nei 
visos teisės normos, kriminalizuojančios sunkiausius nusikaltimus.

Įsitempus laukti pasaulio pabaigos – varginantis užsiėmimas, todėl 
geriausia atsipalaiduoti, nes, pasak Epikūro, tam, kuris gyvena jausmais, 
pasaulis primena tragediją, o tam, kuris mąsto, – komediją. Tačiau Temi-
dė nesišypso, ji rimtu veidu su užrištomis akimis seikėja skausmą.

Baudžiamoji teisė pasaulio pabaigą pateikia kaip baudžiamosios 
politikos spektaklį. Oficialus baudžiamosios politikos turinys yra įstaty-
594 Bauman Z. Likvidi meilė. Apie žmonių santykių trapumą. Vilnius: Apostrofa, 2007, 

p. 203–262.
595 Lyotard J. F. Postmodernus būvis. Šiuolaikinį žinojimą aptariant. Vilnius: Baltos lan-

kos, 1993, p. 5–9.
596 Šveiceris A. Kultūra ir etika. Vilnius: Mintis, 1989, p. 35, 96–99.
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mų leidėjų kuriama veikų kriminalizacija, penalizacija ir baudžiamosios 
atsakomybės ribų nustatymas.597 Tikroji baudžiamosios politikos realy-
bė – spektaklis ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Spektaklis baudžiamo-
joje teisėje – tai pridėtinė vertė (baudžiamieji įstatymai), nes kuriamas 
„socialinis reginių skleidžiamas ryšys tarp asmenų“598. Gintaras Švedas 
pažymi, kad nacionalinė baudžiamoji teisė, nors po truputį derinama su 
Europos Sąjungos teise, tarptautinės baudžiamosios teisės požiūriu lie-
ka tam tikra valstybės suvereniteto išraiška599. Tai vienas iš nedaugelio 
valstybėje dar likusių bastionų, kur gali vykti politikų surežisuotas savo 
baudžiamųjų įstatymų leidybos spektaklis600.

Ar ne per daug teisės ir teisingumo Lietuvoje? – gali kilti retorinis 
klausimas, panašus į tą, kurį neseniai uždavė Egidijus Kūris: ar Lietuvai 
vis dar reikia teisės? Mano galva, per dvidešimt dvejus nepriklausomy-
bės metus teisės Lietuvoje padaugėjo lygiai tiek pat kartų ir kiekvienais 
metais vis daugėja. Lietuva tapo ultima teisine valstybe – konfliktų vals-
tybe. Kuo daugiau teisės, tuo daugiau konfliktų, nes teisinė valstybė ir 
yra konfliktinė valstybė.

Būti teistam jau darosi norma, tuo net didžiuojasi aukštas pareigas 
einantys valstybės politikai, už sukčiavimus teisiami net, atrodytų, šven-
tos profesijos žmonės – kunigai. Lietuvos sąžine vadinamas poetas Justi-
nas Marcinkevičius paskutinėje savo kalboje, pasakytoje Lietuvos moks-
lų akademijoje, irgi kalbėjo ne apie poeziją, o apie socialines problemas 
ir teisę: „Piliečiai nebijo savo teismo. Teismas nebijo savo piliečių.“

Ką daryti ir kaip gyventi Lietuvoje paprastam žmogui, suvokian-
čiam, kad nebėra aiškių ribų, nebėra aiškios gėrio ir blogio skirties: eti-
kos kodeksai de facto tampa baudžiamosios teisės kodeksais601, drausmi-
nės nuobaudos padariniai prilygsta nusikalstamos veikos padariniams, 
formalus įtarimas gali tapti metų metus trunkančiu kafkišku procesu, 
sunkesniu negu pusmetis realaus laisvės atėmimo? Net jeigu laikaisi įsta-

597 Abramavičius A., Čepas A., Drakšienė A. et al. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vil-
nius: Eugrimas, 1998, p. 40–45; Piesliakas V. Baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Vil-
nius: Justitia, 2006, p. 37, 38.

598 Debord G. Spektaklio visuomenė. Kaunas: Kitos knygos, 1996, p. 41.
599 Švedas G. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamajai teisei // Teisė. Mokslo 

darbai. 2010, Nr. 74, p. 7, 8.
600 Christie N. A suitable amount of crime. Routledge, 2004 p. 36, 37.
601 Jekentaitė L. Teisinio ir moralinio diskursų antitezė // Jurisprudencija. 2006, t. 9 (87), p. 14.
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tymų, vis tiek neišsižadėk „tiurmos“. Vienintelis patarimas, kaip žmogui 
reaguoti į jam skiriamą bausmę, toks: priimkite ją kaip likimo dovaną. 
Tai suprato Sokratas, galėjęs pabėgti iš kalėjimo, bet pasirinkęs savo ran-
komis įvykdyti teismo sprendimą, nors laikė jį neteisingu, – savo noru 
pasirinko mirtį, kad liktų ištikimas valstybės įstatymams: „Turiu paklusti 
dogmai, net jei jos nesuprantu; turiu paklusti įstatymui, net jei jis netei-
singas. Sokratas buvo dogmatikas.“602  

Estetas Oscaras Wilde’as, kalintas už „meilę, kuri nedrįsta ištart savo 
vardo“, nusistatė stojišką ir ironišką santykį su baudžiamuoju teisingumu: 
mes teisiami už daugelį nusikaltimų, kurių nepadarėme, antra vertus, už 
daugelį dalykų, kuriuos padarėme, mūsų niekas netgi nekaltina. Esame 
baudžiami ne tik už tai, kas mumyse žema, bet ir už savo žmoniškumą, 
gerumą: „Vadinasi, tenka sutikti su tuo, kad gali sulaukti bausmės tiek už 
padarytą gėrį, tiek už blogį. Ir aš nė kiek neabejoju, kad tai absoliučiai 
teisinga. Tai padeda ar bent jau turėtų padėti mums perprasti ir viena, ir 
kita, ir pernelyg nei vienu, nei kitu nepasitikėti.“603

IŠVADOS

1. Baudžiamosios teisės likimas – neteisingumas. Jis kyla iš pleišto tarp 
tiesiogiai daromo nusikaltimo ir negyvos baudžiamosios teisės kalbos.

2. Atstumą tarp realaus nusikaltimo ir baudžiamosios teisinės kal-
bos didina, pirma, baudžiamasis procesas per se, antra, operavimas ne 
faktais, o duomenimis apie faktus (įrodymais) baudžiamojoje byloje, tre-
čia, romanų ir germanų baudžiamosios teisės sistemai būdinga orienta-
cija į normų kodifikaciją, abstrakciją, lakoniškumą.

3. Baudžiamoji teisinė kalba naikina socialinį konfliktą, pasitelkiant 
kalbą sukuriamos naujos nusikalstamos veikos ir maskuojamos esamos 
socialinės problemos.

4. Lietuvoje vyraujanti neoklasicistinė baudžiamosios teisės kryptis 
yra dichotomiška, supaprastinanti socialinį konfliktą, orientuota į veiką 
ir baudžiamosios teisės techniką.

5. Baudžiamoji teisė neefektyvi, kai ji teisia genijų arba žmones, at-
sidūrusius už kalbos ribų.

602 Šliogeris A. Niekis ir esmas. II tomas. Vilnius: Apostrofa, 2005, p. 552.
603 Wilde O. De profundis. Vilnius: Charibdė, 1996, p. 88.
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6. Bausmę reikia priimti kaip likimo dovaną, padedančią suprasti, 
kad, pirma, bausmės gali susilaukti ir už nusikaltimus, kuriuos padarei 
ir kurių nepadarei, antra, baudžiama ne tik už blogį, bet ir už gėrį, trečia, 
bausmė padeda perprasti gėrio ir blogio esmę, ragindama nei vienu, nei 
kitu per daug nepasitikėti.  
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Liber Amicorum
to Alfonsas Vaišvila

Legislative  
Theoretical Fundamentals  

and Problems
Summary

Legislative theoretical and practical aspects are analysed in many 
books. No branch of law can disregard these problems. The collective 
scientific study aims to disclose interbranch, even interdisciplinary 
multi-edge and complexity of legislation, to combine more elements 
that unite a complex process and to understand their relationships. It 
is no coincidence that the analysis of legislation is commenced from its 
objectives and pithy aspects, while discussing philosophic legislative 
means – the content of legal norms and the links of their democratic 
creation procedures: it is aimed to display the way that theoretical and 
practical problems of validity and effectiveness of legal norms is solved 
in the doctrine of legal positivism.

Unlike the theory of law, which mainly focuses on the juridical 
technique of legislation, under which the legal idea is “recycled” into 
legal norms, legal sociology emphasises social roots of the legal creations 
and the social basis.

Usually the law is prepared when it is necessary to legally sanction 
in fact the already existing norms of the “living law”. But this does not 
invalidate the facts that quite often legislative bodies create entirely new 
and previously inexistent norms and rules. However, in the social context 
of continuous changes the effective functioning of the legal limits and 
their relations with interests of social groups and the recognition of ethics, 
the social legal state and the development needs of an open (civil) society 
increasingly motivate contemporary subjects of lawmaking to seek help 
from sociologists. Consequentially, the monograph inevitably analyses the 
way that sociology assists a legislative body of the modern society.
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On the other hand, in legislation, while seeking for its democratic 
objectives, not only the legislative process itself, but also the results are 
problematic. The inevitably increasing number of laws raises the confusion 
in the system of such legal acts, therefore it is necessary to again and again 
asses the juridical power of a legal act and its place in the very large system 
of legal acts. This paper briefly discusses legislation, the classification of 
legal acts, while highlighting the grounds indicating their juridical power, 
giving consistency and clarity to the legislative process, starting with the 
Constitution, which is on the top of the hierarchy of legislation.

Constitutional norms and principles that define the limits of 
governmental powers, which consolidate relationship grounds between 
a person and a state, is the main legal guarantee that the state’s life under 
the Constitution shall be directed to clearly outlined direction, knowing 
in advance that its provisions have been adopted to longer development 
phase of society and state.

A Constitution is treated as the true expression of stable legislation 
and it is designed taking into account the long-term approach prospects. 
The importance of the Constitution and the analysis of its effectiveness 
is like a practical theoretical studies application methodology for 
legislation. In this paper the most important role of the Constitution 
for the basics of legislation is described and the first Constitution of the 
world – the 1787 United States Constitution is analysed in terms of good 
practice on the basis of comparative and historical aspects.

The adoption of the USA Constitution was the first attempt of 
constitutionalism to entrench into the life of the state. As it has been 
already mentioned, it is the Constitution that marks the beginning of 
the first stage of constitutional development that lasted until the First 
World War, during which even more legislation of this type was adopted, 
namely the 1791 Republic of the Two Nations (in Polish - Rzeczpospolita 
Obojga Narodów) (the Polish and Lithuanian states), in 1791 – the 
French, in 1814 – the Norwegian, in 1831 – the Belgian, in 1874 – the 
Swiss, in 1871 – t the German constitution and other constitutions. The 
constitutions of this period and hence the constitution of the United 
States of America are characterised by the fact that basically they are 
only the defining acts of the governmental organisation that sought to 
maximize the protection of individuals from the government.
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Summary

In addition to constitutional legislation problems, the study also 
discusses the features of criminal law legislation. While assessing the 
development of this branch of the law in Lithuania it is emphasised that 
national law, influenced to a considerable degree by receipted foreign, 
all the more dissimilar sources of law, the renewal and unification in 
the restored Lithuanian nation after the First World War practically was 
most successfully able to carry out the codification of laws, therefore 
this relevant but complex matter fell within more important tasks in the 
inter-war period, which had to be solved by our legislation.

In addition to the historical perspective into the fundamental 
category of modern criminal law practice, the study undertakes a 
review through the angle of the perpetrator’s and victim’s conflict, thus 
assessing the problems of effectiveness of criminal legislation. The study 
raises a question of identity regarding the subject of crime, the person 
that committed the crime. The effectiveness of current criminal law is 
discussed: is it fair, can it judge geniuses and persons outside the borders 
of language, and the ways to react to the applicable punishment?

The study reviews the theoretical and practical problems of the 
Lithuanian legislation , by assessing them under philosophy of law, 
sociology of law, history of law and comparative aspects, and it can be 
stated that even today the objectives of the legislation are raised the 
same while searching for the organisational form of life that is the most 
appropriate to the society. This can be fulfilled only after evaluating 
legislative challenges and improving its procedures, by constantly 
searching and prognosticating errors in legislation.

In the name of authors  
Darijus Beinoravičius
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